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Iš SĖDŲ, Telšių pav.J
Persigandę Rio Jamico gyven
Sekmadienį, spalių 24 d., vi 75 su viršum mokiniai, kiek dau kyklą. Mokslas prasidės lapkri
cija šitoje' respublikoj jau užsloginta ypač šiaurinuose apskri- tojai, kas tik galėjo, bėgo iš sose Vilniaus bažnyčios^, J. E. giau už pereituosius metus. Mo čio mėnesio pradžioje.
Spalių 14 d. s. sk. užėjo į mū
čiuose ’ ir visur buk čia- ramu. miesto, nes laukė skerdynių? Da Administratoriui įsakius, laikyta kytojom tebėra p. K. Puida. Mer Už visą audimo kursą ūkinin sų valsčiaus raštinę 7 “učastko”
Tokias jau žinias Washingtonan bar vienok viskas nusiramino ir buvo atgailos pamaldos permal gaičių gimnazijoje tų lekcijų kaitės ir turtingesnių tėvų duk- žemiečių viršininkas ir pastebė
MASKOLIJA. ___ dauti Dievui už baisią čensta- klauso 7 mok. Vietoje atsisakiu terįs moka 10 rublių, o už gusiunčia ir Amerikos ambasado žmonės grįžta miestan.
jęs, kad teisėjai veda bylas lie
- . Apšvietimo ministerija Masko- rius Mexike. Bet ar ištikro taip
siojo K, Puidos išguldo čia lie zikų dirbimo kursą — 2 rub.
Kaip ten vienok su tuom jū chavo vienuolio piktadarystę.
tuvių kalboj, šoko ant teismo
tuvių kalbą kun. Jasinskis. Už .Bėdinesnių tėvų dukterįs moka
lijoj yift tik kaipi pagelbininkė yra ir ar ilgai ramumas laikysis, reivių sukilimu nebūtų, bet Eu
pirmininko, grasino areštu, kam
.* vidaus ministerijos: ko nori vi sunku pasakyti, nes ateina ir ropos laivynuose nieko panašaus
Rugsėjo mėn. pabaigoj Vil mokslą moka patįs mokiniai, bet už audimo kursą tiktai 6 rub jis kalbąs lietuviškai, reikią, gir
daus ministerija, tą daro apšvie priešingos žinios, žinoma, iš pri- nebūva.' Ten jūreiviai iškovoji niaus kalėjiman atsisėdę Juozas toli ne visi užsimoka ir dabar lius, o guzikų dirbimo — X rub. di, rusiškai kalbėti. Pirmininkas
— Šaltinis —
timo ministerija. Vidaus minis vatiškų šaltinių. Galima iš prieš mui geresnio apsiėjimo ir dides Taraškevičius ir Jtioraš Siruta- yra pasidariusi nemaža skola. Vi
ir teisėjai labai nusiminė, nes
terija gi negeidžia besiplatinimo taraujančių žinių manyti, kad nių algų neužmušineja savo ofi- vičius, abudu dvarininkai Šiau suomenė, kurios reikalavimu tos
rusų kalbos nei jie, nei tie, ku
apšvietimo, nes mano, kad leng daugelyj vietų kariumenė paėmė cierų. Ir sukilimas maskoliškų lių pavieto, abudu ■* nuteisti vie lekcijos įvesta, turėtų pasirūpin
rie bylinėjasi, nemoka. Tat ž.
viau valdyti tamsius žmonis ne viršų ant revoliucijonierių, at- jūreivių buvo politiškas, Brazili niems metams tvirtovėn už da ti ,kad jos būtų ir apmokamos. Iš PAEŽERIŲ, Vilkaviškio par. viršininkas sakė, kad reikią tu
gu apšviestus. Apšviesti žmonės ėmė nuo jų miestus, kuriuos jie joj gi jie sukilo ne atsiekimui lyvavimą 1905 m. revoliucijoj. Mokytojas, negaudamas algos,
Spalių 13 d. (n. s.) buvo Pa- rėti “perevodčikas” ir už neišMaskolijoj valdžios neužkenčia- buvo pirma paėmę ir po kruvi kokių nors politiškų siekių.
Savo laiku šiuodu dvarininku, gali ilgainiui paliauti bemokinęs
ežerių
valsčiaus sueiga. Tarp pildymą to paliepimo grąsi^o
mi, nes toki supranta visas val nų susirėmimų išvaikė nedide
norėdamu pasislėpti nuo karei ir tada lietuvių kalbos lekcijos,
kitko
nutarta
prašyti vyriausy areštu. — Geistina žinoti, ar tur
dininkų šunybes ir jas aiškina lius, . iš . kelių
šimtų
re
vių, kuriems buvo įsakyta nura taip nelengvai iškovotos, būtų
bės,
kad
išpildytų
savo prižadą, teisę žemiečių viršininkas duoti
.žmonėms. Todėl vidaus minis- voliucijonierių pulkelius.
Bet
minti Kauno guberniją, buvo iš panaikintos. Pernai tam reika
t.
y.
kad
duotų
iš
savo
girių me panašius paliepimus?
■ terijos tarnai visokiais budais tuom dar revoliucijos valdžia
bėgę net Amerikon, bet paskui lui buvo surengtas vakaras, da
— Lietuvos Ūkininkas —
džių triobėsiams pastatyti trijų
sunkina besiplatinimą apšvietimo, nesuvaldė, nes išskirstyti pulke
sugrįžo ir gavo nno Vilniaus vęs nemažą pelną. Reikia tinaujų
mokyklų,
pastaraisiais
me

o vidaus ministerijai ir tame pa liai gali vėl krūvon sueiti. Gin
Teismo Rūmų po metus tvirto kėties, kad šiokie tokie žiųgsniai
IŠ VILNIAUS.
tais čionai įsikūrusių, o jaigu
deda apšvietimo ministerija, ku ties! ir alsinti valdžios kariumenę
vės. Išpradžios abiem sekėsi ne tam dalykui aprūpinti bus ir šie
Iš SALŲ, Ukmergės pav.
vyriausybė nesutiktų iš artimes
rios pareiga, rodosi, turėtų būti netikėtais užpuolimais lengviau
Didelis triukšmas dėl pavog- blogai, bet staigu Taraškevičius met padaryti, ypač kad šiaulie
* platinti apšvietimą, nes ji pri mažiems, pulkeliams negu dide tų kiaušų. L. M. Dr-jos pirmi susirgo; ant kaklo pasirodė pas čiai labdarybės reikalams nėra niųjų girių duoti medžių, tai i
Jau treti metai kaip Salose
tą vietą kad duotų piningais.
žiūri mokyklas.
liems pulkams. Dideli pulkai rei ninkas d-ras Basanavičius par jį votis, kuri pradėjo didžiai li šykštus.
įkurtas kningynas, bet kad ne
— Šaltinis —
— Lietuvos žinios —
Kad apšvietimo ministerija to kalingi tik svarbiuose mūšiuose, gabeno šią vasarą L. Mokslo gonį kankinti Visą savaitę Ta
buvo jokios tvarkos, tai visi, kas
kius keistus tikslus turėti ga o tokių ištikro iki šiol nei ne Dr-jos muziejun keletą skrynių raškevičius išgulėjo kameroj, kur
tik norėjo, net glėbiais kningas
lėtų, ministeriais turi būt atsakan buvol
senų žmonių kiaušių, kurie iš prižiūrėjo jį vien kalėjimu feldišnešiojo ir dabar kningynas sto
IS SEIRIJŲ, Šeinių pav.
ti žmonės, turinti pažiūras tokias
vi tuščias. Nors klebonas iš sa
kasta
Svėdasų
Taurakalnyje.
Tos
šeris
ir
spalių
16
dieną
pasimirė.
iš
ŠIAULIŲ.
Nors Mexiko valdžia garsina,
jau, kaip ir apšvietimo slogiifcd- jog aplinkinėse Chihnahua su- skrynios dėl vietos stokos sto Paskutiniomis dienomis buvo jau
Praėjusiai1, metais buvo aludės kyklos ragina sunešti, bet nieko
Nuo rugsėjo mėn. 28 dienos
jai, tarnai vidaus ministerijos — mušė galutinai revoliucijonierius, vėjo tuo tarpu L. M. Dr-jos ir kalėjimo daktaraą, bet nieko
Jurgio Sūnūs.
uždarytos, bet šiemet vėl kažin- negelbsti
pradėjo
tarp Šiaulių ir Tauragių kas pavelijo atidaryti. ..Vienok
— Lietuvos Ūkininkas —
policistai, žandarai ir jiems pa buk jie, sumušti,
būsto
prieangyje.
Nesenai
d-ras
negalėjo
pagelbėti.
Iš
kokios
pasislėpė
našus tvarkos prižiūrėtojai. Jau giriose, bet matyt menkas buvo Basanavičius buvo liepęs tas priežasties pasimirė
Taraške važinėti automobilis (ikišiolei žmonės kaip atprato pirmiau, tai
pirmiau net menkai nuo valdžios sumušimas, nes mušis ant ryto skrynias su kiaušais išvėdyti > ir vičius, gerai nežinoma. Kalėji vaikščiojo nuo Šiaulių iki Kel ir dabar nelabai karčiamose lan
mės), kurs kasryt septintoje iš
reikalaujanti spalininkai durnoj jaus
atsinaujino.
Klausimas jos buvo išnešta kieman. Kaži- mo vyriausybė pasakius, jog pa
kosi, ypač, kad vietiniai kunin- Iš RIETAVO ir KVĖDARNOS,
peikė buvusio apšvietimo minis- dar, ar pati kariumenė ištikima kokie vagiliai, pamatę išneštas iš simiręs nuo inkstų' Uždegimo, Šiaulių iškeliauja, o vakare vėl gai labai draudžia. Vikaras tai
Raseinių pav.
terio Schwartzo mokyklų vedi valdžiai. Buvo parėjimai kariu- dr-jos būsto skrynias, pamanė, bet ano brolis nenori tam tikėti atgal grįžta. Už nuvežimą Tau net išpažinties nepriima tokius,
Rugsėjo mėn. nuo 24 iki 30
mą, nes jis prieš vidaus minis menės revoliucijonierių pusėn. kad čia esama kokių brangių ir yra padavęs skundą teismo ragėn mokama 4 rub. 50 kap. ką šventadienį lankosi karčiamo
terijos mokslo stabdymą, sunki- Ateina . žinios apie sušaudymus daiktų, Ir viena tokia skrynia prokurorui, idant iškastų lavoną Kas važiuoja ten ir atgal ir pirm se. Net ir iš sakyklos pasakė: d. Rietąvoje, o nuo rūgs. 30
nimą mokyklų rengimo niekada kareivių tai vienur, tai kitur. dingo,
Tik andai po Vilnių ir pertikrintų, iš kokios priežas susitaria — moka pigiau. Iš “Jai kas drįsit šventą dieną eiti iki spalių 6 d. Kvėdarnoje buvo
Šiaulių iki Tauragės, važiuojant į karčiamą, tai išpažinties nei nei nepaprastos šventės — kuningas
neprotestavo, bet pats darė tą Tą juk valdžia gali daryti ne pasklydo paslaptingas gandas. ties Taraškevičius pasimirė.
plentu, yra 90 verstų.
— Lietuvos žinios —
patį, kur tik jam proga pasi už atsidavimą jai kareivių, bet kad Lydos gatvelėje, kieme No.
kit pas mane — eikit pas tą patį. su barzda “Tėvas Kazimieras”
—— Lietuvos žinios —
(Kapucinas) laikė misijas. Ga
taikė. Mokyklos prie jo pavir už visai priešingus jų pasielgi 9, išeinamoje vietoje atrasta.__
žydą”.
Aleksandruks.
Lenkų laikraščiai gavo žinią
lima
pagirti tėvą Kazimierą, kad
toj ne į,švietimo įstaigas, bet į mus.
14 žmonių “galvų". Visi visaip
— Lietuvos Ūkininku —
iš
Saratovo,
kad
miręs
tenai
šio

degtinės
nei saldžios nei kar
kvailinimo žmonių lizdą. Ypač
Valdžia konfiskavo žemės plo ėmė spėti. Paskutinuosius bai
Iš TELŠIŲ, Kauno gub.
čios nekenčia, savo pamoksluose
neužkenčiamos buvo augštesnė- tus prigulinčius revoliucijonie sius atsitikimus Censtachave ir mis dienomis daktaras Mikuckis
net prisaikino žmones, kad ne
sės mokyklos, nes augštesnis rių vadovui Madero. Buvo pa kitur atsiminę, žmoneliai ėmė užrašė Vilniaus lenkų teatrui 40
Telšių bažnyčia iš .vidurio gra 16 MIGONIŲ SODŽ., Ukm. p.
gertų — “velniai lai geria” —,
mokslas, kaip jis ne būtų paduo garsinta, buk Madero likosi už jau austi savo vaidintuvėse vėl tūkstančių rub. Tokia duosni žiai išpuošta net ir lenkiškais
auka, tikrai, galės' jau padėti ga
ir “amžiną atilsį” degtinei at
Sis
sodžius
garsus
tuomi,
kad
damas, vis-gi protą prablaivina.
kaž-kokios
nežinomos
baisiausio

parašais ir su daugumu lenkiš
muštas viename susirėmime- Ži
na
tvirtą
pamatą
lenkų
teatrui
giedojo. Duok Dieve, kad ana
žmonės
labai
girtuokliauji.
Taip
Todėl ministeris Schwartz ir sun nia ta pasirodė neteisinga Made sios tragedijos vaizdus. Kas gi
kų pamaldų. Bet .iš lauko tai
Vilniuje.
Ir
kiti
lenkai
pradėjo
“
iš numirusių” neatsikeltų. Bet
rūgs.
19
d.
buvo
bent
kelios
kino pastojimą į augštesnes ro atsiuntė savo dabar gyvenan pasirodė? Ogi vagilių nunešta
labai apleista. , špitolėj gi tai
mokslo įstaigas jaunuomenei čiai Texase šeimynai žinią, jog viena pavogtoji skrynia su tais aukauti tai po šimtų, tai po ke baugu jau gyventi, rodos, jog vestuvės. Žinoma, laukė tų ves apšvietimo ir šis “su barzda”*
lias dešimtis rublių. Kuomet gi
tuvių didžiausių iškilmių, o su kuningas bijo, kaip ir kiti.; “L.
trokštančiai augštesnio mokslo.
jis yra visai sveikas, su savo taurakalniečių kiaušais iš E. M. męs susilauksime tarpu saviš tuojau sienos išgrius ir gyven silaukę tai “ulevojo” bent 4 die Žinias”, “L. Ūkininką” ir kitus
Bet toks ministerio pasielgimas
Dr-jos
kiemo
(Lydos
gatvelė,,
tojus prispaus. Pernai klebo
kariautojais stovi Lagūna apskrinegalėjo užganėdinti žmonių. tyj, kur gauna daug liuosnorių No. 7) kitan kieman, išeinamo- kių tokių duosnių auk notojų kad nas prašė ūkininky suvežti rąs nas. Trečią dieną (rūgs. 21 d.) nekuningiriius raštus stačiai pra
Dievo* Rykštė.
Laikraščiuose peikė jį, peikė ir ir jie sudrutina jo pasekėjų jon vieton, kad ten niekam ne ir L. M. ir D. draugu namams tų špitolei statyti. Teisybė, ūki vienos kompanijos jaunasis taip keikė.
— Lietuvos Ūkininkas —
pastatyti?....
prisigėrė,
kad
vos
gyvas
išliko.
durnoj didesnė jos atstovų dalis.
matant, išėmus “turtai” ir pasininkai suvežė didelę malką (krū
eiles.
_
Pritarėjų liko mažai. Be prita
dalinus. Galima spėti, kokia iš
vą) gerų rąstų, kuriuos sukrovė Bobos jau buvo subėgę su “lai
Į Chihnahna, kur nedėlioj bu
mingos mirties varpeliais”, su
rėjų gi ir ministeris negali migąstis, tur-būt, buvo pačių tų
ant daržo. Bet tenai per visus
Iš KAUNQ.
žvakėmis ir marino pusę dienos Iš GARLIAVOS, Mariam, pav.
- nisteriją valdyti. Todėl caras su vo mušis, kuriame užmušta 20 vagilių, kai atplėšė skrynią. Tur
metus nyko, nyko ir beveik pra
revoliucijonierių,
atsiuntė
2,000
tiko prašalinti netekusį pritarėjų
būt pabėgo nei pasikeikti nesus
Pernykštis Garliavos valsčiaus
Kauno policmeisteris Dolivo- nyko; liko tik keletas supuvusių ir, žinoma podraug gydė, “kad ne
sudegtų nuo degtinės”. Ant ga mokyklos mokytojas nors ir apy
apšvietimo minsterį Schwartzą, naujų kareivių, matyt valdžia jau kubę. Kaži-koks žydukas, užė Dobrovolskis augščiausjuoju pa rąstų.
lo pasisekė atgaivinti, bet tasai
nors jo mokyklų vedimas ir at čia, kad,pirma buvusių nepakaks. jęs ten savo reikalu, pažiūrėjęs liepimu ' perkelta Odeson policNe! Reikėtų parapijonams tru nabagas jaunasis pasirodė visa; senis (56 m.), bet dar stiprus,
sakė caro norams. Jo vietą už Taigi tas rodo, jog nors mieste yra atplėšton palikton skrynion ir pa meisterium.
putį geriau prižiūrėti savo tur kaip ir be proto: sugriebęs vir pilnas energijos, visuomet vedė
ėmė kitas, taip kaip ir Schvvartz, ramu, bet revoliucija nesuval matęs kokius tai geltonus skri
blaivą gyvenimą, tarnavo kadai
tus, taipgi sumažinti savo baž
dyta
;
ji
tose
aplinkinėse
gali
nešiojantis ne maskolišką pravar
tulius, gerai tamsoje neįsižiūrė “Daina”. “S.-Z. T.” rašo, kad nyčioje lenkiškas pamaldas, nes vę buvo bebėgąs miškan pasikar se ilgus metus ant vienos vietos.
kilti iš naujo. Aplinkinės^ Par- jęs, pamanė, kad tai.... olendę, Kasso.
__
pastaraisiais laikais pažymėta, lenkų čia visai nėra ir maža kas ti, o norėjusį sulaikyti jį žmo Kaslink mokinimo budo, tai jį
(
gų kėsinosi nudurti peiliu. Tik galima priskaityti prie tų, kurie,
Nors nuo naujo ' ministerio ral revoliucijonieriams atėjo pa diški sūriai ir pabėgo savo tė jog kauniečiai Hetuyiai atšipo tesupranta lenkiškai.
keliems
vyrams vos pasisekė su taip sakant, spauste išspaudžia
nieks nelaukė, kad jis užsiimtų stiprinimas, 1,000 naujų kariau vą šauktiesi. Tasai tik pamatęs, nuo teatro, kurį pirma taip mėg
— Lietuvos Ūkininkas —
tojų.
Tose
aplinkinėse
galima
valdyti,
kaip kokį areštantą. — mokslą*, todėl mus žmoneliams
apšvietimo platinimu, bet apie
kas čia, — pašaukė policiją. davę lankyti, kad net svetimtau
lankti
didesnio
mūšio.
Priešaki

Liūdna
ir
biauru darosi, matant tankiausia jis patikdavo, ir jie
jo mierius, jam jų neišreiškus,
Kiaušai atsidūrė policijos nuo čiai tuo stebėjosi. 'Negu tik vėl
tokias vestuves!
Ar ne tas
negalima buvo nieko kalbėti. Dą- nė valdžios kariumenės dalis ta vadoje, Paaiškėjus dalykui — galės pritraukti publiką tai, kad
IS RASEINIŲ. Į
nerugodavo, jaigu kartais iš di
— Lietuvos Ūkininku A
bar vienok Kasso durnoj jau pa po tarpkalnėn- įviliota, kurios vir- skrynia su kiaušais sugrąžinta “Daina” savo repertuaran šiai
delio
uolumo ištašydavo vaikams
Vienasėdžiais išskirstė Raseinių
sakė, kaip jis Maskolijoj mano( šų buvo užėmę revoliucijonieriai. atgal L. M. Dr-jon.
ausis.
Man rodosi, tokiuo jis
žiemai
turinti
pasirinkusi
keletą
apskrityje per 1910 m. vasarą
apšvietimą platinti. Iš jo išsi Ta kariumenės dalis tapo subuvo
ir
Garliavoje, ir nevienas
naujųjų
veikalų.
šie kaimai: Cenaičiai, Vaiputai, Iš TAURAGNŲ, Zarasų pav.
tarimo pasirodo, kad taip kaip ir. mušta ir turėjo atgal grįžti.
Vieši Vilniuje atvykęs iš Var
pagal
savo
pažiūrų, jį gyrė.
Lazdų nai, Skiražemė, PatarvoSugrįžęs į EI Paso, Texase
Schwartz, jis bus tik vidaus mišuvos žinomas lenkų rašytojau p.
Kas
link
kito
senio mokytojo
Kažin-kokia
ponia
atvyko
iš
Žemiečių
Viršininko
jnalone
,
nisterijos padėtoju, bei tikro ap laikraščio “EI Paso Herald” ko Vincas Kosiakievič. Spalių 20 Bielastoko Kaunan neva tarnai nįs, Zaurilai, Lankalniai, Ožkeliš- atgabenta į Tauragnus naujas K., kuris šiemet atėjo į valsčiaus
kiai, Palšiai, Skabučiai, Palucešvietimo stabdytoji!. Taigi nau respondentas užtikrina, jog ten, d. p. Kosiakievič buvo apsilankęs čių samdyti į vieną dirbtuvę, kur
čiai. Išviso ligšiol susitaisė vie- raštininkas, kuris prie kiekvienos mokyklą, — tai yra mokytojas
kur
jis
buvo,
taigi
apskričiuose
jas ministeris eis tais pačiais ke
“Vilties” redakcijoje; jisai atva algos mokama labai- geros. S.
ilgais
pritirimais
nasėdžiuose 11 kaimų su 285 progos skelbia savo “mokslą”: pedagogas,
Chihnahna ir Durango revoliuci
liais, kokiais ėjo ir Schvvartz.
žiavo Vilniun pasiųstas lenkų parodė jai tris mergaites, ku
praskynęs
sau
kelią
(būdą
moki
kaip tik susirinks raštinėje žmo
Apšvietimas, ypač pradinis, ge ja išnaujo kįlo, nes 90% gyven savaitraščio “šwiat” redakcijos rios pas ją gyveno. Mergaitės gyventojais ant 4 tūkstančių 400 nių ir pradės lietuviškai šnekė nimo), beeidamas kuriuo, grei
dešimtinių žemės. Už pasku
riausiai platinasi, jaigu paduo tojų yra neužganėdintų iš prezi susipažinti su lietuvių reikalais, sutiko ir nuvažiavo. Kelionėje ne
tinius gi trejius metus, vadinasi ti, jis tuoj pradeda aiškinti, — čiau už kitus pasiekia savo tiks
dento
Diazo
valdžios.
Jie
už

damas yra prigimtoj kalboj; nau
kultūra ir jų santykiais su len va samdytoja sako, jog Bielastake
lą. Kaipo žmogus, jis su gerais
nuo 1907 m. ligi 191d m. Rasei jog “nereikia šnekėt lietuviškai;
jasis gi ministeris mokyklose Įei tikrina, jog revoliucijonierių eiles kais.
,
—
begalo geras, su blogais —
ant
jų
užpulsią
šeši
žulikai.
Taip
nių apskrityje išėjo vienasėdžiais reikia tik gerai mokėt rusiškai,
siąs ne maskoliškąją kalbą var papildo gelžkelio darbininkai,
Lapkričio 8 d. Vilniaus Teismo ir atsitiko, bet samdytoja apgy
blogas. Mokykloj taipgi tingi
ir
tuomet
pamatysite,
kad
lietu
m kaimų, 1 tūkst. 810 ūkinin
toti tik du pirmutiniu metu. Bet farmeriai, amatininkai, darbinin- Rūmai nagrinėjo Kaune Vlado nė; užtai atėmė iš mergaičių
nius moka aštriai priversti šiekkų, turinčių išviso 24 tūkstančius viška kalba visai nereikalinga;
Sukilėliai
turi
pakaktinai
(
kai.
tarp ne maskoliškai kalbančių
Požėlos, Moravskio ir Repšio pasportus, daiktu* gi padėjo “gesu lietuviška kalba, girdi, tik iki tiek mokytisro su darbštesniais
dešimtinių žemės.
Maskolijos gyventojų platinimui, ginklų ir amunicijos; netrūksta bylą. Kaltinami už priderėjimą ron vieton”.ir nusivedė bažny
Zarasų nuvažiuosi, o su mūsų meilus, Mokytojauja 34 metai,
— Šaltinis —
apšvietimo per mokyklas dviejų! jiems nei piningų. Korespon- L. S. D. Partijai (str. 102).
čion
“
pasimelstų
”
.
Palikusi
mer

(t. y. rusų) tai net ir užsienin”. bet neatjaučia, kad darbas tas
metų fiie pakaks. Taigi aišku, dentas užtikrina, jog revoliucijogaites
bažnyčioje,
pati
nuėjo
Užėjus
kalbai apie Žemiečių Vir jam būtų įsigrįsęs. Mokykloje
jog naujasis apšvietimo ministe nieriai nepergalėti, jie pasitraukė
Privatinėje Pavlovskio gimna “klebonijon”, į savo giminę kuIš PANEVĖŽIO.
šininką, jis giriasi, kad naujas turi energiją visai jauno. Balris tarp ne maskolių nemano ap vien į kalnus, kur jiems gintiesi zijoje susirado šiemet norinčių ningą ir pražuvo. Nebesu lauk
zemskis, girdi, busiąs tikras rū- sas jo garsus. Tai nestebėtina,
Senamiesčio kaime (Penevė- sas, net iš Maskvos.
švietimą platinti, bet stengsis jį lengviau.
kad kur tik mokytojavo, visur
įbokyties lietuvių kalbos 20 mo damos mergaitės taip-_pat nuėjo
stabdyti.
Ne maskoliai todėl
savo darbštumu pasižymėjo. Vi
kinių (iš ių 18 yra lietuvių). Mo į kuningą. * Kuningas tuoj sup žio miesto dalis ant dešiniojo
— Lietuvos Ūkininkas —
nuo ministerio Kasso nieko gero
sur mokiniai jo, pastatyti ant
kyti alpinė žinomas mūsų pe rato, kad tai apgavikė ir patarė Nevėžio upės kranto, kur gy
BRAZILIJA.
laukti negali, nes Lietuvoj, Len
kvotimų, pasirodydavo pirmuti
dagogas p. Kairūkštis. Kitose bėgti savo daiktą. .Nubėgo at vena vien tik ūkininkai) 10 spa
lių vidurdienyje kilo gaisras.
kijoj, Latvijoj, Gruzijoj ar kitur
niai. Tai toksai tas senis.
Brazilijoj' susibuntavojo jtirei- Vilniaus vidutinėse mokyklose gal stotin ir nieko neberado.
IŠ DAUGAILIŲ, Zarasų pav.
Ugnis sunaikino 7 neturtingų
jis mano iš mokyklų padaryti neNesidrovėkime senais mokyto
lietuvių
kalbos
šiemet
nebišguldiViena
susirgo,
kitos
ėmė
verkti.
viai trijų kariškųjų laivų, jie užmu
Čia yra: bažnyčia, mokykla, jais. Ne kasžin-kiek jų užsiliko;
ūkininkų triobėsius. Nuostoliai
švietimo įstaigą, bet maskolininiekas
dėlei
to,
kad
maža
nės
Kuone
tris
dienas
išbuvo
neval

šė oficierus, kurie, žinoma, norėjo
mo ir kvailinimo vaikų urvus.
nemaži. Gaisro priežastis ne- pačtos skyrius, vartotojų krau-> o ir užsiliko tai patįs geriausi.
maištininkus malšinti ir pranešė ten lietuvių mokinių, na, ir nie giosios, kol bufeto laikytojas ne
Tokia mokykla negali užganėdin
žinoma
— spėjama, kad. pa- tuvės, monopolis, 2 ar 3 aludės Kaip kiekviename darbe, taip ir
kas
tuo
nesirūpina.
_
~
t
surinko ligonei sugrįžti Kau
valdžiai, jog bombarduos miestą,
ir kelios žydiškos krautuvės. mokinime, ko ilgesnį laiką tą
ti žmonių, nes ji nenaudinga.
degta.
V*
t
nan piningų, kitom Bviem nepriRio Janeiro, jaigu jy
jų rei
Šaltinu
Žmonės maž daug apsišvietę. patį darbą dirbsi, to geriau jame
Atsieis todėl ypač nemaskoliškai
Vilniaus
gub.
miestai
1909
me

rodė
vietų.
Dievo
tpei|ė,
kad
tai
kalavimai
nebus išpildyti ir
Ūkininkai gyvena pasiturinčiai. išsilavinsi.
kalbantiems už mokyklų sienų
Skurdžiu*.
tais
išleido
kariumenei
laikyti:
buvo
tik
vagilė!
Oi
kad
ji
būt
kelis
kaištikro
paleido
— Mokykla —
Pidesni
sodžiai dalinasi į vienajiešk^ti
apšvietimo, kaip jie
Vilnius
—
63,358
rub.,
Vileika
buvusi
mergų
gaudytoja
į
pa

nuolių šuvius, kadangi valdžia
16 VILKAVIŠKIO.
sėdžius. Stropiai rūpinas ap
darė prieš karą su Japonija, ka
nedavė greitai atsakymo. Jie — 543 rub., Dysna — 195 rub., leistuvių namus? Kaip gi galima
da mokykloj uždrausta buvo at
Lyda
—
1236
rub.,
Ašmena
—
sekti paskui nežinosią žmogų į
Vilkaviškio apie link ės dvari švietimu vaikų; dėlei stokos mo
«ejkalavo atleidimo už sukilimą,
siliepti prigimta vaikų kalba, Hfdetnių algų ir panaikinimo pla- 1.878 rub., Svenčionįs — 646 rub., tolimą miestą? Atsargiai, mer ninkės ir miesto inteligenčių kyklų, daugelis samdos “darak IŠ PAKUONIO, Marijamp pav.
kada antai Lietuvos mokyklos..!'"
rubli;.
1 ' Mičiul.
Galų gale ir męs susilaukėm
gaitės I
kuopelė sutvėrė moterų draugi torius”. rjureivių, kas Brazilijos lai- Trakai — —415
Viltis —
Beto ir girtuoklystė tarpsta ir mokytojaus. Atkėlė jauną vy
nebuvo lietuviškai suprantančių
ją, kurios tikslas: darbuoties vi
aroma.
mokytojų.
* j JKihgresas,
suomenės labui ir kelti tarp mo gi gvėrai, net ir šiokią dieną gali ruką, šiemet baigusį Veiverių
igandęs
nulabai
Skarlatina.
Vilniuje
terų kultūrą. Toji draugija per ma sutikti gerai įsilinksminusių seminariją. Laukiame jį tapsiant
kreiptų kanuolių, visus jūreivių daug serga šiuo metų skarlati
Iš ŠIAULIŲ.
A. Juodvarnis.
mūsų tamsaus kampo šviestojo,
paskutinius susirinkimus nutarė žmonelių.
icikslavimus išpildė. Juos nuo na. Aną savaitę valdiškai pa-i
ME^-..
— Lietuvon Ūkininkas —
— Mokykla —
pradžiai
įsteigti
Vilkaviškyje
vyrų
laiv 1 kareiviai atgabeno ant žymėta buvo 46 susirgimai
Valdžia garsina, jog re volių- krantą.
»• Viltis —

POUTISKOS ŽINIOS.

1$ LIETUVOS.

j
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Kapita- Union” rengia čia strefcą, kadan nuo visokių neprašytų lietuvių
Ir reikia pasakyti, jog kuris ratai, žinoma, išpratižios galės jos b£^ro$ų namų, Dras Mabat,įduoda aukso už $440,
apreiškjė,
j<4g
per
tris
paskatinius
pistai
iš
Kalifornios
pasiūlė
Dil- gi čianykščiai drabužių parda auklėtojų.
A. B.
kampelis labiau sulenkėjęs, tas daryti daug painių ir kraštui tai
Senųjų Zyplių kaime yra vie
metu/'iš
namų
pavogta
216,000
.............................
lenback’ui už jo farmą 80,000 dol. vėjai ima drabužius iš Chicagos,
tamsesnis, nes, kaip jau buvo nebus ant naudos.
na senutė š., kuriai šiais me pasakyta, lenkiškai mokantis missvarų m^sos, paskirtos maistui
kur dabar yra streikas.
tais suėjo šimtas metų amžiaus. lina, jog jau jie ir taip daug ži
beprdfefų. uTiek susekta, bet išIš BALTIMORE, MD.
Senukė jau nemato, bet šiaip vi no, "razumnesni” už kitus ir jau
tikro gal pavogta jos daug* dau- SUGRYŽO ADRESUOTI KAARIZONOS EGZAMINAI.
Čia atvažiavo vienas lietuvis
giaus.Jr,5E* ‘
sai sveika: dar gražiai rateliu jiems nėra ko mokytis. Tai ma
RALIUI LAIŠKAI.
yr • an
Sulyg naujų išduotų Arizonoj
iš
Shenandoah, Pa. Turėjo dar
paverpia.
tyt bus ir iš šito štai atsitiki
bą, bet neseniai jo neteko. Ne
— Sintautiečiai džiaugiasi ga- mo. Vietinis Jaunasis kuningas teisių, prieš rinkimus norinti
Iš Amerikos siųsti buvusiam
lų-gale gavę puikų mokytoją, ku sumanė įkurti Alytuj vartotojų balsuoti turi išlaikyti egzaminą, . DEMOKRATŲ DAUGIAU. Portugalijos karaliui Manueliui Iš GRAND RAPIDS, MICH. žinia, kas jam pasidarė, nes nu
ėjo pas kuningą ir reikalavo 2000
ris jau visus metus mokina Sin- krautuvę. Daugumas sodžiaviš- jog anglišką kalbą gerai moka: 4
laiškai sugryžo atgal su užrašu:
Waąhington, D. C. Sulyg ofi- “adresato neatrasta — grąžina 20 dieną lapkričio “šv. Petro dolarių. Žinoma, už tai su kujie turi perskaityti Amerikos
tąutų mokykloje.
•
kių, kurie kalba lietuviškai ir
ir Povilo” draugijos svetainėje
Tai nenuilstančio darbštumo kuriuos “šlėktos” kartais mėgsta konstituciją angliškoj kalboj ir ciališkų žinių, laimėjus paskuti ma siuntėjui”. Matyt Lisabono buvo dramatiškas vakaras su 'ningu susibarė; besibarant, atė
niuose rinkimuose daugelyj vie pačtorius yra arba juokdarys, ar
■ ;:.wns.
pavadinti “chamais”, su džiaugs ją paaiškinti; kas to padaryti ne
dainomis.
Vakarą
surengė jo vargonininkas, kuris, išėjus
— Apie mus daugelio ūkinin mu pritarė tam naudingam suma gali, neturi tiesos balsuoti. Ari tų demokratams, dabar Amerikos ba labai karštas republikonas, savo
naudai —
minyškos, anam vaikinui, nusekė paskui ir
kų serga gyvuliai: galvijai, kiau nymui. Miestelio gi gyventojai, zonoj, mat, yra daug ispaniškai kongrese yra 227 demokratai, 163 arba sausas biurokratas, labai mokintojos vietinės parapijinės sužinojo, kur jis gyvena. Pa
lės ir avįs. Nors, ačiū Dievui, kurie beveik lig vienam sulenkė kalbančių; tiems tai angliškai re pu b lik onai ir vienas socialistas. aštriai pildantis pačtos regulia mokyklos, todėl veikiančių ypa davė jį teisman, o tas pasodino
daugumo gerai - perserga ir ne- ję, žydelių kurstomi pradėjo prie kalbantiejie ir nori politiškas tie
metams kalėjimam Nežinia, kas
cijas.
tų buvo daugiausiai mokinių.
nugaišta, bet visgi ūkininkams šintis ir neduoda het vietos sta sas atimti. Su kitaip kalbančiais
Žmonių prisirinko apie 200, tam vaikinui pasidarė, nes negirUŽMUŠĖ.
vertėtų atkreipti į šį dalyką akį, tymui uamo vartotojų krautuvei. mat ir Amerikoj mėgina taip
dauguma
buvo tai — mokinių tuoklis. Serga jis vienok iiunaT-/kad apsisaugojus nuo užsikrėti Į ir ant tos vietos, kur buvo ma elgtiesi, kaip elgiasi Maskolijoj
EKSPLIOZIJA
KASYKLOSE.
Cleveland, Ohio.
Sugriuvo
tėvai. Jiems buvo žingeidu maty tizmo liga. * Tai gal sapnuoda
mo, taip ir gaišimo, kreipianties |inoma statyti namas, leido žydui arba Vokietijoj, jaigu ne biau- čia naujai statomi namai ant
mas ir nuėjo pas kuningą pi- ,
Providence, Ky. Oloj N2 ka ti, kaip jų vaikeliai pasirodys ningų reikalauti. Dabar kuninį gyvulių daktarus-veterinorus. už šit verti daržą.
riau.
Lorain avė. ant mažų namelių syklų Providence Mining Co. ant scenas.
— šaltinis —
siuvėjo Simono Frutkino ir juos 25 lapkričio dieną atsitiko dujų
Jokio laikraščio, kad ir lenkišPerstatymas prasidėjo pusva gas kreipėsi vėl prie valdžios,
sugriovė.
Užmušta Frutkino ekspliozija, kuri užbėrė olą ir landžiu vėliau negu buvo gar kad tą vaikiną sugrąžintų Lietu
ko, pas miėstelio ūkininkus turSVARBESNI AMERIKOS
von.
moteris, du jo vaikai ir viena joje buvusius darbininkus, 11 sinta.
būt ir dieną su žiburiu nesuIŠ GRIŠKABŪDŽIO,
Lietuviškoj parapijoj čia su
UNIVERSITETAI.
pirkėja, sužeista tarnaitė. Pats negrų ir 2 balspalvių. Manoma,
rastum.
Ypatingą- atydą publikos at
tikimo
nėra, parapijonai nori,
Naumiesčio apskr^ Suv. gub.
lenkinimo
banFrutkin
ir
du
jo
mokiniai,
iš

Kitur, kur dar
kad tie žmonės jau negyvi, nes kreipė pirmasis veiksmas. Pasi kad kuningas pats pasitrauktų ir
Mergbūdžio kaime pas ūkinin gos nepasiekė, kaip antai Ūdri Kad ir daugybė yra Amerikoje girdę brašl^jimą, į laiką pabėgo.
kėlus
uždangai
ant
scenos
pa

ekspliozija buvo taip smarki, kad
nori kitą kuningą gauti.
ką V. vienas darbininkas skaldė jos valsčiuj, žmonės daug dau- universitetų, tačiaus ne visi jie
iš olos laukan išmėtė joje bu- sirodė 40—50 berniukų ir mer
stovi
ant
pakaktinos
mokslo
Vincas Želvis.
akmenis. Padegęs knatą, jis dar>gįau SUsipratę jr apsišvietę. Ten
vusį mulą ir numetė dar 150 gaičių puikiai pasipuošusių, dai
norėjo pavalyti skylę, luo
luo tar-ig^jj
tar- į g^iį užeiti vietas, kaip antai, augštybės. Amerikoje toli gražu AUKOS BOLĖS SPARDYMO.
liai sustatytų, tarytum koki
pėdų nuo olos.
pu netikėtai nuo užsidegusio pa-! Butrimiškį, kur tik į vieną so- ne vis viena, kokiame universi
angeliukai!
Ir užtraukė jie....
Pereituose metuose prie bolės
Pabaigus
«**1*X«.
i
Ikeletas --------1 ? —  tete baigsi mokslą.
rako sprogo oLmim
akmuo ir
ir nunešė džių ___
pareina
egzemplio
anglišką
dainą
— “The Flag”. IS MANCHESTER, CONN.
mokslą menkame universitete, spardymo užmušta 18 jaunų vai
vargšui pusę delno. Sužeistasai rių laikraščių.
Dainavo
gana
sutartinai, tik
tankiausia galima tik menką vie kinų, 17 sužeista, kaip manyta, K T” K PININGŲ SUDĖTA Į
Čia gyvena pusėtinas lietuvių
išvežta Kaunan gydytis.
Mokykla visam Alytaus valsč.
klausyti
buvo
kaip
tai nesmagu,
BANKUS.
skaitlius.
Trįs lietuviai turi sa
Vyrai, būkite atsargesni skal yra tik viena, kurion negali su tą gauti. Sekantįs universitetai mirtinai; 12 gavo nuo sutrenki
tarytum pynėsi su dainos gar
dydami paraku akmenis, kad ne tilpti viso valsčiaus vaikai. Žmo yra geriausiai aprūpinti profeso mo smegenų uždegimą, 300 su Turtų departamentas Washing- sais, balso žodžiai: “Žiūrėkite, vo namus, o vienas, Januškelaužyta kaulai; 9 išmušta dantys.
riais ir išteklium:
likus visam gyvenimui elgeta.
nės skundžiasi, jog mokytojas
tone apskelbė, jog už pastaruo tėveliai! Jūsų vaikeliai dar pir vičia turi valgomų daiktų krau
Chicagos universitetas — ge Iš viso prie bolės spardymo pe
— šaltinis —
p. Semaška ne koks: ne tai len
sius metus žmonių sndėta į tau mą sykį viešai pasirodė o jau jūs tuvę.
riausiai aprūpinti skyriai: mate reituose metuose nukentėjo 429
Iš draugijų — yra tik kuopa
kas, ne tai lietuvis ir daugiau
pymo bankus $4.000.000.000. Me jų nesuprantate; štai koki jie
matika, fizika, chemija, astrono jauni vaikinai.
T.
M. D., kurion priguli 13'nasėdįs karčiamoj kaip mokykloj.
tais pirma sudėta buvo mažiaus mokinti; o tai vis puikus vai
Iš RAMYGALOS, Panev. ap.
mija, geologija, botanika, zoolo
rių.^
11 d. gruodžio kuopa turės
Draugijos jokios čia nėra. Per
siai kruvinu jūsų prakaitu už
$357°oo°°ogija, fiziologija, patologija, psysavo
susirinkimą pas NizgautaiMiestelis nemažas; didesnė nai dar buvo “Žiburys”, kuris
laikomos “tautiškos” mokyklos.
BE MAŽO NESUDRASKA.
chologija.
pusė gyventojų — žydai, kurie turėjo šiokį-tokį kningynėlį, kurį
Su laiku, jie dar daugiau pra tį. Susirinkime bus ^dalinami
Columbia universitetas — ma
iš prekybos traukia nemažą nau mažai kas telankė, na tai šiemet
Bennett, Wis». Pulkas vilkų
mokę, be abejonės pasakys: su paskutiniai tomai V. Kudirkos
PRAPUOLA PININGAI.
tematika, fizika, chemija, zoolo
raštų.
dą. Yra Ramygaloje taipogi tris jau apie jį nesigirdi. Turbūt jau
be mažo nesudraskė Juozą Backdiev tėveliai! Jūs mūsų nesu
gija, . patologija, antropologija,
Buvo bandyta sutvert pašelpiMuskegon,
Okla.
Nežinia
ko

krikščionių sankrovos, tarp ku užgęso.
stomą, bet jam pasisekė nuo iš
prantat, męs mokyti, tai sudiev
psychologija.
nė
draugija, b^t besistengimai
kiu
budu
prapuolė
iš
Wells
Far

Viešpataujant
tamsumui,
žino

rių vienas kningynas.
Mūsų
alkusių vilkų pasislėpti medyj.
tėveliai ir jūsų tėvynė Lietuva,
California
universitetas —
žmonės po truputį kįla augštyn. ma, puikiai žydi girtuoklystė.
Ant iaūnčs/jo pasigedo draugai go Express Co. piningų siunti — jus mums sunkenybė!” Taip, niekais nuėjo.
astronomija, antropologija.
B. Salaveičikas.
Dauguma jau mėgsta kningas ir Taip Alytus užlaiko monopolį,
atėjo pagelbon ir vilkus išvaikė. nys, kuriame buvo 5,000 dol. si tas gali būti I Jau ir dabar rei
Cornell
universitetas
—
chemi

dabrinių piningų ir 11,000 dol. kia vidurdienyje su žiburiu jiešlaikraščius. Ateis laikas, kad ir “renskovy pogrėb” ir apie .20
popieriniais.
ramygaliečiai gal ir degtinę’ pa ahidžių, kurioms puikiai sekasi. ja, botanika, zoologija, psycho
koti čia augusio lietuvio, kurs
Iš ELIZEBETH, N. Y.
logija.
Pasigėrus,
žinoma,
neapsieina
be
PAKIRTŲ SIUNTINĖJIMAS,
darbuotųsi savo brolių labui; tai
mes gėrę.
‘
Clark
universitetas
—
psycho

u
į.
muštynių ir peštynių.
kąs bus toliaus.
Jau ir čia darbinikai pradeda
Washington, D. C. Vyriausia
VĖTROS.
Kas čia buvo pasakyta apie logija.
Paskui dvi mergaitės paskam suprasti naudą vienybės: jau pe
Harvard universitetas *-» fizi sis pačto užveizdėtojas Hitchcock
Iš MOSĖDŽIO, Telšių pav.
Alytų/ tą patį galima pasakyti
bino ant piano (keturiomis ran reituose rinkimuose kaip kurio
ka,
chefnija, astronomija, geolo mano paduoti kongresui suma Boston, Mas^ Per tris die
ir
apie
Rumbonių
valsčių.
Ir
komis) “Picnic Polka”, dvi ma se vardose socialistų kandidatai
šis miestelis — tai gaisrų
gija, botanika, zoologija, fiziolo nymą, kad ir Amerikoj pačtas nas pereitą savaitę siautė Nau
miestelis: nuo 1906 m. Velykų čia gali užtikti net ištisus- so gija, patologija, antropologija, važiotų pakietus, kaip tai daro jos Anglijos pakrantėsė smarkios žos mergaitės padekliamavo ang gavo daugiau balsų už republiliškai, toliaus anglišką kompozi konus. Jaigu taip eis ir toliau,
ligi 6 spalio 1910 metų buvo ke džius, išvirtusius į “šlėktas”,-kaip psychologija.
ma Europoj. Hitchcock reika vėtros. Vėtros buvo su lytum
antai:
Navickų,
Junonių,
Bundociją pagriežė —— vyras ant smui tai gal po kokių metų ir pasi
turi gaisrai. Per paskutinį, ačiū
Hopkins universitetas — fizi lauja, kad kongresas leistų pač- ir sniegu.
ko,
o moteris ant piano, ir ant seks išrinkti socijalistas.
sudegė
tik
trjs
triobos.
ir
t.
t,
kur
viešpatauja
baisus
Dievui, !
ka, chemija, fiziologija, anatomi tu siuntinėti pakietus iki 11
tamsumas
ir
su
juo
suristas
var

galo
sulošta kokia tai angliška 6 lapkričio buvo pašventinimas
Spėjama, kad šiuo kartu kas-nors
svarų. (Maskolijoj priimami paja, patologija.
gas.
Pažiūrėsi,
kur
gyvena
komedijėlė.
lietuviškos bažnyčios. Dalyvau
padegė.
JAUNA MERGINA AP
Michigan universitetas — ana kietai iki 120 svarų).
štai tau Jurguti ir lietuviškas ti iškilmesė suvažiavo daug ka
Naudinga būtų Mosėdžiui, kaip “chamas”, tai išrodo kaip koks tomija, patologija.
KALTINTA.
vakaras, dar gi “tautiškas” mo rtingų. Bažnyčia išrodo- graži.
ir kiękvienam miesteliui, turėti palivarkas, net gražu žiūrėt, o
Massach.
technišk.
<
—
fizika,
pas
“
šlėktas
”
triobos
apiplyšu

kyklos mokytojų surengtas ang Iškilmėse dalyvavo visos kata
Cambridge,
Mass.
Suėmė
čia
savo ugnagesių draugiją.
UŽMUŠA SENĄ PASTORIŲ.
chemija.
sios, tvoros išvirtusios, net koktu
jauną, 17 metų merginą, Kattie liškai; o kur lietuviškai?.... Ar likiškos draugovės. Parados ve
— Šaltinis —
Trenton, N. J. 24 lapkričio d. Le Blanc. Ji apkaltinta, buk tai mažmožiai? Paskui penkios dėju buvo Petraškevičia, o ang
darosi, bet vis gi jie.... “šlėk Illinois universitetas — mate
matika, chemija. 7
netoli nuo Čia, miestelyj Dutch lapkričio mėnesyj pereitų metų panelės padainavo dvi daineli ir liškuose laikraščiuose tilpo pasi
tos”.
Iš KLANGIŲ, Kauno gub.
Tai tokios naujienos šitam dzū Princeton universitetas — fi Neck, j namus 80 metų pasto užmušė savo darbdavį, skalbyk tai, kaip rodosi meliodijos buvo gyrimai, buk parodą vedė Bazika.
riaus presbiterijonų bažnyčios los savininką Gloverį. Yra tai paskolinta iš Anglijos ir pritai zinskąs.
Mūsų kaimas žada skirstyties kų kampelyjį.
Yale universitetas — matema Armstrongo, naktyj įsiveržė plė
Beje,
dar
pridėsiu
porą
žodžių
kytos lietuviškiems žodžiams, ir
prancūzė.
•
Pastatymas bažnyčios atsiėjo
į vienasėdžius, bet tuo tarpu ne
tika, chemija, geologija, fizio šikai ir užmušė seną pastorių ir
apie
jaunuomenę.
sulošta
trumputė
(nors
keturių
80,000
dol. Nežinia, kada sugali susitaikinti.
Nors, tiesa,
logija.
jo moterj. • Suėmė sūnų pasto
Iš jaunuomenės yra gal tik
aktų) komedijėlė “šv. Kazimie- lauksime savo mokyklos,
Nėkaimas labai gražus, bet vienaWisconsin universitetas — riaus gaspadinės, negrą.
GAISRAI.
koks vienas, ar du, kurie norėtų
ras •
r
sant mokyklos, lietuvių vaikai
sėdžiuose būtų dar gražiau.
šviestis ir šį-tą skaito, o kiti visi chemija, geologija.
— šaltinis —
New <<York. Sudegė čia pia Lošimas buvo vidutiniškas. turi lankyti viešas angliškas ar
girtuokliaupę~-pešasi, mušasi, na
čia gyvena apie
nų dirbtuvės Woodman, Peck Žodžius lošėjai mokėjo labai ge lenkiškas.
TVANAI ALASKOJ.
ir vaikščioja kuris su įdu
4,000
lietuvių.
Pramonė ir vaiz
rai,
tik
nudavimai
kai
kur
buvo
& Co. "Nuostolius gaisro pada
Iš PANEDĖLIO, Ežerčnų ap. busia galva, kuris be dantų, kuris DIDELES PRIGAVYSTĖS.
žydų
rankose,
kaip ir Lie
ba
visai
prastįj
ir
be
jausmo.
Ge

Cordova, Alaska.
Beringo
New York. Likosi čia su upės klonį užliejo išsiliejusio rytus skaito ant 300,000 dol.
riausiai atlikta Jankelio —‘ žydo tuvos miesteliuose. Labai būtų
Siuosmet pas mus, ačiū Dievui, su perskelta lupa ir t t Taip,
viskas užderėjo, o ypač šaknia regis, elgiasi ir Ūdrijos ir kitų imti į>erdėtiniai firmos Burr ežero vandens. Yanduo nunešė
Cleveland, Ohio. Mebelių krau role (lošė< A. Burinskas). Jam gerai kad koks lietuvis čia už
valsčių jaunuomenė. Šitaip, vy Brothers, kurie uždėjo apie 30 daug namelių ąukso jieškotojų
galima užmesti vieną klaidą, — sidėtų valgomų daiktų krautu
vaisiai.
visokių milijonų vertės kompa ir kaip mano, tvanuose pražu tuvėj Kocho & Huskes atsitiko jis turėjo nusigąsti, kada jį su vę ir mėsos pardavinę, nes da
rukai, negražu.
šaltinis
— Lietuvos Ūkininkas —
nijų ir nuo žmonių su savo ak vo diktai žmonių, nors tikras ekspliozija, kurios pagimdytas ėmė, o * tas nebuvo nuduota. bar žydai iš lietuvių daug pi
cijoms išviliojo apie 50 milijo prigėrusių skaitlius nežinomas. gaisras pridirbo nuostolių ant Taipgi neblogai atliktos .rolės ningų išrenka.
Socialistas.
300,000 dol. Gesinant ugnį, ke
*š ALYTŲ, Kalv. pav., Suv. g.
nų dolarių. Akcijos buvo aukso,
Mireckienės,
Lapinienės,
Kulie

turi gesintojai sunkiai tapo su
IŠ RYGOS.
geležies ir kitokių metalų ka
nės ir Kamarninko ir KalniškieAlytus yra tai nemažas mies
žeisti.
IS OMAHA, NEBR.
nės, Barbora, Klebonas ir vai
telis ir kas kart vis dar augantis
SUAMA.
Kursai suaugusiems, “Žvaigž- syklų, bet ten, kur nieko ne
buvo.
Suimtus
kompanijos
vir

kai
greičiau
savo
roles
dekliamadidyn. Stovi ant kairiojo Nemu dės” valdyba posėdyje spalių 20
20 lapkričio dieną čia buvo
Cleveland, Ohio. Pačto urėd- Troy, Ala. Sudegė čia med vo negu loši.
■
no kranto prie pačio šilo. Čia dieną nutarė atidaryti Raudon- šininkus paleido užstačius kau
surengtas
lietuviškas teatrališkas
vilnės
presavimo
intaisos
Atlan

ninkai liepė suimti savininkus fir
Komedija “šv. Kazimieras” perstatymas.
pat yra ir geležinkelio stotis. daiiguvyje kursus suaugusiems. cijas po 20,000 dol.
Nuostolius
Atlošė komediją
tic
Compress
Co.
Kita, kompanija, į kurios rei mos Sandais, Griffin & Co. už
turėjo būti kaipo doros pavyz “Kerštinga Meilė”. Lošėjai gra
Ant vasaros čia suvažiuoja pa
skaito
ant
gaisro
padarytus
pardavinėjimą abejotinos vertės
dys vaidams, nes ten yra dori, žiai savo roles atliko, todėl ir
silsėt ir iš kitur žmonių.
P. Stankevičius, gyvenąs Ry kalus valdžia įsikišo, buvo Con
300,000 dolarių.
akcijų.
Jie
garsino,
buk
Oklatinental
Wireless
Co.
Jos
pa

maldingi žmonės ir motinos perstatymas ilgam laikui pasiliks
Prekyboj Alytus stovi gana goje lietuvis-muzikas, išrado nau
homoj turi kerosino šaltinius, ku
leista
neturinčių
vertės
akcijų
už
klausanti
vaikai: Katriuka, Ma lietuvių atmintyj. Atlankę teat-~
augštai, nes tai aplinkinių vals ją pagerintą klernotą.
Tuos
N«wark, N. Y. Sudegė čia
rie akcijonierams duos didelį
rytė
ir
Onytė.
Bet giliau žiūrint, rą buvo labai užganėdinti, visi
čių ir dalies Vilniaus gub. gy naujuosius klernotus dirbanti jau milijoną dolarių.
Wolf Manufacturing Co. dirbtu
Į reikalą šitų firmų įsikišo pelną, bet nuvažiavus ten pačto
toji
dora
ten
kokia
tai origina džiaugėsi perstatymą pamatę.
ventojų prekybos centras. Mies žinomoji Leipcigo K. Krupės fir
vės. ' Ugnis platinosi greitai ir
telyj gi esant daugybei kareivių ma ; muzikos žinovai labai girią pačtas ir jų perdėtinių suėmimo inspektoriams, tų sėmyklų pažiū užkirto darbininkams ir darbi liška. Koki tie šventi vaikeliai, Nors So. Omahoj ir nedaugiauir šiaip jau “činovnikų", dar la tuos “Stankevičiaus klernotus”, reikalavo užtai, kad • prigavin- rėti, jų rasti nebuvo galima.
ninkėms išsigelbėjimo kelią. Su- kurie net pas šventą Kazimierą siai yra lietuvių, bet vienybėj
giems
mieriams
naudojosi
iš
biau kįla.
kad esą daug gražesnio balso, ne
degė jų 25. Nuo ko užgimė galėjo išmelsti duonos, kavos, besidarbuodami, gražius darbus
... si
piningų ir^tt, o su žydu Jan
Bet apšvietimas čia baisiai že gu paprastieji. Mat, randasi jau ir pačto.
GYVENTOJAI NEW YORKO gaisras, tikrai nežinia, tą dabąr keliu jau Taikosi kitokios doros: nuveikia.
mai stovi.
tarp lietuvių išradėjų.
Pasibaigus teatrui, buvo ba
tirinėja detektyvai. Bet jaigu
'VALSTIJOJ.
visi vienu balsu, kaip koki Ro- lius. Buvo lakiojanti krasa. Ga
Į šį kampelį dar nepersenai
P^jtankevičius yra dabar mu
tiek
žmonių
žuvo,
tai
aišku
jog
NU0DIN0 KADETUS.
Waahington, D. C. Sulyg cen dirbtuvė nebuvo kaip reikia, in- sijos “karo lauko” teisėjai, su vusi daugiausiai atvirukių Žulsmarkiai plaukė lenkinimo vilnįs. zikos
mokytoju
Breitingamšunka, kad net svetainė sudreba pytė gavo auksinį su deimantais
Dar prieš keletą metų pamaldos Kudriš muzikos mokykloje.
Annopolis, Md.
Čianykščioj zus biuro surinktų laike pasku taisyta.
—
“Pakarti!” Tai girdėdams žiedą.
— Viltis —
bažnyčioj buvo atliekamos len
tinio
gyventojų
su
skaitymo
Ži

kadetų mokykloj prašalino du
žmogus manaL sau; p gal tię, Visas pelnas iš teatro ir ba
kiškai;^ nuėjusiam valsčiun ar
virtuvės tarnu negru. Juos ap nių, New Yorko valstija turi
šventi angeliukai, reikalui atsi liaus atiduotas So. Omahos lie- ,
šiaip kur “negražu” buvo kalbėti
1900 s m.
kaltina, buk jie, norėdami pra- 9,113^79 igyvtAtojų.
tikus, ir ištiesų užnertų kilpą tuviškai parapijai pastatymui kle
lietuviškai. Dabar jau, įvedus
šalinti nuo vietos vyriausiąjį gyventojų buvo tik 7,268,894.
ąydeiiui ant kaklo...*, gal at bonijos kuningui Janavičiui.
bažnyčion lietuviškas pamaldas,
Taigi
į
dešimtį
metų
gyventojų
virėją, į kadetų valgį pribėrė
f
N<w
York.
Sustreikavo
čia
likdami budelio pareigas, nei ne
lenkinimo srovė, gali sakyt, nus
skaitlius
pasidhūgino
nuodų,
Iš tikro mokykloj po
*54%.
Juozas Janevi&ua.
telegramų išnešiotojai. Jie rei suprastų, kad tas augeliūkams
tojo į čia tekėjus, bet visgi dar PERMAINOS PO RINKIMŲ. valgiui apsirgo daug mokinių
kalauja didesnių algų:.
netinka.
ir dabar ligvaliai yra tokių, ku Amerikoj valdiškosios vietos kadetų.
Rodosi, kad lietuviams dviejų
rie didžiuojasi, pramokę šiaip nėra, — žinoma, ir negali būti
MEDĖJŲ AUKOS.
Iš BROOKLYNO, N. Y.
f Tampa, Fla. Tapo teismui Jietuviškų dainelių ir menkos
kaip lenkiškai vėbliauti, ir misti — rinktinės. Bet jos priklauso
Nuo pradžios medžiojimo se atiduoti cigarų dirbėjų vadovai Vertės komedijėlės buvo per maLapkričio dieną 20, 3-čia T.
ną, jog jie mokėdami lenkiškai nuo rinkimų. Kokia partija laiUŽSIDEGA ^KASYKLOS.
zono iki dabar vien Wisconsino už suorganizavimą streiko ir be- z2G, nes tikietai buvo po 25c., M. D. kuopa turėjo savo mėne
'daug “razumnesni”, didžiuojasi mėja rinkimuose, tokia stato į
stabdyti
darbą angliškų veikaliukų aš visai ne sinį susirinkimą. Tarp kitų kuo-;
savo lenkiškumu, vadina save įvairas vietas savo žmones. Da Cauon City, Col. Kasyklose giriose užmušta medėjų 21 as sistengimus
streiklaužiams.
skaitau, nes mieste už penktuką pos reikalų buvo nutarta prieš
“šlėktomis” ir, ar kur reikia, ar bar laimėjo demokratai ir jie jau Colorado Fuel & Iron Co. atsi muo, o 18 sunkiai pašauta.
galima išgirsti angliškos dainos, Kalėdas surengti fėrus (loteri
nereikia, tuojau stveriasi lenkiš pradeda vyti iš vietų republiko- rado ugnis. Oloj dirbo 200 žmo
U Pereitą savaitę Jungtiniuo ir muziką daug geriau atliekamą. jas), pelną paskiriant pusiau —»
kai. Yra net tokių neišmanėlių, nų šalininkus, ir stato saviškius. nių, bet juos, išėmus du, pasi
VIŠTOS AUKSĄ RADO.
sekė
išgelbėti.
Gelbėtojai
tikisi
se
valsčiuose buvo 212 nusibank- Kaip girdėjau, šio angliško kuopos reikalams ir Draugijoj,
kurie tik už pavadinimą “ponu” Dabartiniai valdininkai, apskritai,
ir
tuos
du
išgelbėti.
rutinimų,
arba 36 mažiaus negu vakaro rengėjos ignoravimą lie išdui.
“fundavoja” degtinės.
Na, o visi gana ilgai buvo savo vieto
Sevvard, Nebr. Vištos turinčio
Apie Naujus metus, ar tuojaus
tuviškos kalbos teisina tuom, kad
tuo, žinoma, naudojasi kaikurie se, taigi ir priprato geriaus at
80 akrų farmą Johno Dillenback. užpereitą.
įsu lietuviška kalba netoli teva- po Naujų metų bus parengtas
girtuokliai, kurie nesiskupina va likti darbą.
kasinėdamas žemę, iškasė aukso
Nauji nepripratę
f Philadelphia, Pa. Siuvėjai
NEGERA TVARKA.
I žinosi. Bet tai jau sena pasaka, Pranciškaus Vaičaičio vakaras,
pieską. Paskui pasirodė,jog žemėj
dinti tokius neišmanėlius “po prie tokių ar kitokių darbų val
nrimifintiprie
nrie 'Central
“Central Labor
Laborją nuolatai girdime ir girdėjome Isupažindinimui visuomenės su jo
pais”.
•
. ■/, dininkai, kokius pastatys demok- New York. Perdėtinis valsti- giliau yra gysla aukso, tona iš-•prigulinti

Ii SINTAUTŲ.

UETUVUI AMERIKOJ.

1$ URBO LAUKO,

1$ AMERIKOS.

I

las Silin buvo išsiųs
gyvenimu ir <darbais tautai. Fėrųlgalvį Valstybės Dūma, po kuriuo! Rodėsi buvo taip lengva
mokslo šakas, penkis profesorius Turgenevo romane "Tėvai ir Vai danti save, kad galėtų pavalgi“
liciinn ičrinlrta
T T as aprašo kiekvieną dūmos posėdį. -Jsivilkti
—
mTitu ir Siberijos kaimą, kame
prasčioko Adrabužius
ir vieną namą, o šiandien susi kai” jis buvo atkartotas "tėvų”, dinti savo kūdykius. Tai kūrengimų komisijon
išrinkta n
deda iš 25 mokslo šakų, tari 176 kurie keršijo šituo užvardžiu savo dykis, pririštas prie dirbtuvės ir
menį. Vyriausiu fėrų vedėju iš Tarytum tai jau taip indornu ir pradėti Dievuje paprastąjį dar vent po policijos priežiūra.
Ten jis gyveno ilgą^ia&i, iš profesorius ir aštuonis didelius
rinkta visiems brooklyniečiams svarbu lietuviams bei lietusių gy bą draug su žmonėmis. Bet
nenuolankiems "vaikams”. Vai mirštantis džiova. Tai darbinin
žinomas tautietis p. A. Kund venimui. Juk lietuviams pilnai Aleksandras jautė, kad prieš pa moko ūkininkaut, gelbėjo kai namus. Toks mokyklos augi kai rimtai priėmė jį; kada jie kas, paverstas automatiška maši
pakaktų žinoti, ką durna nutaria, sieksiant kitą kraštą tokiu ar ki miečius, mokino jų valktis ir gydė mas aiškiai parodo gerą tvarką' pamatė, kad šitas žodis gali pri- na.
rotą.
Tai paveikslas sukilusių
ir vedimą mokykloj. J šią mo vesti prie negeistinų nuotikių, darbininkų prie turčių slenksčio,
Vaičiaičio vakaro surengimo o ne tai, ką ten kiekvienas kvai tokiu būdu, jis turi pirma pe Ifconis.
Vieną dieną du išguitiniži bu kyklą gali kiekvienas instoti ir atsikratyt nuo jo jau nebebuvo paveikslas sukilusios žmonijos
reiti didelę plačia upę, ištyrimo
komisijon įėjo; J. V.‘ Liutkauc- šas plepa.
vo atvesti kaiman; vienas jų bu pradėti mokytis.
upę.
Ir
jis
laukė
šito
laiko
bai

kas, J, Ambroziejus, ir A. Ragalima.
prie slenkščio valdonų.
*
vo senyvas žmogus, tarnavęs ki
mėje ir maldavimuose.
Kaikurios mokslo šakos reikamanauckas, visi darbštus tautie
Rosijoj ir draugija nenorėjo Jų tvarką — tai nedidelė ma
Viltis praneša, jog Seinų Va Vieną dieną jis vaikščiojo už tą syk prie karališkųjų ąiūmų. lauja, kad mokinys pastotų nuo vadint kitu vardu rūsų revoliuci- žuma viešpataujanti ant didu
čiai, todėl galima laukti gražaus
dovas (N27) pradėjęs spausdinti miestyje ir pastebėjo žmonių mi Senis sunkiai susirgo. Žmonės pat pradžios metų, k. a., mede- jonierių. Bet ir negalima sakyt, mos ir auklėjanti' savo gimines
vakaro. Tai pačiai Vaičaičio vakaro p. Rygiškių Jono lietuvių kalbos nią, susispietusią apie kareivių įdėjo jį į ratukus ir atveži pas cinos, teisių, ir k. Be to dar kad jis būtų neparankus; jis iš taip, k^d jie mokėty per gudru
yra vienas skyrius, į kurį
surengimo komisijai pavesta su syntaksį. šitas syntaksis (Viltis pulką. Kareiviai, sudarę dvi ilgi seną Mykolą, kurs meldėsi.
reiškia pilnai nurodytą idėją. mą, ištvirkimą ir žudymą užlai
kviesti ir kitas Brooklyno ir sako sintaksė) tai vaisius lietuvių liniji išilgai gatvės, stovėjo išsi Aleksandras pažiūrėjo į jį ir Įima jaib kada pastoti, tai pri- Jis išreiškia atmetimą visos šian kyti savo rankose valdžią ir priNew Yorko T. M.. D. kuopos kalbininkų suvažiavimo Seinuose tiesę be šautuvų, bet rankose tuojans pažino savo seną tarną, rengimo skyrius.
dieninės r civilizacijos, paremtos vilegijas.
dirbusį kitą syk jo sodne. SoLietuviai pradėjo lankyti šitą ant išnaudojimo ir viešpatavimo
pernai metą. Viltis sako, kad vi laikė trumpus pagalius.
prie bendro darbo.
Paskui jis pamatė, kaip jie iš dauninkas irgi jį pažino. Pe mokyklą apie šeši metai atgal. vienos žmonių kliasos, atmetan Jų tvarka — tai nesiliaujantis
Su kuopos reikalais -atlikus, siems turi būt aišku, kokią didelę
buvo padalinti paskutiniai neiš svarbą turės šis syntaksis lietuvių vedė vidutinio amžiaus kareivį, rimtas džiaugsmo ir laimės jis Per pirmus dvejus ar trejus me čios valdžios autoritetą, buržu- karas žmogaus su žmogum, ama
literatūrai. Kasžin kodėl tas jau pririšo jo ištemptas rankas prie stojosi ant kojų ir buvo bebu tus rasdavosi apie 80 vaikinų ir aziškos politikos ir doros, moks to su amatu, kliasos su kliasa,
dalinti V. Kudirkos raštai.
taip turi būt aišku, nors ir visai šautuvo kulbės ir nuplėšę jo dra čiuojąs Aleksandro ranką. Bet penkios merginos. Lietuviai čio lo ir dailės, kaipo įrankių eksplo tautos su tauta. Tai amžinas
Antanas iš Paveviržio.
dar nemačius to syntaksio. Apie bužius vedė jį tarp kareivių eilių. Aleksandras švelniai jį įstūmė nai stovi augštai dėlto, kad jie atacijos, ji reiškie atmetimą veid- trenksmas kanuolių, draskymą^
svarbumus tik juos pasvėrus reik- Bubinai bubinavo kol baisi baus ir paliepė visiems išeiti iš kam gavo iš mokyklos dvi lietuviš maningų pobūdžių, paliktų mums kaimų, žudymas čielų gentkar
bario.
kas kliasas, kur gali kiekvienas praėjusių gentkarčių, žodžiu kai čių mūsų laukuose, išnaikinimas
mė buvo pildoma.
tų kalbėti. •
Iš CLINTON, IND.
r
Aleksandras žvilgterėjo į nu "Ar užlaikysi paslaptį?” pa lietuvis susipažinti su savo kal po atmetimas* viso to, prieš ką akies mirksnyje turtų, sutaupytų
7 dieną lapkričio buvo susibalusį kareivio veidą ir nustebo, klausė jis ligotą seną žmogų.
ba. Tose kliasose mokinama: lenkiasi buržuazijos civilizacija. amžiais sunkaus darbo.
rinkimas čianykščios kuopos S.
Jų tvarka — tai minties ver
"Aš pasakysiu visam svietui, ką lietuviška gramatika ir santaika,
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Tai likimas rūsų jaunuomenės,
teismo. Bet jis pabėgo vėl, ir savo paskutinę valandą sutikęs kritikuoti, taisyti klaidas daly chistai norėdami jiems darodyt,
tik Rutkus keli metai atgal. Tą
Saulė N94 paduodama žinią, kad vėl buvo sugautas. Dabar jis kasžinkur ties Uralo kalnais, ne vavusių programe asmenų. Pas kad pasekėjai šitos partijos nori susodintos kalėjimuose, palaidotos
syk buvo sutverta ir L. S. S.
kui būva svarstomi draugijos visur įvikdyt betvarkę ir chaosą, Siberijos tundrose, nužudytos bu
kuopelė, bet kad ragintojų pas kun. Urbonas tapo atkeltas į Ma- buvo nuteistais 8.000 lazdoms, toli Europos rubežiaus.
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O kas betvarke, — teisingiau
Anarchistai visgi priėmė šitą
mynų, o pavienių dusyk tiek.
Jokia katalikiškas kuningas”.
L. Tolatoi.
dingų, kningų ir laikraščių. Žo vardą. Jie išsyk reikalavo, kad tas, ką jie vadina betvarke?
dėjos kartu su nelaimingojo žmo liuosavimas.
Gėrimą čia gali gaut kiekvienoj
Šitas ‘‘kuningas” Urbonas spau
džiu sakant, čia lietuviai iš dva rašytų an-archija, sakydami, kad
lietusių apgyventoj grinčioj, o dė žemiausios rūšies popiergalį — gaus vaitojimais, Paskui vaito
Betvarkė — tai sugriovimas
siško atžilgio gyvena pavyzdin šitas žodis, taip parašytas, giai- šiandieninės netikusios tvarkos,
pardavinės nėra/nei vienos. Jai vadino jį laikraščiu — Žemaitį, ku jimai liovėsi ir vietoj jo liemens
gu užsimanai S u t /erti korporaci riame kviete nešti jam dolarius, buvo tik sudraskyta apkruvinta L. Tolstojaus Raštai gai ; visi sutinka, viens kitam kiškai reiškia nebūtybę valdžios, tai sukilimas žmonijos, norin
padeda visokiuose dalykuose ir o ne betvarkę. Bet vėliaus -ne čios sutraukyti retežius, žengian
ją, tai atsaku buk tokį’ dalykai o jis suteiks visokiai dvasiškas mėsa.
Lietuvių Kalboje.
atsitikimuose.
Aleksandrą apėmė pasibaisėjiatkreipdavo į tai atydos ir pa čios prie geresnės ateities, Tai
ne lietuviams. Ištikro, argi lie malones. Anot kun. A. Tyškos
Išlaidos mažos, sulyginant su tįs vadindavosi anarchistais.
pakilimas žmonijos- proto, kas
tuviams tinka tik karčiamas lai (kurio laišką paduoda Saulė), Ur mas.
"Dieve mano!” jis manė. “Ma Kad ir nedaug bet visgi; gėlėtas kitomis mokykloms; už mokslą
Štai ką kalbėjo apie anarchis tyra brangiausiu žmonijos histokyti ir jas lankyti? Jaigu tik bonas nėra katalikų kuningas, kutarp mus būtų daugiau supra ningų vadinas tik dėl piningų, tu no Dieve! Jis norėjo pamatyt L. Tolstoi’jaus parašytų kningelių mokasi $18. j bertainį, o į me tus anglų filozofas Bentam 1861 rijbj.
-t
timo ir jaigu būtų vienybė,1 ne ri pačią ir kūdykį, buvo zakrasti- savo tėvą, pabučiuoti jį paskutinį yra išversta ir lietuvių :lfalbon. tus $60. Valgis irgi neperbran- metuose: “filozofas norėdamas Tai minties pakilimas prieš re
kartą, išgirst jo paskutinį žo Visas jas perskaitęs, liftuvH7 skai giausias, į bertainį atsieina $16.80 perkeisti kokį-nors įstatymą nie voliuciją, tai. panaikinimas hi
vieną rodosi negalima darbą ga jonu.
dį.... ir už tai jis t yra torturuo- tytojas galės turėti šiokį tokį su iki $24.00. Kambarių gyvenimui kados nešaukia prieš jį sukilti. potezių, įvykusių dėl tylėjimo
lėtume atlikti
Įdomu, kad Darb. V iltyj N48
jamas mano vardan! O aš.... pratimą apie L. Tolstdi’janM rašy galima gauti visokių nuo $9.00 Anarchistai gi pasielgia priešin praeitų amžių; tai pražydėjimas
P. T. Grigaliūnas.
tasai Urbonas atsiliepė, tarydamas,
mo būdą bei jo idėjas/
iki* $20.00 į terminą. Žodžiu sa gai. Jie nepripažįsta pačios bū augštų minčių ir narsių išradimų;
jog Saulė meluoja,. bet jokių to aš.... ką aš padariau?” .
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IŠ ROCKFORD, ILL.
“Tėve!!” jis suvaitojo ir pradėjo žint perskaitęs vieną ankstybesnių pragyventi metus už $210.00.
šintis jo įvykimui”. Dabar gi -betvarkė — tai panaikinimas
Darbai eina čia neblogiausiai.
jų Tolstoi’jaus apysakų ftaukazo
Mokslo antras bertainis šių męs pasakysim, kad anarchistai
kaip
vaikas.
verkti
1
senosios vergijos, panaikinimas
Na, kas naudos, leiskim, iš to
Lietuvių yra čia nedidelis bū
Bet ir daugelis kitų minioj belaisvis, išguldyta lietuvių' kalbon metų atsidarys gruodžio 13 die netik nepripažįsta įstatymų, bet feodališkos baudžiavos, mėgini
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relis, bet gražiais darbais pasi
verkė, taigi niekas jo nepaste- S. O. Kningutė išleista 1894 m., ną. Tas bertainis, kaip ir visi, nei valdžios, nei jos autoriteto. mas panaikint ekonomišką ver
rašytoji Keleivio N47.
girti negali.
vertimas iki šiol yra getas. Dvi tęsis dvyliką savaičių. Lietuvo Jie pradeda nuo to, kad priešibėjo.
gystę.
“Kalba sukėsi apie politišką
Pasitaiko, kad ant tilto pasto
kitos
apysakutės MikaĮįįns Pai je būdami, neturėjome progos1 naši kokiai nebūk valdžiai, ko
ekonomiją. religiją, atsiradimą
Ūmai bubinai sustojo bubina- Tai įnirtimas prieš dvasiškiją
ja kelią praeiviams ir akmenimis
žmogaus sielos, peklą, dangų ir
kinąs ir Per Brangu yra išvers mokylis, ten buvo užginta mo kiam nebūk autoritetui.
nežinomą Dievą. Ant galo kal ve ir liovėsi poškėjimai, Nelaiir dvarponius, tai sukilimas kai
mėto. Kartais ir patį su pei
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bėjo apie socljalizmą.
Kalba mingasai kareivis gulėjo ant žeAnarchizmas, sako mums, ne-|
liais susipjausto. Neseniai su
daugeliui patiko."
sio). Vertimas menkesnis.
ginta skaityti kningas ir laikraš pripažįsta tvarkos, daro betvarkę miečių deginančių rūmus, kad pa
mės
be
žado.
Jį
uždėjo
ant
nedaryti vietą savo stubelėms, eiKokio bereikia didesnio šiupigriebė vieną lietuvi pardavinėjant
šyklių ir nunešė ligonbutin. Ži L. Tolstoi’jų, kaipo moralizato- čius, bet dabar turime kiekvie ir chaosą.
nančiųjįš tamsių urvų užimt sau
alų. Tą teismas nubaudė 315 nio ir liūdnesnės pasekmės, kad
rių (kiek ankstesnio laiko) parodo nas progą. Broliai ir seserįs!
panaši kalba.... daugeliui pa- las prakilnaus veido gydytojas, jo dvi apysaki Ponas ir bernas ir pradėkime jieškoti dvasiai mais Apie kokią čia tvarką kalba vietas>prie saulės spindulių. Tai
dol.: jis tupi dabar kalėjime.
pildęs ten savo pareigas, davė
ma? Ar apie tą harmoniją, apie Prancūzija, naikinanti karališką
tiko....
Teisybės Mylėtojas.
A. Strikulis.
savo asistentams nurodymus, kas Po keturesdeiimts metų. Šitose to.
kurią riięs mislyjam? Ar apie valdžią'ir duodanti mirtiną smū
apysakose L. Tolstoi’jus stoja
reikia daryti.
P. S. Jaigu būtų kas neaišku harmoniją, kuri užviešpataus, ka gį vergijai visoj Vakarų Europoj.
“Ar jią išgys, daktare?” pa- prieš turtų pamylimą ir giliai ty arba norėtumėte daugiaus žinių da žmonija nebus pasidalinus į
P. J. Baltrušaitis Keleivio N47
KLAIDOS ATITAISYMAS.
Tai 1848 m., privertę sudrebėt
rinėja žmogaus sąžinę.
šiedvi
nusiskundžia, kad Tėv. Myl. Dr. klausė Aleksandras, kuomet jie apysaki ypatingai gerai parodo apie šitą mokyklą, teiksitės pri- dvi kliasas, iš kurių viena pasi karalius ir apšaukę darbo tiesas;
“Lietuvos”, Nr. 46, korespon valdyba ne tik jam ypatiškai ne paliko vienudu, ir pasisakė, kas
siųsti laišką, męs atsakysime ant aukauja kitai? Ar apie harmo
Tolstoi’jų. Jas perskaitęs žmogus klausimų ir prisiusime mokyklos niją, kuri užgims iš solidarišku- tai Paryžiaus žmonės, kovojanti
dencijoj iš Pittstono, Pa. įsisk suteikė - Kudirkos raštų, bet ir jis yra.
už naują idėją, mirštanti ant ba
verbė klaida: ten pasakyta buk Dilgėlėms neprisiuntė. J. Baltru
Daktaras išbalo, buvo mirtinai daug geresniu, doresnių šviesesniu kataliogą. Rašykite šiuo antra mo interesų, kada visa žmonija
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Lietuvos Žiniose N86 pp. J. V.
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Baisybės, kokios buvo papil Bet, prieš man jį išreikšiant, jo tarnų — velnių.
ir Ant. Žm. byloja šitame daly
Neturėdami . kitų • svarbesnių nonymas betvarkės, chaoso. Ši tiems, užganėdinimui žemiausių mandagumo ir ( teisingumo, tai
tamsta
turi
prisiekt,
kad
paslaptis
dytos
Inženerihej
Pylyj
jo
kūke ir kviečia laikyties devizo
pražydėjimas augštos tarp žmo
Tolstoi’jaus raštų lietuvių kalbo tas žodis iššaukia persUtymą pageidimų kelių dykaduonių.
"kalbėk lietuviškai”. Ponas J. V. dykystės laiku*), sunkiai slė mirs kartu su tamsta.
nijos meilės!
je,
privalome
dabar,
mirus
didžia

Tvarka
—
tai
trukumas
devy

nuolatinių susirėmimų, amžinos
gė Aleksandro sielą ir jis niekur “Aš prisiekiu! Aš prisiekiu! Dėl
?ako:
jam
mintytojui,
parskaityti
kad
ir
Žodis anarchija, reiškiantis ne
nioms
dešimtims
žmonių
viso
to,
kovos reikalą ir negalėjimą pil
“Paplatinimui šio devizo nerei negalėjo rasti ramybės. Nei sos mano meilės prie jūsų, didysis
kia tverti kokios ten draugijos, to spindėjimas, nei karališkųjų imperatoriau f’
tai, ką turime.
kas yra reikalingiausiu gyveni būtybę šiandieninės tvarkos ir
nai
įvikdinti
harmonijos.
bet reikia tik nuosekliai ir nuo
Visas paminėtas čia kningutes
Pirmiausiai atsakysim, kad ak- me, racijonališko protiško išsivys gimdantis atsiminimą geriausių
“Aš tikiu jums”, tarė malo
latiniai jĮ pildyti. Ilgainiui su rūmų gyvenimo malonybės ne
siras visa eilė viengenčių, kurie ramino jo'-sielos. Jo religiškieji niai Aleksandras, išimdamas pa galima gauti Lietuvos kfiingyne. tyviška partija, partija naujų idė tymo, Padaryti iš devynių de- laikų žmonijos jos gyvenime, ar
pamatys, kad kitaip nei būti ne
raktą iš kišeniaus. Visos drauge jos kaštuoja’65 cen- jų, labai retai turi galę pati sau šimčių nuošimčių žmonių pakin- ne pritinka jis. idėjoms anarchis
gali; ilgainiui ir lietuviai susi palinkimai vertė jį apribotu bū auksuotą
pras tur| savo norus, saVo valią, du žiūrėti į gyvenimą, piešdami "Tai yra raktas nuo mano kam tus.
išsirinkt vardą. SankiuloUi 1793 kytus gyvulius, gyvenančius iš tų? Ar neparanku taip vadintis
susipras pilnais žmonėmis esą.
metuose ne patįs sau davė šitą dienos į dieną, neturinčius tie- partijai, bandančiai iškovot žmo
Nuosekliai
pildąs
šį
devizą jam kitonišką ateitį, kitoniškus bario. Paliepk, kad kareivį per
“kalbėk lietuviškai”, jaigu nori, klausimus. Jis tvirtai nusitarė neštų tenai. Aš nusivilksiu sa
vardą.
Jis buvo išmislytas re- sos nei mislyt apie linksmybes, nijai geresnę ateitį ?r
gali prasimanyti kokį-nors ženk
Vai pa raišo
voliucijos priešų, Bet ar-gi ši- suteikiamas mokslų ir dailės, štai
lelį, tuomet jam * bus smagiau atsisakyti nuo sosto ir pranešė vo drabužius ir jais apvilkkite
jausti, kad ne jis vienas jau su
tas vardas neturi savyje aiškiai ką jie vadina "tvarka”.
Abejoti apie viską ir apie nie
Universitetas
siprato, bet kad tokių susipra- apie tai Nikalojui ir jo pačiai. kareivį. O aš paliksiu čia lo
nurodytos idėjos — idėjos suki Į Jų tvarka — tai badas, var ką neabejoti — vienodai yra me
telių priviso Lietuvoje jau visa Paskui jis išvažiavo Taganrogan voje vietoj kareivio.”
brolija, kuri mokės pakelti iš
Sekančią dieną visas /vietas
Laikas nuo laiko būvą garsi limo nuvargusios žmonijos prieš gas, tapęs normaiiškoms sąlygoms laginga.
Balzakas.
nusiminimo ir nuolaidumo kiek ir gyveno privatišku gyvenimu.
vieną, kad jis ir silpniausias
sužinojo
apie
imperatoriaus
mir

nama
apie Valparaįso ipokyklą karalinius šalininkus, šituos taip kasdieninio draugijos gyvenimo.
Klaidžiodamas miesto apielinbūtų”.
tį, ir jo uždarytas grabas buvo ir kviečiama lietuvius ten-va- vadinamos tėvynainius ir jako Tai Airijos ūkininkas, mirš
“Kalbėkim lietuviškai”, — rašo kėse, Aleksandras mėgo pašne
Į| Varšavoj valdžia ant laikraš
binus, kuriuos, nors juos kasžin- tantis badu; tai trečdalis žhrc>paimtas
Peterburgan.
žuoti.
kučiuoti
su
paprastais
žmonėmis,
p. Ant. Žm.:
nių
Ro^ijos,
mirštančių
nuo
dif

čio,
“Kurjer Warsžawski”, už
Aleksandro žaizdos užgijo į
Valparaiso universitetas yra kaip garbintų historikai — burž
'Tarp savęs ir prie svetimųjų ir kada tik jis kalbėjo su jais,
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tifo
ir
dėl
neužderėjimų,
dėjo
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200 rublių. 175 rub
ua,
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bet
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prie

mūsų žemėj gyvenančių, prie di jo širdyj kilo karštas užvydė- dvi sevaiti ir jis buvo vėl paim mažame miestelyje 44 mylios
džiūnų ir mažučių, kiekvienoje
kada
pilni
vagonai
kviečių
ve

lių
už
perspaudinimą
straipsnio
šais
žmonijos,
neapkentė
ir
pa

tas
tarp
kareivių
eilių,
kad
pri

nuo
Chicagos.
šita
mokykla
yra
vietoje ir kiekvienoje valandoje jimas gyvenimui tų žmonių, ku
K?“ Ji
’ • • • • Kalbėkim rie taip aiškiai žinojo savo rū baigus tuos kirčius, kurių dar viena iš didžiausių Amerikoje niekino ją dėl skurdo, dėl sieki žama į ’ užsienius, tai Italijos iš laikraščio "Izraeliu”, 25 rubl.
lietuviškai!”
trūko prie 8.000.
dėlto, kad čionai randasi arti mo prie laisvės ir lygybės, dėl liaudis, priversta apleisti savo už patalpinimą žinios apie kra
Ir čia, tarp Amerikoj augu- pesčius ir kurie taip tvirtai ti
gražius, derlingus laukus ir jieš- tas mieste Lodž. Straipsniai tie
revoliucijoniškumo.
sios lietuvį ų jaunuomenės labai kėjo į Jį, kurs davė jiems tą gy Jis gavo keturis tūkstantis kir 6,000 mokinių. Buvo užmetinėkot darbo kokiam nors tunelyj, buvo neprilankus žydams.
Tą
patį
galima
pasakyti
apie
venimą.
čių ir per stebuklą pakėlė juos. jama, kad šita mokykla negera,
reikalinga būtų praplatinti tas de
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ilgai
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bet
dėl
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nege

“Kada, kada”, tankiai Alek
vizas : • kalbėkim lietuviškai.
sandras šaukė pats į save, “Ka. jau baustojo žmogauą, Sutikti- ra tai patįs užmetinėtojai nežino laikė įtemptą atydą žurnalistų, griūti. Tai žemė, atimta ūki
y 1908 m. Indijose tigrai su
da-gi aš gyvensiu tokiuo gyve. nai su to laiko įstatymais jis bu jo. Nereikia geresnio paliudyji- ir buvo tema neperstojamų ka ninkui ir paversta ganykloms,
draskė
909 žmones, leopardai
veisimui
gyvulių
stalui
turčių.
lambūrų,
pakol
neišsiaiškino,
kad
nimu ?”
vo išsiųstas į Siberiją, kaipo mo, kaip tik parodyti jos trum
Prasidėjus Peterburge durnos
269, kitoki draskanti
302,
vilkai
Tai
apleisti,
neapdirbti
laukai,
nihilistai
tai
neiškraipyta
tikėjiištremtinis,
nustojęs
visokių
tiepą historiją. ši mokykla tapo
posėdžiams mūsų Lietuvos laik:- •) Inženerinėj Pylyj buvo užsmaucNuo gyvačių inkanžvėrįs
686.
j įkurta 1872 metuose; ji tada te- miška sekta, bet tikra revoiiuciji- kada ūkininkui trūksta sklypelio
tas caras Povilas I, po ko užėmė;
• •
rašciai vėl turi didelį atskirą ant->1 sostą
Aleksandras L
19J3
8 žmonės.
dimo
mirė
ugštakilmis kareivis “Myko-» turėjo keturis ir tai žemesnės nė spėka. Pirmiausiai vartotas žemės. Tai moteriškė, parduok

IS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.

Aleksandras I

A) Vesti protokolų kningų, kur
tame, kad mūsų kraujuje yra kūneliai, ku?
Dr. F. Matulaitis,
turi būti užrašomi: a) smulkme
rie sunaikina priešus. Jie vadinasi phogocitdt
niškai visi nusprendimai kuopos
— ėdikai. Yra taipgi medžiaga, vadinama
(iškiriant ginčų), paduodant kiek
ofrsonin, kuri pagelbsti kraujo kūnelių dar
Su paveiksią^ 1
balsų buvo už nusprendimų ir
bui. Tie, kurie pasiduoda džiova^ matomai
“Lietuvos” nr. 35 šių metų bu kiek prieš, b) skaitlius sąnarių
_
.
neturi
ganėtinai tų apsigynimeb įrankių; maParašė, bendradarbiaujant kitiems thokslininkams.
vo padėta “Aušros” draugijos atėjusių susirinkiman, c) visi piį
komai, jų kūno pajiėgos vra apsilpę nuo skurpamatiniai įstatymai, kurie jau ningiški aprokavimai, kurie buvo
Nėra kampučio ant žemės paviršiaus, ku- do, bado arba blogų papročių. Palinkimas
yra priimti. Prie tų įstatymų svarstomi ant susirinkimo, d)
ris būtų liuosas no Tialtosios plėgos , kaip prie džiovos gali būti perduotas nuo tėvų vaiTeologijos profesor. Amsterdame,
dabar paduodama čia tolesniai jų visi laiškai, kurie buvo skaityti
paprastai yra vadinama džiova. \ isos tautos kams, nors pati džiova nėra įgemama. Nuo
skyriai apie kuopas. Tai yra susirinkime paženklinant nume
atiduoda jai aukas. Klimatas matomai ma- ligotų tėvų kūdikis paveldėja silpną sudėjiVertė J. Laiikh
projektas.
Kuopos, apsvarstę riais tuos laiškus, jaigu jie pa
žai turi svarbos, liek sausam, riek drėgnam mą, kūną, kuris neturi pajiėgos apsiginti nuo
juos susirinkimuose, paduos savo silieka archivė kuopos, arba jų |
klimate, tiek kalnuose, tiek kloniuose, vi- ligos, ir tokiu būdu džiova gali lengvai pripastebėjimus į centrų ir pagal to kopijas, jai jie turi būti kur pa-|
sur lygiai serga džiova. Svarbą turi susigrtt- siplakti. Džiovininkų tėvų kūdikis užgema
atskiro žmogaus gyvenimas pereina į genies gyvenimų, dimas ir skurdas. Miestuose sergama de- sveikas, liuosas nuo džiovos, bet į keletą
jau galės'būt sutaisyta įstatymai siųsti.
galutinai.
B) Sušaukti susirinkimus kuo teip ir tikėjimas savo esmenyje yra genies tikėjimu. Die šilutį sykių daugiaus, negu kaimuose: Suvie J mėnesių jis gal apsirgti džiova, užsikrėtęs
vybė parodo savimi gentės vienumą. Gentė susineša su die nytose Amerikos Valstijose indai ir negrai nuo tėvų.
pos pagal valdybos nutarimus.
* ĮSTATYMŲ SKYRIUS IX.
Gyvenimo aplinkybės sutveria palinkima
C) Pasiųsti Centrališkam raš vybe šventose vietose, kurios podraug padaro ir centrališ- apserga tankiaus, negu baltiejie; ateiviai tauKuopos.
tininkui ir raštinikams visų kuo kas gentinio gyvenimo vietas, kuriose visuomeniškas su \ kiaus, negu čion gimę; iš ateivių pirmą rietą prie džiovos. Užsiėmimuose, kur reikia įkvėpsijungimas drutėja ir naujinasi susiėjimais šventiems au-Į
1) “Aušros” Dr-ja apima visas pų surašą visų kuopos nutari kojiniams. (Schuitz). Iš to išeina bent tūlas, nors ir men |i užima airiai, paskui eina prancūzai, vokiečiai ti dulkes akmenų, metalų arba auginių, mir“
suvienytas valstijas ir susideda mų, paliečiančiu reikalus visos kas, dievų pavieniavimas: jie darosi geminiais dievais.:lir lietuviai. Žydai serga džiova mažiaus už tingumas nuo džiovos yra labai didelis. Gavisas kitas tautas.
zai apsilpnina žmogų/ erzina gerklę. ___
Ant
iš-atskirų kuopų ir pavienių na organizacijos.
Kaip matyt iš vardų: EI, Baal. Moloch. Adon, šaddai,
Džiova apserga žmogus by kokiam amžiuj, galo sėdintis darbas ir ilgos valandos suD) Užlaikyti tvarkoj archivą
rių.
jie skaitoma augštaisiais, galingais valdovais. Šitie vardai Kūdikystėj ir senatvėj džiova papjauna vie- teikia palinkimą prie džiovos. Lilian Brandt
2) Užduotis atskirų kuopų — vioskių susirašinėjimų.
yra greičiau nomina apellativa, negu propria ir reiškia!Iną iš dešimties: pačiam suaugime tarpe 15 ir nurodo sekančias aplinkybes, vedančias prie
Pasarga: Archive turi būti ko greičiau visą kilmę, negu atskirą asmenį. Jei jie vartoja-!
ų) platinti apšvietimų tarpie vie
44 metų vieną iš trijų; negrų tarpe — vie- džiovos.
?
/
tinių lietuvių, b) Surinkti pi pija kiekvieno laiško rašyto kuo ma kaipo tikri vardai, tai prie jų visuomet pridedama arIną iš dviejų. Visose’ Suvienytose \ alstijose
1. Mažos algos ir skurdas namuose.
ningus paskolei augštesnias mo pos reikaluose.
tymiausia reikšmė: tos ar kitos vietos Baal. tokios tai tau no džiovos miršta per metus 150.000 žmonių.
2. Nesveika darbavietė.
kyklas lankautiems moksleiviams.
E) Vesti surašą sąnarių kuopų tos ar gardo karalius. Kiekviena gentė ir net kiekvienai Žmonija aridttoda kasmet, aukų džiovai šu3. Įkvėpimas dulkių marmuro, akmenų,
3) Arčiausios ktiopos susijun ir turėti jų adresus.
gentinė grupa stovi prie to kas sau. Principe tam tikros I riršum milijoną, arba kasdien 3.000.* Iš plasterio, medžio, metalų ir audinių.
4) Finansų raštininko parei gentės dievas turi rikėj imišką svarbą tik jos nariams.
gia ir išrenka bendrų tų kuopų
80 milijonų šios šalies gj’ventbjų bent dešim-'
4. Persunkus darbas.
apšvietos komisijų (rajono ko gos:
Kad toksai gentės dievas buvo Izraėliaus prosenių) čiai milijonų yra lemta mirti no džiovos. Jo
5. Užsidarymas namuose.
misija)”-, reikalui atsiradus, gali
A) Vesti kuopos finansų knin- garbinamas po vardu EI Šaddai, tai gali būti išvedama tik kios džumos, jokios choleros neišnaikino tiek
'6. Perkarstąs darbas.
būti išrinkta tokia jau centrališ; gą, kur turi būti suprantamai iš Kun. Kodekso. Padaryme šito vardo, matomai, lošia i žmonių, kiek džiova. Karėje rusų su japo
7. Girtuoklybė.
užrašomi: a) kiekvieno sąnario rolę teoretiški ir ypatingai etnologiški sanprotavimai. Vie-I nais nežuvo tiek no ginklų, kiek tame pat lai
ką komisija.
8.11gos darbo valandos.
Pasarga. Kaip į centrališkų mėnesinės ir įstojimo mokestįs, nok, turėjo būti ir senas dieviškas vardas Šaddai, kurio ke trise šalyse žuvo no džiovos.
Kitais žodžiais kalbant nesveika yra būti
taip ir į rajono apšvietos komisi b) pilnos su dokumentališkais prasmė, • galbūt, gali būti aiškinama iš assycų kalbos*),
Džiova yra namų liga. Girių gyvuliai darbininku. Jis gyvena trumpai ir miršta
jas -turi būti renkami apšviestes- prirodymais visokios finansų
•) Slg. Fr. Delrtxch: Prolegotnena elnes neuen hebr.-aratn. Woer- jos nepažįsta, bet patekę į nelaisvę greitai nuo džiovos, jaigu netenka dar pirm to užni žmonės. Rajono apšvietos ko atskaitos komisijų ar valdybos terbuchs zum At. pual. 96.
nyksta no džiovos. Žmonių tarpe kuo labiaus sikrėtsi šiltine ar kokia kita liga. Mainieriai
misijai reikia turėti kiekvienos nuo visokių vakarų prelekcijų, kaipo Augštasis. Tokiu budu Kun. Kodekso suopračių susikimbama butuose, tuo daugiaus jaja ser laimingiausi iš visų darbininkų: jie miršta
kuopos atstovus, nors jie- ir ne prakalbų kningynų ir t.t., c) ap esmenyje gali glūdoti teisingas, nors ir nepritaikytas prie gama. Comet’o tyrinėjimai parodo, jog Eu- nuo dusulio, bet ne nuo džiovos, žinoma,
būtų išrinkti į apšvietos komi skritai visi kuopos įplaukimai ir teorijos, istoriškas atminimas. Be to ir gentiniai vardai ropoj katalikų vienulynuose suviršum 60 pro jaigu jų neužmuša kasykloj. Geriausia yra
sijų. (Tokie atstovai turi tik išlaidos, iš kurių galima matyti, Asir ir Gad. matomai, Ihivo išpradžių dievų vardais; Būt. centų mkšta no džiovos. Yra vienuolynų, užgimti džentelmonu, arba tapti bankierium.
kiek ižde yra piningų.
patariamų balsų).
30, IĮ* 13; sy. Įsa jas 65, 11.
kur iš keturių ypatų trįs miršta no džiovos. Taipgi nebloga išsirinkt profesiją, tapti adB) Kas trįs mėnesiai turi pa
4) Kuopos savo apskrity j įku
Bet yra dar ir kita pusė: jeigu /r teisinga, kaip‘sa Katalikiškuose ligonbučiuose anot Cornet’o vokatu, daktaru, kuningu, — bet ne lietuvišku
ria kningynus, skaityklas, paren siųsti Centro finansų raštininkui ko Schuitz, kad gentės valdovas buvo su didesne svarba, 63 iš šimto prižiūrėtojų gauna dižovą. Bet raštininku.
gia prelekcijas, prakalbas, vaka surašą pilnai užsimokėjusių są negu kokių nors gamtos apsireiškimų viršininkas, tai vis sanatorijose, kur gydo vien tik džiovjjiinkus,
Blogi papročiai daug prisideda prie 'už
rines mokyklas ir apskritai viso narių.
gi šitoje dėstyje dievai buvo ne tik savo gentės globėjais, labai retai pasitaiko, kad nors vienas iš pri sikrėtimo. Svaiginanti gėrimai tankiai at
kiais budais platina apšvietimų. C) Užlaikyti visokias kvitas ir bet ir apsireiškiančiais įvairiuose |>avidaluose gamtos die žiūrėtojų tarpo apsirgtų džiova. Kelėjimuose neša džiovą ir tiems, kurie šiaip jau gyveni
vais. Vienok M. Mueller nueina jtertoli, skaitydamas miršta nuo džiovos.keturis syk daugiaus negu gerose aplinkybėse . Patentuotos gyduolės,
• Pųsarga: Įkurus kuriat kuopai dokumentus pilnoj tvarkoj.
D) Vesti surašą, visokio kuo griežta priešpryšybe terp semitų ir indogermanų tą, kad
kningynų ar skaityklą, kuopa
ant laisvės. ‘ Pavyzdžiui, New Yorko kalė paprastai susidedančios iš alkoholio, morfinos,
pos turto.
manieji pažino Dievą istorijoje, antrieji gi gamtoje. Pas jimuose miršta net 75 iš šimto.
arba kitų kenksmingų vaistų, nusilpnina žmogauna po vienų egz. kningų iš
5) Iždininko pareiga:
semitiškus dievus tankiai stovi teipgi ąnt |>irmos vietos
Už kalėjimo sienų didžiausią šienapjūtę ^ų ir duoda gerą progą džiovai prisikabinti.
centro (paaukautų Aušros Djai).
A) Vesti iždo kningą, iš ku jų veiklumas, reiškiamas gamtos apsireiškimais. Su šituo
Centras taipgi turi gelbėti įgyti
1 džiova atlieka neturčių tarpe. Kuo labiaus Lytiškas palaidumas nusilpnina' ’energiją ir
rios
turi būti aiškiai matomas ankštai sujungta dievų dalinimas į vyrišką ir moterišką žmonės pavargę, susigrūdę kambariuose, kilo kraujo cirkuliaciją.
visas kitas kningas ir periodiškuopos iždo stovis.
pradžias. Su šitos natūralistiškos pusės. a|>sirciškimu Je nešvariau
nrh’tiriflH gyvena.
ot
“ ‘tuo
" daugiau aukų atiduo;
\ isgi skurdas yra svarbiausias džiovos >
’ kus išleidimus, jaigu ne dovanai,
B) Užlaikyti savo globoj viso hovybe sto\ i pačiame griežčiausiai!ic prie>ingume.
Ėetjda džiovai. Darbininkų luomą du<xia puikią platintojas. Susigrūdimas tamsiuose, ‘drėg
tai "sumažinta kaina.
kį kuopos turtą.
Štai kelios nuose kambariuose, nedavalgymas, nešvaęunutaikyti prie-, ją įstatymai parodoj kad ir 1vėlesniame (dirvą džiovos išsiplėtojimui.
5) Visus iškaščius kuopa pa
C) Kas tris mėnesiai pasiųs laike panašus siękimai>i nelnivo nežinomais pas Izraeliu.!
'.kaitlmės
parodančios
amato
įtekme
į užsi ni^s’. rūpestis, dvasios nupuolimas suteikia
dengia iš savo iždo.
ti Centro finansų raštininkui
Šitam
suopročiui
apie
dievą.
kaipo»
gentės
valdovą,
krėtimą
džiova.
Iš.
10.000
žmonių
nuo
džio puikią dirvą džiovos išsiplatinimui. Kuo dau6) Visas mėnesines ir įstoji Money Orderį, išpirktą ant kagiaus draugijoj skurdo, tuo daugiaus joje
atsako
giliausios
guodonės
jausmas,nkurią
kalti
jam
jo
vos
miršta
kasmet:
mo /mokestis siunčia į centrų sieriaus vardo, o laiške nurodyti
džiovininkų.
Džiova yra draugijos skurdo
540
vaklinai.
Jei
Baudisseno
tvirtintoms,
jog
semitų
die

.Akmenų
skaldytojų
moksleivių šelpimui.
iš kokių įplaukimų susideda siun vai visuomet buvo dangiškomis, .0 ne žemiškomis esybėmis,
rodyklė.
477
Cigarų darbininkų
7) Pelnas iš parengtų vakarų, čiamoji suma.
434
Raidžių statytojų .
prelekcijų ir Lt., padengus kuo 6) Kuopos turi savo revizi ir negali būti pilnai priimtas, tai likta yca tas, kad tikėji
KOVA SU DŽIOVA.
mas
pas
juos
deda
labai
didelį
tarpą
terp
dievo
ir
žmogaus.
415
pos iškaščius, siunčiamas į cen jos komisiją susidedančią iš 3
294
Dievas
yra
šventas,
nors
greičiau
fiziškoje
negu
etiškoje
Mūrininkų
..........
..........
trališkų iždų, bet kuopos gali pa sąnarių, kurie kontroliuoja kaip
Kad kovoti pasekmingai su džiova, reikia,
236 *
Geležies darbiilinkų ..
silikti iš tų piningų dalį įkunyji- kasos taip ir finansų raštininko prasmėje. Žmogus yra jo tarnas: pasidavimas, barinė,
kad visuomenė būtų su jaja susipažinus. Vie
168
klausybė yra esmeniškomis dievotumo ypaty’bėmis. Islame!
I >aktarų .......................
mui naujų užmanymų apšvietos kningas.
ši skaitymai čia daug turėtų prigelbėti: Mo
sakymas:
“
Allach
yra
AUach
”
užbaigia
visus
klausimus,I
140
Advokatų
.....................
reikaluose.
kyklose vaikai nuo mažens turi būti moki
8) Visuose kituose atsitiki visokią nuostebą ir visokią' pastangą. Tam panašaus yra!
Bankerių ir kompanijų urėdininku 92
nami,
kaip užlaikyti sveikatą, kaip yra rei
muose kuopos turi autonomiją, ir Sename Įstatyme. Vienas svarbiausių pranasinio mo
Tas reiškia, jog iš tūkstančio akmenų taSKYRIUS X.
ant kiek kuopos darbai nesiprie kinimo tikslų yra tame, kad žmogus turi hm i pažemintas. Rytoju 54 kasmet miršta nuo džiovos, cigarų kalinga šviesa, valyvumas, tyras oras. Knopf
Kuopų Valdyba.
šina Aušros Draugijos konstitu nes augštas tik vienas Jehova. Dirva tokiai nuotaisai buvo darbininku 47. raidžių statytojų 43: kitam paduoda tokius patarimus vaikams'.
Nespjauk kitur, kaip tik į spjaudyklą ar
• 1) Kuopų valdyba susideda iš: cijai.
suteikta šitų genčių tikėjimiškos pakraipos, kuri buvo lai- -akastovi bankieriai ir kompanijų urėdninkai, ba į skepetuką, kurį jiaskui reik sudegint.
a) Pirmininko, b) Pirmininko pakoma apsiančiančių jas gamtinių ir gyvenintiškų sąlygų, kuriu nuo džiovos miršta tik 9 iš tūkstančio,
Nespjauk ant grindų nė ant šalitakio.
^elbininko, c) Protokolų rašti Projektas blankos, moksleivio su
Su šituo susitaiko ir ta buitis, kad semitų apskritys yra :1rba šešis syk mažiaus negu akmenų taNekišk piršto į burną.
ninko, d) Finansų raštininko, rašomosios, norint gauti iš Auš tikra pranašybės gimtine visuose jos įvairiuose aj>sireiški-|;^(rjų. Podraug tas parodo, kad ir tur
Nekrapštyk nosies ir nešhiostyk su ran
e) iždininko.
ros j: D-jos paskolę.
imuose, pradedant nuo tikėjimiškos beprotyl)ės iki Dievo erai nėra huosi nuo džiovos. Išauklėta skur kove.
2) ^Reikalui prisėjus kuopa iš
inkvq)iamųjų kalbų. Jame išjautojama nepergalima Dievo džiu namuose, džiova nekartą prikimba ir prie
Neseilek piršto, vartant kningos lapus.
renka komisijas atlikimui viso Vardas ^pavardė ....................
galybė,
visiškai apvaldžiusi žmogų.
šilkinių
drabužių.
*
,
Nelaižyk
paišiuko.
Tėvo
ir
motinos
vardai
...............
kių savo reikalų.
Daugybė mokslo žmonių, muzikantų, po
Nelaikyk piningų arba špilkos burnoj.
3) Rinkimai visokių komisijų Lytis .............................................
57. BUDAS IR KULTAS PIRMA MOZĖS. .
etų. raštininkų mirė nuo džiovos. Ir iš mūsų
......................
Nedėk į bumą nieko, išskiriant maistą.
ir kuopos valdybos atsilieka Kada gimęs
Kas
atsieina
papročių
ir
kulto
iki
.Mozės
liakų.
tai
tirpo ta nelemta liga išplėšė per paskutinius
Nekosėk ir nečiaudėk žmogui į veidą.
slaptu lygiu ir tiesiu balsavimų Kokias mokyklas lankęs........ ...
Būties
knygos
pasakojimai
suteikia
mums,
jų;
pa
veikslą,
jei
keletą
metų
daug
brangių
gyvasčių.
Užten

Į
kokią
mokyklą
nori
įstoti
ar
Prie tų patarimų da pridurčiau porą su
(susirinkusieji dėlei parankumo
neistorišką
griežtoje
prasmėje,
tai
lxmt
tikrą
sulyg
tikrybės.
ka
paminėti
vardus
Kudirkos,
Vaičaičio,
Ma

augusiems.
jau
įstojęs
....................................
gali priimti ir kitokį balsavimo
Žinomas dalykas, kad papročiai turėjo tikėjimišką čio. Biliūno, Višmskio. Visi jie žūyo pačioj
Į kokį skyrių .. . . ......................
, Nekišk piršto į burną, nors būtų medum
būdų).
pobūdį.
Kas buvo papročiu vienoj ar kitoj gentėj, tas jaunystėj, pačiam jaunųjų pajiegų išsivystyme, jiateptas.
v *.
4) Valdyba renkama vieniems Kiek metų ima kursas .............
l'askutmiuose
dvidešimtyje
metų
džiova
skaityta
Dievo
valia:
kas
buvo
priešinga
papročiui,
tas
Bučiuoties
irgi
negerai.
Bakterijos nuo
Nuo kokių dviejų ištikimių
metams.
skaityta
įžeidingu
ir
Dievui.
Todėl
didžiausia
paprika
buvo
žvinuii
sumažėjo,
tai
yra,
sumažėjo
proporcilūpų
|>rikimba
prie
lūpų.
Ypač
pavojinga
(Aušrai)
ypatų
ar
įstaigų
duo

5) Valdyba pabaigoj metų tu
žodžiuose:
“
teip
nedera
daryti
“
,
arba
epitete
“
beprotis
”
.
innaHš!
ai.
jmlygimis
su
gyventojų
skaičium.
bučiuoties
su
svetima
motere.
dama
paliudyjim
’
a
i
..
.................
ri išduoti savo raportus apie nu
Slg. Būt. XXXIV, 7.
Bet apskritai -imant džiovininkų skaičius grei
Flick vadina džiovą namų liga. Žmogus
veiktus darbus.
čiau*
(lidmasi, nagu mąžta. Nathan Straus pastatė namus apsigynimui nuo šalčio ir kai
Išvieno
su
papročiais
eina
ir
kultas.
Terp
visuotneniške
* Pasargos:
6) Komisijos, kurių darbas
ir tikėjimiško gyvenimo sričių nedaryta skirtumo. Ir toji išsireiškė, jog Ne\v Yorke jiaskutiniuose dve mynų, bet užsidarė juose su džiova, kuri vei
nuolatinis (tęsiasi iš metų į me
1) Geistina, kad kiekvienas
tus), renkamos vieniems metams. moksleivis, gaunąs nuo Aušros ikėjimo pusė, kuri lietė gamtą, leipgi turėjo savo išraiški juose menuise skaičius džiovininkų pasidi siasi, bujoja ir paskerdžia žmogų.
dino ant trečios dalies. Džiovos panaikini
Bloga pusė šiandieninių namų — tai su
Komisijos,' kurių darbas laikinis Dr-jos paskolą, prisiųstų Dr-jai kulte, juo didesne, juo daugiau klajokliais gyvenimas virto į
kultūrišką.
Elohininko
pasakojime,
kn.
Juc.
11.
XXIV,
2.
14
mas vra darbas ateities.
sigrūdimas. Kiekvienas suaugęs žmogus tu
— renkamos ant laiko reikalin kas metai nors vieną referatą,
15, pasakyta, kad Izraėliaus tėvai, jiems gyvenant už Eufra
ri turėti bent 600 kubiškų pėdų oro. Į kam
go atlikimui to darbo.
kurį Dr-ja sunaudos savo rei to, “garbino kitus dievus”, bet jų Dievas išvedė juos ir išliuoDŽIOVOS
PRIEŽASTIS.
barį
turi įeiti saulės šviesa. Saulės spindulys
7) Visokios komisijos išduoda kalams.
savo
nuo
šito
garbinimo.
Sunku
pasakyti,
ant
kiek
čia
išreikš

užrųuša
džiovos bakterijas į penkias ar šešias
raportus kuopos susirinkimui.
Džiovos priežasčia yra mažytis parazitas,
2) Nei vienas moksleivis pas ta istoriškasis atminimas, padava, ar teorija. Vienok, Čion
valandas.
Kambarys turi būti gerai išvėdin
kolos negali panaudoti kitiems išreiškiama sužinumas principiališko skirtumo terp Izra matomas tiktai su jiadidinamu stiklu. Atra tas. Iš to atžvilgio rodosi galima būtų duoti
SKYRIUS XI.
do
ji
daktaras
Koch
1882
ir
pavadino
Bacilreikalams kaip tik mokslo. Jai ėliaus tėvų ir didžiųjų rytinių kultūriškų riešpatybių. Ši
patarimą lietuvėms moterims nelaikyti dauKuopų Valdybos pareigos.
gu moksleivis, gavęs paskolą, iš tame verta pastebėti ta aplinkybė, kaddkaip matyt iš eil. lus Tubcrculosis. Jis yra panašus į lazdutę giaus kaip dvyliką burdingierių vienam kam
1) Kuopos pirmininko pareiga stotų iš mokyklos, tuomet jis 14 garbinimas “kitų dievų” buvo Izraeliui* dar bepersi- (bacillus — latyniškai reiškia lazdutę, ilgio baryj.
turi vieną dešimtstūkstantinę colio dalį. Tų
vesti visus kuopos susirinkimus privąlo apie tai tuojau pranešti keliant jam į Chanaaną.
lazdučių, arba bakterijų ligonis atkosti mili •“Namai, kur gyveno džiovininkas, turi bū
parlamentarinėmis taisyklėmis; Aušros Dr-jai, nurodant priežas .
Šitas principiališkas skirtumas turėjo ypatingai būti jonus, net bilijonus į 24 valandas. Žmogus ti gerai išvalyti ir išrūkyti su formaldehydu.
užtvirtinti savo parašu visus pi tis, kurios vertė apleisti mo pastebiamas kulte. Tikėjimo aistra, vis daugiau įeinanti
Seni tenementai yra džiovos palociai. New
jas jk vepia į plaučius drauge su ligonio skrep
ningų išmokėjimo paliepimus iž kyklą.
į gamtos gyvenimą, buvo kuo didžiausiame- frieštaringu- lio lašeliais arba su dulkėmis, prie kurių tie Yorke yra daugybė Nupuvusių tenementų, su
dininkui; pirmininkauti ant kuo 3) Kiekvieno moksleivio parei me prastam piemeniškam dievotumui, į kurį ir vėliaus
gyvūnėliai esti prikibę. Toks yra paprastas tamsiais kambariais, su prašvmkusiu oru.
pos parengtų prelekcijų ir pra ga yra grąžinti paskolą tuojaus,
žiūrėta kaipo į idealą.
užsikrėtimo būdas. Bet lygiai pasekmingai Sveikatos užveizdos užženklina juos savo makalbų, atsovauti kuopų rajono ap kaip, tik tai jo medžiagiškas pa
Nė tikrų dievybės paveikslų, nė tam tikro kunigų luo bakterijos gali- patekti į kūną su maistu, pose, kaipo “plaučių blokus”. Juos reiktų
švietos komisijoj, jai nėra pas dėjimas leis. Pabaigęs mokslą,
visai sugriauti. mo nerandame tuo laiku. Dieviškais cimbolais skaitoma ypatingai su pienu džiovininkių karvių.
kirto tam tikro atstovo. Daly ilgiausiai po pirmų metų laiko,
Po namų pirmą vietą užima darbavietė,
šventi
akmenys
ir
medžiai:
Masseba
ir
Ašera;
paskutiniais
' Radę sau tinkamą vietą, bakterijos apsi
vauti visuose komisijų susirinki moksleivis turi pranešti Aušros
kur
žmonės daugiausiai užsikrečia džiova.
yra
mediniai
stulpai,
atstovint!
gyvus
medžius.
gyvena kūno mezginyj, naikina jį, dauginasi,
muose su patariamuoju balsu, pa Dr-jai, kada ir kaip jis galės
Oras
dirbtuvėje turi būti tyras, pilna saulės
o
kūnas
iš
savo
pusės
stengiasi
apsiginti,
at

tvirtinti savo parašu visokius raš sugrąžinti paskolą.
šviesos,
dulkės iššluostytos, darbo valandos
siranda
guzukas
aplink
bakterijų
koloniją,
tininko užrašus, kaip protokolo
4) Paskola duodama lietuviams
trumpos,
algos geros. į
e r
kur eina mirtinoji kova kūno su užpuolikais.
taip ir ištraukų ir protokolo, siun ir lietuvaitėms, lankantiems aušKiekvienas
gali
išvengti
džiovos, jaigu
Tie guzukai latyniškai pavadinti tuberculum,
čiamų kitom.*/kuopoms ir centro tesnes svietiškas, mokslo žmonių
išpildys
šiuos
patarimus.
nuo ko paeina ir žodis tuberculosis.
raštininkui. Apskritai daboti, kad pripažintas geresnėmis, mokyk
Kadangi mieste gaunama džiova, tai ge
Tuberculosis gal apsireikšti bent kokioj kū
būtų išpildomi Dr-jos įstatai ir las — be skirtumo kokioj svie
no dalyj. Suaugę tankiausiai gauna plau riausia gyventi ‘girioj. Kas būtinai nori gy
rūpintiesi visais kuopos reika tiško mokslo ar meno šakoj jie
lais.
čių tubėreulosį, bet būna užimti ir kiti or venti mieste, turi uždirbti bęnt $1200 į me
lavintųsi.
ganai. Maži vaikai tankiausiai gauna kaulų tus. Bet nereik apsigaut, reik žiūrėt, kad ir
2) Pirmininko pagelbinjnko
5) Moksleivis turi priduoti sa
tubėreulosį strėnose, klube, kelyj ar alkūnėj. kaimynai nemažiaus uždirbtų, nes kitaip jie
pareiga gelbėti visame kame pir vo patsovų adresą (traiškės ar
mininkai.
Bet klausimas užeina, jaigu bakterijų yra perės džiovą, o jus nuo anų gausit
kitos vietos).
taip daug ir visur jos randasi, tai kaip ga3) Protokolų raštininko parei 6) Gaunantįs paskolą skaitomi
(Toliaus bus.)
ga:
M nors vienas žmogus jų išvengti. Dalykas! {
Aušros Dr-jos sąnariai?

Aušros draugijos
kuopų įstatymų
projektas.

Tikėjimu Istorijos“ Rankvefe

DŽIOVA,

P. D. Chantepie de la Saussajj,

peikia mums
Kningynų

ištraakimul radiaus reikėjo ptK
! santrų metų, sulyg naujos me| todos pakaks šešių savaičių
1 Uraaorudos Austrijoj yra daug
Joachimo klonyj. Bet rudoj ra
diaus yra labai mažai, dabar jo
ant viso svieto ištraukta yra tik
9 granai, arba % uncijos.
Profesoriai Ulzer ir Sommer ma
no, kad iš rudos esančios Joachi
mo klonyj kas metai galima bus
ištraukti 4% gramo radiaus.

Dabar beveik kiekviename Su
vienytų valstijų didesniame mies
te yra ir lietuvių; tarp jų ne
mažai yra ir ūkininkų. Dau
giausia lietuviai gyvena jiems žinamose -valstijose: New Yorke,
Pennsylvanijoj, tlHnois, Michigano,
VVisc^nsino, ‘ Indianos,
Connecticut ir Massachusetts.
Didesnė dalis lietuvių dirba
J
|| 23 lapkričio dieną Londone
sunkius darbus kasyklose ir pablikosi
pakartas amerikonas Dras
rikuose. Pastarame laikė jie pra
Crippen
už nužudymą savo mo
dėjo griebtis ir mokslų ir ga
teries.
lime pasigirt, kad lietuvių tarpe
yra nemažai samanių asmenų,
vertelgų ir amat ninku turime
gerų n<QŠimtį. Mūsų inteligen
tai dauginusiai gyveną dideliuo
se miestuose; kur daugiaus in
teligentų yra, ten tankiai būva
Visas raštus Tėv. Myi. Dr-)es rei
lietuviškos prakalbos, koncertai,
kaluose, kuopos lt pavienios ypatus
prelekcijos, teatrai; yra knygy
malonės siųsti ui Jos Llt. Kom. na
riui ir redaktodui.
nai, krautuvės, benai, bažnyčios
J. Laukis, 2951 Union av., Chicago, TU.
svetainės ir mokyklos. Ten žmo
nės jaučias kaip Lietuvoje. Iški•Chicago, 111. 20-to lapkričio suriant miestus, kur lietuviai skai
sirinkę nuo chicagisktų T. M. D.
,
,,„w
tosi dešimtimis, kad ir šimtais,
kuopų atstovai “Lithuania” sve,’onia
- —
•
Pankhurat, garsi Londono sufragetė, nuolat vadovauinteligentų nėra, o jai yra, tai
\mQUITH j
tainėj išrinko iš saro tarpo ko- j
anf Anglijos parlamento ir mmisterną.
labai retai. Mat mūsų inteli
Tratėtą, kūnam pavedė rupestm-______________ _ ______________
__ ___
gentai pripratę prie suterštos
gai
surengti
metinį
T.
M.
D.
va
‘
Įįucįją,
draug
parodydamas
daugana jausmingai.
gamtos, todėl gyvena dideliuose
Anglijos parlamentas Londone ir ministerių pirmininkas H. Asquith.
karą. leko girdėt, jog šiemet i
stereoptiškųjų paveikslėlių,
Antra: P. Maruzaitė deklia^utmiestuose, kaip tai: Chicagoje,
rengiamas vakaras bus pašvęstas 2moni|? baVo susirinkę labai
vo “Senovės Dainą” (Maironio)
New. Yorke ir kituose.
mokinys. Po atspaudimui savo J Į| Ateinančios iš Mexiko ži- reikalauja didesnių algų, panai atminčiai Prano \ aičaičio (Se- jabaj žįngeįdiiai klausėsi ir la ir dvi kitas. Dekliamavo labai
Kasyklų apskričiuose lietuviai
kningos “Generališkoji morfolo- Į nios praneša, buk' veik visur kinimo mušimo bausmės ir ži ku pasakos), vieno^ iš geriausių Lj buvo pakakinti. — Buvo rink- jausmingai ir gabiai.
labai tamsus, mažai skaito laik
gija” Haeckel’is Vokietijoj buvo < valdžios kariumene paėmė viršų noma atleidimo už pakeltą maiš mūsų poetų. Vaičaitis, kaip ži- ta aukos streikininkams, surink Trečia dekliamavo S. Stasriiuraščius ir kningas, vietoje la
pripažintas kaipo svarbiausias j ant revoliucijonierių.
Miestai tą. Tą jiems kongresas padarė noiua, 'mirė labai jaunu būda ta $25^0.
, j tė “Viltis” (Jovaro) ir “Tikėk!”
vintųsi parsigeria svaiginančių
Ch. Darwino teorijų išguldyto-i pirma jų apvaldyti, pateko vėl
mas, — vos spėjęs užbaigti mo
D-ro
J.
šliupo
apsilankymas
— (Liudos Girios). ? ši atliko
gėrimų; tankiai ten būva muš jas. ši jo kninga Savu laiku tu-j i kariumenės rankas, o revoliu|Į Morokko sultanate, šiaurinėj kyklą, — vienok jis yra vienu sujudino Chicagos lietuvius ir
Ten buvęs.
tynės.
rėjo didelę svarbą biologijos ty- cijonieriai traukia j kalnus; kur Afrikoj, Atcazar apskrity) sukilo iš populiariškiausių (plačiai ži bus ilgai pamenamas.
Tarp lietuvių, kur nėra inte
rinėjimams. Ją jis perdėjo į po- galės dar priešintiesi. Bent taip gyventojai prieš distrikto virši nomų) lietuvių eilininkų. Rin Chicagos lietuvių šviesuome
ligentų, ten nėra gerų organi
pulariškesnę formą ir vėliaus valdžia garsina. Bet kalnuose ninką Kaituli. 1
kinėlį jo labai gražių eilių yra nė Lietuvių klube buvo suren Susivienyjimo 129 kuopos pre
zacijų, nėra lietiiviškų kningynų
išleido vardu: “Naturališkoji revoliticijonicriąi gali vėl susiišleidusį
Tėvynės
Mylėtojų ] gus d-ro J. šliupo priėmimą. lekcijos. Pasekant gerą “Auš
ir nėra kam juos insteigti.
sutvėrimo historija”.
Darvino drutinti.
Valdžia konfiskavo
Draugystė keletą metų atgal. Buvo daug kalbų apie įvairiau ros” kuopų pavyzdį, sumanė
||
Ispanijoj,
mieste
Huealva
už

Išdalies mūšų žmonės labai
rengti prelekcijas ir S. L. - A. ''
teorijoms jis davė daugiaus ga; dvarus revoliucijonierių vadovo gimė
visuotinas
darbininkų Komitetas žada pridėti kuodau- sius lietuvių reikalus.
prijaučia gėriams tėvynainiams ir
129 kuopa, šiais metais kuopa
lūtiną jiobūdį. Žmogaus evo Mzdcro. kuriam priguli dideli že streikas.
giausiai
savo
jiegų,
kad
šis
ren

i.
remia jų gerus darbus. Kenomano surengti šias prelekcijas:
liuciją jis perveik- per dvidešimts mės plotas.
giamas vakaras išeitų netik žin
* shoj, * Wisconsin 1909 metuošešis laipsnius ir išvedė iš gy
H Mieste Bardeaux, Prancūzi geidžių, bet linksmu ir naudingu.
Dėl laiko trukumo T. M. D. 4 gruodžio, — skaitys J. Ilgause užmaniau įsteigti viešame
vulių šeimynos. Jo paskiausioji
|Į Mexiko revoliucijonierių va joj, atsilankė Ispanijos karalius Vakaras, kaip paprastai, atsibus 37-tos kuopos ginčai (debatai) das; tema: ugnis ir jos varto
knmgyne lietuviškų kningų sky
kninga išėjo 1900 m. vardu: dovas Maderų pasigarsino tuom- Alfonso pas profesorių M asire, dienoj Naujų Metų, i-mo Sausio. tapo nukelti į antrąjį nedėldienį jimas.
rių . Vietiniai lietuviai parėmė
11 gruodžio, — skaitys dr. AL
“Visatos mįslė”.
tarpiniu respublikos prezidentu. kuris, kaip sako, darė karaliui Jauniaus ir Kudirkos vakarai paskutiniojo mėn. gruodžio n-tą
mano užmanymą ir . trumpam
(pernai ir užpernai), atsibuvo dieną. Todėl geistina būtų pir L. Graičiūnas; tema: Budas išsušaudė *9 ka- nosies operaciją. J
laike kningyne radosi 25 lietu
“McCormick”
svetainėj,
ant ma laiko žinoti tuose giųčuose siplėtojimo užkrečiamųjų ligų ir
ĮĮ Išeinant iš parlamento Ang tcivių.
viškos kningos, o dabar ten ga
\Vcst
Side,
šis-gi
Vaičaičio
va dalyvaujantiems asmenims nes kova su jomis.
ministe||
Maskoliškoji
vidaus
ministerių
pirmininkui
lima gaut visokios lietuviškos lijos
18 gruodžio,
skaitys dr. A.
karas žada atsibūti ant Bridge- tema yra svarbi: Ar vyrai yra
rija
padavė
dumdn
užtvirtinti
Asųnithui
22
lapkričio
dieną
ant
kningos, kokios kam patinka.
porto švento Jurgio parapijos, kalti, ar moterįs, kad moterįs yra K. Rutkauskas; tema: svaiginan
reikalavimą,
kad
Svetimtaučiams
jo
užpuolė
prieš
parlamento
trio, Dabar aš išrūpinau lietuviškų
ti gėrimai.
_ .
būtų uždrausta* pirkti žemę Ki svetainėj, nors da tikrai neži atsilikusios apšvietime?
' kningų įkyrių Portland. Ore. bą stt-trinkusios moterįs sufraTaigi
prelegentai
tie patįs, ku
noma,
ar
galima
bus
gauti
ant
jevo, Podoliaus ' ir Valyniaus;!
Minėti ginčai bus toj pačioj
viešame kningyne prie Stark gat gettes ir būtų gal apdanžųsios,
rie
ir
“
Aušroj
”
skaito.
— Visot
tos
dienos
minėta
svetainę.
kad ten žemę*-Mitų uždrausta
D. šėmaičio svietainėje 1750
vės, tarpe septintos ir Park gat bet Asųnitlmi pagclbon išsisku
Vietinis.
prelekcijos
bus
rengiamos
Henrj
pirkti
ir
gyvpntojains
iš
Lenkijos.
bino
policistai
ir
įpykusias
nn»Union st., kampas 18 gat. 3-čią
vių. Čia' yra trįs savaitiniai laik
Booth House, 14 pi. ir Uniot
terįs
nustūmė.
Moteris
žada
vi

vai.
po
pietų.
raščiai ir 40 kningv visokio tu
gatv. Prasidės nuo 3 vai. p<
|| Prancūziškoj pietinės Azijos
rinio. Jaigu portlandiečiai skai soj Anglijoj maištus sukelti, jai
piet. Įžanga 10c.
NAUJI
SĄNARIAI.
valdyboj
Aname.
provincijoj
tys kningas, tai bus galima gauti gu joms nebus prijiažintos bal
Quangnai ^dideli tvanai. Prigė Prie 27 kp. Chicago, III. S.
Aušros prelekcijos 4 dieną
šimUi kningų ir daugiaus. Gir savimo tiesos. Užpuolimas atsi
rė apie tūkstantis žmonių ir pas Kaupytė, B. Kaupytė, T. Kės gruodžio, 3 vaL po piet atsibus:
dėjau lietuvių pasiskundimus iš tiko tada, kada Asqurth parlaDideli piningai už raitus. “Ka
kendo 400 laivelių. Provincijoj lą uskaitė.
i) Ant Bridgeporte, lietuvių taliko" leidėjas J. M. Tananeviįvairių vietų, kad ligjuviškų knin mentė prižadėjo įnešti sumanyOrang prigėrė 110 žmonių, nžPrie 58 kp. Grand Rapids, klube, 3149 So. Halsted st., skai čius nupirko iš d-ro A. Graičiūno
gynų
negali turėt, nes labai mą pripažinimo moterims balsamoterjs,
turbūt,
tvin£ vandens nuplovė 100 namų. Mkh. Šlikas J.. Telyčenas A., tys — Gudas; tema: Žemės hisvimo
teisių,
bet
brangiai Us atsieina. Aš pa
rankraštį apie hygieną; pirkimo
kad Asųuith užganėdinanBrazaitis, J., Saratas P-, Jankaus torija.
tariu visiems Amerikos
kontrakte pažymėta, kad už šį
parlamentan pa|| Vokietijoj, netoli Berlyno iš kas Iz., Gulbinskas J-, Žvirblis 2j Ant Town of Lake, Davis
viams stengtiesi dauginti
veikalą bėgyje 18 mėnesių bus
upės
Sprcc ištraukė maiše už V.. Garbašiauskas St., Rinkevi^ Sųuaie svetąinėj, 45-ta gatvė ir
lių lietuviškų kningynų, nes
išmokėta $1.200.00. Tokios su
siūtą moteriškės kūną,
Kaip čius V., Latvėnas Ant.
Marshfield avė., skaitys Dr. A. mos piningų juž raštus dar nei
- brangiausias mūsų turtas. Kur
daktarai
susekė,
minėta
moteris
||
Anglijoj
rengiami
parlamen

L. Greičiūnas, referatą Dr. F. vienas lietuvių rašytojas nėra
Prie 122 kp. (nauja kuop
nėra lietuviškų kningynų, tai ei
buvo į maišą įkišta dar gyva ir New Philadelphia, Pa. Bcndoi [- Matulaičio temoj: Kaip užlaikyti
kite prie viešo kningyno užveiz- to atstovų rinkimai. Airijoj 27
gavęs.
lapkričio
tarp
senųjų
airių
par

paskui ją įmetė upėn, Matyt tis J., Bulota SU, Bulota AL, sveikatą.
dos ir reikalaukite lietuviškų
tai žmogžudžių darbas, Kas yra Borisas M., Gudaitis Ant., Ja 3) 4 dieną gruodžio atsibus
kningų, o jums bus duota be jo tieti Redinando ir O’Brieno ša
lininkų
mieste
Dubline
užgimė
minėta moteriškė, tai iki šiol kaitis Ant., šipaila J., Laukaitis cxtra prelekcija 7:30 vai. vak.
24 dieną lapkričio So. Chda
kių iškaščių; jaigu tokių knin
nesusekta.
smarkios
muštynės,
kuriose
su

goje
“Binitėš"' Dr-ja perstatė
klube,
3149
So.
Halsted
st.,
te

Ad.
gų iš syk ir nebūtų, jas kninžeista
80
žmonių.
Kalėdų
Kaukės “šalaputrį”, kas
moj
L.
Tolstoi,
rusų
rašytojas,
Prie 61 kuopoj Dayton. Ohio.
gynas parūpįs.
Ambasadorius LaBarra,
ĮĮ 27 lapkričio dieną, Vokieti- Keidošius And., Naudžius J., jo gyvenimas ir darbai. Skai pirmiaus buvo įošta ant BridgePradžią turi padaryt mokanti
taikęs nesusipratimus Meksikoj.
joj, aplelinkėse Dueren buvo že Dambrauskas St.
|Į Londone moterįs reikalau
tys Kl. Jurgelionis * ir Giraitis. porto. .
angliškai. Yra taipgi keliaujanti
mės
drebėjimas.
Įžanga 15^^——
|| Mextke, netoli miesto ChiJ. Dagia.
kningynai. Ir tokius kningynus jančios sau politiškų teisių, kėlė
26 dieną lapkričio “Birutės”
T-'M. D. Centro Rast.
galima gauti dykai, reikia tik pa toliau riaušes. Jos išdaužė lan huahna 27 lapkričio dieną buvo
Anglijos
laivų
dirbtuvėse
Dr-ja,
šv. Jnrgio svetainėje, ant
gus
ministerių
jj
pirmininko,
taip

L.
A.
129
kuopa
turėjo
va

smarkus
susirėmimas
revoliuci

3252 S. Halsted
Chicago, I1L
duoti prašymas į kningynų ko
sumanyta
padirbti
naują
pasažieBridgeporto,
antru kartu persta
karą,
20
d.
lapkričio,
ant
18-tos
gi
užsienių,
kolionijų,
vidaus
mi

jonierių
su
valdžios
kariumene:
misiją.
P. Atkočiūnas.
nisterių Airijos ministerį ga 600 kareivių sumušė 400 revoliu rinį laivą, kariškas didžiausias
gatvės ir Centre avė. Skaitė re tė Žemkalnio “Blindą".
feratą J. Laukis apie pasilinksmi
na sunkiai supykusios moterįs cijonierių, kurie girioj išsiskirstė. ant svieto. Naujas laivas turės
885
pėdas
ilgio.
Galės
jis
pa

nimus
iį visokius žaislus. Dau
sumušė. Suėmė 166 moteris.
Revolmcijoniėriai nužudė 15 ka50,000 tonų sunkenybės.
giausiai nupeikė netikusius šo 24 dieną lapkričio, So. Chicariautojų. Kariumenė nužudė tris imti
1
. Dalar didžiausiejie laivai gali pakius. Amerikoniški šokiai anot goje, ant Auston avė., gyvenan
|| Už užpuolimus ant Anglijos oficiems.
Į| 22 lapkričio dieną kūnas nn- ministerių Londono teismas ant
į_ imti tik pusę tiek sunkenybės.
jo neduodu fiziško išsilavinimo, tis tūlas lietuvis susimušė su
Mieste Pueblo vienuose na
rūsio maskoliškojo raštininko moterų kėlusių demonstracijas muqse užsidarė revoiiucijonieriai
Dr. J. šliupas trims dienoms bet tik suerzina lytiškus jausi savo šeimyninkais, Kybelkiais.
Tolstoi’jauš palaidotas < JasnOje ir daužymą ministerių langų už ir gynėsi, bet namus vis-gi pa || 22 spalio dieną veik su visu buvo atsilankęs į Chicagą. At mus. Ragino tverti fiziško la Mat “fnmtruimio” durįs buvę
Polianoj be bažnytinių ceremo dėjo bausmes nuo 10 iki 25 dol. ėmė kariumene. Veržiant tuos1 sudegė• miestelis Kossov, Sed- važiavęs buvo atstovu į Ameri vinimosi ratelius ir gaivinti viso užrakintos, kad per jas “burnijų. Iš Maskvos atkako 23 Jaigu nenorės mokėti, bus jos namus kariumenei, užmušta iš lecų gubernijoj, Lenkijoj, Išli- kos laisvamanių suvažiavimą, ku kius tautiškus žaislus bei šokius, dingieriai” nevaikščiotų atsineš- gelžkelio vagonai augščiausių pasiųstos 5 savaitėms kalėjiman abiejų pusių 23 kariautojus, o ko tik 5 namai.
riame subatoj 26 lapkričio kal kaip panašiai kad M. Petrauskas ti alaus. Vienam “burdingieriui”
tas nepatiko, nes, esą, “jaigu šMmokyklų studentų. Vien choras, Ištikro visos jos išsirinko kalė 17 sužeista.
bėjo apie lietuvius ir lietuvių daro.
laidojant kūną, giedojo giesmę. jimą ; jų buvo 16.
|| Lenkijoj, mieste I^>dž val- laisvamanybę.
Antras kalbėjo A. Juška, medi liuninkai per jas galį vaikščioti,
25, 26 ir 27 lapkr. dras J šliu cinos studentas. Labai nupeikė tat ir jjs galįs"; — jis. išlaužęs
|| Ant Filipinų salų, ant salos džia uždarė ao darbininkiškų or
| Nors reakcijoneriai masko|| Respublikoj Mexiko revoliu Mindanao amerikoniškiejie ka ganizacijų ir profesionališką san- pas sakė prakalbas lietuviams, tuos gydytojus, kurie garsinasis užraktą ir ėjęs. “Burdingbosis”
liškosios durnos atstovai ir prie- cija apėmė jau ir šiaurinę res reiviai turėjo susirėmimus su su jungą.
.
Freiheit Turner svetainėj 25 lapk. laikraščiuose esą stebuklingais; jį už tai norėjęs “pamokinti”, ir
šinosi, bet pagerbimui m irusio publikos dalį. Su revoliucijonie- kilusiais čiabuviais Marobos gi
kalbėjo apie lietuvius 100 m. at priminė, kad gydytojai turi są iškilo muštynės iš kurių “burTolstoi’jaus durną nutarta užda riais susidėjo ir valstijoj Sono- mines. Susirėmimuose užmušta
|| Daręs peržvalgas visokiuose gal ir dabar, išaiškindamas, kiek junga, kuri neleidžia gydytojams dingicrius” išėjęs su perskelta
ryti, kol kūnas nebus palaidotas. ra gyvenanti indijenai, kurie tu daug čiabuvių.
urėduose Lenkijoj
senatorius toli lietuviai nužengė į šitą lai garsiutis, taigi garsinas, tik ko galva, taip, kad reikėjo gydytojo
Nentardt, padavė, už prasižeh-{ ką ir- kokie yra lietuvių tolesni kie niekšai; patarė neklausyti jo užsiuvimui. Ant rytojaus buvo
ri 2,000 gerai apginkluotų ka
riautojų. 22 lapkričio prie mies
Landonan atėjo žinia, jog gimus teisman 115 urėdninkų, uždaviniai. Žmonėms ypatingai kių apgarsinimų, reikale kreiptis policijos stotyje teismas, kuria
mo Tolstoi’jajis studentai susi to Tarreon buvo kruvinas mušis Brazilijos laivų jūreiviai pakėlė tame skaitliuje yra (84 maskoliai, patiko, kada dras J. šliupas kal prie vielinid gydytojo.
me^ “burdingerius” užsimokėjo
rėmė^ su poličistais, susirėmime revoliucijonierių su kariuneme. buntą ir bombordavo miestą Rio 18 lenkų ir 13 (žydų.
—Trečias
kalbėjo
advokatas $9.50 bausmės .
bėjo-apie kuningijos rolę mūsų
sužeista 20 studentų.
gyvenime. Vien tik jau minint Bradčiulis apie S. L. A. reikaIš Mexiko ateina dabar vien Janierą. New Yorko kavos bir|| Austrijoj, Tirolyj ir Čekijoj kuningus, salė ūžė nuo delnų1 lūs..
prieštaraujančios žinios, teisin žė gavo žinią, buk mieste Rio
|| Mokslininkas "'E. Haeckel gas žinias sunku sugriebti, nes Janeiro kilo revoliucija.
19 dieną lapkričio So. Chicagoužtiko aukso laukus, Ir vienoj plojimo. — šiame jau susirinki Ketvirtas kalbėjo Dr. A. L.
atsiskyrė nuo bažnyčios.
E. telegrafus užėmė valdžia, kitus
ir kitoj vietoj jau prisidėjo dar me apie rūbsiuvių streiką kalbė. Graičiūnas taipgi apie S. L. A. je, tūlas lietuvis, Tauryhj gy
Haeckel’is apreiškė atsiskyriąs nupjaustė revoiiucijonieriai. Re
jo p. Jančevslris, ragindamas> reikalus, primindamas, kad S. L. venantis ant Auston avė., vėlai
|| Pasirodo, kad sukilę Brazi- bai ir gerai apsimoka.
nuo evangeliškosios bažnyčios, voliucija platinasi ir apima vis lijos kariškojo laivyno jureišelpti streil^ninkus. Aukų strei. A. 129 kuopa sumanė naudingą naktyj parėjęs namon girtas, nu
nes ji, įeidama į kliką su ka didesnius ^plotus. Maištai buvo viai užmušė daug oficierių, ku
dalyką ■=■ rengti prelekcijas. puolė nuo trepu ir taip prisimu|| Pietinės Amerikos Chili res kininkams sumestą 15 dolarių.
talikais, vis daugiaus prisideda ’jau vos 100 mylių nuo Jungti rie, matyt, žiauriu budu bandė publikos sostinėj, mieste San26 lapkričio d-ras J. šliupas1; Beto priminė, kad T. M. D. 37 šė, jog nustojo žado. Jo šeimyprie politiškosios reakcijos. Be nių valsčių sienas. Mieste Go- juos raminti užmušta ir tūlas tiago likosi atidaryta visosvieti- kalbėjo Cicero III. Jukniaus sa kuopa rinksis kartu su S. L. A. ninkas Mikuta pašaukė policijos
to Haeckel’is savo atsiskyrimu mez Polacia 300 valdžios karei jūreivių
lėje. Tema buvo maž-daug- ta< kuopa ir rengs ginčius, debatus ambulancą, kuris jį nugabeno Iiskaitlius.
Jūreiviai nė parodą.
protestuoja 4 prieš klerikališkos vių su ginklais perėjo revoliuci bombardavo miestą Rio Janeiro.
pati. ■
—* Apie streiką kalbėjo p. ant kiekvieno susirinkimo.
gonbutin. Ten jam atsipeikėjus,
spaudos garsinimą būk jis, jonierių pusėn. Mexiko pačto Užmušta ir tūlas žmonių skait|| Du Austrijos mokslinčiai, Kvedaras. Aukų streikininkams Tarpe kalbų buvo dekliama- jis turėjo užsimokėti už visą la
Haeckells, sufalšavęs embrionų užveizda uždraudė Mexikon ga liūs.
cijos. Pirm^ P. Žilvičiutė dek- bą ir tapo sugrąžintas namon, kur
profesoriai Vindobooos univer surinkta 7 dol. ic.
fotografijas.
benti amerikoniškus laikraščius,
siteto. Ulzer ir Sommer išrado 27 lapkričio d-ras J. šliupas liamano: “Tykus, >ykus vaka dar tebeserga. Turėjęs su s^,
Prof. Ęrnst Heinrich Haeckel kuriuose telpa žinios apie revoU Maištai jūreivių Brazilijos lengvesnį būdą ištraukimo ra- kalbėjo ant Town of Lake Co- rėliai" (Jovaro) ir “Jau pajiegos
fra žinomas kaipo Ch. D ar w i no liuciją.
kariškojo laivyno pasibaigė.' Jie diaoa M urano rudos: iki šiol tambią salėje. Kalbėjo apie evo-

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

1$ VISUR,

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

.

4-

—
rūpinasi, kad pagelbėjus streiki- } vĮmJ žmonių nuomonių su
ninka m s. Jie ne tik kviečia dėti nų žmohlų-t nuomonėmis. —•
aukas, bet ir ragina savo para *Lietuvos”-gi redakcija visame
pijoms,
kad nepirktų jokių dra pritaria streikininkams ir gei
RUBSIUVIŲ STREIKAS.
bužių iš Hart, Schaffner ir Marx džia, kad jų kova už geresnį bū
Utarnike 22 lapkričio. Strei firmos, kol ji nepripažins strei vį būtų kuogreičiausią^ laimėta.

VIETINES ŽINIOS.

prieš neturėsi, kad aš dar ilgiau
jausto knygynas. Ryga. 14 pusi. tamstos laukų oru pakvėpuosiu.
Kaina 6 kap.” *
Dvarininkas. — Žinoma, kuo
Vertimas dviejų vėlesniųjų lai ilgiau tamsta būsi, tuo geriau.
kų L. Tdfctoi’aus apysakėlių. Aš džiaugiuos tuo faktu, kad
Išversta labai ir^ labai ^menkai. žvirbliai šiemet visai, visai tapo
Spaudos darbas t>rgi atliktas by nubaidyti nuo mano kviečių.
tik atlikus.
c

tumo atsilankyti minėto* parodon kur
galėsit* prisltiflrėtl (svirių puikiau
sių Lietuvių moterų rankų darbelių,
tt ko būsite pilnai užganėdinti.
„ Įžanga parodon 10c. ypatal. Mo
terim, kurios prisius kokĮ išdirbini
parodon. įžanga dovanai.
Su tikra pagarba,
Trys dovanos bus duoto* už geriausius
rankdarbius.
L. M. Dr-ja “Apivieta".

Pajieškau savo švogerio j
Žutauto, Kauno gub., Raseinių
Oviekšnos parap. Turiu labai ■▼ar
a reikalą. Jis pats, ar kas kitai
ksis duoti žinią adresu:
Kostantas Kuizinas,
533 W. 15th st,
Chicago, III

Pajieškau savo brolio Felikso Dap

kas tęsiasi be permainų. Šiur- kininkų reikalavimų. Kada pub
kaus, Kauno gub., Raseinių pav.
Kaltinėnų vai., Gedminių sodž. Mel
tur buvo maži susidūrimai po lika taip remia streikuojančius,
dilų duoti žinią šiuo adresu:
licijos su streikininkais.
AUKOS.
tai jau Hart Schaffneriui ir ki
Domininkas Dapkus,
er« ■ m 1
1301 E. 55 str.,
Cleveland, Ohio.
Skolintojas. — Ar yra ponas
TEATRAS.
tiems
reiks
nusileisti
ir
duoti
dar

Seredoje 23 lapkričio tam tik
Chicagos Rubsiuinams
•
c: ■ jd
namie?
•.
11 d. gruodžio (Dec.), nedėlios va
Teisybl ir^mieiaširdysti. Pagal
rose krautuvėse streikininkams bininkams viską, ko jie reika
, , streikininkams.
Pajieškau Kazimiero Kinderaičio ir
karo 1910 m., Hull House teatre,
Tarnas. — Taip, prašau.
lenkiškojo D. J. Kkn. veikalėlio,
kampas Poik ir Halsted gatvių Chi Jurgio Pūkelio nuo Kaltinėnų,
dvkai buvo dalinama maistas. lauja.
šeinių
pav. Kas žino, prašau duoPerT “Lietuvos” redakcija šv. Kazimiero Draugijos leidinys. Skolintojas. — Dėkui Dievui, cago. III. 183 kp. 8. L. A. rengia
Ant Wentworth avė. buvo keli
Moterų unija turėjo parengusi
kito žinią šiuo adresu:
teatrą.
Loš
Jaunimo
Ratelis
"Mapagalios
aš
gausiu
nors
kiek
pi

yra sudėta Chicagos rubsiu- Šeiniai 1910 m. 47 pusi. Kaina
Jonas Szileris,
geltoną" keturiose veikmeee melo
500 krepšių su maistu, kuriuos susidūrimai streikininkų su poli
Chicago, 111
ningų.
viams
streikininkams
sekan

dramą. Bus dainos, duetai, kvartetai 1224 Augusta st, '
Policija
labai
žiauriai
elgėcija,
15
kap.
.
išdalino streikininkams dėl atei
Ir
monoliogas
“
Kuningo
gaspadlnė
”
.
Tarnas.
—
Neklysk
tamsta.
Jaisu

čios
aukos:
si su streikininkais, daugelį
Nupasakojama, kad mūsų lai
Ant galo bus rodomi gyvi paveiks
nančios dėkavonės dienos.
Pajieškau savo trijų draugų Petrs
gu ponas turėtų piningų, tai jis lai. Pradžia lygiai 7:30 vakare.
žeidė, mušdami lazdomis ir kę- A. Olševskis, “Lietuvos”
Survilo, Antano Valeikos ir Jon«
kuose nei teisybė nei mielaširdystė
Lietuviai
ir
lietuvaitės
nepraleisk!
Gurevičiaus. Jonas Gurevičius ant
nesėdėtų namie.
Ketverge 24 lapkričio dėkavo lioliką žmonių areštavo.
išleistojas ........... $10.00
tė šitoe progos, atsilankykite kuo- ru syk Amerikoj. Girdėjau, kad visi
nės dienoje jokių susidūrimų
Ant S. Troy st. buvo toks at- S. L. A. 212 kuopa iš skaitlingiausiai
(
šitą
mus
prakilgyveno
Boston, Mass., dabar neži
natinis vaistas 'šiandieninėms bė
pų teatrą. Veikalas statomas pirmu nau tikrai kur.
Norėčiau su jais
gatvėse nebuvo. Pagal ameri- sitikimas: streikininkai užpuolė
Kenosha ’Wis.......... $5.65 doms panaikinti esant “krikščio
kartu* ant scenos, paimtas tik iš susižinoti Ir dažinoti, kaip jiems
kėnų papročio daugelis pyliečių ant vienos mergaitės, kuri buvo X.......................................... 35 niška mielaširdystė, paremta ant
rankraščio, o Chicagoj tai visi žino einasi. Visi Kauno gub., Panevėžio
Jaunimo Rateli kaip jis puikiai at pav., Panevėžio miestelio. Jie patja
pasikvietė drauge valgytų kur streiklaužė.
Mergaitė pribėgo
meilės”. O tą viską katalikai turi
sižymi scenoje. Tikietų kainos nuo arba kas juos žino malonės pranešt!
kiną biednesniųs žmones. Bu prie savo namų rėkdama; iš na
25c. ir augščiau. Vardan 183 kp., šiuo adresu:
Viso labo ............... $16.00. švento tikėjimo tiesose.
8. L. A. širdingai kviečia visus at
J. Anutavičius.
vo pakviesta ir ne vienas strei mų iššoko jos mažas brolis, 12
Rubsiuvių lietuvių streiki
GREITAS SUSIVARTOJIsilankyti.
Komitetai.
75 Gold sL,
Brooklyn, N. T.
kininkas. Ypač daug pakvieti metų amžiaus, ir pradėjo šaudyt ninkų komitetas teiksis priim
MAS.
mų buvo gauta per moterų iš šautuvo, gindamas savo se- ti ar nurodyti į kieno rankas
Pajieškau savo dviejų pusseserių
Alkoolis ir išsigimimas. Džesi
Dabartiniai gyvenimo būdai yra
Barboros ir Petronėlės Samalaičlu,
šerį, Pirmą pasitaikiusį sužei- turi būt šie piningai sudėti. Fauler. Vertė . Gvildys. Katali
\ uniją.
Kauno
gub., Telšių pav., Vyžaičių
svarbiausi priežastįs, dėl kurios
Užintersuoti streiku pašaliniai dė į ranką.
parap., Girininkų kaimo.
Abidvi
kų "Blaivybės” Dr-jos leidinys Nr.
žmonės per greit susivartoja ir
esanti ištekėjusi girdėjau Barbora
* ■ žmonės vis rūpinas, kad kaip
Mokins lenkų kalbos*, Chica- 12. Kaunas 1910 m. 12 pusi.,
esanti St. Louis Mo., o Petronėlė,
protiškai ir kūniškai. Tūkstančiai
nors sutaikius streikininkus su
Chicago, 111. Tūrių svarbų reikalą
gos mokyklų komitetas pripa- kaina 2 kap.
Pajieškau
savo
brolio
Jono
Vait

miršta ne dėlto kito, tik dėl kū kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Jos pačios ar kitas malonėkite man
darbdaviais. Jie primena, kad KAIKURIE
NESUPRANTA žino reikalą augštesnėse mokyk
suteikti adresą, už ką bustų dėklono nusilpnėjimo, susivaftojimo. Sllallo vai.. Bckavėnų *od., Žvingių gaa.
šiais jau metais buvo didelis
Praneškit šiuo adresu:
parap. 10 metų kaip iš Lietuvos pri
MŪSŲ ŽINIŲ APIE STREIKĄ. lose (high schools) mokinti len
Dabokities
patįs,
ypatingai
steDominlk Riauka,
Yorke
rubsiuvių streikas New
buvo
Amerikon,
Chicagon,
iš
čia
kų kalbos, kuomet to pareikalaus
Girtuoklyste — neturto motina.
P. O. Box 498,
Clinton, Ind.
bėkities
į
jūsų
suvirinimą,
kurs
2
metai
atgal
nežinia
kur
išvažiavo.
susitaL
ir Philądelphioj ir ten
Pasirodė, kad kaikurie skaity bent 20 mokinių.
Parašė kun. K. Paltarokas. Ka
Jis
pats,
ar
kas
kitas
apie
j(
žino

visuomet parodo jūsų sveikatos tų. malonė* suteikti man žinią šiuo Pajieškau savo brolio Alizo Makyta. New Yorke buvo priimta tojai klaidingai supranta paduo
talikų “Blaivybės” Draugijos lei
žilo iš Puponių vals., 61 taikių
stovį. Neišnaudok perdaug savo adresu:
sąlykos, kad darbdaviai steng damas apie streiką žinias. Mū
nasėdžio.
Prašau pranešti į adiIreeu:
Du gaisru atsitiko Chicagoj dinys Nr. 13. Kaunas 1910 m. kūno sąnarių prie darbo, nes
Antanas Vaitkus,
sis duoti pirmeęnybę unijistamš, sų yra rašomą viena, o skaityto
Napol. Maželis,
4632 80. Ashland avė., Chicago, III.
dėkavonės dienoje, Ugnis iš- 12 pusi., kaina 2 kap.
P.
O.
Box
431,. Johannesburg,
greit
gali
netekt
jų
visai.
Sus

Philadelphijos srutartyj ir to ne jai supranta ką kitą.
Pigios tai ir naudingos kninguTransvaal, 80. Africa.
kilo tarp W. 12 gatvės ir DesPajieškau
mano
geros
pažįstamos
tiprink
savo
kūno
sąnarius,
kad
buvo paminėta. Tai pyliečių ko . Šitai, paveizdan, pereitame
plaines avė. Sudegė daug me- tės. Trokštantiems, kad pas mus vis galėtum dirbti. Vartok Tri- Vincento* Bložlukėe, paeina iš Kau
mitetas
sako,
dėlko-gi
ne “Lietuvos numeryje žiniose apie
gub.
Siauliu pav.
Baisogalos
Pajieškau savo brolio Antano Madinių Stakių ir keli namai. — žydėtų blaivybė, reiktų jas papla nerio American Elixirą iš kartaus no
Seniau gyveno tušlo, paeina iš Kauno gub., Raseinių
parap. ftasenų. eodi
galėtų būt čia priimtos pana- Chięagos rūbspuvių streiką buvo
tinti.
>ų reikalą. Kas pav., Švėkšnos par., Stigrėnų kaimo.
Turiu
Kitas didelis gaisras kilo didevyno kad ir trumpam laikui ir Chicago.
’ šios sąlygos. Rubsiuvių suvie pranešta tai, ką M. A. Strauss,
apie ją žinotų mel< u pranešt šiuo Pirm metų gyveno Chicago. III. Jo
liuose namuose prigulinčiuose
žiūrėk,
kokios
bus
pasekmės.
Tu
moteris Elzbieta pribuvo iš Lietuvos
adersu:
nytų unijų prezidentas T. A. atstovas Hart Schaffner & Marx
jau bus metai. Jis pats ar jinai
Rokas Žukas,
Swift & Co. stocky ardams. §tvėl
su
malonę
pradėsi
valgyt,
vi

Rickert* susitardamas aną syk, firmos, šnekėjo su pyliečių ko
3523 80. ;Halstęd st,
Chicago, III. arba kas kitas malonės duoti žinią
Skaitykite Mj?totryW/' leidinius!
tame gaisre už muštas vienas
šiuo adresu:
duriai tavo virins gerai, sudėji5 lapkričio, su Hart Schaffner ir miteto atstovais streiko reikale.
Katalikų
“
Blaivybės
”
Dr-jos
leidi

Matušis,
gaisrininkas.
N uostolių apie
nias pataps geras, pasidarysi Pajieškau savo brolio Antano Viz P. O. BoxMotiejaus
Marx firma, priėmė maždaug Strauss pasakė, kad jo darbda
312,
Export, Pa.
nys N14.
baro
15
metų
^Amerikoj
paeina
iš
$200.000.
sveikas ir tvirtas. Vartok jį Kauno gub.j Eirogalos parap.. Ra
tokias sąlygas, kokios buvo pri viai jokiu būdu "negali sutikt
prie nerviškumo, reumatiškų so žinčiškių katmo* *Benai nerašė ( tė Pajieškau Kazio Kirženo. Kauno
imtos rubsiuvių New \ orke, bet nė ant “elosed”, nė ant “prefevynę. Atvažiavęs iš Lietuvos nor|- gub. Pirmiaus gyveno Wilmerding,
pių,
nuolatinių galvos skaudėji čiau
už tai jį čia Chicagoj streiki rential shops” ir savo kalbą ta
j( surasti. Jis pats ar kas j{ Pa. dabar nežinau kur. Taipgi pa
Tčvynčs Kalendorius 1911 metų.
mų, nesuvirinimo, rėmens, nu žinot praneškite šiuo adresu:
jieškau 'Juozo G&ršuvos, Vilniaus
ninkai apšaukė pardaviku, judo- sai Strauss užbaigė šiais žodžiais:
Išleido A. Maęiejąusko knygynas. silpnėjimo ir nustojus apetito.
Vincentas Vizbaras,
gub, Lapainios kaimo. Jie pat(s ar
šium ir t.t. Pyliečių komitetas "Daugelis streikavusių pradeda
Chicago, III. kas kits tepraneš*, adresu:
M
Ryga. 103 pusi. Kaina 20 kap. Gaunamas vaistų sankrovose. 871 W. 18th st.,
J. Waitkieviče,
dabar mano apie panašias sąly suprasti, kad jie reikalavo nega Milžinkapių daina, eilės, para2137
Lakeside
avė.,
Cleveland,
Qhlo.
.
Jos. Triner, 1333 — 1339 South Pajieškau tikro brolio Juozapo
gas, kokios kad Rickerto buvo limo dalyko ir pradeda grįžti į šė Liudas Gira .— Pigaus knyUrbanavičiaus,
Kauno
gub., Raseinių
Ashland avė., Chicago, III.
priimtos. Vienok streikininkai darbą. Praeis dar viena sevai gynėlio Nlw Vilnius 1910 m.
pav., ftimkkičių vai., Kaimo Rupeikių
Pajieškau Jono Runo. Turiu svar
9 metai Amerikoj, paskiausiai gy bų reikalą apie Jo švogerką. Atvažia
visvieną ant tokių sąlygų ne te in streikuojančių bepaliks ma 15 pusi. 5 kap.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
veno Beloit, Wis., o dabar nežinia vo iš Lietuvos, turi negerą adresą;
kur.
Brolau, meldžiu atsišaukti, apsistojo pas mane. Prašau atsiliep
sutiks.
šitos eilės rods bu^ vienos geža krūvelė”.
vargo su manimi neturėsi, esu ti arba atvažiuoti:
S. Mikolatmkuij Minėtas agen
Yra tai žodžiai M. A. Strauss’o, resnių Liudo Giros eilių. Ikio šiol
Pėtnyčioj 25 lapkričio policidar neištekėjusi ir turiu apie |2,000.
A. Botyriuz.
.
Jis pats, ar kas kitas malonėkite Wos. Co.
Burgettetown, Pa.
ja areštavo Vincentą Bellerio ir Hart Schaffner & Marx firmos matytose Liudo Giros eilėse ir for tas gyvena Londone, Anglijoj,
duoti
žinią
adresu:
Misa Mary Urbanavičiukė,
jo pačią už pasavimą trijų žmo atstovo. Tas labai aiškiai buvo ma buvo šiukšti ir ypač poėzija ne ne Sandone.,t Yp. tai Anglijos
Waterbury, Conn. j Pajieškau savo draugo Jono Mor
nių ties W. Oak ir Larrabee pažymėta pereitame "Lietuvos” kokio sorto... Milžinkapių daina ir valdžios agen|ąs. g^Reikalingą ap tEvynEs mylėtoju dr-stEs 800 Bank st,
kūno. Suvalkų gub., Mariampolės
rašymą
sąntikių
(Australijoj
ga

CENTRO
VALDYBOS
ANTRASAI:
viename
ir.kitainc
liudya^rogrenumeryje.
Vienok
vienas-kitas
gatvčpjis.- Belleno dirba Inter
Pajieškau draugo Jono Atučio iš pav., Prienų parap. Metei atgal '
'Urmininkai: Jonas V. Uutkauikai,
gauti
pas
tą
patį
valdžios
lima
Benton, m. Prašau duoti
national Tailoring kompanijoj. iš streikierių. skaitydami aną ži są. Tai, tikrai sakant; apsireiškia^
120 Grand at, Brooklyn, N. Y. Bruškių sodos. Raseinių pav., Kalti veno
Darbininkų Į. irę Frimninkaa: Pr. Butkus.
nėnų vai. Gyvena, Chicagoje, bet ne- nią šiuo adresu:
Suareštuotasai Belleno policijai nutę, suprato, kad tai yra "Lie dėlto, kad Milžinkapių dainoj ak-, agentą LonclpiKStravinskas.
3252 So. Halsted at, Chicago, III. galiu surasti, Teiksis pranešti ad- P. O. BoxIgnatas
72,
NUwood„ III.
paaiškino, kad ant jo užpuolė tuvos" žodžiai ir labai ant “Lie lai sekama tautiškosios dainos, o padėjimas Australijoj ne geriau Raštininkas: Jonas Dagia,
resu:
1
,
’*>
Fr. Sukutis,
gatvėje4 keliolika streikininkų ir tuvos” užpyko: sako, kad "Lie jos turi tiek daug grožės, kad ir sias, nes pramonė ne augštai pa
£252 So. Halsted st, Chicago, Iii 920 So. Canal st.,
Chicago, III.
ItdĮninkąs: A. J. Povilaika,
Pajieškau Petro Grabovskio paeina
norėjo užmušti, taigi jis buvęs tuva” eina už Hart Schaffner & nevykusiai jas pasekus, vis nebus kilusi.
iš Kauno gub., Raseinių pav.. Gir
804 Bank st, Waterbury, Conn.
dar blogiausia. Ne kiekvienam
Pajieškau savo pusbrolio Vincen kalnio parap. Plungių kaino. Ko
priverstas gintis ir išsitraukęs Marx, o ne už darbininkus.
J. Simanavičius,
to Vaiškio iš Pažerto sodžiaus, feeduPetrui
Mikauskui.
Aukos Knygius:
Mums labai gaila, kad strei-1 duota naujų formų ir naujos gro
revolverį šaudė. Kada Belleno
331 Barnes st., Plymouth, Pa. voe parap., Šiaulių apskr., Kauno kie 12 metų Amerikoje. Norėčiau
su juo susieiti ar gromata sustlaikraštyj
tik
tos;
būva
kvituoja

Litsratiikasls Komitetas: J. Gabrys, rėdybos.
9 metei kaip Amerikoje rašyti, Prašau duoti žinią šiuo adiššovęs, streikininkai irgi pradė kininkai taip klaidingai mūsų pa žės sutvertojo gale ir kas jos ne
11,
nie
Sommerard
Paris,
France.
Pirmiau
gyveno
Štili
Rlver,
Conn.,
mos
ir
vardai
aukavusių
garsi

turi,
gerai
daro,
nesikišdamas
ten,
resu: .
jo šaudyti. Policija nori suimti duotas žinias supranta. Pataria
V. 8. Jokubynas, 3153 Wallac« st. dabar nežinia kur.
Turiu labai
Frank Abromaitis,
nami,
kurias
aukautojai
redakcikur
jam
neskirta.
me
dar
sykį
perskaityt
minėtą
Chicago.
UI.
J
liaukis,
2951
Union
svarbų reikalą.
Jis pats, ar kas 1523 Summer at, Philadelphia, Pa.
visus šaudžiusius. • Sužeistųjų
avė.,
Chicago,
III.
kitas
teiksis
duot
žinią
šiuo
adresu:
Pasakyta, kad šią dainą išlei- jon atsiunčia viešiems reikalams.
vardai: G. Gabler, J. Klaity ir žinutę, tąsyk suprasite, kad tie
Baltramejus Stanis,
žodžiai yra neišmislyti ir jie yra do Pigus knygynčlis. Kas tie lei- Čia gi daug parankiau kuopai, LIET. MOT. DR-JA “APSVIETA” 10801 Wabash avė.,
Chicago, III
A. Aliota.
Pajieškau savo tėvo Petro AmbraCHICAGO
American Federation of Labor ne mūsų, bet M. A. Strauss’o. dėjai, nežinia. Taip pasivadinę, esant drauge vienoj vietoj, su
kaičio. paeina iš Kauno gub., Ra
Pajieškau savo draugo Juozapo seinių pav., Jurbarko vai., Rotulių
“Lietuva” niėko bendro netu matyt ir daugiaus mažų kningelių sižinoti su aukavusiais ir jiems rengta Liet. Mot. Rankdarbių Parodą. Galinauskio,
konvencijoj St. Louis 25 lapkriKauno gub., Šiaulių pav.. kaimo. 19 metų Amerikoj 7 metai
Paroda
prasidės
4
gruodžio,
1900,
su
kuopą.
|
,
mano
leisti.
Tik
čia
ne
visai
tin

rėjo
ir
neturi
nei
su
Hart
Schaff

Lokės miestelio. Su juo sykiu at
čio priimta rezuliucija patarianti
negaunu, t Paskiausiai gyve
Fellowship (užpai.) svetain., 831 W. važiavau Amerikon. Prašau atsiliep žinios
no Mieih vait Kąinr,. Jis pats ar
nepirkti drabužių nuo tų Chi- ner ir Marx, ne su kokia kita ka jiems vardas pigus, nes imti
flSrd. Place. Parodą bus galima lan ti šiuo adresu:
kas kitas malonės duoti žinią šiuo
W. Vali antai. Iš to, kas Ta- kyti šiomis dienomis: Nedėlioj, UtarJ. Rekašius,
cagos firmų, kurių darbininkai firma. "Lietuva” pilnai prijau- 5 kap už tokią mažutytę kningeadresu:.
’ .L
nlnke. Ketverge it Subatoj. Nuo 1 P. O. Box 579.,
Roslyn,
Wash
Mateušas Ambrakaitls,
mistos
parašyta,
negalima
su

streikuoja. Federacija ir pinin- čia streikuojantiems darbinin lę yra būtinai perbrangu.
po pietų iki 10 vai. vak.
130
Eagle
st.,
New Haven Conn.
prasti, kam ta Centro valdyba Parodon bus išstatyti Lietuvių Mo
kams ir trokšta, kad darbininkai
giškai šelps streiką.
Pajieškau savo draugo Jono Burterų
(vairiausi rankų išdirbiniai, kaip
jeikalinga. Tuom, ko nuo jos tai: audimai, siuvimai, mezginiai ir džiaus, Kauno gub., Raseinių pav.
savo kovą išlaimėtų. Ypač mū
Pajieškau raktelių, >kuriuos pame
Subatoj ir nedėlioj 26 ir 27 d. sų šynipatijos linkę prie strei Kataliogas Knygų išleistų Ka- Tamista lauki, ji užsiimti negali. tt
Taigi, visos Lietuvės moter|« ir Aleksandr. vai., Určiaus kaimo, Pra- čiau
18 lapričio d. tarp^ 33 ir Halsted
lapkričio. Apie taikymos nieko kininkų, nes šiame streike daly taliko ir kitų lietuviškų spaustu Gal Tamista galėtum aiškiau ir merginos širdingai yra kviečiamos šau duoti žinią šiuo adresu:
gatvių, 11 vai ryto, Dar vaikai nėW. Kulšis,
prisidėti su kuom tik katra galite;
negirdėt. Chicaginės firmos pa vauja daugumas lietuvių siuvė vių. Jonas M. Tananeviče savi- suprantamiau savo geismus iš- nes parodon bus priimama prasčiau 327 Church st, Pretoria, So. Africa. buvo paleisti iš mokyklos, dėlto manau, kad turėjo rast didelie žmosi ir puikiausi rankų išdirbiniai. No
siuntę savo darbus Philadelphion, jų. Dėlko-gi turėtume sympa- ninkas, 3244 So. Morgan st., Chi reikšti ?
gus. Buvo apie 10 raktelių su paukrinčios ką nors suteikti parodon, ma
Pajieškau savo brolio Antano Ku
lenciugėlių. Jai kam pasitaikė
bet ten darbininkai tų darbų ne tizuot išnaudotojams darbdaviams cago, III.
lonėkite atnešti arba atsiųsti iki 3 taičio, Kauno gub. Raseinių pav., sintu
rasti, meldžiu atiduoti, būsiu labai
d. gruodžio pas: P. Moskienę, 3327 Žvingių parap., Goroinių kaimo. 20 dėkinga.
nori dirbti, ketina sustreikuoti. žydams, o ne mūsų nuskriaus Katalogas
Adresas:
\
ypatingos
verLowe avė., arba pas O. Demikienę, metų kaip Amerikoj, 10 metų atgal
Mrs. Ag Gilienė,
Chicagos moteris ypatingai rū tiems žmonėms lietuviams!
2048 W. 22nd Place, Chicago. III.
tės neturi. Talpina vos kelis šimgyveno
Chicagoj,
III.
Jis
pats
ar
kas
3219
Auburn
avė.,
Chicago, I1L
JUOKELIAI
Prie kiekvieno išdirbinio reikia pri kitas malonės duoti žinią šiuo adresu:
pinasi, kad streikininkų kūdykiai
Norėdami pasitarnaut streiki tus numerių, betvarkiai sudėtų.
dėti parašą su vardu ir pavarde
Mr. Wm Kubaitis,
būtų aprūpinti pienu ir renka ninkams dedame laikraštin pla Klasifikacija
menka:
į
be Ji. — Tu-gi sakei, kad mažiau keno dirbtas su vieta iš kur. Norin 1418. So. Lincoln st., Waukegan, OI.
čios išstatyti parodon savo išdirbinius
tam tikslui aukas.
ISRANDAV0JIMV1.
,
tesnes žinias apie streiką ir tose letristikos skyrių, leiskim, indėta sias mano užsimanymas bus tau pardavimui, su vardu ir pravarde ma
A. Olszewskio name pulkus 7 kam
Pajieškau Vincento Izdonavičiaus.
lonėkite paduoti ir kainą (prekę).
. 5
Panedėlyj 28 lapkričio Chica žiniose paminime, ką mislyja Apie rūkymų, Griaitdųs verksmai, įstatymas I
Jai kas nupirks. Dr-ja sugrąžą pi Apie 2 metai atgal prigulėjo prie bariu, gyvenimas, su visais naujau
Jis. — Tikrai, meilute, bet ta ningus pagal paduotą kalną, kuriuos “švento Roko” draugystės, Montello, siais ištaisymais, garų apšyldomas.
gos miesto valdyba nutarė jsikišt darbdaviai arba kiti žmonės, nes Kabalas, Rankvedis liet. angį,
— Dr-ja sugrąiįa visoms Mass. Apie 8 metus atgal gyveno giltas ir šaltas vanduo visada, gazo
į rubsiuvių streiką, kad greičiaus suprantame, kad kuo daugiaus kalb. ir p. Skyriai išskaidyti, iš vo visi užsimanymai ir norai nenupirks
Męs galime
Girdė ir elektriko* šviesa.
visus išdirbinius nesugadytus ir ne Brocktone, Montello. Mass.
taip smarkus, kad aš nežinau suteptus su didžiausia padėka.
jau vėliau gyveno Waterbury, Conn. duoti viena ypatą, kuri paims 2 ar
sutaikius streikuojančius su’darb streikininkai žinod, kaip kas ką mėtyti pagal visą kningutę.
randos.
3
ruraus
ir
mokės
arti
pusę
dar
vėliau
rodą
gyveno
Oregon
vals

Paroda užsibaigs 10 d. gruodžio su
kursai iš jų yra mažiausias.
daviais. Kaip jie taikys dar ne mislyja, tuo geriaus jie galės
išlalmėjimu labai puikios pagalvėlės, tijoj. Turiu svarbų reikalą, kas apie Tokiu budu puiku gyvenimą salima
žinia. Utarnike ir seredoj bus laikytis ir išlaimėti. Tik atkrei
išsiuvinėtos ir paaukotos ponios K. ji tino ar jis pate malonėkite atsi turėti už labai pigią kaina. Krelpkitesi pas:
liepti šiuo adresu:
Katkevičienės, vertės 10 dolarių.
Malda. — Karma, Indijos pa
susirinkimai pas majorą Busse. piame streikininkų atydą, kad
A. OLSZEWSKI.
Jurgis Smalukas,
Laimono tikietae 25c.
3252
80. Halsted st,
Chicago, UI.
Kursistė. — Tamsta gal nieko
Montello. Mass.
Protestonų kuningai ypatingai geriaus jie skaitytų, ir nemaišy- saka. Parašė gr. X. Tolstojus.
širdingai kviečiame visus be skir- 175 Ames st.,

APGARSINIMAI

Pajieškojimai

NAUJI RASTAI.

Draugijų Reikalai

JURGIS IR BALTRUS RANDA PAMESTUS SAVO PININGUS.
■■■
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M. PETRAUSKO
KONCERTAS

Bos U ūHioflžio, I9iom. nedeldlBtiloMare
8 vai. P.M. MUSIG HflLL, The Fine Aru Bldg.
203 Michigan, Boulevard.
Tame koncerte dalyvauja principališki profesoriai
Amerikos Konservatorijos,—pianistas, p. HENIOT
LEVY; smuikininkas, p. HERBERT BUTLER.
Akkompanios ponia H. BUTLER ir p. A POCIUS.
KAINA TIKIETAMS:25c.r50cT75c.$100, ir $1.50.

P-AR TURITE?—

Namine Mokykla

Ar turite Insurance Pollcy

Gramatika ąncbiko kalbos
mokinti* be mokintojo (ap
daryta) ------ ---- - ------- $T,(K)
Vaikų Draugas, £arba kaip
mokintis skaityti ir raSyti
be mokintojo_________ 15c
Naujas Budas mokintis rašyti be mokintojo____ 10c
Aritmetika mokinimais! rokundų, sn paveikslais (ap
daryta)
__ J5c.

kuri mokėti] jame laike ligos
arba sužeidimo nuo $20.00 iki
$40.00 į mėnesį, o atsitikime
mirties ir sužeidimo arba ku

rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo $500.00 iki $100040.
Tokią Insurance Poiicy ge
ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo
$1.00 ir daugiau » mėnesi.
Chicagos lietuvius nekvie
čiame apsilankyt pas mus,
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas.

P. Mikolainis,

Į Auksiniai Laikrodėliai,

MertmauoalGZ,

3252 S. Hilstil St., Cticip, m.
“Lietuva” — 3252 So. Halsted Str.; “Katalikas" — 3244
So. Morgan Str.; Bagdžiunas John — 2334 So. Oakley Avė.;
Ilga ūdas ir Garmus — 1613 So. Halsted Str.; Kaitis Peter —
1607 N. Ashland Avė.; Elias Joseph — 4600 So. Wood Str.
Rutkauskas A. K., M. D. 8829 Commercial Avė., So. Chic*.*o;
Mališevskis I. — 4552 So. Ashland Avė.; Lyon & Healy — Adams & Wabash Avė. ir pas narius “BIRUTES".

Kalėdų
Dovanos.

Parsiduoda labai pigiai grocernt
ir Bučernt. labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyvento],
Biznis
gerai išdirbtas, viskas gerai Intaisyta
Priežastis pardavimo — saviuinka.Kalėdos artinas! Kiekvienas lauz*.
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu
sau galvų, mlslydamas kokias do
laiku kreiptis šiuo adresu:
venas nupirkti savo artimiausiem
J. Jonikaitis,
4330 So. Wood st.,
Chicago, III Vieni perka mažmožius, kiti brangius
daiktus.
Kas kaip išgali. Bet iš
visų dovenų šeimynai tinkamiausi
Parduodama, $10 piningai ir $5 yra — NAMAS. Nupirk sau namų
kas mėnuo galite nusipirkti lotų o apdovenosi geriausiai ne tik savo
garsingame plieno mieste GARY, šeimynų, bet ir savo ateitĮ.
INDIANA arti fabrikų ir elektrinių
Męs paskyrėme keletu gerų ir pi
karų. Kaina lotų $100 ir dauginus gių namu Kalėdų dovenoms, parduo
Norintįs pirkti kreipkitės pas:
sime lengvomis Išlygomis.
Sekan
D. K. Walshim,
čius namus męs rekomenduojame
1214 Broadway,
Gary, Indiana pirkt:
N. 4. 2 aukščiu mūrinis namas.
Parsiduoda kampinė Groeernė len 4 gyvenimai po 4 ruimus. Geroj
Lotas kampinis, 30x147.
kų bei slavų apgyvento] apielinkėj. tvarkoj.
Kanda $40. Tik $3850.
Sužinoti vietoj: 1337 W. Erie st.
N. 200 2 aukščiu, muro ir medžio
3 gyvenimai, 7—4 Ir 3 ruimų. Ge
Iš priežasties uždėjimo kito biznio, ras namas, geroj vietoj. Lotas 25 X
parsiduoda, už labai prieinamų kaina, 125.
Randa $36.
$3200.
sankrova valgomų daiktų. Prekyba
No. 11. 9 ruimų mūrinis namas am
yra gera nes sankrova randasi vie stulpų. 2 gyveniniai. 5 ir 4 ruimų.
toje, Lietuvių ir Lenkų apgyventoje. Puiki gatvė, lotas 25x115. Randa
Artesnėms žynioms gauti kreipkitės $18.
$2060.
adresu: Stanislavv Chmielewskas. 642
No. 233. 2 aukščiu, puikus mūri
W. 18th st.. Chicago, III.
nis namas 4 gyvenime!. 2 po 5 rui
mus, du po 1 rulinūs:—Lotas 25X125.
Išmokestimi $4500.
Ant pardavimo, didelis namas net Raudos $45.
No. 256. 3 aukščiu mūrinis namas
ant 2 lotu. Arendos Į mėnesį at
neša $120.00 tame name yra šiokie 3 gyvenimai po 6 ruimus su mau
blztfiai: didelė karčiams, puiki dide dyklom. Lotas 25X 110. Randa $48.
lė salė, ir šiaip du Storai. Labai į mėnesi. Dabar tik $4200.
puikioj vietoj lietuviais apgy Ventoj, .No. 226. 3 aukščiu, nuikus. nau
ir ant svarbios gatvės. Parsiduoda jas namas. 3 gyvenimai po 4 rui
ant lengvo išmokėjimo tik reik iš- mus. su maudyklom. Puikioj vietoj
kalno Įnešti $3.000.00. o kitus iš Randa $36. Lotas 24X 125. $4500.
No. 26. 3 aukščiu mūrinis namas,
mokėsite vatomis; atvažiuokit pa
gyveniniai po 6 ruimus su maudyk
sižiūrėti: Ferdinend Ketcik. 3517—10
lom, ir 6 ruimu mūrinis užpakalyj.
Cedar st., Indiana Harbor, Ind.
Randa $56.
$5500.
No. 156. 2. mediniai namai, 5 ir
NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS
4 ruimų.
Kaiminis lotas 31x147.
kad męs dirbame puikiausius peilius. Kaina $2000.
No. 87. Medinis namas. 2 gyve
Į kurių kriaunas {dedam — Į vienų
pusę Lietuvos ženklą (VytĮ) ir D. nimai, 5 ir 4 ruimų. Lotas 25X125.
L. K. Vitauto paveikslų, Į kitų pusę Kaina $1700
No. 261. Medinis namas. 2 gyve
kostumerio vardų ir adresų. Taipgi
vietoje minėtų paveikslų mes galim nimai 5 ir 4 ruimų. Lotas 25X125
Įdėti kostumerio paveikslų (fotogra Kaina $1500.
No. 217. 2 aukščiu mūrinis namas.
fijų) arba bile kokį paveislėlĮ ar
draugijos bei unijos ženklų. Toks 2 gyvenimai po 6 ruimus. Randa
Lotas 35X125. Iš
peilis tai puikiausi Kalėdų dovana $31. Į mėnesį
mokestimi $3000.
kiekvienam.
šimtus
panašiom
kainom ir pana
Mūsų peiliai yra daromi iš geriau
sio plieno, sidabro ausutemis ir perlo šios vertės namus turime pardavimui.
apsodais. Mūsų kainos tiktai $1.25 Kas pirmas ateis, turės iš ko pasis
su i_gelž. $1.75 su 3 gelž. ir $2.25 kirti. Nelaukkite pakol kiti išpirks.
su Tgėlž.. skustuvus (britvas) nuo Kievienas parduotas namas sumažina
skaitliu jūsų pasirinkimui.
$1.50 iki $3.50.
Apie išlygas pardavimo pakalbėsi
Reikalaujame agentų, kuriems duo
me
kada ateisite ypatiškai Į offisa
dam labai didelĮ uždarbį.
ir
męs jums parodistme namus.
Laiškus, orderius ir piningus siųs
Kreipkitės pas:
kite šiuo adresu:
E. I. Kudlius . Co.
Sub. Sta. 121.,
Chicago, III.

A.OIszewaXi

FRE1HEIT TURHER HALI

H. Meisterheim
Tel. Y*rd*-3796
Prof. Juiiue S. užtikrina, kad limo
kye tekti kiekvienų jaunų ar senų.
Išmokina valcų 6 rųšlų ir teip, kad
gali drąsiai eiti tekti publikoje. Telpgl išmokys Ir kitus šoklus su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka valklčiotl, tas gali temokti ■
Ir tekti. Kas nori mokytis tegu! atel-p autinė vežanti be persėdimo
na J svetainę, po numeriu. 1900 So. Linija tarp Rosi jos ir Amerikos.
Union st. kampas 19 tos arti Halsted
Rusiškieji pačtiniai garlaiviai
st., mokinu kas panedelis. sereda ir
petnyčia vakarais nuo 8 iki 11. Prof.
išplaukia šiuo laiku:
Julius S. planeta visiems, kurie nori
Laivai
| U New York 15 Liepojami
Išmokt tuos tokius, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 So. Halsted st
ROSgI
A
121 gruod 10
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
KLRSK
17 gniod. 10 7 sausio HH1
6 Iki 8 vai. vakare. NedėUomfs nuo
3 saoslo 1011 22 saus. 1911
BIRMA
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
KAINO Sr
Taipgi išmokinu burk 8 wlng; Ijuck
skirt; irish jig; elog; spanish waltz;
iki Rotter- iki Liepo
vvaltz two step ir vraltz side step ir
damvrt
jai
95 kitus.
III klasė
•81
III geresnė klasė
•33
, 840
Antra klasė
ffX)
Pirma klasė
Mk)

Rosijos-Amerikos Linija

Dr-asW.A.Martišus

KAINOS IŠ LIEPOJAUSi
III klasė *4.8.50 J ir 64 pagal vės ameri
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg. II klasė *57.50 Į koniškos mokestis*
Pirmoji klasė 682 50
Smulkesnių žinių klauskit pas svar
Gydau visokias Ilgas kaip šviežias
taip ir ut»i»enėjustas. Ypatingai vi-1 biuosius Linijos autovua.

Madison & LiSalle Sts. Chicago,

GMoago, Ilk
P. M. Kaitis,
1607 N. Ashland Av
M. J. Taaanevlče.
676 W. Itth St
Mike Valaskas. 345 Kenstngton avė.
KLIZABETH. N. J.
D. Dočkus.
2U First Si,

JERSEY CITY, N. JAnt Rėklaitis,
234 Waya* 3t
A

Lavvrence, Mase.
Ramanauskas.
101 Oak Street

A. E. JOHNSON ta CO.
27 Broadway
New York.

Olfiso valaados: nuo > ryto Iki I
po pietų
Nedalioms offlaaa atdaras
tikt i pagal sutarimą.

LICOSO INŽEN6IM0 MUZF. 4

Seniausia Liettoiyiužeiga pas

! JUOZUI RIDIKĄ

Moktiiszku Žinfddumu.Žiflojifflr Gilybe
Nei ės

baimln-

tvenk Vyrai, tikrai
šulu, ūky k U į tii|
Birbė* iBf liooso lasrsriiao Mažėjų.
Šimtai inlrrrsuožinotoms k u not vei
kalu ir aeriosučiask
.lovyje. Chirurgu.
ko, operacijos,
žingeidumai, keis
tumai. milžlnlikumai. 'IVipgi pila.*
istoriškas san r in
kis kuris niekad
ne buvo parodytas
. dykai ium kraite.

Kai užprašomas t Irinai i nuostebumns Astronomi
jas, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.
Iszpantazka Inkvizicija. Valkata Oalerlla.
Rsveikslal IsaMIdiiu ir Pagarsėjusia Asm—
1NLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO IMŽEMGIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKŲ ŽINGEIDUMU ’SOSO. CLARK ST., CHICAGO ILU
arti Madtsoa Gatves
Atdar s nuo 10 valandos ryto iki 1S vidurar.kilat

VYUI TIKTAI
IKJIMU ITIJU
kas gali būt matyta

GALERIJOJ
MOKSLO

Kur gauti “Lietuvą”.

BALTIMORE. MD.
Jotu Louls,
667 W. Baltim.rr R
J. Zebrauckas,
112 N. Green S t

Žiedai ir tt
Šiuos auksinius daiktus (arba Jewelry), geriau
šiai tinkančius prezentams, rasite dabar didžiau
šiame pasirinkime pas

3417-21 So. Halsted Str.

3252 S. Halsted St.

“DAGI S”

Špilkos,

Išranda vejama šnekinki imum,
baliams, teatrams ir partijoms.
Naujai pertaisyta ir pagerinta,
su nauju apšvietimu ir 1.1. Nau
jas svetainės savininkas.

Mokykla šokių

O KAS ČIA?
Nagi dovanai popieriai laiškams
rašyti su visokiais pasveikinimais ir
tam pritinkančiomis dainelėmis su
visokiais paveikslėliais ir su kvietkelials. Kas prisius 25c. pačtos markėms
tam prisluslir 12 popieru su konvertais ir dar pridėsiu donavai labai
Galima gauti kiekvienų savaitę
gražių stainelų Kristaus užgimimo,
pavidale altorėlio, verta 25c. Rei “Ustuvų' uš 6c. pas šluos agentui:
kalaujam agentų Ir duodam gerų už
Brooklyn, N. Y.
darbį. Adresuoki!:
E. Fromas,
73 G>~aad Street
K. J. Intas,
P. O. Box 1724,
New York, N. Y. Ant. Jankauskas,
65 Hudson Avė.
Jan Milewski,
87 Grand st.
W. Vaidelis, -—_ 112 Grand st.

Kritiko*, Satyros ir Juoką Men. Laikr.
DAGI S bado visus be skirtumo,
kas tik nusikalsta prieš visuomenę.
DAGI 8
gražioj formoj 6fcx9%
knygos, su viršeliais, 20 puslapių
kas mėnuo duoda skaitymų.
DAGI 8 talpina po kelis orlglnallnlus, juokingus lietuvių pieštas pa
veikslėlius, kozname numeryje.
DAGIS nesigaili straipsnių su 1▼airiais pasišaipymais ir juokais; juk
juekai yra reikalingi visiems dėl
sveikatos.
DAGIS turi rastis kiekvieno lietu
vio name, tai yra geriausia gyduolė
nuo visokių ligų. “Dagio” kaina la
bai žema, tiktai 10 centų num.,
arba $l.oo metams.
Siunčiant prenumeratų, adresuokite:

Kalėdos artinasi, kiekvienas ant šios šventės perka
prezentus savo geriems draugams.
PPDTinCT DDV7UUTAT ilgiausiai laikanti ir visada draugų atmenami
ULjhIAUmI rnliZlfirl lAlj yra tai auksinės graznos (Jewdry), tai yra

J. J.
m**
A OLSZBWS<1O BAMKOJ

Tikietns galima gaut šiose vietose:

Ant Pardavimo.

KALĖDOMS PREZENTAI!

Užlaiko visokias pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčins cigarus ir

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-3248 So. Halsted St,

Męs dabar atidarėme savo Štore naują Departamentą gražiaušių Laikro
dėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Špilkų ir visokių auksinių, sidabrinių ir deiman
tinių graznų, kurias parduodame kuoprieinamiausiomi kainomi prieš Kalė
das, kad užganėdinti musų kostumerių reikalavimus.
____________
Užganėdinimą kiekvienam gvarantuojame, arba pini
gus sugražiname.
Pamėgink sykį pas mus pirkti, o paskui jau visada pas
mus pirksi.

Taipgi atkreipiame atydą musų kostumerių ant musų
žieminių drapanų, Siutų ir Overkotų, Čeverykų ir viso
kių parėdų, kurių šymet t. rime gražiausias eiles ir la
bai priemamomi kainomi.
Atsilankykite musų Štoran ir apžiūrėkite musų tavorus
pirmiau negu kur kitur pirkaite.

The Bridgeport Clothing Co
3246-3248 So. Halsted St., . Chicago, III

Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liam* ir U. Širdinga* priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

3253 Illinois GI.. Kerte 33rd

H. E. W ILSO N

F. P. BRADCHUL1S

Kamp. 31-mos ir Halsted St.

APT1PKORIVS

Attorney & Counselor at Ldtw

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Reom 80B
Lietuvy* advokatas, baiąųa tieaų mokalų Am*
rikoja. Veda visokias bylas, dvUiikas ir kri*>

6jy. 3112 S. Halstedit., arti 3lmos
Totephono Yarda 23BO.

Prof. Burn’s Milteliai nuo
Reumatizmo; Slx’o Kraujo Va
lytoja* ir Hospital Kosulio Si
rupas. Visi vaistai gvarantuojami.
Pas mane dirba dabar vi
siems gerai žinomas J. Bruževiėius, pirmiau dirbęs Crovrley aptlekoje. Jis visuomet
duos geriausias patarmes ir
teisingiausiai
visame
patar
naus.

KAI PAMATYSI, TAI INTIKESI
Kada pamatysite musų parduodamas prekes, jus tada intikėsite, kad mūsiškės yra geriausios už žemiausią kainą.
Parduodame su pilna gvarancija brangenybes, laikrodėlius,
geriausio darbo skustuvus, visokias pypkes, puibius albumus,
muzikališkus instrumentus. — Smuikai musų s pečiai iškurnąs.

■«ar Harriaen St.
Žingeidumai Patologijos
Žia<e>du ’iv? Osteolofijos

*

4621 So. Ashland Avė.

Tol. Drover 266.

kuinus.
Tinnek intakai. l.«o« Ir p.l-iatuvystas, ;»■
statytos gyvo didumu figūros*, tvaikuos, ir
ilgotuooe pod-jlmuo^. Laru. tssrodlBMoJas
atsakinėja visokias klausymą*. Didaiausla
proga tašo gy v.n Inte.

IMŽENGA DYKAI

LIUOSA 6ALEAJA M0KSI.6
344 So. State St. CHICAGO, ILL.

D-re Marija Dovviatt-Sass
• Moterų ir vaiku ligų specialiste

OffisM
1725 W. 18th St
Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Sasso apliekoje
Valandos: nuo 9-30 Iki 1300 dlen.
- nuo 3-O* iki 4.-00 po piet
ruo 7:00 iMt'S^O vakare

Rezidencija

5208 W. Harrison St.
Arti 52ros Avė.
Tslephsne Austis 459

Valandos:
iki 9:00 kiekvieną rytą

■tarklif. musi| Na 3
katallogf.
dkdltaualf
Uotu*Ūko] kalboj, M
dideli p netaptai. Jmm
talpa aprodymai aavM

LIETUVOI

[KLAS “Žirgvalkis” arba “Vytis”.
Kiekviena tauta sa
vo ženklą myli ir ffuodoja. Mes lietuviai
turime ženklą "Žirgvaikio“ arba Vyti, ku
ri* turėtų rastis Kiek
vieno lietuvio gyveni
me, vietose salėse ir
mokslainėse.
Mano
dirbti “Žirgvalkiai"
arba Vytį* yra Ukaki
ariistiikai ii balto
fipso<Pla*ter of Paris)
16x86, uždėti ant mė
lynos spalvos Hlkinto
aksomo, iiveisi laba
puikiai.
Kaina *30
Dirbu visokias figūra*
ii gipso Ir medžio, 14pjaustau paveikslus
ornamentus,
batnyRoma, mokykloms Ir

duotea Baudoti, klek į
jos prekluoja Ir k«r jaa į
gauti. Psveikslai kr prokės yvs trl< kvsptanUn
Ir gydančių muilų, Pvr- ■

1028 So. 2-nd Street.

■lų IKirblmų. Moaų,
Painų, Štukų. Dmkao

•

ki

asm relkalln<ą daly
k V Dkirpk Aitą apr*

Worce*tsr, Mase.
rlnlmak prisieik mum, e tuojau* t*Ml viaaiRP'
Jobą L Įtagdilunaa,
M. Paitaaavtčia, 1* Milbary Straeū L4 katalogą.
JOHN'6 BUPRLV HOUBB
J. Balakauskas,
66 Milbary S t

Tukatamtiai pilkų žmnln atgavo

Mff. AL®®šV’tlUS
PROF. «l. M. BRUNDZA
BH8WAI a $*. m $T.
I1MKU1, la IttM

Su pasakymu vardo $1.00.

R KORTU LĖMIMAS
DELNAŽINYS IR

PROF. H. LEIBOVVITZ
■lingei, kaip nepadaryti |okioa
■lanlnerooe, kaip apiUnaoroti
Ir mlaiili *------ ---- ------ -v-

■■Ingai: tfc---------- „------- --------------- ------------- r

*e au priekiais Ir draugai*, avetkatoa, nuopaoMų. OalykuMe tarta ir abrlaal vUe— kas lyti**

Esrni vienatinio kortų tonikų (burti
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir.
dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
teri« ar meilužė telPrižadu pasakyti tamistai ar tamistoa vyras, moteris
ainga ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypsta, prie kurios Širdis linkusi; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli ; taipgi kaip įgauti
įtekiną ant tų. su kuriais sueini. Aš papasakosiu sausiai praeitu, d>barte ir ateitį. Ateik ir pato persitikrinsL

727 MAXWELL ST.

MOKSLAS GERINA ŽMOGAUS BŪVI.
Nesimokinimas didina jo skarda.

KOŽNAS BAUS DYKAI

’ '• Pcrtland, Oreg.
Temtit* šlamate gali iš J ch n Brovrman, Broirman Neva Oo
mokti nao šiki 6 •taraičių.
ROCHE8TER, N. Y.
Kainuos tau tik 630. Mm .
150 Joseph ava
duosime visa sėly skutimo az. Dapšls,
prietaisų. Bis amatas yra
SEATTLE.
WASH.
tinkamu perdėm visame
International News Agency,
sviete ir tam ii ta turtai ta102 Washington 8t,

nt knm ženklelį

Kaina 50c.

Orfanu

New Haven, Conn.

Naujas Išradimas

Jauni ir seni, turtingi ir vargšai, ateikite Ir daleiskite man išskai
tyti jųsų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

PHONOCRAPHAI — REKORDAI.

CHICAGO. ILL.

“DAGIS”, Publ. Co.
J. J. Vaitkevičius,
227 Chapel St
812 — 33fd st.,
Chicago, III.
Phliadelphla, Pa.

tf kusi save darbdavį* Rtays pusi
NOSJOKOFP’S BARBER SGHOOL

Chicago, III.

344 SO STATE ST.

Monterio, Mase.
B. P. Missklnia.
U Arthur St

A. Ignotas,

:

SKAITYK "LIETOVA.”

cwck60JLL

KNYGELE KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE
** IR ANGLIŠKOJE KALBOSE, kurią męs duodame dovanų
“Lietuvos” skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos,
atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie
gavo šią knygelę, dėkavoja m ūmi už jos išleidimą, nes ji
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo
jiems prie pagerinimo jų būvio.
Kas tos knygelės neskaitė,
tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei
nemokės, kol jos nesimokins; o išsimokinti anglišką kalb^ yra
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės.
Praktiškesnės
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino
ją gauti, tai tjk pats savę apsigavo.
Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs ją duodame
už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” ant 18 mėnesių
ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” prenumerata kaštuoja,
tai yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovanų.
Todėl ir tu nesikanlri.ik ilgiaus, neleisk ant tuščio laiko,
bet tuojaus prisiųsk $3.00, o męs siusime tau “Lietuvą”
per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę “KAIP RAŠYTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE”, su kurios pagelba ir tu Išmoksi, angliškai kalbėti f laiš
kus rašyti.
Virš minėta knygelė, duodama {dovanų, yrą su popieros
apdarais.
Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap
darais, turi primokėti dar įy už jos apdarus.
Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o
matysite jos vertę. ’
J’
Siųsdami pinigus adresuokite laišku* šitaip: J1

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

LI ETŲ V A
) >.ki a re !

į

INSTITUTE
TlKEttlT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM,

ecoLu^s
uždetojas.

Banks A. (Nszewskio
3252 So* Halsted St,

Chicago, III*

Priima pinigus taupiniraui ir moka už juos 3% metams.
Skolinu pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigusl
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
Perka ir parduoda namus k liotus.
Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva-.
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
.Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkoreių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSK1
3252 So. Halsted St,

Chicago, III.

AR TURI:
Vidurių ligas, nik lėtė
jimą, nedirbimą, skilvio,
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų Ukm,
kepenų ligas, hemoroidas
(prietvari).
šk rutuląs,
nerviškus nusilpnėjimus,
plaučių ligas, slogą pilvo,
bronohitis, asthma, para
utą, akių ligas, ausų li-

vyriškas, ar moteriškas,
šviežias, arba chroniškas.

Prisiųsk tuojau* 10 centų
markėmis, apturėsi gar
singą knygą Dr. E. C.
Oouins, “ Vadovas in
mynai.

kuris juodu ant baito ir sn teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus.
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbiuimai, visuomet yra be vertės, nes Utį tori mus išgirti, dėlto klausykim ir temikim žotLius mųsų TautieMų ir apsvarstyk tm pątis Jų pripa/inuaua.
Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel.........*
raibos pus nežinomus, savegsirbinančius daktarėlias.
lymo Imtitoto, "The Collins Nevr York Medical Institute”, kuris yra didžiausiu Ir garsi nįteikti darodymus savo darbavymosi, o kuriems Ūgių, nėra visame paaaulėje, kadangi tą
r padėkos laiškų, iš kurių norint* keletą čionai* patalpinta.
Gerbiamo Daktare!

Skausmai kratinėje, trumnas'kvėpavymas ir ne atsakan
tis malime- vidurių, yra tai liga sunki ir M tiesa daugiau-

nimą per ilgą laika ne galėjau jokių
bodų atsikratyti. Šią dien gi, ačiū pa
tarimams mano draugų, suteikusiu

kaukina ir sveikatalugryšo, bot ui ta
viak^torių viekai išreikšti tiktai Jums
Kretinga padakavoną, teipgi labai geiBtinabntu, kad kiek vienas mano Tau
tietis Žtaotų Tamatea adresu, nes tik
tion Iltinis sveikatos, o na reiktų
klaidiioti reikale gydymo, pae ne ateakanMoa daktaras.
Lieku dėkingu lik mirties
Antanas BartasevRe

iš to, jok tie blogumai, per ilgą laiką
mane vargino ir niekur ne galėjau
atrasti pageltos, bet gavąe adresą,
šaukiausi prie Jųsų pagelbos, kurią ir
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir
geriausiai gydydami. Nuoširdžiai
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo uš sugrąžinimą man sveikatos |

Mm Skiptnnas
'

V? -_ *___

sveikatos pas kitus daktarus, bet vien tikšanksis prie Jųsų.
Linkėdamas dėl Jųsų puikiausios kloties ir Liekų dėkingu
ant visados.
John Skiptunas, McAdoo, Pa

Skubinkit dėlto TantteMai, dasižinoti apie savo ^e^^kreip^unįesiypatiikai, ar UĮlku prie Daktaro S.E. Hyndman
Viriaerin medikališkp direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W. 34th Štreęt-New York City

Palinksmins Daugel Serganczin,
Silpnu ir Nualintu Vyru
vilkas, nupuolė* sveikatoje? Ar perteagei tiesai sveikatos
arba gamtos? Ar mauni apsĮvesti? Ar ėsi tinkaaėiaa padė
jime užimti užduotis ženybiteo gyvenimo? Jeigu yratuažiaatė abejonė jog randasi uasitilkusl chroa&ka Uge duguyjn
tavo ktapati), tai atsišauk ant žeminus vaduoto adreso, o ap.
tarėsi patarimą ir iitirinėjim| dykai! lies itttrinėsime tev,
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes iigydyshoe užkožemiausią kainą. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsija ūkdamas pas mus dėl bemokeMinio pasiteiravi
mo M fs perstatysime padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje,
o tada galėsi gydytis jei^u norėsi.

VIDURAMŽINI VYRAI

Jos Vardas yra:
Kaip rašyki Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.

Vyrai kurie tada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie bodams
aa r-»
iALi •nnailrmfl

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašvti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos. kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir atsitikimuose į visokias ypatos: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rasėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knvgelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir “Rankvelis” N0.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose?.
ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina: 7** L
•
ųip a«uąu Kontraktus pirkimo, pm davimo, gundymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų‘žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
t
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose ^apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį "Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame "Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo turtingesnių daugiau bitnio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tarnauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek "Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant. tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rupinamėsi' jaikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
už Jos išleidimą.
» — < ■ 1— —■
Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau
M tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir
prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
.bikraštį "Lietuvą” per pusantrų metų.
Smcdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip?

pylnai nauduoti priimnuma
ir kurie aulaokie amiio. katram negale
n<

CHICAGO, ILL

ket gann skubiai
ir jYtsekmingai.
Mr. P
Užsisenėjusis
tera. y, iteganiene reoraatizmas, ke
penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurie mnue kankino ilpąiailą.
jau dabar apleido ir šinom laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdi ma.:
jok likau Išgydyta aut visados } ei
tai kiekvienam, reikalaujančiam pugelbos ligoje užtik rysiu, jok ėr-ute ge
riausiu Daktaru pasąulėje. Lieku ai t
visados dėkinga ir prielanki
Mrs. Paulina Laganienė.
-_____________ Ei m Ii uit, r. N. Y

Naujiena Kuri Nudžiugina ir

JAUNI VYRA

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.

So. Halsted Street.

GnodotiDM Daktarei
Širdingiausiai ačin Jums už sugražynimg man sveikatos, kurią atgavau
vartodama Jųsų
didelės
vertės
vaistus. Kitį dak
tarai ne galėjo

QfĮ>o ^Ivvvlna- šiokiomia dieoomia nuo 10 -I vai, pn pietų NerMdiennria ir šventądiesiaia nuo 10—1 vai po pietų. Utarninksh ir petnyčinmia nuo 7 R rv| vrkero

SENI VYRAI

A. olszewsk;

?s teip gersi ir
Irios lytiškos li
gos, ne randu
žodžių išreikšti
savo dėkingu
mo*, d tai ačiū
geram Jųsų ta
me pasišventi
mui ir augštam
daktariškai
mokslui. Visa
dos ir kiekvie
nam savo draupii pranešiu, jok geresnio Daktaro,
kuris su tokiu atsidavimų ir sąžiniškumų ligonį gydytų, ne galima atra
sti. Lieku su puikiausiais dėl Jųsų
linkėjimais ir dėkingu ant vieados
Mike Paliokas .
338 Helen Street, McKoes Rocks, Pa.

Rol Doltrie Nereiks Nekeli Pakol Nebusi Uigsnedintas Seve Lecnej
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.

nikai a utį viena I* tuo knygų.

nesveikumą inkstų, pusto ar (tapomo ravelių. jeigu jauti nesmagumą ir skausmą. Jeigu raudasi
koka padėjimas dėl kurio Besinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumaiinta atmintis.nemicgo‘''-'aa,gėdingumas, iiubėgimai, nuvarvėjimal,
niipninanti sapnai Ir išnaudota gyvybė: jeigu tari f
ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo
užsikrečiamų ligų kokto nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti;.jeigu kenti nuo pertankių dasilcidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant lieiiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu tari slaptingą ligą; jeigu
tari užnoodintą kraują arba nors vieną U ligų kurių auka tampa vyrai—TAI M13 GALIME TAVU
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžia*uiiame privatiškutne ir m
krėtė, o mąs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrnrnpiausiam laike. Mes turime labai didelį
patirimą gydyme tokios rūšies ligų tr užtikriname išgydymą Me« netiktai pslengviname, liet išvy
dome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skatlliaus lietuvių kariuos mes išgydėme. Mes
Išgydys i me teip tikrai kaip atsišauksi pns mus. Silpni vyrni, kurie nustojote viltį pasveikinto besigydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jni musų specijailiką atydą teip Jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovai* tarp tavo sandraugų.

žnuotfljlma kraujo, arba ayflll.
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnolma, Abelpragalėtl Špeku, Prašalėti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubosimus, RYtau mu
tizmą, Organiškas Ilgas, Pylva, K s penu.
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutiuai
išgydyti tava nuomusč. pnvatnai ir slapta, su ms-

50,000
KNYGŲ

DYKAI DIEL VYRU

Ir stipruma por pasėlbą tuo* knygos. ji ira krautuv* ti
ntosIr talpina Itmn tykrak elaptibae, kurto vyras tari
šluoti. Notrotikiat sava piningu mokiadami ui prastus.
bavarUs, vaistas iki koiaik aeperskaitisti šitą įmygą JI
paaakis kodial jus kentėti tr kaip galot galiutinai totgy-

1

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST.,

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI 4e ridena.
DR. JOS. USTER A CO.
L. 300, 22 FIFTH A VU, CHICAGO.
Godotini: Aš

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

PATARIMAS IR IŠTIRINtJIMAS VISAI DYKAI.

arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL

Muių ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po ptot ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
atsišaukti tarp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 11 Nedėliotu. Atsišauk asabištad.
Mes kalbame itatuviskai.

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS SS

ušintcraauotaa juto paaiutimiuai dykai
Morta išgydyti kiekvieną vyri Mrgaatį iipltnmn lytišką dalią gyslą, atriktiuą.', teatkre

Varda* Ir pavardė

mi tffcral išgydau.

NamoMk ui gydymą be naudos — mokėk ui tikrą Išgydymą.

8 teita*

Šlytu Vyrą Ligai

Moterį) Ligai.
balto»io» tekėjimai ir kito* Ii
> tikrai ((gydomos. U (pakali

D=HARTMANNi
KVIEČIA PAS SAYE SERGANČIUS SAKANT: <
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
aš pagelbėsiu ! f,H seuM daktaras,pažįsto ligas Ir linan kokia vaistai ge
riąs pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad ai daug sergančią perleidžia Ir
taria didelį pasisekiau, geresaį ne kaip koks kitas Nevr Tarka daktaras. Až esą pairylę* sergaačias gydyti ir OMkyti, kad be sveikatos, imagas yn nelaiatingas, e kad sergi tad tik gena daktaras gali pa'karingai išgydyti teip kaip aš dama; ir pačią gydynlą pavaikslal ir Žodžiai dėkiagamo liadyc
Tegul bus pagarbintas, J Ozus
Guod. Dr. Hart
Malonus Dr. Hari. Krislus!. 'į
manas!
manai:
Esu labai dėkin
Su džiaugsmu pri
Širdingai dėkavoju Dr. H art
gas už garas gy
siunčiu savo povei!
ai anų i ui iAgydymj ligos skaudė
duoles. kurios man
■lą ir didelį dėkingu
jime po krutino, sunkaus kvėpa
pagelbėjo nuo už
mf už išgydymą m;;
vimo, širdies ligos, nes nor_ kiti
sikrečiamos ligos,
no vydurių ligos, i*
neįstengė išgydyti, o Najorko Sarnes vos penkiolikf
-laianų Institutas tik sunkiai už
bėrimo kūno, blog,
dirbtus mano pinigus viljo; bet
dienų pavartojau
kraujo, sutinimo i.
Dr. Ilartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
ir jau jaučiuosi ge
skaudėjimo
blauzdose.
Dar kart.;
gas; lai prisiunčiu paveiksią, kad į laikraštį pa
rai. Labai dėkin
sakau, nemažai esu dėkingas »;
lipyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. box 2,
gas ui gor) daktaravlm*.
DU BOI8, Pa. o. POpaVIČE, Model Farm, Ps sveikatą. Jos. Turkeviče, 605Sher
idan Road Canal, Wilmette, Iii
ichai), PhUadelphia, Pa.

Kraujo Užnuodyjiaas
(Utyrlmas Dykai.)
AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

CW

PERKUPCZIU ATYDAI
GEBA PROGA PADARYTI PINIGUS PRIEŠ
KALĖDAS.
Kad atituštinti vietą naujoms knygoms, kurias męs nuolatai
išleidžiame naujas, ėsame priversti išparduoti už M dalį jų ver
tės visas:

PAV1NČIAVON1Ų KORTAS, STEREOSKOP1ŠKUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS
ABROZEL1US.
Už $1.75 dabar pas mus gausi $3.55 vertės visas 6 serijas stereos-

kopiškų paveikslėlių su teleskopu.

U viršuj kalba žmonės, kuriems ai pagelbėjau, taip k Tau skaitytojau galiu
padaryti kaip ir kitiems.
~

Už $5.50 gausi $21.00 vertės 15 tuzinų brangiausių ir gražiausių

St RGKI8 apntinao In.titnto, kurtam nnmlrą* daktaro* rsrrinaraaa bnk Kydąs Ir labai meiliai kalba, bot ristojo* kaip angį* *a Kptynlcm
t ag»adosie,-laJ(ydamaal „LIETUVIAI TAUTIEČIU 1", o ■( aaoaaM „ra<dots“ tari, kad tik prl*lvllloh« prigauti Junta. Naapalgaoklt a
AIH>VU m'KlŠKNlŲ arba liga alalosa kaygiite dovanai „u* 10 oaatt^.

Už $10.00

Kad jautiesi nesveikumu nesendyk ligos jei Dori buU išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai Dors ir toli gyveni,
kas tau kenkia, o aš

Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:
Ranmatlzmo, ntktaUjlmo, • kandajim o ir nedlrblmo vldartų, Galvo*aka«w»ai atlrdto, lakatų Ir plaačtų liga*. Greito pallalmo, *uakaua kt <
parimo. Did.l'o *npykimo, dyeopeaaljoa tapgl ano JannyatA* klaidu
aoavatkam^, tekio* nuboginto, alilkr^lamij riapti) UgH. Taip pat
MOTERŲ: ■kaumlagHsiteto*i*lt|,baltųjų tetejlmo, vtooklg motertokBllg^; naatboklt kad kiti daktarai Jam* &*p*g«lb4jo, ■■■ i*agydy*l«
tia* Ir ataiMušjualM liga*, jol to* karto pa* man* ata!»*auk*i, plrmlM aoga kur kitur. Raasyk kaip moki, *aa »upra*lu, isatirria, dnool* rodo, kad
r*la(* pritalk v*la gyduole*, kurio* yra gortaualo*, o aptarta i t rvelkato, b* aklrtumo kaip toli gyvenat

TĖMVK1TK! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į alsą, ar rašant laiškas, visada reikia adresuoti, ant Šio
oaujo adresą teip:
•

DR. F. HARTMANN, 231
Valandos: nuo 11 iki 5 po plot.

YOrk

Nodėlioj nuo 10 iki 1 po plot. Vakarais Pan. ir Pet. 7-4.

Jalflu nori kad tavo Biznis Metiniu, tai apsloarsink "Lleiuvojc

laiškams popierų, importuotų iš Francijos.
gausi $35.00 vertės 1400 visokių Šventųjų vartių

abrozėlių*

Virš paminėti tavorai užima musų štore daugybą lentyną
kurios yra reikalingos mumis naujoms knygoms, ir todėl męs
esame priversti šiuos visus tavorus išparduoti už X dalį jų ver
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.
Šitie tavorai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas. Todėl
kas nori pasipinigauti prieš Kalėdas, tai dabar yra geriausia 7
proga, kada įdėti į Šį tavorą $5.50 atveda $21.00.
. Rašyk mumi, o męs prišiųsime tau cirkaliorių kuris viską
dėtaliŠkai išaiškina kaip padaryti pinigus Prieš Kalėdas.
Adresuok

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St

CHICAGO, ILL

rf

