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POLITIŠKOS ŽINIOS.
4

MASKOLIJA.

Kad Maskolijos biurokratai su
turinčiais Jtokius politiškus per
sitikrinimus didelių ceramonijų
nedaro, tą visi žino. Žiaurumais
tokiais, kokių civilizuotuose kraš
tuose niekur nėra, caro tarpai
net giriasi. Žmonių neva atsto
vai durnoj iki šiol retai peikė
valdžią už jos žiaurumą su po
litiškais biurokratų priešais, bet
dabar opozicijinįų partijų atsto
vai durnoj paklausė mjinisterių
pirmininką ir teisių ministerį,
ar* jie žino, jog politiškiejie pra
sižengėliai kalėjimuose būva pla
kami? Ypač bjauriai suj tokiais
apsieinama tūluose Siberijos ka
lėjimuose ; kalėjime Zaraotale
juos į eiles sustato ir plaka bo
tagais. Opozicijos atstdvai ap
kaltina valdžią, jog ji tokiu ne
gražiu būdu keršija savo poli’J" tiškiems priešams ir per tai už
traukia gėdą ant visos Masko
lių tautos. Užmušėjas ministerįo Plehves tapo Zarautalo ka
lėjime taip sumuštas, kad nuo
to pasimirė.. Panašių atsitikimų
netrūksta visuose Maskolijos ka
lėjimuose.
Žinoma,
oioiypui ir
u, teisių
Žinomą, Stolypirt
ministeris mažai paiso, ką sako
opozicijos atstovai, nes Raidžios
sumanymus pagiria konservaty
vai, o tokių durnoj yra daugiau.
• Pariškevičiui dar roddsi, kad
i
valdžia su savo priešais per daug
^velniai elgiasi, jis norėtų, kad
tokius valdžia T>e jokių tirinėjimų iškartų. Bet ir valdžiai, jai
gu toki užklausimai durnoj ir
ne labai pavojingi, bet jie visgi
ir jai nemalonus. Ji sledia savo
tarnų biaurius darbus, ypač ne
geidžia, kad ,apie tokius biurok
ratų darbus \ žinotų užsieniuose.
‘ Tuom tjarpu opozicijos I pasiu
timai išvelka aikštėn valdžios
slepiamus dalykus ir apie juos
išgirsta ir užsieniuose, ir gar
bė Maskolijos kaipo civilizuo
to krašto puola. Jau ir dabar
Maskolija tarp civilizuotų tau
tų statoma paskutinėj eilėj.
Anglijos parlamente jau kartą
buvo pakeltas klausimais! kadan
gi Maskolijos valdžia ne$irupina
išnaikinti pas save cholerą, tai
ar ne vertėtų kitoms automs
prieš ją, susitarus, pabandyti
prievartės. nes ' cholera gresia
pavojumi ir kitoms tautoms.
Prieš kitą civilizuotą tautią nieks
panašių reikalavimų nebūtų pa
statęs. Taigi aišku, jojg tarp
civilizuotų tautų Maskolija sto
vi paskutinėse dilėse. Pasiplatinus gi žinioms apie nepritin
kančius valdžioj pasięlgmus su
politiškaisiais kaliniais, Jog gar
bė gali dar labiau nŪpuJĮti. Be
užsienių*^! Maskolija apsieiti ne^
gali. Dėl^ žiaurių valdžios pasi
elgimų su politiškais priešais
gali ji tiąsū aukti panieką, 9 pa
nieka gąH vTsai išnaikinti jos kre
ditą. Maskolija bijosi, kad už
sieniai neatsisakytų tokiai val
džiai piningus skolinti.' Kalbajog.piningįniuose reikaluose
nežiūrimą, kaip *59 kitais skoli
ninkas pasielgia, bet žiūrima
vien pelno, o Maskqlija už pas
kolintus piningus moka didesnes
palukenas negu kas kitas; bet
i^e visada taip būva. Jau kar
5tį, Prancūzijos parlamente buvo
pakeltas klausimas, ar verta
žiauria. '‘a»kolijos valdžiai sko
linti piningus ir ar prancūzai
privalo tokią žiaurią valdžią dar
savo piningais palaikytil Jau
tąsyk
ministerių pirmininkas
Clemenceau užtikrino, jo£ Nįąs- kolijos valdžia Prancūzijoj pi
ningų negaus. 'Mat žmodės gali
valdžią priverstA elgtiesi taip,
kaip žmonės nori. Juk ypač dėl
Maskolijos valdžios žiauriįūmo ir
Prancūzų simpatijos Maįskolijai
t dilti pradeda, o jaigu su visu iš
dils, jau prancūzai piningų neskolįs, o be svetimų piningų caro valdžia apsieiti negali.
ANGLIJA.

'Anglijoj pasibaigė parląmento
atstovų rinkimai. Mini sterijos
priešininkai pats prisipažįsta, jog
linkimuose* jiems1
nepasisekė,

X.

Teisybė, Asquitho partijos atsto su dviem kanuolėm. Abudvi pu
vų, taigi -liberalų, išrinkta ma sės laukia tik tinkamos progos
žiau negu unijonistų, taigi šali mušj pradėti, nes jo išvengti jau
ninkų priešingos partijos, bet to nebus galima. Revoliucijonieriai
ji priešingoji partija turi remtie- norėjo kalnuose mušj pradėti, bet
si vien ant savo partijos narių, prezidento generolas jiems kelią
nei jokia kita partija jų nerems, užstojo, todėl jie turi pirma pra
Asquithą gi paremia airiai ir simušti, kad galėtų kalnų link
darbininkų atstovai, žinoma ant trauklias. Kiek tčia yra revotiek, kiek Asquith airiams ir dar liucijonierių, tikrai nežinia.
bininkams panorės gero daryti,
bet kad liberalai ir airiams ir
darbininkams žada daugiau ne
gu konservatyvai ir unijonistai,
kuriems rūpi labiausiai lordų rei
IS VILNIAUS.
kalai, tai nei airiams, nei darbi
ninkams nebūtų naudos, jaigu
dėl jų nepritarimo Asquitho mi Vilniaus inteligentų kliubas
šią žiemą ketina suruošti šešius
nisterija turėtų pulti.
■ Išrinkta: liberalų 193, darbi koncertus, kurių tikslu yra su
ninkų atstovų 36, airių nacijo- pažindinti publiką su klasiškais
nalistų 58, neprigulmingų airiu muzikos veikalais. Tuose kon
9, taigi ministerijos šalininkų certuose dalyvaus be žinomų Vil
296, jos priešininkų, taigi uni niaus artistų: Vandos Bogušejonistų išrinkta tik 249. Taigi vičaitės (smuiką), Kinkulkino
ministerija turi 56 balsus daugiau. (violenčelia)- ir šlosbergaitės
Ne didelė tai persvara. Todėl r(fortepijonas) dar ir kitų mies
tų artistai. lulėtų kaina prieina
laikytiesi negali, ji negali rem- ma : nuo 2 rublių iki 60 kap.

IS LIETUVOS.

tiesi vien savo partijos pro
gramų; Viskas priguli nuo airių
balsų. Airiams Asq4ith, jaigu
nori užsilaikyti, turės nusilenkti.
Jau* prie Gladstono žemesnysis
parlamento rūmas buvo užgyręs
autonomiją Airijai, bet tą užgyrimą atmetė lordų rūmas. Kad
ir dabar panašiai neatsitiktų,
airiai reikalauja, kad. lordų bu
tui būtų atimtos tiesos atmetinėti žemesniojo rūmo užgyrimus.
BRAZILIJA.

Pereitą subatos dieną iš naujo
pakėlė riaušes' Brazilijos kariš
kojo laivyno jūreiviai. Riauši
ninkai užėmė Cobra salą. Jū
reiviai manė, kad prie jų prisi
dės |r miesto Rio Janeiro gar
nizonas, bet apsiriko, žemės kariumenė pasirodė ištikima* val
džiai. Maištininkų buvo 600.
Veržiant maištininkų stovyklas
užmušta 200, kitus paėmė lai
kanti .sargybą torpedų gundyto
jai, kada jie naktyj nuo Cobra
salos_jjprėjo pabėgti. Ant gat
vių užmušta apie 200 žmonių
laike bombardavimo. Tūlos val
džios triobos tapo bombų pagadytos,- tame rUmas iždo, užsie
nių į ministerijų ir viešų darbų
departamento trioba. Salą bom
bardavo p&krančių baterijos ir
du kariškiejie laivai. Du kartu
sustabdyta mūšiai palaidojimui
užmuštų.
Naktyj maištininkai
stengėsi nuo salos pabėgti. Jie
susėdo į valtis ir plaukė prie
kranto, bet juos patėmijo tor
pedų gaudytojai ir bėgančius iš
gaudė.
‘
Dabar miestas Rio Janeiro 30
dienų pastatytas po karo laifco
teisėms. Valdžia mano, jog mais
tai galutinai pasibaigė, bet ji ir
po pirmutiniam jūreivių sukili
mui taip jau tikėjo, kad piaištą
suvaldė, bet jūreiviai antrą kar
tą sukįlo. Turbut, dar neviskas
yra taip, kaip valdžia garsina,
nes telegramai aštriai cenzuruojami. Pirmiausiai miestą bombarduoti pradėjo laivas “Rio
Grande”.
MEXIK(>

— Lietuvos žinios —

Dvarus pardavinės iš licitacijos Vilniaus Žemės Bankas savo
namuose prie Jurgio prospekto
Vilniuj:
Vilniaus gub., lapkričio 25, *7
ir 30 d. pirmukart ir gruodžio 17
d. antru kartu; . -,
Kauno gub., lapkričio 26, 29
ir gruodžio 1 d. pirmukart, o
gruodžio 18 d. antru kartu.
Smulkesnes žinias rasit laik
raštyj “Pravitelstv. Viestnik” No.
214, Vilniaus Žemės Banke, tai
pogi ir per “Lietuvos Ūkininko”
redakciją.
— Lietuvos Ūkininkas —

Iš KAUNO.

Spalių 30 d. “Dainoje1 buvo
vakarėlis. Vaidino “Pietro Karuzo” ir “Be šulo”. Paskui ‘‘Sau
lės” kursistų p. Vokietaičio ve
damas choras padainavo kelias
daineles. Viskas pasisekė pui
kiai, ypač visiems patiko dai_nos. Tik vienas dalykas nema
lonus : mūsų tautiečiai net vie
šuose savo susirinkimuose tar
tum drovisi savo kalbos. Ir per
šį vakarą buvo girdėti kalbant
daugiau lenkiškai arba rusiškai,
negu lietuviškai.
Tis.
— Lietuvos Ūkininkas —

Iš ŠIAULIŲ.

Čia eina dabar liosavimai jau
nųjų kareivių. Vienas iš tokių
naujokų priėjęs prie karo vir
šininko pasisakė nenorįs tarnau
ti kariuomenėje, kadangi tat esą
priešinga jo nuomonėms. Pri
ėjus jo eilei traukti liosą, atsi
sakė, už jį turėjo traukti viršai
tis. Nežinia dabar, ar jis ateis
stotų kariuomenėn, ar bus tvirtas savo nuomonėje ligi galo.
Už nestojimą kariuomenėnI gręšia kalėjimo bausmė.
<
Gk.
— Lietuvos žinios —

IS

KUPIŠKIO, Ukmerg. pav.

Spalių 15 — 18 d. buvo nau
jokių ėmimas, šiemet tiek gir
tų naujokų jau nebuvo, bet vis
dar atsirado tokių, ką nusigėrę
gulėjo žydo tvarte. Beto, da
bar daug mažiau stoja naujokų,
neg pirmiatf; mat, turtingesnieji
vis užsienin išbėga. Dabar pa
ima ir turinčius 2 laipsnio
lengvenybes (Igotas), ir šiaip,
by tik į žmogų panašus.

Iš Mexiko ateina prieštarau
jančios - žinioj; nei vienos pu
sės žinioms negalima užsitikėti,
nes abidvi gana tankiai prasi
lenkia su teisybe: jaigu tikėti
valdžios žinioms, tai išpultų, kad
— Lietuvos Ūkininkas —
revoliucija jau seniai užsloginta;
jaigu tikėti vėl žinioms ateinan
čioms nuo revoliucijonierių, tai
l IŠ PANEVĖŽIO.
reiktų manyti, jog revoliucija
apėmė jau visą Mexiką ir re- Šią vasarą apylinkės gyven
voliucijohieriai paima vis dau tojai turėjo uždarbio. Nuo Pa
giau miestų. Bet iki šiol ! nei nevėžio lig Pyniavos vedė plen
valdžiai nepasisekė revoliuciją tą. Iškarto vietiniams mokė
užsloginti, nei revoliucijonieriams davo po 70 — 80 kap., o atėju
ant valdžios viršų paimti. Iš siems ištoliau po 1 rub. — r
tikro, rodosi, iki šiol didesnių rub. 20 kap. Kad nors tokio
musių, koki galėtų didesnę svar uždarbio būtų gana, tai mūsiš
bą turėti, dar nebuvo, Bet da- kiai nebėgtų į Ameriką. Bet čia.
bar laukiama didesnio mušio anot jaunikių, nėra laimės, tik
aplinkinėse Chihnahua. Miesto vienos bėdos ir vargai, o Ame
aplinkinėse stovi su savo kariu- rikoje.... na, ir iš Amerikos
menė prezidento Diazo generolas grįsta, nes ir ten to gero gana.
— Vilti* —
Navarro. Sustiprinti jo pajiegaa
atsiuntė jam 400 naujų kareivių!

IŠ VILKAVIŠKIO.

Pavasarį š. m. p. Gerlakienės
rūpesčių Vilkav ietyje tapo ati
dengtas Vafšavo* moterų drau
gijos skyrius. Prie šip ąkyriaus
prisirašė apie 34 dvarpoųės len
kės, daugiausia jš Vilkaviškio
miesto. Į skyriaus vaidybą tapo
išrinktos: .p. Gerlakionė pirmi
ninke, p. Galerienė iždininke (iš
šaudiniškių dvaro^ ir p-lė Smolskiutė sekretore. , _
Greitu laiku iš narių mokesčių
skyriuje susirinko apie ąqo rub.
Dvi nedėlios atgal skyrius pa
samdė p, Antanavičienės namuo
se butą, kuriama bus. įrengta
mokykla ranku darbo Nedėlia
atgal į rengiamąją mokyklą at
keliavo ^nokytoja, lietuvaitė, pa
nelė Romanauckiutė. 4š pat pra
džios mokykloje mokys austi ir
segutes dirbti. Audimui yra už
sakytos staklės, kuriomis galima
bus audeklas, milas ir kitokie
audimai austi nuo 2 iki 3 arši
nų platumo. Astuonias valan
das audžiant galima išausti apie
10 — 12 aršinų. Teko regėti au
dimo praboj Niekad netikėjau,
kad 4aiff gražiai namie galima
išausti. Audeklas vilnonis nie
kuom i nesiskiria nuo fabrikos
gelumbės. Perkant tokių išdir
binių prisieina, gana brangiai mo
kėti: nuo 2 iki 7 rublių už ar
šiną. Mokykloje ^mokys taipgi
austi vilnones skarąa (skepetas).
Kad išmokti austi ir segutes dirb
ti prisieis mokytis apie du mėne
sius. Ūkininkų dukterims už mokymos- austi reikės mokėti 10
rub. ir už mokymot segutes dirbti
2 rublius; mažažemių ir bežemių
dukterims už pirmąjį darbą reiks
mokėti 6 rubliai ir už antrąjį 1
rublis. Šita mokykla labai verta
bus aplankyti mergaitėms kai-,
mietėms, nes iš to. jot daug nau
dos turės ateityje. Ui mokyk
los įsteigimą ir rūpestį apie ją
iš augšto galima išreikšti ačiū
ponioms sumanytojoms.
Prie Vilkaviškio skyriaus gali
prisirašyti moterįs, mokančios
lenkiškai kalbėti/ net visi susi
rinkimai vedami lenkų kalba.
Pažymėtina, kad iš Vilkaviškio
miesto prie moterų draugijos la
bai mažai kas tgfipsirašė, — tik
tai 6. Iš to matyt, kad lenkės
gyvenančios dvaruose labiau su
sipratusios ir daugiau prijaučia
apšvietimui, negu miestietės.

I,"

lllinoi*, under Act of March yd. 1879.

kvotimus katalikų vaikai dažnai girtybės įstaigas uždarė^ o da
skelbta nepaprastas herezijas!
bar vėl savo rimtą nutarimą
— Vilti* —
stengiasi atmainyti. Į ką čia
panašus toks darbas, juk tai tie
siog gėda visam valsčiui! Visa
IS KAIRIŲ, Šiaulių pav.
žmonija žengia pirmyn, sten
Ant Visų šventųjų išauštant, giasi būti blaiva, o čia Sviatosudegė Kairių d varia. Vercins- šino valsčius eina atžagariai.
Vyrai, nesiduokite keliems
kio klojimas su pašaru, medžiais
ir padargais.
Būta padegta. girtuokliams save už nosies vaEina kalbos, kad ir visa* nu džioti I
Saltlnls —
baigsią dvarą deginti. Niekšų
darbas!
~
M. 2.

____ ____ 1
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kiek nestengias tą žulikų darbą
perspėti.
Damazas Treigys.
— Vilu* —

I '

IS PANEMUNĖS FERGUESSO, Naumiesčio pav.

Dvylika metų našlavus Pane
munės mokykla šiais metais 5.
dieną spalių (n. st.) susilaukė
savo mokytoją, p. Petrą Dum
čių. Jisai, mat, turėdamas šioj',
parapijoj (Eiciūnų kaime) savo
— Vilti* —
ūkį, savo labo dėlei, dvylika 1
IS VABALNINKO.
metų atgal pernešė mokyklą į
Lietuvių
Katalikų
Moterų savo namus ir ten per tąjį lai-l
Ift KRIUKŲ, Naum. pav.
Draugijos skyrius Vabalninke, ką mokino vaikus. Valstiečiai
Pereitais metais Kauno Vals sujudus, sukrutus vietinėms mo per tą dvyliką metų be paliovos
tiečių bankas nupirko nuo gra- terėlėms ir mergaitėms, pade reikalavo, idant p. Petras Durs
pienės Milžinskienės iš Grogždų dant dvasiškiams, įsteigtas 1908 čius sugrįžtų atgal į Panemu-:
(Katino g.) Sviatošino dvarą. Ta metais. Pirmasai visuotinasai nės mokyklą; bet jisai vis m©-*
sai dvaras turi apie 12 šimtų susirinkimas buvo lapkričio 16 Ui po metų delsė ir delsė. Gar
margų žemės, priskaitant prie dieną tų metų.' Nuo to laiko lop, šiais metais, valstiečiams '
jo' ir miškus. Dirbamos žemės ir ikišiol buvo daroma kas mė užsispyrus ir padarius tam tikrą
prie Sviatošino dvaro yra apie nuo susirinkimai^ per kuriuos nutarimą, Suvalkų Direkcijos
400 margų, Tą žemę bankas pa kiek plačiau buvo aiškinama hi- jam įsakyta, kad būtinai grįštų
vedė senatikiams čion partrauk gijenos mokslas ir dalinami tam į Panemunės mokyklą, ką jisai;
tiems iš Kauno gub. Jų čia ap tikri spausdinti lapeliai* su hi- ir priverstas buvo išpildysi. H
sigyveno apie 15 šeimynų. M įšo gijenos patarimais, ypač apie na Šioje apygardoje daug yra -val-|
kus nupirko kompanija, susidė mų tvarką ir švarumą. Lape kų norinčių mokytis, Ui greita!
jusi iš vietinių dvarininkų. Pa liai buvo platinanti ir tarp ne laiku prisipildė mokykla Uip,
gal sutarties, žemė iš po miškų narių. Buvo keliami ir kitokį kad vietų norintiems nepriteko.i
priklauso bankui,
dvarininkai klausimai: švietimosi, moterų Dabar mokykloje yra 58 moki-!
privalo iškirsti per penkerius me padėjimo, namų ūkio, pieninin niai; tarpe jų 36 bernaičiai ir
kystės ir k.
• ,
tus.
22 mergaitės. Tečiau dėliai to,
šiais metais skyrius .aimėjo jog norinčių įstoti mokyklon da!
Miškų yra apie 800 • margų.
Jų dalis jau iškirsta, dabar galima vieną ypač veiklų narį — panai ne mažas yra skaitlius, moky
sakyti, taip kaip jų nėr; jau nu tę Likaitę. Ji šiemet pabaigų tojas padirbinęs suolus, ketina
— metaips
plaukė į Prūsus. Liko tiktai vi si gimnaziją, ’visienjs
mokinių priimti. Kaip
‘vvnėie ir jsira-'
išira- -..o*.:*
» . .
>
su Nemuno kraštu vainikas, bet apsigyvenusi tėvynėje
matyt iš čia ___
paduotų
skaitlinių,!
prastas tai miškas — labai re šiuši draugijon, pasižadėjo» per Ui ir mūsų krašto mergaitės ne
ta medžių. To miškelio yra apie ištisus metus s&ematiškai aiš- nori atsilikti moksle nuo ber
48 dešimtinės, tečiau jis iškirsti kinti pedagogikos mokslą, Šios naičių. Tai yra labai pageidau
vyriausybės liko uždrausta. Ta naudingos, nes turiningos pas- jama. Kiek teko patirti, Pa
1
sai miškelis paliktas kaipo Ne kaitos, pritraukia nemaža klaunemunės parapijoje yra labai
muno krantų grožybė. Na, nors sytojų.
mažas procentas analfabetų, be-j
dabartiniu laiku maža Jis pri šviesties ir susiprasti labai mokslių ne daugiau kaip nuo
duoda Nemuno krantams gro daug padėjo buvusieji Vabalnin 15 iki 20%. Laikraščių į šią
žybės, bet visgi pilliteiia kelei ke kuningai: Klebonas Bizaus 4>arapiją ateina apie 30 egz.,
viui, kad kadais čia būta miškų, kas ir kam. Karosas ir dabar daugiausia prasiplatinęs "šalti- j
kuriuos iškirto nuožmi dvari- tebesąs kun. Fabijonas Kemė nis’. Galima tikėties, kad ilgai
ninkų-“bankrutų” ranka.
Že šis. Jie tikrai dvasišku atsi niui . da daugiau bus skaityto
mė iš po girios išdalinta į 40 davimu visuomenei, nesigailėda jų, nes mokyklos jų prirengs.
kolionijukių: po 15, 10, 8, 3 de mi * išlaidų, sveikatos ir truso
Dabar Panemunės parapijoje
šimtines. Ten yra žemės viso padarė tiek, kad mūsų atmini yra dvi mokykli: viena Panemu-i
kios rųšies; daugiausia prie ba muose užsirašė nebeišdildomai. nėj, kita (ministerijos) Leoniš-}
lų, arba prie smėlio. Vietomis, Visų draugijų dvasia* — tai kun. kių kaime. Tos mokyklos moks-Į
gerai žemę išdirbus-išgrabiavus, P. Kemėšis. Tik daugiau tokių lo metais, aplamai turi apie 130!
gali būti gražių pievų. Į žemę kuningų, o tėvynė netruktų pra*- mokinių. Beto
"*
da mokinama ir
e
iš po girios senatikiai nekimba, sitrinti savo akis.
pas tėvus namuose. Galima pa— Viltis —
nes turi geresnius kąsnelius. Ta
sigėrėti
Leoniškių
mokyklos
tai bankas leidžia ir lietuviams
mokytoju p. J. Jokūbausku, kutąją žemę pirkti. Da tikrai lig■ris saVo mokinius pratina skai
• IŠ SKUODO, Telšių pav.
siol nežinoma, kiek atsieis tos
tyti laikraščius.
Tam tikslui
Į žemės margas. Kaip girdėt, at
Pereitais metais Skuodo vals savo mokiniams uoliai -pėrskai-;
— Lietuvo* Ūkininkas —
sieis apie 50 rub. margas.
tiečiai, valsčiaus valdybos bute to kiekvieną^“Šaltinėlio” numerį, j
Čionykščiai lietuviai mažaže susirinkę, buvo surašę nutari Tiems gi, kurie , baigia mokyk
miai noriai kimba prie girinės že mą, kad traktierius, kuris bai lą, inkalba, Jfuutt, apleidę mo
Iš KAIRIŲ, Šiaulių ap.
mės. Atsirado lietuvių ir iš Kau siai tvirkina skuodiškių jaunimą, kyklą, stengtųsi pasigaminti Sau
Mūsų kairiškiams dėlto pati no gub., kurie čia nusipirko sau šventadieniais turi būti užda laikraštį. , Toksai uolus darbas |
ko mokykla, kaip tik prasidė tosios žemės sklypus, taip kad rytas. Tas nutarimas žemiečių visgi galutinai ne pasiliks be ge-,
jo mokslas nuo l-os spalių, mo dabafį kaip girdėti, jau visa iš viršininko buvo patvirtintas; už rų .pasekmių. Panemunės pa- i
kykla grūste prisigrūdo vaiku po miško žemė išpirkta,
tai traktieriaus laikytojas, nots ■apijos mokyklų neužmiršta nei
čių. Nors vietoą tėra trims de c Einą gandas, kad ir dirbamąją ir spjaudydamos, nebegalėjo par vietiniai k feninga i:
Leoniškių
šimtims vaikų, bet jų priimta še prie Sviatošino žemį; bankas pa davinėti degtinės bent iš gat mokyklą lanko du kartu per sa- ■
šios dešimtis ir vienas. Nebe vešiąs čiopykščiamS*- žmonėms, vės pusės.. Taip praėjo kuone vaitę kun. Juozapas Skinkys, o ’ .
teko vietos 40 -vaįkų. Laukia įneš senatikiaT labai bėdini, negali visi ntetai; nors ir tbks menkas Panemunės . mokyklą
ketino j
kairiškiai, kuomet pastatys pa bankui išsimokėti. Kai-kurie ir smūgis tečiaus traktierninkui bu lankyti kun; Simanas Skinkys, i
togesnį butą, Jaukia, kuomet patįs ketina išbėgti, nes papra vęs skaudus. Dabar jis išsi laukia tiktai Direkcijos leidimo.
jų
visi
vaikai . galės- su tę prie uždarbių, p čia vietoje rūpino, kad priešingai visiems Kuningams mokyklų lankymas
tilpti, ir sulaukti negali. . Anot1 jų neturi. Tatai negali/ iš vie- valsčiaus nutarimams, šventa ne visur galimas, ypač kur yra
mokytojaus tikras vargas esąs. nos žemės pragyventi.
dieniais trakterius galėtų būti keletas mokyklų, o'maža kūnin
— šaltini* —
atidarytas ir štai, spalių m. 31 ių arba tiktai vienas. Bet vis— Ateis bėdnas įnamėlis vaiku
vedinds į mokyklą ir verkia, ir
d. sekmadienį net per visas pa <i turint gerus J n^ruš, galima
aimanuoja: mat, juos ‘tyrinus
maldas ir ligi vakaro traktie Uame dalyke šį-tą nuveikti ir
Iš KRIUKŲ, Naum. pav.
skriaudžią, jiem^. b|dniemą^nesą
rius viešai išbuvo atdaras. Ma kliūtis pergalėti,. kaip tai mato
vietos nė mokykloje. Ateis ūki Jau porarmetų praslinko, kaip tyti, valstiečių nutarimas jau me Pamčmunės 'parapijoje. Pa
ninkas, ir tas šaukia-rėkia, tik, Sviatošino- valsčius per sueiga paseno; žiūrėsime, kaip jie tą tirta-yra, kad kur kuningai lan
žinoma, be ašarų; kam, girdi, nutarė* uždaryti valsčiausA ribose naujieną priims ir kaip ilgai kęs ko mokyklas, ten duagiau ir mo
tų trobelninkų vaikai? juk tie šventadieniais visas karčemas. tokį. pasityčiojimą.
linių, rimčiai! vedamas moks-, i
trobelninkai nė kapeika neprisi Nors ne visada tasai nutarimas — Šį pavasarį žinomas visai ias ir žmonės tomis mokyklomis’
deda prie palaikymo mokyklos, buvo gerai pildomas, bet visgi apylinkei ištvirkėlis L., Paluknė.- labiau pasitiki.
juk - jie nevažiuos, vežt naujai šventadieniais girtuokliavimas ir šodžiaus, išeidamas į Prūsus, iš
— Šaltinis —
mokyklai mėdžįigos? Mūsų, o peštynės retai atsitikdavo. Tok- viliojo ir tūlą mergaitę, kuri
ji *1
♦
’
1 - n L?
ne jų vaikai tųrH mokyties! Ir sai ramumas nusibodo girtuok- slapčia nuo tėvų išbėgo. Dabar
vienų ir kitų- 4eif ybė! Tik-tik liams, o ypač karčemų savinin- vaikinas sugrįžo, bet vienas, IŠ RUDZIŠĖJĖS, Trakų paū.
mokytojas beįsteigiąs numalšin kams. Tatai 9 lapkr. (n. st.) Paskui pasirodė savo drauge
Lietuviai
įvestąja pamaldų
per valsčiaus sueigą, atsirado pardavęs į paleistuvių namus.
ti-vienus ir kitgs.
tvarka
baisiai
nepatenkintu
Patįs vaikai taip-pat maloniai keletas asmenų, norinčių šven Nepirmąją jau tokia nelaimė yra Jiems pamokslas sakomas tuoj[
lanko mokyklą. Auot mokyto tadieniais karčemas vėl atida sutikusi. Gaila mūsų jaunimo:
x> lenkiškojo,} o abudu po sujo, nė vienas Vaikas bereikalo ryti. Tarp susirinkusių buvo nabagas ligi nepražydęs jau
nai, kaip Varėnoje kad buvo
nesugaišta. Tik paprastai patįs matyti ir karčemų savininkai iš pūna.
pradėta.
Lietuviai ankščiau su
tėvai dažnai sugaišina vaiką, pa Kriukų ir Ilguvos. Galima su — Nuo šios vasaros Skuode
sirenka,
tai
kad jiems būtų pa
silikdami namų darbams. Pasi prasti, jog jie tūrėjo “pijokėlius” susidarė žulikų kuopelė, kurie
mokslas
sakoma
prieš sumą, kaip
rūpinkite, tėveliai, ži^faišinti vai gerai “pačestavot”, kad rėktų šventadieniais ir mugių dieno
kitur
mažumai,
Jai
jie ramiai pa
kų dėl niekui Tegti rantai pasi ir užstotų už jų reikalus, nes mis miesto pakampiais
moko tuos kelis rųėnesius. Tik jie patįs žiūrėjo ir laukė savo trimis kortomis iš piningų: ftris sisotintų dvasiškuoju maistu ir
kai kurie dejuoja, kad religijos agitacijos pasekmių. Bet dar kortas dėsto, o reikia atspėti, bent tuo būtų patenkinti. Po
nesą kam mokyti. jNprs moks nežinia, kuo tas visa pasibaigs, po kuria yra piningas; neątspė; lenkiškojo gi, kad gudai pra
las yisas mępuo
prasidėjo nes dauguma blaivesnių ūkinin si, prapuls uždėtas piningas. Ne^ deda grūsties laukan, tai viską
ir kleboniją^čiapaš, bet gerbia kų iš to labai piktinasi ir ketina vienas kvailys, prasigrojęs, pas- sutrukdo ir retais' beištesi dar
tuščioje bažnyčioje. Klemas klebonėlis J. Stanionis dar paduoti į gubernatorių prašymą, kai MU piršta* kremta, likęs, be. pubūti
r"“.“ “TT'T
.
.
tr
-a*
•
•
•
'
'
«
bonui
patariama,
kol ta kvaili
neaplankęs mokyklos nė vieną kad šito girtuoklių reikalavimo piningų.
Kortininkai
yra taip
z
- -- • ,x. .
F.
.
iįdr^ kad
vagi. ti£og
pfei
kartelį, nors
d y .iri akos val neišklausytų. Ir ištiesų, kaip tai
Už tai lietuviai mokės
džios ir turįs įsakymą vaikščiot
akis; kelis sykius žmonės »jau
aigerinti.

18 PASVALIO, Panev. pwvi

piningais ir suvežti medžius.
Dvarininkas Karpis dar nuo
Savęs žadėjo duoti žemės. Ro
dos, geriau jau nebereikia, tečiau vyrai išsiskirstė nieko ne
nutarę, nors pirma ir buvo su
tikę priimti, vyriausybės pasiūlijimą. Mokykla gi mūsų vals
čiuje tėra tik viena, taigi siū
lomosios mokyklos mums labai
reikalingos.

IŠ LUKŠIŲ, Naum. pav.

valstijoj
J?ew Jeraey buvo
2,537467 gyy. arb* 653498 dau
giau negu 1000 m. arba 30,1%.
Valstijoj iLJtah šiemet buvo
373»35įjgyvęntojų, arba 93,602
daugiau negu 1900 m.
Valstijoj ^yyoming šiemet ras
ta I45.į65 gyventojų arba 53434
daugiau negu 1900 m.
Alaskoj šiemet rasta 64,356 gy-

VARĖ VELNIĄ, BET IftVARĖ

ri amenkotė jis Ir pačiai 500 d®!.; bet ji jonės, dabar ti
PININGUS.
Lukšiuose rengiama statyti
Dąug metų praslinkus šią va
apie teplionai,
žinoma,
mei
tuos piningus bankai sugrąžino.
nauja “špitolė”. Tik kažin ko
sarą vėl teko apsilankyti PasvaJeraey City, N. J. Išvyti vel
rystę išmananti, užmokės tiek,
I lyje. Per paskutinius metus šis
dėl p.p. “dozorcos” darbą pave
nią kartais gana brangiai at
kiek nelaimingai merginai būt
dė žydui už 2 tūkstančius rub.
tas Pasvalyje atsimainė. Atsi
sieina: čia gyvenantis italijonas MŪiTYNĖS
STREIKIERIŲ visam gyvenimui iužtekę.
Žmonės tuomi nesotus.
Ziovanui Leonardo ir Leonora
rado skaitančio jaunimo, susitvė
SU STREIKLAUŽIAIS.
— Lietuvos Ūkininkas —
rė ugnagesių draugija, kokį kar
Busteno vienai ■ moterei už tai
tą per metus įvyksta lietuvių va
Milvvaukee, Wis. Šovęs použmokėjo 276 doli Moteris Bus
karai. Miestelį puošia du pui
teno turėjo pilvo skaudėjimą. licistas į streikierių sargybą pa
MŪSŲ PREKYBA.
Jai kas pasakė, jog moteris Ru gimdė čia kruvinas muštynės
kus tilta.i, per Svalią ir per Lėtaip
venį. Sis antrasis tiltas pasta
bino moka gydyti velnio apsės prie Alderio ir Sūnų drabužių
Linų
kainos
Kauno
gub.
— Sultini* —•
1900 metuose.
tytas begalo neparankioje vieto
pakilo, kaip jau senai nėra buvę.
Ant Havai salų šiemet buvo tus ir pas ją nuėjtts, toji tuoj dirbtuvių. Dirbtuvių langai ta
je. Miestelėnai norėję, kad til
Už gerųjų linų valaknų pūdą I9L9O9 gyventojų arba 37,908 ir pasakė, jog pilve yra velnias po išdaužyti. Streikieriai dir
tą statytų, kaip eina Vaškų yiešmokama daugiau kaip 6 rub., o daugiau negu 1900 m. Bet ant ir už 25 dol. apsiėmė jį išvaryti bančius dirbtuvėj darbininkus
Iš TRAPIO, Ukm. pav.
kelys ir į ranką. O klebonas,
dar nesenai mokėjo tik po 2
šitų salų, prieš jos susidūrimą su Davė ligonei kokių ten geltonų privertė mesti darbą ir eiti na
Spalių 24 d., beviešint krikš 3 rub., ne daugiau. Taip pat civilizuotoms tautoms, čiabuvių dulkių, ir liepė gerai su joms mon. Daug dirbusių dar dirb
sako, ūžsispyręs, kad tiltą statytų pro kleboniją, ir gabalą tynose pas Naujųjų Levaniškių kįla prekyba žąsimis. Uždrau gyventojų vadinamų kanakais bu krutinę ištrinti. Kadangi vel tuvėj darbininkų tapo sužeistų,
daržo užleido naujai keliavetei Janį, atsitiko nelaimė. 1 valan dus gabenti žąsis Prūsuosna ko vo daugiau negu dabar.
nias nesiskubino išeiti, tai vel bet nepavojingai.
Policistams
padaryti, — mat čia kūninėms dą nakties išėjo oran {vaišintas kį laiką žąsų prekyba buvo kaip
nius naikinanti moteris davė dar vienok pasisekė streikierius
bažnyčion arčiau vaikščioti, Cia L. Skaržauskas ir nebesugrįžo. ir sunykusi; ale dabar žąsų
vaistų už 55 dol. ir skaudėji vaikyti.
tiltas ir pastatytas. Dabar Vaš Atrado inkritusį stačia galva pirkliai pradėję jas gabenti kimas pats perėjo, būtų perėjęs ir
SKAITLIUS
kų ^vieškeliu važiuojant yra di šulinin. Vaišinties nenaujiena. tosna valstybėsna, ypač Angli- GYVENTOJŲ
be tų brangių vaistų. Bet ne
ABEJOSE DAKOTOSE ir seniai skaudėjimai vėl atsinau m SUĖMĖ PRIGAVĖJĄ.
delis kalnas, pakalnėje status už K^lčiausis čia Janis, kam laikė jon. sisukimas, kaip koks lankaš, ir šulinį tiesiai prieš namų angą
jino ir žinoma, ji vėl nusidavė
Daug nuostolio turi tik Kau
TEXASE.
New York. Pareikalavus val
nuo užsisukimo vėl augštoka viduryje kiemo žemu ir neap no gub. gyventojai, ypač nuo
pas pirma ją gydžiusią moterį džiai, New Yorke likosi suimtas
Sulyg
cenzus
biuro
pagarsin

prieškalnė. Tas užsisukimasj yra tvertu rentiniu, Nabaštikas bu- pasienio delei uždraudimo vežti
ir už 20 dol. gavo mėlynų dul mexikonas John Don Ciriolo
toks siauras, kad dviese nėpra- vo dukart Amerikoje jaunas, Prūsuosna šieno ir šiaudų, už tų žinių, laike šiųmetinio Jung kių; prie to daktarė pasakė, jog
Jose de' Cledrudy. Jis mat Vo
silenksi.
Viename užsisukimo 36 metų vyrąs, dviejų valakų kuriuos Prūsuose visuomet bran- tiniuose valsčiuose gyventojų ne tik ji viena, bet jos vyras
kietijoj, Frankfurte prie Maino,
suskaitymo,
Siaurinėj
Dakotoj,
šone — tvora, kitame — sta ūkininkas, Paliko didžiausiame giai mokėdavę.
ir šešetą vaikų visi • velnių ap
buvo 577,056 gyventojų, arba ant sėsti Busteno užmokėjo už vy prigavo jubilerį Kocha ant 34,000
— Viltis —
ti pakalnė į paupį. Arkliai, pa nuliūdime jauną pačią ir tre257,910 daugiau negu 1900 m. rą 50 dol, o už vaikus po 10 dol dol. Mezikonas, paėmęs už tiek
kalnėn įsibėgėję, kai pasisuka jetą mažų vaikučių. Svirplelis.
Per 10 metų gyventojų skait Netyčia ragana išgirdo, jog po nuo Kocho auksinių ir deiman
— Viltis —
ant užsisukimo, tai kaip matai
tinių daiktų, išdavė jam be ver
lius pasidaugino ant 80.8%?.
\gali vežimas apsivožti ir pakallicija nori suimti viena ligomi- tės čekį ir gavęs daiktus, iš
Pietinėj
Dakotoj
gyventojų
’nėh nuritėti.
naitę, ji už 35 dol pasisiūlė tą
buvo 583,888, arba ant 182,313, dalyką intvarkyti ir tokiu budu miesto greitai išsinešdino.
Iš LIUBAVO, Kalv. pav.
Kartą eidamas pasi vaiki čioti
su TVIRTOVĖMIS, AR taigi 454% daugiau negu 190001. šeimyną nuo gėdos išgelbėti.
Pirmutine moteris paėmusi
žiuriu ties tuo užsisukimu stovi
Visų §v. d. prieš pat mišpa
Texase šiemet gyventojų su Dvi savaiti vėliau raganė vėl
NEUTRALIZUOTAS
ant laivo bevielinio telegrafo o, pora arklių išsinėrusių iš pa- rus palei špitolę nežinomas žmo
rasta 3,896,542, arba ant 847,832 išviliojo nuo Musteno 20 dol. GREIČIAU UŽ GREITUOSIUS pe ra tori aus vietą, Laivas, ant
PANAMOS KANALAS.
kinklų, vežėčios apsivertusias ir gus taip smarkiai trenkė akme
GELEŽINKELIO TRAU
daugiau negu 1900 m. Gyven už kokias ten raganiškas dul
kurio ji tarnams, plauko tarp
pakalnėn nuritėjusios kelios bač- niu Petrui Stašauskui iš Skais
Prezidentas Taft savo atsilie tojų skaitlius per 10 metų pa kes, su kurioms reikėjo galvą
KINIUS.
New York ir New Orleans.
kos Bauskės Lodingo alaus, Per čių kaimo į galvą, kad tas 15
pime kongresan reikalauja, kad sidaugino 27.8%.
ištrinti Leonardo Busteno, jos
vasarametį šiemet vienas vaiki minučių gulėjo be žado, mirti
Mumphis, Tex.
Prancūzas
jis paskirtų piningus parengti
vyras, už meilės lašus užmokėjo Rene Borrier su Blerioto aeropnas užsimušė negyvai škoje pa- nai sužeistas. Jau, rodos, pras
tvirtovei apgynimui Panamos
GERAS DARBDAVYS.
dar 16 dol. Pigiai jam raga lianu mėgino gauti vieno laik
kalnėje.
linktų bent viena šventa die kanalo. Tuom tarpu tam tikslui
KVIEČIAI IR RUGIAI.
nė darė, nes brangiai jis mokėti raščio už greitumą puskirta do St. Louis, Me- Čia didžiausioj
Ar ištikro klebonas kaltis ir nelė be muštynių, bet ne! Per
reikia mažiausiai 14 milijonų dokiek jis kaltas, kad taip ne šv. Panelės Užgimimą net su
Washington, D. C. Sulyg at negalėjo. Tik paskui vienas kai vaną 5,000 dol. ir tas jam pa alaus leidykloj Augusto Buscho,
larių, bet kongresmanas Le
skaitos žemdirbystės ministeri mynas pranešė, jog Rubino visą sisekė, nes paskirtą kelią jis tarnavo ilgus metus kaipo agen
parankioje vietoje pastatytas toks branktais skaldė vieni kitems
vingston užtikrina, jog įrengi
i brangus tiltas, tvirtinti nedaliu, galvas ir, kaip girdėti, tai lietu
jos, Jungtiniuose Valsčiuose šie šeimyną ąnt proto pastatė.
perlėkė greičiau negu kas nors tas Ludwig Demming, bet užsi
mui visų tvirtovių apgynimui
tik ne kartą girdėjau už tą til vių darbas.
met žieminiais kviečiais užsėta
kitas ir tai ne tik Amerikoj. Bor manė pats ant savo rankos ką
kanalo reiks milijardo dolarių.
tą garbinant kleboną:
34485,000 akrų, arba ant, 2,$%
rier lėkė su greitumu 87 mylių nors užsidėti, todėl pranešė Buš
— šaltinis —
Ir kongrese netrūksta pasiunti
SIUVANTI VAIKAI.
eliui, jog? nuo jo turės pasitrauk
Paėjęs už rriiestelio paniačiau
daugiau negu pernai Kviečiai
valandą.
i
nių, kurie mano, jog daug pi
ti. Busch jį pasišaukė ir, atsi
ant klebono žemės naują kryžių
vienok šiemet išrodo blogiau ne Daugelis mokytojų Amerikos
giau atsieitų padarius kanalą nesveikindamas, ant atminties davė
gu pernai ir užpernai. *
ir pažvelgiu į parašą: “Antmin- IŠ KALTANĖNŲ, S -uC. pav.
viešų mokyklų reikalauja, kad
utrališku, kaip tai padaryta su
jam popietes šmotelį. Buvo tai
tes paluosavimo tikėjimo ir spau
Rugiais užsėtų dirvų yra siuvimo ir mezgimo mokyklose
ATĖMĖ DEIMANTINES
Keturi sodžiai atpirko nuo Suezo kanalų. Jo užlaikymu 2,138,000 akrų,’ arba 1,2% ma būtų mokinamos lygtai mergai
čekis ant 175.000 dol. To Demdos statitas jaunumenes P&swoGRAZNAS.
turėtų rupintiesi visos tautos be
mingui bent pradžiai pakaks. Bet
lo 1905 m.” — Pasvalio žydai Kaltanėnų dvąrp 980 dešimtinių
žiau negu pernai. Žieminiai ru tės kaip ir bernaičiai. Kad ir
sinaudojančios iš kanalo. Tas
New York. Atkakus iš Eu- ne visi milijonieriai darbdaviai
ant savo sankrovų pasigamino žemės. Kurkliai 480 deš. po
giai šiemet išrodo geresni negu vyrams naudinga mokėti šiek
lietuviškesnėj iškabas, negju ši 15 rub., Aškiniai 200 deš. po 37 atsieitų daug pigiau. Bet, kong užpernai, bet blogesni negu per tiek siūti, to nieks neuž ropos moterei geležinkelių sa taip elgiasi su ilgus metus jiems
resas tur būt pritars parengimui
tas kryžiaus antrašas. Bet mane rub., Berniūnai 180 deš. po'40
nai.
ginčys, bet kasžin, ar jiems rei vininko Theo. P. Shontz, mui dirbusiais; gal ir pats Busch nėtvirtovių, kad Amerika, kada
rub.
ir
Biržija
120
deš.
po
40
4 nustebino ne tiek rašybos klai
kalinga
mokėti išsiuvinėti ir tininkai nuo jos atėmė visokių, visiems taip geras.
dos, kiek tas tikslas, kuriam kry rub. Nors bankan įlindo, bet panorės, galėtų kitoms tautoms
megzti mezginius, O ir to juos deimantinių graznų, nes muito
KOVA TARP ORLAIVIžius statyla. Vaizdžiai prisimi iš savo rankų artimojo jiems kanalą uždaryti.
bandoma mokyti, Tas jau ro- neužmokėjo, Ji vienok užtikriSUMUŠĖ.
niau sato pasikalbėjimą su tuo dvaro neišleido. Duok Dieve
NINKŲ.
dosi bernaičiams nereikalinga, na, jog tas graznas ji apkeitė
Paryžiuj
ir
jų
vietoj
ten
paliko
pačiu klebonu pirm kokios 12 visiems taip apsukriai pasielgti!
RHODES’O STIPENDIJOS.
Aeroplianų išradėjai broliai Žinoma, kas nori, gali tame la- tiek jau verties senas, už kurias Fresno, CoL Pulkas ginkluo
— Viltis —
Metų. Tuokart jis, kalbant apie
Wright
apskundė teisman ang vintiesi, bet daugumui pakak muitas • seniau buvo užmokėtas, tų vyrų 9 gruodžio dieną insitėvynės meilę, taip pasakė: “Die
Champaign, III.
Perdėtinis
tų mokėti guziką insisiu ti, panveržė į ruimus darbininkų orga
vo malonė, kad valdžia mums
egzaminavimo norinčių gauti sti lišką orlaivininką White, buk jo čiakas užadyti ir panašių pa tai dabar nereikalauja antrą kar nizacijos “Industrial Workers of
Iš SIMNO, Kalv. pav.
tą muitą mokėti.
spaudą užgynė. Matyt Dievas
pendiją mokytiesi Oxfordo uni aeroplianas esąs truputį panašus prasčiausių darbų.
the VVorld” ir sumušė daug or
į Wrightų aerop lianą.
Bet
lietuvius mylėdamas taip davė.
versitete
komisijos,
prezidentas
ganizacijos narių. Paskui nu
Lapkričio 2 d. n. sk. trauki
Jai būtų valia kningos spausdin nys mirtinai užmušė bevažiuo Illinois universiteto Edmund White užtikrina, jog jis ant raš
traukė kaiėjiman ir reikalavo iš
to
turi
brolių
Wrightų
pažadė

BEMAŽO GYVĄ NEPALAI davimo pasodytų kalėj iman tos
ti, atsirastų visokių bedieviš- jantį Andr. Siupienį. Mat, ten James, pagarsino, jog egzaminus
NEVARGINGA
KORPO

jimą, kad jie netrukdys jam la■ kų”....
I
5
DOJO.
RACIJA.
organizacijos narių, -bet tas jiems
gelžkelis visai neapsaugotas ir išlaikė ir turi tiesą stipendiją kiojimo, jaigu atkaks Amerikon,
•
Ir štai dabar ant to paties kle bile kam gali pasitaikyti. Kal gauti sekanti studentai iš Illi
atsakyta. Mat čia gyventojai tos
bono žemės stovi kryžius spau ba, kad žmona žada reikalauti nois universitetų: Robert R. bet, girdi, Amerikoj pažadėji 4 New York. American Snuff New York. Apsirgo čia 3 me organizacijos nfeužkenčia dėl lai
dos paliuosavimo atminimui gal iš gelžkelio valdybos atlyginimo Mumphrey, studentas (Lincoln mams negalima užsitikėti, todėl Co. išdalino akcijonieriams už tų Lilia* Viaud ir po smarkių komų ant gatvių prakalbų.
dar to paties klebono pašventin už nuostolius ir už vyro už College; Charles Leslie Stewart, White pirmutiniu išeinančiu gar bertainį metų devidendą 5% nuo konvulsijų sustingo, apmirė. Pa
1
■
išauktas daktaras pripažino, jog
tas.
D-ras P. Avižonisstudentas
“North
Westem” laivių dumia iš Amerikos, o jai indėto kapitalo ir 3% nepapras
mušimą.
Peras.
— Lietuvos Ūkininką* 4Tokiu būdu ji mirė. Todėl tėvai rengė laiuniversiteto; Phillips Comslock, gu jį suimtų, jis žada kreiptiesi to dividendo.
OPIUM RŪKYMAS.
— Lietuvos Ūkininkas —
Anglijos
ambasadą.
kompanija
šiemet
dividendoms dotuves ir mergaitę karstan instudentas Chicago universiteto. i
Pittsburg, Pa. Policija atsilan
savo akcijonieriams išmokėjo 27% dėjo. Prieš uždarant karstą, neEgzaminuotus stojo 8 studentai,
va mirusi mergaitė ant syk at- kė čia chiniečių užlaikomose
Iš SASNAVO, Marim. pav.
nuo
indėto
kapitalo.
Europoj
o iš seniau egzaminuotų yra 10
Iš ŽŪKLIŲ, Naum. pav.
KAŽIN AR TEISYBĖ?
tokių dividendų akcijonieriai ne sisėdo ir pradėjo šaukti motiną. opiumo rukymp olose ir suėmė
Jau keletas dienų vaikštinėja Čia tapo sutverta parapija. Tik išlaikiusių egzaminą. Komisija
Dabar daktarai tikrina, jog mer 37 chiniečius ir du baltspalviu.
iš tų visų turės išrinkti vieną.
New York. Laikraščiai pra gauna, išėmus gal Maskoliją, kur
p'* Sasnavos parapiją du lenku,
gaitė išgys.
Paėmė 200 opiumo blekinaičių.
neilgai džiaugėmies tuomi. Per
valdžia,
kaip
tik
gali,
remia
dide

neša, buk eksperimentališkos me
pardavinėdami
šventųjų
pa
barant policijoj stotyj kratą chi
nai atėjęs į Panemunę klebonu
les
korporacijas.
dicinos Rockefellcro instituto
veikslus ? statomos Čenstakave
niečių kišenių, rasta pas juos
kun. Skinkys ėmė visokiais bu SENATORIAI NE VIENODOS daktaras atliko svarbius mėgini
bažnyčios naudai. Turi ingaiTEATRAS BEPROČIAMS. $23,000 piningiį
dais stengtis naująją parapiją iš
mus rods tik su šunims. Kaip laik
liojimą nuo kun. Fulmano, CensNUOMONĖS.
ardyti ir tupintis, kad būtų pri
GERAI LAIMĖJO.
Washington, D. C. Jungtinių
raščiai sako: jis šunis užchlorotakavos klebono. Bažnyčia —
jungta prie Panemunės; nors žu- Washington, D. C. Senatorių formavo, išėmė jų širdis ir
valsčių
valdžia mano čia pasta
Cleveland,
Ohio.
Nesenai
geras daiktas ir nieko mes nega
kliečiams gana toli, bet kunin- komisija
užbaigė
tyrinėjimą jas sudėjo šaldykloj. Praėjus sa
locnuose namuose Noble pavie- tyti teatrą bepročiams. Paski
lime turėti prieš tai, jaigu kas
gui ne galvoj
M-r-vitas.
vaidų
tarp
buvusio
girių vaitei, tas širdis išėmė, padėjo
toj rado sudegusią moterį, 85 ria tam tikslui $250,000. Minė
reikalingai * ją stato, bet verta
— Lietuvos Ūkininkas —
perdėtinio Pinchoto ir vidaus tikroj vietoj, sujungė su arteri m. Miniovą William. Dabar tame teatre bus perstatymai
protestuoti prieš netinkamą su
reikalų ministerio Ballingerio. joms ir šunis prikėlė. Mano jie, valdžia užtikrina, jog minėta mo svarbesnių ir pamokinančių vei
manymą. Siuntinėjimas žjmonių
Dauguma į komisijos narių susi kad tie šunis išliks gyvi, Taip teris tapo užmušta, o jos na kalų, taipgi koncertai, nes muzi
į tolimas Šalis ir jųjų užlaiky Iš JONIŠKIO, Šiaulių pav.
dėjo iš republikonų senatorių ir bent laikraščiai rašo.
mai išplėšti. Trūksta geležinės ka veikia labiau ant proto, negu
mas juk; turi daug atsieiti, tai
Čia du pasiturintįs lietuviai — apreiškė, jog apkaltinimai Bal
skrybėlės, kurioj turėjo būt kas kitas. Washingtono bepro
gi gal daug didesnė dalis pelno
lingerio yra be pamato; demo
čių namuose yra 4,000 bepročių.
40,000 dolarių.
*■ reiks paskirti agentų apmokė V. Preikštas ir P. Rudis — su
kratai gi rado jį kaltu ir reikalau AMERIKONĄ IŠDUOS ITAsidėjo
piningų,
nupirko
nuo
žy

jimui, negu teks bažnyčiai*; Ant
ja, kad jis būtų nuo ministerio
LIJOS VALDŽIAI.
ra Čenstakavo miestas gana di do geroj vietoj piečių, pastate
vietos prašalintas. Tik vienas renamus
ir
žada
atidengti
krautu

REIKALAUJA 60,000 1 DOL.
SUDAUŽĖ KARUS.
delis ir turtingas, taigi bažny
Washington, D. C. Amerikonas
čiai piningus gali sudėti jcįjo gy ves. Nors žydai daug darė ir publikonas neprilankiai BallingePassaic, N. Y. Gyvenanti čia
Toronto, Ont. Gyventojai čia
Poster. Charitėm Italijoj užmušė
ventojai; kam-gi išnaudoti var daro kliūčių, bet jie nieko neat rui bžlsavo.
lenkė,
Mare Sodenska atsišaukė
protestavo
smarkiai
prieš
invesavo pačią Įr jos kūną paskan
gingus žmones, kurie ir pas sa boja. Kad daugiau tokių žmo
teisman reikalaudama nuo ame
damas
gatvinių
karų
kompani

dino
ežere,
9
paįts
išdūmė,Ame

Vėjo Brolis.
ve, . naujai susitvėrusioje para nių būtų 1
GYVENTOJŲ
SKAITLIUS rikon, tikėdama^ kad čia Ita jos nepraktiškus karus. Kadan rikono Clemenso 10,000 dol at
— Lietuvos žinios —
pijoje turi statyti bažnyčią ir
lijos teismas jo nepasieks, o gi protestai negelbėjo, jie su lygino. Sodenska sako, buk CleJUNGTINIUOSE VALŠdaug jau padėjo piningų bažny-*
amerikoniškiejie teismai jo baus šaukė gyventojų susirinkimą, ku- mens metė ant jos vyro nužiū
l
ČIUOSE.
• tipių trobų statymui. Trečia —
Iš ROZALINO, Panev. pav.
ti negalės, rfes Amerikoj jis ne rin atėjo ir viršininkai; buvo rėjimą, buk jis papildė krimina. neteko man girdėti, kad lietu
Census
biuras
garsina,
jog
prasižengė. «ŠBe» apsiriko, nes pakviesta ir-karų kompanija. Po lišką prasižengimą, o tas ant
Spalių 16 d. buvo dviklesės
viai kada-nors būtų rinkę aukas
jo tokį inspūdį padarė, kad jis
Buvo laike visuotino gyventojų suskai pareikalavusJ Itąįijos valdžiai susirinkimui, išėję žmonės, pra nusižudė.
Lenkijoje lietuvių bažnyčioms. mokyklos pašventimas.
tymo
Jungtiniai
valščiai
tu

dėjo
karus
daužyti:
su
visu
su

Visa tas verčia mane priminti įnešta mokyklon “ikona” ir pa rėjo 91 milijoną gyventojų. Charltono, po iljo atsisakinėji- daužė ii karų, kitų langus iš
mo, nuspręsti jį' išduoti. Jaigu
tautiečiams, kad nesiduotų per- šventė pravoslavų šventikas. Po Labiausiai gyventojų skaitlius
ministeris Knox su savo nuspren daužė. Prie to sužeista 17 žmo
pašventimui
buvo
balius,
kuria

- daug išnaudoti.
J. Plaktys.'
NUMIRĖ Iš BADO.
pasidaugino
Californioj:
joje
da

dimu
būtų dar šešias dienas vil nių.
—* Šaltinis —
me dalyvavo 'ir mūsų klebonas.
bar yra 2,377,541 gyventojų; per kinęs, Charlton būtų laisvu likęs,
— Lietuvos Ūkininkas —
Philadelphia, Pa. Cianykščiadešimtį metų gyventojų skait nes išdavimui laikas jau būtų
me vokiškame ligonbutyj pasi
PATS POLICIJAI ATSIDAVĖ. mirė mergina Ella Tinley, ir
lius pasidaugino ant 892,496 gal praėjęs.
18 GIRSUDĖS, Panevėžio pav.
IŠ SKAPIŠKIO, Ežerėnų pav. vų, arba ant
New York. Liepos mėnesyj kaip pasirodė, pasimirė iš bado,
21 dieną spalių buvo šešių
iš
čia pabėgo tarnaujantis Green- Ji buvo gabi, išlavinta tepliorė,
Nesenai
sudegė
čia
dviejų
seniūnijų sueiga, kurioje daly
VENGRIJA PROTESTUOJA. vick Banke, Walter A. Hali pa bet nemokėjo, ar nenorėjo save
k I
vavo ir žemiečių viršininkas. ūkininkų pirkios, kūtis su gy
GYVENTOJAI ATSKIRŲ
Vengrija protestuoja prieš griebęs $44.600 banko piningų. amerikonišku būdu rekliamuoti,
Viršininkas pranešė nusirinku vuliais ir kitais daiktais. Kitas
VALSČIŲ.
Amerikos sunkinančias vengrų Išdūmė jis Kanadou palikęs pa todėl kitų, mažiau gabių tapo į
siems, kad vyriausybė duodanti trobas išgelbėjo subėgę kaimie
čiai.
Gesinamos
mašinos
mies

Washington, D. C. Census biu ateivystę teises. Vengrija rei čią. Ten didesnę dalį paimtų šalį nustumta, tie menkesniejie
mūsų valsčiui trims mokykloms
Moterįs važinėjimui automo
telyje
kaip
ir
nėra,
Užsidegė
ras
toiiaus garsina jo laike gy kalauja, kad ateivių užveizda ne piningų išleido, bet Hsilgęs pa uždirbo didelius piningus, ji nie
po 2100 rublių piningais, kiek
ko
neturėjo.
Niekada
nieko,
net
biliuose
prasimanė kepuraites,
bus reikalinga medžio ir išlai- kūtis. Spėjama, kad užkrėsta ventojų suskaitymo surinktas ži skirstytų ateivių šeimynų, ką ji čios ir vaiko, kuris dar nebuvo
draugų
neprašė,
velijo
badą
kęs

kokios
matyt
iš paveikslėlio, ši
gimęs,
kada
jis
pabėgo,
sugrįžo
P—lis.
nias apie gyventojų skaitlių at dabar tankiai daro. Reikalauja
1 pysiant
mokytojus.
Valstie iš papieroso.
— Vilti* —
ti,
negu
keno
nors
malonę
priim

tos
kepuraitės
yra gražios ir pa
J -r. čiais gi reikėsią duoti kokios
atgal
ir
pats
užsimaldavo
poli

ir prašalmimo ir kitų vengrams
skirose valstijose.
ti
Prieš
mirtį
ji
nutepliojo
savo
togios
ir
šiaip
dėvėjimui.
cijoj
ir
atidavė
daŪkusius
pidešimtinės žemės, 100 rubliu
Laike gyventojų suskaitymo daromų apsunk’nhnų.

1$ KMERIKOS.

MSMB-■-Jf
Sau!} savo Baltruvienės lūpomis prijaučia
savo
tėvynainiams, ter Jounud, ėjo kas sevaitėj jo
4ai kaip gieda apie laikraščių perskaitęs laikraštį, nenumeta, uždėtoj as buvo F^genolph EmmeV
reikalą:
•1
bet lai prilipinęs markutę pa Sis laikraštis tebana lig šiolai ir
“Kada bjaurius savo žodžius
siunčia Lietuvon savo broliams, tokiu būdu yra seniausias Euro
išleidi ant oro,
Atsimuša In gazietą
seserims, draugams ir varguo poje. Už ketverto metų, busj jo
ir be tavo noro.
liams pažįstamiems. No vienam 300 meti] sukak tuvės. - Paširo-'
Patys tame kalti esat
o ne redaktorius.
amerikiečiui koks dolaris, ar du. džius pirmam Įail raščiui, tuojaus
Katras dirba savo darbą
tai maži piningai, nei nepajus tiek ir kitur ta mintis pasekta. 1616 m.
Kaipo aptiekortus.”
Saulis redakcija, matomai, tapo išleidęs, o už juos galima užsa Antwerpe buvo įl turtas laikraštis
ypatinga aptieka.
kyti, sakysim, “Lietuvos Ūki KieUwe Tijding/ie n. šešiais meninką” (metam Lietuvoj $1.70), tais vėliaus Nath iniel Butter su
“Lietuvos Žinias”, (metams Lie draugais įsteigė 1 aikraštį LondoPlatinkime apSvietimą tuvoj tik $2.20). Tuo tarpu gi ne vardu The Wd^kly News. Pa
Lietuvos gyventojai, gavę laik ryžiuje pirmas ląikrąštis įkurtas tarp Brolių Didžiojoj
raštį dovanai, turės nemažai nau 1631 m., vadinosi : Gasette de
Lietuvoj!
dos, pripras skaityt, išmoks ge France.
I I
'
naus ūkę vest, nes “Liet. Ūkin.”
Toliaus laikraščių gimimas eina
Nieks neužgins, jog męs,
daug rašo, apie ūkę, toliaus ir tokioj tvarkoj: į 1
1
'
Amerikos lietuviai, nemaža pri
patįs užsirašys tą laikraštį.
1643 m, Stockholme pradėjo
sidėjome ir prisidedame prie pa
Ne vienas sako, jaib laikraštį eiti Post och Inriįtes\ Tidcnde.
kėlimo apšvietos, skleisdami laik
skaityk ir gana. Aš sakau kad , 1660 m. Edinburge — Metcuraščius ir kningas Didžiojoj Lie
ne. Darbininkų laikraštis — ku rius Caledouius; išėjo tik dešimts
tuvoj.
ris prijaučia darbininkams, tą numerių.
I. . .
Priminsiu redakcijų: “Lietu
laikraštį privalo skaityt darbi
vos”, "Vien. Liet.”,’ draugijų “T.
1665 m. Londone —- Loitdon
ninkai, privalo’jį palaikyti ir prie
Gazcttc.
M.D.” ir k. atskirų žinomų išleis
jo glaustis. Mano žinomą Lie
tas kningas, kurių gana daug pra
1672 m. Paryžiuje — Mprcure
tuvoj gyvenančią moterį, nusiplatino tarp lietuvių; toliau — skriaudė ant 5 rub. kun. V. Sla- de France, gyvavo iki 1853 j m.
konkursus vadovėliams leisti:
1690 m. Worcestere (Anglijoj)
vynas.. Skriaudą išreikšti žmo
“Mokykloj” (Lietuvos Ūkininko nėms Lietuvos kuningų laikraš — Berrou's IVorctster Journal.
N39 priedas) randame p. J. Ži1695 m. trečias iš eilės Londo
čiai niekados būtų neleidę, o
linskio apie tuos konkursus at “Liet, ūkin.” nurodė ir ką su ne — The Postboy, tai buvo pir
skaitą, kuri parodo, jog Ameri
mutinis Londone kasdieninis laik
tokiu kun. reikia daryt.
raštis.
j •Į
kiečių tam sumesta suvirs 4,000
Neužmirškime dar, -kad dabar
1699 m. Edinburge — Edinrub.’ Paminėkime S. L. A. ir
moksliškas laikraštis ir kninga,
S. L. R. K. aukas Mariampolės tai mūsų svarbiausias šviesos burgh Gazctte.
1702 m. ketvirtos iš eilės Lon
lietgyių mergaičių progimnazijai, šaltinis, nes savo mokyklų Lie
IŠ ST. CHARLES, ILL.
tautos namui, moksleiviams, Mo tuvoj neturime ir negreit dar su done — Daily Cąuraut, kasdieni
EKSPLIOZIJA.
kytojų Sąjungai, aukos revoliuci silauksime. Neužmirškime, kad nis, turėjo daug geresnį pasise
Pas mus trįs mėn. atgal susi
Frank Alberta, Canada. Kasyk organizavo S. L.A. 250 kp. ir su
jos reikalams ir t.t.... ir t.t.... tai yra kelias, kuriuom eidami kimą negu The Postboy. ' J
lose Bellevue atsitiko smarki du manė pastatyti scenoje “Paskuti
1702 m. Peterburge, Rosijoj —
Visko neapsiimu išskaityti. Bet sulauksime geresnę sau ateitį.
jų ekspliozija. Pražuvo iš Viso nę Bangą”. Lošimas atsiliko 24
St. Peterburgskija Viedomosti.
užteks, rodos ir to, paro
Antanas Rinkevičius.
42 darbininkai, o tame 5
dymui, jog męs, amerikiečiai,
1704 m. Boston^, Amerikoj —
lapkričio dieną.
Visi lošėjai,
kakę gelbėti olose užgruvusius. kad ir pirmu sykiu lošę, atliko
savo tėvynės švietimo neužmirš
Boston Ncivs-Letfyr, tai pirmuti
Išviso oloj buvo 80 darbininkų. savo rolės kuopuikiausiai. Ypa
tame. Jai tokiais žingsniais tas
Reikale lietuviškų rekordų nis Amerikoje laikraštis, gyvavo
dalykas ir toliau žengs, tai Lie
iki laikui, kada Bostono netebeko
čiai gražiai atliko Onos rolę JieGrafofonams.
tuvos atgijimo historijoj Ame
Anglija.
va Norkačiukė. Scenoje jautėsi,
NELAIMĖS ANT
rikiečių nuopelnai bus gana svar
Hamburg
1712 m. Hamburge
matyt, kaip namie, plaukai buvo
GELEŽI N KElįlŲ.
Męs gauname nuolatai laiškus Correspondcnt.
bus.
palaidi, ir kada pradėjo prašyt
Didžiojoj Lietuvoj apšvietimo su klausimais apie -lietuviškus
1716 m. Ryme
Diario di
Montreal, Canada. Neto]i St. verkdama savo vyrą, kad neitų
grafofonams rekordus. Ant ne Roma.*
platinimui
didžiai
pagelbsti
laik

mušti
tų
suvargusių
darbininkų,
Lietuvių čia yra nedaug. Vy Draugas 8 gruodžio išėjo dide
Hyacenthe lokomotyvą Gi|and
laimės lig šiol lietuviškų rekordų
1798 m. Leipcige - Allgcmcine
Trunk geležinkelio susimušė su tai taip liūdnai nudavė, kad net rai tarp savę sutinka ir gyve liame formate: aštuonių puslapiu raščiai. Bet ar daug Lietuvoj niekas nepadirbo.
skaito
laikraščius?
Sunku
Zcitung.
na gražiai, bet apie moteris to po septynias špaltas. Padidėjęs
pasažieriniu traukiniu Intercolo- šiurpulys žmogų kratė.
Pereitą vasarą aš mačiausi su
susekti;
redakcijos
ro
1847 m. Turinę - JI Risorgi
Deklamavo eiles Julė Kulišytė pasakyti negalima. Nesenai čia galėsiąs daugiaus raštų spąpsdin- tą
nial geležinkelio. Prie to 4
“
Victor
” gramofonų kompanijos mento.
dosi
slepia,
bet
vis-gi
apgraibo

iš
Roseland.
Publikai
labai
pa

gyvenantis lietuvis B. pasiun ti ir paregėsią šviesą gulinti re
lęžinkelio tarnai tapo užmuši i, o
Canden, N. J. ir su Edison kom
tiko. Pasibaigus lošimui abidvi tė Lietuvoj
esančiai pačiai dakcijos biure veikalai į kun. J. J. ma galima skaityti apie 20.000
7 sunkiai sužeisti. 1849 m. Berline
Volkszeititi
panijos,
Orange, N. J. atstovais
Jule ir Zosė Kulišytės padainavo 1.400 rubl. išmokėti skolas. Pati eiliuota drama Samlonpr, Ępedros egzempliorių laikraščių, taigi Lie
Kas
dėl
turinio
pažymėtina
tiek:
j
“Broliai, sukruskim”. Publikai piningus paėmusi skolų neišmo komedija Kolosai, Ks,. Vanagėlio tuvoj laikraštį ima vienas iš 200. ir reginau padirbti ir lietuviš iki Prancūzų didžiajai revoliucijai
kus
rekordus.
Abidvi
kompani

Amerikoj gi lietuviškų laikraš
taip tas patiko, kad garsiais del kėjo, bet dalį praleido, kitus juokinga pasaka
GAISRAI.
laikraščiai daugiausia įdomavo li
Svečiai,
nų plojimais reikalavo daugiaus, ant savo vardo Kauno bankoj Kebų Raganiaus traktatas Tčvy- čių skaitytojų (maž-daug) bus jos užreiškė, kad lietuviškus teratūra ir jai tarnavo, paduoda- *
rekordus dirbti neapsimokės, nes
New York. Sudegė čia
taigi jodvi atkartojo — vieną padėjo ir pati atvažiavo Ameri- nčs Meili ir k. *
mi prie to šiaip paprastas ir ne!
desnė dalis intaisų Edison Elect punktą “Atsisakom nuo senojo
rikoje yra apie 500,000, tai lietuvių esą per mažai ir re paprastas žinutes; po Prancūzų
kon, bet ne pas vyrą, tik pas
Padidėjusiame
D
f
augo
nume

kordų išpardavimas bus per ma
ric Co. Nuostolius gaisro p įda svieto”. Paskui deklamavo K.
savo tėvus, kur ir vyras gyveno. ryje nematyt tvarko* raštų pa vienas egzempliorius išpuola ant žas ir 'neuždengs jų padirbimo revoliucijai visi dideli laikraščiai j
rytus skaito ant 150,000 dol
matome,
25
lietuvių.
Taigi
Beržinskas, S. Vilimaitis ir A. Su vyru visai nei kalbėt nenori, skirstyme. Popiera kad ir glankaštų. "Victor” komp. pasakė, pradėjo tarnauti pirm visk©' poli
Valintas.
tai žmogelis, ar nori, ar ne, turi cuota, bet taip trupi, kad vos du kad Amerikos lietuviai ima laik- kad savo gyvenime gavusi tik 5 tikai. Iki šiai dienai visi Jfašdįeraščių bent 10 kartus daugiau,
Gaila tik, kad pas mus žmo- kitur sau gyvenimo jieškoti.
kart pervertus numerį, sulenki
-laiškus su reikalavimais lietuviš niniai ir daugybė sevaitinių ir mė- ų
negu europiečiai.
nės da ne labai lankosi į toA. Abromaitis.
muose visai suplyšta.
kų rekordų, o Edison komp. ga nesinių laikraščių yra politiški; už
kius vakarus, Iš 500 žmonių
Kodėl mūsų broliai taip m asiima ir literatūra, bet jai paveda
žai skaito? Pirmiausia Lietu vusi tikrai 3 tokius laiškus. Sa labai nežymią vietą. Dabartinė
New Haven, Conn. Prezi čionykščių lietuvių atėjo vos ke
ko lietuviškų rekordu padirbi
vos kaimiečiai mažiau pinigų
dentai New Haven Road gele letas desėtkų. Daugumas prieš
‘
mas kaštuos keliolika tūkstančių, je gadynėje literatūrai bei įvairioms
Tarp
lietuvių
Amerikoje
apsi

turi, negu amerikiečiai. Laikraš
žinkelio, C. S. Mollen prana vakarą sakė: “ką čia eisi ant
mokslo
šakoms
yra
pavesti
spe'
-f
o gal nei už vieną tūkstantį ver
reiškė ypatinga rųšis ponaičių,
šauja ant ateinančių metų blo- bedievių tijatrų, sako, geriaus už
P-as J. Gabrys vėl lietuvių urbi mėgstančių nakties laikų į svetimus čių platinimą taipgi trukdo blo tės tų rekardų nebus parduota. čiauškieji laikraščiai, tankiausia is- ; gas pačtų sutvarkymas, toluma^
gus laikus, bedarbes ir susįtoji- tą pusę dolerio išsigert”.
einą kas mėnuo.
t
J
et orbi per daugumą laikraščių
6 r*
.. į
Tai mat “koks
* supratimas pas (Kiltį, Draugą, Tčvynę) skelbia kišenius pažiūrėti. šitai Vien. o ir pačios policijos sauvaliavi Pertikrinkite, sako, mus, kaęl
mą pramonės. To apsireiškimai
|
męs tų rekordų nors už $10,000 Visame sviete" — Europoj, AziLiet. N48 ponai L. Vitkus, I.
ir dabar duodasi jau patėrpyti. mūsų žmonės. Gėda.
apie savo didvyriškus pasikalbėji Stanevičius ir P. Vitkus pranešė, mas. Veikia ir žinomas lietu vertės galėsime išparduoti, tada joj, Afrikoj, Amerikoj ir Austrą- t
Antanas Valintas.
Kaip ilgai bedarbė ir blogi,
mus ir “milžiniškus' sumanymus. jog tūlas Jurgis Kėkštas-Vaičaitis vių nerangumas, ant galo ir ku- męs juos padirbsime.
lijoj, — dabartiniu laiku gali būt/
kai trauksis, to Mollen nesąko.
Sako, svietas nežino, kad pasau- spalių 31 d, nakčia iškraustė jiems ningėliai pirmeivių laikraščius
skaitoma daugiaus kai penki tūks
Taigi,
norint
gauti
lietuviškus
Įėję gyvuoja lietuvių tauta, tai kišenius. Tasai jaunikaitis Lietu bažnyčiose keikia, kalėdodami rekordus, reikia, kaip matote, tančiai kasdieninių laikraščių ir
Įf Pereita savaitę Jungtiniuo
KENSIGTON, ILL.
reikia svietą supažindinti, Tam voje baigęs Veiverių seminarijos naikina, jų skaitytojų išpažin- pertikrinti grafafonų kompanijas, daugiaus kai trisdešimts tūkstan- .
se valsčiuose buvo 267 nusibantikslui reikia 1) leisti apie lietu- antrąjį kursą . ir prigulėjęs prie tin nenori priimti, visur saviš kad tų rekordų daug žmonės rei čių visokių kitokių; jie visi gali
Paskutiniu laiku čia lietuviai
krutinimaL
vius kningas, 2) dalyvauti tarp- “baudžiamųjų būrio”, kuris nu kius brukte bruka ir tt... ir tt... kalaus, tada kompanijos juos turėt apie pusantro šimto milijo
gana smarkiai bruzda: lanko va
Matome, kad priežasčių, ku
tautiškuose kongresuose, 3) įsteig baudęs kelis kuningus ir turtin
nų egzempliorių cirkuliacijos kas
rios trukdo laikraščių skaitymą, dirbs.
5 Philadelphia, Pa. Telegra karines mokyklas, tveria chorus ti Paryžiuje biurą, kurs supažin
‘
N
gus ūkininkus. Taigi buvo viens o drauge ir apšvietimo platini Bet kaip jas pertikrinti? Vie numeris.
ir
lavinasi
dainoje,
taip-gi
lošia
fistai, agentai ir signalistai Pėnndintų prancūzus ir kitus su lietu iš valkatų plėšikų, prieš kuriuos
no
žmogaus
pertikrinimų
kom

Seniausiai visame sviete į laik
mą, Lietuvoje yra nemažai.. Mūsų
sylvania and Reading geležinke visokius teatrališkus perstaty vių gyvenimu ir jų reikalais. Tie
Lietuvos socijaldemokratai savu laiku kapitalų Lietuvoje negali panijos neklausys, netikės. Kad raščiai, tur būt, bus pradėję eiti
mus;
čia
yra
viena
visuomeniš

lio pranešė, jog sustreikuos, jai
dalykai jau ne vienam buvo atėję laiku labai smarkią kovą vedė.
užinteresavus grafofonų kompa Chinijoj. Sakoma yra, kad Pe
ma sukrauti nei pačtų sutvarkyti,
gu geležinkelio kompanija ne- ka lietuvių valgomų daiktų krau galvon, ne vienas svarstė jų įkūni
Atvažiavęs Amerikon, tas Kėkš nes Rosijos valdžia daug grei nijas reikia, kad jos gautų nors kino laikraštis pradėjęs ėitL dar
tuvė;
.
biznis
eina
vidutiniškai,
priifns atgal jos prašalintu du
jimą, tik viskas atsimuša į mūsų tas-Vaičaitis prigulėjęs prie 83 L.
keletą laiškų nuo lietuvių su rei dešimtame amžiuje po Kristaus
pirmininkauja p. Jonas K. Vačiau padės tūkstantį kitą monoorganizacijos sąnariu.
neturtą,
o
antra
vertus,
kaikurie
kalavimais lietuviškų rekordų, o
Socialistų Sąjungos kuopos. Bu
siliauckas. Gal ta krautuvė sto
dalykai ir nereikalingi.
Kam vęs tos nuorfionės, kad dirbti ne poliaus, kalėjimo, šnipų Užlai pagal daugumo gautų laiškų gimimui. Šis laikraštis susideda iš
vėtų dar geriaus, bet kad patįs
trijų dalių: 1) Kung-menchJae. ši
kymui, negu pačto arba kningydraugijos nariai mažai ja rūpj- mums, leiskim, reiktų kokio nors reikia, sakydavęs: “kam čion dirb no atidarymui. Pirmeiviams la kompanijos matys, ar joms ap ton dalin dedama žinios iš impera
biuro Paryžiuje, jaigu męs su ti, žiūrėkit, tūkstančiai be darbo
simoka lietuviškus rekordus dirb toriaus rūmų, 2) Shang-ju. Čia de
nasi.
prancūzais jokių reikalų neturi gyvena, o kam man dirbti”. Tai bai sunku kovoti su dviem ga ti ar ne. Męs patariame, kad
Čai kartais eina gandas apie
dama imperatoriški paliepimai, 3)
lybėm: svietiškąją ir dvasiškąja,
IŠ WAUKEGAN, ILL.
pastatymą Lietuvių Svetainės, me, ir vargu kada nors turėsime. gi, matomai ir čia jame ypatinga kurios veikia išvien. Svietiško visi, kurie tik reikalaujate lietu Tsorvpao — viešpatijos perdėtinių
Pravartesnis būtų biuras Chicago- užpuoliko ir dykūno dvasia te
viškų grafafonams rekordų, ra memorialai ir paliepimai. Pradžioje
ji turi ginklus: kanuoles, šau
Neaiškinsiu daug apie apvaikš- bet vis, matomai, ko nors trūks je, kur gyvena apie 50 tūkstan
šytumėte grafofonų kompanijoms 19 amžiaus šis . laikraštis buvo
begyvavo.
Tai
aiškiai
ir
paro

tuvus, durtuvus, ir tt.... •dvasiš
čiojimą Žalgirio mūšio nes "“.Lie ta, — energijos ar pasitikėjimo. čių lietuvių, bet čia ir be biurų
lietuviškai
užklausimus, ar jos spausdinamas ’ imperatoriškam rū
dė
savo
darbu.
koji: pusę palaiko dangiškos ir
tuvos” nr. 36 buvo pilnas prog O vienok lietuviai labai gerai galime informuoti įdomaujančius
Keleivis N49 vėl praneša, kad žemiškos (valdžia, turtuoliai) ga neturi arba ar negali padirbti me nuo išdėstomų varinių raidžių,
padarytų,
kad
tai
dvasiai,
taip
ramas. Bet patėmydamas ko
mumis amerikėnus ar anglus. P-as Bostonan iš Brooklyno atvažiavęs
lietuviškų
rekordų.
Rašykite paskiau s — nuo vaškinių lentelių
lybės, apsiginklavusios ir stebuk
respondento klaidą, norių atitai labai pageidaujamai, neleistų už- Gabrys į tai nežiūri ir duoda
abiem
kompanijom,
kurių
čia ad ir pagalios nuo medinių raidžių.
tūlas Blažys ir Keleivio redakcijoj
syti ir programą numeryj 7 ‘r Ke gesti. Mėginkime!
pavyzdį, jog informuojamus biu pasivadinęs gimnazistu, nesenai at lais ir geležiniais ginklais, o pir resus paduodame:
Nuo 1858 m. Chinijos pramonimeivis žmogus turi stoti kovon
leivio” (tai ten ir pataisymą siųs 27-ta d. lapkr. Dr-stė L. D. rus be lenkų:
1, Victor Talking Machine Co. jiškuose miestuose tapo įkurta ke
keliavusiu iš Lietuvos. Pasiūlyto be jokių ginklų.
K.
G.
laike
savo
mėnesinį
suti reikėjo. Red.) : dainą sudaina
“turi Paryžiuje ir kitos tau
Camden, N. J.
letas laikraščių pagal europiško
tos: algiptiečlal, armėnai, indai darbo nepriėmęs, nes toje dirbtu
Tiesa, kninga, mokslas daug 2, National Phonograph Co.
vo ne du vaikai ir dvi merginos sirinkimą, kuriame tarp kitų reiir
d.
k.
Jų
užlaikymui
patriotai
vėje streikavę darbininkai: "Aš
būdo.
Svarbiausias jų Scng-pao
kalų
apsvarstė
streiką
ir
paskyrė
stipresnis už visus durtuvus, su
bet du suaugę vyrai, pp. Cįapas ir
aukoja kasinėtai desėtkus tūka
Orange, N. J. — Šanchajuje. Hong-Kongo ang
skebaut nenoriu!” sako, ir masko- jo pagelba galėsime laimėti ir
iš
savo
iždo
$10.
Chicagos
Siu

tančių”.
Junčius ir dvi merginos, pp^ M.
Rašykite šiom abiem kompa liškas laikraštis Daily Press eina
vėjams streikininkams, (ž. “Lie Taigi, mat, kad dalykas tuose liškai pridūręs: “Nie ‘ s takai tikėkime, kad laimėsime. Bet
ir J. Rakauskutė.
nijom
lietuviškai. Jos gaus ver
bratji
”
.
tūkstančiuose.
O
jų
juk
męs
nei
.
šiandien žinome, kad mūsų žmo tėjus, kurie jiems Jūsų laiškus iš niio 1860 m.
Toliaus pasakyta pelnas to va tuva” N49), iš ko reikia pasi
savo
būtiniausiems
reikalams
netu

_
nedalioj
patėmy“Bet pereito]
džiaugti,
nes
tas
parodo
mūsų
nės
nesusipratę;
kuomet
išmoks
karo bus paaukuota Tautiškam
_
vers, į angliška kalbą.
ta,
kad gimnazistas*” kaliniu r
solidariškumą vienų su kitais; rime. ... moksleivių nesušelpiame,
dingo. Apeižiflrėjus pasirodė, jog ir susipras, tuokart turės išnykti
namui.
..Jaigu bus pakaktinai reika
bankų neįkuriame.... Ir akyvaizvienam vaikinui, , su kuriuo jis
nerangumas, bus ir “kapitalas”,
Seniau už pardavinėjimą ne
Tiesa, jaigu būtų didesnis pel nuo marių surinkta $4.20.
gulėjo,
pavogta
121.00.
Tuoj
su

laujančių,
tai be abejonės kom
Čia lietuviai yra veiklus, ir doj šito p. J. Gabrys nesidrovi
krusta jie*kot ir j ant stoties už nekenks nei pačto netvarka, nei
gerų
maisto produktų gana skau
nas buvęs, butume paaukavę, bet
panijos lietuviškus rekordus pa
sušukti:
tikta perkant -Dlliet^ J New
policija,
nei
kuningai.
džiai
bausdavo, 1841 m. Prancū
kad buvo tik $5.00 uždarbio, tai jaigu būtų kam juos vesti, čia
Y orką.”
“Taigi tautiečiai, prie darbo
dirbs ir jie bus tada gaunami
Pereitais 1909 m., aš sužino
aukavome S. Naikeliui mokslei- galima būtų šis'-tas ir naudinges
zijoj
buvo išdubtos Į tešrak f * Su- ,
kas kuom galime!”
visose krautuvėse. Jaigu kom
Suimfasai “gimnazistas0’ prisipa
nio nuveikti. Jonas Silpnutis.
viuL
O svarbiausia tais skatikais, tais
jau, kad Didžiojoj Lietuvoj iš
lyg
tų
teisių: pardavinėjantis pie
panijos gaus mažai reikalavimų,
žinęs esąs kaltas ir dar pasakęs,
skambučiais.... Nes, mat, čia da
ėjo apie 80% tikybinių lietuviš
ną
maišytą
su vandeniu turi būt
Baigiant Dr. A. K. Rutkauskui
tai jų nedirbs. Todėl pasirūpin
jog tokį pat dalyką Brooklyne pa
lykas eina apie neoficiališkos Lie
kų kuningų iš visų išleistų skai
kalbą, rinkta aukos z Tautiškam
baudžiamas
tokiu budu: ^am
kite rašyti visi, kurie tik lietu
daręs, tik ten daręs' ne Vienas. Gal
Iš ST. CHARLES, ILL.
tuvos ambasados įkūrimą Paryžiu
čiaus, tai. ženklas, kad męs dar
Namui, ir žemiaus paduodame
gerklėn
galima
tiek pilti pieno
būt tai yra tas pats Kėkštas-Vai
viškų rekordų reikalaujate.
aukautoju vardus:
Ambasados! Kaip augštai
nemokame tuomi "nauju ginklu”
su
vandeniu,
kiek
daktarai priLietuvių čia gyvena apie ke je.
A. Olszewskis.
čaitis.
naudotis. Juk kantičkos, šaltiniai
Dr. A. K. Rutkauskas $5.00, turi Šimui. Yra dvi mėsos par skamba. O Lietuvos ambasado
pažįs
galimu.
Pardavinėjantis
Revoliucijos pasturlakos, atlėku
J. Dackevičia $3.00, L. Juce- davinės, daugiau “biznių” nei jo rių jau turime! Tai prašmitnųsis
“Gyvenimai
šventųjų”,
arba
sviestą maišytą su morkoms turi
sios Amerikon, ir čia kenkia visuo
yičia $2.00, Kun. M. Krušzas, Ur- kių nėra ir mėsos pardavinės ne p- Gabrys:
<
būt pririštas prie stulpo, svies
“
Žyvatai
”
žmogaus
neišmokins
menei, kaip kenkė ten Lietuvoj,
banaviezius, F." Petkus, M. Cep- švariai užlaikomos, todėl sve
“Ai nuo savęs praneia, —
tas turi būt ant galvos prispaus
nei
ūkę
pataisyti,
nei
amato
—
už

Laikraščiai
sako, jis, — jog rakau prancūzų revoliucionierių vardu prisidengus.
. kovskis, B. Kazanauskas, J. Aš timtaučiai vidun bijo net ineiti.
tas ir turi taip stovėti tol, kol svies
kalboje veikalą apie Lietuvos at Ir negerai daro Socijalistų Sąjun siėmimo, iš ko turėtume geresnį
inis, M. Valantukonis, K. Vai- Iš laikraščių čia ateina: “Lietugimimą: Revivitence de la Ligyvenimą. Reikia mums mokslo, . Po spaudos išradimui dviem be tas nuo saulės šilumos nesutilps.
thuanie. Tvirtai tikiu, jog Tau ga, priimdama savo tarpan žmo
tieknnas, A. Jenuzis, K. Vencveik amžiam praėjus, Europoj iš Pagedusius kiaušinius pardavinė
Taigi,
broliai, į darbą.
tiečiai padės man iMeisti tą kny nes, prieš kuriuos Lietuvoje visų
k,' ■ M. Semulinienė, J. Jesu- “Kova”, “Keleivis” ir “Saulė”.
ga, idant tuomi supažindinti pa
ėjo
pirmasai laikraštis. Išėjo jis jantį reikia pririšti prię stulpo
1911
^Ateina
laikas
išsirašyti
sauli su Lietuva. Taipo jau ne ir draug Socijaldemokratų buvo
Jesulunas, P. Vilkelis, Karčiamų čia nėra, bet mėg
abejoju, jog Tautiečiai padės kovojama.
netams laikraščiai. Tegul kiek- 1615 metais Vokietijoj, Frankfur r vaikai į jį gali pagėdusihis
s. V. Sireika, J. Rai- stanti gėrimus parsitraukia sau
man įsteigti Lietuvių biurą Pa
vienas Amerikos lietuvis, kuris te ant Maino, vadinot Frankfur- 'ciaušiniais mėtyti.

VŽB&CO ĄJ

■ŪMOS. nys, po $1.00. F. Boksas, J
Seattle, 5^®P^\Tetoli
iigh Urbanavičius, P. Navardauskas.
salų užbėgo ant seklumos
lai- J. Jankus, S. Butra, K. Bagdo
vys "Olympia” ir negali pi iuo- nas, A. Rinkšelis, F. Gustas, M
suoti. Ant minėto laivo bjivo, Rekis, M. Rakauskas, A. Kri
apart ingulos, 52 pasažieriai, j bet pas, Z. Gabris, V. Gabris, J
Nauburs, A. Kibartas, po 50c.
juos pergabeno ant kranto.
J. Petraitis, A. Blažinskevičia, J.
Bastis, M. Kairaitis, J. Vana
gas, S. Kunca, J. Motejaitis, S.
Skauzgirdas, K. Požėla, K. Mankūnas, J. Buksas, J. Žekas, V.
Kubaitis, S. Austinas, M. Jan
kauskas, D. Latvaitis, J. Stan
kūnas, A. Kundrotas, P. Nor
kus, A. Štreimikis, J. Jocius, L.
Krikštinaviče, S. Ziburka, E. Iva
nauskas, J. Plitnikas, J. Buksas,
A-. Sutkus, S. Kieliotis, E. Kieliotiene, J. Petruška, J. Paskauskas, P. Skiriunas, K. Pridotkas,
P. Leonaviczius, M. Navardauskienė,i J. Šimulinas, A. Knapkis,
S. Rajūnas, J. Skikunas, A. Pet
kus, P. Laurinavičius, A. Maci
jauskas, A. Širvidiene, K. Petkeviče, S. Naikelis, C. Janužis, K.
Miksis, F. Baronas, P. Kananerskas, po 25c., ir smulkių vi
so $1.28. Viso labo surinkta
aukū $48.03, arba 91 rub. Pinin
gai tie Rugsėjo 29, išsiųsti Dr.
J.
Basanavičiui, Vilniun per “Lie
VICTOR BERGER
tuvos
” redakciją.
Komitetas.
pirmutinis socijalistas išrinktas
į Suv. Valst. kongresą.

į
■

h
j

reikalinga musų atgeni* tau
iek bačkučių, kiek tik nori. Ge
tai.”
ą.
ria vyrai, ir moterėlės neapsileiMiklus-gi tas p-as Gabryjs. Grie
džia, geria tėvai, geria ir vaikai, bės bankų — apsigavo/Jis pat.nes geraširdžiai tėvai ir jų ne apie dalyką nieko nežinojo ir žino
užmiršta.
Ant. Bekampis.
nių ne lengvatikių būtg1; sįsuk<
rpie penkiolikatomine ' encykfopedija — prisėjo palūkėt; dabar-gi
Iš BALTIMORES, MD.
išrad^lengviausią būdą; apšąnkė
.“Lietuvos” Nr. 48 tilpo kores save rSąĮuvos ambftadarium ir
pondencija p. Žilvio iš mūsų jus žmonės siųskit jam piningus.
miesto, kurioj aprašyta, jog kok Tikrai tai jau išrodo paski/tinis
sai ten jaunas vaikinas, atėjęs didybės manijos laipsniš.
Ne daug ko trūksta prie apreiš
pas kuningą, pareikalavo 2,000
kimo
savęs Lietuvos karalium, per
dol. ir buk vargonininkas nu
pus
oficiališkai
prisiglaudusiu prie
sekė paskui tą vaikiną, susekė
Prancūzijos
respublikos,
bet ant
kur jis gyvena ir kuningas buk
reikalauja, kad jį valdžia iš Ame nelaimės priverstu gyventi latinų
rikos išvytų. Kad vaikinas atsi kvartale, kur tai ant septinto
lankė pas kuningą, tas tiesa, bet augšto.
toliau jau .Žilvis apsilenkė su tei Dalykas būtų vertas pasigailė
sybe. Minėtas vaikinas nebu jimo, jaigu čia nesimatytų aiškus
vo taip labai nuvargęs, rado pas lošimas ir j ieškojimas by tik pra
jį kvitą ant išsiųstų Europon monės, kad lengviu būdu pasipel
50 dol. Kada jis, pagąsdinimui nius. — Lietuvai kol-kas apmo
kuningo išsitraukė revolverį, ku kamų dykaduonių nereikia. Ti
ningas liepė išeiti. Išeidamas, jis kimės, kad ir niekad nereiks.
paliko raštą, kur buvo jo varda^
ir gyvenimo vieta. Tai vargta
Tėv. Mylėt. Draugijoj, mato
nininkųi nebuvo reikalo sekti
mai,
ar ne kaip vedama turto
paskui. Policija gavusi laišką,
kontrolė,
ar kas kita netvarkoj.
jį surado be vargonininko. Pa
Iš
vienos
pusės, girdime slaptin
klaustas, kodėl jis užsimanė pi
gus
p.
Sirvydo
kaltinimus už kninningų reikalauti, atsakė, jog pri
guli prie slaptos organizacijos. gų pasisavinimą. Iš kitos eina at
Kuningas jam dovanojo, bet val viras Keleivio redakcijos užmeti
džia nepaleidžia, grąžinti jį -nori mas, kad p. Gabriui už keliones
ne kuningas, bet ateivių užveizda, ir kitus dalykus užmokėta be jo
nes laiko jį anarchistu, o toki kių atskaitų. Iki šiol Tėv. My
juk Amerikon
neinleidžiami. lėtojų Draugijos valdyba nieko
Laiškas jo išverstas į anglišką apie tuos dalykus nepaaiškina ir
kalbą. Teisybė, socijalistai pa nepaliuosuoja laikraščius nuo ne
kėlė protestą, buk kunigas lietu geistinų nei laikraščiams, nei pa
vių vardą žemina, bet čia jau čiai draugijai rašinėjimų. Jaigu
sunku suprasti, kaip kuningas tą kas-nors netvarkoj, valdybai reik
vardą gali žeminti pats lietuvių tų, ilgai nelūkuriojanf, paaiškint i
kodėl, jaigu viskas kaip reikia, tai
būdamas.
Ramonelis.
su dokumentais rankoje darodyti,
kad taip, o ne kitaip yra.
Iš GILBERTVILLE. MASS.

1$ DARBO LAUKO.
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Iš LIETUVIŲ uimsčiu.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
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ryžiuje, nes ta įstaiga jau senai

t

j bu netekę
džiai
ant vaikų ir vaikų vaikų.
Howe, I
1
Įmoka.
Massachusetts, rado, jog 145 iš 300 idijo-Į
tų yra girtuoklių vaikai, o tarpe netingių, Į || Laikraščiai praneša, jog mo
|| Portugalijos valdžia,
anot jo, nerastum nė ketvirtos dalies idijotų, teris
]
pasimirusio maskoliško raš gi iždui trūksta piningų ir
“
____
»n iri
Su paveikslais
kurių tėvai susilaikytų nuo alkoholio. Beech 1tininko Leono Tolstojaus labai
tai kursas popierinių piningų
(Tąsa).
f ’J,
Anglijoj randa, jog iš 435 idijotų 31.6 pro- ,sunkiai apsirgo po savo vyro
puolė, nusprendė muitus
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.
centas yra vaikai girtuoklių. Bourneville, j
kenkia smegenims. Pirmučiausiai >9 padil- Paryžiuje, sako, jog iš 1000 idijotų, epilep laidotuvių. Daktarai abejoja, kad gabenamų iš svttur prekių
auksu.
i
ina smegenis, mintįs tveriasi greičiąus, jibet tikų ir silpnapročių vaikų 471 turėjo tėvą ji galėtų išgyti.
c
rauge
išnyksta
pajiega
valdyti
tas
1
mintis.
Teologijos profesor. Amsterdame,
girtuoklį, 84 motiną girtuoklę, ir 65-ių abu
Sūnus Leono Tolstoi’jaus
|| šiaurinėj Portugalijoj
: Co žmogus nepasakytų blaivas būdamas^ tą du tėvai buvę girtuokliai. Tik 207-ių tėvai .
apkaltina
grafų
Čertkovų,
buvu

tvanai,
daug nuostolių
Vertė J. Laukis
is išpliauškia girtas. Tokiu budu» aagš- nebuvę girtuokliai.
Norvegijoj 1825 — < Tolstoi’jaus draugų ir litera dirbo. Upė Souza išsilir
tesnės smegenų funkcijoj esti prislėgtos, o 1835 m., kada buvo leista liuosai distiliuo- sį
,tiškų agentų. Sūnus Tolstoi’ krantus ir užliejo visas
žemesnės, netekę valdžios, pasileidžia. Pas
12; vėlesniems Izraėliaus laikams III Kar. kn. XIX 8. ali išnyksta ir pajiega valdyti savo narius, ti alkoholis, idijotų vaikų skaičius pasididi jaus sako, buk Čertkov buvo di nes žemumas.
>
Kas atsieina laiko, kuriame buvo daromi aukojimai, .aipsniškai žmogus pavirsta išpradžių į kū- no ant 150 procentų. Vėliaus 1855 — 1865 (džiausių priešu jo tėvo; sako,
tai męs turime tik neaiškius spėjimus, Apie kassavaitinę t ikį, paskui į mulkį, galop į gyvulį. Vie m., kada vartojimas alkoholio sumažėjo, idi- 1bnk Čertkovų reikia kaltinti ir || u d. gruodžio kilęs cyklo
poilsio dieną niekur dar nėra kalbos: liet ir jos buvimas nas iš garsiausių j>ereito šimtmečio mokslo jotų skaičius sumažėjo ant 16%, nežiūrint juž mirtį pirm laiko Tolstoi’jaus nas Ispanijoj daug nelaimių! at
pas piemeniškas gentes mažiaus tikimas, negu pas žemdirbiš vyrų ir išradėjų Helmholz, sakė, kad,"išsi ant to, kad skaičius gy ventojų pasididino ant ir už jo atsiskyrimų nuo šei gabeno, užmušta daug žmonių.
kas. Apie jaunačio šventę teipgi neminima Buities knygoje. gėręs nors kiek, jis visai negalėdavo rimtai 14 procentų. Bezzola Šveicarijoj tyrinėjo mynos.
Geležinkelio tiltas netoli Atcala
Bet, nors ji ir nėra jokiame tiesiame susirišime su Je- protauti. Alkoholis užkenkia rinitam svars 70 idijotų ir rado, jog pusė tų idijotų buvo
išardytas ir traukiniai negali bė
hovybe, vienok, kadangi Dovydo laikuose apie ją ~ šne tymui, atbukina atmintį, apsilpnina protą ir pradėti laike vynvuogių skynimo, Naujų me || Berlyno laikraščiai praneša, gioti. Žemesnėji miesto SeviBes
kama, kaipo apie paprasčiausią dalyką: I Kar. XX, 5, tai itidę. Mokiniai, kurie vartoja nors kiek al tų ir Užgavėnių, tai yra pusė pripuolė ant lbuk Maskolijoj valdžia mano re dalis vandens užlieta.
formuoti šnipų skyrių nes su
labai galima manyti, kad ji užsiliko nuo senovės. Jos svar koholio, vidutiniškai imant, yra atsilikę mtajks- 14 nedėlių girtuokliavimo.
Vaikų nuomarinio priežastimi tankiausiai Azevu ir kitais ji labai susikom Į| Ispanijoj, aplinkinėse Cerbere
ba piemeniškam gyvenimui aiški. Rodosi, kad ir avių le nuo savo negerenčių draugų. Daugelis
Paslaptus šnipus 9 gruodžio dieną siautė cj
kirpimas atsibūdavo su tam tikra tikėjimiška švente*) iš mano, jog išsigėręs žmogus geriaus Atlieka esti tėvų girtybė. Terre apskaito, jog Pran promitavo.
norima
su
visu
panaikinti, o jų nas, kuru ant savo kelio v
cūzijoj iš 308 epileptikų vaikų 118 buvo sū
•) Bot. XXXI, 19; sig. I Kar. XXV. 4; II Kar. XIII, 23. 24; savo darbą. Bet ištikrųjų taip nėra. Jo ativietų
užims
žandarų
bficierai iš išgriovė. Daug laivu buv
nus
girtuoklių,
o
iš
286
mergaičių
130
tu

teipgi Išėjlm. III, 18, V, 1, 3, VIII, 20 — 24 turi svarbą šitoje dėstyje. :lė yra apsilpninta. Jis nepataiko taip gerai
kurios, terp kitko, išsidirbo įsteigta vėliau ir esanti teip ir greitai dirbti, kaip blaivas, bet jam* ro rėjo tėvus alkoholikus. Kovalevskis Krokave lavinti specijališkoj mokykloj, Caruna uoste paskendo ir t
ankštame susirišime su išėjimu, velykų šventė. Kaip šven dosi, kad jis dirba geriaus ir greičiaus. apskaito, jog girtybė buvo priežasčia 60% vi kur juos lavins žandarų pulki žmonių prigėrė. Ties Sevila
ninkai Jeremin ir Spiridovič.
tė maccot yra aukščiausiame susirišime su žembirdio gy Kraejielin apskaito, jog gėrimas 80 granų sų epilepsijos atsitikimų.
pasikėlė 10 pėdų augščiau
Alkoholis veda prie giminės išsigimimo,
venimu, teip tikra velykų šventė — su piemenišku gy- alkoholio ant dienos, kas butų lygus apie
prasto savo paviršiaus ir t
nevimu. Vienok męs turime pripažinti, kad minima 3-me dviem stikleliam degtinės, sumažina Marbo išnykimo, arba, jaigu norit, prie ištautėji- |] Maskolijos karo ministerijos 1jo klonies didelius pliotus.
Išeities skyriuje šventė buvo senovės papročio atnaujini našumą ant 25 procentų arba ketvirtos da mo. Lengain tyrinėjo 215 šeimynų girtuok komisija iš Paryžiaus atkako ‘linkinėse Bilbao vėtros d|ug
mu. Užmirštas laike aigiptiško pavergimo, jis stojosi bū lies,’ tai yra žmogus dirbdamas nuo padirbto lių, trijose eilėse kurių buvo 814 ypatų. Iš Vindobonon ir orlaivių dirbtuvėj nuostolių pridirbo.
jų 197 buvo girtuokliai, 322 idijotai arba priemeistyj Wiener Neustadt da
tinu išeitiniu tašku nupuolusių dvasia genčių sužadinimui daigto uždirbs ketvirta dalim mažiaus.
vė padirbti kelis orlaivius sistenaujon gyvastin. Nėra nieko abejotino, kad, sulyg eloPo ilgam vartojimui pradeda pasirodyti silpnapročiai, 161 gimė negyvais, 37 gimė mo inžinierams Pitchofo, nes juos li Italijoj smarkus lytus pahininkinęs padavos, nuo šito ir prasidėjo kova.
gimdė tvanus, tvanai Rivi< roj
alkoholizmo ženklai. Pirmučiausiai apsireiš pirm laiko, 121 mirė tuoj užgimę, taip kad
Kaipo paskutinis pastebėjimo vertas dalykas yra api- kia skilvyj ir gerklėj. Yra tai ženklai ka 496 buvo išsigimę. Kad 21 procentas gi prapžino geriausiais karo tiks- 1daug nuostolių pridirbo. 1 lė
lams. Juos greitai galima išar
•piaustymas. Labai gali būti, kad jis yra priesmozinių taro, arba uždegimo gliauminės plėvės, su mė negyvais arba tuoj mirė, parodo aiškiai
dyti ir sudėti automobilin arba lių pliantacijos ant didelių pbtų
laikų liekama,7nors tas ir prirodoma išimtinai kun. Ko kuo nekartą būna Sujungta odos ligos, įtekmę alkoholio ant vaisiaus gyvybės.
tvanų išnaikintos. Miestas " >an
Denime sulygino 10 girtuoklių šeimynų vežiman, iš jų geriau galima Rėmo vandens užlietas. Pragė
deksu*). Bet esantis jame aptarimas, suteikiantis api- kaip vę: išbrinkimas odos sudynų ant veido
su dešimčia negerenčių. Dešimtyje alkoho matyti apačioj esančius laukus | rė daug žmonių. Geležnik ;lių
•) Būt. XVII ir XXXIV. Padalinimas XXXIV sk. Būt. žr. Kue- :.r ypatingai ant nosies, kuri išpursią ir panegu iš prancūziškų aeroplianų.
bėgiojimas tarp Bordighertt ir
nen Theol. Tijdschr. XIX. pusi, ir sek.
•
nėlinuoja. Iritacija nuo skilvio pereina ant likų šeimynų iš 57 vaikų 25 gimė negyvi
piaustymui paslaptinę įstatymo ženklo prasmę, be abejo jaknų ir inkstų, veikiančios akelės sunyksta, arba mirė pirmam mėnesyj, 10 buvo kolie- U Varšavoj krasos urėdninkui, Prancūzijos tapo pertrauktas?
nės, yra vėlesnio atsiradimo ir, turbūt, priklauso nelaisvės » į jų vietą priauga jungiančių akelių, ku kos, 6 idijotai, 6 epileptikai ir tik 10, tai maskoliui Iiijai Momotko inka- Veik visos upės šiaurinėj Halilaikui, kuomi vienok nesimažina priparodynias senovišku rios susitraukia ir organas sukieti, kaip ak yra 17 procentų, buvo kaip reikia. Tuom- santas firmos “Karol Rose”, Broš- joj išsiliejo per krantus.
mo šitos apeigos pas .Izraeliu. Ar knyga Išeities 1\ , muo. \ andeninė liga viduriuose tankiai pa tarpu 10-tyje negerenčių šeimynų iš 60 vai kevič pasiūlė pirkti už 10,000
24 — 26 nurodo į aigiptinę šitos apeigos paeigą, tai sunku eina nuo sukietėjimo jaknų. Anglai tokias kų du buvo koliekos, du negabus — nors ir rublių netikrų piningų už 35,000 || Gauta Texase žinia, jog deyra pasakyti. Šitas apsakymas iš visų pusių yra perdaug jaknas vadina “gin liver”, bet jos sukieti neligoti, 3 negyveno, o 57 buvo kaip reikia, rublių,,kurie taip gerai padirbti, xiko revoliucijonieriai paėmė netrumpas, idant iš jo daug galima butų išvesti. Tą patį bent nuo kokios degtinės, jaigu žmogus re- tai yra 88.5%.
kad nieks jų negalįs pažinti. Mas laisvėn sūnų Mexiko užsienių miIš 37 vaikų septyniose šeimynose, kur kolius, tikėdamas gero pelno, su nisterio, Enriąue Creel, bet
galima pasakyti ir sulyg Jozuos knygos V, 1 — 9**), nu- guliariškai vartoja stiklelį prieš valgį, ir ypa
Akelės sunyksta ir tėvas ar motina buvo girtuokliai, tik du vai tiko noriai ir paėmęs iš pačto džia užgina ir užtikrina, jog
♦•) žodis Sub ir Senith eil 3 — 7 ir eil. 2 padaro redakcijine tingai prieš pusryčius.
Į
sąjungą. Sulyg kalvos apipiaustymo ir. State Z. Atl. W. 1886, pusi. kraujo sudynuose
kasos 3,000 rublių, davė juos yra mieste Mexico.
visą kūną, sudynai su- ku buvo sveiku.
132 ir sek.
Profesorius Hodge girdė šunų porą al Broškevičiui, o tas jam indavė
ėmimas aigiptiškos gėdos duodasi aiškinti visaip. Prie kietiį kraujas jx?rsisunkia į kūną arba sudy- koholiu. Iš 23 šunukų tos pačios poros tri skrynutę su neva netikrais pi
Į Arizonan atėjo žinia, >uk
šingai, Jehovybėje visur yra prileidžiama apipiaustymo nas smegenyse neatlaiko slėgimo, trūksta, juose gimimuose 9 gimė negyvi, 8 koliekos, ningais. Urėdninkas bėgo pač Mexiko revoliucijonieriai paėmė
’ buvimas. Yra žinoma, kad jis nepadaro išimtinės Izra kraujas išsilieja į smegenis ir pasidaro apop ir tik 4 buvo sveiki, tuomtarpu poros negir to kason tais neva netikrais pi Chihuahua didžiausią vali si ijoj
ėliaus ypatybės, bet buvo vietine įstaiga ir pas kitas gi leksija. Širdis sunyksta, apsilpsta, išsiske dytų šunų 90% padermės buvo kaip reiktų. ningais uždengti nepriteklių. Ka miestą Guerrora ir buk prezi
miningas jam tautas, kaipo, ir pas aigiptiečius, nors pas čia. Smegenįs nukenčia dėlei apskritų mai Faktų rodos užtenka prirodvmui alkoholio da vienok atidarė skrynutę, vi dento kariumenė, buvusi I m iesjuos jis lietė, bent vėlesniame laike, tik kunigus (slg. Jer. tinimo permainų sugedus sudynėliams, boto veikmės. Y|>atingai apverktinas likimas kū duryj rado vien senus laikraš te, pasidavė revoliucijonieria 1ms.
1
IX, 25, 26) (tekstas sugadintas). Iš tautų, su kurio alkoholis stačiai atsiliepia ant akelių. L Ma dikių. kurie turi kentėti už tėvų g’ėrymą.
čius ir tris degtinės butelius.
žytės
kruopelės,
priimančios
dažus,,
išnyksta,
mis izraelitai turėjo susinėsimus, tik filistiniečiai vadinta
Mūsų gyvenime alkoholis galima sakyt PaČto kasoj pasirodė^ jog trūksta [Į Pietinėj Amerikoj, Bajlirijos
neapipiaustytais (II kar. I, 20 ir k.) ir, kaipo toki, buvo visa akelė susitraukia. Sakos iš syk išm- tapo šventenybę. Be jo nėra galima nė ant 3,000 rublių. Momotko pateko kariumenė perėjo Perų nrspubpaniekinimo dalyku. Vargiai tegalima abejoti, kad iš- do gužuotos, paskui susut raukia, o magesnės svieto ateiti, nė apsivest, ne numirt. Lietu teisman, kuris, už pasisavinimų likos rubėžių ir užklupo miisto
pradžių apiplaus tvanas turėjo lytiškojo organo pašventini visai išnyksta. Tas veda prie proto nusilpi viškos veselijos išgąsdina vietinius gyvento pačto piningų, metavot pa Guayabai garnizonų,
Užgimė
mo prasmę. Vienok negalima dėlei šito statyti jį gre mo, atmintis sumažta, išnyksta pajiega val jus, verčia nešintis į tokius kraštus, kur da siuntė jį 16 mėnesių kalėj i man. kruvinas mušis, kuriame lirito
ta su plaukų aukojimu ir visokio budo žeidimais, daromais dyti save ir visas augštesnis proto gabumas lietuviai nėra užėję. Šokis, girtų riksmas, Pateko vienok į policijos nagus daug peru vijoniškų ka rei vių.
dievybės garbei. Greičiau į jį reikia žiūrėti, kaipo į vy dingsta. Prasideda drebėjimas, konvulsijos, muzykė, sako, net žiurkes išveja iš namų. ir Brzoškevicz. Apskričio teis Kadangi tarp šitų respublikų ir
riškumo metus įžengimo apeigą, arba į patystos pašventi akyse ima rodytis visokį paveikslai, paskui Pennsylvanijoj angliakasyklos užgriųva nuo mas pasi'untė jį pusei metų ka pirma netęuko nesutikimu, tai
mo apeigą (Rob. Smith). Savo svarbią vertę Izraeliui seka beprotystė ir paralyžius. Pasitaiko taip lietuviškų veselijų. Plymouthe bažnyčia per lėjimam
susimušimas jų kariumenžų negi nervų uždegimas su vietiniu paralyžium trūko, o Bostone galvps kartais neišliko slė
jis gavo jau vėliaus.
.
sutikimus dar labiau padidįs,
rankos ar kojos. Įdomus alkoholizmo apsi gimo ir eksplioduoja taip, kaip ta bomba ką || Graikijos sostinėj Athenuo- gali karą pagimdyti.
reiškimas yra taip vadinamas dclirium trem sudraskė amžiną atsilsĮęSejgejų, Rosijos ku- se, teismo^ rūmuose nusišovė se
58. JEHOVA,’ KAIPg- ISGELBETOJAS IR
tus, aštrus atakas beprotystės, kuris gal už ningaikštį. Rašančiam šiuos žodžius, tiesa, novės liekanų inspektorius OzanKARES DIEVAS. ■
eiti bent kokiu laiku dėlei sužeidimo, sutnu- niekad neteko siūti galvos po šermenų, bet dinos. Jis buvo teisman patrauk || Vidurinėj Amerikoj, par bai
gus revoliucijai Nicaraguoj, kilo
, Šimo ar ligos, kartais paeina nuo atitraukitas už pardavinėjimų Athenų revoliucija respublikoj HoiduAnt kiek tikėjimas į tėvu
tėvų Dievą buvo tikru Izraeliui1 tuo alkoholio, o kartais be jokios matomos teko matyti vienoj kolionijoj, kaip policija
universiteto depliomų. Vienas
vieku laike jo būvamo Aigipte, to negalima pasakyti. Vie- priežasties. Tas apsireiškia drebėjimu, su veža žmones į nuovądą iš šermenų. Išgirdę; jo paleistas šūvis užgavo tei ras. Revoliucijonieriai akiinaši
giedojimą,
pamanė,
kad
girti
triukšmą
kelia
prie miesto Puerto Cortez. '
nęk pas jį ir ten turėjo būti atminimai, kurie, kad ir erzinimu, nemiga, baime ir matymu nebūtų
sėjų ir sunkiai jį sužeidė.
ir
suėmė.
■
z
\
ity?
-l
džia sunčia Čia savo kariui lenę
labiausiai aptemdinti, vėl buvo sužadinti gyvastin Mozės daigtų. Paprastai akyse rodosi kokj šlykš
sudrutinimui garnizono, dn tina
Bet netik šventadieniniuose atsitikimuose
žodžiu. Nežiūrint į paviršutinį Izraėliaus panašumą gi tus .sutvėrimai kaip žiurkės, gyvatės, velniai.
Į| Anglijoj rinkimuose išrinkta miestą apkasais, nes laukia ant
miningoms jam tautoms, šitie atminimai buvo jo atžymė- Įdomu, kad airiai mato gyvates, norint nuo alkoholis tyfa vartojamas.
Žmdgiis7 parėjęs iš darbo dulkėtoj dirbtu ministerijos šalininkų 251, o jos jo revoliucijonierių užpuol imo.
jamąja ypatybe ir neužginčijamu išnašumu ir darė jį di laikii švento J’atrikio Airijoj neliko nei vievėj
jaučia nuilsęs, nusiminęs, jam ore val priešininkų 209. Airiai nužudė Gyventojų nemažai iš miesto
deliame laipsny sugiebum priimti augštesnę dievapaži-’ nos gyvatės^'o lietuviai ir tokie mato velgyt nesinori. Jis išsigeria stiklelį degtinės vienų atstovų Healy, kadangi kar
nyhę-.
x
. Z
nius, kurie į juos netiki.
prieš valgį dėl apetito^ Paskui stiklą — kitą dinolas Logue uždraudė katali
Čion męs susitinkame su Mozės asmeniu ir veiklu
alaus po valgiui. Toliaus, nuo vieno stik kų kuningams už jį agituoti.
|| Antrą kartą, bandę sykį sumu, su asmeniu žmogaus, iš visų pusių turėjusio pamaALKOHOLIS IR LIGOS.
. sfy
»
tl lelio apetitas neatsiranda — reikia gert du,
kilo jūreiviai Brazilijos kar škotinę svarbą Izraėliaus tikėjimui, Šita svarba, trumpai
|| Londone, gatvinių karų kom jo laivyno. Jūreiviai užėmė
Alkoholis apsilpnina kūno gabumą apsi paskui tris — ir iki tol, kol akyse nepradėt
Cokaipo turįs susinešimą su
sakant, buvo tame, kad jis, kai
panija apskundė kokj ten Benną bra salą. Ją vienok paėmė
velniukai
rodytis
—
tuomet
kreipiasi
pas
ginti
nuo
užkrečiamųjų
ligų.
Daugybė
ban

valDievu asmeniškai, žmonėms, pusiau įnirusiems ir nužuuž apšmeiįą. Jis mat pagarsino,
džiusiems spėkas po aigiptiška priespaūda, inkvėpė die- dymų laboratorijose su kralikais parodo, kad 1daktarą. Kartais pas advokatą, jaigu mote jog kompanija prigavingu budu dzioS\Įcariumenė. Riaušes sukeli
viškos, o drauge su tuo ir tveriančios gyvybės dvasia po įtekme alkoholio jie greičiaus užsikre ris perstoją mylėjus. Ypatingą rolę atlošia išgavo sau kontraktų. Teismas vienas batalijonas jūreivių* iš
Mūšio obalsiu šitam buvo Jehovos vardas. Ar jis pa- čia įvairioms ligoms ir sunkiaus serga. Tas alkoholis šeimyniškuose santik’uose. Alko už tai kompanijai nuo Benno pri viso 600 vvrų. Mūšyje su žemė.
kariumenė jų krito 200, likę 40c
eina, kaip augščiau pasakyta, savo pirmapradinėje for pats su žmonėmis. Visos užkrečiamos ligos holis kursto lytiškus jausmus, oet po ilgam
pažino 60,000 dol. atlyginimo. turėjo pasiduoti, pabėgti
icm:
moję nuo.Kenitų, tai tas, jei ne nuo istoriškos, tai nuo ti- prikimba greičiaus prie alkoholiko. Plaučių 1girtavimui atsilpnina lytiškai. Tuomet žmo Gana sūri bausmė.
nepasisekė. Bombardoųjairt lies
kėjimiškos atžvalgos, beveik nedaro skirtumo. Svarbiau- uždegimu daugiausiai apserga tokie, kurie gus pasidaro labai pavydus ir nužvelgia mo
sias dalykas yra tame, kad šitas vardas buvo išeitiniu ir mėgsta^iš$igerti. .Negerianti, apsirgę taja terį, buk ji susinešant su kitais, kartais visai Į| 13 išvytų ir Portugalijos val tą Rio Janeiro, daug valdi: erti trio
pagadyta, tame ižd<
iždo ir
" už-i
atraminiu tašku didžiajam tikėjimiškam bruzdumui, iš liga, paplistai pasitaiso, o girtuoklių retai neteisingai, kartais užveda pats ją ant tos dybos Macao katalikiškų minyš- bų pagadyta.
kurio izraėliškoji tauta išėjo atsigimusią ir pilna pergalin katras išlieka. Tas pats su džiova. Ge mislies, o kartais jo nuožvalga būna teisin kų, pabėgusių iš miesto, pagavo sienių ministerijų triobos, taipgi-!
go vieko ir veiklumo. Prieto svarbiausias dalykas buvo riantis greičiaus jaia apserga, nes alkoholis ga ir nekartą nesutikimai jų tarpe užsibaigia chiniškiejie plėšikai nusivilko viešų- darbų ministerijos biuras,
ir telegrafo įstaiga. Valdžią ma
asmeniško tikėjimo galybėje. Mozės inkvėpė tautai įsi- apsilpnina kūną, antra, nes gėrikai praleidžia tragedija.
jas į kalnus ir reikalauja išpir no, kad dabar laivyno sukilimo
laiką
saliunę,
kur
visi
spjaudo
ant
grindų,
tikėjimąt kad jai padeda gyvasis Dievas ir šitas įsitikė
Moterų girtavimas yra ypatingai liūd kimo, kitaip gųsdina užmušimu.
nesimas patraukė su savim tautą. Kova tokiu budu pasi oras troškus, pilnas dūmų, dulkių ir bakteri-, nas apsireiškimas, kadangi nuo jų prigu i Žada jas visas užmušti, jaigp nėra ko bijotiesi, jūreivi
darė mozinio Dievo kova su Aigipto dievais (Išeit. XI jų. Priegtam tankiai prisideda ir trečia; išauginimas sveikos jaunos kartos. Alkoho valdžia užsimanytų nuo plėšikų, sukils po paskutinių nepasiseki
12; Skait. XXIII, 4) ir Izraėliaus savistovybės inkun priežastis, •— alkoholis, nupuldu medžiagis-v ljs pasirodo piene, kūdikis {žinda ir užsinuo- atimti ir bandytų juos persekio mų. Bet, turbut, dalykai visgi
jimas, kurio linkui Mozė jį kartais kreipė net priešais kai. Prancūzijoj daugiausiai serga džiova dina, ir negal išaugti j sveikų žmogų, neką - ti. Ant prigulinčios Anglijai sa negerbusiai stovi, nes telegramai
. jo valią, buvo pilnoje žodžio prasmėje tikėjimo dalyku. tose provincijose, kur daugiausiai sunaudo bant jau apie tai, kad alkoholis atsiliepia los Hongkong atkako daug išj aštriai cenzūruojami.
Negalima suprasti išgelbėjimo iš Aaigipto svarbos jama alkoholio. Bandron apskaito, jog tose ant kūdikio da pirm gimimo. Iš kitos ve Portugalijos išvytų katalikiškų
izraėliškam tikėjimui, jeigu nežiūrėjus į ją nuo šitos atžval- vietose, kur ant žmogaus išpuolė 12.5 litrų,« pusės nėra galimas rūpestingas kūdikio iš- vienuolių, vyrų ir mote.rų, ir nau* ]| Vokietijos seime iždo mi
gos. Dalykas ne tame, kad izraėliškoji tauta savo dievu mirtis nuo džiovos siekė 32.8 ant tūkstančio auginimas. Nekartų pasitaiko, jog kūdikis joj vietoj jie vargsta, nes r cja nistrus apreiškė, jog nuo 1900
. pasirenka kenitišką dievą Jahu, tik tame, kad išnaujo mirčių. Ten kur alkoholio vartojimas
rtojimas paki
paki- paguldytas į lovų esti uždusintas, nugultas katalikų labai mažai, o kifirtflo
iki
35.4
litrų,
mirimas
nuo
ri
džiovos
pakilo i|r, kaip galima to tikėtis, tas atsitinka tan- kiai neremia katalikiškų vienuę- priteklių ir kas metai jo užden
atsigimusis tikėjimas į tėvų Dievą, apie kurį Mozės pa
liudijo, jog Jis yra gyvas Dievas, kurio vardas yra Je- iki 107.8 ant 1000 mirčių. Ant kiek alko kiaušiai subatos naktį. Kūdikis auginamas lių.
gimui reikėjo skolinti po $72,ho\ a, stojosi skatinama galybe tikram tautos apšvietimui. holis atsiliepia ant proto, matyt iš Prūsų sta- *pric alkoholio pats išauga alkoholiku.
000,000, bet drauge užtikrino,
Elementai, išsimėtę, kaipo membra disjecta, šituo tikėjimu |riskos, kur tarp 1886 iki 1888 metų 11 pro
Merginos, apsvaigę nuo alkoholio nekar ji Išpažintojai protestonįško ti jog- neužilgo ateis laikau, kad
buvo suvesti į tautišką vienybę. Užgesusi narsa po vi centų visų bepročių - buvo auka girtybės, o tą suklysta ir patenka į sunkų padėjimą
hkėjimo
"-'"
Ispanijoj atsišaukė į val- laivyno ir kariumenė s reikalams
Ant laimės moters mažiaus geria negu* 4aąi reikalaudami išpažinimo reiks mažiau piningų ir Vokieti
suotino sielvarto intekme vėl atsigimė. Vėl radosi valdy- Berlyne 47 procentai bepročių, tai yra ne
moš sąmonė ir palinkimas prie veiklumo. Ir kuomet toli pusė, buvo girtuokliai. Daktaras Hyslap Vyrai. Norint joms nėra pripažintos pylie- laisvės.
‘ '
Po reikalavimu pasi ja apsieis be paskolų; dabar vie
be žmogaus pagelbos, gamta, tarytum, pradeda tarnauti sako, kad Anglijoj 50 procentų bepročių, tiškos teisės, bet viešam gyvenime jos turi rašė 150,000 žmonių, tame skait- nok negalima apsieiti be druti
Izraėliaus reikalams, kuomet nepaprasti nuotikiai virs tai yra tapę bepročiais per alkoholį. Jis didelę įtekmę ir jų dalyvavimas tankiai iš- iiuje yra ir daug katalikų, ku nimo kariškų pajiega nes jas
ta jo naudai ir galiaus Raudonosios juros vilnys padaro čion priskaito ir tuos, kurių beprotystė pa šireiškia kovoje su girtybe. Ir tas yra vie riems nepatinka prispaudimas, žymiai sudrutino vakariais kai
mynas, taigi Prancūzija, i
savimi nepereinamą sieną tarp jo ir Aigipto, tąsyk Iz- eina nuo lytiškų ligų, kadangi didžiumas tų nas iš svarbiausių argumentų, kodėl moterims kokį ten kenčia nekatalikai.
rae jaus sąmonei nelieka daugiau jokios abejonėj kad ligų įgyjama po alkoholio įtekmė. Paryžiuj turėtų būti suteikta balsavimo teisės.
skelbiamas Mozės nauju vardu tėvų Dievas paėmė savo 72 procentai visų kriminalistų yra girtuokAš minėjau, jog moters kovoja su gir
U Vestfalijoj, į Prūsuose, HoRymo “Tribūne” praneša,
tmones vėl po savo globa ir padarė iš jų tautą, vadini liai„- Berno kantone 40. Apskritai imant 60 tybe. Nesakau, kad ta kova būtų labai po- jog išvytam Portugalijos kara- land anglių .kasyklose 9 gruo
savo tautą. Jis stiprus ir išaiigštintas; žirgą ir joti iis iš šimto visų kriminališkų prasižengimų yra puliariška tarp lietuviškų moterų. Jos tan liui truksta gyvenimui piningų, džio dienų atsitiko dujų ekspli^
fmete Į jurą (Išeit. XV, 21).
- / - 1 J,s priskaitoma alkoholiui.
kiausiai išreiškia savo neapykantą alkoholiui todėl jis prisiglaudė namuose iš rija, kurios užmušta 6 darb«|
Bet baisiausia dalis alkoholio vartojimo tuomi, kad pačios jį godžiai naikina......
Prancūzijos išvyto kuningaikščio kai, o labai sunkiai s^^|
*
"
(Toliau bus).
yra ta, kad tėvų gėrimas atsiliepia skau(Toliaus bus.)
Orleano. Užsiimti kokiu norsdar-
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Centro
valdybos toks pats piešinys, kaip ant vir
—w _ir
piere; prie jc
penkių metų pusiau sušalęs laimingai nusi* dimą
sūnus. Nežinioms Marsilijon at leido A ant žemės. Taip augštai darbą ’pavidtno stačiai “tautiška šelių ir neapdarytų kningtj: ant
kako jos vyras. Ant rytojaus dar nieks nepasikėlė. Lakioji- apgavyste” ir...» pats iš Drau supintų rūtų šakelių (rūta —
išvedė abudu vaiku mokyklon, mui jis panaudojo Blerioto aerop- gijos išsikėlė, neužmiršdamas pa lietuviškas “tautiškas” žolynas)
siskųst!, jog ne tik jam, bet ir augštai iškelta širdis — ženklas,
bet vyras, uamok sugrįžęs, už lianą. • jp leidžiamoms “Dilgelėms ”, taip jog Kudirkos širdis visados stip- i
simanė peržiūrėti i pačios stalčius
Svedijoj, miestelyj Okuve gi neprisiųsta Kudirkos raštų. riaf— augštai plakė dėlei savo
ir- rado tenumeilės laiškus nuo
kitų vyrų, iš kurių persitikrino, 187700. užmigo 14 metų mergaitė Nejaugi “juokdarės” "Dilgelės’ tautos, — nuo rūtos šakučių* eina
Į Vokietijos parlamentas ant
jog moteris įjuu rieištikima. To Karolina Kransbeck ir miegojo užsimanė užsiimti rimta recenzi 22 žiedu — 22 svarbiausi Ku- ,
dirkos veikalai. Visi parašai ant
rame skaityme priėmė valdžias
dėl namieje .sudaužė visus daik iki šių metų, taigi per 32 metu. ja literatiškų veikalų? —
audeklo atspausti aukso raidėmis. ,
sumanymą parengti Vokietijos
Na,
tiek
to.
"Nenorėjo
kal

tus, nuėjo mokyklon ir iš jos Maityti ją reikėjo inčirškiant su
Pagal Centro pranešimą dabar
darbo ramus išrišimui nesutikimų
paėmė sūnų ir nuvedęs jį pa cirškinaite pieną j bumą arba nas eiti prie Mahometo, tai Ma
tarp darbininkų ir darbdavių.
jūrin, nušovė. Paskui pats nu po oda: • Pabudusi, iš syk nie hometas nuėjo prie kalno”.... negalima jau gauti Kud. raštų
brido i jūres ir ten nusišovė. Tre ko negalėjo atsiminti, kas su Nenorėjo C. Valdyba nubausti apdaruose. Iš tūkstančio egzemp
|Į Prūsuose, Rheino apskrityj
čią dieną kūną jo jūrių vilnįs ja atsitiko; suprantama ir aplink p. Baltrušaičio, jam įstatų ir Sei liorių (tiek buvo duota apdaryti)
Holzv/eiler buvo smarkus susirė
|| Lenkai mėgsta pranašystes
|| Varšavoj pasimirė senas el išmetė toj vietoj, kur tapo už ją esančių žmonių pažinti nega mo nutarimų nepildant, tai p. B. nieko nelieka, o rasit dar
mimas matininkų su kaimų gy ir joms, jaigu tik žada Lenkijai geta gyvenantis prie Dobra gat muštas sūnus.
lėjo. Reikėjo jai visko iš naujo pats save nubaudė ir iš T. M. D. ir kai kuriems vėlesniems są
ventojais. * Kaimiečiai užpuolė laisvę, tiki. Ir dabar tarp lenkų vės. Samdė jis guoliui kampą
kaip mažam vaikui mokytiesi, pats "išsimetė”.... tik bereika nariams neužteks. Sąnariai
kėjo po 12 centų už 7 knin
matininkus ir jie turėjo bėgti į atsirado pranašas, žydas Samuel prie vargšės našlės ir sėdėdavo
|| Varšavoj policija peržiūrinėja negalėjo nei vaikščioti, nes per lingai, rodos, tiek daug para
bulmistro namus.
Papui, gyvenantis Lwowe, ku paprastai prie Karmelitų bažny protokolus bažnytinių brolijų ir 32 metų miegodama, vaikščioti ko prie to šaudo: vis tiek, rodos, t. y. po 84 centus. Gavo tik 6
ris pranašavimais tarp lenkų daug čios. Kada, jam pasimirus, per reikalauja, kad tie protokolai bū užmiršo.
iš to nebus didelio trukšmo.... tomus, vienok paaiškinta, jog
ĮĮ Vakarinių Prūsų provincijoj, triukšmo padarė, šitas pranašas žiūrinėjo jo daiktus, jo drabu tų vedami maskoliškoj kalboj,
Reikėtų vienok p. B—iui, kaip Draugijai apsiėjo įrišimas 6 to
mieste Frandenz, nuo pagedusios užtikrina, jog 1912 metuose Len žiuose rado užsiūtas dvi obliga kas iki šiol nebuvo daroma. Da
| Mandžiurijoj, mieste Kafu, ir visiems, atsiminti, jog p. B—tis mų, brangiau negu buvo many
margarinos pasimirė penki žmo kija sulauks neprigulmystės, taps cijas kredito draugijos ir knn^ bar policija gąsdina bausmėms buvo smarkus susirėmimai japo nežiūrint visų išskaitliuotų nuo ta dėl extra dailaus darbo ir
nės, o paskutinėj savaitėj buvo respublika, bus paveikslu visam gutes bankų, kur jis turėjtTpa- ir uždarymu brolijų, jaigu jų do- niškų darbininkų su koreonais. pelnų, yra T. M. D. sąnariu, storesnių negu buvo manyta to
net keli šimtai apsirgusių. Nuo pasauliui, nes joje nebus nei dva sidėjęs 7,000 rub. Piningus tuos kumetai nebus rašomi masko 60 koreonų užpuolė ant 300 ja- kaip ir visi, ir jaigu visi sąnariai, mų. Rūgonių neteko iki šiol
margarinos apsirgo daug žmo siško, nei materijališko vargo. jis- surinko elgetaudamas iš žmo liškoj kalboj. Tai mat kokie prie poniečių.
Kardai ir dinamito pildo teisuotus Seimo nutarimus girdėt, — bet kur čia rūgosil
nių Hamburge ir Duesseldorfe, Gerai, kad iki tų laikų neilgai nių malonės.
bombos
susirėmime
buvo panau tai, net sarmata p. Balt reika Lai Draugija duoda mums kuoneva konstitucijos Maskolijoj tik
daugiausia panašių raštų ir pa
Hamburge daug žmonių mirė. reiks laukti. Bet abejotina, kad
rai maskoliški paliuosavimai len dotos. Kiek darbininlcų užmuš lauti, kad jam būtų kitos teisės,
našiai gražaus darbo
tik ačiū
Starguomos fabrikantai Hambur lenkai—vargą^panaikmtų.
negu
visiems.
Vienok,
kad
nors
U Turkijoj sustreikavo "šoki kams Lenkijoj. . Be abejonės to ta, nežinia.
Ab.
ge apreiškė, jog margarina buvo
iš dalies užganėdinus p. B. iš už tai jai tarsime.
nėjanti dervišai”, gyvenanti, kaip pareikalaus ir kitur ne vien nuo
Nesenai iš Krokavos pra Lietuvos elgetos, iš žmonių ma lenkų. Varšavoj katalikiškų bro
padirbta iš atsiųstų iš Prancūzi
svajotas "skriaudas”, T. M. D.
puolė urėdninkas Asekuracijos lonės. Jau streikavo visokių už lijų prie parapijų yra 20, o antai
gal nei neminės to, kad p. Balt,
jos taukų.
Dr-jos, Zigmontas Ehrenberg. siėmimų žmonės, bet streiko šo §v. Onos brolija užsidėjo 1581
atspausdino Mačio eiles, kurios
” I
->
officiališkai buvo pavestos T. M.
]Į Johannisthale, Prūsuose, or- Policija jo jieškojo, bet surasti kinėjančių ir besisukančių der m. Į brolijas tas daugume pri
Draugijai ir kurias ji apsiėmė
laivininkas Brushuber aplėkė su negalėjo.. Dabar jis pats at višų dar nebuvo. Jie savo be- guli senos mbterįs, kurios visai j
tuojaus
po Kud. raštų atspausti.
keturiais pasažieriais visą klo sišaukė policijon mieste Grac, sisukimu stengiasi žmonėms iš maskoliškai nesupranta.
Vinie raštus Tėr. Myl. Dr-Jo® relnį. Tiek žmonių dar iki šiol Strejoj, ir apreiškė, jog iš drau melsti Allah’o (Dievo) malonę.
kainose, kuopos ir pavienio® ypatus Bet T. M. D. mano, jog juo
M. Petrausko koncertas atsili
malonė® siųsti ur-jos Lit Kom. na- daugiau raštų, juo geriau ir to
aeropliane nieks nebandė paimti. gijos kasos paėmė 630 kronų.
ko, 11 d. gruodžio, Music HalL
|| Mieste Graz, Austrijoj teis rlui ir redaktoituL
Bet pasirodo, kad prie draugijos
Jo orlaivis yra prancūziškas.
Į Pagarsėjęs savo laike agi man padavė 13 italijonų už be- J. Laukia, 2S51 Union ar., Chiea«o, III. dėl prie p. B. neturi pretenrijų, Programas buvo jau Lietuvoje
nors galėtų turėti didesnes, ne£u pagarsintas, todėl skaitytojai j j
piningų jis prieiti negalėjo, to tacijoms už tautų santaiką ir sistengimus, kad italijonų apgy
jis prie draugijos.
|Į Šveicarijoj, mieste Zuerich, dėl ir kasos piningų paimti ne prašalinimą karų, angliškas laik- venta provincijos dalis būtų prie
ATSISAUKIMAS.
žino.
pasimirė moteris Vokietijos so- galėjo. Laikraščiai mano, kad, raštininakas Stead užsimanė da Italijos priskirta. Tas aiškiai
• Tikrus juokus krečia p. Balt Įžįmiausia p. Petrausko gie
T.
M.
D.
52
kuopa,
Rochestecijalistų vadovo Augusto Bebelio. turbut jam protas sumišo ir jis, bar žmones šviesti ir doriškai rodo, kad Austrijoj gyvenanti
rušaitis, sakydamas, buk senoji dota daina buvo "Ballade”, pa
pats save apskųsdamas, nežino kelti su dvasių pagelba. Jis, su italijonai nenori prie Austrijos ryj, N. Y. įrengė visuomenišką Centro .Valdyba žadėjusi Kud. čio Petrausko kompozicija. Pas
Ištekėjo, ji 1866 m.
kningyną, bet jauna būdama, ne
ką daro. O gal jis ir paėmė. pagelba savo draugės Julijos, prigulėti’.
išgali, kaip reiikant, jį didinti raštus visiems, kurie prisirašys kui žmonėms gana patiko ter
ĮĮ Berlyne pasimirė pagarsėjęs
Londone parengė speciališką biu
raštais, todėl priversti esame ir užmokės 60 centų už 1910 m. cetas “Serenada” (Schuberto) gie
Į| Lwowo seime, kaip paduoda rą, kur kiekvienas norintis susi
tepliorius, profesorius
Dailės
H Vindabonos operos teatre, kreiptis prie lietuvių ir lietuvai Centro Valdyba taip garsino, vie dota M. Petrausko, smuikuota H.
akademijos, Ludovig Kuans. Jis lenkiški laikraščiai, rusinu atsto nėti su mirusiais draugais, gali perstatant operą "Loengriną”,
nok ji garsino taipgi ir tai, kad Butler’io ir akomponijuota H.
buvo jau nejaunas, gimęs 1829 vai užsimanė ypatišku budu truk tą" padaryti per Julijos tarpinin- choro giesmininkai pareikalavo čių su prašymu padėti mums mū kas prisirašys, tai yra pastos T. Levy.
Tačiaus kas labiausia
dyti svarstymus. Jie pasisko kystę ir išgirsti apie tokius da didesnių algų? Kadangi operos sų pradėtame darbe, paaukauti M. D. nariu, tas ir gaus. Kas ki klausytojus užganėdino ir patai
metuose.
lino iš senoviškų daiktų parda lykus, kokių nuo gyvų negali iš derekcija atsisakė reikalavimą mūsų kningynui raštų. Juk šim taip norėtų daryti ir tik vieniems kė jų širdysna, tai lietuviškos
tui vieną daug lengviau sušelpti
[Į Turkijos valdžia laimėjo by vinės Didikevičiaus didelį chi- girsti. .
Visi
tokie
biuro išpildyti, giesmiiiinkai atsisakė
metams prisirašytų, tas darytų tautiškos giesmelės, išdalies hulą augščiausiame Vokietijos teis nišką gongą (muzikališką instru Londone Steadui sekasi, iš jų giedoti. Dal>ar Vindabonoj duo negu vienam šimtą! Visi žinote, Draugijai skriaudą ir tas jokiu moristiško bei linksmo pobūdžio:
me Leipcige už piningus Vo mentą) ir kaip tik lenkų atsto jis turi gerą pelną, nes mėgstan da operos perstatymus be choro. kad mūsų miegančius ir dvasioj būdu negali vadintis T. M. D. "Už šį žirgelį”, “šių nakcelė”
nupuolusius brolius reikia gai
kietijos valdžios banke sudėtus vai pradeda kalbėti, muša į gon čių stebuklus, nors jie ir netikri
vinti, kelti iš miego, o tą geriau tikru nariu. P. Baltrušaitis ge “Dovanojo man motute” ir "Jo
numestojo nuo sosto sultano gą taip, kad kalbančių žodžių būtų, netrūksta. Dabar Stead
|| Vengrijoj, kaime Nagytar- siai atlieka atsakanti raštai. Te rai, be abejonės, tą supranta, o jau dieną, jojau naktį”. Kito
Abdul Hamido. Piningai banke nieko negali girdėti; kiti var mano panašų biurą insteigti Pa kany, pasimirė gal seniausia
ant gul lietuviai pradeda pažinti patįs jaigu skelbia ką kitą, tai jau jo kios giesmės,, klasiškų kompozi
buvo sudėti su pasarga, kad iš toja triubas, ir eina seimo tary ryžiuj, tik kažin, ar čia* taip jau žemės moteris', Schwarz. Iš
Centro pirmininkas, torių, neisdrovint sakyt teisybę
jos save. Meldžiame todėl aukauti dalykas.
mokėti juos bankas gali vien tą bos su puikia kačių muzika.
seksis. Prancūzai prie' tikėjimo netrikų matyt,1 kad turėjo 117
rodos,
gerai
atsakė savo laiške, apskritai lietuviams yra pernuomums visokius raštus.
syk, jaigu ant reikalavimo bus
nelabai prisirišę, stebuklams ne metų Iki paskutinių dienų bujog
jaigu
jau
taip norite daryti bodžios (ypač kada ne orkestrą
Aukas siųsdami, dėkite šitokį
sultono parašas ir jo asabiška
visai! a tiki, todėl gal ir Steado vo tvirta ir kartais smarkiai sulietuviams
gerą,
tai atidarytas akompanijuoja) ir jie jų pasi
antrašą: P. Petronis, 150 Joseph
pečėtjs. Paėmusi nelaisvėn Ab
Julijos pakviestoms dvasioms ne mušdavo sūnų, turinti 90 metų
kelias
:
turite
savo
spaustuvę, klausę neesti užganėdinti. Su
ave^ Rochester, N. Y.
dul Hamidą Jaunųjų Turku val
patikės ir biuro nepalaikys.
spausdinkit raštus ir dalinkit už lietuviškomis giesmėmis kas ki
ir dukteris 83 ir 85 metų.
J.
Daunis,
Pirm.
džia bandė piningus išgauti ir
dyką.... Čia galima dar patarti: ta: čia yra aiški, gyva meliodipristatė bankan sultano, vaitą,
[Į Visasvietinės parodos Ame
išleidus Mačio eiles, ar negalima ja, lietuviams miela, veikianti ant
Podoliaus gubernijoj, dva
bet bankas piningų neišdavė, nes
rikoj nepasiseka, jų rengė re Zaguitko, kasant šulinį, dar Seattle, Wash. 27 d. lapkri jų būtų pardavinėti už 5 centus, dvasios. Galima būtų kaslink to
ant reikalavimo nebuvo sultono
jams prisieina daug piningų bininkai prikasė olą, kurioj rado čio š. m. pas p. J. Martinkaitį vietoj 50 centų, tas būtų tikras labai daug ką pasakyti, bet pa
pečėties. Bankas manė, jog sul
pridėti, arba melsti valdžios, kad kelias bačkas piningų ir XVI 530 Trenton st., buvo iškilmin p. Balt, nuopelnas.... Tada gal kaks tie. Šitą sakant turime min
tonas yra belaisvis, todėl ir jo
ji pridėtų. Europoj būna kitaip: šimtmečio ginklus. Kas tą skargas susirinkimėlis', nes tai buvo p. Balt turėtų pamatą “nusis tyje vakaro nepasekmę; kuomet
reikalavimas išduoti piningus ne
nekalbant jau apie Paryžių, ku bą čia užkasė, nežinia. Minėtas krikštynos Damijono ir Magda kųsti” — dabar gi p. Baltrušai pirmuose dviejuose koncertuose p.
iš liuoso noro paeina. Turkijos
riame tankiai būva rengiamos dvaras dabar priguli ūkininkų
Pertauskas laimėjo, šiame žymiai
lenos Maskevičių sūnaus, kuriam tis nesavo rolę lošia.
valdžia, Abdul Hamido vardu at
parados ir jos gerai apsimoka, bankui.
daug
pralaimėjo iš piningiškos
vardas buvo duotas Dee T. (taip
sišaukė teisman, bet Berlyno
nes iš vigo svieto plaukia pinin
pusės,
nežiūrint to, jog buvo po
originale. J. Dagis). '
teismas skundą atmetė. Augšgai Paryiiun, bet parodos pa || Po maskolių užžiura esan
CENZŪRA NELEIDŽIA KU- ra svetimtaučių: smuikorius ir
čiausiasis vienok Vokietijos teis
siseka ir šiaip pagarsėjusiuose čioj Mandžurijoh dalyj apsireiš Laike -vaišinimosi savininkas
DIRKOS RASTŲ.
pijanistas, kuriems nemažai rei
mas Leipcige, kur byla buvo per
Europos miestuose, štai šiemet kė azijatiškas maras. Iš visų namų p. J. Martinkaitis, suma
kia užmokėti. Matomai buvo ti
Jaigu tikėti Lietuvoje einan
kelta, nusprendė, kad piningai
buvo Bruxellės kapitalistų pa Maskolijos kraštų Mandžurijon' nė paaukoti Tėv. Myl. Draugijai,
kėtasi kitokių pasekmių, jaigu
tiems laikraščiams, tai reikia ma
turi būt išmokėti, nes- liudininkai
rengta visasvietinė paroda Bel siunčia daktarus kovoti su maru. kaipo apšvietos įstaigai, išleidi
buvo daromi taip dideli iškaščiai.
mui naujų raštų. Visi tam pri nyti, kad nevisi Kudirkos raštai
prirodė, kad sultonas be prievar
gijos sostinėj Bruxe!lėj. Kadan
Pijanistas publikai visai nepa
tarė ir sumetė greitu laiku 14 bus įleidžiami Lietuvon.
tos jų išmokėjimo reikalauja.
gi ant parodos pleciaus gaisras
tiko
ir ištiesų nebuvo kam pa
Paryžiun atėjo žinia, buk
Kaikurie Lietuvos laikraščiai
! i; —
daug nuostolių pridirbo ir už pagarsėjęs savo laike, apsivedęs dolarių sekantieji asmenįs:
tikti. Jis pats, Levy, į publiką
V. Micevičius 3.50, A. šlapi paduoda žinią, buk girdėję, kad
Į) Pragdš (Čekijos sostinėj)
sudegusius daiktus jų išstatyto su amerikone milijoniere, grafas
taip šiurkščiai atsinešė už nekas
$2.00, J. Sitka $1.50, P. Ši Maskoliška Cenzūra leisianti tik
vokiškasis universitetas Vokietimo atsiėjo užmokėti, tai mano Bonis de Castellane nusižudė.
plojimą, jog butų geriaus, jaigu
leika $1.00, F. Veiselis $1.00, I ir Vl-tą tomą; II, III, IV ir jo visai nebūtų buvę. Smuiki
jos ciesoriui suteikė medicinos
BELGIJOS KARALIENE
ma buvo, kad akcijonieriai ren
D. Maskevičius $1.00, M. Mas- V. tomai būk yra paskaityti ninkas gi, Butler labai patiko
daktaro garbės dipliomą. Žino
kuri dabar nesveikuoja
gusios parodą kompanijos turės
|| Cholera, apsireiškusi ant
kevičienė,
Dee T. Maskevičiukas, “pavojingais valdžiai” ir todėl Jis nepaprastai gerai pagriežė to
ma,. apie mediciną Vokietijos cie
didelį nepriteklių. Suvedus vie Portugalijos prigulinčios salos
J.
Martinkaitis,
F. Martinkaitie- cenzūra jų nenori leisti.
sorius nedaug teišmano.
|| Kaip paduoda Londono žydų nok rokundas, pasirodė, kad ne Madeira siaučia gana smarkiai.
kią sunkią kompoziciją kaip SanKaip žinome, T. M. Draugija,
nė,
M.
Giedraitienė,
O. Giedrailaikraštis “Hajebudi”, neužilgo tik nepritekliaus nėra, bet yra, Per paskutinės keturias dienas
Saens’o “Rondo Capriccioso”
čiutė, po 50c., J. A. Želtčius, užbaigus spaudą, susinešė su Žmonės jį stengėsi antru kartu
[j Pagarsėjęs čenstachavo vie atsibus Krokavoj susivažiavimas nors nedidelis pelnas. Ne rei apsirgo 50 žmonių?
K. Martinkaičiutė, M. Martinkai- Maskoliškos Cenzūros komitetu; iššaukti.
nuolis užmušėjas Damazy Ma- žydų rabinų iš viso svieto, ap kia dar užmiršti, kad laike paro
čiutė, J. Martinkaičiukas, po 25c. susinešimai užsitraukė, kaip pa P-as Petrauskas gavo, žmogau*
coch 17 d. lapkričio liko Austri kalbėjimui, kaip kovoti su vi dos nuo svetimtaučių miesto
Peterburge,
Maskolijoj,
Užmanytojui ir visiems parė- prastai Maskolijoje, ilgą laiką ir dydžio gėlinę arfą, suteiktą pp
jos valdžios išduotas Maskolijos sokiais nepašauktais žydų ku- vertelgos gerai pasipelnė. Eu chauffeuros Plotnikov su auto
mėjams
— aukotojams vardu T. T. M. D. Centro Valdyba dar A. Olševskio, J. M. Tananevyčię
valdžiai.
Dabar
tyrinėtojas ningais ir stebukladariais.
ropoj parodos pasiseka geriau mobiliu pervažiavo policistą Aninegavo iki šiam laikui officiališM.
D.
tariu
širdingą ačiū.
Pietrov tyrinėja prietikius kliošir Bagdžiuno. Gavo taip gi ba
todėl, kad ten ir miestai gra kjevą ir užmušė. Teismas už tai
ko
patvirtinimo minėtos žinios.
O
kaip
tai
būtų
gerai,
kad
ir
toriuje nuo daugelio metų, nes
|| Lwowe atsibuvo susivažiavi žesni ir gyvenimo daugiaus, Plotnikovą pasmerkė 12 metų
tutą.
kitų vietų lietuviai sektų tąjį pa Vienok nebus vsai įstabu, jaigu
valdžia gavo nuo žmonių daug mas rusiniškų kuningų, taigi daugiau ten yra dalvkų vertų katorgon.
Žmonių buvo: žemai apie 120
šitas gandas pasirodys teisingu.
girtąjį pavyzdį. ♦F. Veiselis.
skundų. Valdžia nužiūri buvu unijotų kuningų. Nutarta ru pamatymo, todėl ten ir ameri
ant balkono apie 50. Kadangi
K. D.
sį" perdėtinį klioštoriaus Reima- sinu dievmaldystėj
iškaščiai sieks suviršum 200 dol.,
reikalauti konai pulkais važiuoja* *
|| Ir paskutinė Amerikos ka
ną, jog jis žinojo apie nedorą naujos rusinu kalbos, vieton se
o
už tikietus negalėjo daugiaus
riškojo laivyno dalis apleido
NAUJI SĄNARIAI.
vienuolių gyvenimą.
Pietrov nosios slaviškos, vartojamos sta
įplaukti kaip 100 ar no doh; tai
Berlyno universiteto tarp Prancūziją ir ,iš Bresto išplaukė
KUDIRKOS RAŠTŲ
reikalauja, kad Reiman būtų teis čiatikių dievmaldystėj ir visas valdžios paskirto ekonomijos į Gravesena, Anglijoj.
į 90 dol. bus nuostolio.
Prie 13 kp. Valparaiso, Ind.
APDARAI.
man patrauktas.
Tikrai gėda chicagiečiams už
bažnytines kningas išversti į ru profesorius Bernhardo ir kitų
Kartanas
A.,
Linkus
A.
U
nesilankymą
į koncertą, kurs at
Geriausį
"Christmas
prezent
’
ą
”
sinu kalbą. Tik vienas kunin- ekonomijos profesorių užgimė
Prie 3 kp. Brooklyn, N. Y.
|| Konstantinopoliu’ atėjo žinia,
•|Į Iš Čenstachavo skandalo, dėl gas pasipriešino tam reikalavi vaidai. Bemhard vieną profeso jog Syrioj, mahonl ė toniško tikė Vaineikis S., Žilinskis J.
turės šiuosmet tie T. M. D. są silieka vos vieną sykį į metus
kurio nupuolė gera garbė klioš mui.
rių, Seringą, pakvietė dvikovon, jimo bedninai įužptiolė ant mies
Prie 53 kp. Clintoa, Ind. Ju- nariai, kurie užsisakė sau Ku ir kurs yra visuomet gražiausias
toriaus ir jo vienuolių, jau nau
dirkos raštus apdaruose: gražes už visus kitus kada nors suren
bet tas atsisakė dvikovon stoti to Kerak ir parengė krikščionių dišauskas V.
dojasi marijavitai. Kaip paduo
(| Krokavoj, prisaikintojų teis su negeistinu sandraugų. Vo skerdynės. IbSkerdė 100 krikš
Prie 117 kp. Rockford, III. P. nių apdarų lietuviškų kningų giamus Chicagoje perstatymus ar
da laikraštis "Goniec Często- me atsibuvo byla pačto perdėti- kietijoj vienok ypač oficerai net čionių. Beduinai iuom atkeršijo Petrėnas.
męs neturime, o ir pas svetimtau koncertus.
chowski”, atkako Čenstachavon nio iš Biadalino, Kędziovo. Jis baudžia savo sandraugus, jaigu už pakorimą yĮendl savo vadovo,
Prie 28 kp. Chicago, III. A. čius negreit rasime, ypatingai
du marijavitų atstovai,^ kuriems buvo apkaltintas už pasisavini kas iš jų įžeistas, priešo dvi- Kerak turi 8000 gyventojų, o ta Vilkaitis.
paėmus atydon jų kainą. Sąna "Aušros” kp. prelekdją, Ii d
pavesta čia pirkti pliacių, ant mą ūkininkams jų giminių iš kovon nepakviečia.
riai gauna netik raštus, bet ir gruodžio, atsisakius Dr. Rutkaua
Laikraštis me skaitliuje 6ooo» mohometonų.
kurio, bus pastatyta bažnyčia, Amerikos atsiųstų piningų. Pa "Berlinische Volksztg” praneša,
apdarus, kaip už dyką. Geis kui, skaitė Kst šliupas, temoje
- J
gerėjo pliacių visai prie kliošto slėpimui pasisavinimo jis pats jog mieste Muelhansene oficiePrelekcija
“Keleivio” 47-me numeryje p*- tina būtų, kad ir ateityje T. M. "Dionizas Poška”.
|| Indijose, didžiausiame jų
riaus sienos. Iki šiol marijavi išlauždavo spintas, parodymui, rai iš savo tarpo prašalino re misete Kulkuttoį>l buvo kruvini tėmyjome, kad p. J. Baltrušaitis, Draugija parūpintų savo sąna buvo gana trumpa, prelegentas
tai šalinosi nuo Čenstachavo, buk vagiliai pačtą apvogė. Jis zervas oficierą, advokatą Dam- ant gatvių susirėmimai mahome “Dilgėlių” leidėjas, išstoja iš T. riams savo leidimus apdaruose paaiškino, buk todėl, jog apie
jiems net draudžiama buvo čia pasisavino 8,000 kronų iš Ame maną tik už tai, kad jis, prigau tonų su indiečiais. Mahometo M. D. todėl, kad Centro Valdy — vist bus jai už tai labai dė Poška labai mažai kas težinoma.
lankytiesi, matyt tą vietą laikė rikos atsiųstų piningų. Teismas tas prekėjo, jo dvikovon nepa nai mat savo tikėjianiškiems tiks ba, nenorėdama laužyti Seimo kingi.
Tačiau s prelekcija buvo gana
savo išpažinimui pavojinga. Po pasiuntė jį pusantriems metams kvietė, bet teisman atsišaukė. lams pjovė karves, o karvės in- nutarimo, pareikalavo, kaip ir
Dabar, girdime. Centro Knin- gera. Pradžioje prelegentas truv
-Macocho atliktai žmogžudystei, kalėjimam
Bet ir teismas jo skundą atme diečių laikomos šventais, nepa- nuo visų sąnarių, idant ir p. gius jau siuntinėja paeiliui kuo pūtį prasilenkė temos, nevietoje
ma^yt, Čenstachavas tapo nepa
Baltrušaitis sureguliavimui mo- poms ir pavienėms apdarytus smulkmeniškai aiškindama apie
tė, nes oficierai privalą dvikovoj liešiamais sutvėrimais.
vojingu. Toliau gal ant "Švie
|| Lenkijoj, turtingas ūkinin teisybės jieškoti.
keščių, užsimokėtų galinant Ku raštus, todėl mename, nebus pro mažai bendro su Poška turėju
saus kalno ir maskoliai užsi kas iš kaimo Jackowicų, netoli
II Prancūzijoj, mieste Pau, vėl dirkos raštus savo metinę duok šalį pasakyti kelis žodžius apie sį anglą poetą Thomats Chatermanys sau cekvę pasistatyti. To Kutuo, parsitraukė stebuklingą
ton.
|| Prancūzijoj, mieste Marsili- atsibūva orlaivininkų konkursai. lę už 1910 metus. P. Baltrušai viršelių išvaizdą.
kia* kaiminystė kažin ar ne daktarę, kuri, kaip sakėsi, dak joj gyveno motėris inžinieriaus 9 gruodžio dieną prancūzas Li čiui tas nepatinka. Jis, užsispy
Apdarai yra stipraus audeklo
Apie Poškos gyvenimą labai
būtų katalikams pavojinga.
tarystės mokinosi akademijoj ir direktoriaus dailės mokyklos ga gneur sn savo aerop lianų pa- rė nemokėt, kol negaus Kudir- kelių spalvų, —• mėlynos, ar rau mažai kas buvų pasakyta. Per
1 ransvaaliuje, pietinėj Afrikoj, mieste Saint Denis, Emilis Lap :ilo iki 10494 pėdų j augštį. Jis kos raštų,
Seimo nuspren- donos, — ir ant jų išspausta skaitė Poškos vieninteles Užsili-

Į| Prūsų Lietuvoj, Labgavos
apskrity], buvo parlamento atsto
vo rinkimai. Išrinktas liberalas
Dras VVagner. Liberalus parė
mė socijalistai, todėl jiems pasi
sekė konservatyrų kandidatą
Burchardtą pergalėti.

H Varsavos žydiškiejie laikraš
čiai praneša, buk Broslne, Placko
gubernijoj, laike pamokslo baž
nyčioj, kas ten iš buvusių bažny
čioj atsiliepė: "pas Macochą su
tokiu pamokslu’*. Buk dėl to
atsiliepimo užgimė bažnyčioj
muštynės. Užmušta ūkininkas,
kuris prieš kuningo pamokslą
atsiliepė ir jo tėvas, iš viso 8
žmonės.
Broslno
prabaščius
vienok užtikrina, jog jo bažny
čioj nei jokių muštynių nebuvo.
Kieno teisybė, nežinia.

ir ji apsiėmė išgydyti visas ligas
Daktarė nuo ligonių ėmė po s
iki 5 rub., kaip kas mokėti galė
jo, o kaip nuo pavojingai sergan
čio ūkininko paėmė po 10 rabi,
ir daugiau. Apie gydymą nieko
neišmanė, bet gydė visus ir su
rinkusi, kiek tik galėjo, pinin
gų, išvažiavo, linkėdama visiems
ligoniams greito išgijimo. Bet
tie ne tik neišgijo, bet nuoTransvaaliaus daktarės vaistų nei jokio palengvinimo nepajuto; palengvėjo vien kišeniuje.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenime.

jais buvo: pp. Andriuševičiutė,
Jurgelionienė ir Šileika.
Tikimės, jog ateinančiais me
tais mūsų moteris parengs dar
gražesnę ir turtingesnę parodą.
M. V.

Lietuvių moterų rankdarbių paroda Ch

Irusias eiles “Lietuvos ir Žemai to One Drawing for any 4-ot ©ut
čių Muzikas”, ir kelias humoris- of seven Lots to be drawn and
located at ą6th and Western avė.,
tiškas eilutes.
Chicago, Illinois. The winners
Aušros pralėkeijos 18 gruodžio will be furnished with Deeds,
clear of incumbrance, with
3 vai. po piet,' atsibus:
1) Ant Bridgeport, Lietuvių Abstracts of Title to each Lot.
Klube, 3149 S. Halsted st, Pr. Proceeds of the drawing will go
Mažilio (Krokovos studento) re to the benefit of St.. Georgės
feratas temoj : • “Žmogaus kūno Parish School at Chicago, III.
paviršiaus ir vidurių parazitai. Dravving will take place January
2) ’ Ant Town of Lake, Daviš roth, 1909, in the-School Hali,
y 1
Sųuare svetainėj, 45-ta gatvė ir Auburn avė. • and 3211d -Placc,
1
Marshfield avė., skaitys Dr. A. Chicago, 111.
jm / ■
Ticket |i.oo.
L. • Graičiūnas- temoj: “Budas išCommitteę in Charge:
siplėtojimo užkrečiamųjų ligų ir’
Rev. M. Krawczunas
kova su jomis” ą
Rev. Geo. Kolesinski
--3) 17 d. gruodžio^ subatos va
J. W. Zacharevvicz
kare, atsibus Aušros Dr-jos pre•. Rev. M. Kruszas
lekcija mieste Cicero (Grand
J. M. Tananevvica
Works), III., 7:30 vai. vakare,
J. Gurijnskis
A. Bieliausko svet., 1410 — 49
Geo. Polyanskis
avė. Skaitys J. J. HertmanaviIz. Nausiedas
čius temoj: “Išdirbimas turtų".
J. Budrick
J. Dychowicz
■ 21 d. gruodžio 1910, 7:30 vai.
M. Kadzevvski.
vak., Klubo svetainėj, 3149 So.
Halsted st., atsibus metinis susi Tokių tikietų išleista, kaip ži
rinkimas i-os kuopos “Aušros" nome 10,000 (dešimts tūkstančių)
Dr-jos; bus išduotos atskaitos ir nemaža dalis jų parduota. Nors
kuopos valdybos ir rinkimai nau laimėjimas minėtų liotų turėjo
jos valdybos (kaip kuopos taip būti 1 Sausio 1909 m. t. y. kuo
ir centrališkos), todėl malonėki ne du metai atgal, bet iki šiolei
Parodos rengėjos lietuviškuose drabužiuose. Iš kairės | dešinę. 1. A. Kaite visi atsilankyti; taip-gi užkvie- nebuvo nei laimėjimo nei sugrą
Vaičiūtė
—Meščikienė, 2. Felicija Vaišviliutė. 3. S. Kalvaičiui, 4. Katarina
čiama norintieji prisirašyti prie žinimo įmokėtų piningų. Girdė
Aušros.
Kuopos Valdyba.
4
jome. jog p. J. M. Tananevičius, Katkevičienė.

r

Nedėldienį 30 d. spalio, prie
bažnyčios ant Fovvn of Lake
tūlas vaikas, 10-ties metų am
žiaus, dalijo plakatus su “Auš
ros”
pralekcijų
pagarsinimu.
Kazimieras Stulga, vertelga, pa
ėmęs vieną plakatėlį nuo vaiko
ir parskaitęs, sudraskė ir nu
metė' šalin. Tai padaręs, nu
sitvėrė jis vaikutį už ausies ir
perplėšė jam iki kraujų, paskui
dar ir paspyrė. Aš, pamatęs tą.
negalėjau išturėti nepabaręs jį
už tokį netikusį pasielgimą. Jis
šoko ir su piktumu suriko, kad
“Aušros” pralekcijų plakatus ne
valia dalinti prie bažnyčios. Ištikro, toks Stulgos pasielgimas
yra begėdiškas. “Aušros ’ drau
gijos plakatų dar niekas niekur
nedraudė dalinti. Dabar-gi ta
sai vertelga, šoksta ir plėšia
ausį mažam vaikučiui. Town of
Lake’iečiams reikia sugėdyti to
kį žmogų.
P. Bukauskas.

KAIP TĄ PAVADINTI?
Keli metai atgal, statant Šv.
Jurgio parapijos, Chicagdje, mo
kyklą, surinkimui piningų tam,
be abejonės, naudingam dalykui,
buvo sumanyta padaryti lioteriją. Štai kaip skamba turinys
tam tikslui išleistų ir pardavinėtų
tikietų:
St. George’s Church
by Rev. M. Krawczunas.
'• No..............
This ticket entitles the Holder

"Kataliko” leidėjas ir minėtų lio
tų savininkas, taipgi rinkėjas pi
ningų už parduotus tikietus, ne
siskubina nei rengti liotų lai
mėjimo, nei piningus grąžinti,
nors gerb. Kriaučūnas ir kiti ncsykį jį prie to ragino.
Ar ne laikas būtų tą dalyką už
baigti? "Katalikas” tankiai mo
ka pabarti kitus už “pasipiningavimą”, kaip, pavyzdin, pernai
ištisus metus barė “Draugą” ir
S. L. R.-Kat. Susivienyjimo CenJro Valdybą, o šiais metais p.
Gabrį, Tėv. Myl. Dr. Literatiško
Komtiet6 narį, sumanytoją leisti
enciklopediją. —
Rodos vertėtų, "Katalikui” ne
užmiršti pabarti ir savo leidėją
už paminėtą lioterijos “biznį”, ar
bent priminti jam, kad jau laikas
arba išsižadėti liotų, arba surink
tų už tikietus piningų. Keli
tūkstančiai surinktų dolarių, var
tojami
biznyje,
atneša
ke
letą
gražių
šimtų
dolarių
pelno, — tą kiekvienas su
pranta, bet lyginai supranta ir
tą, kad tą pelną galėtų turėti ir
tie, kuriems tie dolariai priguli.
Tai-gi, vienas iš dviejų *— arba
p. Tan. užbaigs lioteriją, arba
lai sugrąžina žmonėms gautus
piningus su procentu nuo kiek
vieno dolario. Vertėtų taipgi,
kad Komitetas, pasirašęs ant ti
kietų, atsimintų - apie savo pa
reigas.
Turįs keturis tikietus.
Rašant panašų striipsnį, rei
kia tikra pavarde pasirašyti.
Red.
------LIETUVIŲ MOTERŲ
RANKDARBIŲ PARODA.
Lietuvių moterų rankdarbių
paroda, rengtoji moterų “Apšvie
stos” draugijos, prasidėjo 4 gruo
džio d. ir pasibaigė 10 gruodžio.
Tai buvo žymi ir indomi paro
da. Darbų ir darbelių buvo pri
siųsta labai daug, taip kad net
vietos nepakako. Buvo daug
Lietuvoje austų abrusų, antklo
džių, divonų, žiurstų, juostų, bu-

RUBSIVIŲ STREIKAS.

n

feK

šios sanvaitės pabaigoje, arba
kitos pradžioje bus pradėta ran
kioti Chicagoje žymesnių lietuvių
bijografijos, su paveikslais, pa
našiai, kaip tai padarė svetimtau
čiai. Tas būtų gana pageidau
tinas dalykas, jaigu visi žymesni
lietuviai veikėjai ir verteivos su
pras naudą, kokią bijografijų su
rinkimas gali atnešti iš visokių
atžvilgių. Rinkimu bijografijų.
užsiims žynius ir ištikimas lietu
vis.

VIETINĖS ŽINIOS.
Rubsiūvių streikas tebesitęsia.
Padarytosios unijos vadovų su
firmų atstovais sutarties streiki
ninkai nenori priimti. Ne viena
me iš mitingų, kuriuose buvo
skaityta sutartis, buvo labai smar
kus ginčai. Kaikur streikininkai
stačiai nenorėjo girdėt jokio skai
tymo. Švilpė ir rėkė, bet skai
tymo neklausė. Tarp streikinin
kų galima pastebėt didelis užsi
degimas streikuot kad ir kasžinkiek laiko, kad tik atsiekti savo.
Aukos, streikininkams vis dar
tebeplaukia. Chicago Federation
of Labor nuolat tebesirūpina su
teikimu streikininkams maisto.
Maistą ketina duoti iki tol, kol
tik užteks piningų.
Streikininkus remia ir mūsų
kuningai. Po K. Lazinsko lai
dotuvių kuningas Kriaučiūnas,
Sv. Jurgio parpi jos prabaščius,
paaukavo streikininkams $40.00,
išrašęs čekį ant unijos preziden
to Noreno vardo.

AUKOS CHICAGOS RUBSIUVIAMS STREIKININKAMS.
Iš Kenosha, Wis. aukavo: .
J. Spokevlt ..................... $1.00
A. Tilge ............................ 50c.
J. Dopševičius ..................... 50c.
Kunigas J. Kleinauskas .. 50c.
H. R. Gordon ..................... 50c.
Dan Menply......................... 50c.
Lazar Heilą, B. Sakoviče, Jo
nas Meškovskas, P. Lukoševič,
J. Jaseliunas, Kaz. Norbutas,
J. Kasiulis, F. Skirmontas, S.
Petrazinskas, P. Gailius, P. Jo
naitis, J. Bogvillo, po 25 centus.
J. Račkauskas, J. Peleckis. J.
Urbaitis, Fr. Kimant, po 15c.
F. Gebutis, K. Braziavičius 25
centus. J.* Nevronis, P. Juris
po 20 centų. A. Pavlovič, J.
Vinckunas, S. Juška, J. Kunentas, J. Svencicki, A. Shultz, T.
Žaleiko, B. Grubliauskis, B. Kuz
minskas, W. Stankevič, po 10
centų.
K. Kliauga, A. Lukoševič, po
25 centus, J. Lehtment, 50 cen
tų, A. Matulevič, J. Waitkevič po
centus. Viso labo 10 dolarių ir
20 centų.
į
Šias aukas surinko L. S. S.
58 kuopa iš Kenosha, Wiss. Vi
siems aukavusiems tariam širdin
gą ačiū.
J. R. Komitetas.
Piningai 10 dol. 20c. redakcijoj gauti.

Apskritoji parodos išvaizda.
vo net viena iš Lietuvos suknia
p. Golabovskės darbo, išties, pui
kiai padaryta. Buvo ir ameri
kiečių lietuvių gerų siuvinių,
mezginių ir kitokių darbelių. Iš
pažymesnių siuvinių buvo kelios
sofai paduškos ir. šiaip siuviniai
ponios Budriunienės iš St. Louis;
už tuos siuvinius paskirta dova
na. Taip jau puikiai buvo pa
daryta p. Martynaitienės staltiesa. Iš mezginių puikaus dar
bo buvo p. Katkevičienės mėgs
ta skepeta, už kurią jį laimėjo
dovaną ir kurią nupirko pania
M. Olševskienė. P-nios Katke
vičienės taip-gi puikiai buvo iš
siūtos kelios sofai paduškos, iš
kurių vieną ji davė išlaimėjimui.
Ponios Moskienės keli siuvininiai buvo gana gražus, ypač vie
na paduška buvo žymėtina, už

kurią ji gavo dovaną.
Iš kitų žymesnių darbų buvo'
ponios
Olševskienės
mėgsta
kaldrelė, ponios Kulienės sofai
paduška, kuri taip-gi laimėjo do
vaną. Taip pat buvo geras p.
Lietuvaitės baltas siuvinys.
Iš mezginių ir audimų gražių
dalykų buvo labai daug. Pavie
niui juos išrokuoti užimtų daug
vietos. Apskritai, paroda darė
gerą įspūdi;
jos matyt, jog
mūsų moterjs yra gabios ir turi
savotišką skonį.
Apie skonį kalbant, reikia pastebėti, jog Lietuvoj atlikti darbai tuo atžvilgiu gerai atsižymi:
matyt originališkumas.
juose
Apie Amerikoj darytus dalykus
to negalima pasakyti, nes mo
terjs čia pačios netaiko spalvų
ir rašto, nusiperka desenius su

atspaustomis spalvomis ir tik
ant jų uždeda tokio pat dažo
siutus. Originališkas spalvų pa
rinkimas buvo tik p. Budriūnienės darbuose. Mūsų chicagiškė
aritstė p. Andriuševičiutė savo
darbų neišstatė.
Buvusia paroda reikia pasi
džiaugti ir reikia tikėties, jog
ši pirmoji paroda paskatins mū
sų moteris ■'lavintie. toliaus išTarnaitė, — O Dieve, aš nu
dirbime originališkų artistiškų mečiau kvietkų vazoną per lan
darbų.
gą stačiai ant galvos praeiviui!
Ponia. — Ką! Tu mano graIš medžiagiškos pusės paroda
taip-gi gerai nusisekė, nes be žiausią kvietką išmetei ?
veik visi geresni darbai išpar
duoti. Daug darbų nebuvo paTūlas šlubas ubagas ėjo per
skirta pardavimui.
Dovanų kningotais daug pa- kiemą ir tapo šunų užpultas.
skyrė p.p. A. Olševskis k J. Ta- Kol jis su lazda šunų atsigynė,
nabagas užmiršo, ant kurios ko
nanevičius.
Kaimynas...
Dovanų paskyrimui sprendė- jos buvo šlubas.

JUOKELIAI.

Lietuvos kalėdiniame numeriu
je bus atspausta: Kl. J—io Jfic
dekletnaciją ir scrmškąiŲ mimikę,
J. ,Laukio straipsnyis Ždiįnnfs
Jovaro apysakėlė Per kovą į žtieigi
ir daugelis
kitų
įvairiausių
raštų ir raštelių. Kalėdini? nu
meris išeis 16 puslapių.
KALENDORIAI 1911!
METAMS.

Pereitą sevaitę tapo visiems
“Lietuvos” skaitytojams išsįuntinėti kalendoriai 1911 meįtams.
Jaigu kurie nors iš skaitytoju į
negavo mūsų kalendoriaus, tai
parašykite mums, męs tuojauš
prisiusime.
Kas yra negavęs mūsų kningų
kataliogo, taipgi tegul rašoJ—pri
siusime.
“Lietuvos” Išleistuvė.

APGARSINIMAI
SVEIKATOS ĮSTATYMAI.
Geram sveikatas užlaikymui
mūsų seneliai patardavo: laikyk
galvą šaltai, kojas šiltai ir re
guliuok virinimą. Prie to męs
galime pridurt: laikyk švariai kū
ną iš oro ir iš vidaus. Svarbiau
sias įstatymas palaikyti virinimą
reguliarišku. Beveik kiekvienas
palankus yra užduoti viduriams
tiek darbo, kiek jie negali ap
veikti. Tai yra priežastis viso
kiems nesveikumams, žinomiausi
kurių: praradimas apetito, jautimos sunkiai po valgiui, išpūti
mas ir nesuvirinimas. Tokiuose
atsitikimuose vartok Trinerio
American 'Elixirą iš kartaus vy
no. Jis išvalys vidurius ir žar
nas, ir suteiks jiems spėką. Jis
gydo puikiai vidurių netvarką,
nerviškumą, nuolatini galvos
skaudėjimą, reumatiškus skau- Į
dulius, aštrų ir chroniškųjų nesuvirinimą. Vaistų sankrovose.'
Jos. Triner, 1333-i339 So. Ash
land avė., Chicago, III

Draugijų Reikalai.
TEVYNE8 MYLETOJV DR-8TES
CENT.10 VALDYBOS ANTRASAI?
HrmlninkaS: Jonas V.' Uutkauskas,
120 Grand sL, Brooklyn, N. T.
uce-Primninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted st., Chicago. I1L
Raštininkas: Jonas Dagia,
02ė2 So. Halsted st, Chicago, I1L
Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st, Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st, Plymouth, Pa.
Llteratiikasls Komitetas: J. Gabrys,
11, rue Sommerard Paris, France.
V. S. Jokv.byjias, 3153 Wallace st,
Chicago, III. J. liaukis, 2951 Union
avė., Chicago, III.

VIEŠOS PRAKALBOS.
Chicago, 36-ta kuopa S. L. A.
rengai prakalbas nedčlk^F 18 d.
gruodžio 1910. Freiheit Turner sve
tainėje, 3417-21 So. Halsted st, pra
džia 2 vai. po pietų.
Bus kalbos gerų kalbėtojų apie
reikalą vienybės, ko mums reikia,
kad mes kultūriškai geriaus pakiltume, savo buv| pagerintume ir apie
kitus musų gyvenimo reikalus bei
S. L. A. naudą ir bus paaiškinimai
dėlko jis pertaisė savo (status. Įžan
ga visiems dykai, kviečiame geros
valios lietuvius ir lietuves ateiti ir
pasiklausyti.
Komitetas.
TEATRAS!
L. 8. 8. Dramatiikas Ratelis Chlcagoj stato ant sc«nos žinomo . Br.
Vargšo dramą “tmonis”.
Veikalas
vos atspaustas ir pirmu syk bus sta
tomas. DėltOi žingeidu bus pamatyti
jį. Vakaras^atsibus 18 d. gruodžio
žinomoje “Hull House” salėje, kam
pas Polk ir Halsted gatvių.
Pra
džia lygiai 7 vai. vakare.
Visas
pelnas skiriamas *Aušros" draugi
jos naudai t y. moksleiviams,
kietų kainos: 25, 35 ir 50c.

JURGIS IR BALTRUS ŠUMANE AITVARĄ NUSIPIRKTI
NA, JURGI, PINIGUS JAU VISAI

BAIGIAME.

TURĖSIME valpa raižą palikt ir gr/žt
l Čikagą, beje, anądien tu sakei,
KAD ŽINĄS, KUR PINIGŲ GALIMA GAUT

Nenusimink
kol pacta.
laukiu lau
ROMS
JURGI.
pastorius]
atneš Ė
laiSka

ČIA VE, BALTRUK, JAU TURIU!
ANT GALO galėsime paniuk
ti TURTIAI GlAUSIAlS ŽMONĖ^
MIS ANT 5VIETO.’
j

WjgTWARDOWSKI

valpapaizo versitetas nežino!

K: Didžiausias Magi kas Ant Svieto

Ckj
AR SU f
LAIŠKAS

TAI, GRACE, STEBUKLAI, KOKIŲ NEI

Milvvaukee,

L{ AITVARAS NEŠANTIS KAS NE-

DĖL* PO PENKIS DOL. $IQ.QO
L, AIĮYARAS NEŠANTIS KAS NE*

3.; AltVARAS NEŠANTIS KAS NEįZS.13

<“jl/flfooS KATES KAULU KAS SU

KURIUO GALIAM VISKĄ PRl
flUuKT IR ATSTUMT fl&OC

Ji DOUERIS PARSIVEDANTIS
SU SAVIM PINIGUS

KOKI 1$ TŲ STEBUKLŲ PIRKSI*
WE. ČIA ANT ŠIO LAPO ŽMONĖS

r

C KAIP PRIVILIOTI MOTERĮ
ARBA MERGINĄ

-

f 19.00

7. STEBUKLINGAS RAKTAS. SU
JUO ATRAKYSI KOŽNĄSPTNĄ £l7

DĖUA PO f7 00, TIK

OĖLIA PO 19.00,

Wiscon$in.

^PERDAUG NEŠNEKĖK, TIK ŽIŪRĖK,

jlTJT

B. VELNIO RAGAS, KUR] TU •
RIMTIS NENUMIRŠTA }lOO.QQ

9. JUODOS MAGUOS MEDALIKAS
SUTEIKIANTIS YVAI RlAUSlU S

10. PAPARČIO ŽIEDAS, ATlDEN
GIANTIS VISAS PASLAPTIS

AŠ SUSITARUS SU JUODOMS DVASIOMS IR KRAUJU A*SIRAŠ£S.

AŠ IŠ TŲ STEBUKLŲ NE6AUU NAUDOTIS, NlAN PALEISTA TIK PAR
DAVINĖTI BROLIAMS LIETUVIAMS. YRA NIEKŠU KURIE LIETU
VIUS APBAUDINbA^BET NE AŠ. PIRK, 0 PAMATYSI

TEISYBĘ

KURIĄ NUOTAVįS SLEPIA MOKSLINČIAI, IRMAN DĖKAVOSI —
UiP KAIP IR KITI BROLIAI VIENGENČIAI LIETUVIAI.-AT.

LABAI DĖKAVOJA UŽ AITVARUS

jurgg pirkime
aitvarą, tai pri-

NEŠ PINIGŲ MAI
ŠUS, 0 TADA,JUR-

CrUTI, VISIEMS
DURNIAMS NEI
GERO!/-----------------

,
•
<
,
i

H-

KALĖDOMS Glm^OVSMnE.
SIŲ-METINIS BALIUS!
su prakalbomis, dainomis, dekliamacijoms ir su išlatmėjimu dviejų pui
kių dovanu, paskirtų moterims ar
merginoms. Balius rengiama* dr-stė*
D. L. K. Gedimino, Seattle, Wash.
Svetainėje “Waahington" 14to ir Yeeler way, kampas Fir gatvės.
At
sibus panedėlyj 26-to Gruodžio (Dec),
1910, antra Kalėdų diena.
Prasi
dės nuo 1 vai. po pietų ir su įvai
riais programe padėtais dalykais dar
sitrauks iki 7 vakaro. Bus įtaisyta
lakiojanti krasa (žingune). Dvi mo
teris ar merginos, apturėjusios dau
giausiai laiškų, — gaus po puikią
dovaną. Taigi moterįs ir merginos,
gyvenančios šioj apielinkėj. neapleiski
te šio iškilmingo baliaus ir smarkiai
pasidarbuokit, kad išlaimėtumet pui
kią dovaną, o draug lyg ir garbę
nuo čion susirinkusiu apturėtumet.
Vyrama talpos patariame, kad nepatingėtumėt laiškus plėšt prie savo
pažinstamu moterų ar merginu. Muzyke prasidės. nuo 7 vai. vakare,
tada tai visi griebsime* prie suk
tinio, o laiko turėsime nemažai, nes
užbaiga bus vidurnaktyje.
Įžanga:
vyrams 50 centu, moterims ir mer
ginoms dovanai.
Komitetas.

voje, Wta, o dabar girdėjau, kad iš tolis prie geros gatvės. Parsiduoda
Vaikams graži
važiavę* Mennlapolln; paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavtetos, Grusdžlu
pietinei
vai., Lukošaičių sodo*. Prašau duoti
žinią lino adresu. Kas duos žinoti liną tai gailėsis. Kreipkitės: 2328
apie mano švogerlus, tam ai išpirksiu So. Halsted st. . kertė 33 pi. Chicago,
L Grąžui
“Lietuva” ant čieių metų, dovanai:
žražesui
apraš
Kazimieras Mažrimas,
1122 K Halsted st,
Chicago, DL
JUOZAS SZLIKA8.
.
II. Kas atsiti
Aš Antanas Budvidas pajieškau
savo sesers Anelės Krogelaitė*. Kau
no gub., Telšių pav., Telšių parap.,
Ruišinų sodos. Girdėjau gyvena Chi
cagoj, tik nežinau kur yra. Meldžiu
duoti žinią laišku:
Antanas Budvtda*
Camp No. 2.
Winche*ter, Wls.

Pajieškau savo pačios, kuri paliko
mane 3\d. gruodžio, 1909 m. Jos
vardas Magdalena Judeikienė po tė
vais žemgalaitė. Girdėjau, kad yra
mirus, dėlto meldžiu kad kas iš
pažįstamu arba giminių duotų man
žinią.
Jai nebus nieko bėdos nei
vargo. O jalgu negausiu žinios trum
pam laike, tai vis tiek kitą vesiu,
paskui tegul nepyksta nei ji, nei
jos giminė. Adresas:
Kazimieras Judeikls.
Pittston, Pa.
Hammond, Ind., 18 d. gruodžio š. 218 River sL,
m. T. M. D. 112-ta kuopa turės savo
susirinkimų 2 Vai. po piet. p. J. CaAš Marijona Martinaičiukė (Bart
sewičio svetainėje, 217 State Line st. kienė). pajieškau savo tikro brolio,
priešais Dr. R. O. Ostrowskio, aptiek*. Jono Martinaičio, Kauno gub. ir pav..
Kviečiame visus kuopos narius atsi Raudonės vai., kaimo Kaniūkų, apie
lankyti. nes turime svarbų kuopos 12 metų Amerikoje, paskiausiai gy
reikalų. Kurie dar V. Kudirkos raštų veno Pittsburg'e, Pa., o dabar nežingeavote, galėsite juos pasiimti. Taip nia kur. Jis pats, ar kas kitas ma
gi meldžiame naujų narių atsivesti lonėkite duoti žinią adresu mano
norinčių T. M. D. prisirašyti.
vyro:
Z. A. Jucevičius.
Frank Bartkus,
kuopos raštininkas.
796 Bank st.,
Waterbury, Conn.

CHICAGOS LIETUVIAI TfiMYKITE!
. 36-ta kuopa 8. L. A., parengė pra
kalbas. Nedėlioj. gruodžio 18 d.. 1910.,
Freiheit Turner Svet., 3417-21 So.
Halsted gat. arti 34-tos gatvės. Pra
sidės 2-rą vai. po piet.
Bus kalbos gerų kalbėtojų, kurie
išaiškins vienybės naudingumą, ko
mums reikia, kad męs kultūriškai
pakiltume, savo būvį pagerintume ir
apie kitus mūsų gyvenimo reikalus.
“Birutės” Orkestrą pagrajins tarpuo
se kalbų puikias koncertines kom
pozicijas. kas bus miela kožnąna pa
siklausyti.
Taipgi bus paaiškinta
dėl ko S. L. A. pertaisė savo įstatus,
kokia nauda yra i$ prigulėjimo prie
8. L. A ir tt Geros valios lietu
viai ir lietuvės kviečiami visi atsi
lankyti ir pasiklausyti. Įžanga dykai.
Su godone,
Komitetas.

DIDELIS TEATRAI.
Surengtas Lietuvių
DarbininkųMuzikališkai-Dramatiškos Draugystes
Ngdėlioj. 18 Gruodžio. (Deč.). tnb
versity of Chicago SetGement. 4WQ
Gros* avt.. netoli Ashianp ašre... Ma
toma scenoje Br. Vargsč IH veikamių drama *‘Paskuttnf Banga
Ir
žemaitės vieno veiksmo komedija
^Valjit iaus Būdas". Duetas, solo, dek
lamacijos. Dalyvaus mišrus choras
L D. M.-D. Dr-jos iš 70 ypatų ir
Latvių S. P. vyrų choras.
Pra<**la
7 vai vak. TTkietat 25c., 35c. ir 50c.
3 i.
Kviečiami visi be skirtumo lyties
ir pažiūrų atsilankyti, o mes pa
sistengsim užganėdinti. Dabar patsai
geriausias laikas gėrėtis scenos menu,
nes apsidengus gamtai baltu uždan
galu pradingo’ gražiejie vasaros re-

Pajieškau brolio Povilo Velikio,
Kauno gub., Panevėžio p*v^- Pompėnu vai., Paistrlečių sod.
12 me
tų kaip Amerikoj trįs mėnesiai at
gal girdėjau, kad gyveno DolintMInn.
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu duot
žinią šiuo adresų:
Jov. Velikts,
3124 V. st,
So. Omaho Nebr.
Pajieškau savo sesers Julijonos
JUcatės ir dėdės Domininko Grigo,
pas kurį ji šįmet atvažiavo Ameri
kon į Minnesota valstiją, bet neži
nau jų tikro adreso.
Iš Lietuvos
paeina abu Kauno gub., Šiaulių pav.,
Šaukėnų parap. Jie patįs, ar .kas
kitas malonės suteikti man jų adre
są. už ką busiu dėkingas:
Antanas Jučas,
1416 Wentworth avė.,
Chicago, Heights, III.

Pajieškau- Jono Bararttavlčio. Vilniaus gub., Trakų pav., Parpoleramo
kaimo.
Pirma gyveno _ Hartford.
Iškeliavo iš
čion dirbo skutykloj.
Hartford. 9 lapkričio dieną, Kas man
duos apie jį žinią, kur jis yra. gaus
Siųskit žinią ši$5.00 atlyginimo,
tuo adresu:William Bielcky.
Hartford Conn.
88 Sheldon st.,
Pajieškau savo pusbrolio Jono Pam
pant, Kauno gub. Šiaulių pav., Ža
garės parap., Gaudikių sod. Girdėjiau atvažiavo į Amerika; *Chicagon.
pereitą vasarą. Meldžiu pranešti ad
resu:
j Jds. Dvells,
2121 W. 23rd PI.
Chicago, III.

‘ S-KažiPoti galima visais gatvekarals
|-tai gatvei, 47-ta iki Ashland
kTv jb paskui Gros* avė. reikia eiti
tik pusę bloko į žiemius..
Tikietai yra gaunami išanksto pas
visus choristus ir pas J. Ilgaudą ir
p. Garmų, 1613 So. Halsted st.

Pajieškau Antaninos ir Kazimieros
Radawičaitių ir Idanawičiaus, gyvena
Chicagoj, paeina iš Teisių pavieto, Žarienų, sodos Girkalniškių. Kas praneškit arba atsišauklt, svarbus reikalas dėl
Jcno brolio.
t
Charles Z. Urnich,
Room 8,
- BALIUS’ DIDELIS BALIUS!
t
Užprašome visus lietuvius ir lietu
45 La Sali* St.
Chicago, III.
vaitės ant mūsų pirmo iškilmingo ba
liaus rengiamo rūpesčiu Draugijos
Lietuvių Liuosybės ir Pašalas Drau
gijos, kuris atsibus gruodžio, 26
d., Daneli Hali. 185 Russelb st.. Port' land Ore.
Balius prasidės 6 vai.
vakare.
Tikletas 50c. porai.
Reikalujame gero zecerio, kuris
DRAUGYTE ŠV. KAZIMIERO KAR. turi patyrimu, drukoriškame darbe.
Turės savo apvaikščiojima paminė Mokestis gera atsakančiam vaikinui.
jimui 25 metų nuo inkurimo tos Meldžiu velkiai atsikreipt sekančiu
D-stės, 5 lapkričio (Nov.), 1911 m. adresu:
Draugystė meldžia visų lietuviškų
Liet. Bend. Spaustuvė.
dr jų, kad .t* dieną nedarytų jokių 2211 Sarab st., South Slde,
Pittsburg, Pa
balių nei Japvaikščiojimų, idant ne
kenkt vienas kitam.
Komitetas.

“Lietuvos” keliaujantis agentas.
Juozas Szlikas, “Lietuvos’ ke
liaujantis agentas, dabar lanko
si Pennsylvanijos valstijoje. Kas
tik nori, gali dabar pas ji už
sirašyti “Lietuvą" ir visokias
kningas, ir piningus jam užsi
mokėti, o męs užsirašiusiems
viską prisiunsime.
A. Ol*sewskis«
“Lietuvos” išleistojas.

LIETUVIS AMATNINKAS.
Dailyde (Cabinet maker) sumanan
tis gerai šitą amatą ir suprantąs
angliška kalbą, kreipiuosiu prie lie
tuviškos visuomenės, o daugiau prie
daflydžių, — bukite malonus pranešti
man iš Suvienytų Valstijų, kur yra
tokių darbų, kaip uždarbiai ir kaip
galima gauti darbą. Už žinias bu
čiau labai dėkingas. Antrašas: .
A. M. Dailyde.
3252 S. Halsted st.,
Chicago, III.

Bučerius noriu gauti darbą prtfe
bučernė* arba prie grostrnės esu iš
dirbąs tris metus ir galiu gauti
paliudijimą nuo to pono, kur dir
bau, sušneku egrai angliškai .len
kiškai ir vengriškai; esu pripratęs
prie visokių žmonių. Reikalaujanti
gero bušečio arba taip businessmano
malonėkite parašyti laiška šiuo adrara:
F. A. Burkis,
1027 — 8th st.,
Waukegan 111.

Ant Pardavimo.

ų- namuose.

KALĖDOMS PREZENTA1!
r Kalčdos

artinasi, kiekvienas ant Šios Šventes perka
prezentus savo geriems draugams.

GERIAUSI
PRRZRNTAI
UDIUAU0I rUTiūIiniAlj

yra tai

Kalėdų
Dovanos
Kalėdos artina*! Kiekvienas laužo
sau galvą, misi y d amas- kokias dovena* nupirkti savo artlmiausiem.
Vieni perka mažmožius, -kiti brangius
daiktus. Kas kaip išgali.
Bet 1*
visą d ovenų šeimynai tinkamiausi
yra — NAMAS. Nupirk sau namą,
o apdovenosi geriausia! ne tik savo
šeimyną, bet ir savo ateitĮ.
Męs paaky rėme keletą gerų ir. pi
gių namu Kalėdų dovenoms, parduo
sime lengvomis išlygomis.
Sekan
čius namus męs rekomenduojame
pirkt:
N. 4. 2 aukščiu mūrinis namas.
4 gyvenimai po 4 ruimus. Geroj
tvarkoj.
Lotas kampinis. 30x 147.
Randa $40. Tik $3850.
N. 200 2 aukščiu, muro Ir medžio.
3 gyvenimai. 7—4 Ir 3 ruimų. Ge
ras namas, geroj vietoj. Lota* 25 X
125.
Randa $36.
$3200.
No. 11. 9 ruimų mūrinis namas ant
stulpų, 2 gyvenimai. 6 ir 4 ruimų.
Puiki gatvė, lotas 25x115.
Randa
$18.
$2000.
No. 233. 2 aukščiu, puikus mūri
nis namas. 4 gyvenimai. 2 po 5 rui
mus. du po 4 ruimu*. Lotas 25x125.
Rando* $45.
Išmokestimi $4500.
No. 226. 3 aukščiu, puikus, nau
jas namas. 3 gyvenimai po 4 rui
mus. su maudyklom. Puikioj vietoj.
Randa 336. Lotas 24X125. $4500.
No. 26. 3 aukščiu mūrinis namas,
3 gyvenimai po 6 ruimus su maudyk
lom. ir 6 Yuimu mūrinis užpakalyj.
Randa $56.
$5500
No. 156. 2. mediniai- namai, 5 ir
4 ruimų.
Kampini* lota* 31X1*7.
Kaina $2000.
No. 87. Medinis namas,
nimai, 5 ir 4 ruimų. Lėtas 35X125.
Kaina $1700.
No. 261. Medinis narna*, 2 gyvenimai 5 Ir 4 ruimų. Lota* 25X126
Kaina $1500.
No. 217. 2 aukščiu murini* namas
2 gyvenimai po 6 ruimu*. Randa
$31. Į mtneeį
Lota* 26X136. IImokesthnf $3000.
Šimtus panašiom kainom ir pana
šios vertės namus turime pardavimai.
Kas pirma* ateis, turės Iš ko pasis
kirti. Nelaukkite pakol kiti išpirks.
Kieviena* parduotas namas sumažina
skaitliu jūsų pasirinkimui.
Apie išlyga* pardavimo pakalbėsi
me kada ateisite apatiškai J otfisa
ir męs jums ' perodigime namu*.
Kreipkitės pas:

Špilkos
Žiedai ir tt

XI. Gul’ šiandieną jau ant šie
no..., Kaina

gelių, nuleidžiama į25% araba vi
sos už ....................
$1.10

Šiuos auksinius daiktus (arba Jewelry), geriau
siai tinkančius prezentams, rasite dabar didžiau
siame pasirinkime pas

A. OL81IW8KiO.
Chicago, III.

3262 So. Halsted

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

Kur gauti “Lietuvą."
Galima gauti kiekvieną savaitę
“Li*tuvą” aš 6c. ąo* šloo* agentus:

■ro®klyn, N. Y.
E Fromą*.
73 Graad Stroat
Ant Jankauskas,
6$ Hudson Avė.
Jsn Mllewski,
87 Grand >t
3ALT1MORE, MD.
Jola Louia,
657 W. Baltini')-"
J. ZabraocMaa,
H2 N. Groea 8t
IIL
P. M. Kaltu,
1697 N. Ashlaad Av
M. J. Tansnavlė*.
674 W. ISth 8t
EI.IZABBTH, N. J.
D. Dočkus.
.
211 First

JER8EY C#TY. N. J
. Rskl-Utls,
234 W*yM Jt
L*wr*nce,- Mase. .
Ramanauske*. 101 Oak *tre*l
Mentali®,
P. Mi*rkini*. įj
Arthor Si

J. Vaitkevičių*,

Cbspei

St

Philad

3246-3248 So. Halsted St,

:

Chicago, III.

Męs dabar atidarėme savo Store naują Departamentą gražiaušių Laikro
dėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Špilkų ir visokių auksinių, sidabrinių ir deimar.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 turime gražiausias eiles ir la
bai prieinamomi kainomi.
Atsilankykite musų Štoran ir apžiūrėkite musų tavorus
pirmiau negu kur kitur pirksite.

2-nd 8trwt

John Brovman.
ROCHESTMk.
Dapšis,

- SEATT
International
103 W

Nava Ca

The Bridgeport Clothing Co.
/L OLSZEVSKI. Pres.

H.

3246-3248 So. Halsted St

W
Paltaaavičia,
Kalakauskai,

Su pasakymu vardo $1.00

Kaina 50c

Garsiausias svieto
DELNAŽINYS IR KORTU LĖMIMAS

PROF. H. LEIBOVVITZ

A.OIszewskl

Ai paaakytia temisUl su kuost apalvMl ir taipgi
vardf ypatoa, kuri tave myli.

3252 S. Halsted SL
Itnla. kaip liveeti __
,, it tieaoe dalykuoae, fceM—iae. prletlkluo*
»e »u priekiai* Ir draugai*. »' eikatoa. nuuptio-

Extni vienatiniu kortų Ičmiku (burti
ninku), kuri* gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškumą tą, prie kurią šlr.
dis linkusi nors jie butą ir gan* toli.
Prižadu pasakyti tam ištai ar tamisto* vyras, moterii ar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypsta, prie kurio* širdis linku
si; kaip paskubinti spsivedims su ypsta, kurią myli; taipgi kaip įgauti
įtekiną ant tą, su kuriais sueini. Ai papasakosiu tanai štai praeitu, dsbsrte ir ateitį. Ateik ir pst* persitikrinsi.

APDOVANOK SAVE
ARBA DBAUGA
Duoti dovanas yra tai labai puikus
paprotys ypač kada tai daroma prieš
šventę Kalėdų. Dovanas duoda savo
draugams arba patįs sau ką nors
naujo, naudingo nusiperką kaip ame
rikonai. taip ir labiau apsišvietę
prasilavinę lietuviai.
Kuris labiau
susipratęs, tuom labiau naudingesnį
dalyką nusiperka sau arba savo drau
gui.
Rods tamsesni žmonės, tai
prieš Kalėdų šventę, prisiperka kuodaugiausla dy narni to ir gelsvio (alaus
ir degtinės), kame bešvęsdami na
mieJe ar karčiamoee. geria neva drau
gai ir susipeš*, vietoję ramaus pa
silinksminimo ir pasidžiauglmų. ap
sikaišo raudonais kaspinais (susikru
vina) ir ant toliau* iš karčiaminlų
draugų, pasidaro didžiausi sau ne
prieteliai. Tas labai bloga Ir baisu,
kad žmogus gatavas kitą šaukšte van
denio prigirdyti. Tai taip daro žmo
nės žemos vertės, kuriuos policija
sukemša J “šaltąją” ir turi jie ten
kentėti, kaip žydiškas “mučelnlkas“.
Taigi taip daro, tik tamsumai. Iš
mintingi draugai visai kitaip daro.
Jie apsidovanoja viens kita kokluom
naudingu dalyku ir tą dovana, taip
juo* dar labiau suriša, kad pastoja
ant toliau* kaip tikri broliai.
Patartina nepirkti dovanoms ko
kius niekniekius, kaip špilka ar žie
dą. kuris iš viršaus išrodo neva
auksinis, bet viduryje šmotas misinglo, taip, kad pora nedėllų panešiojus tokį žiedą, pasilieka ant
piršto juoda rinkė net per du mėnesiūs.
Geriausia dovanai tinka nupirkti
gerą kningą arba užrašyti draugui
laikraštį. Tokioms Kalėdų dovanoms
geriausia tinka kningos "Baltramie
jaus naktis“ arba “Raistas”, nes už
tas knlngas, kuris tik perskaitė, tai
kiekvienas pasilieka dėkingas.
Pasiusk 1 dol. 50 centų, adresuo
jant tų kningų išleidėjo vardu:
J. Naujokas, 220, K. 78 st., Neso York.
N. Y. ir parašyk savo arba savo drau
go adresą, kam nori suteikti prieš
Kalėdas dovaną, o apturės šitas pui
kias kninga*. “Baltramiejaus • Nak
tis", versta iš prancfisų, o “Raistas”
i šangliškos kalbos į lietuvišką. Tad
žinoma, kad labai, žingeidžios, nau
dingos ir smagios skaityti kningos.
Nepraleiskit progos.
Taippat, kuris prisius tik du do
lerius, gaus visai dovanų “Baltra
miejaus Naktį" ir gramatiką angliš
kos kalbos, ir per metus vieną iš
šių laikraščių: “Lietuva", “Vianybš

laikanti ir Visada draugų atmenami
auksines graznos (Jewelry), tai yra

Auksiniai Laikrodėliai

X. Raudonoji kepuraitė. .. 15c.

Ant pardavimo, didelis namas net
ant 2 lotu. Arendos į mėnesį st
neša $120.00 tame name yra šiokie
bizniai: didelė karčiama, _puiki d įde
lė salė, ir šiaip du štorai. lbi ba i
puikioj vietoj lietuviais apgyvento},
ir ant svarbios gatvės. Parsiduoda
ant -lengvo išmokėjimo tik reik lškalno įnešti $3,000.00, o kitus iš
mokėsite ratomis; atvažiuokit pa
sižiūrėti:
Ferdinend Ketcik, 3517—19
Pajieškau savo pusbrolio Vincen
to Vaiškio iš Pažerto sodžiaus, Šedu Cedar st., Indiana Harbor, Ind.
vos parap.. Šiaulių apskr., Kauno
vedybos.
9 metai kaip Amerikoje
Parsiduoda
dirbtuvė
(siuvykla)
Pirmiau gyveno Štili River, Conn., moteriškų drabužių, geroj, išdirbtoj
dabar nežinia kur.
Turiu labai vietoj. Dėlei išlygų kreipties adre
svarbų reikalą.
Jis pats, ar kas su: J. Baris, 2537 So. Halsted st,
kitas teiksis duot žinią šiuo adresu: Chicago, III.
Balt r amejus Stanls.
10801 Wabasb avė.,
Chicago, III.
Ant pardavimo Groserne ir Bučerne lietuvių ir lankų apgyvento! vie
Pajieškau 'savo draugo Jono Pav- toj, biznis išdirbtas gerai; visi ra
lauskio, Kauno gub., Šiaulių pav., kandai naujai intaisytl.
Parsiduo
Triškių vai. ir parapijos, Stakminų da visai pigiai ir į gerų laiką nei
ood. 4 metai Amerikoj. • Pirmiau gy lėdų pirkt daug nereikia ir pigesnė
veno New Yorke, o dabar nežinau, arenda aplieka. Priežastis pardavimo
Inir išvažiavo. Turiu labai svarbų — savininkas būtinai turi važiuoti
'"'reikalą gal kas aplink aną žinot į Lietuvą. Meldžiu* kreiptis adresu:
geidžiu pranešti šiuo adresu:
S. Wilczynski, 506 Myrthe avė.,
Vaclaw Kučinskas,
Bridgeport, Conn.
Ja Mintį”. Laikraščių prenumeratą
edford Hoepital,
Harding, Mas*.
vistiek 2 dol. per metus kaštuoja, beg
Parsiduoda naminiai rakandai, dlĮ Pajieškau dviejų švogerių. Kasi Vonai, gasinis pečius ir kiti dalykai. laiko. Reikalaujant kningų ar laik
ki iero Kavaliausko, pirmesnlai, metai, Perkančiam antayk pigiai bus par raščių, 'siųskite piningus Money Orgalios, gyveno New York, antsal duota. Misa. Jonės, 3435 Emerald av. ’ ’
1. Naujokui, viriui padėtu
)}*ein» iš Kauno gub., Telšių pav. Chicago.

Pajieškojimai.

IOC.

Kaina . « * .
III. Kiek
-tiek
eilučių jdomiųl. jį. į' Kaina. .. 10c.
IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskai
tęs šitą knygelę I........................ xoc.
V. Sveiki gyvil
........... 10c.
VI. Dėdės Tomo Trobelė.
15c.
VII. Kiek čia ištiriu žvėrių ir
naminių gyvulių!.,.. Kaina 15c.
VIII. Pelenė. ..H.................. 15c.
IX. Robinzonas. ................... 15c.

Reikalavimai

PIRMAS DIDELIS TAETRAS IR
BALIUS, CLEVELAND, O.
rengiamas
Teatrališkojo
Choro
draugijos Clvveland, Ohio. Bus pir
mą kartą dar Clevelande statyta sce
noje drama 4 veikmių ir vieno pa
veikslo parašyta garsaus rašytojo
Žemkalnio. Drama vardu “Blinda“
žemaičių razbaininkas arba svieto
lygintojas); turinys paimtas iš bau
džiavos laikų, kaip ponai kankino ir
skriaudė žmones ir kaip Blindų
Tadas susirinkęs gaują nuskriaustų
draugų, atsiminėjo nuo ponų tur
tus ir juo* dalijo vargšams žmone
lėms.
Petstatymaa atsibus Panedėlyje 26 gruodžio (Dec.), 1910 m. ant
Acme (Germanis) svetaines po No.
2416 E. 9-tos gatvės.
Prasidės nuo 4 valandos po pietų,
ir trauksis iki vėlybai nakčiai, po
teatro bus lietuviški šokiai ir ba
lins; Tlkietu kainos $1.00, 75c., 50c.,
25c. Tlkietus galima bus gauti tą
pačia dieną nuo 2 po pietų prie sve
tainės durų. O dabar pas Draugijos
Viršininką, ^S. Eimutį, 1417 E. 21
st., pas Kaz. Salmona, 1914 Oregan
'avė, N. E. ir pas visus narius Teatrališkojo Choro draugijos.
Meldžia
me tlkietus kuoankščiausiai nusipirkrti, nes vėliaus bus visos gerosios
vietos užimtos.
Tlkietus jau pra
dėjome pardavinėti ir daugel par
davėme.
Su guodne.
Draugijos Komitetas.

Hia
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AB KAL«u LJCTUVMKAI IR LRRKMKAL ATBIRKAK APOAUSIIUMĄ.

F.P.BRADCHULIS1 FREIHEIT TURNER HALL
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor, Madison St.
Atwood Bldg., Room 80$
Tel. FrsnkUn I17g.
riko).. Veda visokiu bylu, civiliiku Ir krimi-

8jy. 3112 S. Halsted st., irti 3lnos
.Teiephone Y*rde 2300.

Naujai pertaisyta, išpuošta nau
jomis dekoracijomis; įtaisytas pui
kus apšvietimas. I.šrandavojama
pigiai paprastiem* ir nedėldienią
vakarams: bąliatnt, teatrams, su
sirinkimams, partijoms eta. No
rinti užimti svetaine parankioms
dienoms, malonės tuojau kreiptis
prie nūn jo savininko.

H. Meisterheim
3417-21 So. Halsted Str.

Namine MoAkla

Tel. Yards 3706

Gramatika angliMP kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta)
$1.00
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti O- rašyti
bemokintojo
-15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintAlO J
10c
Aritmetika mokupimuisi rokundų, su paveikslais (ap
daryta) ------- ąl_ 4,
35c.

P. MikoįįttiniN,
Boa 62.

Nęw york City

Chicago, III

MOKSLAS GERINA ŽMOGAUS BŪVI
Nesimokinimas didina jo skarda.
KNYGELĖ KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKGĮJE
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE, kuru męs duodame dovanų
“Lietuvos” skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos,
atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie
gavo šią knygelę, dėkavoja mumi už jos išleidimą, nes ji
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo
jięms prie pagerinimo jų būvio.
Kas tos knygelės neskaitė,
tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei
nemokės, kol jos nerimokins; o išsimokinti anglišką kalbą yra
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės.
]i’raktiškcs.nės
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino
ją gauti, tai tik pats savę apsigavo.
Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs ją dtiodjme
už dyką kiekvienam, kas užsirašo "Lietuvą” ant 18 mėmsių
užsimoka tik tiek, kiek Lietuvos” prenumerata kaštui »ja,
tai yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovarši.
Todėl ir tu nesikanki.ik ilgiaus, neleisk ant tuščio laiko,
bet tuojaus prisiųsk $3.00, o męs siusime tau “Lietuvą”
per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę "KAIP RASOTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE’ IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE”, su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti , ir 1; iš
irus rašyti.
Virš minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popie’os
apdarais.
Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap
darais, turi primokėti dar 25c už jos’ apdarus.
Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, O
matysite jos vertę.
Siųsdami pinįgus adresuokite laiškus šiteip:

3252 So. Halsted St,
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PLAUKAI

GALERIJOJ
■OKSLO

LUOŠO IIŽEK8IS0 M

gal ir įdcęial ntvertL V yri L. tUrril
aUlUakykk į Bita į
steWkin|Uuoso in- žrngitno Miizčją.
Šimtai išter«*oojanftlti pa

iruTgtik

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUPfj RIDIKU
Kai uipraiotnu Virinėti nnoMebavaa

dykai, tik šit Haiantiak* Ir pakavimo reikalauja

' 1MLKIDŽIAMI TIKTJU

Gražią Naują Svetainę

nusuki ŽMSE1DUMU

llame it. tt. Širdinga* priėminass ir broliška rodą kiekvienam

3253Illinois Ck Kerte 33rt
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CHICAGO, IL
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A. OLSZEWSKI

•toryje.

Užlaiko visokiu* pirmo
tkyriaus gėrimu* ir kve-

i
>

UUOM GALERIJA MOKSLO
999 BreUvay

944 So. State St. CHICAGO, ILL.

150 SO. CLARK ST., CHiCAG(>., II

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.
Jos Vardas yra:

gos, ne randu
žodžių išreikšti
savo dėkingu
mo, o tai įačin
geram Just} ta
me papišvėnti£ir augs tam
tariškni
ilui. Visa
dos ir kiekvie
nom savo drau
gui pranešiu, jok geresnio Daktaro,
kuria ra tokiu atsidavimų ir aąžiniškumų ligonj gydytų, ne galima atra
sti. Lieku ra puikiausiais dėl Juru
linkėjimais ir dėkingu ant visados
Nike Paliokas
į
858 Helen Street, McKees Ročka, Pa.

“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose".
Ko ji mokina? Jį mokina rašyti laiškus (gromatasj lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'koą 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 ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų j vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ka
sant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui j 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 knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” No. 1209 ir “Rankvelis” No. 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:
T“"
_
fltavu Kontraktus pirkimo, paidavinio, samdymo 1;
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakaltoje 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 y vairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
. . S—_.
,
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 uz dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur- J
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja 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
rupiaimėsi laikraštį “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.
"
~
Todėl ir tu. broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tan prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
j laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šitaip:

TlrtEklT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM
kuris juoda ant baito irom tafaingo tarinio
Tulti apnrsinima*
------------- *
kim lodžius mųsų

—-----------------------------------Jiaus tame faktus,
uomet yra be vertės, nes kiti tarinius išgirti, dėlto klausykim ir tėmiI pripažinumne. •
kurie jau m vtaaaas avcfkaią sugražino ir ae vienam gyvastį išgelsavegmrbinatečiu daktarėli aa.
Collias New Tark Medinai lastitute”, kuris yra didžiausiu ir garsiu___ s darbavyaioei, o kuriems Ūgių, nėra visame paeaulėje, kadangi tą
i laiškų, H kurių norints keletą čionais patalpinta,
rašo:_____________________________________________________________ •

IfiFEeeouj^&l
utdetojaa.
>

AB TURI:
Vidnrių ligas, nik lėtė
jimą, Beairbuuą, skilvio,
galvos skaudėjimus, reumakismą. odos ligas, lirdies liga*,1 inkstų ligas,
kepenų ligas, hamoroidas
(priatvarj).
ikrufulas,
nerviškus nusilpuėjimns,
plan&ių ligas, slogą pilvo,
neuralgią, tarnų ligą,
slogas noidM is gerkles,
bronohitis, asthma, para
utą, akių ligas, ausų Ugaa, patrnkvmą, pn.<fs
ligas, visokius Hbėrimua
ir salnM, kirminas, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar
vyriškas, ar moteriškas,
tvietias, arba ohrouilkns.

Gerbiamas Daktarei
AŠ buvau visiškai nuaMpnėjas Ir lytiški- blogumai man
teip |kirėjo, jok ne turėjąu ramybės nėkuomet ir tų kanki--------- ----------------- nimq per ilgą laiką
galėjau jokių

tarimams mano draugi), suteikusiu
«an Jųeų adresą, Meka vien tik pra
nerti, lok esu launiugau.iu žmogumi
pašau Įėjo, kadangi joki blogumai BM
kankina ir sveikata aagryto. bet ui ta
▼iakatariu vielai išreikšti tiktai Jums
AntanasRartaaevita tietialiuotų Tamstos ndresa, nes tik
J čion šaltinis sveikatos, o ne reiktų
klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančias daktaras.
Lieku dėkingu lik mirti—
Antanas Bartaseviče
M Hutchina Street, Bataria, N. Y.

penų (jsknų) ligą ir uikietėiir
dorių, kurie mane kankino ilgj
jau dabar apleido ir liaotn laik
čiuosi visai sveika, tvirtai tiki__ _ ___
jok likau Išgydyta ant visados. Pe>
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
geltos ligoje užtikrysiu, jok esate geriaasiu Daktaru pagaulėje. Lieka ant
visados dėkinga ir prielanki
Mrs. Paulina Lagsnienė.
Elmhnrst, N. Y.

Skubinkit dėlto Tautiečiai <tasiiinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatiškai, ar laišku prie Daktaro 8.E. Hyndman
Virinusio mdikališko direktoriaus THK COLL1N8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W. 34th Street - New York-City

OflUo valandos: Mokiomis dienomis noo 10 Į vai, pn pietų. Nedeidianiais ir šreatądieniais nuo 10—1 vai pn piMų. ūtarniukaie ir petnyčiomta nao 7-8 vai, vakare.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvalkls” arba «Vytis”.
'____________________
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Skulptorius

Kritikos, Satyros ir Juoku Men. Lai kr.

DkGIS bado visus be skirtumo,
kas tik nusikalsta prieš visuomenę.
DAGI 8 gražioj formoj 6H»9!4
knygos, su .viršeliais, 20 puslapių
kas rmėnuo duoda skaitymų.
DAGIS talpina po kelis originalinius. Juokingus lietuvių pieštus pa
veikslėlius, kozname numeryje.
DAGIS riesigalli straipsnių su ivalriais pasišaipymais ir juokais; Juk
juokai yra reikalingi visiems dėl
sveikatos.
DAGI8 turi rastis kiekvieno lietu
vio name, tai yra geriausia gyduolė
nuo visokių ligų. “Dagio” kaina la
bai žema, tiktai 10 centų num.,
arba ll.oo metams.
Siunčiant prenumeratą, adresuokite:

* “DAGIS”. Publ. Co.
Bx2 — 33rd »t.,

Ar turite Insurance Policy
kuri mokėtų jums 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 $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge
ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo
$1.00 ir daugiau » mėnesi. ’
Chicagos lietuvius užkviečiame apsilankyt pas mus,
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas.
J. J. Hertmanovlcz, ip>tu
A. OLSZBW3KK> BAMKOJ

ftaoti. Netrotikta sava piningu mokindami aš nraetta.
bcMTta, mitui iki kolaik neperakaiticti kitą knygą J i
pasalia kad'iel Jus keaUtf ir ketp sale* rnliutinai Irimrdyti. Atmink, Jo* ta knyga yraduodaana-VYSAI DYKAI.
Kąs uimokam ir paėta. liraėik attkeie sava varta, pe▼arda ir adiueą ant ta kanone ir itaiuak JI mums fondam.

50,000
KNYGŲ

Siusk ji teridena.

Mfi trokitam, kad vUL kurte yra nruiranMiatA au kltaU
gydymais, ateitu pas saus ir pamėginto musų įjkr> ir ištikimf gydymu. Mes paaiikinsim tau dėlko kiti gydymai teVįS
ueiigyd* ir kaip mja tave iigydysits.

DR. JO£ USTEJt A CO.
L 300, 22 F1FTH AVĖ, CHICAGO,

Kraujo UimioilyjiiMS^SS

Godotini: Aš šou niinterasootas juau paafuHminui dykai
eiunatoa knygo. ir noreiiau. jog jus ifoiusturnet man

tis prie UmynUko gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje,
............. —
*--------skausmas
“------- --'tsuluoskaudulis' ..............................
ant Itežluvio, slinkimas
plauką,
kl
te, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti ~ udulisi.
IROME.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES N1

Nubėgimal

iiHMtigiiriui m1
silpaa aui. utis. galvoo
skandCjlmai. plema i priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors viena iš tą ženklą' Ateik pas
mus. mjs tave išgvdysim n.-s kitaip nereikalauji m e rr, mokėti.

Rosijos-Amerikos Linija
Vienutinė vežanti be persėdimo
Linija tarp Rosijos ir Amerikos.
Rusiškieji pačtiniai garlaiviai
išplaukia $iuo laiku:
Laivai

Iš New York

LITHUANIA
RU8SIA
KŲRSK

10 gruodžio, 1910
24 gruodžio, 1010
7 Sausio, 1911

KAINOS:
iki Rot t er iki Liepa
ti am ui
III klasė
831
t38
III geresnė klasė
833
840 , ’
Antra klasė
843
f SSO "
P*rma klasė
150
, ‘ 860 .

KAINOS IŠ LIEPOJAVSi
FU klasė 843.50 j ir 84 pagalvės ameriII klasė 857.50 f koniškos mokestis*
Pirmoji klasė 862.50.
Smulkesnių,žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos atstovus.

A. E. JOHNSON

97Bro&iway

CO.

Dr. O.DHNTKTAS
C. MEINE

Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kys kokti kiekvieną Jauną ar seną.
Išmokina valcą 6 ryšių ir teip, kad
gali drąsiai eiti kokti publikoje. Teip
gi išmokys ir kitus lokius su 8 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, po numeriu, 1900 So.
Union st kampas 19 tos arti Halsted
st., mokinu kas panedelis. sereda ir
petnyčia vakarais nuo 8 iki 11. Prof.
Julius 8. praneša visiems, kurie nori
išmokt tuos šokius, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 So. Halsted st
Ofisas ant 3-člų lubų. Atdaras nuo
6 iki 8 vai. vakare. Nerišliomis nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Taipgi išmokinu buck 8 wing; buek
skirt; Irisb Jig; clog; spanish waltz;
waltz twe- step Ir waltz sido btep ir
95 kitus.; ’ ’

i jmuir

N«w York. OKAll IL
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D-re Marija Dovviatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste

x
1725 W. 18th St'

NoH mokintis Barzdaskutykioa?
Tamsta iįamais gali iiT*J
* mokti nuo riki C savaičių.
Kalnuos tas tik 8S>. Mes
K AVS<> duosime vija setą skutimo
VZl
pMeteisą. B« amatas yra
tinkamu perdėm visame
svieto ir tamista turtai taX
I 4a savo ypatiikavettoįvys•f basi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSfOKOFPS BARBER SCHOOL
I4M Itaa Avta,
Ptttstarg, Pa.

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
S*»> aptiekoje
Telepbon* Canal 1203
Valandos: nuo 9 JO iki 12:00 dien.
nuo 3.-00 iki 4:00 po piel
nuo 7.-00 iki 8.-00 vakare

tkuris prlsiąs keletą
markią, musą No. 8

kate liūgą, didžiausią
lietuviškoj kalboj, M
dideli pcilapiat Jame
telpa aprašymai suvlrl
M» ligą, vyrą, motetą
Ir valką, pasako nuo kO
Jos prasideda, kaip jas
pažinti, kaip nuo Ją
apsisaugoti. ‘
duoles naudoti, kiek
jos prekiuoja ir kur jas
gauti. Paveikslai ir pre
kės yvatrią kvepiančiu
ir gydančią muilą, Prrfumą. Eiektro-jtv ..o
člą aparatą, Robennią IKiirblmą, Moną,
Painu, Štoką, Drukoo>mą Mašlaėlią. Ar
moniką, Koncertiną.
Rrltvų, Pavinčevonią
ir šimtai kitokią koėnarį reikalingą daly
ką. Iškirpk litą apgafc
tinimą te prislėk ■«. o tuojaus ganei vtaidy
kai katalogą.
Jota L tagdzlunas. Proga
UOHN*S •UPPKY HOUSB

Rezidencija

5206 W, Harrison St
Arti 52ros Avė.
. Telephone Auatia 459
Valandos:
’ iki 9:03 kiekvieną ryta

VkUinillltellHUI
SMrimą ksaklaa de
ginimai. plikinantis šlapiniraas, pūslės nėr velka
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mjs
Išgvdom viršui minėtus nadėjimus be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligoabotĮ.
C liti ml Ite a I Uždegimai, sutinę ir skausmiMl
uUI
II Hlal
kantrybę atimančios
vMiiiiimtss uigjlenė|f ll<ot knrto, ^„1,
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

AKT

VI-

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
daai visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugisusial kairėj pusėj; Jos padaro smogą labai neramą;
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuoiataL
Gyslos yra uičiuoptemoe ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Abelnas Nusilpnėjimas
mat, negalingumas prie darbo arba linksma,
■u gyvenimo, n .ilsimas, yvairus gėdinanti
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YKA PAVOJINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lamai, žaizdos skandalui, pageltonavus te
Išblyškus oda. pa^uodavj paakUL Vyrai, yra
jum nuo to visko vaistas, aUišankiant pas
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku__s Inkstą nesveikumas gali išsivystyti
•»31 į pavojingas komplikacijas. Ir Jeigu ne
atimtas, pagimdys kitas ligas Ir tootnpHkaeijas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas!

StateMedical (Jispensary
ISO SO. CLARK ST.. arti Madison tatves. CHICAGO, ILL.
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KOŽNAS BAUS DYKAI
Mokykla šoklų

CHICAGO,

Mes Išgydom Vyrus

Kuponas dykai gautos knygos.

DYKAI DIEL VYRU

3252 S. HaltM St., CMop, III,

Chicago, III.

v

ANT. ALEKSANDRAVIČIUS
3227 Aubum Avo.,

CHICAGO, ILL
—AR TURITE?-

artistiškai
balto
f*W| f ’P*°1 Plaster of Paria)
- m 25x25, uždėti ant mėlynos spalvos šilkinio
aksomo, išveizi laba
^^HEh Pt’ik'Kt.
Kaina 830
Dirbu visokias figūras
i' gipso ir medžio, išpaveikslus
ornamentus, bažnyčioms, mokykloms ir
gražiems namams.

M

Užsikimšimai

"DAGIS"

Kiekviena tauta savo ženklą my Ii ir guolietuvja|
doJa’l,r,me lenk) a
vaikio” arba .
ns turėtų rastis kiekvieno lietuvio gyvęni111 e. viešose salėse ir
mokslainėae.
Mano
dirbti “Žirgvaikiai"
arba Vyt p yra iškalti

,

'

i

rvig*

A. OLSZEWSKI
1'252 So. Halsted Street.

Goodotinas Daktarei
Širdingiausiai ačiū Jums už Bugratynimą man sveikatos, karią atgavau
'
vartodama Jųsų
,___
dideles
. —
vaistas Kiti dak■mof
tarai ne galifė^
•IKK/
manęs išgydyti
per ilgus metus,
bet Jus tą šuteikėt gana skubiai
ir pasekmingai.
Utsisenėjuais

nes ir ne atsakan
ti tiesu daugiau
siai kankinanti. Tas man yra žinoma
ii to, jok tie blogumai, per ilgą laiką
mane vargino ir niekur ne galėjau
atrasti pageltos, bet gavęs adresą,
laukiausi prie Jųaų pageltos, karią ir
suteikėt, puikinusiai prižiūrėdami ir
geriausiai gydydami. Nuoširdžiai
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą man sveikatos |
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok
kiek vienas,ra kurinonri turėsiu progą
kalbėti, ištikus reikalui, ne jsškos
sveikatos pas kitur daktarus, bet vien tikšauksis prie Jųsų
Linkėdamas dėl Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkinga
ant visados._____________ John Skiptuuas, McAdoo, Pa.
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Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu Ir Nualinta Vyra kautrybėr. n«M^
nupuolęs sveikatoje’ Ar peržengei tiesa* ireikatoe
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padėjlme atimti uiduotia aenyblnio Įtyvenimo? Jeigu yra maiUuaš abejonė jo* randasi užsivilkusi chronllka Ilga dugnyje
.avo klapsiu, tai su liauk ant žemiam paduoto adreso, o ap.
»»4al patarimą ir IŠUrinėJimą dykai! Mes Gurinėsime tavp
rinridykai. Irjeigu išgyd)mus bus galimas, Ui mes išgydyrime u* knžemUuatą kainą Ne užsidedi ant
jok ių parrl(fM atsišaukdamas pus mus dėl bcmokeriinto pasiu-lravimo M ęa persUtyslme padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje,
e tada galėsi gydytis Jeigu nerasi.

J DsisrlP taniki Mekstl Fakol Retai Ihtaiiętatas Save Lmj<
lintyj IsMtaEiMM Tsistagi, tasl šisskasil ir UuHklal. ^'.*2
!L9 _ _______ _____■«___ _ tameptaiin
itautl
mait'ima iOtaaBini'
ranaaal
kM. I .>- j i -U—!‘l k..1.
k^lpu. prt.
»-<
gėdingumas,
uubėgimai, nuvarrėjimaL
Vilka ne«aU, attįiaji—te »u malinta atminti*, namlęzoj “'■įj’t,—.___
--- t gyslas. Jeigu kenti nuo
Mitinanti
ieUaaadota gyvyM: Jeir*

tkalUtMN 11įKlSeut—jB ’lr7nUI«iiurtoI’,Zuu Plukai tavo slenka; l*1***^1
U». ikaMduli
turi uinnodiitakraum arba nors vien|Mligųkuriąauka tampa vį-jįjJJį J
IŠGYDYnitaTA. TaOARYSIMR Ateik pasikalbėti su mumi dldilatUUma pri vnt rtkumn Urs
tart., o mp pedėsiim atsikratyti nuo visą kitaip
patirimn gydyta totaos rūtas ligą Ir uttikrtna—McMyt. Mes
‘S.
£me tik” ir tat Hondos. Ateikit pasipurta ant .kartlla***£*- JT
įlydysime telgtiktal kaip atsmauksi pas ssta Mpo» ▼Y’*1; kuri'
teiTtoeUgydydami kur kitur. Ateikit pat mot. mat atkrelptim® klt
idusiį tpe< >. b f
J t
1
gausite savo vyriškumą ir busite vadovaU tarp savo sandraugą.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAR VISAI DYKAI.
GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

Ofiso valanda*: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieuiais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypato* geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip nasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsuankyk.

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS gssAraai
Nerta išgydyti Mekvtaną vyrą forgtatj išplSrtme lytišką daMą tysią. utriktay, ta*
čimnue kraujo nuodu*, nervišką emi«Jalš)imą,peŠ2u4imą lytišką dalią ir Hgaa liečlinOM v]
šita* nneširdne ynašuttntane yru atvirun vta—a. kurie praleido daug pinigą ata taktą
vaiatąbe jokio* Batao* ir mano noru yra palodyti talemz šitiomi žmonšma, kurta tam
gota taštatiemo ardaugiaa daktarą ta jokio ptaeetame, kad aš taria vtantatėų ktaąku

"* tUNarn®MHi at fy<tym< *»• štaaOaa - nwk»k a* tikrą išgydymą.
Aš tikrai išgyta* ligai atarta. Rtančin, tapeną ir inkstą, noria ir tatai ndarMatai.

Slaptos

Ligos

Vjrų
išgydoma greitai, tikrai ir m pilna

stiprybes, asblgiias kraajs. *šratayjtaaa. Itapataašs pištya.

Plautių Ligos.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harriso. t.tves,

CHICAGO. ILL

Maną ofiso vainotas yra nna M valaatas rjta fr**1”.*?*
atsMaakUtaptą valandą, lai geli •takotai tarp 10_ir U bedellom. ai.liauk

Jeigu nori kad tono Biznis pasigerinto, tol apsioarslnk "Ueuivole.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

