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Sveiki, Šventų Kalėdų Sulaukę!
. 4 ■ •Y ■» *

MMOYOWi

VEIKI, mieli skaitytojai, 
šventų Kalėdų sulaukę! 
Gera, graži ir naudinga 

yra Kalėdų šventė. Tą dien pa
saulis yra daug sykių geresnis, 
negu jis paprastai būva. Kalėdų 
sulaukus, pasaulis užmiršta apie 
savo kasdieninius nesutikimus, 
iš žmonių širdžių išdyla pikta 
artimo neapikanta, pavydumas, 
išdidumas, o jų vieton gema geri 
velijimai ne tik savo artimiems 
draugams, pažįstamiems, bet ir 
visai žmonijai.. Kiekvienas, kad 
ir blogiausis žmogus, tą dien 
stengiasi būti ir tankiausiai yra, 
geresniu, negu jų paprastai buna, 
Kalėdos tikrai atneša su savim 
šiame pasaulyj “ramybę geros 
valios žmonėms’’, Kalėdos padaro 
bent iš dalies ir bent trumpam 
laikui pasaulį tokiu, kokiu jis pri
valėtų būti: ramybe, meilė, geri 
savo artimiems velijimai tą dien 
viešpatauja. Neapikanta, pavy
dumas ir visa aibe kitų nepado
rų ir geros valios žmonėms ne
tinkamų jausmų pranyksta.

Gerai yra šią dieną pamiršti, 
ką gero jus kitiems esate suteikę, 
o atsiminti, ką kiti yra jums gero 
padarę; gerai yra nepaisyti ant 
to, ką pasaulis yra jums skolingas, 
bet pamislyti, ką jus pasauliui 
esate kalti; gerai yra pamyti, kad
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Kalėdos — paminėjimui Kris
taus gimimo šventė, — yra, be 
abejonės, didžiausia ir labjausiai 
žmonių laukiama ir mylima šven-

tų pabaigoj — 25 dieną gruo
džio. Tečiaus tas visai nereiš
kia, kad tą dieną Kristus gimė. 
Tikra Kristaus gimimo diena 
yra nežinoma ir šventraščio tyri-

kokią dien ištikro Kristus gimė. 
Todėl iki ketvirtam šimtmečiui 
Kalėdas apvaikščiodavo įvairiais 
laikais. ■ Tik ketvirtam vidur- 
amžyj popiežius Julius paskyrė 
25 dieną gruodžio šios šventės 
apvaikščiojimui. Nuo to laiko, 
metai nuo metų, krikščioniška
sai pasaulis iškilmingai tą dieną 
švenčia. Niekas vienok nežino,

mas Kalėdas.

Tik-ką pasakėm, kad visas 
krikščioniškasai pasaulis kas me-

Tas ne visai teisybė. Buvo ir 
tarp krikščioniškų tautų tokios, 
kurios norėjo šitą dailią šventę 
panaikinti. Septynioliktame šimt- 
metyj Anglijoj gavo galybę fa
natiška sekta puritanų, kuri nai
kino visas tikybines ceremoni
jas, formas ir apeigas. Ji dary
davo tą ne su blogu noru, bet 
todėl, kad savo atkakliam fana
tizme ji visose apeigose ir cere
monijose matė stabmeldystės lie
kanas, kurias ir norėjo panaikin-

męs visi esame šiame pasaulyj 
ne tik tam, kad juomi naudotis, 
bet ir tam, kad savo gerais, nors 
ir mažais, darbais jį pagerinti; 
gerai yra šią dieną užvožti knygą 
savo skundų priešais žmonijos 
surėdymą, o vieton to pažiūrėti, 
apsidairyti aplink save ir pasėti 
nors kelis grudus laimės ir 
džiaugsmo širdyse savo nelai
mingesnių brolių; gerai yra šią
dien sutvarkyti savo gyvenimo 
liampą taip, kad ji ateityje dau- 
giaus doutų aplink save šviesos, 
o mažiaus ėdančių rūkstančių du
rnų; gerai yra šiądien iškasti ka
pą savo biaurioms mintims ir už
vesti žydintį daržą geriems švel
niems jausmams, — daržą, į kurį 
visi 
lėtų 
lios 
kad
ir stipriausi už viską visame pa
saulyj, — stipresnė už neapikan- 
tą, stipresnė už mirtį. Tikros 
meilės niekas pergalėti negali. 
Tokios amžinos meilės paveikslą 
ir pavyzdį randame Gyvybėj, kurt 
prasidėjo 19^.2 me*ų atgal Betle-

galėtu įeiti, kuriuom visi ga- 
gėrėtis ir džiaugtis. Paga- 
gerai yra pamyti ir tikėti, 
meilė yra gražiausi, geriausi

Gera, graži ir naudinga yra ta 
Kalėdų ramybės, santaikos ir mei
les dvasia!. . . .

Palaikykim ją! Neduokim jai 
išdilti sykiu su Kalėdų diena!

jose, kur iš£iifcw) vėtąs Šilu tam 
lijos parlamentą ir nauji# 'fetaty- vakarui užsako^ia

kinas arba jhefgind skaito save 
labai nęląimmgą/ jeįgu kūčios va
karo negali pramisti su .‘savo pa
žįstamais reslaū^cijoj prie vaka-. 
rienės. . J)atiguŠas j iš jų, pusba
džiai niintač-'atšĮšaįco liįib paši- 
linksmirfimij <■ iKVČeįHja frankus, 
kad galėtu nuCrti ■'restauraciion 
sūvalgyt vhkątie.^/' kuri papra
stai prasideda' info pisterių.

Nepaprastai apyaikščioja kū
čios vakarą Perų respublikoj, 
Pietinėj Amerikoj; ypač jos sos
tinėj, .mieste Lima. Peru yra 
karštas • kraštas^., žiemos nieka
dos nebūva ir -Kalėdos ■— apsi
eina be sniego. Gyventojai, ge
riausiais drabužiais išsipuošę, 
vaikštinėja gatvėmis, kurios už
krautos vaisiais, gerymais ir ki
tokiomis prekėmis. Ledo daug 
vartoja, bet tik .,3^. karščio ap
malšinimui. Vakarui užėjus,, 
prasideda maskaradas, šokiai ir 
dovanų dalinimas. Taip linksmi-

12 metų krikščioTTišką'^Artįlija' 
visai neapvaikščiojo Kristaus gi-

• • • . ’ ' .'d r

mimo dienos. Vėliaus vrėbok"pa
naikinta neišmintingą puritanų 
įstatymą ir po senovei ;Kalėdos 
tapo didžiausia krikščionių’.švcn-

Į vairios saus ^vairiai, Kiekvie
na sulyg savo papročių, Kalėdas 
švenčia. Skandinavai (švedai ir 
norvegai) netik iškilmingai jas 
švenčia, bet turi dar ir kitą gra
žų papratimą—užbaigti prieš Ka
lėdas visus barnius, nesutikimus 
ir susipykimus su savo kaimy
nais. Kalėdoms atėjus, santaika

Vokietijoj, kaip ir Suvienyto
se Valstijose, vaikai su dideliu 
nekantrumu laukia Kalėdų, skai
tydami likusias iki švenčių dic- 

juos įlei- 
jiems pa- 
dovanėlė- 

Vokictijoj 
apsimaino

nas. Kalėdų dieną 
džiama kambarin, kur

mis. Kalėdų diena 
vieni kitus atlanko ir 
gerais velijimais. Šia

stalus, 
ka žiburius visai

sustato valgius ir 
nakčiai 
svečiai, 
miega,ateina, kada visi 

rasti sau puotą.

i'//

palie-

kurie 
galėtu

Francuzai, kaip ir visos kitos 
tautos, rengia iškilmingas puo
tas, ypač kūčios vakare. Mie
stuose paprastai kūčios vakarą 
franeuzai praleidžia restauraci-

« Jaunas vai- M-il v varpą išgirdus, 
visi eina bažny-

praleidžiama be- 
įvairias žaismes

naši iki pusiaunaktų. 
tyj, ■ bažnyčios 
viskas liaujasi, 
čion.

įKalėdų dieną 
sisvečiuojant ir
belankant. Garsioji kova su bu
liais yra nors žiauri, bet labjau
siai visų ispaniškos kilmės žmo
nių mylima žaismė. • -

KAS DAROSI KALĖDŲ 
NAKTYJE.

Kalėdų naktis — nepaprasta 
naktis. Daugumoj vietų, kur 
žmonės tamsesni, dar ir iki šiam

stcbuklus, ir nepaprastus daly
kus, kurie Kalėdų naktyj būva.

Tarp Vokiškųjų 
nų gyventojų yra 
tikinimas S“1' O“1 

balsu kal
basi, tik jų nevalia klausyt, nes 
žmogui gali kas blogo atsitikti. 
Vienas gaspadoriaus tarnas, sa
koma, norėdamas persitikrinti, ar 
ištikro arkliai tą nakt kalba, už-

vidurnakčio. Išmušus dvyliktai, 
jis labai nustebo, išgirdęs, kaip 
vienas arklys tarė kitam: “Sun
kaus darbelio turėsim šią savai
tę”. — Taip, -— atsakė kitas, — 
gaspadoriaus bernas yra sunkus. 
— “Ir kelias iki kapinių ilgas, ir 
vis kaltum”.... pridėjo pirmas

Ant rytojaus bernas gulėjo jau 
negyvas.

Bosnijos legenda (pasaka) sa
ko, kad kada Nazareto Kūdikis

aplink ją šokinėjo. Ant žemės 
visos žolės pražydėio.

pia atidavimui

pasakojama,

gimusia m

Austrijoj gyventojai turi užsi- 
likusį įsitikinimą, buk tą nakt 
vilkai pridirba visokių šelmysčių, 
ir nuo jų negalima apsisaugoti. 
Tuomi tankiai pasinaudoja val
katos, kurie persirengę vilkais iš
tikro pasinaudoja žmonių tam
sumu ir pridirba įvairių skriaudų.

TIKRAS KALĖDŲ" ORAS.

Kalėdos be sniego — tai visai 
ne Kalėdos. Teisybė, jo ne vi
sados daug turima, o kaip kada 
musų kraštuose ir visai nėra. 
Bet kitą syk jo pasitaiko net 
perdaug.

atsitiko

vertė be

sai pūga Kalėdų dienoj 
Anglijoj, 1836 metais, 
snigti gruodžio 24-to ir 
paliovos visą pirmą Kalėdų die
ną. Sniegas vietomis siekė 40 
pėdų gilumos. Visi susinėsimai 
netik miestų su miestais, bet 
ir namų su namais tapo per
traukti. Žmonės turėjo išsika- 

Jsti iš savo namų, ir daugelis žu
vo, locnuose namuose užšalę.

v
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POUTtSKOSjįNIOS. 
KARAS ANT BaIsSaNŲ 

PUSSALIO.

i Karas dabar apsirubežiuoja tik 
mūšiais Joninos aplinkinėse. Gre-* 
kai mėgina miestą veržti, bet jų 
užpuolimus turkai atmuša. Nors 
Grekai giriasi, jog sumuša tur
kus, bet matyt tai ne svarbus su
mušimai, jeigu iki šiol to miesto 
paimti neįstengė, 
kartas nuo karto
sto ir užpuola ant grekų stovyk
lų ir ne kartą jiems pasiseka prie
šus iš jų stovyklų išstumti. Klau-

pergalėti galutinai, jeigu karas 
atsinaujintų. Bet rodosi, kad 
tęsti toliau karą neleis didėsės 
Europos viešpatijos, jos įsikiš į 
tarpą besivaidijančių ir kad ir 
su prievarta juos sutaikys, nes 
didesės viešpatystes šeip teip su
sitaikė.

Besitarianti Londone ambasa
doriai didžiųjų viešpatijų: Vo-

~———:      yg'-T*— ••—r———-Tr.n——T 
agoj, nes taikymui tautų jis ta
po sutvertas. Susirinkę reika
lauja, kad Flaagbs teismui Ame
rika pavestų išrišti, kilusius už 
Panamos kabalą nesutikimus 
Amerikos su Anglija. ;

... t --------- ---- ----------- ---------

kia ypač aS^kiai|^iuo laikų, su
krutus beveffe; viĮlEĮ Lietuvai gkir-

. 800, o kįti žydai. Miestelyj yra 
A 2 sankroyęlių, viena lenko, fei

sty ties yiegasčd^ais. 'Mažaže- tos visos žydų; rankose. Yra pač- 
miai juk dejto protestuoja, Uo skyrius, raštinė, katalikų baž-
kad bijotų I Veltėdžių ūkio L 
kad pavydėjų uki'hiiTkains geriau 
versties ukfti, be$ dėlto, kad že
mę naujai >iiskj&čius, atskyrus

Turkai teipgi 
išeina iš mie-

tiesi. Maisto Janinoj yra nedaug, 
jam pasibaigus prisieis išbadėju- 
siems turkams pasiduoti.

sijos, Francuzijos ir Anglijos su
tiko pripažinti Albanijos savis- 
tovystę, neduoti ją draskyti nei 
greakms, nei serbams. Įkalbinė
jimai serbų ir grekų, jog albanai 
neverti savistovvstės, kad tai ne 
tauta, bet plėšikų gaujos neiš
davė tokių vaisių, kokių niekin
tojai tikėjosi.

IŠ VILNIAUf.; ;

,isi Katalikų .Darbininkų 
norėjo kitą . sekmadienį

vus'jiems t®šmotelį ir tai 
dažniausia S^pat^ioj vietoj, jie 
mato, kad $|$o>Amažame apru-į

ar taip musų iūį.žažėniių (^de
šimtininkų, -'bailių,' susiedų) 
klausimas tai pienas iš opiųjų 
musų sodžiaus klausimų, kuris 
turėtų parupti musų visuomenei.

Viltis -*
jog

AUSTRIJA IR RUSIJA.

komedijėlę, pankui dainuoti ir 
groti. Bet tos draugijos pirmi
ninkas Mikoša gavo, iš gubernato
riaus
vakarą jis tegalįs leisti tik ta 
sąlyga, kad vakaro programa bus 
papildyta dar dalykėliais rusų ir 
lietuvių kalbomis.

— Viltis —

nyčia ir žydų sinagoga. Katalikių 
bažnytėlė lie šio nė to, nemaža, 
tiktai reiktų augstesnio bdkšto. 
Kad kiek/tai ir būčiau užmiršęs 
apie “svarbiausias” Kapčęmies- 
čio įstaigas! Yra, mkt, monopo
lis, traktierius —užeigos namas 
ir dvi įludi. Kiek išgerianla, 
sunku būva tuo žygiu susekti, 
bet kad ne mažai,- tai aišku iš 
to,.jog toms įstaigoms neblogiau
siai sekasi, dažnai galima sutik
ti — ypač šventadieniais, sekma
dieniais —r girtų, ir trečia, kaip 

'žmonės pasakoja, jog iš aplinki
nių vietų'Kapčemiesty gal labiau
siai “baltakę" ir “rudakę” mau
kia. Neperdėsiu tat pasakęs, kad

rligonbutin, netrukus jis ten ir 
numirė. Tasai-gi vaikis ant ry
tojaus po savo žvėriško darbo 
ėjo atgal miestelin neva savo 
šeimininko jieškotų, bet savo ne
laimei pasitiko bejieškančią jį po
liciją, kuri tuoj jį suėmė. Kad 
ne miestelio vaišės, kažin ir šis 

yy-

feenybė Amerikai, 2288 silpni kū
niškai arba protiškai ir 1333 kon- 
traktuoti darbininkai, o 1911 m, 
atkako net. 416000 mažiau negu 
1910 m. ,

■ ... i-..

ries gre-

mūšį prie įėjimo į Dardanelių jū
rių siaurumą prieštaraujančios at
eina žinios; grekai užtikrina, jog 
jie sumušė turkų lavyną, vietą 
jų laivą teip drūčiai pagadino, jog 
tas vos laikėsi ant jūrių pavir
šiaus; buk jis tapo uždegtas; 
buk turkų laivyno vadovas ad
mirolas Ilabil paša tapo užmuš
tas. Turkai vėl užtikrina, jog 
jie privertė grekų laivyną pasi
traukti nuo Dardanelių, taigi kad 
grekų laivyną* sumušė. Nežinia 
todėl, katros pusės teisybė. Grei
čiausiai abidvi pusės teisybės ne
paduoda. Gal grekai mėgino 
plaukti per Dardanelių siaurumą, 
bet jų plianai nepasisekė, o gal 
neišdryso plaukti, nes
kų laivyną turkai turėjo ne tik 
savo kariškus laivus, bet ir tvir
tovės fortus iš abiejų siaurumos 
pusių, kuriuose yra didelės ka- 
nuolės. Pati Dardanelių siauru- 

’ --ma turi tik pusę mylios pločio, 
todėl į plaukiančius per ją lai
vus turkai iš abiejų pusių gali

< šaudyti ir juos pasiekti. Todėl 
I grekai, supratę, jog per siauru

mą perplaukti nelengva, pasitrau
kė, nes taip sau prie siaurumos 
laikvti laivus nebūta naudos.o' v

Laivai tie gali but reikalingi ki
tur.

f Londonan kapitonas grekų lai- 
y vo “Macedonia” pranešė, buk 

turkai ant grekų apgyventos sa
los Mytikne parengė krikščionių 
skerdynes. Bet nuo bereikalingų 
skerdynių, tfhip rašo svetimų 
laikraščių korespondentai, ne
moka susilaikyti nė kariumenės 
krikščioniškų Balkanij viešpatys
čių, ypač serbams ir monteneg- 
rinams užmeta kuožiauriausius 
pasielgimus su albanais ir ap
skritai su mahometonais. Tai 
neįstabu, jeigu ir turkai, kur pro
ga pasitaiko, elgiasi panašiai. 
Nesikentimas albanų su serbais 
traukiasi nuo šimtmečių, o kur 
yra nesuvaldomas nesikentimas, 
ten kiekviena proga skerdynės 
gali pagimdyti.

Grekai mėgino iš orlaivių bom- 
borduoti tvirtovę Jonina ir, kaip 
pats pasakoja, daug triobų pa
gadino ir žmonių užmušė.

A tęnuo^e^^mta^žlMą^ buk 
liuosnorni atkakę iš Italijos muš
ti turkų po vadovystė generolo 
Garibaldi, tapo sumušti, užmuš
ta ir sužeista 800 liuosnorių, už- 

fe muštas buk ir patsai Garibaldi.
Grekų telegramai apie išnai

kinimą turkų kariško laivo 
Kheir-ed-Din ir užmušimą tur
kų admiralo Halit pašos pasi- 

; rodė neteisingais. Sultanas, už 
atsižymėjiiną mušyj minėtam 
laivui dovanojo velavą laivo 
“Mahmudieh”, kuris 1851 m., 
drauge su Anglijos ir Francuzi
jos laivais bombardavo Sebasto
pol į. Laivas Kheir-ed-Din, tei-

Aną sekmadienį kun. V. Šilke-

konų ritmuose lenkų darbininkų 
susirinkime apie “Stiklo istoriją”.

kevičiui, jog jis galįs skaityti tik 
rusiškai. Dėl to paskata neįvyko.

— Viltis -

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Marijampoliečių gyvenime 

tome indomų apsireiškimą, 
niau čia kad ir mažiau buvo inte
ligentų, negu dabar, tečiau jų 
labiau buvo žymu, jie daugiau 
krutėjo, daugiau dirbo, daugiau 
buvo juose idealizmo. Dabar 
bedirba čia tik vieni kunigai. Pa
sauliniai gi intėligęntai, “Šviesai” 
mirus, visai aprimo. Yra moterių 
draugija, bet nei apie tos draugi- 
jos susirinkimus, nei apie kitokį

nia- mieštis.
Lietuviai visur nenusideda šva

rumu, bet jau taip nešvarių, kaip 
Kapčemiesčio dzūkai, tai jau 
niekur nėr: rudeny, pavasary — 
į kiemą ypač gėrovų nė neik; 
visas kiemas — vienas mėšlynas; 
prie trobos durų turi būti mėš-

ru-

ant Balkanų lyg pradeda švai
stytis, bet besiginklavimai la
biausiai neužsitikinčių Europos 
kraštų — Rusijos ir Austrijos, 
nesiliauja. Austrija sumobili
zavo apie milijoną kareivių. Mo
bilizavimas kariumenės Austri-j Bet pačią paskutinę valandą prieš 
jai kas dieną atsieina po $800.000. ‘ 
Daug kenčia ir gyventojai sumo
bilizuotų apskričių, labiausiai 
kenčia Galicija. Dėl mobilizavi
mo ten prekysta ir pramonė su
stojo, o maistas neišpasakytai 
pabrango. Žmonės iš bankų at
siima pinigus ir kas gali, begi 
nuo Rusijos rubežių toliau. Pa
šaukti tarnyston atsargos karei
viai ypač iš
bežiaus, stengiasi prasišalinti už
sienin. Visi bijosi į Galiciją ka
zokų įsiveržimo, nes Rusija juos 
pristūmė prie Austrijos rubežių.

Londono laikraščiai praneša, 
buk Austrija stengiasi Serbiją 
paversti kaipi į savo provinciją. 
Ji pareikalausianti nuo Serbijos 
kariumenės sumažinimo, kam ži
noma, Balkanų viešpatystės, nė 
Rusija nepritars. Todėl, nors 
dėl Albanijos vaidai Austrijos su 
Serbija, sutikus didemsėms vieš-

vistovystę tapo prašalinti, bet 
dėl Austrijos reikalavimo suma
žinti Serbijos kariumenę gali kil
ti dar didesni vaidai ir tai ne su 
viena Serbija, bet ir su prie jos 
stovinčia Rusija.

Nors karas Balkanų viešpa
tysčių su Turkija pasibaigtų, 
nors pradėtos Londone tarybos 
privestų prie susitaikymo, tai 
gresiantis Europai didelis karo 
pavojus dar nebus prašalintas,

daug yra nesutikimų. Gresiantį 
Europai karo pavojų galėtų pra
šalinti vien susitaikymas Vokie
tijos su Franc’uzija. Jeigu ši
toms svarbiausioms kultūriškoms 
viešpatijoms pasisektų susitai
kyti, jos ištik ro galėtų svietą 
valdyti, prieš jų norą nieks karo 
vesti negalėtų. Bet Francuzijai 
susitaikyti su Vokietija neleidžia 
nuo jos Vokietijos atimtos po 

Ikarui 1871 m. dvi provincijos — 
Alzatija ir Lotaringija. Perga
lėjimas Francuzų 1871 metuose 
ne tik žmonijai nemažai blogo 
atgabeno, bet ir pergalėjusiems 
franeuzus vokiečiams gero nesu
teikė. Nuo karo 1871 metų vi
sos Europos didėsės tautos pra
dėjo smarkiai ginkluotiesi. Šią
dien kariumenės reikalams eina 
beveik trečdalys visų viešpatijų 
surinkimų, o per tai mažai pini
gų lieka naudingiems reikalams.

Turkijos delegatams besita
riantiems apie karo užbaigimą 
—išakyta pertraukti visai tary- 

. jeigu Bulgarija reikalaus 
davimo jiems Adrianopolio.
Serbai mano, jog Turkija per-

Ji sutaikymą karo ir tarybų 
ką sunaudoja gabenimui kariu- 
enės iš Azijos. Bulgarų • gi 
legatai pagazdino turkišk no

pergalėjimo, jaučia tai net jų 
pergalėtojai, jie ne kartą mėgino 
taikytiesi, bet mėginimai tie liko 
be pasekmių, nes susitaikyti vis. 
neleidžia atimtos nuo Francuzų 
dvi turtingos provincijos. Vo
kietija žino, jog jai įsipainiojus 
su kokiu galingesniu priešu į 
karą, ant jos tuoj franeuzai už
pultų. Tas tai sulaiko Vokie
tiją nuo erzinimosi su kuom 
nors, privertė ją užmegsti už
puolimo ir atsikynimo ryšį su

žvėriškas darbas ar butų
T

NUMIRĖ AMERIKOS RAŠ
TININKAS.

Lietuvos Ūkininkas —:

PAPILĖS, Šiaulių pav. 6

Pastaruoju laiku iš šios apy
linkės labai daug merginų krau
stosi Amerikon. Vienos keliau- 

per Liepojų, ki- 
1’rusus. Paklau- 

merginos apiesus kokios-nors
Ameriką, beveik kiekviena atsa
kys, kad tai tėvai jos neleidžią, 
tai nesą kaip važiuoti, bet reta 
tepasakys, kad ji nenorinti savo 
krašto apleisti. Viena gana iš
mintinga mergina pasirįžusi Ame
rikon

savo

New York. Pasimirė žinomas 
raštininkas ir laikraštininkas Will 
Carleton. Sirgo jis neilgai; mirė 
savo namuose Brooklyne. Turėjo 
jis 67 metus.

“Ateitis”. “Vienybė” praneša 
girdėjusi, kad “Ateitis” netrukus 
pradėsianti* eiti skyrium nuo 
“Draugijos”. Prašymas guberna
toriui jau esąs paduotas.

— Viltis —

IŠ KAUNO.
Paskutiniuoju dešimtmečiu Kau
no lietuviai įsigijo sau nejudomo- 
jo turto daugiau, kaip už 600.000 
rublių; be to lietuvių inkurta 
kredito draugija jau pirmaisiais 
gyvavimo metais turėjo apyvartos 
ligi 450.000 rubl. Lietuvių sank
rovų skaičius nuolat didinas, da
bar jau priaugo jų ligi 70 visame 
mieste.

tik “Arbatine”), nors yra ir. mo
terų inteligenčių. Yra daug jau
nimo, moksleivių, bet šie kruta 
tik savytarpy, inteligentai gi 
jiems beveik nįeko nepadeda.

Daug tikėjomės iš “Gabijos”. 
Manėme, kad ši sušildys uždegs 
širdis ne tik marijampoliečių, bet 
ir visos Suvalkijos. Tečiau apsi- 
vylėme. Kaž-kodėl taip draugija 
sutvarkyta, kad be pirmininko 
beveik nieko ji negali dirbti. O 
pirmininkas, p. Iešmantą, dau
giausia esti Varšuvoje, mokosi 
konservatorijoj. Taigi kaip jo 
nėra, tai ir darbo nebėra. Ar 
nevertėtų per visuotinąjį “Gabi
jos” susirinkmą pagalvoti, pasi-

Kapčemiesčio valsčiuje visi lie
tuviai, kur ne kur vienas kitas 
sulenkėjęs lietuvis. Parapijoj 
yra gudų, ir keli neva lenkai, nes 
jie — sulenkėję lietuviai, kaip ir 
jų pavardės rodo: Miškelis, Vil
kelis, tik jau jie “beuodegiai”: 
Miškiel, Vilkicl. Sulenkėjusių 
lietuvių ir-vadinamų lenkų tarpe 
nėra “pramuštgalvių”, bet kai- 
-kurie, kad ir moka lietuviškai, 
užkalbinti gi kunigo, pono, neno- 
ri kalbėti lietuviškai. Tautinis 
lietuvių susipratimas nekoks. 
Kapčemiesty keli metai yra Ma
rijampolės “Žiburio” draugijos 
skyrius, ir prisirašiusiųjų apie 
150, bet maža kas ten juo rūpi
nasi; maža kas apie jį ten supran
ta. Daugelis vis da bijo, kad ne
būtų taip, kaip su “marijavitais”. 
Turi skyrius savo skaityklą, 
gana parankioj vietoj,
skaityklą šie laikraščiai: 
tis”, “Šaltinis”, “Spindulys’ 
tuvaitė” ir “Aušra”. Knygynas 
ne šio nė to, yra 325 knygų egz. 
Bet maža kas skaityklą lanko: 
senesni tai su įvairiais reikalais^ 
tai į traktierių, o jaunimas visą 
laiką prasmokso ant turgavietės.

Čia gyvenama pagal senovės: 
laukai dar rėžiuose, ir ne labai 
net šneka apie kolonijas. Vienas 
kaimas — Padumbliai keli me
tai atgal buvo bemėginąs eiti į 
vienasėdijas, bet aprimo, ir to- 
liaus ■—■ anė krust. Žemė lengva, 
bet drėgna ir daug jos turi, kad

eiti man tiesiai pasakė, kad, 
butų ir labai gaila palikti 

kraštą ir keliauti svetimon 
bet ką esą padarysi: iš

keliavo pirma vyrai, dabar rei
kia keliauti ir merginoms, juk 
visą savo amžių nedavatkausi, o 
čia pasilikusieji vyrai tai tik.... 
“skurlupiai” — visi gerieji Ame
rikoje.

Vyrai tai jau, žinoma, tenai 
bėga Amerikon, ypač priėjus ka
reiviavimo laikui. Bet dabar 
mus, papiliškius, del bėgimo 
Amerikon labai ėmė persekioti 
vietinis uriadnikas. Jis tiesiai 
aprašo pasišalinusiųjų nuo karei
viavimo vaikinų tėvų mantą ir 
grąsina licituosiąs, kad išjieško- 
jus iš kiekvieno pabėgėlio po 300 
rubl. bausmės. Žmonės musų 
labai inbauginti, bijosi palikti be 
pastogės ir kartais duonos kąsnio. 
Uriadnikas net taip įsidrąsino, 
kad aprašo turtą, net tų žmonių, 
kuriu vaikai jau kelinti metai

MOTERYS PARDAVĖ 10 MI
LIJONŲ KIAUŠINIŲ.

Philadelphia, Pa. Moterys, ko
vojančios su valgio produktų 
brangumu, per keturias dienas 
pardavė 10 milijonų kiaušinių, 
ėmė už tuziną po 24c., nors kiau
šinių trusto pardavinėse ima po 
34—45c. už tuziną. Moterys per
ka didelėms partijoms kiaušinius 
nuo farmerių ir juos parduoda 
už tiek, kiek joms pačioms jie 
atsieina. Dabar Philadelphios 
moterys mano paimti į savo ran
kas ir pardavinėjimą kitų valgio 
produktų. Pirmiausia jos nori į 
savo rankas paimti sviesto par
davinėjimą, nes šaldyklose guli 
7 milijonai svarų sviesto;
juos laikoma tyčia, kad but gali
ma palaikyti augštas sviesto kai
nas.

ten

ŽUVYS ATPIGO.
Beanford, N. Carolina. Žve

jams čia pasisekė tiek žuvių pri- 
gaudyti, kad jie, norėdami jas iš
parduoti, pardavinėjo svarą po 
vieną centą. Atgabeno jie 600,- 
000 svarų žuvių, o gyventojams 
tiek nereikia, žvejai gi šaldyklų 
neturi, kuriose galėtų žuvis lai
kyti po kelis metus, kaip tai daro 
mėsinis trustas.

— Viltis —.

IŠ VABALNINKO.
Netoli 

nemažas 
ūkininkų gyvenamas. Kilus 1910 
įimtais gaisrui sudegė beveik vi- 
<os 2 ūkininkų trobos. Tuomet 
strazdįečiai, paraginti gerų žmo
nių, sutarė skirstyties vienasė- 
džiais. Komisija nutarimą grei
tai patvirtino, tik ilgą laiką ūki
ninkai negalėjo susilaukti mati
ninko. Tik šių metų gegužės 
mėnesį gavo strazdiečiai iš ma
tininko žinią, kad atvažiuojąs 
matuoti žemės. Tečiau mati
ninko susilaukė tik rugsėjo mė
nesį. Matavimo darbas ėjo gra
žiai, tik netikėtai lapkričio.''3 die
ną nuvažiavus
dviems matininkams patikrinti

nuo V abalninko 
Strazdžių sodžius,

revizoriui - ir

terų iš Med—ų kaimo ir pradėjo

rovė stulpelius, nedavė vilkti len
ciūgų ir žiūrėti į žiūronus. Ant- 
rytojaus — ir vėl tas pats. Iš
vesti iš kantrybės matininkai su
rašė protokolą, patįs gi, darbo 
nepabaigę, išvažiavo. Strazdic-

var-

šun-

ybas, tai Bulgarai užims 
nstantinopolį ir tąsyk išnyks 

. ..rkija Europoj. Bet kad gaz- 
linimą galima būti išpildyti, rei

kia pirma visiškai turkus perga
lėti. Tas gi dar nepadaryta. 
Turkai prie Čataljos sulaikė bul
garų žengimą; reikia pirma tur
kus sumušti, jų linijas perlauž-

AMERIKA.

Tarkai j Čatalja iš Azijos per- 
gabcnoujiaugiau kareivių ir ti- 
fchi atMųviti prieš savo priešus. 
||ėt ^llŲttngusios krikšČioniš- 

atgabeno 
MVmdu k tikisi turkus

sai amerikoniškos draugijos tvar
kymo terptautiškų nesutikimų, 
kokių ir Amerika turi pakaktinai. 
Manyta buvo visus 
Amerikos nesutikimus 
kraštais pavesti išrišti 
šiam teismui, bet tas 
mąs tapo atmestas.

kiančius 
su kitais 
augščiau- 
sumany-

Daugumas
Washingtone susirinkusių dele
gatų reikalauja ir tai visai tei
singai, kad .visus galinčius kilti 
terptautiškus nesutikimus išrištų 
teptautiškas taikos teismas Ha-

mininko dalbuoties. Be to vi
siems Marijampolės inteligentams 
bene vertėttį pasvarstyti klau
simas, kaip intraukus miesto švie
suomenę į visuomenės darbą, kaip 
įnešus vie ša ji h m u s ų' gy v e n i n 1 a n 
daugiau gyvunięj Gyvenimas ro
do, kad greitas atskyrimas kuni
gų viešojo veikimo nuo pasau
linių inteligentų neišeina geran 
visuomenei. Taigi ar neatsirastų 
daugiau bendro darbo, jeigu ne su 
pirmeiviais, tai bent su tais in
teligentais, kurie ramiai gali žiū
rėti į visokį rūbą. Tokių Mari
jampolėje yra nemaža.

Šaltyšius.
— Viltis —

IŠ PANEVĖŽIO.
Čia vienas VII klasės realistas 

lenkas andai, susitikęs gatvėje

v ė jam į barzdą. Mokslo globė
jas, lankydamas Panevėžį, palie
pė tąjį mokinį pašalinti.

Ncperscnai nuo liepto inkrito 
Nevėžiu, sako, girtas žmogus ir 
prigėrė.

Šv. Zitos tarnaičių draugijai bu
vo leista laikinai gyvuoti, kol

naičių draugiją vardu “Darbas”.

ždarė. Tai aš.
•— Viltis —

ir
Pareina į 

Vil- 
Lie-

lėtų kur kas geriau versties. Se
novės nenor mesti, tat dar ir 
piautuvų nepameta, tik kai-kurie 
ima jau javus dalgiais kirsti.

Pakeleivingas.
— Viltis —

IŠ PAJUOSČIO, Panev. pav.
Čia nesenai buvo garsios vestu

vės, arba nekviestų “svečių” ko
va. Buvo susirėmę du nelygiu

muži-

baisiai

ant dar negirdėtis.
Be-dalis.

Lietuvos Ūkininkas —

1$ AMERIKOS.
NUŽUDĖ ŽMOGŽUDŽIUS.

Salem, Ore. Čia likosi pakarti 
keturi žmogžudžiai, teismo mir
tini pasmerkti. Prieš žudymą 
protestavo geresnėj i gyventojų 
dalis, bet protestas nieko ncgcl-

DRĄSUS PLĖŠIKAI.
Madena, Mo. Atėjo čia penki 

ginkluoti plėšikai; šaudė į kiek
vieną patiktą žmogų, o paskui nu
traukė bankan, išardė su dina
mitu kasą ir iš jos paėmę 3000 
dol., sėdo vežiman ir išdūmė. 
Nors Madena turi su viršum 200 
gyventojų, bet nieks nedryso 
plėšikų vyti nė jiems pasi
priešinti.

NAUJI NIKELIAI.

Washington, 
bus Amerikoj 
cenčiai, kurie 
vienos pusės,
bus indijono paveikslas.

vietoj

vasario

TIESOS PRIEŠ BESISKI
RIANČIŲ PORAS.

SAKOSI TURĮS VOGTI.
Kansas City, Kans. Krimina- 

liškan teisman už vagimą pate
ko koksai von Varinga. Teisme 
jis apreiškė, jog nuo vogimo ne
gali .susilaikyti, turi vogti ir ga
na. Daktarai sako, jog išgydyti 
jo nuo to negero palinkimo ne
gali. Teisėjas Potterfield pa
siuntė Varingą 8 metams į pa-

dirbimą. Turbūt teisėjas čekių 
dirbimą nelaiko nė vogimo liga. 
Gal turi tiesą. Varinga yra ge
ras muzikas ir žmogus apšvie
stas ir pasiturintis; vogti jam 
nėra reikalo.

ninkai labai dejuoja: tikėdamies 
šiemet išsiskirstyti, pūdymą nu- 
sėjo linais ir kitokiais javais, mė
šlas liko neišvežtas, rugių neįsėjo 
nei saujos. Didžiausias gi 
gas aniems padegėliams.

Kalba, kad mažažemiams 
pasielgti pataręs kaž-koks
advokatis, kurs už tą patarimą 
dar atlupęs kelis rublius. Pasek
mė gi bus ta, kad bus teismas 
ir vargšės moterėlės turės atsė
dėti kalėjime.

Gaila, kad tas protestas ne lai
ku ir netinkamu budu apsireiškė. 
Mažažemiai turėjo ankščiau, kol 
dar nebuvo patvirtintas nutari
mas, protestuoti ir teisėtu keliu 
jieškoti savo teisių, jeigu buvo 
ūkininkų skriaudžiami. Tik, žino
ma, lengviau tai patarti, negu pa
daryti. Mažažemiai ir susiprati
mu ir išteklium daug žemiau sto
vi, kaip ūkininkai. Taigi jiems 
sunkiau yra prasimušti į gerus ad
vokatus ir išlaikyti rungčias su 
turtingesniais ir šviesesniais, ne
gu jie, ūkininkais. Be to ir vy
riausybė, kaip paprastai, turtin
gųjų pusę laiko. Neįstengę gi’ 
legaliu keliu apsiginti, nusimini
mo apimti, priešinasi taip, kaip

klausimą apie Dubisos upės pa
gilinimą. Jie žadą būtinai iš
reikalauti, kad Dttbisa butų pa
gilinta, ypač ties Bublais, Šiau
lių pav., kad tokiuo budu galėtų 
susijungti su Nemunu Ventspi- 
lės upė. Šį kartą vyresnybė tam 
prašymui, sako, pritariusi ir ta
sai klausimas netrukus busiąs 
įneštas V. Dūmon nutarti.

—1 Viltis —

rai” ir baltakės mėgėjai 
kai”. Laimėjo “mužikų 
giai”: vienam “bajorui” 
perplovė veidą. Dabar tariamie
ji “mužikai”, arba sodiečiai ne
begali /ateiti bažnyčion, nes mie
stiečiai “bajorai” tykoja jems at
keršyti. Baisu žiūrėti į musų 
jaunųjų brolių žvėriškumus! Gai
la!!.... B.

Montpelier, Vermont. Čia tapo 
įvesta naujos tiesos prieš mėg
stančias skirtiesi poras. S u lyg 
tų teisių, persiskyrę kitoj val
stijoj, čia atkakę, negali antrą

bus baudžiami teipjau kaip už

— Viltis — NEATĖJO LAIVAI.

IŠ KAPČEMIESČIO, Seinų pav.
n le

kur neužtinki' žinių’, matyt, Kap
čemiesčio inteligentai sutingę ar 
sustingę.... Kapčemiestis — tai 
graži vieta: p&r vidurį eina plen
tas, ir pats 'miestelis yra dvie
jų upelių tafpč. Oras čia kuo- 
puikiausias: ^aplinkui pušynai, 
smėlynai. Apiylėnkė kuogražiau- 
sia, ypač atsiŽyrtli Juzepavos pa
livarkas: augštas kalnas, pakalnėj 
nedidelis sklidinas ežerėlis, visas 
apaugęs medžiais,’ 6 toliaud kru*

IŠ ŠILALĖS, Raseinių pav.
Spalių 30 d. ūkininkas Bara- 

kauskis buvo atvažiavęs mieste
lin su savo vaikiu, pinigų (ke
lis šimtus rubl.) iš valsčiaus ka
sos atsiimtų, kuriuos jis buvęs 
byloje laimėjęs. Bet tų pinigų 
B. gavo tik 10 rubl. Jiedu mie
stelyje gerai paviešėję grįžo dar 
šviesoje namo. Netoli nuo Ši
lalės pušilėlyje vaikis ėmė ir pa
plovė savo šeimininką, norėda
mas per tai pinigų pasipelnyti. 
Bet pinigų neradęs, atkinkė tasai 
žmogžudys arklį, pririšo prie pu
šaitės ir pašėręs jį nuėjo namo. 
Nors tądien ir daug žmonių va
žiavo pro šalį, vienok visi tik 
rankas pakratę nusiskubino ną- 
mo, kad neturėti “klapato”. Bet 
pasitaikė važiuoti pro šalį “ak- 
cizitinkas**, kuris išgirdęs žmogų

New York. Neatėjo čia turėję 
seniai ateiti 10 didelių tavorinių 
laivų. Kiekvienas laivas turėjo po 
30-40 įgulos žmonių. Kas su tais 
laivais atsitiko, nežinia.

ATEIVIAI ATKAKĘ AME
RIKON.

TEISIŲ PAJUOKIMAS.

Joliet, Ill. Prieš teisėją McCul
loch tapo atvestas neva už neat
sakantį pasielgimą koksai Pul- 
šinik. Teisėjas, pamatęs prie jo 
krutinės prisegtą Roosevelto par
tijos ženklelį, už tai uždėjo bau
smę 5 dol. ir teismo išlaidas. Bet, 
turbūt, pats teisėjas nežino, ant 

besiraudamas, tokį 
išleido. Nejstabu, 

iš Amerikos teismų 
net chiniečiai juo-

kokiu teisiu v v
nusprendimą 
jeigu kartais 
nusprendimų

TAFTAS NORI BUT PRO
FESORIŲ.

kimai gyvai rodo aiškų^ priešin 
gnntj^.įęin^^. pkio ■ reiklų mu 

'■didžiųjų Jukiftinkų *»jr miažaže
mių. Tas priešingumas apsireiš

mai,v miškai; ypkč ‘ sąulolydy tai 
puikus reginį t 'vietą dėdienė 
praminė * ~jitOŽapo pakalne** 
Kapčemiesčio miestelis nemažas: 
apie 1206* gy ventojų f katalikų

riejas ■ arčiau akciz- 
j'antysis žinojus tiek 

asake,’kad jį vaikis pa-

Washington, D. C. Vaizbos 
ministeris pagarsino atskaitą apie 
atkakusius Amerikon nuo 1 lie
pos 1911 m. iki 1 liepos šių metų 
ateivius. Per tą laiką atkako 
iš viso 838,172 ateiviai, o sugrįžo 
atgal 333,262. Tųkiu budu atei
vių skaitlius pasidaugino tik 
401,863. Taigi ateįvių priešai ne
reikalauja nusigąsti, nes ateivių 
čia pasiliekančių skaitlius maži- 
nasi. 1881 m. skaitlius ateivių 
pasidaugino 669,431, 1882 m. 
788,992, 1883 m. 603.322. Pernai 
atkakc asmenų mažiau
hegu užpenifcfr * * * f ,

Atgąf’sugrųžinta 16,057 asme-

Washington, D. C> Dabartinis 
prezidentas Ta ft, kurio tarnysta 
baigiasi sekančiuose metuose, 
kaip užtikrina jo draugai, pasi
traukęs nuo prezidento vietos, 
pasirengęs priimti pasiūlytą jam 
Yale universiteto profesoriaus 
vietą.

GERA KALĖDŲ DOVANA. ;
Kingston. Pasimirusi čia be

vaikė našle Charles Vanda va ter 
visus savo turtus vertus kelių 
milijonų doliarių paliko 18 metų 
darbininkei cigarų dirbtuvės 
J^gterai Sletgh);. ‘ Minėta’' mer- <

žiūrėtų.; P
ninku i įni rši 
tik tcpU- 
piovęs. 'Nugabenus Barakattškįf nužiūrėti; kad' jie gali būti sun-\name hotelyj AtltaHč Cityj ten

nys

*1# ’ :



PAPERKAMA
gruo

naujo

pasigarsino neprigulminga 
siuntė savo pasiuntinius 
burgan paramos prašyti.

|| Berne, Šveicarijoj 
džio atsibuvo prezidento rinkimai. 
Išrinko karo ministerį Edwardą 
Muellerį. Šveicarijoj prezidentą 
renka žmonių atstovų rūmo ir 
senato nariai. Prezidentas, ten 
renkamas vieniems metams, . bet 
jeigu jis žmonėms pasirodo at-

reiškia jums šios Kale- 
. 1 Vaikas gimė, nešdamas 

gyvenimo pažadėji- 
Ruskin. .

k. Dar Čia nepasibai- 
nai policijos darbų, 
liną, jog užlakytojai 
ės namų, už • tylėji- 
policijai mokėti dide-

Vienas paleistuvy- 
užlaikytojas Ranes j

sienių reikalus, pasąĮcė, jpg kaip 
nešusidėtų prietikiai ^ant rBalkanų 
pussalio, Rusija lail5ysis(1peutra- 
liškumo ryšių su draugiškoms 
tautoms, taigi su Frąpcųzija ir 
Anglija, ir sutarimų, padalytų su 
kitais. , r

liškai) 
nėlė”.

Be to dar ekstra (nebuvo pa 
žymėta ant programo) 
tveris padainavo “Temsta diene
lė” ir ,“Lietuvaitė”. Taipgi p. 
A. Bridis pagrįežė ant mando
linos “Našlaitė” ir kitą kokj tai 
kąsnelj. .

Po to.buvę: parodyta 36 ste- 
reoskopiški. paveikslai, kuriuos 
gražiai paaiškino p. Z. Jucaitis. 

. Vakaras buvo dabai gražus, ko-

13-to gruodžio čia atsitiko 
laimė: sudegė J. Popelčiko 
mai. Nuostoliai sieks kokių 
doliarių. Ant laimės iš žm< 
niekas nenukentėjo, tik savi 
ko žmona su dvejatu vaiku 
bai išsigando. ' Ugnis prasi 
skrybėlių vokietės krautuvėj 
neatsargaus elgimosi su peči 
Nedaug čia lietuvių turi narni: 
tie dar dega. Žiemos laiku, 
kol vėl žmonės Šusitasys, bu; 
bai neparanku. A. M. Virb

■— Išmetė iš kongreso Charles 
C. Bowman, Pennsylvanijos il-to 
distrikto atstovą ’ už tai, kad jo 
išrinkimas buvo nešvariai pada
rytas, balsai buvo papirkinėjami.

1 — Senate vis dar traukiasi tei
sėjo Archboldo byla.

dos?< 
jums

|| Francųzijos ministrių pirmi
ninkas Poincare mėginą dar vis 
prikalbėti buvus j ministrių pir
mininką Bourgeris statyti savo 
kandidatūrą prezidento jyįetai, bet

1 mat 
ir pa- 
Pcter-

53 kajutų pasazie 
ateivius.

taip sumanesnių, apsviestsenių 
lietuvių. Kaip butų malonu pa
matyti gerai surengtą teatrėlj ar
ba ir šiaip padorų pasilinksmini
mo vakarėlį. Bet nėr kam tin
kamai tokius dalykus pavesti, o 
ir svetainės savosios męs netu
rim, nors sulyg savo skaitliaus 
turėti galėtum. Yra viena sve
tainė prie Šv. Kazimiero parapi
jos, bet tos mums neleidžia nei 
baliams, nei šokiams ir todėl pri
sieina samdyti kitą nuo žydelio.

VILKAI

liūs pinigus 
stčs namų

kėjo po 3 doL 
tapo pakelta iki 
sirodė, jog dėl

gyklas; todėl į 
mažintos iki 6

Nuo 1886 m 
vilkų užmušimą 
keta $579,938, b 
nesumažėjo, bet 
met premijoms i

rius ir 49486

ATEIVIŲ
Daugiausiai / 

atkanka per Ne\ 
po New Yorku 
ir Boston, bet 
New Yorko vie 
delphia. Nuo ] 
metų iki 1 Lie 
Philadelphią lai

POLICIJA
New York. ’ 

gė tirinėjimai 
Aikštėn išeina 
paleistuvystės
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji peeudony- 
mala turi paduoti, Redakcijos žiniai, 

teisę atari? 
trumpinti ir 

rankraščius 
grąžina au-

ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau 
ėiamus jai rankraščiu* 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popterio pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga
Amerikos durįs ateiviams užsi

daro. Pereitą pavasarį 
įneštas kongresan naujas, var
žantis ateivių teises, sumanymas, 
žinomas vardu Dillinghamo ir 
Rooto biliaus. Vėliaus, kaipo ši
to biliaus pagerinimą, įnešta kitą 
bilių — Butnett’o. Burnett’o su
manymas ir-gi aštrus ir skaudžiai 
varžo ateivių teises. Sulyg šito 
sumanymo į Suvienytas Valsti
jas galės atvažiuoti tik toki atei
viai, kurie moka skaityt; nemo
kančių skaityti ateiviij bilius pa
taria visai neįsileisti.

Pereitą seredą žemesnysis 
kongreso pittas (House of Repre- 

a

buvo

paėmė šitą Burnett’ose
bilių apsvarstymui ir milžinišku 
didumu balsų,—178 prieš 52—jį 
priėmė. Dabar tik lieka, kad 
šitą bilių priimtų senatas ir pa
tvirtintų prezidentas. Tada jis 
taps teise ir joks ateivis, turįs 
daugiau kaip 16 metų amžiaus ir 
nemokąs skaityti (bile kokioj 
kalboj), negalės į šį kraštą atvyk
ti. Išėmimas iš šitos teisės pa
darytas tik tokiems analfabe
tams (nemokantiems skaityti), 
kurie bėgs Amerikon dėlei tikybi
nių savo šalyj persekiojimų. To
kie, bus įleidžiami, kad ir nemo
kėtų skaityt.

Nors dabar dar peranksti spėti 
ar šis bilius pavirs įstatymu, tai 
vienok taip išrodo, kad senate jis 
galės dar lengviaus pereiti negu 
atstovų rūme. Jau seniau sena
tas pritarė dar aštresniems prieš- 
ateiviniems sumanymams, 
visa viltis šio sumanymo 
kinimo lieka pas naujai 
tąjį Suv. Vai. prezidentą
ną, nes nežinia dar ar senatas 
galės jį apsvarstyti prie Tafto 
prezidentūros, kuri baigiasi 4 d. 
kovo, ateinančių metų. Jeigu se
natas suspėtų jį praleisti iki ko
vo mėnesiui, tai tada Taftui pri
sieitų jį patvirtinti, arba, atmetus, 
sugrąžinti Kongresai! naujam 
svarstymui.

Nebūdami pranašais, negalime 
# tikrai žinoti, kas su šiuom su- 
'Tnanymu atsitiks, vienok reik ti
kėtis, kad greičiausiai jis 
priimtas ir įneis galėn.

Todėl 
panai- 
išrink- 
Wilso-

bus

blė-

kalnų jięškoti. Lietuvos laikraš
tija ir toliaus matanti musų vi
suomeniški ejie veikėjai su išgaš- 
čia žiuri į kasdien vis didesnius 
pulkus bėgančių iš Lietuvos svie- 
tur geresnio gyvenimo jieškoti. 
Teisybė yra jų pusėj, kada jie 
sako, kad nuo tokios išeivystės 
Lietuvos gerovė turi pulti ir puo
la: laukai neapdirbti, javai ne
suimti — darbininkų nėr; uki- 
ninkystė — svarbiausi Lietuvos 
gerovės palaikytoja pradeda pul
ti žemyn. Tas, iš eilės, atsiliepia 
ir ant visų kitų pramonės šakų, 
ant visos Lietuvos gerovės.

Nereik todėl stebėtis, jeigu tie 
veikėjai ir laikraščiai pradeda at
kakliai su 
sulaikius, ar bent sumažinus.

eglaites ir gaisrai. Ka
tės — didelis džiaug

smas vaikams ir suaugusiems. 
Tečiaus tankiai pasitaiko, kad 
tas džiaugsmas nuliūdimų ir aša
romis pasibaigia. Ačiū neatsar
gumui, nuo žvakelių, kuriomis da
binama eglaitės, labai tankiai 
prasideda namuose ugnis. Šita 
kalėdinė nelaimė taip tankiai pa
sitaiko, kad nekuriose valstijo
se tiesos uždraudė vartoti eglai
tėms žvakutes.

Kalėdų

ėglaitėms 
riama; 
boti 
kada 
šoko 
ryj,
viedrą.

tiems pata 
išvengimui nelaimių, da 

vaikus, nepalikti jų vienų

laikyt tame pačiame kamba- 
narankioi vietoj, vandens

Pr. Gudas.
AMERIKA PRIEŠ BALTŲJŲ 

ŽMONIŲ ATĖJIMĄ. 
Pagal II. Thomson.

Žcmlapis, ant kurio 
štai, nei miesteliai, m 
keliai, nei valstijų rub 
paženklinti, vadinasi 
Ant tokio žemlapio 
kliūti, taip sakant,

iu le

nėra

yra pazen- 
gamtos vei- 
ir t. t. Šios

daugelio atžvilgių. Reik ži 
kad kalnai ir kloniai daro 
lę intekmę ant lytaus ir k! 
to, o nuo lytaus ir klimato 
guli žmonių pasekmingas 
žemės gyvenimas. Klimate 
karštame arba peršaltame,
šlapiame arba persausame žmo-

ant

per

Pažvelgę į Šiaurinės

dūktai Šuvienytu’dšė Valstijose 
yra įvairus įvairiose dalyse. 
Arktiško krašto augmenįs (t. y. 
tokios, kurioą auga tik šaltuose 
šiaurės kraštuose) auga ant Nau
josios Anglijos kalnų, o nekurio
se dalyse Floridos, Kalifornijos 
ir Luizianos vieši nuolatinė va
sara. Vienur pelkės, kitur tikri 
tyrai (pustynės).

Tokia tai yra dabartinė išvaiz
da šios šalies. Bet ji nebuvo vi
sad tokia. Milijonų milijonai 
metų atgal čia vanduo liūliavo. 
Kada žemės paviršis pradėjo 
rukšlėtis, dvi eili salų pasirodė 
iš po vandens. Tos salos buvo 
tai viršūnės aukščiausių kalnų 
rytuose ir vakaruose. Žemesnė- 
sės kalnų dalįs buvo dar vandens 
apsemtos ir visą vidurinę dalį 
dengė vanduo. Tie kalnai ne
buvo dabartinieji kalnai, kurie 
pasirodė vėliau; senesnieji laiko

dviejų* salų eilių pakilo ir pa
sidarė sausžemis. Tas atsitiko 
pirmiau šiaurinėj daly j. o erdvėj 
aplink Mississippi upę dar ilgai 
stovėjo vanduo. Upės nešė nuo 
kalnu didele daugybe smėlio ir

aug-
metus ant žemes ir tu Kstan t me
čių bėgyj augo ir nyko, užkloda- 
mos žemę sluogsnis po sluogsnio,

nebuvo

tuose

g U
v ra

I .uizianos.

nemažiau,

derli ugnim >
■tono ir (

metiniame

lič

tvenkiniu^ Ir^ prisipildęs vande
niu, padare ežerą. Kartais di
delio sunkumo gletčeris minkš
tose vietose išriausdavo duobes 
ir tokiu budu padarydavo eže
rui pradžią.

Dideleą, labai dideles atmai
nas padarė šalyj tas atslinkęs 
ledas. Mokslo vyrai negali pa
sakyti, kaip ilgai tęsėsi tu ledų 
gadynė.u Vis^-gi galima drąsiai

stantmečių. ‘(Galop, klimatas at
simainė, ledai sutirpo ir šalis pa
sidarė maž-daug tokia, kokia ji 
šiądien yra.i Tas atsitiko gal 
penkis arba net ir dešimts tūk
stančių metų atgal. Po ledo su- 
tirpimo įviko kitokios apystovos. 
Todėl ir skirtingi gyvuliai atsi
rado. Ledai padarė galą tiems 
dideliems, keistiems gyvuliams. 
Ir dabar jų vietą užima kitoki. 
Daug gyvulių, panašių, į Euro
pos gyvulius, apgyveno miškus 
ir lygumas, /bet visgi daug gy
vulių, besirandančių dabar Ame
rikoj, nepriguli prie šio sausže- 
mio, bet tapo atgabenti iš Enro

Pavyzdžiui, / kalakutas nebuvo 
Europai žinomas pirm Amerikos 
atradimo. Iš naminių gyvulių 
Ameriką teturėjo šunį. Galvi
jai, arkliai, kiaulės, avįs, vištos 
tapo iš -Europos atgabenti. Iš 
augmenų Amerika Senanijam 
Svietui davė taboką, pomidorus 
(tomėtus) , bid ves, kukurūzus ir 
kitas augmenis.

žmones
ic atėjo. ACkurių manoma, 
tai atsitiko pirmiau, negu

atėjo iš Azijos per 
įgyveno šiaurine ir

su Azija jungėsi tuomet 
iu ir juo žmonės atėjo, 
daleistina, kad jie pa- 

;e savo laiveliuose persi-

slinčiai mena, kad Amerika ir 
Europa Jungėsi šiauria sausžemio 
juosta, kuria ir galima buvo pa
siekti šį kontinentą. Šiądien jau

tas.

f tęs; ją pas japonus skaitoma ženk
lu meilės, užsitikėjimo ir jaunos, 
žalios, niekados nedžiustančios 
gyvybės.

kuris turi apkabinęs pomarančą 
(orer.džį). Tas turi reikšti ge
riausiu velijimus, — kad gaspa- 
dorius gyvuotų sveikas pakol jo 
priešai susisuksią, kaip tas vėžys. 
Gatvės tampa medžių alėjomis, 
ir kada nakčia užžiebiama visas 
fantastiškas japoniškas liam pu
tes, ant medžių pakabintas, — 
regykla būva tikrai graži ir ne
paprasta.

PIRMOJI KALĖDŲ ŠVENTĖ 
AMERIKOJ.

Pirmoji Kalėdų šventė Ame
rikoj buvo toli gražu nelinksma. 
Koliumbas. Amerikos su radėjas, 
kartu su savo drąsiais jūreiviais, 
praleido ją, būdamas didžiausia
me pavojuj, kuris gręsė jam ir jo 
draugams pasitaikius nelaimei 
su svarbiausiu jo laivu, vardu 
Santa Maria.

Kūčios vakare “Santa Maria”, 
kuri nuo rugsėjo mėnesio, palikus 
Kanariškąsias salas, drąsiai rėžė 
Atlantiko vilnis, apsistojo netoli 
salų, šiądien vadinamų Haiti sa
lomis.

“Santa Marijos” įgula, kartu 
su Koliumbu, praleido sekančią 
dieną, t. y. Kalėdas, ant salos ir 
ant kito mažo laivelio Nina, bū
dami visai ne linksmame upe, 
nes kaip sykis Kūčios dieną 
minėtoji “Santa Marija” užšoko 
ant negilios vietos ir pavandeni- 
nių uolų ir taip pavojingai pra-

laivo šonai, dugnas ir stiebai net

ma, kad laivas turės pražūti, pra
dėjo skubiai visus proviantus 
kelti ant kito mažo laivelio vardu 
Nina. Aštuonioliką valandų be 
pertraukos visų trijų Koliumbo 
laivų jūreiviai prakaituodami sun
kiai dirbo gelbėdami nuo nelai
mingo laivo viską, ką buvo ga
lima.

stiliaus) vc-

504) •. mg tų pirm

tų drąsiu

mokyklą, arba,
Varsa von 
Gatčinos.
los yra pulkininkas Uljaninov.

u sakant,!but konfiskuotiejie karabinai bu* 
perkelia iš vo revoliucijonierių gabenami. 

Direktorium mokyk-J Lenkijoj teipgi neramu.

gubernijoj pirko dvarą Paširvin- 
tys ir jį išdalino rusams kolio- 
nistams. Kolionistai tie Suvalkų

lensko gub. Jiems valdžia kėti-

mieste Jaroslavny 
vaikiną Slevinskį, 

aplinkinėse ir
suėmė kokį 
kuris sukinėjosi 
nuiminėjo vietų paveikslus. Su
imta jis netoli Maidano, kur mė
gino pereiti į Rusijos pusę. Rado 
pas jį dokumentus ir plianus už
siūtus po švarko pamušalu. Ma
tyt tai buvo Rusijos šnipas. 
Sanvaitė atgal tvirtovėj Pože
mi pi suėmė šnipą a psi rėdžiusį 
Austrijos oficiero drabužiais.
Abudu šnipai sėdi kalėjime.

tvirtovių fortai, aplink juos da
romos tvoros iš akotinuotų vie-

mų palieka namus ir pulkais bėga 
toliau nuo rubežiaus, nes bijosi 
netikėto rusų įsiveržimo. Par
duoda kuopigiausiai viską, ko pa-

praneša, jog i 

visa savo c 
galutinairan

1 ’ r ie

kariumenę ir ka- c
yra prisirengusi.

k a riti menės korpusus

Atėnų
V

pagarsino,

šio Dardanicliuose 
tas turklį laivyno

i admirolas 11 ai ii
vice

ant kurio buvo

Turku atstovai Londone rci-

Len- 
kai, kilus karui Rusijos su Au
strija tuojaus sukiltų 
Austrijos pusėj ir prie 
jie prisirengę; ta žino 
Rusijos valdžia.

ir stotų 
sukilimo 
gerai ir

|| Japonijos ciesorius 
kunigaikštį Tavo Krfsura sutver
ti naują ministeriją, bet nežinia, 
ar jam pasiseks tas padaryti. Ku
nigaikštis Katsura kariškus mok
slus ėjo Vokietijoj. Buvo jis ka
ro ministeriu 1900 m., o ministe-

pakvietė

|| Londone koksai amerikonas 
milijonierius už 14000 dol. pirko 
Franklino paveikslą, tepliotą 
Chamberlaino.

|| Chinuose prasidėjo rinkimai 
parlamento atstovų, 
šiol, progresistai ima 
kitų partijų.

viršų ant

paviršiaus 
per metus

|| Ant viso žemės 
pieno produkuojama 
1,320,000 tonų: Jungtiniuose Val
sčiuose Šiaurinės Amerikos 305,- 
000 tonų, Rusijoj 170,000, Vo
kietijoj 150,000, Austrijoj 85,000, 
Italijoj 77,000, Kanadoj 65,000, 
II- land i joj 60,000, Švedijoj ir 
Norvegijoj 40,000, Francuzijoj ir 
Anglijoj po 10,000 tonų.

Pereitą sanvaitę Vokietijoj 
siautė vėtros, kurios daug blogo 
pridirbo. Buvo drauge smarkus 
lytus, kuris pagimdė tvanus.

|| Austrija karo reikalams, per 
rpininkystę Amerikos bankų: 
uh n, Loeb & Co. ir New York 
t v National Banko v* 
skolą 100 milijonų

užtraukia 
kronu.

|| Vengrijos sostinėj 
vo

Peszte bu
rn u štynės terp po- 

darbininku keliančiu v v
protestą prieš Austrijos rengia
mą karą su Rusija. Susirėmime 
sužeista daug žmonių; sužeista 12 
nolicistu. Suimta 86 demon-

Ar lietuviams butų didelė 
dis? Sakysim, Burnett’o bilius 
pereis ir, virtus jam teise, į Suv. 
Valstijas negalės atvykti nei vie
nas, nemokąs skaityti savo pri
gimtoj kalboj. Kaip tas gali at
siliepti į lietuvių ateivystę, ar 
daug jis mums lietuviams gali 
užkenkti? Išrišimas šio klausimo 
netik žingeidus, bet ir svarbus.

Be * abejonės, šiais laikais lie
tuviai dar priklauso prie tų tau
tų, kurios siunčia diktus burius 
nemokančių rašyt-skaityt ateivių. 
Kiek tokių lietuvių atvyksta kas 
metai Amerikon, neturint statis
tiškų žinių, sunku pasakyti. Vie
nok galima spėti, kad apie pusė 
čia keliaujančių iš tėvynės lietu
vių yra analfabetai ir todėl, su
lyg naujo įstatymo, negalėtų į 
šį kraštą patekti. Abejoti nega
lima, kad šis naujas įstatymas 
sumažintų lietuvių ateivystę.

Taigi dabar klusimas: ar tas 
lietuviams užkenktų, ar išeitų ant

Nelabai lengva į šitą klausimą 
atsakyti. Atsakymas priklauso 
nuo to, kaip męs į įjį žiūrėsim.

Žiūrint europiečių Lietuvių aki- 
turėtum pasaky sis

ne-
kad 

naujas ateivių aprubežia^imas 
yra blėdingas ir lietuviams 
tik ant gero išeiti.

Šiądien ateivystės klausima?' 
yra vienas iš svarbiausių Lietu
vos tautinių klausimų. Lietuva 
yra didelis žemės plotas, ir sulyg 
savo ploto neyra pert irstai apgy
venta. Skaitlinga išeivystė iš 
Lietuvos nusilpnina visą kraštą 
ekonomiškai, palikdama jo lau
kus ir ukius be darbininkų. Šią
dien išeivystė taip prasiplatino, 
jog Amerikon keliauja ne tik tie, 
kurie, neturėdami savo sklypo 
žemės, yra priversti iškeliauti, 
bet ir tie, kurie turėdami kar
tais net pusėtinus ūkias, kėliau*

ji turi keturis didelius nuožiul- 
numus: vieną linkui Atlantiko, 
vieną linkui Meksikinės įlankos, 
vieną į žiemius, linkui Didžiųjų 
Ežerų ir vieną linkui Romiojo 
arba Pacifiko vandenyno. Šitų 
nuožiulnumų žemės nėra viena 
į kitą panašios: taip-gi klimatas 
ir dirva labai kuom skiriasi.

Pradėsime savo apžvalgą nuo 
Rytų, t. y. nuo Atlantiko pakraš
čio. Žemė čion lygi, raižoma 
daugeliu upių, tekančių labai pa
lengva. Traukdamiesi toliau nuo 
pajūrio, patinkame neaukštus 
kalnus ir negilius klonius, per 
kuriuos upės teka gan smarkiai. 
Nekurios upės turi vandehpuo- 
lius. Leisdamiesi vis tolyn į 
vakarus užtinkame gan aukštus 
kalnus, peržengę kuriuos nusi- 
leidžiame į didžią lygumą. Čion 
randasi derlingiausia Suvienyto
se Valstijose dirva. Kukurūzų 
ir kviečių laukai tęsiasi mylių 
mylioms, ir visur ant ūkių ma
tosi riebus galvijai. Ta didžią 
erdvę rėžia milžiniška upė: Mis
sissippi. Mums bekeliaujant dar 
toliau vakaruosna, patėmijame, 
kad pašalių išvaizda keičiasi. 
Augmenįs mažinasi, farmos reti
nas:. Šen ir ten matosi pusiau 
laukiniai galvijai, ganantiesi ant 
striukos žolės. Galop mes už
lipame ant Kordiljerų augštu- 
mos, numargintos skaitlingomis 
viršūnėmis. Tūlos jų siekia virš 
pustrečios mylios aukščio. Nuo 
tų kalnų mes nusileidžiamo į pa-

Romiojo vandenyno.
apsčiai gaunama lytaus ir

visokios rūšies ūkis vedamas la
bai pasekmingai.

Jei mes pažvelgsime tolyn į 
šiaurius arba tolyn į pietus, tai 
mes nerasime juose nei tokios 
pat žemės, nei žmonių, nei pra
monės, nei užsiėmimų. Tolyn į 
žiemius mes rasime apart aukštų- 
kalnų tūkstančius didžių jr maži^ 
ežerų. Pietuose mes rasime ma
žiau ežerų, mažiau dirbtuvių, bet 
už tai čia pamatysime medvilnę, 
cukrines lendres ir apelsinus au
gant. f

Ameriką, manė, kad jis apvažia
vo žemės kamuolį ir pasiekė 
Azijos, būtent Indijos krantų, iš 
vakarų pusės. Vietiniai tad gy

gabenti maistą į apgultas tvirto
ves, kitaip jie žada tarybas per
traukti ir vėl karą pradėti. Mano
ma, jog kiti kraštai neleis išnaujo 
karui užsidegti.

Grekų orlaiviai nuo viršaus 
mėtė bombas į miestą Janina ir 
labai daug nuostolių pridirbo.

pasikėlusį jų pozicijas
orlaivininką f rančųzą

Constantin. Orlaivys nupuolė, 
bulgarai šoko orlaivininką gel
bėti, bet rado jį jau negyvą, per
vertą kelių kulkų.

dabar nais.

Čio

vaikščioj ant i. Vėliau
šlapiai (drumbliai)?“ di< 
g a n o s i a i, k u ]) r a n 11 g ą r i a i 
sus tigrai. Dar vėliau 
mamutai ir mastodontai. Vieno 
tokio milžiniško mastodonto ske-

|| Vokietijos piliečiai, sudruti- 
nimui orlaivių laivyno sudėjo 
$1700000 ir tuos pinigus kaipo 
Kalėdų dovaną pavedė ciesoriui 
Vilhelmui.

|| Mexiko prezidentas, Madero, 
negalėdamas revoliucijos suval
dyti, atsišaukė į popiežių su pra
šymu atlaikyti visur maldas, kad 
Dievas revoliucijoms galą pada
rytų. Kaip sako, popiežius tai

ra- apic indijo- || 12 gruodžio dieną pasimirė 
Bavarijos regentas kunigaikštis 
Luitpold. Jis buvo sunus kara
liaus Leopoldo I.

tas nuramįs neužganėdintus iš 
savo valdžios Mexiko piliečius.

Rusiškiejie laikraščiai garsi
na, buk turtingi žydai sijonitai

ku. Jisai nuskendo baloj daug 
tūkstantmečių atgal.; Jo snukyj 
buvo keletas šakučių, kurias jis 
kramtė, kuomet pradėjo skęsti.

Tūkstantmečiai praslinko ir vėl 
viskas persimainė. Pirmiau bu
vo šilčiau, negu dabar. Užėjo 
šalčių gadynė. Ledai, vadina
mieji gletčeriais, apdengė didesnę

• • J • t ’ )šios šalies dalį. Pasak moksla- 
vyrių, storis tų gletčerių buvo 
milžiniškas. Tūlose vietose buvo 
virš mylios storas. Tas baisus le- 
do sluogsnis atslinko nuo šiau
rės ir apdengė visą Naująją; Ang
liją, New Yorką, New JetĮšey’ę, 
Pennsilvaniją ir šiaurinę dalį Mis- 
sissippi’ės klonio. Tas gletčeris 
slinko palengva, nustumdamas 
dirvą, išriausdamas uolas, nu- 
gniauždamas kalnų viršūnes irT stumdamas prieš save dideles 
krūvas žemių ir žvyro. į Dideli 
akmenįs šen ir ten išmėtyti po 
šalį, yra gletčerių atgabenti.

Antra didelė, gletčerų atlikto 
darbo pasekmė —- tai ežerai. 
Pažvelgę ant Šiaurinės Amerikos 
žemlapio, pamatykime daugybę 
ežerų šiaurinėj dalyj *r sulygi
namai mažą skaičių pietuose. Vie
noj Minnesotos valstijoj yra 
skaitoma jų iki dešimties tuk- 
stančių. Didieji ežerai: Superior, 
Huron, Michigan, Erie ir On- 
tiario yra Uip-gi gletčerių darbas. 
Tojci ežerai galėjo pąsidaryti tre
jopu budu. Kartąją gletčeris 
palikdavo dideles 1žemių ma'sas 
su didelėmis duobėmis. Toms 
duobėnhs prisipildžiųs vandemuč 
pasidarė nedideli ę^rėliai. - Jfarw1 
tais gletčeris, slinkda
mas klojnitn. stūmėprieš savė 
.daugybę molio Ištirpus

Klimatas, dirva ir pro- gletčepįųi, klonis pasilikdavo

KALĖDOS JAPONIJOJ.

Nors japonai neyra krikščio
nys, bet tnoni pačiu laiku jie tu
ri savo; ypatingą šventę, kuri at
sako krikščioniu Kalėdoms. K,

Besiartinant tai šventei, žmo
nės išąnksto prie jos ruošiasi ir 
sulaukę švenčia ją su didelėmis 
iškilmėmis... Gatvės ir namai pui- . t •. 1 ”
kiaušiai sulyg išgalės dabinami 
japoniškomis .Kampomis ir me
deliais.

Apie pusiaudienį, Kalėdų die
ną, nuilsę sustojo dirbti. Visa

salos kraštą ir, sulyg ispanų pa
pratimo, pirmiausia pastate augš- 
tą kryžių, užkišo geltoną Ispa
nijos vėluvą ir čia pat iškląusė 
mišių, kurias atlaikė su jais esan
tis vienuolis. Povakarėj, pasil
sėję, vėl ėmėsi už nepabaigto 
darbo. Tai buvo pirmos Kalėdos, 
ant Amerikos krantų atlaikytos.

ĮVAIRIOS žinios
|| Laikraščiai pranešė buk Ga

licijoj mokyklos tapo uždarytos. 
Vienuolynai prirengti sergančių 
ir sužeistų priėmimui.

Rtisij os valdžia ir privatiški 
depožitoriai, valdžiai patarus, at- 
siimihėja savo pinigus iš Vokie
tijosbėiiikų, nes tikisi karo.

|| Francuzijoj, aplinkinėse Mor- 
nay nupuolė vokiškas orlaivys, 
kuriame buvo vokiškas oficieras. 
Orlaivį ir oficierą tuoj paėmė 
franeuziški žandarai, nes mano, 
kad tai buvo Vokietijos šnipas.

ll Konstantinopoly] vėl nuo 
turkų vadovo Janinoj gauta ži
nią apie sumušimą grekų. Už
mušta 400 grekų, o dar daugiau 
jų sužeista.

Laikraščiai praneša, jog Serbi
ja susitaikė su Austrija. Serbi
ja jau nesipriešina savistovystei 
Albanijos. Kad tam daugiau

Vokietija tam teipgi 
tai galima tikėti, jog 
sulauks sa visto vystės, 
tai seniausia pietinėj

nori nuo Turkijos nupirkti Pa
lestiną ir ten įkurti žydų vieš-

gyvena, turbūt daugiau krikščio
nių, syrijonų ir arabų negu žydų.

Kunas Londone mirusio 
Amerikos ambasadoriaus Reido 
iš Anglijos bus pergabentas Ame
rikon. Anglijos valdžia duoda 
karišką laivą kūno Amerikon per
vežimui. Tai jau nemažas pri
lankomas Anglijos valdžios .miru
siam Amerikos ambasadoriui. 
Bet nei Amerika, nei Anglija ne 
su visais kitų kraštų mirusiais 
ambasadoriais teip mandagiai el
giasi.

; ;• 'i
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Prie? kiekvienus vartus ar du
ris japonietis statb k ad o m at - 
su arba eglaitę, ku^i labai prj- 
tnėtia mūsiškes Kalėdines eglai-

ĮĮ Iš Peterburgo Varšavon atėjo 
žinią, buk pravoslavų synodas 
rengiasi Vilniuje įrengti stačia- 
tįkišką dvasišką^ akademiją; Nors 
MiettfvM pageidaujamos visokios 

I rūšies ’mokyklos, bet be šitos 
aką^iemijos Lietuva gali apsieiti. 
Ji, kaip ir kitos tos rūšies aka
demijos, bus platintoja stačiati
kį 
a

euzija ir 
pritaria, 
albanai 
Albanai, 
Europoj
niausią tauta Šiaurinės Europos.

Nors Europoj šiuon/kartu tru
putį išrodo ramiau, bet Austrija 
visgi rengiasi karau. Žiemos lai
ke karo nieks nenori, bet pavasa- 
ryj vaidai vėl gali kilti; todėl 
Austrija laiko tarnystoj visus 
atsargos kareivius. Netoli Zem- 
lino Austrijos kariumenės pa- 
trolė sugavo serbų oficierą, ku
ris su dinamitu mėgino išgriauti 
svarbų tiltą. Visus prie Serbi
jos rubežių tiltus daboja Austri
jos kariu menė.

I Rusijoj revoliucijonieciaL vėl 
pabudo. Netoli stacijos Bobia 
revoliUcijonieriai užpuolė karei
vius gabenančius konfiskuotus 
karabinus gabenamus iš Prūsų. 
Susirėmime užmušta vienas ka- 
ręįy^ęo JęeljL įstiiikiąL .sužeista.

Egypto ku- 
siulosi į karalius 
buk jo protėviai 

Fuad mokinosi

li Sausio mėnesyj Anglija ma
no galutinai Egypte apšaukti sa
vo valdyba. Ji rods ir dabar val
do Egyptą, bet jis visgi yra neva 
Turkijos valdyba, 
nigaikštis Fuad 
Albanijos, nes 
buvo albanai.
Italijoj. ..1

Laikraštiš “Zcit” paduoda ži
nią, buk apšaukus Albaniją ne- 
prigulminga, terp albanų krikš
čionių ir mohometonų užgimė 
vaidai; krikščionis protestuoja 
prieš išrinkimą Ismael Kemala * 
Bcgo tuomtarpiniu prezidentų, 
ne s jis yra mahometonas.

NAUJI RAŠTAI.

ir tikejjmįškųj c ___ ____ _
i Įievplitięi^nieriįĮi,ne .tik 

AįMengiąųVJlr* - 
savoj kariškąją oriaivininkystės

konfiskuotus' ginklus/bet iri ka
reivių karabinus ir pabėgo. Tur-

Kalėdų Giesmė. Mišram cho
rui su pritarimu vargonų. Mu
ziką parašė P. čiuriioms. Išlei
do Sąjunga Lietuvių Vargvttiftin- 
kų Amerikoj* 1912 m.

%
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Iš Lietuvių padapimų
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Pašnekelių Kampelis

S & 41 kuomet pirmas rytmečio varpo balsas pradreskia 
R Vi/ sustingusį žiemos orą, pranešdamas linksmą, apie 

! kūdikėlio gimimą, naujieną, Ratilas su Mariuk,
išlenda iš-po pokalnės, pasiklauso varpo gaudimi 
ir vėl abu grįžta atgal, pokalnėn.

Ir vėl tenai per ištisus metus gal iki kitų Kalėdų 
L pirmo varpo gaudimo, linksmai ar vargingai gyvena.

Jau ilgai jiedu tenai gyvena. Jie ten gyvena nuo to laiko, 
kada jiedu Kalėdų naktyj be jokios žinios dingo; nuo tada, kaip

toje pokalnėje daugybė tokių nelaimingų žmonių, daugiausia taipgi 
per Kalėdas užgrobtų.... Taip ir mirga tas pokalninis palocius 
tais'nelabaisiais žmonėmis! Bet jiems, išskiriant Kalėdų rytmetį, 
pasirodyti nevalia. Neduok Dieve, jeigu kuris-nors pirma paskirto

O tas kalnas daug kuom skirtingesnis nuo kitų. Jis stovi 
ant Nemuno kranto, — augštas, apvalainis, apaugęs mažais, rodos, 
kaž-ką slėpiningo pasakojančiais, krūmais, ir sutemus išrodo lyg 
kokis palocius, lig kokis pylymas.... Kaž-kur ant to kalno, pa
čiame viduryje, yra skylė. Ta skylė gili-gili. Mesk jon akmenuką, 
tai už valandos laiko išgirsi atsimušant į kaž-ką kietą, it į marmuri- 

žmones.... Bet tuos 
tą skylę atranda. Juk 
mėtant-gi akmenėlius, 
koks drąsuolis, nakčia.

o kartais rodos it į kokius 
mėto ir mažai kas 
žmonės gyvena;
'Tiktai retkarčiais

akmenėlius mažai kas
ten, sulyg padavimo, 
galima juos suskaudyti.
kuomet niekas nemato, drebėdamas visu kunti, inmeta ton skylėn
akmenėlį ir “kaip gyvas” nešasi pakalnėn. Ir tik ten stovėdamas, 
už valandos laiko, išgirsta, kaip akmuo atsimuša į žmones, o jie, — 
tie pokalniniai žmonės — skaudžiai-skattdžiai suvaitoja....

Ratilui su Mariuką, tik išgirdus pirmą Kalėdų rytmečio varpo 
balsą, tegalima išlįsti iš-po pokalnio, pasiklausyti, pasigėrėti
linksmaus varpo

Aš jaučiu, = namai arti. Tik kad tas sniegai) taip ) padūkusiai 
lenda akysna.... į :.b

— tarė Marii&ka
Važiuoja toliau. i
Be,t tokia įvairi, ypatinga apielinkė. Kaž-koki 

aurai.... į
Raidas suprato. Važiuoja tiesiai viduriu Nemuno^ jojo kran

tai, padengti sniegu, išrodo augštais mūrais. 1
— Štai Mariuką, sakiau, kad mes esame arti namų, — tarė 

pradžiugusiu balsu Raidas. — Važiuojam Nemunu, o ten, ant 
kranto tuojaus ir musų namai.... Nežūsim, Mariuk!

Neišpasakytai nudžiugo abudu.
Jų širdysna krito vilties ir džiaugsmo spindulėlis, 

maloniai suplasnojo jų širdįs,... Parvažiuos

balti

Lengvai, 
namo. Visi namie 

nudžiugs. Parvažiavę, daugeliui apipasakos, kaip jie klaidžiojo 
po baltu sniegu apklotus plotus.... Pasakys, kaip pavojinga kur- 
nors važiuoti nakties laiku, kuomet sniegtL ... Daug jie visiems pa
pasakos ....

Bet ne ilgam tas džiaugsmas.
Jis taip greit, taip slidžiai, kaip vargingai gyvenančiam 

žmogui apie laimę mintis, pažvelgė akysna, šyptelėjo ir išny- 
. . Nulėke lengvo paukštelio sparneliais toli-toli, palikdamasko. .

juos ten pat ant Nemuno viduries, tarp dviejų, sniegu padengtų,

Sunkiai, vargais-negalais buvo užvažiavę ant kranto. Jau ma
nė, kad tuojaus bus Ratilo namai. Bet staiga kaž-kur krito.... 
Graibėsi, kaip dideliame vandenyne skęsdami, po sniegą.... Nu
krito pakalnėn, ant Nemuno.

— Mariuką, ai Mariuką, kur tu?! — Šaukė iki juostos 
sniege stovėdamas Ratilas. — Kur tu, Mariuką? Kur beris?....

'Tik vienas Ratilas pakalnėje, it juroje, sniege. Kur arklys? 
kur Marinka? Ratilas nežino. Žino jis, kad sykiu su Mariuką 
puolė pakalnėn. Ji graibėsi už jo, norėjo susilaikyti. Bet kur

164. Kur yra lyjantis (darantis 
lietų) medžias? Peru respublikoj, 
Pietinėj Amerikoj, auga labai 
žingeidus medis, vadinamas lie
taus medžiu. Šitas nepaprastas 
medis turi tą ypatybę, kad su
traukia oro drėgnumą ir, sutirš
tinęs jį, pagimdo tikrą lietų. Vie
tiniai indijonai vadina jį Ta
in a i c a s p i ; jis išauga labai di
delis ir turi didelius lapus. Lai
ke, kada upės išsekę ir karštis 
būva didelis, šis medis duoda dau
giausiai vandens, kuris krinta 
nuo ,jo lapų ir sunkiasi iš šakų. 
Greitu laiku apie medį pasida
ro tikri upeliai, kurie, suteikda
mi žemei drėgnumą, palaiko pa
ties medžio gyvastį. Apskaito
ma, kad vienas suaugęs medis 
duoda per dieną devynis galio
nus vandens. Ant vieno ber- 
taininio kilometro žemės (be
veik verstas skersai ir išilgai) 
ploto galima pasodinti 10,000 to
kių medžių. Šita giraitė išduos 
kasdien 385,000 litrų 
(litras beveik lygus 
Jeigu iš šito išgaruos, 
250,000 litrų, tai visgi
135,000 litrų arba 29,531 galionas 
vandens kas dieną.

. -----o------
165. Kodėl šuva, išgirdęs muzi

ką, staugia? Labai nedaug yra 
gyvulių, kurie turėtų taip labai 
išvystytus 
kaip turi 
nerviškos 
vystymui,

vės frankų armija, apgulusi mie
stą Sens, tapo nubaidyta balsu 
varpų, pradėjusių skambinti iš 
Šv. Stepono bažnyčios. Pusiau-^ 
kiniai frankai iki tam laikui, mat, 
dar nebuvo girdėję varpo* balso.

popiežiaus Jono IX-tojo paliepi
mo, apie 900 met., — sakoma, 
kaipo apsisaugojimas (juos skam-

didelių varpų balsas labai suju-

vaikyti susirinkusių ore elektriš
ką. jiegą, nuo kurios gema per
kūnai.

lavinimasi, podraug' gera jauni* 
ino draugija, susirinkusi prie 
sveikų žaismių yra daug daugiau 
pageidaujama, negu girtuoklia
vimas arba kazyriavifrras, kuriam 
iki šiolei musų jaunimas- pašvę- 
sdavo savo atliekamą laiką. Chi- 
cagoj yra nuo 5 metų gyvuojanti 
tarptautiškoji gimnastų draugija, 
kurion priklauso apie 20 draugi
jų: vokiečių, cechų, lenkų, švedų, 
šveicarų norvegų ir žydų. Ji 
skaito 1900 narių. ,Harry Berk
man (1258 W. Taylor st.) yra 
jos vedėju ir noriai suteikia ži
nias apie šią gimnastų draugiją. 
Rasite, musų kliubams butų ge
rai arčiaus su kitų tautų gimna
stais susipažinti.

vandens 
kvortai).

dar lieka

KLAUSIMAI:
168. Kada Nauji Metai 

dėdavo nuo Kalėdų?
16g. Kokį padavimą turi lie

tuviai apie atsiradimą gintaro 
Baltiko jūrėse?

170. Ar galima padirbti mėsą?
171. Kur yra vyras, kuris už

dirba gerą algą, skusdamas sau 
barzdą du sykiu į dieną? 
(Atsakymai bus kitam numeryj).

prasi-
- ;<;į

Drama “Joninės”. Pereitą ne
dėlios vakarą, “Dramos” Dr-ja, 
Hull House Teatre vaidino G. 
Sudermann’o keturių veiksmų 
dramą “Joninės”. Veikiantieji 
asmenįs: Vogelreiter, dvarponis, 
B. Vaitiekūnas; Kristina, jo žmo
na, O. Stravinskiutė; Truda, 
jiedviejų duktė, M. Montviliutė; 
Georg von Ilartvig, Vogelr. gi
minaitis, J. Briedis; Marikė, Vo
gelr. priimtoji duktė, M. Damijo- 
naitienė; Valkata, Rožė; Gaffke, 
pastoro pagelbininkas, J. Sanku- 
nas; Ploetz, urėdas, P. Širvinc- 
kas; Mademoiselle, R. Šlikienė; 
'Tarnaitė, A. Klovaitė. Veiksmas 
atsitinka aštuonesdešimtų metų 
pabaigoje, Vogelreiter’io dvare, 
Prūsų Lietuvoje. Pradžioj ir 
tarpakčiuose vargonavo artistas 
A. Pocius.

Pats lošimas buvo atvaidintas 
pusėtinai ,tik p. Briedis, rodos, 
kad nemokėjo gerai savo rolės; 
iš moterų — p. Damijonaitienė ir 
p-lė Montviliūte, gavo po gra
žų gėlių-rožių bukietus. Paste
bėtina, kad labai mažai publi
kos buvo, — apie 100 viso, per
tai “Dramos” Dr-ja vargu pa-

VIETINES ŽINIOS.
NAUJI METAI.

Didesniam pagerbimui metines 
šventės A. OLSZEWSKIO 
BANKA bus uždaryta visą Nau
jų Metų dieną. Turintiejie rei
kalus į Banką, malonėkite juos 
atlikti utarninke, prieš Naujus 
Metus, pirm 6 valandos vakaro. 
Visiems kostumeriams velija 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

A. OLSZEWSKIO BANKA.

ji dabar?
— Mariuką, balandėle.... — gailiu, 

šaukė Ratilas. — Mariuką kur tu, ar
kimstanciu vėjyje, balsu 
tu dar gyva?...* Ma-LT, šalta, apie Kalėdas buvo žiema.

Sniego visur kupinai. Šaltis neišpas 
labai seniai nebuvę, pagal senių spėjimą 
žiemų. O tokios žiemos apie Kalėdas nelabai tin
kamos žmonėms: jie daug reikalų tuom metu turi.

s reikalais į miestus ir mies- 
ečiu ant švenčiu, samdymas 
aip baisiai vargina.
turbūt pats Dievas jau susi- 
nis, sniegas atidrėko. Vaikai 
ito, ir už tai nemažai gavo

tarnų, —

rytoj ir dar
'Turėtų

su savo visa šeimyna

pratęs atsileido. Šaltis 
jau ne vieną iš sniego 
nuo savo motinų “vėjo” 
darbais užsiimdinėja. . . .

Žodžiu, oras persi m
> sus, apsiniaukęs, surauk 

tokio rengia. Nepagalvc 
kelias dienas turėtų but 
žiemos, saldute šviest li
tus, plotus.

Ratilas Raulukaitis 
triusėsi. O tiek to da
bet ir kitose triobose to darbo net “per akis”. O vis tai reikia 
padaryt, atlikt. 'Taigi jis ir nesnaudė. Ir netik kad grinčioje, 
kas buvo moterims persunki!, pagelbėjo, ne tik kad dailiai ap
kasinėjo apie grinčią sniegą ir išbarstė visus takelius pieskomis, 
bet kluone apvalė grendymą, o tvartus minkštai naujais šiaudais, 
išklojo — lai ir gyvulėliai žino, kad bus didelė šventė ir kad 
juos prižiūri geras gaspadorius. Lai žino, kad rytoj bus iškil
minga, paminėjimo daug liaudžiai gerovės troškusio Žmogaus, 
gimimo diena.

* iU

Bedirbant, besitriusiant, Ratilas užspėjo pamatyt, kad 
iau temsta.

Suskubo jis.
Pasikinkė važeliu bėrį.
— Vaikučiai. — tarė Ratilas savo jauniems stinams, — 

pabaigkit, kas dar likosi neužbaigta. Šienelio nepamirškit atnešt’.

— Paskubėk, Rauluti 
kartais gali visaip atsitikt

Žinai,

iš-po žemės, pasigirdoDideliame, dūstančiame kriauše, it 
balsas:

—• Dangaus Karalienė, Kalėdų Marija, gelbėk mane....,
Ratilas suskubo j ieškot.
Bet taip gilus sniegas, tokis šaltas oras!.... Ratilas braidžiojo 

po sniegą vietomis iki kelių, vietomis iki juostos ir, graibydamas 
rankomis, jieškojo. Bet jos nėra. Tik skaudus, pagalbos šaukian
tis, balsas lindo Raului ausysna: “Dangaus Karalienė, Kalėdų 
Marija, gelbėk mane”....

Nuilso Ratilas visai, ir jau kaip tik
Šlapias visas.... Tokis šaltis!....

“kai pečiui” jaučiasi. Kad tik daugiau
Suklupo Ratilas sniege ir krito dar 
kaž-kan kietan atsimušė.
— Mariuką, ar tu čia? — klausė jis.
— Dangaus Karalienė, Kalėdų Marija 

kartojo Mariuką, vos-vos apversdama liežuvį.
— Mariuką, jau gal ir kelios Marijos ncgalbėsų mums iš šitos 

duobės išlipti, — tarė Ratilas sausu, kaž-kokio piktumo, neužsiti- 
kėjimo pilnu, balsu. - ,

paėjo.
Bet Ratilui nešalta, 
jicgos!
kaž-kokion duobėn.

Jis

Tik
ten

mus,

* *
Karštai spaudėsi du kūnai vienas prie kito. Kartojo kaž

kokius mintyje sau žodžius*... Jie jautė, kai apačioje, po jais 
gurguliavo Nemuno vanduo, ir žinojo, kad ateis pavasaris ir, 
ūždamas savo dideliais ledais, kaž-kur juos nuneš.... Nei pasi
krutinti, nei žodį ištarti negalėjo.... Nuo rytų pusės, vėju neša- 
maš, skrydo pirmas Kalėdų rytmečio varpo balsas. Jis lindo kc- 
leiyiariis ausysna, budino juos, šaukė didelei! draugijom ... Rau- 
las matė, kaip nuliudusiu \ veidu, klūpodama bažnyčioje, meldėsi 
jo žmona, 
matys.... 
prie klūpančios motinos, ąų^ih jai tarė: 

____ _ 4.x.

Dairėsi ,jr>į; šal,i$, žvalgėsi, ar kartais Ratilo nepa- 
Prisiartind ~ priė^ jos mažas vaikutis ir, pasilenkęs 

: “Arklys su važeliu par- 
važiaVo namo, o tėvelio ... Gailiai suvirko moteriškė.... 
Skaudu-skaudu Raului pą^įdarė ant širdies.... Kaž-kas širdį 
gnaibė-draskė, .monijo kaž^kokin tinklan. Ji pamažu taksėjo, vis 
lėčiau ir lėčiau... Sutemo Raului akyse, užsistojo amžinas 
juodas prieš akis-šešėlis;.. . ir užleido dar juodesnę, nenukeliamą

1» Visaip gali atsitikt, kuomet baisiai sniegą....
— Ne boba esu, — išdidžiai atkirto Ratilas.
Sujudinęs bėriui vadelėmis, išvažiavo 

kurią jau veik nuo Visų Šventų turėjo 
sikalbinęs.

Išvažiuojant iš kiemo, jau smarkiau ir
nos sniegurėlės ir putė lipšnus, kabinantis vėjas.

parsivežtų Mariukos, 
sau už tarnaitę pri-

smarkiau krito dreg-

III.
Ratilo kelionė.

keletą verstų pavažiavus — ir jau
ETOLIMA buvo

Per Nemuną 
pas Mariuką.

Taigi už pusantros valandos Ratilas su Mariuką 
jau grįžo namo.

Bet važiuoti buvo baisiai sunku.
Dangus su žeme maišėsi.
Pašėlusiai dūksta vėjas, drabsto šlapią, be persto-

jo krintantį sniegą važiuojantiems tiesiog į akis. Važiuoja. Bet 
kur? Keliu ar. laukais? Ton pusėn, linkui namų, ar ne? Sunku 
tai pasakyti. Pirmiau Ratilas tėmijo kad nors ir ant apsnigtų, 
medžių. Bet dabar jie jau dingo, kaž-kur paliko.... Bėris keletą 
kartų buvo apsigrįžęs, neišlaikydamas skaudaus vėjo su sniegu 
plakimo į akis. — Jau keletą kartų buvo sustoję. Klausėsi, 
žiurėjo, ar kartais nepamatys kur spingsančio žiburėlio, reiškian
čio, kad netoli žmonės gyvena, ar neišgirs kur kokio žmonių 
balso.. -. Ir lyg tyčia, lyg kad kas pasityčiodamas/erzindamas 
keleivius, šmėstelėjo šviesele, pasigirdo balsas, kuris nuolatos 
didinosi ir pagalios virto į klyksmą, lyg kokį vaitojimą.... Bet 
ir tas taip greit prapuolė, taip greit išdyko, kaip kad ir to žiauraus 
vėjo nešamos sniegurėlės: susimaišė kaukiančiame vėjyje ir din- 

» go.. ..a Nei matyt, nei girdėt.... O sniegas su vėju, it maži 
> išdykę vaikėzai, šaiposi, tyčiojasi ir paslaptingu, mažai tesupran

tamu, niekad jiems negirdėtu balsu kužda ausysna:
— Žusit, * žusit, žusit I....

\ Sugebėjo keleiviai, nusiminė.
\ Mariuką, kaip apušes lapas drebėdama, pusiau lupų tarė:
\ — Daug kartų pasakojo mamelė, kad tokiose pūgose užklydę
(žmones žūva....

— 'Ne! abejodamas, bet visuomet daug savim pasiti
kėdamas, daug matęs, valstietis atrėmė. j—Tai negalimas daiktas.

ant jo akių uždangą....
Sniegas tuom tarpu, tarsi kaž-ką sau iškovojęs, nurimo. Tik 

išlengvo, pamažu, gražiomis sniegurėlėmis krisdamas, klojo du 
gulinčiu' vienas šalę kito kimu....

R nuo to laiko šis kalnelis virto paslaptinga, ste
buklinga vieta. Vasarų lietingomis ar giedriomis 
naktimis ten daug kas galima būdavo išgirsti. 
Kaž-kas kalbėdavo linksmai, juokdavos, taikindavo 
užtraukti linksmą, drąsinančią dainą.

Žmonės daug ir visaip apie tai kalbėdavo ir 
manydavo. Bet tikrų žinių apie tai iš niekur niekas 
tieišgaudavo. Drąsuolių neatsirasdavo, kurie tuom

laiku butų galėję ten nueiti ir pažiūrėti. ' a

Daug apie tai ūždavo kaimas, arčiausiai to kalnelio stovintis. 
Ir atsiminę, kad tai čia Ratilas su Mariuką pražuvo, įsitikrino, 
kad šis pokalnis pilnas nelaimingų žmonių, kad Marinka sų Raultt 
ten kokių dvasių tapo nunešti ir ten laimih^M o gal ię,.vargingai 
gyvena. O kadangi jie pradingo Kalėdų naktyj, tai tik Kalėdų 
rytmečio pirmam varpui gaudžiant, jiems valia išeiti, iš-pp pokalnio 
ir pasiklausyti varpo gaudimo. j,

Kaiptas
smarkiai sausu oru, taip apie tuos pok'alninius 1 
žinia. Mažas kalnelis virto dideliu' baisenybių 
jis turi paslapčių. O ypatingiausiu tai ta, kurios! 
nos laiku nesurado, — skylė, kurion meta akmėheį 
laiko pasigirsta, kaip jis atsimuša dugrian bei ų 
jie skaudžiai nuo to suvaitoja.... 4 1 'i,‘

Tik vieną kartą ant . metų, — pifirią dieną ? 
pirmas rytmečio varpo bajsąs pradreskia sustingusį^^ 
Ratilas su Mariuku išęipk iš-po pokalnės, pąsikląi 
mo ir, jam skambėti nustojus, vėl skubiai grįžta a(į

Ir tas kalnas baisus. -O. dar baisiau būva, į 
kur-nors eiti ar važiuoti.... ' <

Žiemos laiku sniegasJkJoja savo plona drobule jS^-tas baise
nybes. a -

Ėet Kalėdų rytą, kaaą ? varpo balsas praneša žmonijai apie 
gimimą Didžio Liuosybės Nešėjo, kad ir f sūriausio sniego eilė 
klotų tą kalną, Raid as jr Mariuką ršftrtta j^iksmybės balsą, 
ir, ranka rankon susiėmę*.Beina Kalėdų pasigerėti....

.< 7 granas Eimutis.

varpo gaudimas Kalėdų ryti^eJyjj č perlekia 
f ‘ *W^M‘čpasklydo

Mat
♦%

. ♦Kl -K L

rraUkas ‘die- 
JEįvalandos

M-
jbš 0i*ą, — 
Bo^gaudi- 
^taiįnę.... 
ijiiŠ pro jį

nervus (dirksnius), 
šuva. Tik ačiū savo 
sistemos augštam iš- 
šuva yra taip budrus 

; bet ačiū tai pačiai
priežasčiai, aštrus balsa^ augšti 
muzikos tonai, sakysim kad ir 
smuiko, labai erzina šunies ner
vus, suteikia jam nervišką skau
smą ir jis pradeda staugti. Minkš
tus malonius balsus, žemus mu
zikos tonus šuva, atpenč, labai 
myli. Kiti gyvuliai taip pat my
li švelnią muziką. Bet, rodos, 
jokio gyvulio taip neerzina aštri, 
spiegianti muzika kaip šunies ir 
joks gyvulis taip nemyli švelnios 
muzikos, kaip šuva.

•----- o-----
166. Kuris poetas gavo po 4 

doliarius už kiekvieną savo raštų 
eilutę? Daug yra rašėjų ir poetų, 
bet 11c visi jie 
darbus tinkamą 
tai kai-kurie ,iš 
žiniškas sumas

Rankų darbo paroda. 12—14 
gruodžio, š. m., ant Town of 
Lake, buvo terptautiška moterų 
rankų darbo paroda, kurią suren
gė Chicagos universitatės setle- 
mento moterįs. Nuvykau paro- 
don subatoj 14 gruodžio. Du ma
žu kambariu buvo nepilnai pri
pildytu. Darbelių nedaug. Jieš- 
kojau lietuviškų darbų — teko tik 
keletą matyti, t. y. darbą su lic-

tįstų t rusas tokiam nelengvam 
veikalui? X.

gauna u z savo

savo raštus.

poemą gavo net 75
frankų honoraro.

apie 25 centai). Vie- 
laikraščio “Revue” 

kad daugelis

sai nedidelę 
tūkstančius 
(b rankas •—• 
nok, sulyg 
žodžių, pasirodo,
senovės poetų buvo gausiau ap
mokami negu dabartiniai arba ir 
vėlesni poetai. Taip Herodotas, 
skaitęs laike Olimpiškų žaislų 
savo istorijos rankraštį, gavo už 
jį 10 tūkstančių talentų (apie 
50,000 frankų). Garsusis Archi
medas už vieną iš savo epigra
mų (epigrama tais laikais vadi
nosi trumpas įrašymas, tankiau
siai ant kapų) gavo tūkstantį 
“medinn’ų” kviečių (medinn’a 
kviečių buvo verta maž-daug 52 
franku). Romėnų poetas Virgi- 
lius gavo po 10 didžiųjų cister- 
cijų (2000 frankų) už kiekvieną 
strofą Eneidos, pašvęstos Augu
sto giminaičiui, o tokių strofų 
buvo 32. Attik’as davė Polemo- 
nui 250,000 drachmų (175,000 
frankų) vien tik už išklausymą

Grekų poetas Oppian, gyvenęs 
laikuose Marko Aurelians (II- 
-ame amžiuje po Kr. Gini.) gavo 
nuo jo po vieną auksinį (i8 fran
kų) už kiekvieną eilutę savo 
poemų: “Apie žuvių gaudymą” 
ir “Medžioklė”. O tokių eilių 
iš viso buvo apie 20,000. Taigi 
už kiekvieną eilę jam išpuolė be
veik po 4 doliarius už eilutę.

— ■ o-----
167. Kaip senai žinomi varpai 

ir nuo kada juos vartoja bažny
čiose? Raštuose randame nuro
dymus, kad varpai buvo žinomi 
dar gilioj senovėj. Senovės žy
dai, grekai ir romėnai jau var
tojo varpus.; Senovės Grekijoj 
buvo garsus, Zetisui pašvęstas, 
dievnamiš Dodonoj, prie kurio 
buvo taipgi ‘ orakulas arba ypata, 
garsinusi ! dievų valią, duodanti 
atsakymus, kas turi ateityje at
sitikti (musų kalba pasakytum 
— burtininkas). Šis Dodonos 
orakulas duodavo atsakymus var
po balsu.Etrurijos karaliaus 
(šiądieninej Italijoj) Poršenos 
pathinklas buvo padabintas bokš
tais ir kiekvieno viršūnėj buvp 
varpas. Prancūzijoj varpai pir- 
imt kartu? pasirodė pusėj 6-to

biausi darbai tai buvo “Moterų 
Apšvietos Draugijos” narės po
nios Kaminskienės. Ji išstatė 
net 25 darbus. Iš įžymesnių jos 
darbų buvo: antklodė lovai, ypa
tingai gražus ir sunkus atlikti 
audimas; rankšhioščiai ir viena 
gražiai su skoniu išsiūta paduška. 
Kiti jos darbai atlikti sulig ame
rikoniško skonio. Toliaus buvo 
kokios tai man nežinomos lie
tuvės kableliu megztas visas ser
vizas, du puoduku, cukrui sudėti 
ir arbatai puodas. Pirmą syk te
ko man matyti panašų, rodos, pra
stą bet gudrų darbelį. Tiek tik 
apie musų lietuvaitės. Rengėjos 
man sakė, kad išviso prisidėjusios 
prie šios parodos 5 lietuvaitės, 
bet kitų darbų neradau.

Iš svetimtaučių man daugiau
sia patiko darbai prisiųsti lenkių 
moterų iš Calumet, Mich. Tai 
buvo: liniiiiai audiniai, pagražinti 
mezginiais (kabliuku). Papra
stas, bet artistiškai atliktas dar
bas. Buvo gražių rankšluoščių; 
antklodžių ir paduškaičių.'

Vienos čekės, p. I. Florian, ypa
tingai daug triūso padėta ant 
staltiesių, servetėlių. Kai-kurie 
siuviniai labai margi, kaikurie 
vienos spalvos; margi siuviniai iš- 
siųti margais siūlais; net akyse 
mainosi, žiūrint į tokį siuvinį, 
bet kaipo tautiškas sutaikymas 
spalvų turi savo vertę.

Pagalios minėtini dar kokios 
tai, rodos amerikoniškos mokyk
los siuviniai ir audiniai, prisiųsti 
iš New Orleans, La. Jie išsiūta 
ypatingu naujų budu. Spalvos 
sutaikytos artistiškai, išrodo kaip 
paveikslai. Darbas nesunkus, bet 
labai gražus.

Apžiurėjus viską, paskui dar 
pasigerėjus panelc-lietu vaite,-ne 
panele, bet tuo, kad ji pynė lie
tuvišką juostą^ kurią aš su ma
lone bučiau iš jos paveržiusi, 
taipgi pačiupinėjus ratelį, kuris 
čia buvo ir priminė man Lietuvą 
su jos linksmomis verpėjomis, — 
atsisveikinau su visais ir išsiriog
linau iš parodos. M. J.

Šileikos vakaras. Pereitą ne- 
dėldicnį atsibuvo Meldažio sve
tainėj gražus “Lietuvos Ūki
ninko” surengtas vakarėlis daili
ni nko-mokinio Jono Šileikos nau
dai. . ,

Programas buvo įvairius ir 
apie kiekvieną jo numerį nega
lima butų atskiriai kalbėti. Vis
kas buvo gražiai atlikta. Prog
ram ui pasibaigus, jaunimas dar 
pasiliko žaismėmis, pasilinksmin
ti. Taigi^žabta aguonėlė, gau
dyta pelė ir dar keletas kito
kių žaismių,
vento šokių nebuvo, 
buvo

Iš priežasties Ad- 
Publikos 

pusėtinas skaitlius.
Jonas.

AČIŲ.
Visiems, prisidėjusiems ‘ prie 

surengimo vakaro, gruodžio 15 d., 
Kensington, III., “Aušros” Dr-jos

tingai solistėms p-lėms A. Kli- 
mavičaitei, M. Horodeckaitei, p. 
J. ĮJktveriui ir smuikininkei p-lei 
A. M. Dunduliutei, mal6niai da
lyvavusiems koncerte, išreiškiame 
širdingą ačių. Už rengėjus.

Kazys J. Valys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
A. Mo-ri-tis, Worcester, Mass. 

Reik visados paduoti ir savo tik
rą pravarde — vis vien talpins, 
ar ne talpins. Raštų be tikros 
pravardės ir adreso redakcija pa
prastai nei neskaito, meta 
gurbam

JUOKELIAI

šimtmečio

Tarptautiška gimnastų draugi
ja, Pastaraisiais laikais lietuviai 
pradėjo įdomauti įvairios rūšies 
gimnastiškais ir atletiškais spor
tais. Yra jau net keli toki ktiu- 
bai/ kurie tarp musų jaunimo 
atranda vis daugiau ir daugiau

Tas gerai. * ’• Fiziškas-

juos

TIKRAS JURGIS.
Jurgis nuėjo į pačtą su keliais 

laiškais. Pasaugojęs, kada paČ- 
torius užsisuko į kitą šoną, jis 
— brūkšt tuos laiškus į laiškų 
skylę ir eina, džiaugdamas, kad 
nors sykį prigavęs pačtorių ir iš
siuntęs be markių laiškus.

DZŪKIŠKAS LAIKAS.
“Kaip seniai tie kiaušiniai yer 

da. Ona?” klausė ponia;
‘‘Jau dzvidešimč dzvi fainuU 

poniula”, atsakė tarnaitė.

“Tepj poniui*, tų žinau, be 
kad kuknios džicgorius dzvide 
<imq infantę" v51in*."J,



IŠAIŠKINO
Pons prapasorįau, kiau

še vaikas mokykloj « 
vjs nekalba?

Norėčiau paklausyt, kaip tu 
kalbėtum, jeigu tave vandenin 
įkištų '— “paaiškino0 mokytojas.

kodėl žu-

36 KIAULĖS.

jei aš, bučiau netekęs abiejų ran
kų.0

“O! Tada bučiau tave padaręs 
pulkininku.”

Tai išgirdęs kareivis, urnai iš
sitraukė kardą ir — čiaukšt, nu
sikirto kitą ranką.

Nėra 
netikėti, 
kaip jis

MIRTIES PAVEIKSLAS

“Be

'Į»IĖTUV.^.
■■■■■HMwMiiWMirwiwrt Iitk »»,> mnr I dfaaMai

reikalo tam atsitikimui
Bet sunku suprasti, 

galėjo tai padaryti.
’Advokatas turėjo bylą už kiau

les dideliame teisme, kur buvo 
dvylika prisaikintųjų teisėjų. Kad 
teisėjai gerai įsitėmytų kiaulių 
skaičių, advokatas taip darodinė- ■ < . * p:

“Guodotini ponai teisėjai! To
je kaiminėje buvo trisdešimts še
šios kiaulės, viso trisdešimts še
šios. Aš noriu, kad jus tą skai
čių gerai atsimintume!: trisde
šimts šešios kiaulės;
tris syk didesnis pulkas negu po
nų teisėjų.”

TĖMYTOJAS.
Keturių metų - Jonukas augo 

skaitlingoje šeimynoje, bet tarp

ir seserėnų, tik jis ir dar trįs jo 
sesers buvo mažais. Vieną ne- 
dėldienį, kada visa šeimyna snsė-

tai yra

žiūrėjęs, taip užposteringavo:
“Kaip aš matau, tai iš visų mus 

trioboje tik viena mus mama ir 
katė teturi vaikus.”

tai yra tik kančių^ pade- 
mirties paveiksiąs r. Męs 

matome žmor/ėsįį įšblyš- 
ir gelsvus, silpnus,?ncga- 
dirbti, mirštančius musu

DIDELIS MASKARADOS BALIUS 
parengtas,- Div&tesfc Lietuvių Jaunik. 
Dairios Myi:t ; subatoj 11 d.
sausio (Jan.), 1913 in" M. Meldažio 
tovetąinėje, ;224Ž-O| Place.
Balius prasidės“ 64ą Talandą* vakare. 
Įžanga 25c ypatai. $100.00 vertės bus 
išduota dovanomis.

Maloniai užkvq|čia& 
vius ir lietuvait 
konoskaitlingiauslii ' atlifąnkyti 
šio musų Didelio^MaskSra 
o 
ti.

•yi£u^ lietu- 
lįeiilS’ ir ’jaunus 

ant 
idb Baliaus, 

užtikriname .užganėdin-
Su godone,- — Komitetas.

Ant Pardavimo,
Parsiduoda“ kriaučių šapa iš prie

žasties iš^žiaVimoį kiBn nileštan, 
Atšlšaukit^> 2537 Šo. Italsted st.
— ------- ------ .—-r-------------------- V.—. ■

Parsiduoda*, grosernė ir bučernė lie
tuvių apgy Ventoj apigąrdėj; pulkus 
uždėjimas. ^Parduosiu pigiai kas at
sišauks greitu laiku, nes noriu išva
žiuoti Lietuvon. 821 — 34th st.

... HARTFORD, 
Kar, LeseyJčius,

CICERO, Tfu
cus, 1318N. th
RTFORD, COnKI 
tius, ' 40 MulWry

HERRIN, ILL.
T. Adomaitis, Box 708.

B.

K.

INDIANA HARBOR,
Yasiulis, 3604

IND.
Deador st

GERAS PRIPRATIMAS.
vienų poną tarnavo už lo

ti koks dzūkas nuo Lazdzijų.

ką jis jo šuniui darąs, kad tas 
kasdien taip nesvietiškai kaukia, 
lyg pjaunamas.

“Aš jam nieko, ponuli, — nei

kas. “Aš turu širdzį ir niekadu 
jokį gyvulėlį, bramboža, nenu- 
krividzinu, ale kad ponas man 
liepė nupjauč jam vuodegų, tai 
aš gailėjausi ir kazdien pjoveu 
cik po vienų šmotukų, kad bied- 
nas gyvulėlis langveu priprastų.”

KVAILAS DALYKAS.
Naujai pasamdytas tarnas at

nešė ponui apsiauti porą čebatų, 
bet vieno čebato aulas buvo augš- 
tas, o kito žemas.

“Kaip tas atsitiko, kad tie čeba- 
tai nelygus, Jurgi?” klausė po-

f nas.

sake tarnas; “bet kas man ne
suprantamiausia, tai tas, kad ir 
kitame kambaryje yra kita, ly
giai tokia jau, pora čebatų.”

PUIKUS VIRĖJAS.
Vienas ponas Lietuvoje kartą 

rengė balių. Tarp visokių val
gių, jis parsigabeno ir austerių. 
Ponai, privalgę visokių valgių, 
liepė Virėjui atnešti austerius. 
Bet tasįi dar nebuvo jų pagami
nęs. Ppnams ’ atsiėjo laukti, dėl 
ko šeimyninkas teisinosi, jog 
franeuziškam virėjui atsitraukus, 
šis nesuspėja, ypač kad ir auste- 
riai vėlai parėjo. Ant galo auste- 
riai buvo jau ant stalo.

“Ką tu juos taip ilgai atidari- 
nėjai?” rugojo ponas.

“Aš jau bučiau juos seniai at
nešęs”, teisinosi tarnas; “bet kad 

. pradėjęs atidarinėti, pamačiau kad 
jie neišdarinėti. Perprašau pouo, 

V bet jų viduriai buvo pilni brudų, 
tai aš turėjau daug darbo, kol 
juos visus išmėčiau laukan.”

Tuomi balius ir užsibaigė, nes 
ponai vienus kaušus nebuvo pra-

NESUPRANTAMAS DA
LYKAS.

Pasakojama, kad kartą Napo
leonas, sutikęs vienrankį kareivį, 
neturintį medaliaus, užklausė:

“Kokiu budu tu netekai ran
kos r v

“Austerlitzo mūšyje, Jūsų Di
dybe.”

“Ir likaisi neapkaišytas?”
“Ne, Justi Didybe.”
“Na, tai šia tau mano paties 

. kryžius; aš tave padarau ricic-
riumi.° 1

“Jūsų Didybe keliate mane į 
ricierius už netekimą vienos ran

MALDINGAS ATSAKYMAS.

sės dar per

•laivui gręsianti susimušimą

O, Dieve, mus nuo to

du balsu.

MIESTO VAIKAS.

gatvės pažįstamą miesčioniuką, 
kuris praeidamas nenusiėmė prieš 
jį kepurės, koliojo sakydamas:

“Ar tu nepažįsti manęs, kad 
apsieini kaip koks žydukas? Man 
rodosi, tu esi daug geriaus peni
mas, negu mokinamas.”

sake vaikas; nes tu mane 
kini, o maitinuosi aš pats.”

VISTIEK NEGERAI.
Motina, norėdama savo 

išmokinti gero elgimosi, įl 
nėjo, kad jis visada, kai til

tų ir pakuždi 
viens, du, trįs, - 
piktumas pereis.

pareina

1110-

vaikac

, kad atsisto- 
s skaitliotu: 
ki šimtui, tai

sti-

Ar jau tu vėl su kuo inušci-

daryti?” barė motina.
“Aš skaičiau, mama”, atsakė 

verkdamas vaikas; “bet, matote, 
ką Petrienės Juozas man pada-

be

k a c

JO DARBAS.
Darbdavis, radęs vaikėzą 

užsiėmimo, užklausė:
“Ar tau raštininkas nesakė,

tu turi šiandien po pietų veikti?”
“Taip, pone”, atsakė vaikas; 

“jis liepė jį prikelti, kada pama
tysiu poną pareinant.”

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

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

A. OLŠEVSKIO BANKĄ,
jus būtumėt padarę, 32S2 s. Halsted st., Chicago, Ill.

PO SIMTS ClBUKų! MAS MAN PASIDARĖ, KAD 
VISKAS TAIP K£l* " “
ŠTAI IŠRODO....

Garsus Francuzų gytytojas ir 
filozbfaSj Rabelais, pas; 
sveikatas gyvenimas nėT^gyve 
niihas
j imas — 
tankiai 
kasius 
bučius 
akyse,
rangumo ir savo sveikatos ne- 
dabojimo. Privalome užkirsti 
kelią kiekvienai indispozijai, kaip 
tik ją patėmyjame. Paprastai 
pirmiausiai pilvas tampa užgau
tas ir Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras privalo 
but tuojaus pavartotas. Jis vei
kia greitai jis sušildo pilvą ir vi- 
druius ir suteikia jiems naują 
jiegą. Jis išvalo kūną, pagelb
sti grumuliavimui ir darymais!

“IŠ MEILES” (Ž^PE fclERKRIKŠTE).
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis 

stato vieną iš pųU<|au»įu penkių veik
smų dramą, “I^*TVtEmI
Vakare, gruodžio (Dec.) 25c,
J. Stančiko svet., 20fcf7 ’ E Į15th st., 
Kensington, Ill. Pradžia lygiai 6:30 
vai. vakare. Inžanga ir atigščiau.

ši DRAMA yra viena iš puikiausių, 
ir tik antru kartu yra statoma ant 
Scenos lietuvių kalbele. Taigi nepra
leiskite progos, atftU^nkykite- Visi, nes 
greit nesulauksiteKjds ant Scenos iš 

didžių.

Kalėdų
1912,

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

P.

J.

A.

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14 Summer st

LOS ANGELES, CAL.
O. Mankus, 319 Germain Bldg 

MINERSVILLE, PA. ...
Ramanauskas, Box 538.

NEW YORK, 
125 li
N. J.

178 Ferry
123 Ferry

7 th

damenta. Tri-
nėr, Ashland avė.

Trincrio Linimcn-

priežasties didžių,, išlaidų. Turinys 
jos parodo pasekmes^ suviliotos meilės 
ir atkeršijimas/, įš j ko daug . musų 
publikai atneš ;nhąitį)s draugijiniame 
gy venime. 'įį.,' 4

Po teatrui ’^fąĮ.ht8 ir lekiojanti kra
sa. Visus kv'ięęi^Va’t^Liikyti.

Lietuvių Scenos?- iyi^Čtojųr, Ratelis.

Parsiduoda- saliunas už prieinamą 
kainą, lietuvių apgyvento] 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.

KUR GAUTI “LIETUVĄ

V. .
Jos.

M.

Lesniauskas,
NEWARK, 

Ambrazevičia,
B rak n is,

NEW BRITAIN, CONN.
Cheponis, 510 MainJ.

st.!

st.
st.

st.

- ---------------------- i------------ ----------------------------- ------------------

PajieškojimaL

GERA PROGA!
Gramatika an g liškos kalbos mo
kytis be mokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
.............. ..........*. ...... .. 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo.....................................  10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

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

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi- 
nima iŠ “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

. j?

P.
Box 62

Mikolainis
New York City

•wawra

Naujų Metų Vakaras 
parengtas 4tos kuopos L. S. S. A., 
seredoj, 1 dieną sausio, 1913, Freiheit 
Turner svet., 3417 So. Halsted st. 
Pradžia 3 vai. po piet. Inžahga 25c.

Garbi visuomene: 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 gaūą gražią 
dovaną. Griež 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.

Pajieškau J savo pačios Uršulės 
Gregždžiutėš-Vaičiunieiiės, kuri pasi
traukė nuo manęs Liepos mėnesyj 
su dviem vaikučiais: Viktoru 7 metų 
ir Onyte 4 metų, 
mane, arba ji pati 
apie ją pranešti, 
uždirbu po $5—7
siems gali but geras gyvenimas.

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

rGali sugrįžti pas 
ar kas kitas man

Dirbu mainose:
į j dieną, todėl vi

la.

Paj ieškau savo seno draugo Au
gustino Shėpučio, kuris prieš 13 me
tų gyveno miestelyj Ray, N. Y. ir 
Jono šateikio vargonininko. Jie pa
tįs ar kas kitas teiksis duoti žinią 
šiuom adresu:

32 Scholes st.,
Jonas Ligipi^ąris,

Brooklyn, N. Y.

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., puse 
bloko į pietus nuo 31-mos. Pradžia 
6 vai. vak. Tikietas 25c. ypatai.

Orchestra prof. Blake.

“BIRUTES” VAKARAS.
“Birutė“ stato scenoje gražinusį 

perstatymą iš Lietuvos praeities dra
mą “MIRGA” keturiuose veiksmuose, 
nedėlioj, gruodžio (Dec.) 29, 1912, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje^ 32ras 
Place ir Auburn avė. Pradžia 7:30 
valandą vakare. Inžanga ,25ę ir augš- 
Čiaus. Po perstatymui’ “Birutes-^ybtid-: 
ras .palinksmins svečius rnaioniom'fš 
dainelėmis. Po' dainų pasilinksmini
mas įsu šokiais ir lekiojančia krasa 
su dovanomis. Vardan “Birutes“ 
kviečia Komitetas.

Pajieškau Konstancijos Tuleikai- 
tės, kuri pirmiaus gyveno ‘ Indiana 
Harbor, Ind. ir jos brolių Stanislovo, 
Ignaco. Jie patįs, arba kas apie juos 
žino, teiksis man apie juos pranešti; 
gaus už tai 5 doliariųs dovanų. Ra
šykit man tokiu adįtos^

Mr. Leo
225-—A avė., Sashatooaffl Sask.

Canada.
--------------------- ;----- ;------- -------- :---------------------------------------- ;--------- ---

Pajieškau savo^įfc®b Jono Moc
kaus, Kauno gub./^t^iįinių pavieto, 
Skaudvilės gmino, Siptįiškų kaimo; 
10 metų Amerikoj. Girdėjau, gyvena 
Clinton, Ind.; taipgi pajieškau sesers 
Uršulės ^lockaičiutūs. Meldžiu , at
sišaukti šlubm adW§u^^

• i ' TeodorąsTMn.<Jjiąitis,.
Greenwood Lum^ę ..Dntonągp, 

■G,-.- • . f . . ■' ų f. : ‘ r-Y “H' ■ , .t Mielių
n- JaiŠ

•Pa j ieškau -2-jų > draugų

BALIUS!
Draugystė “Apšvietimo Brolių” pa

rengė gražų balių, kuris atsibus 28 
d. gruodžio (Dec.), 1912 m., Meldažio 
svetainėj, 2242-44 W. 23rd pi. ' Pra
džia vakare. Įženga 25 centai^ porai. 
Visus širdingai užkviečiame ’atsilan
kyti ir smagiai laiką pralėisti. 
Stengsimos visus užganėdinti. ;

Komitetas.

LINKSMAS BALIUS!
kurį parengia Dr-stė Apveizdos Dievo 
No. 1, atsibus nedėlioj, 29 d. gruo
džio (Dec.), 1912 m., Freiheit Turner 
svetainėje, 3417-21 So. Halsted st. 
Balius prasidės 6-tą valandą vaka
re, Įžanga 25c. porai, ; .

Maloniai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, atsilankyti, kur 
atsilankę galėsite linksmai laiką' pra
leisti prie geros lietuviškos mūzykės, 
nes baigiant senus Metus ir po Ad
ventų laiko galėsite visi smagiai pa
sišokti. Kviečia Komitetas.

Septintas Iškilmingas Vakaras 
parengtas per storonę Draugystės, 
Meilės Liteuvių Amerikoje, ‘ Atsibus 
utarninke, 31 ;d. gruodžio (Dec.), 
1912 m., Freiheit Turner svetainėje, 
3417-21 S. Halsted st. Prasidės 6-tą 
valandą vakaro. Įžanga 25c. porai.

Užkviečiam visus lietuvius ir lietu
vaites ant to musų iškilmingu vakaro, 
storosimės ką geriausiai priimti ir 
užganėdinti atsilankančius svečius, 
nes tai bus pabaiga šitų metų ir 
kiekvienas besilinksmindamas galės 
sulaukti Naujų Metų, Teipgį bus 
gražiausi muzykė, kuri grajys viso
kius naujausius lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

Simano 
Morkaus ir Jono'Kauno gu
bernijos, Uk.ių.Či’ges pąv.,,. Kupiškio 
par., Peilišių sodžiaus; 9 metai kaip 
Amerikoj; pirma gyveno -New York 
valstijoj. Meldžiu atsišaukti tokiu 
adresu:

J. šinkauskas, 
2228 Tustin st., Pittsburg, Pa.

ReikalaViinaL
REIKALAUJAMA kofespOndentkos, 

merginos arba našlės, pažįstančios 
lietuvių ir lenkų kalbas. Atsišaukti 
tuojaus Meldžiama atsišaukti lenkų 
kalboj: Mrs. A. S. Hoh, Sbūth Bend, 
Ind., Box L. 3.' ;.

rendos puikus kampinis 
atnaujintas iš vidaus ir 

elektriką apšviestas, prie 
lietuviškos salės, kam-

Ant Raudos
Ant 

storas, 
lauko, 
naujos
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-

grąžųs.^pagyvenimai, 
dęl,, kitas 5

Nuomai du 
vienas 4 ruimų už l^dęj., kitas 5 
ruimų su vana už 17 f oi.," prie 3228 
So. Halsted st. Sųžfnoi 
kio Bankas. , d

Ą;Olszews-

’ V "y <•- r

Garu šildomį r kambariai išsiranda
vo] a pigiai. 'Atsigaukit pas Mrs. 

Kviečia, ;; - į Henry Dwyer, Flat A., 3246 South 
Komitetas. J Halsted st.

EISIU JURGJ — AŠ LABAI KVAILAI JAUČlUO 
Si — VISKAS TAIP IŠRODO MAŽA, h/vi.

Galima gauti kiekvieną savai 
“Lietuvą” už 5c., šiose vietose:

. Amsterdam, n. y.
Jonas Kavaliūnas, 204 E. Main 

BALTIMORE, MD.
T. Zebrauckas. 112 N. Green

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford i

73 Grand
65 Hudson ;

222 Berry 
166 Grand 
87 Grand

ILL.

Jonas Bičkunas, 
E. ' 
Ant. 
Balt. 
Jan 
Ant.

st.

st.

avė 
st 

avė 
’ st

Fromes, 
Jankauskas, 

. Juožup&vičius, 
Milevski, 
Plocliočki,

CHICAGO,
Aušros” skaityk., 3149 S.- Halsted st.
Aušra“ %. Ą. Lalls, 1800 W. 46th st 

J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av. < 
Ant. Chesna, 4458 S. Hermitage ave.
A. Dargia, 634 W. 18th
Kaz. Glopis, 3357 So. Morgan 
Jonas ilgaudas, 1613 So. Halsted
J. -M. Jankauskas, 4556 S. Paulina 
Fr. A. Jakutis, 
P. M. Kajtisip 
Ant. Kašperąš, 
Zig. Mickevičia 
Jurg. Sereika,
K. Strzyįįeckis, 
M. J. r] ’ 
Miko Vąl&skas, 
M. A. Vabol,

CLEVELAND. 
P. šukyį 2118

^ELIZABETH, 
Dom. Boįzkus,

INDIANA HARBOR, IND.
Bertįdįus, 2103

Lawrence,
Ramanauskas,

MASPETH, L. L, N. Y 
Wm. Milišauskas,

D.

st

st.
st.
st.
st.
Pl.733 W. 14th 

1607 N. Ashland avė.
3416 Auburn av.

2342 S. Leavitt st
1978 Canalport avė.

4602 S. Ashland av.
Tapaneviče, 1 670 W. 18th sL 

345 Kensington 
1700 N. Ashland

OHIO.
St. Clair
N. J.
211 First

avė 
avė.

avė.

st.

137th 
MASS.

101 Oak

st.

st

Win. Milišauskas, 42 Perry avė. 
^O^TELLO, MASS.

B. P. ftiiszkinis, 35 Arthur
MELROSE PARK, ILL.

Jos. žiiriončius.
MjEW HAVEN, CONN.

K. A. Makarevich, . 255 Wallace 
bpATERSQ^ bl. J.
ibros., 373 River 
&ILADEL1 
Uotas,

st.

st.

st73 Rivar 
<A, PA. , 
»2|rASo, 2-nd 

f PITTSBURGH, . PĄ.
J. B. MiBĮtevičia, 2135 Sarah st. S. S. 

įOR^LĄTNH/ OREG.
Bowman' New .Agency. <

- rAčine-1wis.
J. PhilipaVičia, į T 600 Sixth 

SOilTH BOSTON, MASS.
Paul P. ;JUikaląųBkąs. : 248 W. 4th St. 

- ; SEATTLE, WASH.
Eckart fl&ws Agency N. E. cor. 

First & Washington str. 
UTICA, N Y. '

S. Tf$į:zynski, 13b Whitesboro 

WORCESTER, MASS.
Paltai»avičia, >15 Millbury 

Waterbury, conn.
Ch. ' j$ažemekas, ' 785 Bank 

^WAUKEGAN, ILL.
Jos, Matyjlenas, 1408 Lincoln ave.

E -
— h  .......... .......................... ........i,i,,
• į®

•‘LIETUVOS” AGENTAI.
■ ' <» ' AF •. •'

į# ,.r~ ~
Pas sldtos mus agentus galima 

atsakyti -^Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

BALTIMORE, MD.
L. Gawlis, 1834 N. Castle
Vincas želvis,. 603 So. Paca

BROOKLYN. N. Y.
J. Ambrdzejus, 120 Grand
Vincas Daunora, 229 Bedford Ave.

M. A

w.

M.

K

Pet.

Ad.

st.

st.

st.

st.
st.

UŽr 
ai.t

st.
st.

st.

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70 Lafayette

, PA. 
2400 Fifth ;

46 So. 22-nd 
4 45 Stačiam

PA.
Kazakevičia, 103 N. Main

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River

PURITAN, PA. 
Martinkaitis.

SCRANTON, PA.
1419 N. Main

1514 Ross
PA.

Centre st.
MASS.
224 Athen st. 
W. Broadway. 
233 Broadway

ILL.

PITTSBURG,
Baltrušaitis Bros,,
Jonas A. Ignotas, 
Pius Zaviackas,

PITTSTON,
J.

Jonas

Nek.
J.
K.

28

st.

avė ; 
st.

st.

st

av. 
avė.

Išgydysiu
M V B Ii S S

NUO PASLAPTINGU LIGŲ
Ateik pas 

mane, o aš 
i š gydysi g 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž g a n e di- 
nima, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą.

F. T. Metelionis,
Juoz. Petrikys,

SHENANDOAH,
T. Kryžanauskas, 38 1

SO BOSTON, 
Gendrolius,
Gegužis,

Yurgeliunas,
SO. CHICAGO, 

Kvietkauskas, 8602 Muskegon av.
SPRINGFIELD, ILL. 

Tachilauckas, 1217 W. Jefferson st.
CHARLES, ILL.

575 W. 6th
CONN.
827 Bank

CONN.
65 Breman

ST.
S i m. Kiel a,

WATERBURY,
Jurgis žemaitis,

UNION CITY,
Eimaitis,D.

KELIAUJANTIEJI 
Jnnns Dabulskis, 
Ben. Grabauskis 
Andrius 
Jonas 
Petras 
Petras 
M. K.

AGENTAI.

Jurevičia 
Kulis. 
Pilėnas 
Vaitiekūnas, 
Wilkevic :e.

VYDŪNO RAŠTAI.

st

st

Gaunami “Lietuvos” Knygyne
1. Apsišvietimas. Filozop. turinis
2. Gimdymo Slėpiniai ...................

Likimo Kilmė ...........................
Musų Uždavinys .......................

Mirtis ir Kas Toliau ..........
Slaptinga žmogaus didybė ...

Visatos Saranga .......................
žmonijos kelias .......................
Jonuks Mergų bijąs. Komedija 
Kur Prots ............................. ..
Piktoji Gudrybė .....................
Probočių, šįešeliai.,.Dram. Veik. $1.40

30c I 
40c ‘ 
40c 
90c i 
25c i 
30c 
20c 
20c 
20c 
25C 
20c

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. Tėviškė ........................................ 20c
14. Lietuvos Varpeliai. Muz. veik. 45c.

Užsisakant virš minėtas knygas ir 
pinigus siunčiant, adresuokite teip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIK/Į 
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo- 
penčius cigarus ir 

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

?253 l!!lnolsGt.. Kerte

Joseph d. Hertmanowicz
LlBLuvus Notaras

jus už pigiau 
ir geriau, ne 
gu daktarai 
mieste, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

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

Aš kalbu letuvlškal.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Rankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, Ill.

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

Didžiausia
| LIETUVIŠKA APTIEKA 

J. Krzywinskio
3149 S. Morgan st. CHICAGO

ATMINKfTEf 5 Galvos 
nerviškumas, akių skaudėj iinąą, ap 
svaigimas ir 1.1.—vis tai pasekmės ne
sveikų akių, kurios gali lengvai būti 
atitaisytos, pritaikant gęrįst akinius.

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

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą ruptu

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

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

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

Kreiptis adresu:
J. J. Hertmanowicz,

A. Olszewski Bank
3202 S. Halsted St., Chicago

NAUJAS S A LIŪNAS
Pranešu savo draugams, kad per

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

Peter Adomaitis.CAMBRIDGE. MASS.
Satkevičius, 877Cambridge st

^CHICAGO, ILL.
3036 Uniou ave.

708 W. 17th Pl.
2015 Canalport ave.

118 E. 115th 
818 W. 18th 
2232 W. 24th 
1813 String 
920 W. 2Gth

921 — 33rd
8139 Vincennes ___ _ .... _ ..... .....

3240 S. Morgan st-Jbatoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nodė
913 W. 32nd st ioms nuo 1 iki 3 po pietų.

(SKZflDHMES

__  Gimbutas, 
Antanas Grišius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Adomas Jodelis, 
Julius 
Vnic.
J. A. 
Vine. 
Jonas 
Ant. Zelnyą,
P. Zmudzlriavičia,

Kaupas, 
Linka, 

Rimkus, 
Stulpinas1 
Visockis,

st.
st.
st.
st.
Pl.
Pt

Rd.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su-

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti
nė ir kvepenti Cigarai. Iš ki:ur 
žmones atkelevę gauna nakvynę 
74 Grand St. Brooklyn, N. Y.

■V

RUSTUS ,5‘tVEREJAS
VAT-—AEL 
KAS TAU, 
JURGI, TU 
TOKS MA
ŽIUKAS....

B#rr! žinai — tas

bUTV&RĖ, ANT KA 

nusilakė pį£ sumaišė mud 
įy/EJųi GALVAS !

tTWHI1 '8"»»Wr

■f • • •

Lisiįvi! ; Siu/?, Eisim — kaip jis 
prjsta! - sa- 

—\ o/a vagonas

1 PER KALĖDAS SKALBIA!

A£> NENORIU SVETIMOS 
galvos —- sy! . .

TAI ŠUNIMI 
' ATIDUOK 

APGRauŠt! 
lauk!



y

■ It

tKl mn reiškia ir jų. savitarpinį
Čia paminėsime

I DALIS..t
žemes kamuo-

4.

18.

kietžemių. Jūrių ypatybės.

4.

Žemes

žievės.

Žemės

šviesa.

ir gyvuoliai.

viešpatysčių.

M

Europos išsišakojimai.

.1

Mokytojas:-

r***

Reikalaujant Armonikų
i- ' I- i^concertinkų ar kitokių

1.
2.

8.
9.

10.

1.
2.

16.
17.

6.
7.

t 

f 
A

tax

Afrika:
šiaurinė arba žemesnėj! Afrika.
Afrikos salos.

12. Liepos izobarai.
13. Pasidarymas vėjų.
14. Bryzai, Mussonai, Passatai.
15.

Esi užprašomas tirinčti nuostabumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patboliogijos.

Iszpanlszkn Inkvizicija. Valkotu Cialel'i’r. 
Paveikslo! Iszkilmlu ir Pagarsėjusiu 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽEN6IM0 MUZEJU^ 

MOKSLIŠKU ŽIN&EIDUMU 
14 S. Clark Street 

arti biaflison Gatves
Atdar ,8 nuo 10 valandos ryto iki 1S vidurnakčiui

C Azija:
[ Atskiri Azijos kraštai ir viešpatijos.

lytinės Azijos ir Turanas arba Turkestanas, 
kraštai.

(am Laikyti Pinigus Rankoje
ant 3-čio Procento

.... fXXMM

| Laikrodėlis Dykai! |
Kada už juos gali gauti 4,5 ir 6 procentą
Už $100.00 Banka moka tau procentą tik $3.00 ant 
metų kada tu gali gauti $6.00 ant metų. Už $1000.00 
Banka tau moka procentą tik $30.00 ant metų, ka

da tu gali gauti $60.00 ant metų.
Ar žinai kaip? Jei nežinai tai rašyk
A. OLSZEWSKIO BANKAI įdėdamas 2c. markę, 

o gausi pilną išaiškinimą drukuotoje formoje.
-------------------------------------------------------------- ADRESAS -------------------------------------------—--------

A. OLSZEWSKI BANK,
3252 South Halsted Street CHICAGO, ILL

i Nori daryt Biznį J 

S Turėk gerą Tavorą | 

į GEROS DRAPANOS, GERAS BIZNIS | 
5| Musų storas šį rudenį turėjo daugiau biznio kaip ka- B 
fl da nors pirmiau. Kodėl? Todėl kad męs šįmet turime 

R Geriausias Drapanas, Pigiausiom! Kainomi g
Štai kaip išrodo musų Overko- 
tai ir Siutai. Visos Drapanos iš 
geriausios medegos, geriausio 
darbo, gražiai suprosytos, gra
žiai guli ant apsivilkusio, išrodo 
teip kaip ant orderio butų pa
darytos. O Kainos, daug, daug, 

pigesnės kaip kitur.

Jei netiki, ateik ir persitikrink
šimtus gražiausių marškinių šventėmi, gra- 

kaklaraiščių, puikių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
visokių graznų tinkamų prezentams ant Ka-

Turime 
žiausių 
žiedų ir 
ledų ir Naujų Metų. Teipgi daugybę lietuviškų re
kordų grafafonams. Ko tik rekalaujate paredų eilė- 
je, pas mus viską gausite geriausios rūšies ir pigiau
siom! kainomi kaip kur nors kitur.

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
A. N. MASIULIS, Mgr.

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

WSKI BANK
3252 S. Halsted st

Priima bankon

j NEW CITY SAVINGS BANK 
Į 4601 S. Ashland ave., Chicago.
Geo. L. Ok so pres., St. Marcintcicioics 
vice-pres.. A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima baųkon pinigus ir moka 
3^. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko] duodame čeki*; knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko 
iina pinigus ant Real Estate. PerkaChicago, ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 

į Uo bankines skrynelės (boxes) 
Priima bankon pinigus Ir moka >2.G0 metams. Parduoda šilkor- 

1%. Skolina pinigus ant Real Estate. 1 tea ir siunčia pinigus Į visus svie’.a i 
Perlui Ir parduoda namus ir lotus, dalis.
Pa r samdo bankines skryneles (boxes) i
po >3.00 metama. Parduoda šilkor- Į RANKOS VALANDOS: Paneu. ’aia, ’ 
tea ir siunčia pinigus į visas svieto ' reredoms. kecvergais ir subatom nuo 
dalie. 8 ryto iki V vakaro; nedėliom. » tar«

, ininaais ir petuycioms nuo 8 ryto iki 
DANKOS VALANDOS: Panedėliais. g VttKuro.

aeredom, ketvergais Ir subutoms nuo
8 ryto iki 0 vakaro. Nedelioms, utar-j T , cavimcc
lėliukais ir petuyčioms nuo b ryto iki TOWN OI LAKL SAV^NGb 
6 vakaro.

linis (Nickel), išrodo, kaip 
sidabrinis, gerai laiką laiko, 
yra tvirtas ir prie sunkiausio K 
darbo jo nepagadinsi irgau- K 
nl drukuotą gvarancija apie « 
jo geruma.

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

tų ir gausi šj puikų ia’krodėlį dovanų. ga
Dabar yra geriausias laikas laikraštį užsira- m 

šyli, kadangi artinasi žiemos ilgi ir nobodųs va- U 
® karai. Pamatysi, kaip bus tau smagus ir trumpi 

žiemos vukarai, “Lietuvą” beskaitant. Ar žinai, 
kad dabar “Lietuva” yra geriausiu laikraščiu w 
Amerikoje? Jei nežinai, tai perskaityk vieną jos 
numerį ir persitikrink. Patark ir savo draugams 
“Lietuvą” užsirašyti, ir jie gaus šį laikrodėlį do- 
vanų. Siųsdami pinigus už‘Lietuvą’ adresuokite:

i A. OLSZEWSKI |
H 3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. S

f KNYGŲ RODYKLE
J Visos knygos yra surašytos katalioge. Žmogus, skai- 

tydamas kataliogą, randa knygų vardus, bet iš vardo jis 
nežino apie ką ta knyga traktuoją ir ką iš jos jis gali dasi- 

£ žinoti, nes katalioge knygų įtura buvo paminėta labai trum- 
pai arba visai nepaminėta. Tankiai atsitinka, kad žmogus 

>* perka knygą, tikėdamas rasti joje pamokinimus apie svei- 
¥ katą, o perskaitęs randa pamokinimus apie politiką; perka 
X knygą apie žemdirbystę, o perskaitęs randa apie astrono- 
£ miją ir t. t.

Todėl męs sumanėme šioje rodyklėje aprašyti kas sail- 
vaite po vieną knygą, nurodant jos įturą, apie ką ji traktuoja 
ir ką skaitytojas iš jos gali dasižinoti, taip kad perkantis 
knygą žinotų, ką perka.

Čia yra knyga vardu:

Geografija arba žemės aprašymas!
Pagal Geikie Nalkowskį ir kitus 

Sutaisė Šernas.
Mes r.eabejojame, kad kiekvienas žmogus pirmiaus norė

tų pažinti žemę, ant kurios gyvena ir suprasti tą, ką ant 
mato.
Jeigu, paveizdon, sustojat ant tilto ir žiūrite į tekančią 

upę, norite žinoti, iš kur ta vandens daugybė atsiranda upėj? 
Žinote, kad vanduo paeina nuo lytaus, bet kokiu budu tas, 
iš debesių išpuolęs vanduo atsirado upėj? Kodėl tas vanduo 
sutvėrė upe? Iš ko atsiranda patsai lytus? Iš kokio šaltinio 
debesys jį semia? Kas priverčia debesis semti vandenį ir 
paskui juom laistyti žeme?

Kokia priežastis verčia vandenis tekėti į vieną šalį, kodėl 
jie neteka į priešingą pusę?

Oras, žemė ir jūrės tai didelė gamtos knyya. Neuž
tenka pasiganėdinti vien žinia, kad tokssti ar kitoks apsi
reiškimo atsitinka, bet reikia pasistengti iš kiekvieno tokio 
apsireiškimo ką nors išmokti. Kiekvienas privalo žinoti kiek 
nors apie orą, kuriuom kvėpuoja, apie žemę, ant kurios gy- - 
vena ir apie jų susirišimą. Pažinę tuos apsireiškimus, pa
žinsite vieną mokslo dalį, pramintą Fiziška Geografija, kuri 
užsiima žemės aprašysiu ir permainų ant jos paviršiaus. 
Mokslas tas nesunkus ir labai užimantis. Susipažįstate su 
visokiais atsitikimais, kurie prie jūsų akių darosi, stengia- 

susirišimą. 
knygoje apra-

X

£

f

f

X A

JOS

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 

Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turSsi patarimu ir ištirinėjiniį dykai! Mes ištirinčsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
slme už kožcmiausiį kainj. Ne užsidedi ant siivgs jokitį pa- 
.eigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Mai Dobilo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes n&atne Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi. k^fno1™ 
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo raveliu, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 

- koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgijpai, Jiuvf,.rvėjimai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses pysiąs, jeigu kenti nuo 
Užslkreėiiimn. ligų kokios rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį iš 
skaitlingų ligų kuriom vyr>|| galį bu"; apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant nežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligį; jeigu 
turi užuuodintį kraujį arba nors vbrį iš ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su niurni didžiausiame privatiškume ir se
krete, o męs padėsimo .'Atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimį gydyme tokios rūšies ligų it užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Atėik. ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydčme. Mos 
Išgydysim© teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų speeijališkį atydų teip jog at? 
gnusite savo vyriškumų ir busime vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRIUI5RMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
256 SO. STATE ST.. arti Harrison gatves CHICAGO, ILL 
J Musų, ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu nagai! 
\ ftteišauktiterp tiį valandų, įai gali atsišaukti terp 10 ir 1S5 Nedėliom, Atsišauk asabišk&l

Mes kalbamo JiMtuviškaL

DR. KOLER, LIETUVISGYDITOJAS
Yra tai vienatinis gydytojas Pittsburge, diplomuotas 

Varšuvoje, kuris turi suviršum 15 metų patyrimo, gydy
me visokių ligų. Išgydo visokias ligas, nepaisant iš 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinius Nuplau- 
kimus Sėklos, Syfilis, Tryper, Vyriškos Pajiegos, taipgi 
gydo sauvališkas ligas. Jo specijališkumas yra gydy
mas užslsenėjusių ligų, Nervų, Reumatizmo. Plaučių 
Uždegimo, Nupuolusios Silpnybės ir Kraujo Išbėginio, 
Užsisėdėjusias ligas, kad ir paeinančias nuo tėvų.

nn KOIFR <tf8FennAve., PITTSBURG PA
Ulli MILUI OFFISO ADYNOS NUO 9 iki 5 VAKARO. NEDELIOJ NUO 10 iki 3

1

Fiziška Geografija arba Gamtiškas aprašymas 
lio ir visokių ant jo apsireiškimų.

ir 
žemės

. Vėjai vidutiniškų žemės pla
tumų.

. Ciklionai, Uraganai.

. Apie tulus vėjus šiaurinės že
mės puskulkio.

. Perkūnijos.
Iškilimas Rytinės Azijos 

Turanas arba Turkestanas, 
paviršiaus.
tnipėjusių uolų ir kaip pasic 
vaisinga žemė?
Upeliai ir upės. Ji; pasidarymas. 
Ažerai ir klampynės.
Sniego laukai ir glečerai.

-r♦ t*r
į Visoki

žemės pavidalas.
Diena ir naktis.
Kas tai yra oras?
Įšilimas ir atšalimas oro.

5. Garai ir jų rasojimas.
6. Rasa, migla, debesys.

Lytus ir sniegas.
Oro krutėjimas.
Kaip įšyla žemė ir oras?
Oro spaudimas.

11. Sausio izobarai.
Vandenų tekėjimai ant
1. Kas pasidaro su lytumi?
2. Kaip pasidaro šaltiniai?
3. Vandens darbas po žemė.
4. Trupėjimas žemės paviršiaus.
5. Kas pasidaro su dalelėms su-8.
Oceanai ir Jūres.

Paskirstymas vandenų ir 
Ypatybės jūrių vandens. 
Jūrių krutėjimai. 
Jūrių dugnas,

vidurio pajiegos.
1. Vulkanai ir geizerai.
2. žemės drebėjimai įslugimai ir pasikėlimai žemes
3. Vulkaniškų pajiegų darbai.

paviršius.
t

1. Kaip pasidarė žemė?
2. Uolos ir formacijos.
3. Kietžemiai.
4. žemės magnetizmas ir šiaurinė

musų žemes organidmai.
1. Flora ir fauna, arba augmens
2. žmonės ir jų veislės.-
3. Globus ir žemlapiai.

II DALIS.
Aprašymas žemes dalių ir

Atskyrios Australijos kolionijos.
Australijos salos.
Polinezija arba Daugsalys.

Amerika:
Pietinė Amerika.
Pietinės Am. dalys ir viešpatystės.
šiaurinė Amerika.
Valdybos ir viešpatijos šiaurinėj Amerikoj.

Lietuviškas Graborius

LIUOSO INŽENGIMO MUZIKUS
ftloksliszku Žingeiduniu.ŽinojimrsGalybo

Mus Ssam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankyk it į Sit$ 
stebėtiną linoso in* 
žengitno Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kūno svei
ka m ir sergančiam 
stovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniSku- 
mai. Teipgi.pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

MOKYKLA aOKiy.
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eitu šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitųą šokius su 
keletą vakarų. Mokinu1 kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 c valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie norį išmokti šokt, 
ateiti dienomis nuo; 8 valandos ry
te ir net iki 11 valandai vakare.’ 
Taipgi mokinu vįsokius šokius' 
Buck ft Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanish Waltz, WaltyTwoI 
Step, Side -Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj.
Miss. Antanina Kletnier, Miss. Joan
na Walets, Prof. Julius Silsko, 1336 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Phone Cana! 876‘A

I

t V

i

BANK, J. J. Elias, Savininkas.
J. M. TANANEVĮCZE BANK;4600 So. Wood st., Chicago, 

Chicago. 1 priima bankon pitting ir moka
Skoiiua pinigus nm jieal Estata. 

Perka ir parduoda nanpns Ir iotetfc 
Parsamdo bankinei sfcryheivr. (bexes; 
po 42.&0 metams. Parduoda Mtkor* 
tęs Ir siunčia pinigus 4 -visas svloio 
dalis. , ;•., ~

BĄNKO5 VALANDOS: PanedčHaif, 
Eeredom, ketvertais ir šubaioms nuo
8 'ryto Iki 9 vakaro., Nedėtiem a, utar- 
ninkaie ir petnyčioma nuo į ryta'lįrl So. Halsted" st

3253 S. Morgan st.,
Priima banxon pinigus u moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus • kr 1'otuA’ 
Parduoda Mfkortes tr siunčia pin i k, k 
| visas svieto dali®.

Mredom, ketverius ir s u batonu* uno 
< ryto Iki 9 vakaro. Nedėliotus, mar
liniais ir petn/ėioma uuo 8 ryt0 į k į

• vakare.

jzsuaiu laidojimu numtrusjtų ir už 
laikau automobilių, parsamd^U' anr 
vesailių, krikštynų, ir pagrabų 
gesnę prekę, įalp Vist kiti. .
mu1'! visas adepto♦Ubai

dietų.'ir -naktį.
r J. A.' PETROŠIUS *• e

Chicago, jjj, 
ffelephonn Drover’ 2130: 'i *”i

LmsMo
u. ®Dienine ir Vakarinė Mokykla, 

xaasxasssadtt MokidHmar.trtfsaaaigrtffrrrrr
1. Pradinis įPrircogiamasa)) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. pKaną,
3. Prekybos Kursas pagal Rusuos plisn^ 

(de 1 manančių grįsti Lietuvon).
ai-wB,1,, tat,. n.u'xggyaK albos ®»===xc=sns»Braen 
LieUivisM, Anglijlk#, YpaišKaiir Rusiška

... * - (pagal noiriįpir Lenkiška), ‘ ..... f
* Del smuike suirt*žinių kreiptis* ypafi&ai, 

arba per laiyka'šiupm antrašu:
■e ■ G, J.' L E VE S KIS rr '■

31Q0 S®. Halvted St., Chicago, IH._

muzikališkų instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisių- 
i siu Jums savo Katalogu, iŠ 

gfr kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokiai 

m puikiausias Voldikaa 
; itąlįškas A r manike* nž ic 

Ii m<snę kak a neį
ifcityfc ieridi ujan.^prideda/ns tiž 2ę., markę įt 
savojtdresįo ^anslmaud Kata!oi% dovanai. ĄęL.

JfemiJonaitls,

CHICAGO, ILL.

Iškilimas
Mussonų
Siberija.

Europa:
Pietiniai
Balkaniškas pussalis.
Apeninų pussalis arba Italia.
Pirinėjiskas pussalis.
šiauriniai Europos išsišakojimai. Salos Did. Britanijos.
Jutlandijos pussalis su salomis.
Skandinavijos pussalis.
Vidurinė Europa. Prancūzija.
Belgija, Holandija, Šveicarija, Austria ir Vengrija.
K u n igaikštyste Luksenbu rg.
Vokietija, kraštai Lietuviškos giminės.
Rytinė Europa Maskolija su Lenkija ir Finlandija.
Salos ant šiaurinių jūrių.

Geografija yra reikalinga kožnam; kuris tik skaitosi 
apšviestu žmogumi. Su daugeliu paveikslėlių, knygos 
ra 6x9 col., turi 469 puslapius, spauda graži, popiera 
glenciuota. -

Knygos No. 1192; kaina popieros viršais* ............. $2.00
Ta pati gražiais audimo apdarais ........................ $.250
Apststeliuok ją tUojaus, nes esant dar ilgiems vakarams, 

turėsi laiko perskaityti. *
Siųskit pinigus Money Orderiu, ■ arba užregistruokit 

<ą ir adresuokit šitaip: \ >

A. OLSZEWSKI, 
Chicago, Ill.

save 
mie-
gera



****

Vyrai Išgydomi-į 5 Dienas

LIETUVNINKU
Išgydo, kad būtum sveikas

3252 So. Halsted St J. J. PAUKŠTIS & CO
BROOKLYN, N

Pabaigoje Lapkričio men, išeis iš po spaudos

3252 So. Halsted St

Vardas

Adresas

Minai

Telefonai

visuose teismuose

613 Ashland Block

CHICAGO

M. Glaser

t tamstai į namus kartu 
ALENDORIUMI 1912,

BUK 
VYRAS

tai atidaryk
tau rokundas

50,00Q 
KNYGŲ

.Chicago

ms MIMO VALANDOS: 
RMt ryto iki 13| 6ikl»vekt

Amerikos Lietuviu

Kalendorius

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

t htgeidumai Patologijos 
ŽingeiduTiK.,' Osteologijos 
Žingeidume 'fcomuliavi- 

JTO Organu .

sai Dykai Del Vinį

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

Amerikoje apart Įeitų buvau pas Dr; Rubln 
"t. nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 

i. Ir štai 1912 motai yra dideliu 
tat atsirado vienatinis Daktaras, 

Dabar tikrai

Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje 
Išeina kas Sereda.

TEMYKIT VISI L 
KI SALIUNČIKAI 

NIERIAI!
Chicago Baltos Rožes (Chicato White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišku 
pabstą—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius ininerališkus gėrymus išdir
binėjo. Išdirbėjus yra vienas ič se
niausių Chicagos lietuvių bizalariy 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių Atkreipti j tai atydą ir pa
remti savo tautietj. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėty 
minerališkų gėrynių, atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už tai 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2**?,

VYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matytu 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Chicago, III
Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 

Bankinius reikalus sekančiai:

CHICAGO, ILL
• A- t '

F. S. Kam teks būti Chicagoje iš tolymasnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musę Bankon.

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 teisią n 
rikoje Veda visokias bylas, civi 
minališkas visuose teismuose

šiai nueis.
Jei reikalauji šifkortės išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol

szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.
Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktą pirkimo ar 

pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskjo Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

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

Todėl Jei esi biznyje ir turi kląpatą su vedimu biznio rokundų, 
“Checking Account“ A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

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

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

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

V Turėk Savo NamuoseV Geriausią Degtinę * (arielką) jei 
r nori būti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=!O=Le3O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 
STRAUS BROS. 00. “g DEP'T L. CHICAGO, ILL
216 W. Madison St* T.PODLASKIS CHAPOSKE, Lietuviai agenta

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiant) nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamą 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisva^ pasiulinimąs yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigą 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

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

(Nemokėk už noišgydymų—Neišgydo, nemokėk)

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

Įsteigta 1855 metuose. Po užžiura ir Kantrole Valstijos Valdžios,
KAPITALAS $1.500.000.00

Moka 3 procentus ant Taupinimo. Gali pradėti taupinimą si 
vienu doliariu ar daugiau ir gausi knygelę arba paliudijimą.

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

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

įIMMkR

6p. 3112 S. Halsfed St, srtl 31-rnw 
Tetoj Ihnm Vertf a zaoo

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili.nubieginiasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimue, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas- r;ima« 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjal.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis j u n..; kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Kuta yra 
krautuvč žinios, katrus tur© žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju*;! tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šende "'-

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. . ISTER & C0., L 902 22 Fifth Avenne, Chicago:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš norx-Jau 
jogTamistapr. jiustumei man vysai dykai vžnajusu knygadel vyra.

1913 metams, sutaisytas J. ILGAUDO
Iš turinio kalendoriaus reikia paminėti keletą 

svarbesnių straipsnių: Kodėl viskas brangsta, Kaip ir 
ką mokintis, Daile ir prolėjarijatas, Chronika revoliu
cijos judėjimo Rossi joje, Vilnys, Gyvenimo Tikslas, 
Ar bus blogi metai 1913, ir daugybe įvairiausių statis
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 KALENDORI 
su 36 puslapių KIŠENINIU J 
1913 ir 1914 metams dovanai.
AGENTAMS puse kainos. Kas ims už $10.00 ant karto, 
tam 1 zisiuntimo lėšas męstapmokame. Pinigai siunčia- 
mi is kalno. . ' ?

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

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia draugo ir prenumerata siųsti per pačto 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiško, adresu:

AN D'TR U ST COM PAN Y f “ ASHLAND BLOCK f

RU8hK>£~AMERIKOS LINIJA.
si Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 
teguliariškai kas \dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nė 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSkr
8 dienomis į Rot

terdam?.
$31.00 III
45.00 II
60.00 I

IŠPLAUKS IŠ NEW
Czar, Gruodžio 14; Russia, Gruodžio 

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

musų agentus, arba i Vyriausiu Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson a Co., 2? Broadway, New York

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gorų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerataSuvienyto.se Valstijose Šiauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50

a! Nedaro skirtumo koks ta- i!ZSmllHSII)13l Inis,os nesveikumas yra, 
jeigu tamistiį kankina de

ginimai, plikinantis šlapini mas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo Į ligonbutį.
Vllfitlimoi Uždegimai, suting ir skausmingi 
ullllllllllul sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėįg ligos kurios padaro 
gyvenimą nėlaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE’ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos į!s‘°akr‘°,’ 
tinsi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž n uolotai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.
International

14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO. ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniaifl 

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

Dr. O. C. HEINE 
DBNTISTAS 1 A 

OFISAS—Kampas 31 ir So, Halsted gal. 
IftptskBas virš aptiekus.) GHIGAOOį ILL,

25 metą .lubilejinis numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastų numerį gausi dykai 
irarm-nr-riiTmiT"in rrr~.~i —■■■imi iii—uiibt t' hiw ■! ii i4mh i i imTumin---------- -- -

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

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

kesčių.
4. Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
5> Sukolektuoja Pinigus iš kitij Bankų po visą Ameriką.
6. Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant

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

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

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

9. Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengto
kurių nė vagis nė ugnis negali prieiti.

Central 1443 
Auto* 44-094

Maurice J. Golan
Lietuvių Advokatas

Priima visas provas
WEST SIDE OFISAS:

1515 WEST 121H STREET
Tetefeeaa: Caeal 407 

hlariM arltailmul: 7 Iki 8 v »,

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužgančdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tlKrg ir i&tild- 
m^ gydymu. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgS 
neišgydė ir kaip nigs tave išgydysim.l/.niMA IIAhha JuUmaa Paeinantis nuo užsikrėtl- Kraujo UZnUOdy imas moarbapriežasčiųdėlku-

* nų 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 PADĖJIMĄ—MES NELOPOME, 
llnhnrrlmnl Ar tavg nubegimai paeinanti nuoNWITlill peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu*

O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos 
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai stre- 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, nigs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas S 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATTDEJIM AI YRA PAVO- 
.HNGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
trini Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
lllal į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas, Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.

menial, Jog ėsu aenlauaias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant’ per 21 

. jnetu^perkėllau savo ofis^ ir gyvent- 
mą/J savo locn$ namą po numeriu

\ 3914 S. Morgan St. 
Kertč n?-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
' Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktį. Esiu specialistas ligose val
ką, moterų ir vyrų Ir užsendintos*- 
ligose. Darau visokią operaciją 
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.
„. K«rU *»ro. catTte.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kalbu Lietuviškai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
E avėsi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa- 

ančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr?ZINS;l83SŽCHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų?

UŽDgTAf 18W m. JAU 27-ti METAI

Visuomenes, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

Tirinek pradžia ir iszsivystima Ž , jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. PLrūutyk Kei
stumus Gamtos, žingeidumus iv Milž.";.sz- 
kumus. . ...

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus itzrodinetojas 
atsakinėju visokius klausymus. Didžiausia, 
proga tavo gyvenimo.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idumakeziui

LIUOSA GALERIJA M9KSL0

K r a u j o 
Užnuodt j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Sire
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

Tetofonae Yart« 1S4J
Dr. J. KULIS 

<y4yto>M Ir Ohinugaa

Į Iszgdbcjai! į
1 KA,P V,SOKI DAKTARAI, PROFESORIAI IR j
f VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI! f
J? Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokią ligą- Jį
y' GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labai geras liokarstas ir išgydymą A 
A mano moteries. Dabar parašau visa teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pačiule m 
g Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krel- W 
y plausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, F 
£ kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusidaviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie pateis £ 
g Ordinatoriaus Szveirtos Dvasės llgonbučio Dr. Krukowskio, kurio ištyrę liga pasakė kaip ir |

Profesorius, kad migrena neišgydoma. 1 Amerikoje apart kitų buvau pas Dr; Rubln; nors A 
» užrašė liekarstfts, bet pasako, bereikalo kaštuotls, .,R.1 troškau, kadsavo miela pačiulę nors ant senatvės išgydyčiau 

g mums skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, t.Z 
■ Phll. M. Klinikoj, kuris išgydė mano'pačiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti 
L galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojaine už suteikta gera

sveikata.
Ant. Zarzyckis su Moterc Ir Dukrele, 133 High St., Now Britain, Conn. <

S AŠ FRANK POŠKA, dčkavodamas danešu, kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose, y rankose, teip-pftt mėšlungio ir nervų 1 igį išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da- 
£ bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstų ir persitikrings, kad esi labai geras daktaras;
2 ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.
T Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4, Farley, Mass.
g GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau llokarstas, kurias bevartojant nustojo skaudėji- y mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamlstai laimės.f Su guodone P. Sakalauskas, 8231 Emerald Ave., Chicago, Ill.
$ Dideles daugybės padėkavonlų ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 
j sutalpinti, nors Ir pra§o. KAIP KITI NEĮ8TENGE, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
B IR TUOSHŠGYDĖ.
1 KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
Y ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.
J THE'PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
f tai tikrai galima tikėt.
5 * GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLIN1KO negalite rast. KAD JAU-
k TIESI kokį nors nesveikumų, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad < 
g ^KlĮniko Daktaras speclališkal pripažins, kad tave gali [išgydyti, tad gali tikėti, jogaptu- 
| rėsl nno Profesionališko Daktaro gydymu ir pritaikytas, speclališkal sutaisytas llekarstas, 
* kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip ir tave gali palluosiiotl nuo ligos jungo, šviežiai 
'į užpuolusių nrba ir užsenėtų visoldų ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno,“ negero kraujo, silpnų 
A ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedlrbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
a sausgysles sėklos nubėgimo, nerimastingumo abolno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 

strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, Inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi-

į sus išgydomas ligas, BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.
Visada reikia adresuoti teip:

s The PHILADELPHIA M. CLINIC
Į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
r Valandas: Nuo 10 Iki 4 plot. Nedalioje nuo 10 IM S. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.

Steitas

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

Ofisas
S 1725 West 18th Street 

Tarp Paulina ir Wood gat.
| Phone Canal 1208
H Valandos:

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

į Nedelioins
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

prenumerataSuvienyto.se

