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Nesidžiaugia iš viso to komiško vatinę vyrų gimnaziją.
šiek-tiek konsulsijoms, nusišyp tokių ir tokių žydų pirktos, nes IŠ KRETINGOS, Telšių pav. norėjo atsisakyti nuo savo tar
atsitikimo nei Anglijos laikraš
Šiomis dienomis pradėjo veik sojo, perleido akimis visus čia jie ofertomis perlicitavę — dau Nuo lapkričio 3 d. pas mus per nystės dėlei to, kad, esą, nariai
čiai, nes tas Angliją ant juoko li augščiausiai leista tam tik stovinčius ir.... pasimirė....
giau įsiūlę, ir grąžina beveik vi 5 dienas buvo Tėvo Kazimiero “atšalę”, nenori nieko veikti.
MASKOLIJA,
pastatė.
įmokėtąsias misijos; kasdien sakė po tris Ale prašomas kelių, žadančių
ra komisija naujiems realinės
Taip nelaimingai pąbaigė savo siems lietuviams
Pereitą savaitę Maskoliją at Bet visgi ta visa komedija ne mokyklos namams statyti Vil dienas tas, kuriam metai beliko kaucijas. Reikėję matyt lietu pamokslus (iš viso pasakė 15), ateinančiais metais geriau veikti,
iki galo praktikos 1 Ęaipo drau vių įniršimą ant žydų už toki ir visi tie pamokslai sukosi apie sutiko pirmininkauti ir toliau.
lankė smarkus žemės drebėji juokais gali užsibaigti. Daugu niuje.
— Lietuvos Ūkininkas —
gas ir darbininkas buvo geras: pasielgimą! Atviroje kovoje jie, girtuoklystę ir pragaro baiseny
mai; siautė jie Azijoj, Semire- mas konservatyviškųjų laikraš
činsko apskrity j ir išgriovė jau čių dabar reikalauja apsunkini “Jutrzenka”, einąs Vilniuje kiekvienam jis užjausdavo, kiek mat, su lietuviais nesivaržo, ži bes. Pamokslų klausyti suvažia
kartą žemės drebėjimų išgriautą mo apsigyvenimo Anglijoj poli lenkų savaitraštis, skundžiasi, vienam pasirengęs buvo padėti, nodami, kad nelaimės, bet iš už vo daugybė žmonių iš aplinkinių
IŠ PAPILĖS, Šiaulių pav.
kampio paleidžia ofertas ir tomiestą Vernyj ir kelis kitus. tiškiems prasižengėliams. Libe- buk Biržų vartotojų dr-jos sank kiek tik galėdamas.
parapijų; tarp susirinkusiųjų ga
Kas gi suardė jo gyvenimą, mis juos nuo konkurencijos pa- lima buvo pastebėti daug rusų
Tūkstančiai šeimynų nužudė sa ratiškiejie vienok laikraščiai už rovoje draugijos narys Jurgis
Mūsų bažnyčioj šį rudenį nus
tikrina,
jog
Anglija,
kaip
ir
pirma,
šalina.
Ypatinga
tai
žydų
Trečiokas
nuplėšęs
nuo
kaip
ne
degtinė!!
sienos
vo turtus, neteko pastogės, čieir žydų. Pamokslą baigdamas tojo didžiuoju varpu skambinti
Kada gi ateis ta valanda, kuo tikrai žydiška •— etika, kuri, Tėvas Kazimieras visados klaus paprastomis dienomis. Žmonės
los šeimynos priverstos nakvo privalo pas save duoti priglaudą pakabintą tenai “Jutrzenkos apti lauke ant šalčio. Kelius už politiškiems prasižengėliams; jog siskelbimą, sudrąskes ir išmetęs met visuomenė paliaus aukavus abejoju, ar ateityje išeis jiems davo minios: “Ar prižadai ne šneka, buk klebono arkliai biją
vertė nuo kalnų nuslinkus! žemė apsunknnančios ateivystę teisės gatvėn iš “neapykantos lenkų savo gyvastį alkoholizmui? kuo geran, lietuviams geriau susipra- begerti degtinės ir kitų svaigi didžiojo varpo balso, bet ar tai
taip, kad daugelyj vietų važinė nereikalingos, nes ateivių suval laikraščiuv ”, ”K. Wil.”, greitas met supras jo kenksmingumą? tus ir savo priešininkų taktiką namų gėralų?” Žmonės jam at- tiesa — neužtikrinu. Turbūt ne,
dar geriau pažinus.... Jau ir
— Viltis —
ti visai negalima ir pilnų žinių dymui ir senųjų teisių pakanka. dėlei vieno žmogaus apkaltinti
Tu nes laidojant turtinguosius ir
sakydavo — “prižadam”,
šį kartą lietuviai buvo padavę
apie visą nelaimę gauti negalima. Bet jaigu valdžią paimtų į savo visą visuomenę, šaukia: matyt,
dabar skambina didžiuoju var
pamokslų tokios pasekmės:
vyriausybei
prašymus,
kad
žydų
rankas
konservatyvai,
nėra
abe

kad
Biržų
lietuvių
kultūra
dar
Ž-emėj pasidarė dideli plyšiai.
šiol mūsų valstiečiai tvirtai lai- pu ; neskambina tik beturčiams.
nekokia
”
.
per
licitaciją
prie
mažesniųjų
jonės,
kad
jie
apsunkintų
atei

LIETUVOS GIRIOS IR
Maskolijoj dar nepasibaigė pa
kosi blaivybės; kaip traktieriai, Taip ir praėjusią savaitę, laido
—
Viltis
—
dalenkų
neprileistų.
Taip,
kiek
vystę
ir
Anglijoj
apsigyvenimą
sekmės senatorių revizijų viso
ŽYDAI. ?
taip ir alinės tuščios, net ir di jant Pagojų Statkienį, skambino
sužinoti
teko,
tokius
prašymus
politiškiems
prasižengėliams
gau

kiose valdžios instaigose. Pe
džiausi girtuokliai ir tie atsisakė didžiuoju varpų, o kitomis die
buvo
padavę
Augštakalniškiai,
domiems
valdžios
kokio
nors
kito
Visas šiaurinės rytų Suvalkų
reitą savaitę suėmė buvusį di
nuo degtinės. Šiomis dienoms 2 nomis, laidojant beturčius, ne
IŠ KAUNO.
krašto.
atkreipdami
valdžios
akis
į
tą
gubernijos Nemuno vingyje kam
rektorių Obuchovo kanuolių dirb
alinės ir vienas traktierius tapo skambino.
faktą,
kad
per
žydus,
jai
jie
bū

Seniau
pilną
laisvę,
priglaudą
Inteligentų
klube,
Kaune,
pas
dar
ne
taip
senai
buvo
dau

netuvių ir buvusį direktorių Putipanaikinti, nes nebeturi lankyto Papilės Vartotojų draugija šį
lovo plieno dirbtuvių. Suėmė, ir valdžios apgynimą iš kur nors trukus žada būti kelios paskai gybe girių apaugęs; gyventojai sią prileisti, mūsų krašto žmo jų. Per dvi savaiti “nionopo pavasarį atidarė drabužių skyrių.
žinoma, ne už dorus jų darbus. nuo persekiojimo ištrukę, kad tos; vieną paskaitą skaitys Valst. šio krašto dar ir šiandien “gi nės liksią be triobų ir padargų, lyj” išpardavojo degtinės už 35 Žydeliam tai baisiai nepatiko, ir
Londono laikraščiai praneša, ir didžiausi prasižengėliai, dėl Dūmos atstovas Šingariovas, ka rininkais” vadinasi, skirdami sa nes viską superka žydai ir už rublius, o pirmiau čia pardavo- jie norėdami krautuvę privesti
ve nuo “laukininkų” Mariampo- sienin išgabena, Į šitos rūšies davo per tokį laiką už 300 rub. prie bankruto, leidžia vis pigiau.
jog tarp Vokietijos ir Maskoli politiškų siekių užmušę kad ir detų frakcijos narys.
lės apylinkėse. Senovėje buvo žmoniųc prašymus, rodos, pridejos padaryta sutartis šiaurinės daug žmonių, turėjo priglaudą
Ačiū tėvui Kazimierui už tokį Tokiuo būdu kaikurios bobelės
Per rinkimus lapkr. 29 ir 301 garsi čia “Prienų germė” ir rančios atydos neatkreipta, ko pasidarbavimą prie mūsų.
Persijos reikaluose ir tuom tapo ir Šveicarijoj; bet kad politišką
gauna gana pigiai pas žydelius
šiandien
tik
gailėties
reikia,
Geskraiste
pradėjo
dangstytiesi
vi

dieną išrinkta Kauno miesto dū- Kauno miesto . girios, šiandien
prašalinti nesutikimai už sveti
pirkti. Beto, žydeliai kalbina
— Lietuvos Ūkininkas —
rai
dar,
kad
priežodis
sako,
sokį
niekšai,
Šveicarai
pasišiau

jog
mon: 1) M. M. Rekoš, 2) adv. “Garliauckinė”.
Kaip Prienų,
mus žemės plotus. Sulyg to su
siuvėjus ir žada jiems nuošimnėra
to
blogo,
kurs
neišeitų
šė
prieš
politiškuosius
prasižen

ge
Bociarskis, 3) adv. Junavičius, taip ir Garliaucko girios pasta
tarimo: Vokietija pripažįsta po
čius duoti, kad tik eitų pas juos
ran.
Šita
licitacija
Aleksote,
niau
gėlius
ir
jiems
apsunkino
apsi

4) A. Čulkovas, 4) K. Kozic- ruoju laiku labai išnaikinta, ypač
litišką intekmę Maskolijos šiauri
DVARININKŲ
LOKAUTAS pirkti. Doriems siuvėjams ne
ding,
lietuviams
bus
tuo
naudingyvenimą
;
buvo
jau
atsitikimai,
kis, 6) Stacinskis, 7) Rimdeika, pastarosios, kurios buvo pate
nėj Persijoj, o Maskolija leidžia
PRIEŠAIS DARBININKUS. padoru būtų taip daryti, tai yra
akis
ir,
kad
Šveicarija
išdavė
Maskolijai
g"
a
>
j°g
ji
atidarys
jiems
8) M. P. Rekoš, 9) A. Perkovs- kusios St. Gauronskiui. Pinin
Vokietijai padirbti geležinkelio
žydų klausyti; žuvus krautuvei
Naumiesčio
pavieto
trįs
dva

ilgainiui,
priduos
jiems
gudrujos
gaudomus
pabėgėlius.
Dar
kis,
10)
adv.
Urbanavičius,
u)
gus,
kaip
vandenį,
per
savo
po

liniją nuo Bagdado prie Persiš
— žus ir žydii prižadai. Bet mes
rininkai,
Komaras,
Semeta
ir
mo,
be
kurio
gyvenime
apsieiti
laisvę
ir
priglaudą
politiškiejie
G.
Lechel,
12)
D.
Venckovskis,
niškas
rankeles
leisdamas,
Gaukosios jūrių kojos. Ta sutartis,
neturim leisti jai žūti!
negalima.
Tuo
tarpu
ji
Ofenbergas,
padarė
tarpe
savęs
tik
suturėjo
Anglijoj,
Būtų
negerai,
13)
B.
Jasenskis,
14)
A.
Brzoronskis
priverstas
buvo
pasta

galima sakyti, padaro galą Per
Tik gaila, kad ir krautuvėj
sijos savistovystei, nors ji ir pir jaigu ir toji taptų jiems ne taip zovskis, 15) dr. Šenberg, 16) V. ruoju laiku, skolosna grimsda- kirkino ne vieną ir sujudino žmo tokią sutartį, kad be tam tikro kakurie tavorai yra perbrangųs.
ma jos mažai turėjo, ir pirma ji prilauki dėl neatsakančio svetur Zatorskis, 17) R. Eidrigevičius, mas, pardavinėti girias už menk nėse antisemitizmo jausmus, ku raštelio, ar paliudijimo nepri
Vertėtų kelioms draugijoms
turėjo taikytiesi prie Maskolijos pasielgimo kelių, nemokėjusių 18) S. -Klimaševskis, 19) Luš- niekį. Atsirado, kaip bematant, riuos, kaip matome, paturi patįs imti, jaigu kuris darbininkas no susitarus sykiu išrašyti tiesiai iš
nes
Lietuvos
girios rėtų persikelti nuo vieno dvari pirmųjų rankų tavorus, tuokar*
ir Anglijos noru, bet dar nuo atsakančiai apkainoti suteikto čina’s, 20) dr. Liange, 21) T. Gauronskiui ir labdarys, kursai žydai,
ninko pas kitą. Tuom pačiu lai atsieitų daug pigiau.
galutino pavergimo ją saugojo jiems svetingumo. Apart Angli- Sadovskis, 22) dr. Chmielevskis, jį žydų piningais šolpdajnas. baL. duoda jiems geriausią pelną.
—
Viltis
—
ku Komaras mat visiems savo
niekur politiškieji 23) adv. Šipinskis, 24) E. Sta- šiai tas jo girias ištarto, išnai
— Lietuvos Ūkininkas —
pavydumas ir neužsitikėjimas
dvarų (kurių turi per 20 suvir
■MTnrk'oHja'v Vokietijoj- kuri, no prasDeugėliai „.tokios— priglaudos vinskis, 25) A__ -Sarnackis, 26) kino, taip kad šiandien troboms
simi) darbininkams pamažino al
rėdama supainioti
Maskolijos neturi. Prancūzija rods tokiuc J. Francuzavičius, 27) V. Čer- statyti medžiagos , Garleviškiams
IŠ
NAUMIESČIO,
Suv.
gub.
gas; Gelgaudiškyje ir Narkunuomierius, rėmė Turkiją ir ją prieš prasižengėlių juos gaudančiai vinskis, 28) C. Ciolkevičius, 29) tose giriose jau stigtc stinga,
IŠ PASVALIO, Panev. pav.
se
visiems
be
skirtumo
uždrau

Maskoliją kurstė. Dabar Vokie valdžiai neišduoda, bet ir pas adv. Leonas, 30) R. Tilmansa’s, ir ji vis brangy n eina, O tuo
(Nuo mūsų korespondento.!.
Dvejus metus bažnyčioje švei
31) J. Krinickis, 32) V. Malein, tarpu Drebulinės Abčikas Sols Subatoje 3 dieną gruodžio 1910 dė laikyti karves ir kiaules; o
tija susitaikė su Maskolija ir save nelaiko.
corium buvo Kaz. Baltuška, ku
33) A. Čulado, 34) K. Kušinskis, kis, “girių kandimi” vadinamas, m. parėjo į Širvintą, Prūsų mies kituose visuose dvaruose už
35) C. Stankevičius: Ir 10 kan nuo silkių ir vištų vaisbos tapo telį, koks tai žmogus iš Angli draudė laikyti karves kamarnin- ris savo pasielgimais labai vi
kija Maskolijos mierių stabdyti
siems parapijonams įsipyko. Iš
didatų : A. Pankratovas, J. Ga- girių “kupčiumi” ir šiandien už jos. Čia tuojaus pasipainiojo kams, kerdžiams, ir melžimo pri
negali.
VIDURINĖ IR PIETINĖ
Daugel darbinin girdęs apie tai klebonas įsakė
ralevičus, Frik, Baikovskis, Pod- šimtus tūkstančių medžiais ver koks tai žydas, kuris tą keleivį žiūrėtojams.
Susitaikymas ‘ Maskolijos su
AMERIKA.
berezkis, Buiven, Miller, Petke- čiasi, vietiniams gyventojams gi prikalbino slapta eiti per rube- kų iš tos priežasties nenorėdami brostvininkams išrinkti kitą švei
Vokietija nepatinka ypač Ang
corių , o Baltušką pašalinti.
lijai ir Prancūzijai, kurios nau Į aplinkines Chihuahua, kur vičus, Juchnevičius, Bobkovskis. rių neliekti, nes jis ir kiti žydai žių rusų pusėn, apsiimdamas sutikti ant tokių sąlygų p. Ko
viską Nemunu užsienin išgabena. pervesti su užmokesčiu 14 rub. marui tarnautį nuo 1 d. lapkri Brostvininkai tuoj tą ir padarė.
dojosi iš besipykimo kaimynų. tvirčiausiai laikosi Meksiko reBaltuška užtai ėmė brostvinin
Netik Gauronskio giriose ne už tai.
Spalių 8 d. apie 7 vai. vakaro
Lygiai Anglija,, kaip ir Francu-J voliucijonieriai sutraukė daugiau
Keleivis, nieko neži čio — atsisakė. Vieni iš jų, kams keršyti. Štai pas ūkinin
zija buvo Maskolijai labai reika kariumenės ir siunčia kareivių Raudonojo Kryžiaus vaistinėje gali lietuviai pirkties sau reika nodamas apie perėjima į rusų iškeliavo “laimės” jieškoti Ame
ką Kazlauską buvo pokilis, ku
lingos besivaidijant su Vokieti dar daugiau. Dabar mieste Me- nusinuodijo išgėręs nuodų, vadi lingos medžiagos dėl Abčiko pusę, ant to sutiko. Padavęs “ve- rikon, antri persikėlė prie Kau
riame buvo Baltuška ir vienas
ja. Išnykus vaidams, prašalinus xiko rengia keturis regimentus namų “strychnina” (vieni is konkurencijos, bet ir kitose, kaip dikui” kaikuriuos daiktus nešti, no gubernijos dvarininkų, treti
brostvininkas Petras Šanbelis.
vieną iš svarbesnių vaidų prie raitelių ir du regementu artile stipriausių), vienas vaistininkas Prienų, giriose, kurios vyriausy da pridėjo jam pernešti ir savo išėjo kur ten už Naumiesčio į
Čia tuojau B. užpuolė Š.; bet
žastį, jau Maskolijai Prancūzijos rijos. Ir tie kareiviai bus pa mokinys N. Paškov’as. Nabaš- bės rankose yra, mūsiškiams rąs piningus apie 50 rublių, ir pats Kataučiznos dvarą, o likusieji vi
vienas abejojo, ar nuveiks; tad
ir Anglijos parama ne taip labai siųsti sustiprinimui kariumenės tikas jau keletą dienų prieš mir tų netenka per įvairius “Šatenš- su savim nešė revolveri ir pat- si tamsesnieji, silpnesnieji, ži
generolo Navarro. Pereitą sa tį buvo labai nuliūdęs; rodėsi teinus”, “Mondšeinus”, Rozen romi, ir naktyje apie 2 valandą noma, aplinkybių priversti pasi išėjęs, atsivedė du savo Simu.,
bet ir tie drąsuoliai pabijojo, nes
Ir ištikro, susiartinus Maskoli vaitę aplinkinėse Chihuahua ne nenormališku, kažinko jam trū bergus”, “Rozencveigtis” ir k., juodu perėjo per tiltą i r ūsų lieka ir ateinantiems metams pas
buvo daug vyrų. Tokiuo tik
jai su Vokietija, sena draugystė truko susirėmimų kovojančių pu ko. Paklaustas draugų, šypsoda kurie per licitacijas -lietuviams pusę. Bet rusų pusėj atsitiko p. Komarą pildyti savo pašau
būdu ir liko Šanbelis nekliudy
su Prancūzija, kuri Maskoliją su sių, bet svarbesnių mūšių nebu mas, atsakė, — paskutines tris pirkties girių — neleidžia....
nelaimė: vedikas-žydas skersgat kimo šventas pareigas, kol, anot tas. Bet Baltuška pranešė, kad
Lapkričio pradžioje buvo pas viuos prapuolė su piningais ir dailininko Rimšos žodžių, ištars
artino ir su Anglija, pradeda ges vo. Revoliucijonicriai buvo pa dienas tegyvenąs. Tečiaus, kuo
pardavimai
(licitacijai) daiktais, o keleivį beinant gatve jau “gana to jungo”, ir apturės vistiek visi brostvininkai pereis
ti ir gali su visu pagesti. '1 'ą- ėmę miestelį Batopilas, bet ka met į tą jo atsakymą rimčiaus kirta
per jo “šerengą”. Ko vertas
syk ir Prancūzijai nieko dau- riumenė jį atgal paėmė ir čia į tapo atkreipta atyda (nes jau Aleksote vyriausybės girių plotas: Naumiestyje paima “panaktinis” “amžiną atsilsį”, po priegloba
toksai tėvas, kursai mokina są^
giau neliktų, kaip taipgi susi- kariumenės nelaisvę pateko 75 kartą buvo pavartojęs nuodus Prienų, šilas, Rutiškių, Mačiūnų, ir su žemsargiais nuvaro ant šaltos žemelės....
vo vaikus peštis, tegul spren
taikyti su Vokietija, užmiršti revoliucijonicriai, bet išėmus va “Morphium”, kurie, kaipo al Pašlavančiškių, Klebiškio ir k. “tamožnės”. Tenai jį gerai per Ateinančiais metais, galima ti
džia visuomenė. Aš tik pasaky
Voketijos atimtas 187 m. dvi dovų, atėmę ginklus, kitus ka koholikui nepakenkė), pastara giriadalįs. Kad vietiniams
žiūrėjo, atėmė visus daiktus ir kėtis čia darbininkų daugel bus siu, kad jo sūnus ir taip jau moprovincijas, išsižadėti atkeršiji- reiviai paleido. Revoliucijonic sis teisinosi, buk tai buvę tik ventojams, kurie yra girių išal- patupdė į belangę. Taip keleivis pargabenta svetimtaučių. Jau
gražių darbelių, o lapkričio
mo. Kad Maskolija neužsima- riai buvo paėmę miestą Guerrero, tai juokai (matyt, bijota, kad kę, palengvinus reikalingos me- apgautas žydo-vediko likosi be šiais metais pavasarį Komaras
džiagos prisipirkti, tie visi plo- skatiko tupėti belangėj. Neturi parsitraukė apie 30 baltarusių, 14 d. vienas jo sūnūs subadė peinytų vėl glaustiesi prie Prancū- bet ir tą paskui kariumenė at nesutrukdytų jo),
liti Sapkavičių. v
as dar būdamas visiems tai buvo padalinta į daugelį ma- nei kuom maityties. Vediko ne bet jie, pabuvę kokį laiką, išzijos, Vokietija gali caro val- gavo, iš jo išvijo revoliucijonie— Lietuvos Ūkininkas —
džiai ir piningų paskolinti, jai rius. Mieste Guerrero revoliu- savo sėbrams aiškino, j°g gy- žų sklypelių, kuriems licitacijos pažysta, užtai jo visai negalės bėgiojo.
cijonieriai pakorė kelis určd- vcnti šiame pasaulyje ncverta kaina buvo paskirta nuo 20 — rasti. Keliauninkai, eidami į ru Komaras, kaip girdėti, ir yra
gu tik jų atliekamų turės.
og gyvenimas - - tuščia 50 — 100 rubl. ir daugiau. Su sų pusę, neklausykit jokių agen- tos nuomonės, kad laikyti dar- IŠ SKRABOTIŠKIO, Pan. pav.
Taigi pasekmės caro atsilanky ninkus.
atstovas taurė, kurią sunaudoti negalima; važiavo Aleksotan .apie 200 lie tų-prigavikų,
mo pas Vokietijos ciesorių ištik Revoliucijonierių
kurie
daugiau bininkus vienos tautos esą nePraėjusiais metais mūsų vals
praktiška, nes, girdi, greičiau jie
ro labai svarbios ir jos sunkiai Amerikoj gavo žinią, buk į re ji nepripildanti žmogaus sielos. tuvių ūkininkų, kurie licitacijoj siai nori jus tik išnaudoti,
gali gulti ant visų politiškų prie- voliucijonierių rankas pateko val nepatenkinanti jos. Nabaštiko dalyvavo arba skyrium kas sau, reikia vedikams mokėti po M padarą sutartį, ir kįląs iš to čiaus valdyba, žemiečių viršinin
kui liepiant, buvo išdavusi pri
Vijūno Draugas.
džios siuntinys su 10000 karabi mintis pilnai sutiko su mintimis arba susitelkdami kuopelėmis rubl., galima pereit atvirai per streikas.
tikiu ne tik Europoj.
—
Lietuvos
Ūkininkas
—
sakymą, kad ant visų stulpelių,
nų. Bet patvirtinimo tos žinios Levo Tolstoi’jaus; dažniausiai varžėsi, viens per kitą, kad tik “tamožne” užsimokėjus tik 50
rodančių, kieno kelias taisomas,
nėra.
kiek medžių nusipirkus, Kainas <apeikų už išdavimą dokumentų
juo remdavosi.
vieton numerių būtų literomis
Vidurinėj Amerikoj, respubli Gyvenimu nabašninkas neinte- tu mažų sklypelių nuo 20 — 50 Daigtus galima paimt paskui.
ANGLIJA.
IŠ
PILVIŠKIŲ,
Mariamp.
pav.
atmaliavota. Bet šiemet, kelioms
koj Honduras, kaip pradžioj, su resavosi, žiūrėjo į jį visai šaltai,
100 jie pakėlę iki 60 — 100
Pereitą savaitę Londone poli kėlusiam revoliuciją generolui mirtis jo suvis negąsdino; prie ir 300 rublių, bet gavo tik
Gruodžio 6 d. buvo teisiamas savaitėms praslinkus po guber
cija ir kariumenė turėjo smarkų Bonilla gana sekasi, bet iki šiol šingai — jos geidė. Be degtinės
pirkti, kas žydams nepatiko.
“Žagrės” vedėjas Adomavičius. natoriaus pravažiavimui, Pasva
IŠ
TELŠIŲ,
Kauno
gub.
mūšį su dviem maskoliškais dar vidurio krašto revoliucija nebaštikas jokiu būdu negalėjo Mažųjų sklypelių pirkti su lietu
Nuteistas 8 mėn. kalėjimo. Bfl- lio anstolis pranešė valsčiaus
anarchistais. Prieš du b(
neapėmė, revoliucijonicriai gana gyventi (taip buvo inpratęs) ; viais žydai nė nesivaržė; jie, tok
Lapkričio 13 d. Telšių ežere vo kaltinimas už tai, kad būda valdybai, kad parašus vėl pakeis
nančiti namuose anarchistu su tvirtai laikosi tik Atlantiko pa degtinėje razdavo visą savo lai sai Solskis, Levinsonas, Gutlma- buvo netikėtai rastas įšalęs į ledą mas atsarginiu nėjo į karą, bet tų numerals. Kam tas reika
linga, mes jokiuo būdu negali
traukė kelis šimtus k
it krantėse. Jie paėmė svarbų uos mę, kol netapo jos auka. Rei nas ir k. varžėsi tik (|ėl didelių, nuogas naujai gimusio kūdikio išbėgo į Angliją.
pašaukė net artileriją tą ir nuo čia rengiasi traukti ant kia pažymėti, jog neturėdamas brangių girios plotų, lietuvių ki lavonas. Kaltininko dar nesuGruodžio 4 d. buvo Žiburio” me suprasti, nes šalę lietuviškų
parašų buvo ir numerai. Bet
su kanuolėms imti anarchistų miesto Cebu.
ant galo už ką girtuokliauti ir šenėms neprieinamų. Kadangi, rasta.
skyriaus susirinkimas,
tvirtove, bet nei kareiviai, nei
Pietinėj Amerikoj, respublikoj atradęs progą nusižudymui (dar kaip sakiau, žydai konkurencijon
Panašios žmogžudystės Tel- mų beveik nebuvo, Buvo per- turbūt ir yra kaip sakoma, “šuo
polocistai nedryso veržtiesi
Ecuador 9 sausio buvo preziden gyvas būdamas dažnai prašė pa su lietuviais nesileido, tai pas šių apielinkėj gana dažnai atsi- skaityta visų metų veikimo apy- pakastas” tame, kad parašai buvo
Blaivis.
dun, bijojo šūvių. Mat nieks to rinkimai.
Daugelyj miestų tarti, kokią priežastį jis galėsiąs tarieji, visą dieną prasistumdę, tinka, Tik per 5 pastaruosius skaita. Gana ilgai skaitė — vis- lietuviški.
—
Lietuvos
Ūkininkas
— —
nežinojo, kiek viduj yra anar- buvo kruvini tarp partijų pase rasti žudinimuisi, nes kitoniškai, vakarop ėmė džiaugties savo lai mėnesius, kiek man žinoma, bu- ką, kas tik buvo sumanyta ir
chistų. Uždegus namus, (kiti kėjų susirėmimai. Sužeista keli girdi, gali pavadinti bepročiu). mėjimu. O tuo tarpu ką veikia vo 4 tokie išėję cikštėn atsitiki nutarta nuveikt.... Bet galumano, jog išbaigę amuniciją. šimtai žmonių. Nors dar tikrai pačiuopė iš vaistinės iždo 381 žydeliai? Sužinoję, kac| tie ir tie mai.
Dviejuose atsitikimuose gale pasirodė, kad per visus me
IŠ LŪŠĖS.
pats anarchistai juos
nežinia, bet manoma, kad pre rub. Užklaustas prieš mirtį, kur tokiam ir tokiam girios daliniui kaltininkės buvo surastos ir pa- tus, dėl kokių ten priežasčių,
nuėję į namų apačią, ten nusi zidentu išrinks Emilio Estrada. padėjo paimtuosius piningus, ai ilicitavę tiek ir tiek, paduoda už trauktos teisman. — Tai vis blo- kaip jie sako, maža kas gero te Vokiečių laikraštis “Baltische
šovė), tą tvirtovę paėmė. Tik
Post” No. 275 paduoda žinią,
sakė — piningai visi tebėra, bei dengtuose konvertuosi “ofertas”, go gyvenimo pasekmės.
nuveikta.
užgesinus ugnį visi nusistebė
kur, nesakysiąs (apart to atvi kad jie tokiems ir tokiems skly Naujokai šiemet apsiėjo pas
Kilo sumanymas (lapkričio 6 kad ministerių pirmininkas Sto
jo, persitikrinę, jog buvo tik du
rumo, ižde, vieton piningų, pa- pams duodą keliais rubliais bran mus daug rimčiau, negu kitais dieną), pasamdyti namą ir į tą lypinas šių metų pavasari pir
anarchistai.
liko raščiuką, kur atvirai rašo, giau, negu ūkininkai. Licitacijai metais: nebuvo girdėti nei rė namą rinkti elgetas. O gal ir kęs Žemaitijoj netoli Lūšės Dau
Kituose kraštuose laikraščiai
jog jisai pavogęs minėtuosius pasibaigus, kada ūkininkai jau kavimų gatvėse, nei užpuldinėji šitas sumanymas liks ‘bergdžias”, tarui dvarą savo žentui, jūrinin
IŠ
VILNIAUS.
pašiepia Anglijos kariumenę, jog
kų kapitonui Bokui. Praėjusią
piningus — vardas ir pavardė), rengiasi piningus mokėt už su mų ir daugumas gana blaiviai ir kaip ir kiti?....
keli šimtai jos kareivių neinstenPapulkininkas Katche padavė Nuo visų antinuodų atsisakė; tik derėtuosius sklypus, valdininkas, padoriai užsilaikė.
Per šį susirinkimą buvo ren vasarą tam dvare Stolypinas su
Rė pergalėti dviejų anarchistu ir prašymą Vilniaus mokslo apy apimtas baisių konvulsijų, prašė, girių prižiūrėtojas, atplėšęs žydų
Susiprasime, matyt, su laiku. kama nauja valdyba, bet liko pačia viešėjęs dvi dieni.
— Lietuvos Ūkininkas —
. — Viltis —
JU gyvenimai! inėjo tik tąsyk, gardos globėjui leisti jam inkur- kad kas nors jį greičiau pribaig ofertas, apskelbia žmonėms, kad
ta pati, tik vieną naują išrinko.
kada jie jau gintiesi negalėjo. ti .Vilniuje aštuonig klasu pri ty. Priešpat mirtį, sumažėjus)visos tokios ir tokios dalenkos
Turiu pažymėti, kad pirmininkas

POLITIŠKOS ŽINIOS

v

fdom Vyrus
kurie yn nenžpanFdlntl su kiUli
’ pamėgintu musų tikrų ir iitlkiLm Uu,dėlko kiti gydymai tarp
igydyslm.
Paeiauith nuo nisikrėtlmo arba priežasčių dėl kuw rių ligonis nenori kreip.

mas

aus, rudos plėmos, lopai burnoje,
akimis plaukų, skausmas kauluo*
;uno. Jauslus tekanti skauduliai.
’ADEJBIA-MES NELOPOME
Lna tavų nubogintai paeinanti nuo
mo gamtos tiesų, vyrliki silpnu*
Tinimas, silpna atmintis, galvos
akis, nerviškumas, skausmaistrėors vienu iš tų ženklų? Ateik pu
> kitaip nereikalauji mum mokėti.

Nusilpnėjimas

X;

gumas prie darbo arba linksmu*
o, nuilsimas, yvairus gėdinanti
tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVOIRODAVIK SU MUMI DABAR.

įsvailoimaiS"^

lopai, nelabu
os skauduliai, pageltonavus ir
4 pajuodavę paakiai Vyrai, yra
visko rnlstas. atsišaukiant pas
IvmosL GALI UŽMOKĖTI
GYDYTAS.

KA-

isles ir Sėbrus Nesveikd1 nesveikumas gali išsivystyti
jingas komplikacijas, ir Jeigu ne
nuirs kitas ligas ir komplikaBl.
apsivesti? Ar esi tikrai sveikas!

ensary
es, CHICAGO, ILL.
7 vakarais. Nedėldieniais
ios gydymo turi atsišauktniagai per susirašinėjimą

■ a VARICOCELE
A\ HYDROCELE
rtv (P>purtlmM rt.ĮĮi>
lalių gyilų, striktnrą,, užsikre; dalių ir ligas Liečiančias Tyras,
io danį pinigų ant daktarų ir
tiems Įmonėms, kuria boro gy
li tūrio vleniniiij bodų kuriuo-

už tikrą Išgydymą,
noris ir labai užsedintas.

Motini Ligos.
lurinčs ligos, skausmai atrčnobaltosios tekėjimu ir kitos li1 tikrai ligydomaa. ūtpakalit žarnos, ulaodiatoa ir aervii1 ligos moterų.

Craujo Užnuodyjimas
įsos odos ligos, kaip re pučkal
[toji dedervinė, iunvotčs, nielys, hermohiodai, sustiprinimo
slų, naikinanti nubigimai, jsistjnsios ligoa.

S Chicago.
i 9 ryt# iki 4 po pieL

Telefonai Yard! 1532

•. J. KULIS
rd> tojas ir Chirurgai

lalsted St. Chicago, Ill.
ĖMIMO VALANDOS:
ryto Iki 12: 6 iki k vakare
1 Iki 12 po p et: nuo 6 ki H vik.

NZENGIMO MUZF.4
ingeidumu.Žinojim?>-Galybe
Mes ėsun baimin
gai ir įdemiai ta*
tverti Vyrai, tiltrai
atsilankykit į iit)
stebėtiną liuoso inžengimo Muzėjtį.
. Šimtai interesuo
jančią pavydalą
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam
stovyje. ChirurglSkos operacijos,
žingeidumai, keis
tumai, milžlnilkotnai. Teipgi pilnas
istoričkas sanrinkls kuris niekad
ne buvo parodytu
dykai Mam kraite.
i tirinėti nuostebumus Astronomi1, Chemijos ir Patholiogijos.
1 Inkvizicija. Valkata Galerija,

dlmlu Ir Pagarsejaslo Almeno.
>ŽIAMI TIKTAI VYRAI

INŽENGIMO MUZEJUS
LIŠKU ŽINGEIDUMU
\RK ST., CHICAGO, ILL
•ti Madison Gatvei
valandos ryto Iki 13 vidurnakčltl

IŠ LIETOMS
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— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ VALKININKŲ, Viln. gub.

Grynai lietuviškoje Valkinin
kų parapijoje tėra vienas dvari
ninkas inžinierius Bankauskas.
žinoma, lenkas, nėkiek lietuviš
kai nemokąs. Bet kad tokių
lenkų Lietuva turėtų kiek dau
giau, nebūtii tokių vaidų ir ne
teisybių, kaip kad dabar matome
santykiuose lietuvių su lenkais.
Sąžiningi tai žmonės ir šviesus.
Jie neužkelia savo kiemo var
tų, neužraukia savo kišenės, jai
ką ištinką nelaimė. Ypač gai
lestinga ponia Bankauskienė. ku
ri apylinkės sodiečius globoja,
juos gydo, šelpia ir šviečia. Tik
šiejie kai-kurie taip dar tamsus,
kad nė pirštu nekrusteli dėl >asinaudojimo p. B. malone, dėl
ingijimo lietuviško mokslo, kurio jiems pp. B. neužvydi. Retas toks lenkas tarp Vilniaus gubernijos lietuvių. Kauno guber
nijoje tokių daugiau.
Tamsiausis ir mažiausiai susi
pratęs Verdakiemio sodžius....
Ir tasai tamsumas nepašalinamas,
nes nėra noro pašalinti.

— Viltis —
R r/

IŠ LENKIMŲ, Telšių pav.

Galų-gale ir šis apleistas kam
pelis susilauks mokyklos. Maž
ne visą Lenkimų parapija pride
ra į Skuodo valsčių; pradinę
mokyklą Skuode lenkimiškiams
pasiekti nepavirku, nes pertoli —
15 varstų; artimesnes mokyklos
nėkame nėra. Užtai jaunimo,
nemokančio skaityti-rašyti,
nėkur nėra tiek, kiek čion, Vaidžia kelis sykius jau buvo siūliusi lenkimiškiams pradinę rn okyklą, tečiaus šie vis jo bijoda
vo ir atsisakydavo. Bet lapkri
čio 28 d. papūtė čia kitoks vė
jas; buvo tam tikslui sušaukta
sueiga; valstiečiai po ilgų ginčų
sutiko prisidėti pašalpa prie valdžos siūlomos pradinės mokyk
los Lenkimų miestelyje, pirm vi
so-ko išsiderėję, kad mokytojas
būtinai turi būti lietuvis ir pir
muosius dvejus metus mokiniams
lietuvių kalba būtų kuoplačiau
šiai išguldoma. Rasi, kurią die
ną išsiblaškys rūkai ir nuo šios
vargingos padangės.

JL IU1 i Ji’lL’W m

loj į šešias paskutines savai
tes patėmyta jau trečia nauja,
taigi dar pirmą kartą patėmyta
žvaigždė. Jas surado ir pirmą
kartą patėmijo moteris Thiming;
dabar gi mergina Canon surado
dar vieną naują žvaigždę. Tai
gi dabar suradime naujų žvaigž
džių moterįs kaipir monopoliu
i n gavo.

IŠ EIDKUNŲ, Prūsų Lietuvoje. koma mūsų kalbos ir rašto? Ta
bailė visur trukdo mokyklų stei
Šis miestelis stovi ant sienos
gimą. Nejaugi vyriausybė to
ties Virbalio stotimi, ir per jį
nemato ir nesupranta?

daugelis lietuvių keliauja į Ame
riką. Kadangi dabar prasipla
tinus akių liga trachoma, tai
daugumas turi gydytis. Teko
man atlankyti tas vietas," kur tie
ligoniai gyvena. Vargas kuodidžiausias. Yra tokių, kurie gy
dosi jau koks penktas mėnesis,
o ką po mėnesį tai jau beveik
kiekvienas gydosi. Užklaus dak
taro, kada galės važiuoti, atsako,
“jau tavo akįs sveikos, tik dar
dabar neleis, turi dar namie ko
kius 2 mėnesiu pabūti. Besigydydami veik viską išleidžią, o
uždarbių jokių neturi. Šiaukiasi
į namus ar į Ameriką, kad su
šelptų, o iki pašalpos sulaukia,
tai pusbadžiu gyvena. O kalbos,
pasielgimai tokie, kad net šlykš
tu darosi iš šalies klausant.
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New York. Sulyg žinių surinktų “National Highway Proteetive Society”, pereituose metuose New Yorke suvažinėta
176 žmonės, Užmušta automobilių 104, arklių traukiamų ve
žimų 158, gatvinių karų iii. Su
žeista gi 930 žmonių; tame au
tomobiliai sužeidė 607, gatviniai
karai 218, paprasti vežimai 105.
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pasiuntinys iš Illinois, Reyner
apkaltino buvusį prezidentą Rooscveltą, jog jis savo medžionėms
Afrikoj ėmė piningus iš fondo
Smithsono instituto, tautos lė
šomis užlaikomo. Taigi, jog bu
vęs prezidentas Afrikoj linksmi
nosi tautos lėšomis.

IŠ DŪKŠTO, Ežerenų pav.
SAKO, JOG AMERIKA NE
TURI MUZIKOS.

Italijonas muzikas Puccini, ku
rio operas perstatė Amerikoj, su
grįžo Europon ir Berlyno repor
teriams apreiškė, buk ameriko
/yA^A5KL^^
nai rugoja, jog jo operose nėra
!?<<Ž
amerikoniškos muzikos; Puccini
<38
sako, jog ištikro Amerikoj ir nė
AVIATORIUS ELY.
ra muzikos, kas čia vadinama
San Francisco jis pasekmingai pasikėlė su orlaiviu nuo laivo jurese. Dabar jis ban amerikoniška muzika, tai esanti
dys dar sunkesnį dalyką atlikti: nusileisti su orlaiviu ant šarvuotlaivio Pennsylvania. vien negrų muzika.

Corporation”. Corey buvo sep- j elektriškus žiburius nejungiant
vietas vieloms. Bet nereikia už
tynis metus trusto prezidentu.
Viltis
miršti, kad laikraštis “World”
— Viltis —
nepriguli prie ištikimų, o Tesla
NAUJI
AUKSO
LAUKAI.
jau ne kartą garsino apie nebū
IŠ SKRIAUDŽIŲ, Mariamp. p.
tus
savo—išradimus. Keli metai
Visi giriasi — kas skaitymu,
IŠ KULIŲ, Telšių pav.
kas girtuokliavimu, — o mes nuošė, Dutcheso pavietyj ant atgal, dienraščiuose jis garsino,
galime pasigirti Davis farmos užtiko auksą; jo buk jam net su Marso gyven
Prasidėjus linaminiui, pradė skriaudiečiai
Lapkričio 1 gyslas užtiko ir kiti farmieriai. tojais pasisekė susinešti, nors
jo kuliškius ūkininkus nelaimės žmogžudystėmis.
nuo tos planetos gyventojų, tur
ištikti. Bepradem kįla gaisrai, d. jau treti metai suėjo, kaip Į tas aplinkinės traukia dabar būt, nei jokios žinios negavo.
Dega nežmoniškai inkaitintos pas mus prasidėjo žmogžudys aukso jieškotojus. Sulyg teisių,
Nuo jų užsiliepsnoja tės ir per tą visą laiką jau de surasti aukso laukai priguli vals
jaujos.
klojimai, daržinės, nekartą gry šimtam žmogui be laiko gyvastį tijai, bet radėjas gali per 20 me- KOVA SU GIRTUOKLIAIS.
čios supleška. Kuliškiai ūkinin atima. Taip gruodžio 1 d. naktį tų iš jų naudotiesi pats.
New York. Išganymo armija
kai linus mindami su talkomis Gudelių kaime (ten yra aludė
užsimanė čia pradėti kovą su
nori greitai daug išminti. Pri- ir traktierius) Jurešius su savo
girtuoklyste.
Pasirūpino veži
ATEIVIAI.
džiauna jaują
kuokiečiausiai. draugu mirtinai sumušė savo
mus, į juos indėjo šalto vandens
Sausakimšai sukišti linai greitai švogerį J. Mickų, kuris į trečią
Pereituose
metuose
visos
garnedžiūsta. Džiovinama gi dėlei dieną numirė. Užmušėjai suimti. laivių linijos atgabeno Amerikon bačkas ir taip nutraukė į miesto
Gėdą bent turėtų tokie žmo
dalį, kur yra daugiausiai karčiagreitumo tik pusė paros. Užtai
1,104,352
pasažierių,
tame
770,Labas Rytas.
mų. Stipriausi kareiviai ir ama
krosnį kūrena kiek tik galima nės.
052 buvo ateiviai. Daugiausiai zones puolė į karčiamas, griebė
— Lietuvos Ūkininkas —
karščiaus, kad net prikištas pa
pasažierių atgabeno vokiškosios už kojų girtus gabeno į vežimus
galėlis pradeda gruzdėti, šiaudų
garlaivių linijos: Hamburgo lini ir kimšo į bačkas su šaltu van
gniūštelė netrukus užsidega. Ži
IŠ PETERBURGO.
ja atgabeno 134,624 pasažierius, deniu, Paskui geresnėms miesnoma, kad taip nežmoniškai di
Terpžeminė vokiškųjų garlaivių
delis inkūrinimas jaujos kros Lepkričio 23 d. lenkų dailės linija 19,426, Bremo linija 118,- to gatvėmis nu važiavo į savo
nies vien nelaimes ūkininkams draugijos “Zachęta” salėje buvo 568; Terpžeminė tos linijos šaka šventnamį su 1326 girtais ir ten
teatneša. Sužiba jauja su vi “Lietuvių Literatų Sekcijos” (?) 42,256, Cunard linija 86,037, prasidėjo jų atvertinėjimas prie
sais linais, klojimas, jame esan vakaras. Buvo vaidinta “Angle- Terpžeminių jūrių jos linija 45,- Dievo, o gal dar ir krikštas šaltieji ūkio padargai; ugnis perei kasių apskrityje”. Atlikta gerai. 153. Linija nuo Southamptono tu vandeniu.
na ant kitų trobesių, ir išeina Paskui p-lė Vienožinskaitė labai 22,880, Anchor
linija
(nuo
ūkininkas ubagais. Apdraudimų dailiai padeklamavo. Rotam bu Glasgowo) 26,777, Austro—Amenuo ugnies kuliškiai bemaž ne vo dainavimas (solo). Bet šis rican Linija 34,109, PrancūzišVALSTIJA KALTA.
žino. Bėga šen, bėga ten pa žmonėms, ypač darbininkams, koji 71,369, Holandiškoji 15,176.
Newark, N. J. Nesenai laike
galbos prašyti, bet sotus alkano nepatiko, nes buvo dainuojama
rusiškai. Jie kalbėjos, kad ru
gaisro dirbtuvėse sudegė 25 merneišmano.
Pirkti jnaterijolas troboms sta siškai visur ir liuosam laike ga- ŽIAURUS ATEIVIŲ UŽVEIZ ginos. Prisaikintiejie pripažino,
jog už tą nelaimę kalta yra vals
tyti dideliai brangu, ypač pasie lime išgirsti — nereikia nei lie
DOS
URĖDNINKAI.
tija, nes leido netikusiose triony, kada miškams ponai surado tuviško vakaro. Ant galo buvo
Kad
skylę Prūsuose. Dabar tik žmo šokiai. Išpradžių dar skambėjo Visi Šveicarijos laikraščiai pa bose rengti dirbtuves.
ir
lietuviška
kalba,
o
paskui
visi
nės truputį pradžiugo, kada plėš
kėlė smarkų protestą dėl žiau valstija kalta abejonės nėra, nes
griebės
lenkiškos.
J.
B.
ikės (drugiai), miškus šį ruraus New Yorko ateivių užveiz jos gyventojams nerūpėjo, ar jų
— Lietuvos Ūkininkas —
dos pasielgimo su 17 šveicariš balsais išrinkti iš politikierių tar
ienį apipuolo. “Bene Dievas
duos, bene pigesni medžiai bus”,
kų laikrodininkų. Juos, išlaikę po urėdninkai rūpinsis žmonių
čielą mėnesį ant Ellis Island, kur gerove, bet dar kaltesni urėdnin
girdėti ūkininkus kalbant, “Ale
IŠ RYGOS.
kur tau, sako kitas; nuštropuos.
elgtasi su jais šiurkščiai, ne kai ir politikieriai vedanti rinki
Jonas Liaugminas, kuris už leista jiems nei su Šveicarijos mus ir spirianti rinkti netikusius
pigiaus pardavę, ir vėl tas pats
išeis; juk atmeni anuomet nuš- užmušimą Joniškyje šnipo Bart konsuliu susinešti, sugrąžinta vi urėdninkus, jaigu tik jų partijos
tropavo Kulių kleboną, nuštro- kaus yra nuteistas 20 metų ka sus atgal. Būtų tai jau bjau- perstatyti. Jaigu tuos tikruo
sius visokių nelaimių kaltininkus
pavo altaristą kun. Tauroševičių, torgos, atvarytas Rygos kator riau net negu Maskolijoj.
pradėtų bausti taip kaip jie už
nuštropavo Kulių špitolės uba gos kalėjimai!, Lig šiol (3 mesipelno, už I kekvieną žmogaus
gus, kad jie, menko proto bū tus) buvo Vilniaus kalėjime.
— Lietuvos Ūkininkas —
ŽMOGŽUDYSTĖS AMERIKOJ. gyvastį dėl jų nerangumo atsi
dami, nesugrebėję išmieruoti sto
tikusį, nėra abejonės, kad tiek
rūmą pasausių, perdrūtų pūzrų
McClure savo Magazine pa nelaimių ? nebūtų ir tiek žmonių
prisirinko. — Buk tikras, tas
talpino straipsnį apie žmogžudys nežūtų. !<;.• 1
pats mums lengvai atsitiks; iš3 b s i>n;
tes Amerikoj. Jis sako, jog
ras priekabę.
žmogžudysčių
Amerikoj
būva
de

— Viltis —
PAČTO TAUPOMOSIOS
šimtį kartų daugiau negu Euro SKANDALAS LENKŲ KATA
KASOS.
poj. Per paskutinius 13 metų LIKIŠKOJ ‘ORGANIZACIJOJ.
IŠ PANEDĖLIOč Ežer. pav.
Nuo naujų metų, kaip tai yra Amerikoj užmušta tiek žmonių,
Lenkų svarbiausioj katalikišEuropoj, ir Amerikoj invedė prie kiek užmušta kareivių ir kiek jų koj
organizacijoj
Mokykla čia maža, bet susiAmerikoj
pačto taupomąsias kasas, Pir- pasimirė nuo sužeidimų ir ligų “Zjednoczenie Polskie Rzymsko
kimšo 100 mokinių. Dėl trošgrudosi žmonės, nes laike tris metus besitraukusio Katolickie” aikštėn išėjo skan
kumo oro mokytojai serga. Ant mą dieną
norėjo but pirmutinis naminio karo.
dalas, kuris taip gali pažeminti
ra tiek, jai ne daugiau, neintil- kiekvienas
savo piningus kasoj.
katalikus, kaip ir kuningų Pau
po. Reiktų antros ir didesnės padedantis
linų Censtochave aikštėn išėję
mokyklos, ir iždo pašalpa, būtų
ELEKTRIŠKA ŠVIESA BE
skandalai. Organizacijos kasoj
ir Žcm. Viršininkas ragina ir vai
VIELŲ.
PASITRAUKIA PLIENO
pasirodė nepriteklius 93,000 dol.
tas supranta švietimosi reikalin
TRUSTO PREZIDENTAS.
New Yorko laikraštis “World” Suėmė tuom tarpu organizacijos
gumą, mokykla tuojau būtų, kad
praneša,
biik pagarsėjęs Ameri kasierių Ostrowskį.
New
York.
Pasitraukia
nuo
Kauciją
ne mūsų žmonių bailė. Štai, sa
ko, įsisteigsime mokyklą, bet kai vietos William Corey, preziden koj elektrotechnikas, serbas Tes 5,000 dol. už jį užstatė Woszka
mums užtikrins, kad čia bus mo- tas trusto “United States Steel la, ant galo išrado būdą įrengti ir Klaida. Ar Ostrowski vie-

IS AMERIKOS.

Little Rock, Ark. Sud
“Hollmberg Musical Co.” krau
tuvės ir visas namų blokas.
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant milijono dolarių.

EKSPLIOZIJOS.

Birmingham, Ala.
Tunely
Tcnnesec Coal, Iron and Rail
way Co. netoli Ensley eksplio
davo dinamitas, Ekspliozija užmušė trįs darbininkus.

nas organizacijos piningus išmė
tė, tas vėliaus pasirodys.

MERGINŲ APGINĖJŲ
DRAUGOVĖ.
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Minneapolis, Minn, Elektriškos pajiegos stacijoj atsitiko
smarki ekspliozija, kur išgriovė
triobą ir miestas liko be žiburių.
Du darbininkai tapo sužeisti.
Nuostolius ekspliozijos ir paskui
kilusio gaisro padarytus apskaito
ant pusės milijono dolarių.

NELAIMĖS ANT
GELEŽINKELIŲ.
Washington, D. C. Kongreso

U

— Viltis —

Garsus apylenkės vagilis-senatikis šį pavasarį pavogė kito senatikio mėsą.
Už tai abudu
labai susipyko. Nuskriaustasis
ėmė kurstyti žmones, kad pada
rytų valsčiaus nutarimą ir iš
siųstų didįjį vagilį, neduodantį
apylinkei ramybes. Už vagystę
jis buvo jau 7 kartus teistas. Visi
noriai sutiko išsiųsti ir jau 4
kartus yra padarę nutarimus, bet
vis vagilis tebėra — vis ko nors
prigavarui stinga ir gubernato
rius jį panaikina. Jau ir reika
laujami išsiuntimui piningai su
dėta. ..,
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Malvane, Kas.
Pasažierinis
Atchison, Topeka & Santa be
geležinkelio traukinys inbėgo į
stovintį ant bėgių prekių trau
kinį ir jį sudaužė. Prie to trįs
geležinkelio tarnai tapo užmušti.

IS DARBO LAUKO.
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New York. Sustreikavo čia

ra ji dabar tari;
ša ifefcE??
tas trofai

pečkuriai ant miesto garlaivių.
Miestas paėmė 100 dokų darbi
ninkų, kurie užėmė sustreikavu
sių vietas ir garlaiviai tuom tar
pu plaukinėja.

ps. o tas žnic®ė
tail map tari
Darba ta ė
išlota piton

Boston, Mass. Boston, Cle-

nžarožpn

paskyrė
veland Railway Co.
$82,000 išdalinimui tarp tarnau
jančių naujų metų dovanoms:
25000 tarnaujančių gaus po 25
dol., o 1000 po 20 dol.

a® tarkai lr

Susitvėrė se valsčiuose buvo 246 nusibanNESMAGUS NAUJI METAI. čia draugija vardu “Paresital krutinimai arba 25 daugiau negu
Surveillance Association”, ku užpereitą.

21 pdini

Elze Altmeyer, 31 d. gruodžio rios

>jjnKsts£te'\

Kansas City, Mo.

išgirdusi 12 vai. mieste švilpy
nių švilpimą kaipo ženklą, jog
užstojo nauji mietai, pašaukė sa
vo vyrą, norėdama linkėjimus
atiduoti. Kadangi vyras neatsi
liepė, ji atsikėlė, užsižibino ži

rūsį. Kokios priežastįs jį prie
to privedė, moteris nežino, Altmeyer paliko šešetų vaikų.
UGNAGESIŲ MOKYKLA.

Kadangi pasirodė, jog Ameri
koj ugnagesiai nemoka atsakan
čiai gaisrų gesinti, tai New Yor
ke sumanyta inrengti ugnagesių
mokyklą. Norinti gauti ugna
gesių dalyse vietą, turės baigti
tą mokyklą. Čia bus mokinama,
kaip dega visokios medegos ir
kaip jas gesinti, nes kiekviena
medega kitokio gesinimo reika-

KAIP IŠRODYS ATEITYJ
AMERIKONĖS?

Vienoj savo paskaitoj, profeso
rius Harvardo universiteto, Dras
Sargent, apreiškė, jog ateityj,
jaigu neperkeis savo gyvenimo
būdo ir vis užsiims visokiais
sportais, Amerikos moterįs pa
virs j vyrus ir juokingai išrodys
moteriškuose drabužiuose. Per
paskutinius 20 metų Amerikos
moterų kojos ir rankos padidė
jo, krutįs surriažėjo, taipgi juos
ta suplonėjo, o už tai pečiai pasi
darė platesni, kaklas sustorėjo.
RHODE ISLAND TIRŠČIAU
SIAI APGYVENTA
VALSTIJA.

Laike paskutinio gyventojų
suskaitymo pasirodė, jog tirš
čiausiai apgyventa Amerikoj vals
tija yra Rhode Island: čia išpuo
la 508,6 gyv. ant ketvirtainės
angliškos mylios.
Mažiausiai
gyventojų turi Nevada: čia iš
puola tik 0,7 gyv. ant ketvirtai
nės mylios. Massachusetts vals
tijoj ant ketvirtainės mylios iš
puola 418,8 gyv., New Jersey
337,7, Connecticut 231,3, New
York 191,2.

mieris^ saugoti . merginas

nuo suvadžiotojų, kurie nemano
jas vesti, bet vien, draugaudami,
trukdo joms apsivedimą. Toki
nuo draugovės gauna laiškus su
prisakymu, arba apsivesti, arba
pasitraukti.
PAKELTI LATSNIAI KARČIAMOMS.

j[ Tampa, Fla. Čia

dar

vis
we paėjo ii'

savininkai vienok tiki, jog strei
kai neužilgo pasibaigs. Policistai
dabar saugoja dirbtuves ir areš
tuoja, jaigu kas prie jų prisi
artina.

jį Philadelphia, Pa. Miestas
paskyrė 100,000 dol. sušelpimui
miesto darbininkų našlių, kurių
vyrus prie darbo nelaimės pati
ko. Miesto gyventojai pažadėjo
nuo savęs dar pridėti 50,000 dol.

Brooklyn, N. Y. Kadangi lai
ke gyventojų suskaitymo pasi
rodė, jog žmonių skaitlius žy
miai pasididino, tai čia karčiamoms laisnius pakėlė iki 1200
Portland, Ore. Čia streikuoja
dol.; iki šiol reikėjo mokėti tik
jau septintas mėnesis prigulinti
975 dol.
į uniją mašinistai, o neprigulin
ti į uniją negali gaut darbo, nes
tokių pilnos dirbtuvės. Kas iš
GAISRAI.
streiko išeis, nežinia.
St. Paul, Minn. Sudegė čia
Concord namai. Sudegė viena
Washington, D. C. Senato
moteris, o 13 žmonių sunkiai rius Johnson gavo iš Alabamos
apdegė, Gal po degėsiais yra ir protestą prieš ateivių užveizdos
daugiau sudegusių žmonių, bet sumanytą neleidimą Amerikon
jie dar nesu j ieškoti, Tarp apde- ateivių
nemokančių
skaityti.
gūsių, yra ir mirtinai apdegę.
Protestuojanti sako, jog Alaba
ma laukų apdirbimui reikalauja
Lawton, Okla, Siautė miesto ir paprastų darbininkų, ne vien
viduryj gaisras, kuris čia pri- mokančių skaityti.
dirbo nuostolių ant 150,000 dol.

Išdegė čia
Metropolitan blokas prie W. Su
perior gatvės. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 300,000
dolarių.
Duluth,

Minn.

Sudegė čia
katalikiškoji Šv. Juozapo kolegi
ja. 40 studentų vienuose marš
kiniuose, iš lovų ugnies prikelti,
išbėgo laukan ant šalčio 250 že
minus zero. Vienas mokintojas
iššoko per langų nuo trečių lu
bų ir mirtinai apsikulė. Gal ug
nyje pražuvo daugiau žmonių,
nes trūksta dar daugelio stu
dentu,v
Granby, Quebec.

Chiniečių apgyventoj miesto dalyj sudegė vieni
namai. Sudegė ir šeši chiniečiai.
New York.

Sudegė čia dideli
namai. Nuostolius skaito ant
150,000 dol. Gesinant ugnį, keturi ugnagesiai tapo sunkiai, gal
mirtinai apdeginti.
New York.

Granville, N. Y. Išdegė vidurys šito miestelio, Nuostolius
NAUJA ŽVAGŽDĖ.
gaisro padarytus skaito ant
Cambridge, Mass.
Harvardo 300,000 dolarių.
universiteto žvaigždžių tėmyk-
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LIETUVIAI AMERIKOJ.
tam pjg

IŠ PORTLAND, OREGON.
tas btą j.

Portlandas yra už Rocky kal
nų.
Miestas yra prie upių: Wil
lamette ir Columbia, labai šva
rus, auga sparčiai. Medžių išdirbystėj tai svarbiausias mies
tas visoj Amerikoj.
Čia yra
Union Stock Yards, - tai ir
didžiausios skerdykols vakaruose.
Paprasto darbininko mokestis
šitam mieste yra nuo
3.00 už dešimts valandų darbo:,
o amatninkai uždirba $3.00 iki
$5.00 ir daugiaus, tas priguli nuo
gabumo, išsilavinimo ir amato.
Miestą apgyvena daugume atei
viai: lietuvių yra apie 200 gal
daugiau; dalis jų gyvena santai
koje, gražiai. Čia yra Liuosybės Draugovė, prie kurios pri
guli gražus būrelis asmenų abie
jų lyčių, ir kiekviename susirin
kime skaitlius narių pasididina.
Mitingai atsilieką tvarkoj, nes
nariai gražiai sutinka. Jaigu ir
tolaus Portlandiečiai dirbs išvieno, tai, be abejonės, daug nu* .
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Ark. Sudegė čia
A
usical Co." krau- 'S
s namų blokas,
ro padarytus skaidolarių.
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IOZIJOS.
Ala.
Tunelyj
Iron and RailEnsley eksplioEkspliozija užininkus.
Minn. Elektrišstacijoj atsitiko
ija, kuri išgriovė
5 liko be žiburių,
tapo sužeisti,
liozijos ir paskui
įdarytus apskaito
no dolarių.

MT
CLEŽINKELIŲ.
s.
Pasažierinis
a & Santa Fe
kinys inbčgo j
ių prekių trauė. Prie ta trįs
u tapo užmušti.

yeiks. Čia miesto kningynan žmones nuo aukavimo ir svar gi dar kitas nemalonus dalykas, kiu skaitoma, juk mes prieš tai gi tai yra dvi mergaiti, jos grei sai. Mūsų socialistai ir jų nuo- tarė Suv. Valstijose elgties su
ateina tūli lietuviški laikraščiai, biausiems viešiems reikalams. kad žmonių salėje matėsi girtų. protestuotume, ar^benfc reikalau čiaus išreiškia Vienybę lietuvnin- moniavimai tikrai yra beveik to prasižengėliais taip, kaip yra elyra ir lietuviškos kningos. Da Mes, aukavę piningus, reikalau Tas dalykas Kensingtoniečiams tume, kad žmonės I'beą|naudojanti <ių, negu lietuvninkų. Indėtas vi kie, kokie kitur buvo dar įsikuriant giamos Kanadoj, t. y., jaigu po
mūsų krašto pat |j
is rūpi ii- duryj Vyties ženklas išrodo visai pirmam Internacionalui, O ir to trijų metų buvimo šioj šalyj koks
Svečias.
bar jau yra geras nuošimtis jame, kad jie į mėnesį laiko būtų jau neatleistinas.
ne vietoj.
Lietuva atvaizdinta laiko nuomonės ne visos dar tin- žmogus prasižengs ar apreikš kritusi ir jo reikalais £
imančių lietuviškas kningas iš pasiųsti, kur reikia.
Iš Lietuvos lĮtas ^daugiausia cairėj pusėje, o Amerika — deši kainai yra jų sugautos. Su pa- minališkus palinkimus, tai tok
Jos. Paškevičius.
kningyno, kiti skaito jas kninIŠ -STELLARTON, NAUJO
stumia blogos ekcaĮomiskosios są nėje, tai nesutinka su paprastu senusiomis nuomonėmis vargu bau sai turi būt išsiųstas atgal, iš
gyne. Čia yra daug gerų mo
JOJ ŠKOTIJOJ.
jamoningu- isivaizdinimu, kur yra Europa ir galima “pastūmėti gyvenimą prie kur jis atvažiavo.
lygos, mažas krašto ptai
kyklų yra ir atdarytos vakarinės
Amerikon neįleidžiami ligoti ir
stovis. Tad eur Amerika. Pišinys yra labai kin”.
’----- ūkio
-1';
kuriose galima pramokt gerai
IŠ PHILADELPHIA, PA.
Darbai čia eina gerai ir iš ki mas, žemas
nesveiko proto žmonės. Komisi
mums reiktų rūpintieš, kad tai neproporcionališkas, neharmonizuo
anglišką kalbą, ar tai amatas,
* *
2 gruodžio dieną buvo nagri tur pribuvusiam nesunku darbas
*
jos atrasta, kad nesveiki žmonės
Lietuvoje pataisius. Teisin ja su laikraščio dydžiu. Piešimo
bet lietuviai mažai jas lanko, o
nėjama byla p. Jocio, vedėjo 15 gauti. Darbai čia yra tik anglių gai čia protauja Lietuvos Ūkinin jūdas yra senoviškas; dabartinieSaulė nr. 104 praneša, jog gruo visgi kartais yra įleidžiami, ypač
lietuvaitės, rodos, suvis vakari
milijonų
vertės
kooperacijos kasyklose. Netoli nuo čia yra kas,
sakydamas,
pasidarykime ji geresni iliustratoriai tokiu būdu džio pabaigoj gavę daktarų di žmonės su veneriškomis ligomis.
nių mokyklų nelanko.
Atlas Trading Ass., kuri nusi- miestelis New Glasgon, kur yra Ameriką Lietuvoje, tad nereiks nei antgalvių, nei vignetų, nei ki plomus šie tautiečiai: Martynas Vienok Komisija nematė galimu
Čia trįs jauni vyrukai prisi
bankrutino šeši mėnesiai atgal, keli fabrikai; nuvažiuojama ten keliauti Amerikon už jūrių. Mums tokių iliustracijų nebepiešia. Rai K. Pebrika iš Mahanoy City, Ig esant padaryti dar aštresnį merašė prie milicijos, norėdami iš
apie ką ir “Lietuvoj” savo laiku už 5c.
dikališką apžiūrėjimą, koks kad
mokti grajinti.
Stellartone lietuvių yra 6 vedę rodos, kad tik šiuo obalsiu besiva dės irgi yra senoviškos; pirmes- notas J. Stankus iš Nantick ir Jur
buvo pranešta. Byla pasibaigė
dovaujant, galima būtų sumažinti niame Vien. Liet, antgalvyj buvo gis H. Sumna iš Philadelphios. dabar yra.
Gruodžio 26 d. Draugija Liuo- išteisinimu Jocio, nes
svarbiau- ir tiekjau pavienių, bet ir tarp išeivybę ir susilaukti to, kad iš naujoviškesnės ir estetiškesnės. Jie turėsią tiesas praktikuoti kaipo
sybės turėjo balių, kuris prasi si prieš jį liudininkai, tarp ku- to mažo skaitliaus sutikimo nėra.
Imigrantų namai ir draugijos.
dėjo šeštą vai. ir traukėsi iki rių buvo ir toki, kurie per laik- Iš laikraščių ateina čia tik viena eiviai iš Amerikos būriais gryžtų Visas piešinys atliktas ir be tos daktarai Pennsylvania valstijoj.
vienuoliktai vai. Balius buvo su raščius šaukė, kad Associjacijos “Lietuva”. Mat čionykščiai lie Lietuvon. Tai, žinoma darbas atidos, kokios reikalauja senovišAmerikon atvažiuojančius ne
svaiginančiais gėrimais, bet ant kokiu nors būdu nuskriaustieji at tuviai neturi laiko skaityti, jie ne vienų metų ir jį atlikti daug casai piešimo būdas, Šituo atžvilvisuomet gali patikt jų draugai
yra
daug
gesunkiau,
negu
garsus
žodis
sušuk

giu
Saulės
antgalvis
laimės, persigėrusių nebuvo, sve
Apie
Imigraciją
ar giminės. Kad atvažiavusiems
sišauktų priduotų jam Jocio laiš laką prie kazyrų praleidžia.
ti, ar ant mišių rublis nepriimti. riaus padarytas. — Kieno-gi tai
čiai užsilaikė gražiai. Jų buvo
Amerikon.
J.
Balsitis.
duoti kelioms dienoms prieglau
kus ir akcijas, daugume vadovai
Suprantama, męs galime džiaug- piešta? Išskaitom parašą: E.
pilna svetainė: lietuvių, anglų,
dą tam tikros imigracijnės drau
L. S. S., kaip antai: Stirbis, Baties ir dabar, kada riiatome mūsų Loevy.... Na, tai bent tai gerai, Imigracijos Komisijos ištyrinėji
lenkų ir kitokių. Šitas balius bu
gijos turi namus, į kuriuos ir pri
janauskis, Smelstorius, Grinius,
vientaučius gryžtant Lietuvon, bet kad negarbė išpuola ne lietu
mai, pastabos ir patarimai.
vo pirmutinis Portlande.
“
ANSUSIDAUŽĖ
ORLAIVIS
ima imigrantus. Tokie namai ir
Dudis, nors buvo pažadėję, teis
kas iš to džiaugsmo, kada vieton viui. .. .
Apollinaris.
TOINETTE
”
.
man nestojo. Dudis žadėjo būti
Nuo 1907 Amerikos Kongreso draugijos paprastai esti įsteigtos
vieno sugryžusio atkeliauja de Tik keista, kaip Lien. Liet., pati
kokios-nors tikėjimiškos organi
vertėju, bet nors jį ir telefonu (Speciališka telegrama “Lietuvai”')
šimts naujų, o ir tas pats vėl pas pažymėdama savo 1-me nr. lietu buvo įsteigta Imigracijos Komi
Lietuvių yra ir nuo senai gy
kvietė, teisman neatėjo, Priežas- Aviation Field San Francisco, Cal.,
ištyrinėjimui
imigracijos zacijos. Imigracijos komisija at
kui atvažiuoja.
viuc kadir amerikiečiu dailininku sija
venančių, bet jie retai sueiti ga
kreipė akį į tokius namus ir ne
tįs, kurių dėl teisman neatėjo,
Sausio 10-ta, 1911 m. Orlaivis
lėdavo. Pereitą vasarą, liepos
Amerikos laikraštija turi dides pažangą, negalėjo tarp jų pasi- Amerikon ir padarymui išvadų, vienur buvo atrasta, kad imigran
nežinomos. Tas Jociui išėjo ant
men., lietuvių būrelis nutarę su“Antoinette” sutiko nelaimę. Lėk nes pareigas, negu tie tušti jieškoti antgalviui piešėjo. Jaigu kas Amerikos valdžiai reiktų da tų namuose buvo duodama neti
naudos, vietoj Dudžio vertėju
tverti draugiją ir ta inviko. Iš
Amerikos lietuvių čionikščiai nebūtų buvę pakaktini, ryti imigracijos klausime. Ši ko kusi prieglauda ir tie namai buvo
damas pakliudė tvorą ir susidaužė džiaugsmai.
buvo mokantis lietuviškai žydas.
syk draugijai vardas buvo duolaikraščiai rūpinasi kurstyti išeivi taigi Europoje turime savo daili misija tik dabar užbaigė savo tik pasipelnymo šaltinis jų val
Dabar gal vėl sulauksime atsi int kąsnelius. Lakiotojas Latham
tas “Lietuvos Sunu”, bet po ke(A. M. Matulas). joj tėvynės meilę (toli gražu jie ninkų, įsigijusių Europos pripa darbą ir pagarsino savo išvadas. dytojams bei vedėjams: iš imig
šaukimus kokios naujos milijoni išliko sveikas.
Indomu bus nors trumpai pa
lių mėnesių ji persikeitė į
ne vien tuščiomis žiniomis už žinimą ir garbę. Gana juk pa
rantų buvo imama didelės monės korporacijos?
minėjus Stobrovskį, Vivulskį, Kal žymėti, kas yra tos komisijos kestįs, nei ki-ck nebuvo jais rū
imti!),
rūpinasi,
kad
‘
išeivijos
bū

Gerai Žinantis.
ją gali prigulėti be skirtumo ly
tų sekama ir remiama svarbesni poką.... O ir neturintieji dar pastebėta ir kokie patarimai jos pinamos, o jaunos merginos buvo
ties- ir tikėjimo, kiekvienas liemūsų tautos reikalai, ir to, ma Europos pripažinimo mūsų daili duodama valdžiai.
naudojamos tarnaičių vietoje. Sa
tuvis padoriai besielgiantis.
nome, jie atsiekia: nėra nei vie ninkai : Rimša, Varnas, Staneika
vu laiku Ellis Island valdinin
IŠ KENSINGTON, ILL.
Kun. Jer. Valaitis Vilties 139
Imigracija seniaus ir dabar.
rių ji dabar turi apie 30 su vir
no tautiškojo darbo, kurio nebūtų ir kiti daug daugiaus yra išsito
kams Komisijos buvo nurodytą į
šum. Mėnesiniuos savo susirin 8 sausio dieną D. L. K. Vy nr. kalba apie išeivybės opumus. parėmę amerikiečiai, o ne vienas bulinę piešime, negu panašus nie
Nuo 1819 m. 1 liepos iki 1910 tuos apsireiškimus ir pasekmė bu
kimuos tankiai dainuoja dainas, tauto draugija, Cepliko svetainėj Bloga esą, kad mūsiškiai bėga atkeliaujančių Amerikon lietuvių kam Europoje nežinomas, bet
m. 30 birželio Amerikon įleista vo ta, kad kelioms draugijoms bu
rengia ji prakalbas ir deklamaci parengė balių su prakalboms, dai svetur, bet šimtą sykių blogiau, tik čia susipranta esąs lietuviu.
mums varu teikiamasai E. Loevy. 27.818.710 imigrantų.
91.5 jų vo uždrausta priimti imigrantus.
jas, o tas žmonėms patinka, dėl noms ir deklamacijoms. Kalbė kad jie iš ten negryžta. Tai esant
Ugiaus čia pagyvenus, lietu Kam tas rėmimas svetimųjų, ka nuošimčiai atkeliavo iš Europos. Dabar imigrantų namai nuolat
to ir nauji nariai prisirašo.
jo Dras A. Rutkauskas iš So. opiausia išeivybės vieta ir visiems viams atsiranda ir savi vietiniai da turime savuosius? — Pas žydą
daugiausia yra kontroliuojami valdžios.
Iki
1883
metų
Darbai čia eina neblogai, bet Chicago. Jis aiškino, jog mums reikią rūpinties, kad išeiviai, už reikalai. Amerikos laikraštija ne dar męs galime nusipirkti batus,
vidurinės ir
iš kitur pribuvusaim darbas sun reikia šviesos, o vėl švietėjams sidirbę piningų, gryžtų į Lietuvą. gali ir jais nesurūpinti, nors, tei kelnes ar ką kitą, bet juk savo (93-5%) važiavo iš
vakarų Europos: iš Didž. BritaImigrantų bankai.
ku gauti, nes žmonių daug pri- reikia doros. Reikia taipgi vie- Kad to atsiekus, kun. J. Valaitis sybė, juos nekartą apleidžia var lietuviškos dvasios pas jį męs nie
nijos,
Vokietijos,
Skandinavijos,
. važiavo iš girių. Vasaros laike nybės, nes dabar męs sk irs tomes duoda tokius patarimus:
Imigrantų bankai žaidžia dide
"Amerikos kunigai turi gai dan Lietuvos reikalų. •’Amerikoj kad nenusipirksime. Tai juk kiek Holandijos, Belgijos, Prancūzi
Čia gerai dirbti ir giriose, bet į partijas ir partijėles. Girdi, tulę
rolę imigrantų gyvenime, ypač
vinti išeivių doros jausmus ap gyvenanti lietuviai Viši *• visgi gal vienam turėtų būti aišku.
jos ir Šveicarijos. Nuo 1883 m.
skritai,
bet
ypač
meilę
darbo,
žiemą tankiai lyja, todėl daugu rime Amerikoj nemažai laikraštaupumo ir tėvų šalies. Jie turi niekad tėvynėn nesiigryžš; lietu
imigracija atsimainė: daugiausia keleriais pirmais jų buvimo Ame
♦
mas iš girių-suvažiuoja į miestą. čių, bet iš jų šviesos negauna*
♦
žadinti lietuvius grįžti į Lietu vių išeivija yra jaurganf sena, su
(70%?) važiuojama iš pietų ir rikoje metais. Tie bankai nėra
vą.
Tikram
tautiečiui
nėra
ko
J. K. Gnakas.
me, girdime vien apie besivaidigallėties, kad jo parapija šiek silaukė jau bent pirmosios kar
Tėvynės 52 nr. p. Mikas Gra rytų Europos — iš Austro-Veng tikri bankai; jų savininkais daž
mus laikraščių tarp savęs. Totiek sumažės.
niausia yra šipkorčių agentai,
tos, ir mažiausią viltį galima tu jauskas kalba į progresistus, kvies rijos, Italijos, Rosijos.
Amerikos
laikraščiai
turėtų
liau aiškino, kaip žmonėms kensmulkus prekėjai, saliuninkai, dar
džiaugsmingai sveikinti kiekvie rėti, kad ta karta kada-nors apsi damas juos, kad paremtų mėne
Senesnioji
imigracija
skiriasi
IŠ HARISBURG, ILL.
kia svaiginanti gėrimai. Ant ga
ną tautietį, kurs grįšta j Lie gyventų Lietuvoje: ji jaučiasi
sinį laikraštį Laisvąją Minti. Pa nuo naujasnėsės. Seniaus imig bininkų pristatymo agentai; jie
tuvą.
Grįšiančius
į
Lietuvą
rei

lo kibo prie bedievių, daugiausia
ir lygindamas Laisvąją Mintį su ka ruodavo žmonės tikslu apsigy visi naujai atkakusiems savo tau
kėtų apsupti garbės aureole (vai Amerikos pylieciais, jankiais
21 gruodžio d. anglių kasyklo
niku).
Išleistuvės iš Amerikos
talikiškais laikraščiais, mato, jog venti Amerikoj visam gyveni tiečiams patampa svarbiausiais
se likosi užmuštas Jonas Kunie- gavo Dras Šliupas. Girdi, jį ne
turėtų
būti
iškilmingos
ir
Didelis skaičius pi
džiaugsmingos, ir laikraščių rū viais. Čia Amerikos; laikraštijai L. M. yra “ubagas link Draugijos mui ir jų būdavę nedaug, dabar patarėjais.
leraitis ar Kondrota (pravardė privalome laikyti mokslo vyru
už
tai,
kad
jis
netiki
į
Dievą.
pestingai
pažymimos.
Dabar išpuola didelė ir sunki pareiga
n e p e rska itomai. - parašyta.« todėl
ir Visuomenės”. (Čia rašytojas da didžiam skaičiuj atkeliaujančius ningų yra įteikiamas tiems taip
“' Amerikos laikraščiai pilni viso
Aiškino,
jog
bedievui
reikia
saubankieriams tai
kių tuščių žinių apie tai, kur pirmą ir būsimas amerikiečių lie ro
nežinome, ar pataikėme. Red.),
keistą klaidą: Visuomenę žmones traukia Amerikon dides vadinamiems
goties
ir
kitokias
nesuomones
kas mirė ar apsivedė, kur kas tuvių kartas sulaikyti nuo ištauvelionis paėjo iš Vilniaus guber
priskaito prie katalikiškųjų laik nės algos mokamos šioj šalyj taupymui, tai išsiuntimui tėvy
susipešė ar pasigėrė.
pliauškė.
Už
tai.
publikai
labai
nijos, Trakų pav., Jezno parapi
Jų gi šventa priedermė yra tėjimo, užlaikyti jas mūsų tau raščių, tuo tarpu kai ją leidžia darbininkams.
Naujųjų imig nėn. Išskiriant tris ar keturias
nubodo,
ji
ėmė
švilpt,
rėkaut
ir
griauti išeivių prietarus apie tai, tai, kaip tai kadir nepilnai įsten
jos Pečenčikų kaimo. Turėjo 40
Lietuvoje “visuomenės demokra rantų mažų-mažiausia 40 nuošim valstijas, niekur, tų bankierių ne
buk neverta esą grįžti į LieDras Rutkauskas, nepabaigęs aiš
tuvą. Vieni, imkime, sako, buk gia padaryti prancūzai ir vokie tai”).
Rašytojas pabrėžia mėne čių, pagyvenę Amerikoj, gryžta kontroliuoja valdžia, dėlto esti
kinimo
savo
“
dorų
ir
gilių
min

Lietuvoje
jų
vaikų
amerikinis
čiai
išeiviai.
Ne
vienas
galime
pe

broliai, moterį ir dukterį paliko
sinių laikraščių svarbą:
atgal ir vos 30 nuošimčių pasi negeistinos pasekmės: labai tan
mokslas nesugadus būsiąs, kiti
čių
”
,
turėjo
apleisti
svetainę.
simistiškai
žiūrėti
į
lietuvių
kaipo
“Pažiūrėjus į kultūringesniųjįį lieka Amerikoj.
— kad jie atpratę nuo lauko
Amerikoj.
Gryžta atgal kiai žūna daug imigrantų pinin
Vabalniko Jurgis.
tautą periodiškąją svarbesnęją
darbų. Vieniems ir kitiems ga lietuvių ateitį Amerkoje, bet nei
gų. Kad nebebūtų tokio išnau
Velionis buvo doras žmogus,
literatūrą, atrandame, kad vado tokie žmonės: kuriems nepasise
lima nurodyti pirklybos, amatų
ir dirbtuvių dirvonus. Reikėtų vienas neprivalome nuleisti ran
vaujančią rolę tenai lošia bertai- kė arba pasisekė gyvenimas Ame dojimo, Komisija patarė visose
mylėjo laisvę, mėgo skaityti vi
laikraščiuos Įvesti tam tikrą sky kas ir ateitim nesurūpinti.
niniai ir mėnesiniai leidimai. To
Kad
valstijose įvesti aštrią panašių
sokius raštus.
rių, kurs sutelktų žinias apie
kie leidimai, dėlei savo apėmio, rikoje; kurie nepakėlė neįprasto
IŠ KENSINGTON, ILL.
parduodamus Lietuvos dvarus, ir parodoma yra, kad klimatiškos
yra labai patogus įrankiai plė klimato ar apsirgo įvairiomis li bankų reguliaciją, pastatyti juos
Kazimieras Pavlukevičius.
kurs nuolatos ragintų grįžti į sąlygos perkeičia tolesnių kartų
tojimui mokslo, literatūros, dai
visus po didelę kauciją.
P. O. Box 505, Harrisbur, III.
Subatoj sausio 7 d. s. m. J.
Lietuvą.
lės ir visi; progresiviškųjų srlo- gomis; kurie tapo sužeisti in
Tėvai ir auklėtojai, išleisdami kūno sudėjimą, bet visgi nors sa
vių srityse politikos ir mokslo.” dustrijoj ; numirusių čia imigran
Stančiko svet. Šv. Petro ir Povilo
{ Ameriką sūnų ar dukterį, pri vo kalbos galima neužmiršti, jai
Miestų prisikimšimas.
Tokiu
laikraščiu pas mus yra tų našlės ir našlaičiai.
dr-stė parengė teatrą su dainovalo išgauti iš jų iškilmingą žodį,
IŠ WATERBURY, CONN.
kad jie, užsidirbę skatiko, grįš gu tuo tikrai bus rūpinamos. Ir Laisvoji Minits; “nėra jokios per
mis. Buvo užkviesta iš ChicaIš dabar atvažiuojančių imig
Imigrantų apgyventose daly
į Lietuvą.”
senesnioji, nuo šimto metų, Ame daug progresiviškos arba naujos rantų beveik 75 nuošimčiai yra
kurios
gos
“
Birutės
”
draugija,
se dideliuose miestuose —
Nuo neprižadančių gryžti Lietu rikos imigracija ne visa yra pri minties, kurios ji bijotų”, j ii pa
Sausio 2 d. čia, po
artistai-mėgėjai
pastatė
scenoje
nuo- York,
vyriškos lyties, beveik
Philadelphia,
Chicago,
von kun. J. Valaitis nepriimąs ant ėmusi anglų kalbą.
vietinio vargonininko buvo sutogiausia galėtų “duoti lietuvių vi šimčiai turi nuo 14 iki 83 metu Boston, Cleveland, Buffalo, Mil
dvi
komediji:
“
Tarnas
inpainiov
45
mišių:
rengtas perstatymas ‘Betlejaus
Šituose štai dalykuose mūsų iš suomenei 20-jo amžiaus minties
jo
”
(išvertė
iš
rusiško
P.
Pet

amžiaus, daugiaus kaip 35 nuo- waukee — Komisijos buvo da
“Kitas išeivis prieš kelionę užstanelės”.
Garsinta
plakatais
siperka šv. mišias. Aš nepriimu eivijai labai reikalinga būtų mo ir mokslo signalus”. Todėl progre- šimčiai yra analfabetai.
liukas)
ir
A.
Čechovo
“
Meška
”
.
roma gyvenimo sąlygų tyrinėjiniekur nebuvo, tik klebonas iš
nė iš vieno išeivio ant mišių, tiniškoji parama iš tėvynės. Be sistams, neapsileidžiant katalikais,
Abu
sceniškieji
veikalėliai
yra
mai.. Pastcbėta didelis susikimkol jis neprisažada kadaisla su
sakyklos
perstatymą
užsakė.
grįžti į Lietuvą. Nes toks paukš tos paramos sunkus yra darbas reikia remti Laisvąją Mintį dva
juokingi
ir
nenuobodus
—
pub

Imigracijos priežastįs.
Šimas ir vargas; dažniausia vie-,
Atėjus paskirtam vakarui, baž
tis, kurs ant visados Išsižada ir širdis apima nusiminimas. De siškai ir medžiagiškai, kad ji išlikai
patinka.
Rolės
atliktos
at

name mažyčiame kambaryj gytėvų lizdo. — Lietuvos, nevertas
nytinė svetainė prisipildė pilna
Dabartinę didelę imigraciją
ja, amerikiečiai lietuviai savo bė augtų bent tokio dydžio,
yra Dievo palaimos!”
sakančiai,
nes
lošė
visi
žymesnie

venama šešių ar septynių žmo
žmonių, dėl stokos sėdynių, pu
Amerikon gamina tūlų Europos
Žinoma, tokia yra mūsų linkmė, dose, sielvartuose, nusiminimuose Draugija.
ji
“
Birutės
”
artistai,
būtent
pirnių, kambariai kartais esti visai
sė publikos turėjo stovėti; var
kraštų
ekonomiškosios
sąlygos.
iš
motinos
tėvynės
niekad
netu

kurią
kraštutinioj
išvaizdoj
ir
iš

* 'dc
be jokios šviesos, be tyro oro,
gonininkas perstatė publikai lo- mamjame veikalėlyje “Tarnas inKomisija
vienok
pažymi,
kad
rėjo
ir
neturi
paguodos
žodžio.
reiškia
kun.
J.
Valaitis.
Ji
gema
be ventilacijos.
šėjus. Pasikėlus uždangai, ant painiojo” pp. J. Briedis (Vladis
emigruojama
iš
Europos
visgi
Motina
iš
jų
arba
prašo
piningų,
Kovoj
barniai
ir
besikoliojimai
iš
besirūpinimo
savo
kraštu.
Bet
scenos pasirodė apie 15 mergai- lovo Naujiko “ oficieriaus ro
ji aštriai susiduria su kitų žmo arba be jokių atžvilgių bara, ko- jau aptyla. Po darganai užstoja ne dėl absoliutiško ekonomiško
Imigrantai be amato.
čiu.G
lošimas. Vedė- lėje), B. Vaitiekūnas (tarno ro
lėje), šis ypač savo komiškomis nių, būtent amerikėnų, visai prie lioja ir net prakeikimo žodį kar- giedra, taip ir čia, iš visų spėkų reikalingumo: labai daugelio va
jas paaiškino turinį pirmojo
Pereitais dvidešimts penkiais
išsipravardžiavus visiems socialis žiuojama ne dėlto, kad juos varo
gestikuliacijomis sočiai prijuoki šinga linkme, gemančia irgi iš tais pasiunčia....
akto. Pirmas aktas išėjo nei
iš
Europos
Anie- tų veikėjams, atėjo šioks-toks nu galutinas badas, bet dėlto, kad metais
atvano publika, M. Damijonaiticnė besirūpinimo jų krašto gerove. Ši Tikrai, žiūrėdami
šio, nei to. Paskui perstatė Bctžiavo
ir tebevažiuoja
labai
(Jadvygos rol.) ir V. Vitkevičia ta amerikėnų linkmė labai gerai rikos lietuvių laikraščius, ne- siraminimas. Ar ilgam jis bus, norima pagerinti savo būvis.
lejaus aplinkinių laukus. Tą pers
Amerikon nuo 1884 metri yra didelis skaičius žmonių, ne(Vuodeginskio rolėje). Antrame išreikšta (gal būt irgi kraštuti galime matyti, kur jie neišpildė negalima įspėti. Geistume, kad
tatė ant grindų gulinčios penkios
veikalėlyje — ’’Meškoje” daly nėj išvaizdoj) Imigracijos Komi pareigų sulig savo tėvynės, bet tikrai tai būtų ilgesniam laikui. neįleidžiami kontraktuoti darbi žinančių amato ar nenusimanan
mergaitės, kurios pagulėjo ir iš
vavo pp. Miežinis (Lukošiaus ro sijos patarimuose, kuriuos skaity užtai, skaitydami Lietuvos laikraš Manome, kad nors tūlą laiką ra ninkai, nes norima, kad imigra čių industrijinio darbo. Manu
ėjo. Po tam pasirodė vargoni
lėje), Damijonaitienė (Alenos) ir tojas ras atspaustus žemiaus. Pa čius, galime persitikrint, kad jie miau pagyvenę mūsų karštesnieji cija būtii naturališka. Vienok faktūrinėse įstaigose ir anglekaninkas ir apreiškė, jog kitas pers
Vaitiekūnas (Smirnovo). Alenos lyginant kun. J. Valaičio patari nei vienos pareigos . nėra išpildė žmonės rimčiau pradės galvoti kad šito galutinai nepasiekiama. Eu syklose tokiii žmonių yra dau
tatymas bus kitą vakarą. Neuž
ir apie savo naminius organizaci ropoj ypač miestuose, iš kurių giausia. Truputį padirbėję jie
ir Smirnovo rolės yra gana sun mus su Imigracijos Komisijos pa sulig savo išeivijos. ,
ganėdinta publika turėjo apleisti
jos reikalus; o jau nors vienur išplaukia laivai, yra daugybė lai šiek tiek pramoksta darbo, o vė
kios, bet viskas atlikta gerai, tarimais, matyt baisus tarp jų skir
* i
svetainę.
J. E.
★
sulaukus rimtumo, galima bus ti- vų kompanijų agentų, kurie įieš liaus, dirbdami už mažesnes al
nors, kaip girdėjau, artistai tik tumas. Kun Valaitis neteikia nei
i
kelias dienas prieš lošimą “Meš Dievo palaimos tiems, kurie neke Lietuvos Žinios 95 m.į praneša, kėties surimtėjimo ir kitokiuose ko ir prikalbinėja žmones, kad gas, išstumia iš darbo senus pri
važiuotuG Amerikon,
užtikrinda- tyrusius darbininkus.
Z
ką” tepaėmė mokyties ir viską tina gryžti Lietuvon, o Imigr. .Ko jog valdžia uždarė -“už netaisyk- svarbesniuose dalykuose.
IŠ UNION CITY, CONNGaunantįs darbą svarbesnėse
Savu laiku, kada tarp socialis mi jiems gausią jie čia darbo.
misija tokių tik ir tenori, kito- lišką veikimą” Kni Falk ir kom
atliko be jokių repeticijų.
industrijose imigrantai dažniau
Lietuvių yra čia didelis bū
Po lošimui atvažiavęs “Biru kiems-gi pataria užkirsti kelią panijos emigracijos biurą, veikusį tų ėjo baisiausi besikaltinimai, bu
Prekyba moterimis.
sia yra nevedę arba vedę, bet
relis. Pinniaus jie sugyveno ge tes” choras, su savo mokytoju Amerikon; kun. Valaitis Ameri- Liepojuje ir turėjusį savo skyrius vom pastebėję, kad tai tik bergž
rai, bet dabar prasideda tarp jų p. M. Petrausku, apie 50 — 60 kos laikraščiams pataria raginti Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose džias spėkų aikvojimas. Dabar,
Komisijas ištyrinėjimai paro atvažiavę be šeimynų. Tokie
vaidai, 16 liepos dieną draugi asmenų, padainavo keletą lietu tautiečius, kad jie neužsiliktų ir Kėdainiuose. Tur būt tas biu aprimus tiems sovotiškiems “gin- dė, kad tarp tūlų Europos 'šalių gali už pigiau dirbti ir seniems,
jos: Šv. Jurgio, Šv. Petro, Šv. viškų tautiškų dainų. Ypač ge Amerikoj, o gryžtų Lietuvon, ras jau per daug išnaudojo emig čiams”, p. J. Šukys bando už ir Suvienytų Valstijų gyvuoja gyvenantiems čia su šeimynomis
Pranciškus, S. L. A. 20 kuopa. rai nusisekė sudainuot “Ant kal imigr. Komisija užsiimančius to rantus, kad net valdžia jį uždarė. mesti Lietuvai, kad ji ne gerais
prekyba moterimis. Tais ištyri amerikėnams sunku su jais kon
T. M. D. 2 kuopa surengė drau no karklai siūbavo”, “Šią naktį”, kiais raginimais pataria vyti iš Tikrai, argi Lietuvos »inteligenti norais tokį pastebėjimą darius;
nėjimais pasiremiant, Kongreso kuruoti. Nevedėliai ir be šei
ge prakalbas ir deklamacijas ■‘Parsivedžiau mergužėlę”, “Suk Amerikos. Ir tos ir kitos pusės jai nebūtų protinga dabar paklau sako: “priešingai pagal jų mierį:
jau yra priimtas įstatymas, kuris, mynų žmonės dažniausia gyve
Viskas pasisekė gražiai. Kalbė tinį”, “Noriu miego” ir “Oi tu patarimai visai nesutaikomi. Pri syti p-lės G. P. patarimo ir įkur duot žmonėms persergėjimus, kad
jaigu bus aštriai pildomas, galės na grupomis ir jiems dėlto leng
ti buvo pakviestas Liutkauskas Jieva, Jicvužc”. Publika ilgai silaikant kun. J. Valaičio patari ti savo emigracijos draugiją. To šalintųsi toliaus nuo socijalistų”.
va taupyti piningus. Sutaupo
didžiai sumažinti tą piktą.
iš New Yorko. Jis aiškino rci- plojo delnas ir vis reikalavo dar mų, reiktų visiems stoti į aštrią kia draugija juk daug gero pada Suprantamas dalykas,—kada mūsų
mus piningus jie siunčia tėvynėn
socialistai viešai kaltina viens kitą
arba po kelių metų darbo išva
kovą su Amerikos gyventojais, ar rytų žmonėms.
niuje ir kvietė susirinkusius au Publika užsilaikė nepergeriau su jų valdžia, ir panašioj kovoj,
už šnipystę, kreivą prisieką ir ki
žiuoja su jais iš Amerikos. Gy
*
kauti, kiek kas gali, tų namų siai, matyt, dar jinai nepratus žinoma, nieko nelaimėtume. Ne
tus baisius dalykus, koks-gi žmo Suvien. Valstijos nepriima pra- vendami čia, mažai teindomauja
pastatymui.
Susirinkę sumetė lankytiesi į perstatymus, į vaka prašyti atkeliaudami Amerikon,
Vienybė Lietuvininką nuo nau gus gali patarti kišties į jų tarpą. sižengėlių. Komisija visgi pa vietiniu gyvenimu, neturi su juo
3 dol., o Šv. Jurgio Dr-vė davė rus, kur yra atliekama viskas negalime uždrausti vietiniems gy jų metų turi naują antgalvį. Ne O kad mūsų socialistai prasiblai matė, kad gana sunku yra su jokio kontakto ir išskiriant tai.
5 dol.; iš viso pasidarė $8.50. švariai, dailiai, kultūriškai. Per ventojams rūpinties savo krašto galima pripažint, kad jis būtų dai vytų, męs to tikrai geidžiame, ypač sekti, kas atvažiuojančių yra pra kad susitaupo kiek skatiko, jie
Praslinko nuo to laiko jau šeši šį vakarą publika rėkė, trypė, vai reikalais pagal jų pačių išmany lus. Dvi papieštos merginos, Lie kada matome, kaip jie toli yra at sižengėlis, o kas ne. Todėl jos nieko daugiaus čia nepelno, ma
mėnesiai. Pasiųsti tuos piningus kai laike lošimo po salę bėgiojo mo ; negalime irgi viešai reika tuvos ir Amerikos lietuvių simbo- silikę nuo šiandieninio socialistu patarta buvo, kad Suv. Valst. žai ko tepasimokina. Už juos
visai nėra lietuvaitės. Viena mąstymo ir judėjimo svetur, kaip prezidentas per savo komisijonie- visus viešus dalykus atliek?,
“Lietuvos” redakcijon apsiėmė ir ardė ramuma ir žmonių atidžia. lauti, kad jų kraštas būtų mums
Eimaitis. Bet niekur nematėme Būtų geistina, kad kitą kartą įtik pasipelnymo šaltinis. Jaigu ir iš dešinės pusės, greičiaus panaši jie nežino ir nepastebi net to, kokią rius darytų sutartis sulyg prasi koks-nors prašmitnesnis vientau
♦ų piningų pakvitavimo.
Tas būtų tam tikri vakaro prižiūrė Į mūsų Lietuva kitiems vien pasi- i žydę, antra, iš kaires — į kokią- svarbiausią linkmę nuskiria judė- žengėlių susekimo su kitomis tis, krauiuvninkas, saliuninkas,
gundo nesutikimus ir atšaldo tojai ir tvarkos dabotojai. Taip-’pelnymo šaltiniu taptų ar būtų to- nors bulgarę ar čigonę. Kadan- jimui tarptautiški socalistų kongre- viešpatijomis. Beto Komisija pa šipkorčių
agentas, “imigrantų
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Sustreikavo čia
iesto garlaivių,
□o dokų darbi
nė sustreikavutiviai tuom tar-

;. Boston, CleCo.
paskyrė
ii tarp tarnau
tų dovanoms:
gaus po 25
dol.
tę Jungtiniuo> 246 nusibandaugiau negu

Čia dar vis
kai. Dirbtuvių
tiki, jog streitigs. Policistai
tuves ir arešprie jų prisi-

Pa. Miestas
>1. sušelpianti
našlių, kurių
nelaimės patitojai pažadėjo
ėti 50,000 dol.
Čia streikuoja
įsis prigulinti
o neprigulinut darbo, nes
vės. Kas iš
ta.

). C. Senata
is Alabamos
rių užveizdos
1a Amerikon
iu
skaityti.
1, jog Alabaiui reikalauja
nkų, ne vien

ERIKOJ.
OREGON.
: Rocky kal-

upių: Wila, labai švaMedžiuc išausias miesČia yra
5, - tai ir
ols vakaruoko mokestis
no $2.25 iki
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>a $3.00 iki
priguli nuo
> ir amato,
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bankierius”. Tokių be amato 1kie žmonės dažniausia atvažiuo
'Dr. F. Matulaitisir tai matė: tu jai žodį, o ji tau dešimti. JCaip matai
pasakysiu tėvui, — jis tave suvaldys!
darbininkų paskutiniais metais ja
; be pačių ir be vaikų. Kaip
VERONIKA. Tevaldo jis savo dukterį, o ne mane.
daugiaus irgi turi būt ne
pradėjo atvažiuoti net perdaug, galima
i
Kas aš jam? Jis neturi tiesos kišti prie manęs
įleidžiami Amerikon tokie, kurie
Imigrantai žemdirbiai.
pirštų.
pagal savo asmeniškų ypatybių
BARBORA. Na, na, jau gana bus! be jokių tiesų!
Daugelis imigrantų yra buvę negalėtų asimiliuoties arba patap
Męs tankiai guodžiamės ant jaunos gent- Eik geriaus pažiūrėk, kame tėvas ir paklausk, ar Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
savo tėvynėje žembirbiais. Ta- tų negeistinais pyliečiais. Tam
kartės ištautėjimo. Reikia pažiūrėti į> prie greitai męs važiuosime.
Čiaus, atvažiavę Amerikon jie būtų geri sekanti išskyrimo bū
žastis. Kūdikis eina į mokyklą. Ten jis BARBORA (sulaiko Veronikų už rankos). Palauk!
apsigyvena miestuose pas savo ,dai :
išmoksta mandagaus apsiėjimo, dažino, kaip O gi čia kas pas tave pūpso?! Ko čia prisikimšei?
Teologijos profesor. Amsterdame,
pažystamus ar gimines. Pas (a) Neįleisti tų, kurie nemoka
negražu
pasigert,
plūstis
arba
muštis.
Atė

kiau imasi darbo, kurio niekad skaityti ir rašyti kokioj nors kal
VERONIKA. Da bent ko! Kas gi čia bus daugiaus
jęs
namon
tas
pats
kūdikis
mato
stalą
apkrau

Vertė J. Laukis
savo gyvenime nedirbo. Iš nau- ’boj.
— nieko čia nėra!
tą alum, vyrai piktžodžiauja, tėvas su mo BARBORA. Kaip tai nieko? (Siekia, Veronika
jai atvažiuojančių imigrantų tik
(b) Aprubežiuoti kiekvienos
tina už plaukti vadžiojasi. O balsai, balsai, traukiasi). Duokš, — tuoj parodyk!
labai maža dalelė užsiima žem tautos bei rasės atvažiuojančių
apsaugok, Viešpatie! Vaikui lieka arba iš- VERONIKA (nenoroms, užgėdinta išima iš u. jime, į kurį, dar šimtą metų praleidus, nurodo Ozijas, kaidirbyste. Daugiausia imasi žem žmonių skaičių, paėmus viduti
tautėti, arba ištvirkti, — paprastai vieną ir ančiaus mazgelį, tame tarpe įeina Daunoras).
P° . j šiaurinės izraėliškos viešpatybės puolimo priežastį.
dirbystės lenkai, italai ir žydai. nišką kelių metų skaičių.
kitą
padaro:
kaip
tik
buksvas
užsitraukia,
Ozijas I, 4- Bendralaikiams šitas buvo vienintele perversLenkai ir italai užsiima paprastu
(c) Neįleisti be amato darbi- bando į Kaliforniją keliaut su freitais.
mo pasekme ir tik ateitims laikas galėjo pasinaudoti jo
ūkininkavimu, žydai užveda dar ninku, atvažiuojančių be pačių
3. Tos pačios ir DAUNORAS.
Man
teko
matyti
daugybę
lietuvišku
šei

žus netoli miestų. ^Imigracijos bei šeimynų.
VERONIKA. Sakytum geriaus patėvis! (Eina prie esmeniškais vaisiais.
mynų
Amerikoje,
ir
aš
turiu
pripažinti,
kad
Komisija šiame dalyke patarė su
(d) Aprubežiuoti atvažiuojan ir šioje šalyje galima išauginti gražiai vaikus, durų).
61. JEHOVA, KAIPO DORIŠKA ASMENYBĖ.
teikti naujai atvažiuojantiems bu čių kasmet imigrantų skaičių
DAUNORAS (įeidamas, tarpduryje). Gerai, gerai,
jai
kas
tuomi
rūpinasi.
Ne
alum,
ne
degtine,
TEISUMAS, MEILE, ŠVENTYBĖ.
vusiems žemdirbiams žinias, kur kiekviename porte.
tepk ratus, tuoj važiuosime. (įėjęs, piktai:) Na,
bet
gražu
paveikslu.
Ir
vaikai
gražiai
už

Su užėjiniu ant- sosto Jehu tikėjimiškai Izraėliaus isto
galima būtų geriausia įsitaisyti
(e) Padidinti sumą piningų, auginti nesigėdyja nė savo tėvų, nė lietuviš gi čia kas do varžytinės!? Ko jum pritrūko? Nuūkį. Norima kad ūkininkai už reikalaujamų parodyt įvažiuojant
sitvertumet bent kokį darbą, vadinasi! — Žiūrėkit rijai prasideda antras svarbesnių prieš nelaisvę periodų.
kos
kalbos,
nes
ir
nėra
ko
gėdytis.
ApsiNuo pirmo periodo jis skiriasi tuomi, kad jo bėgyje pa
geriaus, kad viskas būtų prirengta kelionei.
siimtų tuo ką jie žino, o neitų Amerikon.
eikim
gražiai,
o
mus
visi
pagodos.
į jiems nežinomus darbus, be (f) Padidinti pagalvę mokestį.
BARBORA. Mūsų viskas jau padaryta; — maišelis čioje Jehovybėje vyksta vidurinis procesas. Kuomet pir
Pažvelgus
į
lietuvių
kolionijas,
į
akį
puo

reikalo tik prikimšdami miestus
(g) Rinkti pagalvę mokestį la toks apsireiškimas. Seniausios kolionijos, su užkanda jau šit senai pritaisytas: įdėjau sviesto, mame periode dalykas ypatingai ėjo apie Jehovybės sudrutinimą kovoje su priešingoms jai jiegomis, tai antrame
ir pramonijos centrus.
taip, kad jos mažiaus išpultu kur seiliaus bujojo kultūriškas judėjimas, dešros, virtos mėsos, — visko užteks, da ir liks.
žmonėms važiuojantiems su šci- šiandien yra apsileidę, apsamanoję, rodos jų DAUNORAS (pamėgzdžiodamas:) Visko tai visko, šitas uždavinis, nors ir nėra nereikalingu, bet, kaipo bū
Imigrantų asimiliacija.
o druskos gal kaip anądien sakysite užmiršome. tina jau atsiektos pergalės išeiga, pasitraukia ant antros
myna.
nė nėr. Ir priežastįs, rodos, yra alkoholy]'. Jau dėkų jums už lašinius be druskos, vadinasi. vietos, sulyginant su vidurine įvairių elementų kova, kurie
Komisija tyrinėjo ant kiek asi
Pervažiavus per tokią senovės garsią kolio- BARBORA. Varut, eik paklausk Julės ar įmezgė iki tam laikui buvo sujungti Jehovybėje.
miliuojasi naujai atvažiuojanti
LAIKRASCIAICHINIJOJ.
niją, į akis tuojaus puola išpurtę veidai, ap druskos.
imigrantai. Apskritai jos paste
Šita kova pirmu kartu apsireiškia pas 8-to metašimčio
dumtos akįs. Baimė ir nerimastis apima VERONIKA. Tuoj! (Skubiai padeda cukierkos už pranašus. Ant pirmos vietos pas juos dedama pripaži
bėta, kad nevedėliai ir be šeimy
Yra žinoma ar manoma, kad žmogų.
nų žmonės asimiliuojasi labai
veidrodžio ant komodos). Bet tur but užmiršo — nimas Jehovos, kaipo doriškos asmenybės, (t. vad. etiška
tūli Europos ar Amerikos išra
Ir visokiame visuomeniškame darbe mū ne druska jai rūpi. (Išeina).
mažai; gyvendami krūvomis ir
monotejybė). Šitas nebuvo kuomi nors visiškai nauju.
neįeidami kontaktai! su ameri- dimai buvo išrasti daug pirmiaus sų tarpe prisieina suklupti ant klausimo apie
8-to
metašimčio pranašai buvo reformatoriais, o ne nau
Chinijoj. Taip dviratis, telefo alkoholį.
kėnų gyvenimu, jie palieka tokie,
4. DAUNORAS IR BARBORA.
nas, parakas, kompasas buvę ži
Ant nelaimės tas klausimas yra sunkus DAUNORAS (išmetinėdamas:) Tat tau ir viskas. jo tikėjimo steigėjais. Mokinimas jų gryžta atgal, prie
kokie buvę. Amerikanizavimos
nomi Chinijoj daug anksčiau, išrišti.
Tik radikališkos reforoms pačioje Eik paklausk. (Juokdamos) Cha, cha, cha, taip senų, esmeniškai maižinių suopročių, sulyg kurių sądora
v vedusių žmonių yra daug dides
terp Jehovos ir Izraėliaus remiasi laisvu veiksmu pirmojo,
negu Europoj. Neabejojama vi draugijoj gali sustabdyti, tą visuomenišką li
nis ir greitesnis. Šeimynų amesakant, vadinasi, viskas.
sai, kad Chinija seniausiai spaus gą.
Reikia išnaikinti skurdą, rūpestį apie BARBORA (palengva, raižydamosi:) Pakaks jau, būtent, Jo išliuosavimu Izraėliaus Aigipto. Jie suteikė
rikanizavimo svarbiausias ele
naują išplėtojimą šitai idėjai, kuri po chanaaniška intekme
dina laikraščiaus. Pekino laik rytdieną, tą dvasios pairimą, kuris gena žmo
mentas yra vaikai, kurie lanky
—
bus
viskas.
atsikeitė nepažinamai ir nusileido ant laipsnio suopročio
raštis “Tching-pao” ena jau be gų į saliuną. Palengvinimui gi tos ligos rei
dami Amerikos mokyklas patam
DAUNORAS
(pamėgzdžiodamas
:)
Viskas,
viskas,
veik dvylika šimtų metų. Tuo kalinga rūpintis, kad žmonės turėtų kuodautik apie formališką Dievo sąryšį su žmonėmis; bet tuome
pa nesužiningais amerikanizmo
o
pati
tai
dar
lig
šiolai,
vadinasi,
šaltai
tebesiraižo.
tarpu Europoj dar nesukako 300 giausiai smagaus pasilinksminimo, be gėri
patim jie griežtai pradėjo prieštarauti liaudiniams suoagentais.
Kaip
reiks
važiuot,
tai
tada
šokinės.
—
Važiuot,
pročiams.
metų nuo pirmojo laikraščio pa- mų. Dainas, teatrai, lekcijos, prakalbos, šo
Iš naujųjų imigrantų, išbuvu
tai
važiuot.
—
Į
jomarką
visad
kuo
anksčiaus,
tuo
sirodymo. Bet Chinijoj. kaip vis- kiai. gimnastikų kliubai yra antidotas girRas įvairius pranašus šitas išėjo įvairiais budaissių daugiaus kaip penkis metus
geriaus,
ar
mainyt,
ar
parduot.
—
Vedu
tat
dvejetą:
pakas, taip ir laikraščiai labai
Dorininkui Amosui (jo knygos atsiradimo laikas pripuola
tuoklybei. Žmogus turi rast vietą, kur pa
Amerikoje, labai mažas skaičius
lengva besiplėtojo, Iki sukyli- sidėt, jaigu jam namie neramu. Ypatingai palšokę ir laukšį. — O gal permislijai, gal jau apie 743 m.), Jehova yra pirm visako teisybinės ir dori
, patampa pyliečiais. Viena, dėl
nebevažiuosi ?
mo laikui 1900 m. Chinijoj vos
nes tvarkos prižiūrėtoju, norinčiu, idant jam tarnautų
tas
svarbu
jaunuomenei,
kuri
jaučia
savyje
to kad neišmoksta kalbos, kurią
BARBORA (karštai:) Kaip tai nebevažiuosiu?! — teisingumo ir visuomeniškos dorybės keliu (sedaka). Am.
keli laikraščiai tebuvo, Po su
energijos perteklių ir turi kur nors tą ener Tiek man visokių reikalų! Vienok nėra ko jau
reikia žinoti gaunant pylietiškus
skaičius
kylimui-gi laikraščių
giją suvartoti. Ir šio skaitymo tikslu yra taip skubintis, — suspėsime. — Šit sejoną persisegsiu \ . 24. Ozijui, meilės pranašui, kuriam pritinka žodis
popierius, antra, dėlto kad nema
gana sparčiai pradėjo dauginties.
hesed, jis yra tuo, kuris savo žmones myli ir nori būti jų
no ant visuomet Amerikoj ap
labjausiai atkreipti į alkoholį akį jaunuome ir važiuok. (Išeina).
Kiek yra dabar laikraščių Chini
mylimu.
(\ inčiaus paveikslas statoma prieš grynai jausnės,
kad
ji
pažintų
piktą
ir
galėtų
nuo
jo
sigyventi.
joj, tikrai sunku žinoti. Visgi
mišką lytinį susirišimą, kurį Ozijas vadina svetimoterybę,
apsisaugoti.
Apskritai
yra
pastebima,
5.
DAUNORAS.
žinoma, kad Shanghai miestas
ir paveikslas tėvo prietikių prie sunau). Abu pranašai su to
(Galas).
kad naujai atvažiavę
imig
DAUNORAS (vienas). Nėra ko sakyt — apsukrios kiomis pažvalgomis jungė principališką priešinimąsi vy
turi aštuonius kasdieninius laik
rantai, ilgiaus čia gyvendami, per raščius, Pekinas ir Ticntsiu po
gaspadinės. Kad neprimintumai, tai ir nevalgęs raujančiam kultui, apsireiškiančiam trukšmingose ir paįtekmę naujų edukacijinių, socia- penkius, Hankou tris, Fuchou
nekartą paliktumai. — Nieko regis nemato, vadina rodingose šventėse: Amos — dėlto, kad su tokiu kultu
liškų ir politiškų sąlygų paleng du. Popierą ir kitokią medžia
si.... (Po valandėlės:) Tikras vargas, kad viskas sujungta doriškų priedermių užmarštis buvo jo akyse tik
va permaino gyvenimo įpročius gą spausdinimui chinai ima iš
lieka ant moterų apžiūros. — Visi kampai aplūžę — Jehovos didybės įžeidimu; Ozijas — dėlto, kad šitame
bei mintyjimo būdą ir tap pa Japonjos. Indomus yra Chini
apgriuvę — meška koją nusilaužtų. — Vienam kulte--apsireiškė tik—viršutiTfis," tariam’aš * dlėvotumasj ptr=~
tampa amerikėnais.
Antropo- joj laikraščių platinimo būdas:
Komedija 3-se aktuose.
sunku viską apeiti. Joms tik visokios parėdnės einąs tik iš jausmiškų motyvų ir sekąs tik jausmiškus
metristų yra pastebėta gana svar vieną egzempliorių ten parduo
turūpi. — Šit, ir šiandien mano poniai ar tai mažai tikslus, koris nesuprato tikros Jehovos prasmės ir vedė jį
bios kūno atomainos jau net pir da bent keliems žmonėms; kai
reiks išduoti. Kiek tai ištraukia iš kišeniaus tie žemyn į gamtiškų Chanaano dievų padėjimą.
Parašė M. Palionis.
moj naujųjų imigrantų kartoje. vienas skaitytojas perskaito, tam
visokį moteriški niekniekiai, net baisu. — Kaip
Šituomi išaiškinama kova dėl veršio paveikslo, kurią
Imigracijos Komisijos pakvies- tikri berniukai tuoj neša laikraštį
buvau palikęs su savo viena Julyte, tai da galėdavau męs pirmu kartu sutinkame pas Oziją. Jos šaknis sle
tasai žinovas Columbia universi kitam skaitytojui. Tokiu būdu
Šio veikalo autorius, Mykolas Palionis, yra miręs užganėdinti jos reikalus, bet dabar, antrą kartą
teto profesorius Fr. Boas mie- už vieną egzempliorių paimama 1908 m. sausio mėnesyje. Mirė turėdamas 37 metus vedęs ir su pačia užaugusią dukterį parsivedęs, piasi ne tiesioginiame paveikslų užgynime (teip vad. 2-ras
ravo keleto tautų žmones New piningai septynius ar aštuonius amžiaus. Velionis buvo savo laiku vienas įžymesnių nebežinau, kaip ir išsisukti, vadinasi, — tai šio, dešimtiažodžio prisakymas)*), — greičiau ji išeina iš
XX 4
6.
Sulyg dešimtiažodžio dalinimo, sinagogas
Yorke ir apielinkėje. Anot io, kartus.
Peterburgo lietuvių artistų-mylėtojų. Dalyvaudavo tai to vis joms reikia. (Užsimųsto). Daug išlaidų priimto irIšeit.
kuris turi daug užu save, šitos eilės nėra savarankum pri
Europos imigrantų ainiai atmai
beveik kiekviename lietuvių vaidinime, ar atlikdamas visokių, bet nemažai ir naujų rūpesčių dygsta. — sakymu, arba išraiška, bet padaro savimi tik pasakyto tuojaus pirma
išplėtimų ir motyvavimų: “lai nebūva kitų Dievij mano akivaizdoje”,
no savo typą beveik suvisai jau
svarbesnes roles bei režisuodamas, ar deklamuodamas Tat, jau nekartą girdėjau nuo žmonių, kad mano jų
PRANAŠYSTE
ŠIEMS
”, koumet 2-ra eilė: “Aš esmi Ješitie žodžiai padaro antrų “išraišką
išraiškų",
pirmoje kartoje. Vaikai gimę
eiles, dažnai jo paties parašytas. Besirūpindamas, Julytė, vadinasi, įkrito į akį tam šunsnukiui.... Ir hova, tavo Dievas”, ir tt. padaro pirmų išraiškų.
METAMS.
pas tėvus praėjus keliems metams
kad lietuviams scenoje būtų daugiaus kas parodo, pasakoja, kad vakar, nesant man namie, drįso būti naujos dievapažinybės, įsteigtos ant nuosavo gyvenimiško
po jų atvažiavimui Amerikon
iš lenkų kalbos išvertė draug su p. K. B—a kome čia mano namuose tas, vadinasi, šunymalas — mano pranašų prityrimo. (Oz. I, 3). Sulyg šito naujo suo
labai skiriasi nuo kitur gimu Gyvenanti Paryžiuj pranašė dijas: Dėdė atvažiavo, Geriaus vėliaus, negu niekad priešo Arvido sūnūs, Tas senis visad darė man pročio svarbiausias dalykas tikėjime yra Jehovos asme
siuv vaiku.
Tie skirtumai didi- Mme d’e Thibes kas metai iš- ir Žilė galvon — velnias vuodegon. Pastarąją vertė visokius nemalonumus ir pasityčiojimus • už mano nyje, pripažinamo dvasiška esybe ir mylinčio sulyg savo
c.
naši, kuo ilgiaus Amerikoje be leidžia kalendoriųv su pranašys- vienas pats. Pagalios sumanė parašyti originališką piršlybas prie jo sesers, užtat dabar aš, kad ne paties noro. Nieko tolygaus nebuvo veršio paveikslinigyvenama. Mainosi visos kūno temis. Pernai jai pasisekė iš komediją iš lietuvių ūkininkų gyvenimo, Sumanymas jam, tai jo sunui atidėkavosiu. — Jie dideli ponai, muose ir apskritai baaluose. Nors žmonės ir skaitė, kad
dalįs ir net galva, kuri paprastai pranašauti, paveikslan mirtį dvie gimė, rods, 1904 metais. Liuosomis nuo darbo o aš, aš savo kieme irgi, vadinasi, ką noriu, tai ir juose yra Jehova ir tokiu budu paviršutiniškai jų kultas
mažiausiai atsimaino, igija gana jų karalių, tai daugelis jos pra valandomis (velionis tarnavo gelžkelių ministerijos darysiu. — Nėr ko sakyt, pajuto šiltos mėsos šmotą, buvo pritaikomas prie Jehovybės, bet ištikrų jis buvo visai
žymias atomainas. Iš to gali našystėms tiki.
departamente), pradėjo rašyti komediją, kuriai vadinasi, (juokiasi) cha! cha! cha! vadinasi. Ar jam priešingas. Kam reikėjo stovėti augščiaus žmogaus, tai
Šie metai, jos nuomone, busią
ma esą daryti išvedimus, kad
paskiau davė vardą: Jau prieš veja neb’ papusi. matei, šunbajore, savo ausį, taip ir mano dukterį buvo pastatyta žemiau jo. Oz- XIII, 2; kas turėjo būti
rasių fiziškosios ypatybės sudy apsiniaukę, o kaip tai būva gam Rašydamas, dalimis paskaitydavo ją savo draugams, su jos pasoga regėsi. (Po valandėlės:) Vienok, kaip dvasišku, tai stojosi jausmiško garbinimo dalyku. Kuo
la Amerikos klimatiškose ir so- toj, paskui užtekėsiant saulė. ir jiems patariant, šį-tą taisydavo. Užbaigęs rašyti ne kaip, laikas ir į jomarką. — Barzdą reikėtų nu- met Jehova, garbinamas veršio paveiksle, reikalavo sau
Pranašė
Prancūzijai
prana
ciališkose aplinkybėse.
sigrandytk (Eina prie komodos, pažiūri į veidrodį, tik tam tikro kulto, tai Tas, kurį skelbė Ozijas, reika
šauja, jog šiuose, 1911 me-' komediją, iš juodraščio perrašyti jos nebesuspėjo.
Imigracijos Komisijos patarimai. tuose ant jos politikos di Rankraštyje, iš kurio spausdiname, autoriaus ranka įieško ant komodos, nekantriai:) Niekas nepabuva lavo nuo savo žmonių pilnos klausybės ir atsidavimo jam.
ant vietos, — buvau padėjęs čia skustuvą, o dabar Visa, kas stovėjo terp jo ir Izraėliaus, turėjo būti prašalinta,
Pagarsindama savo ištyrinėji delę intekmę turės darbininkų ir rašyta tik pirmojo akto pusė.
jau nebėra. — Na, o gi čia kas do mazgas?! (Paima buk tai karališka valdžia, visos kultūros gerybės, kultas ir
mus, Imigracijos Komisija duo moterų klausimai. 1912 m. pramazgelį su cukierkomis, atmezgęs nusistebi). Cu- visos viešpatybės gyvenimo sąlygos.
Veikiančiosios ypatos:
Priešingume vienda įstatymų įstaigoms patari sidėsią svarbus arsitikimai, 1913
kierkos!
Iš
kur
tai?!
—
Aš
dejuoju,
kad
išlaidoms
val perimamų nuo chananėjų gamtos garbinimui, įgavu
mus, kokius naujus įstatymus m. bus didelės permainos Euro Daunoras, viensėdys, turtingas ūkininkas, 50 metų.
nėr
galo,
o
čia
ir-gi
juk
piningai,
vadinasi.
—
Kam
siam savo išraišką Baalo varde, kurį dėlei šito Ozijas pri
apie imigraciją reiktų įvesti. Pa poj ir Prancūzija atgausianti ša Barbora, jo pati, 38 metų.
tai
atėjo
į
galvą
mėtyt
piningus
ant
tokių
niekų
?!
taiko ir prie Jehovos, suprantama tokiu budu Jehovybė
žymėsime čia kaikuriuos.
vo karališką vainiką, kurį po Julija, jo duktė (pirmosios pačios), 19 metų.
Jau
to
gana
—
toliaus
nebgaliu
kęsti!
(Meta
cukierVeronika,
jo
podukrė,
17
metų.
buvo grynai dvasišku tikėjimu, kurio tikslu nors vis dar
(5) Apsaugoti imigrantus nuo nepasekmingam karui 1871 m.
kas
į
pastalį)
.
Ragaišienė,
grįtelninkė,
65
metų.
tebuvo izraėliška tautą, bet kuris principe perėjo už viso
išnaudojimo: padaryti reikalingą nužudė.
Arz
’
idas,
Daunoro
kaimynas,
ūkininkas
—
bajorėlis,
kios tautiškos rubežystės.
intekmę, kad jie nesiuntinėtų su Šiuose metuose oras busiąs blo
6.
DAUNORAS
IR
BARBORA.
našlys,
60
metų.
Klausimas sulyg to, ant kiek galima manyti, kad
taupytų piningų svetur; padrą gas, pavasaris šaltas, o vasara
Antanas,
jo
sūnūs,
24
metų.
BARBORA
(įeina).
Na-gi
čia
ką
blaškai?
leibiniai ir doriniai reikalavimai, teisybė, labai abelno bu
sinti, kad jie užsiliktų gyventi lytinga. Rupjūčio mėnesyj ja
Katrytė,
Arvidų
tarnaitė,
25
metų.
DAUNORAS
(piktai,
skubiai
vaikščiodamas:)
Tą.
do, išreikšti pas Amosą ir Oziją, buvo jau tuomet įsteigti
ant visados ir neturalizuotųs; vai busią brangus. Pirinejų kal
ko
tu
bereikalo
mėtai
piningus.
ant
tam tikro įstatymų kodekso pavidale, liekasi neišrištu. Ne
rūpinties, kad imigrantai tinka- nuose busią nepaprasti atsitiki
I aktas — Daunoro seklyčioje,
BARBORA. Ant ko gi aš mėtau piningus bereikalo ? galima užginti, kad šitie reikalavimai, regimai, susitai
miaus pagal jų užsiėmimo apsi- mai. Bus verksnias linksmame
II
aktas — Ragaišienės grįčioje.
(prieina, žiūri į pastalį). Cukierkos! — Kame gi ko su daugeliu dešimtažodžio aptarimų ir neteisingai teip
-gyventų šalyj.
krašte. Netruks žemės drebėji
III
aktas
—
Arvido
namuose.
tu jas radai.
(a) Valstijos privalo įvest įsta mų, vulkaniškų išsiveršimu ir
DAUNORAS (taip pat). Kame buvai padėjusi — paskutinę daugelis mokslinčių ir žiuri kaipo į priimtą už
tymus, pagal kurių aštriai būtų didelių gaisrų. Paryžius tris die
ant komodos, vadinasi....
pridabojami imigrantų bankai.
baigtą pranašų pamokslininkybės išeigą. Bet jei męs ir
nas gailestaus, paskui atsiras di
BARBORA,
Aš
padėjau!?
Ant
komodos?
parsi
(b) Valstijos privalo reguliuot delis ir galingas vyras, atsiras ir
nerandame pas 8-to metašimčio pranašus tikro nusisiuntižegnok,
žmogau,
—
pats
nežinai
ką
tauški.
—
Imk
darbo sujieškojimo agentūras.
mo prie įstatymo, tai betgi jie savo reikalavimus stato ne
nauja partija, kurios dar nėra.
tu jas sau ir valgyk.
(c) * * * svetimtaučiai, kurie Anglijoj taipgi bus didelės per
Daunoro Seklyčioje.
kaipo ką tokio naujo, bet, paduodami juos, greičiau lau
DAUNORAS (taip-pat). Dėkų. — Užteks man, kia nuo savo žmonių beišlyginio sutikimo. Mozės įvesta
bandytų atkalbinėti imigrantus, mainos, kurios ne apsieis be ko
1. VERONIKA (viena).
kad jie nepataptų Amerikos py vos, bet ji nebus mirtina. Vai
K-' '(r- vadinasi, ir tų pipirų, kokius, vadinasi, kasdien turiu įstatymo apreiškimo tvarka Jehovos vardu būtinai turėjo
nuo jūsų. Nusipirkai, tai ir naudokis.
liečiais, privalo būt išvaromi iš nikas j ieškos naujo vyro, o se
\'ERONIKA (jieškodama po stalnyčias:) Kur ji bū BARBORA. Aš tau sakau, kad nė matyt jų ne- pasekme tą, kad įrengtoje jo viešpatybėje, vadinas, nuo
Amerikos.
karališkos valdžios įsteigimo laiko, išsivystė užrašinėjimas
nasis, jo nešiotojas, bus baisiai tu dėjusi tas žirkles? Užkišo gal ir pati nežino kur.
parsinešė
ir
miesmačiau.
—
Gal
mergaitės
vakar
(d) * * * turi būti įsteigta tam apkaltintas. Vokietijai ir Popie
įstatymadaviškų aptarimų. (Oz. VIII, 12). Ar šita Tora
(Pradžiugus) Aha! Julės cukierkos! Bus man. telio. — Tuo sužinosiu. (Eina prie durų).
tikros patarimų divizijos, kurios žiui pranašė gana prilanki.
(Valgo cukierką, mazgelį įsideda už aneiaus, toliaus DAUNORAS (taip-pat). Koki tu, tokios ir tavo susitaiko ir ant kiek su seniausiais išlikusiais Peiikiaknygalėtų nurodinėti žemdirbiams, Austrija kilsianti Maskolijos kraš
gyj įstatymų rinkiniais, liekasi neišrištu.
Vienok rei
bejieškodama išima kalendorių). O gi čia kas do dukterįs. (Jieško skustuvo).
kur geriaus apsigyvenus.
tam Vien Maskolijai pranašė nie raštai?! (Žiūri prisikišusi) Kalendorius! (Varto).
kia pripažinti, kad emeniškos doriškos taisyklės, išdėtos
BARBORA (tap duryje). Neužmiršk, kad viena ne dešimtažodyje, paeina iš gilios senovės. Bent paskutinė,
(8) Kadangi Komisijos ištyri ko gero nepranašauja; Peterbur
Reikia pažiūrėti, koks bus šiandien oras — ar bars mao! (Saukia:) Varut, Varut! Eik čia greičiaus,
nėjimai parodė, jog dabartiniu ge viskas bloga ir jis nieko gero
kaip patėmija Schultz (pusi. 154), išreiškia tiek pat trum
mama su patėviu, ar ne?{ (Eina prie komodos, ati- — tėvas šaukia.
laiku perdaug įvažiuoja darbi nesulauks. Ištikro jis nieko ge
pą, kaipo ir pilną mozinio tikėjimo doriškų suopročių
daro vienų šėpelę).
ninkų be amato, reikalinga sulai ro ir neužsipelno. Teisybė, ten
reikšmę ir podraug apima visa tą, kame nuo seno Izra7. TIE PATĮS, VERONIKA ir JULIJA.
kyti tokių įvažiavimą Amerikon. visas blogumas nuo valdžios pa
ėlius
paprato matyti Johovos valią. Priešingai, manymas,
ir BARBORA.
2.
VERONIKA
Todėl reikalinga kaip galima eina, bet valdžią geri gyventojai
VERONIKA (įeina). Ko dar prireikė? — Bulvienė pirmu kartu Goethe’s išreikštas apie tai, kad XXXIV sk.
daugiau nepriimti tokių, kurie gali gerą padaryti, arba negerą BARBORA (įeina bardannosi). Ką tu te landai? išbėgs — jau verda.
10 — 26 Išeities turi svyje senesnįjį dešimtažodį, tu
BARBORA. Sakyk kas padėjo ant komodos cu- rintį greičiau kulto negu etikos pobūdį, nė iš jokios pusės
atvažiuoja Amerikon be intenci prašalinti ir tokioj vietoj gerą in- Sakiau, kad žirklės už veidrodėio ant komodos.
jos patapti Amerikos pyliečiais statyti. Ne be pamato patarlė VERONIKA. Ar aš kalta, kad neišgirdau kaip kierkas ir kieno jos?
negali būti pripažintas galimu. Teipogi ir tvirtinimas,
ar nuolat Amerikoj gyventi, bet sako, jog kiekviena tauta tur to sakei ar komodoj, ar po komodos, ar ant komo- VERONIKA (nuleidus akis:) Padėjau aš, o kieno jog nėra galimu, idant doriškoji lenta butų pagrindu is
tik dėlto, kad, susitaupius čia pi kią valdžią, kokią savo pasielgi dos. — Aš j ieškau, kame žinau.
nežinau.
ningų, paskui gryžti atgal. To- mu užsipelno, kokios yra verta. BARBORA. Cit, kad nė žodžio daugiaus.
^Toliaus bus.)
'(Toliaus bus).
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1$ VISUR.
|| Londono laikraščiai praneša,
jog Maskolija susitaikė su Vo
kietija Persijos reikaluose. Vo
kietija pripažįsta Maskolijos po
litišką intekmę Šiaurinėj Persi
joj, o Maskolija leidžia Vokietijai
dirbdinti Bagdado geležinkelio li
niją.

ikslininkams,

lussaj?/
ime,

odo Ozijas, kaiolimo priežastį,
mintele perverspasinaudoti jo

į Pietinės Amerikos respubli ryti, jog jam duota koncesija su
kos Peru ir Ecuador,t kurios, dėl pirkinėti galvijus, rengti sker
parubezinių žemės plotų be ma dyklas. Tasai trustas panašias
žo nepradėjo peštiesi, sutiko sa koncesijas turi ir Argentinoj.
vo nesutikimus i pavesti išrišti Taigi svarbiausius turinčių dau
santaikos teismui, nes tokį su giausia galvijų kraštus jau ap
|| Mexike naujų metų dieną, manymą joms padavė. Jungtinių valdė Jungtinių valstijų skerdyk
ant kaciendos netoli St. Lies valsčių, Brazilijos ir, Argentinos lų savininkai ir gyventojai veik
visų civilizuotų kraštų, reikalau
laike
dievmaldystos
bažny valdžia.
>i
janti svetimos mėsos, atiduoti
čioj užgimė gaisras.
Žmonės
Į| Brazilijos prezidentas išleido to trusto malonei. Gal dar šiepradėjo grustiesi laukan. Susi
grūdime su visu sumyniojo 17 prokliamaciją, kurioj apreiškė, įmet trustas pradės į Jungtinius
žmonių, 80 gi sunkiai sužeista ir jog Jungtinių valstijų mėsos valsčius iš Braziljos gabenti jau
trustui leista Brazilijoj biznį va tieną.
sumankyta.

čių komisija. Ir toji komisija pa
tvirtina girių perdėtinio žodžius:
jo šuo ištaria aiškiai vokiškoj
kalboj septynis žodžius ir jų
prasmę gerai supranta.

r

8-to metašimčio
ėdama pripaži(t. vad. etiška
visiškai nauju,
iais, o ne naužta atgal, prie
f kuriu sadora
iksmu pirmojo,
>. Jie suteikė
aniška intekme
>snio suopročio
uis; bet tuome
ludiniams šuo-

*

viais ir nematė reikalo skirtis į
partijas.
Vakaras buvo pašvęstas at
minčiai 10-metinių sukaktuvių
Pr. Vaičaičio, mūsų garsaus po
eto mirties. Tuoju tikslu sve
tainė buvo papuošta jo paveikslu,
turį padirbo mūsų jaunas daili
ninkas p. J. Šileika, šiomis dieno
mis išvažiavęs Muenchenan, Vocietijon; gražiai T. M. D. ersj>ema, p. Balevičiaus rašyta, vėuvomis ir kasnykais. Progra
mo išpildytojais buvo: “Dras
Graičiunas: jis kalbėjo apie Vai
čaitį; p. Balevičius kalbėjo apie
tikslo reikalingumą žmogaus gy
venime ; toliaus viena mergaitė
mažiai deklamavo eiles apie ka
tiną ir vilką ir Birutės choro na
riai padainavo solo ir visi sykiu
celetą dainelių p. Petrausko kom
pozicijos, jam pačiam akompanijuojant ir vedant. Ant užbaigos
buvo parodyta Gruenvaldo mū
šio ir jo vietų paveikslai.
Programo išpildytojai savo da
lis atliko labai gerai ir už tai
čion visiems tariu širdingą ačiū
susiv. Chicagos T. M. D. kuopų
vardu.
Fr. Eismontas.
C. T.M.D. kuopų pirmin.

Petronis J., Venskunas M., Ra
ni uška J.
Prie 103 kp. So. Manchester,
Conn. — Gudaitis Ant.
Prie 124 kp. (nauja kuopa),
Mount Carmel, Pa. — Straigis
Ad., Aklovas (?) Adomas, Ake
laitis V., Vaitiekūnas J., Voska
J., Jocis Ant., Norvilaitis J., Saukaitis J., Žilinskas St., Bartašius M., Alšiauskas M., Akelai
tis J., Balčiūnas J., Arčikauskaa
B., Balčiūnas Pr.
Prie 125 kp. (nauja) Seely
ville, Ind., — Krivickas P., Ry
mas J., Molpis J., Paliokaitis K.,
Strimaitis Just., Kazakevičius P.
Prie 119 kp. Kenosha, Wis., —»
Olechnevičius B., Balčaitis M.,
Račkauskas J., Jakutis A., La
banauskas K., Daukša VI., Šul
cas Ant.
Prie 102 kp. Philadelphia, Pa.t
Malinauskis D., Karuža R.
Prie 24 kp. Pittston, Pa., —<
Kašiuba P., Zareckis A., Galinskas A., Gradeckis V., Andriu
šis J., Varnagiris L.

Anglijos valdžia atsišaukė
į Portugalijos valdžią užtardama
Į] Peterburgo durnoj, dešinių už išvytą karalių Manuelių, nes
jų partijų atmesta kairiųjų par jis neturi iš ko Anglijoj gyven
tijų reikalavimas, kad būtų tuo ti. Portugalijos valdžia pažadė
|Į Laikraštis “Times”, išeinan
jau ištirti būdai raminimo stu jo tuom tarpu Manueliui išmo
tis
mieste EI Paso, gavo žinią
dentų, kokių griebėsi Odesoj ge kėti inplaukimus iš asabiškų tur
nuo savo korespondento iš Chi
nerolas Tolmačev. Reakcijonie- tų Braganza giminės.
Aš rymau prie lango ramiai ant alkūnės
huahua,
jog
pereitą
savaitę
ap

rius Šulgin pasakė, buk studen
Ir žiūriu į sodą, į sodo medžius,
linkinėse Casa Colorado traukėsi
tų maištus pagimdė demokratai
Kaip gelsta jų žalios maknotos viršūnės,
| Ispanijoj, mieste Barcelionoj
Mexiko
ir socialistai su pagelba pinin sutreikavo 12000 uosto darbinin keturias dienas mušis
Kaip piktas šiaurinis jų skina lapus;
gų gautų nuo žydų ir finų. Jis kų. Per tai nei atėjusių laivų valdžios kariumenės su revoliuAntai prie tvoros nekantriai ten svyruoja
apreiškė, jog kiekviena Maskoli- nėra kam iškrauti, nei prikrau cijonieriais. Valdžios generolas
Belankstoma vėjo vyšnutė jauna;
joj revoliucija eis per žydų la ti turinčių išplaukti. Vokiškie- Luques nužudė 600 kareivių ir
Šakelės jos treška.... ji rodos dejuoja....
vonus. Puikios doros žmonės jie ir amerikoniškiejie krautuvi nuo mūšio lauko jo kareiviai pa
Dejouja-vaitoja, dejuoja viena.
mat turi persvarą maskoliškoj ninkai kreipėsi į valdžią su pra bėgo.
Neturi ji draugių, vyšnačių jaunųjų,
durnoj!
Aplinkui jos auga vien uosiai augšti,
šymu siųsti kareivius pernešti
Honduraso revoliucijonieriai
Būrys jovarų, o ten liepa žaliuoja,
prekes nors į uosto krautuves, apvaldė salą Nuatan, netoli saus|] Varšavos universtetą lanko
Kur vasara čiulba lakštutė baugšti.
žemio, Honduras
viduriuose,
2000 studentų, bet tame katalikų,
Jie tvirti visi, jie nebijo smarkiųjų
kaip praneša Jungtinių Valsčių
taigi lenkų, yra tik iii.
Audrų, nei rudens nelabųjų šalnų;.
Į Strassburge ir kituose Alza- konsulis, dar su visu ramu.
Nebijo jie šalčių nei vėjų žiauriųjų,
tijos ir Lataringijos miestuose
ĮĮ Maskvoj vieną dieną nusi progresistai ir socialistai kėlė
Išeinantis mieste Rio JanieŠakas kurie laužo vyšnačių jaunų.
žudė žinomas mieste vienos fir demonstracijas prieš Vokietijos ro, Brazilijoj, laikraštis “Jornai
O, miela vyšnate, tau skirta kentėti;
mos sandarbininkas
Sokolov; valdžios sumanytą konstituciją de Commercio” pranešė, jog su
Ramumas ir laimė nuo tavęs toli.
Baltimore, Md. T. M. Dr-gijos
8 d. sausio Lietuvių Jaunimo
valandą vėliau nusižudė turtin šitoms nuo Prancūzijos atskir rengęs Brazilijos laivyno jūrei
Jai nori gyvenimą savo regėti,
ri-tos kuopos įvyks metinis su Ratelis, Hull House teatre, per
ga moteris Gribova, o valandą toms provincijoms.
Buk tvirta, kaip stiebas, jai būti gali....
G.
sirinkimas 19 d. sausio 1911 m. statė trijų veiksmių komediją
Socialistai vių sukilimą Joas Candido ir 40
vėliaus milijonierius Tarasov, reikalauja, kad šitose provincijo jūreivių staiga pasimirė, iš jų
8-ta vai. vak. Lietuvių svetai
“Užburtas Kuningaikštis”, “Auš
savininkas kelių cukraus dirbtu se būtų investa respublikoniška 18 užtroško savo kambarėliuose.
Kensington, Ill. pav. J. Gaubas .60 nėje, 506 — 510 W. Barre st.
ros” Dr-jos naudai. Veikalas nei
Chicago, Ill. 28 kuopa per J.
vių. Visi nusižudę buvo nariais tvarka.
Laikraščiai praneša, jog provin
Biežį ............................................... 3.00 Malonėkite atsilankyti, nes yra šio, nei to; juokų yra pusėtinai,
esančio Maskvoj saužudžių kliucijoj Pora, Brazilijoj, sukilo prieš
Homstead, Pa. pav. J. A. Mudaug svarbių reikalų, dėlei IV bet idėja silpnoka. Veikalas ne
zikevičius
................................................
60
bo, kurio nariai pasižada ne lauk
seimo T. M. D., kuris bus 5 d. išrado iš lietuvių gyvenimo, tur
Prusuose, Westfalijoj ir vi valdžią gyventojai.
Passaic, N. J. pav. P. Sakati galo gyvenimo, bet pirma turi same Ruhre apskrityj angliaka
tauskas ................................................... 69 birželio 1911 m.
Laukti ilgiau būt verstas arba sektas iš kokios
Visur, rastus Tėv. Myl. Dr-jos rei
Chelsea,
Mass.
pav.
D.
Mus

nusižudyti.
Laukia
Maskvoj siai savo susirinkimuose nutarė
Mieste Santiago, Chili res kaluose, kuopos ir pavienios ypatus teikis ....................................................... 60 jau negalima.
Bus rinkimai svetimos kalbos.
malonės
siųsti
ur
jos
Lit.
Kom.
na

daugiaus nusižudymų.
publikoj, sudegė elektriškoji sta
Berlin, Ont. Canada, už per
kuopos viršininkų ir dalinimas
reikalauti algų pakėlimo.
riui ir redakto. lui.
Lošimas buvo atliktas pusėti
siuntimų
raštu
....................................
75
cija ir telefonų intaisos. Nuosto J. Laukis, 2817 Union av., Chicago, Ill. Seattle, Wash, auka T. M. D.
Kudirkos raštų.
nai. Lošėjai matyt ne buvo pa
| Siberijoj, Vladivostoke, nu
per krikštynas Maskevičių sū
P. Glaveckas, Sekr.
Vokietijos valdžia išvijo iš lius gaisro padarytus skaito ant
kaktinai išsilavinę, nes kaip ku
naus ................................................... 14.00
rodžius prancūziškam konsulini, Alzatijos tris brolius de Wendell, 2 milijonų dolarių.
Kensinton,III. pav. Pr. Greičius .60
riems truko kalbos ir jie perdaug
maskoliškai policijai pasisekė su turinčius Alzatijoj dideles gele
Rochester, N. Y. 52 kuopa per
ANTROJI ATSKAITA T. M. D.
P. Petronį ....................................... 4.20
T. M. D. 22-ros kuopos bus tėmyjo į suflerį.
griebti mergų prekėją Levale’ą. žies ir plieno dirbtuves, kuriose
Chinuose reformuojami teis
Cleveland,
Ohio
20
kuopa
per
Geriausiai atlošta svarbiausios
INPLAUKIMAI.
Konsulini pranešė jo suviliota dirba 30,000 darbininkų. Išvyti mai. Dabar teisėjas gaus algos
J. Usevičių ................................... 7.50 extra susirinkimas 15 dieną sau
So. Omaha, Nebr. 17 kp. per
Loraine, Ohio. 21 kp. per J.
sio, Ridiko salėje (33 ir Illinois rolės, mažesnės — gana silpnai.
paryžietė, Lucie Chadrone, kurią broliai yra prancūzai. Kelkerto po 50 dol. mėnesyj. Tai labai Putirskg.
P.
Jakubkų
..................................
3.00
.................. f- • • -P........ $3.00
et.). Todėlei kviečiami sąnariai Puikiai, gana artistiškai atlošė
Levale prikalbėjo su juom susi brolio išvyti negalėjo, nes jis yra mažai sulyginus, paveikslan, su Mahanoy City, Pa. 8 kp. per J.
Grand Works, Ill., ženklelis, K.
............................ '..................... 60 Daveikis, ......................................... 1.00 atsilankyti
kuoskaitlingiausiai, sunkiausią rolę p. J. Zolp, taip
žieduoti ir dumti Siberijon.
algoms teisėjų Amerikoj. Seniau Overaltį
Vokietijos parlamento atstovu.
Fort Casey, Wash, už ženklelį
Chicago Ill. 28 kp. per J. Biežį 3.60
gi A. M. Dunduliutė. Kiti irgi
J. Vasel ........................................... 1.00 nes yra daug svarbių reikalų.
teisėjai turėjo beveik trissyk tiek. Už parduotas kningas T. M. D.
Brooklyn, N. Y. už ženklelį
per J. BiežĮ .............................. 7.36
Taipgi būtinai reikalinga visiems negalima sakyti, kad būtų blogai
Į| Varšavos vyskupas uždraudė
| 1905 m. Prusuose buvo 454,- Augščiausiasis apskričio teisėjas Cuddy, Pa. 109 kp. per J.
M. Tamošiūnienė ........................... 1.00
užsimokėti už 1910 metus ir at atlikę, bet jiems šio-to daugiaus
kuningams dalyvauti lioterijose, 000 svetimų darbininkų, 1906 m. gaus 200 dol.; vyriausiasis pro Kunskį ........................................... 6.60 New Haven, Conn, už ženklelį
J. Mišeika ....................................... 1.00 siimti Kudirkos raštus, apdary truko, ypač gyvumo ir pasisten
Rapids, Mich. 58 kuop.
lankyti teatrus, imti nuo žmo 773,000, 1908 m. 780,000. Darbi kuratorius 175 dol. Apskričio perGrand
Cleveland, Ohio, 6 ženkleliai J.
Braškį .................................. 6.60
gimo. J. Geštautui ir A. Barčiui
Jočonis
...........................
6.00 tus ir neapdarytus. Taipgi bus
nių depozitus. Priminė taipgi, ninkų iš Maskolijos buvo 184.000. teisėjo patarėjas 150 dol. Vals W. Bay City, Mich. pav. J. ži
Cambridge, Mass. pav. už du
........................ ’
.60
priimami nauji sąnariai. Ateiki daug truko gyvumo kaipo “links
jog kiekvienas kuningo raštas
čių teismų prezidentai gaus 70 li ngis
Berne, Šveicarija, pffv. J. šaulys. 60 metu J. Bieliauskas ................... 1.20
miems ir mylintiems daryti juote 4-tą valandą po pietų.
Waterbury, Conn. 5 kuopa me
~ turi- pereiti per, dvasišku cenzo
Philadelphia, Pa. 4 kp. per J.
|Į Prancūzijoj, - Tonlone, du- dol. mėnesyj, prokuratoriai tokių
cingus pasiliksminimus” ponams.
Andziulaitį ................................... 3.00 tinės duoklės ............................... 34.00
rių rankas; tik po tam galima maskoliškiejie jūreiviai nuo ka teismų 60 dol.
Kuopos
Valdyba.
Waterbury,
Conn.
Auka
nuo
apUž ženklelius parduotus per J.
Pas juos tokio palinkimo negali
jį spausdinti.
Dagį .................................................. 5.00 vaikščiojimo Žalgirio .............. 5.00
riškojo laivo “Slava” naktyj pri
ma buvo įžiūrėti.
Philadelphia, Pa. 74 kp. per J.
Londono laikraščiai praneša, Kušleiką.
siartino prie patronų krautuvės
Viso tnplauke
$325.11
-...................................... 21 60
Atidai 34 kp. sąnariams, Le Apskritai, publikai veikalas ir
|| Maskolijoj suėmė buvusį di vietinio garnizono. Kadangi ant buk Chinai nori pristoti prie Montreal, Canada 38 kp. per K.
wiston, Me.
Sąnariai nega lošimas galėjo gana patikti, nes
rektorių valdžios kanuolių dirb sargybos paklausimo nieko ne ryšio Vidurinės Europos vieš Juškevičių, už persiuntimų V.
Kudirkos raštų .......................... 5.00 IŠMOKĖTA T. M. D. REI
linti pribūti mūsų mėnesiniu galėjo kiekvienas, nors labiausiai
tuvių Meyerį, Paėmė ir visokius atsakė ir nesustojo, stovintis ant patysčių, taigi susirišti vienan Montreal, Canada. Auka T. M. _
KALUOSE.
išleidimui naujų raštų .... 5.00
34 kp. T. M. D. susirinkiman, susiraukęs, rasti iš ko pasijuoktu
jo namuose rastus dokumentus. sargybos kareivis šovė ir užmu ryšiu su Vokietija, Austrija ir D. Ansonia,
Conn. pav. K. Vai
B. K. Balevičiui visi iškaščiai
Žmoniųu buvo mažai. “Aušros”
jai atsišauktų
Suimta ir daugiau “dorų vyrų’’, šė vieną maskolišką jūreivį.
Italija.
lionis ...................................................60
per du metu: pirmininkavimo $45.55 gerai padarytų,
Chicago, Ill. 114 kp. per J.
Prisiuntimas V. Kudirkos raš
prie kuopos sekretoriaus ir atsi “naudai” bus apie 10 dolarių
daugume kariumenės oficierų.
Stanaitį ........................................... 2.40 tų apdaruose iš Tilžės New
nuostolio.
Pietinėj Afrikoj, netoli Carnegie, Pa. už ženklelį per
Yorkan .................. .................... 163,60 imtų jiems prigulinčius Kudir
Į| Lijono (Prancūzijoj) vysku
J. Liepas .................................. 1-00
Kningininko išleidimai reika
kos raštus ir užsimokėtų metinę
Gyvenantis Odesoj lenkas pas uždraudė katalikams studijo- Natheorst iššoko iš bėgių pa- P. Chelsey,
Mass, už ženklelį per
le expedieijos raštų ............... 55,20
sąnarinę mokestį. J. Kušleika ir
Antanas Voidak padirbo ypatiš- ti republikoniškus, jo diacezijoj sažierinis geležinkelio traukinys A. S. Sebeika .............................. 1-00 Rankpiningiai už spaudų konsti
Dalyje
miesto,
vadinamoje
Chelsey,
Mass,
už
1910
Ir
1911
tucijų
M.
Paltanavičiui
.....
100.00
J.
Masis tegul atsišaukia ir atsiką orlaivį, kuris ant žemės ir išleidžiamus laikraščius.
ir susidaužė. Prie to užmušta metus, Sebeika .......................... 1-20
West Side, tarp 19-tos ir Lea
ma Kud. raštus.
ant vandens gali bėgti ir ore la
15 pasažierų, o 45 sunkiai su Cambridge, Mass. 55 kp. per
Išmokėta viso nuo 19 rugsėjo
vitt gatvių, Klacel svet., 8 d.
Tamulyną ....................................... 4.80 iki 19 gruodžio ................... $364.35
34 kp. Sekr. K. Vilaniškis.
kioti. Lakioj imui yra sparnai,
Į Galicijoj, agentai vedanti iš žeista.
Bristol, Conn. 72 kp. per A.
sausio, T. M. D. 28 kuopa su
Pribuvo viso nuo 19 rugsėjo
kurie, pagedus mašinai, sulaiko eivius per rubežių, atėmę visus
Karosų ...........................................
2.40 iki 19 gruodžio 1910 m.......... $325,11
ruošė gražų vakarėlį. Scenoje
Cleveland, Ohio. 20 kp. per J.
Buvo ižde iki 19 rugsėjo žiū
orlaivį nuo smarkaus puolimo.
j] Italijoj nuo smarkių lytų Gritę
piningus, paliko 200 žydų iš
................................................... 5.10 rėk atskaitų I........................... $452.50
Hammond, Ind., 15 sausio š. pastatė vienaveiksmę komediją
išsiliejo per krantus upės ir eže Kenosha, Wls. 119 kp. per K.
eivių.
“Jaunikis” (Dro K. Griniaus ver
....................................... 6.60
Viso sykiu
$777,61 m. T. M. D. 112 kuopa turės
|[ Londone, miesto dalyj East
rai. Tvanai labai daug nuosto Braževičių
Benton, III. pav. A. AndruleviIšmokėta T. M. D. reikaluose
savo susirinkimą, 2 vai. po piet, timas) ir kitą, taipgi vieno veiks
End, policija, susekusi, jog vie
čius
..............................
'
..........................
60
lių
pridirbo.
Dideli
žemės
plo

iki
19
gruodžio
1910
m
...........
$364.35
|| Austrijoj, mieste Trieste vi
Rapids, Mich, už ženk
p. J. Czasewicz’io svetainėje mo “Nesipriešink”. Abi komenuose namuose gyvena anarchis si mėsininkai uždarė savo parda tai Venecijoj, Lambardijoj ir lelįGrand
L. Braškis .............................. 100
Pasilieka ižde T. M. D. iki
Bus apkal diji atlikta gerai, be mažiausių
tai, užsimanė tuos namus paimti. vinės ir miestas liko be mėsos. Ligurioj vandens apsemti. Tva Pottsville, Pa. 91 kp. per J.
19 gruodžio 1910 metų .. $413,23 317 State Line st.
................................... 1.80
bami nepabaigti iš pereito susi ydų, nors keletas lošėjų, būtent
T.
M.
D.
iždininkas
Sutraukta 200-policistų, bet kad Mėsininkai mat sustreikavo ir to nuose pražuvo ir tūlas žmonių Rumbavičių
Rochester, N. Y. pav. J. P.
rinkimo reikalai ir užsimokėji J. Raugeviče, R. Zaura ir J.
A. J. Povilaika.
trioboj esanti gynėsi, policija ne kiu būdu nori valdžią priversti skaitlius.
Garmus ................................................. 60
Stasiūnas, pirma kart tik sce
Rochester, N. Y. pav. M. Gar
mas metinės mokesties.
įstengė vidun ineiti. Pašaukė dvi leisti Austrijon iš svetur gal
noje pasirodė. Kiti, kaip p.
mus .........................................................60
Z. A. Jucevičius,
Pasarga: Daugumo inplaukikompaniji kareivių, bet ir į juos vijus.
Maskoliškame Turkestane, Chicago, Ill. 37 kuopa per J.
Prūsokas p-lės Kaupytės ir K.,
.......................................... 4.20 mų šioje atskaitoje dar nėra.
kuopos raštininkas.
šaudė viduj esanti. Pašaukė ar
aplinkinėse miesto Viernyj, kuris Volmerį
mums chicagiečiams jau žinomi,
Brockton, Mass. 85 kp. per J.
Taigi
kuopos
ir
pavieni
asmenįs
tileriją su kanuolėms, bet arti
Vaičiūnų
..........................................
8.40
1897
m.,
buvo
žemės
drebėjimo
(| Galicijoj, mieste Lvove, kok
atsakančiu išpildymu savo rolių.
So. Dak. pav. A. Mitkus .60 lai bus kantrus ir palaukia III
leristai jau nerado progos kanuo- sai neturintis augštesnio mokslo išgriautas, 4 sausio dieną vėl Lead,
Donora, Pa. 120 kp. nauja per
Daugumas
chicagiečiu
dar nė- Po lošimui pastarosios komedi
O
v
les išbandyti. Ant galo atgabe lenkas, kurio pavardės vienok siautė smarkus žemės drebėji A. Kiverį ....................................... 11.00 atskaitos, kurią malonės gerb.
Wis. 121 kp. nauja .. 3.60 iždininkas greičiaus paruošti.
ra gavę Kudirkos raštų. Todė jos p. V. Brusokas pasakė dar
no šiaudų ir su jais namus už laikraščiai nepaduoda, užsimanė mai, kurie atstatytą po pirma bu Racine,
Brooklyn, N. Y. 3 kp. per K.
lei čionais viešai pranešu, kad monologą “Žiovulys”, kuris ytin
T. M. D. Centro rašt.
degė. Anarchistai, užsidegus na tapti universiteto profesoriumi. vusiom drebėjimui miestą vėl be čiuberkį ...................................... 12.60
žmones.
Brusokas,
N. Y. už ženklelį per
atsilankytumėt mitingan 22-ros pajukino
J.
Dagis.
mams, išbėgo ant stogo, bet ten, Jis pristatė suklastuotus doku veik visą išgriovė. Pražuvo ir K. Brooklyn,
čiuberkį ................................... 1.00
kuopos 15 d. sausio; visiems pa- tai tikras komikas ir moka savo
pasveikinti kareivių šūviais, grį mentus, bet juos pažino, todėl daug žmonių, bet tikras pražu Cincinnati, Ohio pav. N. C.
už 1910 ir 1911 m. 1.20
vieniems ir prigulintiems prie gabumais žmones užinteresuoli.
žo atgal, stogas su jais nu prigavystė nepasisekė. ,
vusių skaitlius dar nežinomas. Krukonis
Gaila, kad jo šiemet taukiaus sce
New York, N. Y. pav A. Ste
kuopų
bus
pranešta,
kur
galima
ponaitis
..................................................
60
griuvo į liepsnos apimtą vidų ir
NAUJIEMS METAMS UŽ
Miestas Viernyj turėjo 25,000
noje nebematome, o ypač “Bi
New York, N. Y. pav. V. Ste
bus
gauti
Kudirkos
raštai.
visi namų apginėjai, žinoma, su
STOJUS.
|Į Europoj lošimo namai bu gyv. Išgriauti taipgi miestas ponaitis ..................................................60
rutės” vakaruose.
J. Dagis.
degė. Kiek jų iš viso buvo ne vo tik Monakoj, bet dabar bcl- Kapai ir keli kiti. Vien miesto New York, N. Y. pav. A. SiLinksman man keliatą žodžių
Atlikus vaidinimą buvo šokiai.
..................................................... 60
TMD. Centro Rašt.
žinia. Bet užgesinus ugnage- giškiejie ir prancūziškiejie kapi Viernyj yra tūkstantis šeimynų liunas
ištarti matant, kad randas tarp
Nors svaiginančių gėrimų buvo,
New York, N. Y. pav. P. Bukšnaitis ..................................................... 60 mus jau nemaža draugijų, ku
siams degančius namus, juose talistai nori inrengti kitus mieste netekusių pastogės.
bet žmonių girtų nebesimatė.
Chicago, Ill. 28 kp. per J. Biežį 3.60
rado tik du suanglėjusiu kūnu. San Stefano, netoli Konstantino
Pagirtina. Kad tik taukiaus čio
rios, Naujus metus sutikdamos,
Dayton, Ohio. 61 kp. per P.
NAUJI SĄNARIAI.
Kadangi minėti anarchistai bu polio, Turkijoj. Tam tikslui jie
| Žemės drebėjimai, siautę ap Dambrauskų ................................... 9.00 plėtoja prakilnesnes idėjas mums
nais vietinė T. M. D. kuopa pa
New Philadelphia, Pa. 122 kp.
vo, rodosi, maskoliškiejie žydai, duoda 12 milijonų frankų.
linkinėse Viernyj, siautė veik vi nauja,
Prie
86
kp.
Wilburton,
Okla.,
rengtų panašius vakarėlius ir
per A. Gudaitį .............. 8.00 mūsų pirmtakunų inkvėptas. Tarp
tai Anglijos valdžia mano apsun
same Sunirečinsko apskrityj, du Centralia, Pa. 89 kuopa per A.
prisirašė
Urbanavičius
A.
kad žmonės atjaustų, lankytųsi,
tų draugijų T. M. D. užima svar
Baravykų ......................................
8.40
kinti ateivystę Anglijon. Ver
Prie 108 ku. Duquesne, Pa., galima būtų apseiti ir be jokių
|| Vokietijoj, mieste Hagen gy miestu—Privolsk ir Pišpek su vi Johnston City, III. 31 kuopa
bią vietą mūsų tautos gyvenime.
per
O.
Bajorienę
......................
1.80
žiant namus, užmušta penki po- veno sau našlė. Prie jos prisi su prarijo žemė ir toj vietoj,
Josios uždaviniu yra netik ap- Ališkeviče J., Gužauskas K., “bufetų”, “barų” ir tam p.
Edwardsville, Pa. už ženklelį
licistai ir vienas kareivis, sužeis plakė koksai perkupčius ir jai kur jie buvo, yra dabar gilus F. Klimkevičė .............................. 1.00 švietą skleisti tarp minių, bet ir Koksta J., Kvietkauskas St., GuSekantysis T. M. D. 28 kp*
ta keliolika žiūrėtojų ir keturi inkalbėjo, jog jis yra Christus. ežeras; išgriauti ir keli kaimai Waterbury, Conn, už ženklelį
mūsų rengiamus vakarus page daviče Kl., Cemnolonskas J., vakaras bus nedėlioję, vasario 26
A. Blažonis ................................... 1.00
ugnagesiai.
Moteris tikėjo, mylėjo jį, mazgo buvę netoli tų miestų. Privolsk Pittsburg, Pa. ženklelis J. P.
rinti. T. M. D. rengiami vaka Klemoviče VI., Kazlauskas Ant. d. š. m. Gavrilavičiaus svetainėje
Petraitis
...........................................
1.00
Prie 3 kp. Brooklyn, N. Y. — (So. Oakley ir 22 pi.). Jis bus
jo kojas ir maitino penkis metus. ir Pišpek turėjo po 8,000 gy
rai savo gerumu ištikro dajig
New York, N. Y. 43 kuopa per
Į( Portugalijoj, rodosi, prieti Christus išviliojo nuo jos kelis ventojų.
taipgi linksmas ir gražus, nes
K. Norvelių ................
12.00 kuo atsižymi nuo panašių vaka J. Žiugžda.
Elizabeth,
N.
J.
ženklelis
J.
kiai genda. Garnizonui mieste tūkstančius markių.
Pav.
A.
Zubkus,
Bangor,
Me.
bus scenoje parodoma pirmu
Christus
rų kitų draugijų rengiamų. To
Bernotą ........................................... 1.00
Vego prisakyta laukti prisakymo pažadėjo tą moterį prieš svieto
Prie
32
kp.
Plymouth,
Pa.
—
Į[ Azijatiškoj Turkijoj, mieste Valparaiso, Ind. 13 kuopa per
kartu Chicagoje Liudo Giros
kiu vakaru buvo ir Chicagos su
Fr.
šlvickį
...................................
5.00
ir būti pasirengusiais ant pirmo pabaigą vestį.
Dirsė
G.,
Šumanas
J.
Brussoj
siautė
žemės
drebėji

Bet sužinoję
sceniškasai veikalėlis “Burtai” ir
sivienijusių T. M. D. kuopų pa
Shenandoah, Pa. už ženklelį S.
pašaukimo ištraukti. Netoli Man- tai moteries vaikai, pranešė po mais, kurie pagadino daug tro Gegužis,
Prie
53
kp.
Clinton,
Ind.
—
kitkas,
todėl gerb. publika neuž
..........................
1.00 rengtas vakaras per naujus me
cao valdžios tarnai pagavo du licijai. Christų suėmė ir teis bų, o tame ir sultano Orchan Rochester, N. Y. 52 kuopa per
tus. Šito vakaro gerąja puse bu Kaunas E., Liepis A., Riauka mirš ir atsilankys kuoskaitlin
J. Bakutį .............................................. 60
automobiliu gabenančiu ginklus mas pasmerkė metams kalėjman. Ghazi mauzolejų.
vo netik aištetiškas svetainės pa F., Geidžiunas M., Mockus N., giausiai tan vakaran ir parems
Brooklyn, N. Y. 3 kuopa 2
ženkleliai per čiuberkį .......... 2.00 puošimas, vakaro programo turi Grigaliūnas P., Mainoras A.
ir amuniciją. Valdžia laukia Kvaili mat visur yra, jų sėti
tuom T. M. Draugiją, nes peL
Brooklyn, N. Y. 3 kuopa duok
žmonių sukilimo.
Prie 123 kp. (nauja kuopa) nas skiriamas T. M. D. išleidi
nereikia.
Profesorius Paryžiaus Ly- lės per K. čiuberkį ................. 9.20 ningumas ir įvairumas, bet ir
Chelteham,
Pa.
87
kuopa
per
cejaus Ponge sumanė inrengti
Vinciūnas.
tas, kad jame delyvumą ėmė Fribuorg, Šveicarijoje, — Čes mui naujų raštų.
B. Jatužį
.................................... 6.60
|[ Londono laikraščiai gavo ži
Netoli Hamburgo gyvenan Paryžiuj muzėjų visokių kalbų.
įvairių pakraipų žmonės jokio nys BĮ., Raštutis N., NeverausClinton, Ind. 53 kuopa per J.
Skinderį
...........................................
2.80
nią apie neužganėdinimą Portu tis girių sargas pranešė laikraš Jame būtų surinkti visokių kal
atlyginimo už tai nelaukdami. kas Aug., Borisevičius V., DaiClinton, Ind. už ženklelį per
galijoj ypač darbininkų iš nau čiuose, jog jo turimas šuo mo bų dialektų fonogramai, dainos T. Skinderį ................................... 1.00 Tame vakare jauste jauteis, kad lydė Ant., Vaitkevičius J., ZaAušros prelckcijos 15 sausio
Rockford,
Ill.
117
kuopa
per
P.
jančkauskis
V.,
Valantiejus
J.
3
vai. po piet atsibus:
jos republikoniškos tvarkos, kas ka kalbėti ir supranta kalbą. ir tt. Sumanymą tą laikraščiai
esi lietuvių tarpe, kuriems savo
A.. Deltuva ............................................. 60
Pavienis Ksav. Kavaliauskas,
1) Ant Bridgeport©, Lietuvių
gali pagimdyti trumpame laike Tirinėti tą nepaprastą šunį iš priėmė labai polankiai, todėl - ga
brolių reikalai rūpi; ten nebuvo
Rockford, Ill. 3 ženkleliai, per P.
Klube, 3149 So. Halsted, st
naują revoliuciją.
Berlyno išvažiavo, po vadovyste Įima tikėtiesi, kad jis bus iii k. Deltuvų ................................... 2.00 nei laisvamanių, nei socialistų, De Lancey, Pa.
Northamton, Mass. pav. K. žePrie 109 kp. Cuddy, Pa., — Skaitys J. Hertmanovičia, temoj.
orofesoriaus Ufungsto, mokslin v ik d y t a s.
eškevičiua .............................................. 60 nei tautiečių; visi buvo tilc letu-

Rudenį.

SMENYBĖ.
YBĖ.
Izraėliaus isto
elaisvę periodų.
I jo bėgyje pa. Kuomet pirJehovybės su-x
lis, tai antrame
bet, kaipo buikia ant antros
ntų kova, kurie

Iš Chicagos
Lietuviu Gyvenimo.
X

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stes Reikalai.

f

airiais budaislaikas pripuola
ybinės ir dorijam tarnautų
sedaka). Am.
pritinka žodis
r nori būti jų
grynai jaussvetimoterybę,
iranašai su toešinimasi vyngose ir pai tokiu kultu
jo akyse tik
i, kad šitame
votumas, pa: jausmiškus
lės ir vedė jį

I

veikslo, kurių
s šaknis sle:ip vad. 2-ras
ji išeina iš
Inimo, sinagogas
savarankum pri» tuojaus pirma
jio akyvaizdoje”.
: “Aš esmi Je-

gyvenimiško
o naujo suodiovos asmeo sulyg savo
> paveikslinir skaitė, kad
<ai jų kultas
is buvo visai
žmogaus, tai
s turėjo būti
dyku. Kuoeikalavo sau
)zijas, reikaidavimo jam.
Liti prašalinta,
bes, kultas ir
ingume vien
umui, jgavuo Ozijas priįdu Jehovybė
nors vis dar
rėjo už visomanyti, kad
ii abelno bulomet įsteigti
įeišrištu. Nemai, susitaiteisingai teip
XXIII). Į
priimtų užt jei męs ir
o nusisiuntinūs stato ne
greičiau lauVlozės įvesta
utinai turėjo
/adinas, nuo
ižrašinėjimas
\r šita Tora
PenkiaknyVienok reiklės, išdėtos
it paskutinė,
k pat trumį
suopročių
i seno Izrai, manymas,
XXXIV sk.
ntažodį, tujokios pusės
tvirtinimas,
pagrindu is

|| Portugalijos valdžia sumanė
investi Portugalijoj darbininkams
vieną priverstiną atilsio dieną
savaitėj; pasenusiems darbinin
kams pensijas, aprubežiuoti dar
bą moterims ir vaikams, išplatin
ti
moterų tiesas; dalinti dra
bužius ir maistą neturtingiems
mokyklų mokiniams.
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“Emigracija ir Imigracija”.
. 2) Ant Town of Lake, Davis
Square svetainėje, 45-tą gatvė ir
Marshfield avė. J. Varkalos re
feratas “Stock Yards”. Skaitys
Kl. Jurgelionis.

i

Streikuojančių rūbsiuvių nau
dai, 15 d. sausio, š. m. Chicagos
“Birutė” — Muzikos-Dainos ir
Dramos Draugija parengia vakarą su spektakliu ir šokiais,
statoma dvi komediji:
“Meška ir “Abejotinas asmuo”,
Šv. Jurgio parapijos svetainėje,
(32-ra gatvelė ir Auburn avė,).
Būtų geistina, kad šin vakaran
chicagiečiai
kuoskaitlingiausiai
atsilankytų, nes savu įmokėtu
skatiku sušelps streikuojančius,
jieškančius teisingo duonos kąs
nio, taipgi kartų užganėdins sa
ve gerais perstatymais ir galop
šokiais. Griežia “Birutės” or
kestrą, todėl prisišoksite kiek kas
norėsite.

,1

I

VIETINĖS ŽINIOS.
I

U

vos” redakcijon, prašydami, kad
perduotų streikininkų komitetui.
Aukautojams vardan Chicagos
streikininkų tariam širdingą ačiū.
V. P. Kriaučiūnas$6-30 gauta. Red.

kities tvirtai ir nepasiduokit.
Męs jus šelpsim kiek galėdami.
Manom, kad kitų miestų lietu
viai irgi neliks užpakalyj, bet
atjaus ir supras, kad Chicagos
kovotojai kovoja nevien tik už
save bet ir už visus. Jaigu pra
loš Chicagiečiai, pralošim, bro
Brooklyn, N. Y. 2 sausio. — liai, visi. Tad mūsų šventa pa
Aš su draugu J. Vezdžiunu, pe reiga šelpt juos kiek galint ir
rėjom per pažystamus, parinkda nedaleist, kad vyras, parėjęs nuo
mi aukų Chicagos streikinin .mitingo ar nuo sargybos, rastų
kams. Aukas prisiunčiam “Lie kambarį šaltą, motina su kūdi
tuvos” redakcijon, prašydami, kiais išalkusiais ir sušalusiais.
kad perduotų
streikininkams. Tikiu, kad kitų miestų lietuviai
Aukavo šie žmonės: J. Stokis, irgi pasidarbuos.
J. Lapinskas, M. Trakimas — po
Pasilieku su pagarba vardan,
$1.00; V. Daunora, J. Miliaus Baltimores Lietuvių Unijos Ex.
kas, A. Diržulaitis, P. Drauge Board Pirmsėdis.
I
lis — pp 50c.; S. Zubavičius, J.
J. J. Lenkevyčius.
Budris, B. Civiliškas, J. Pocius,
J. Kavaliauskas, M. Jakštys, P.
Ziekus, John'as — po 25c. Viso
Iki šiam laikui per “Lietuvos”
$7.00. — Su pagarba,
redakciją Chicagos streikinin
J. Andriukaitis.
kams prisiųsta aukų:
$7.00 gauta. Red.

A. Olševskis (N. 48) .............. $10.00
S. L. A. 212 kuopa iš Kenosha,
Wis (N. 48)..........................
5.65
X. (N. 48).............................................. 35
Kensington, Ill. Naujų metų Iš Kensingtono, III. nuo L. D. G.
Gedim. draug. per J. K. Vadienoj laike teatro L. S. S. 137
sillaucką (N. 49)................ 14.10
kuopa surinko streikininkams Iš Kenosha, per J. R (komite
tą) (N. 50).......................... 10.20
$4.20. Prisiunčiam juos, pra- Iš Baltimore
nuo Liet. Neprig.
švdami įduot streikininkams.
Unijos (N. 51)................... 300.00
Iš Philadelphia, Pa., per A. Zuikį
K. Sitavičius.
23.80
(N. 51).
$4.20 gauta. Red.
Iš Brooklyn, per J. Veizdžiuną
(N. 1)....................................... 8.45
Iš Brooklyn, per L. A. Radžiū
ną (N. 1).............................. 5.00
per J. V. MatijošaiBrooklyn, N. Y. Vestuvėse J. Iš Brooklyn,
tį (N. 1)................................ 40.65
Narbutaičio su P. Ukeliute nau IŠ Brooklyn, per V. P. Kriaučiū
ną (N. 2)................................ 6.30
jų metų dienoj aukavo streiki IŠ Brooklyn,
per J. Andriukaitį
ninkams: J. Venckunas ir A
............ 7.00
(N. 2).
Petraška
Brooklyn,
per
Iš
Sakalauskas po 50c. Sykiu $1.00.
............ 1.00
(N. 2).
Piningus prisiunčiam, prašydami Iš Kensington, per K. Sitavičių
(N. 2)..................................... 4.20
induot streikininkų komitetui. Iš Baltimore
nuo Liet. Neprig.
Su pagarba. A. Petraška.
Unijos. (N. 2)...................... 300.00
Iš Montreal Canada per J. Cobi$1.00 gauta. Red.
1{, (N. 2)................................. 7.25
Iš Schenectady, N. Y. šv. Kazim,
dr-ja. (N. 2)........................ 10.00
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prievarta jeigu kitą bandysi traukti pirmyn
bandysiu stumti..
na!... neina.......

KOKIĄ JIS TURI TIESĄ AVI
NE STUMT TEN, KUR AŠ NE
NORIU,! KAS ČIA OO CARU'
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JIS ATBULUOS, KAD NEBŪTI PO TAVO PRIEVARTA
NA, DABAR TRAUKSIU
ATGAL... PAŽIŪRĖSIU...

KĄ JIS ČIA MANE TĄSO?!.,
KAIP spirsiu!... aa -jis^
TRAUKIA ATGAL, MANO A$
EISIU —
nenoriu!

Rubsiuvių streikui tebesi tę0
siant, maži streikininkuv vaikai
y
1/
kenča vargą. Komitetas įsikuO/ ^Aq/AW'll
streikininkų
ręs
aprūpinimui
pienu pristigo piningų ir
atsikreipė į visuomenę, prašyM
damas, kad ji vėl sudėtų tam
.IVHC
tikslui aukų. Komitetas praneBET JEI NUDUOSI,JOG BANDAI TRAUKTI ATGAL
šė, kad jis suteikdavęs pieną 1600
KAD AŠ NORIU, GALIU BE KENO
streikininkų šeimynoms ir tai atkad tave!..,'
MYLI 5 TOS PER LIEPTĄ PEREITI*.
seidavę maž-daug $150.00 į dieną.
TAI DAR .
sutvėrimas!
Surengtosios miesto majoro
tarybos streikininkų su darbda
viais nesutaikė. Taigi dabar tai
kyti bandys valstijos senatas.
Tuo tikslu iš Springfieldo atva
Męs lietuviai Didž. Liet. Kun.
S' H/ai .
$753.95
Viso labo
žiavo senatorius J. Waage. Jis
/llh
ketina kalbėties apie streiką su Vytauto Klubo Montreal, Cana
streikininkais ir darbdaviais. Pa da savo susirinkime 1 sausio
sikalbėjimas tur būt įvyks 12 nutarėme paaukauti Chicagos
oi
siuvėjams streikininkams. Suausausio.
Streikininkai nuolat kovoja su kavom $7.30. Atėmus persiunti REDAKCIJOS ATSAKYMAI
'TADA JIS EIS PIRMYN, KAD NET VISKAS R ŪKS
streiklaužiais. Ne vienur ir už mo lėšas, prisinčiame $7.25 į
K. P. D. T ai vis nesvarbus
mišą streiklaužius. Pagal streik- “Lietuvos” redakciją perduoti
dalykai. Tai viena. Antra —
J. Cobilis.
aužių nurodymo policija areš streikininkams.
aprašymas merginų girtuokliavi
tuoja streikininkus. Tokiu būdu $7.25 gauta. Red.
mo nelabai ištikimas, ypač, kad
pereitą sevaitę areštuoti namie
TĖVYNĖS MYLĖTOJU/ DR-STĖS
GERA • INTENCIJA.
tą Tamista aprašai pasislėpęs.
CENTRO
VALDYBOS ANTRAŠAI:
streikininkai W. Stochar ir J.
Pirmininkas:
J. V. Llutkauskas,
Kazi

Schenectady,
N.
Y.
Męs turime pradėti naujus me
Kaytl; juos kaltina už užmn
L.
Didžiuliui.
Vaidai
dėl
lotų
120 Grand st. Brooklyn, N. Y.
Šimą speciališkojo policmano F. ui iero draugijos susirinkime, pa jau buvo aprašyti, o dabartinia tus su kokia nors gera inten Vice-pirmininkas: Pr. Butkus,
tarus vienam iš sąnarių sušelpti
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
Reinhardto.
naucija.
Pameskime
tūlus
savo
ne

me
aprašyme
ištikro
nieko
Raštininkas: J. Dagls,
Chicagos streikuojančius siuvė
rtei
jo,
visuomenę
apeinančio
gerus
impročius
ir
insigykime
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
jus, visų vienbalsiai su tuo buvo
Kasininkas: A. J. Povilaika,
nėra.
gerus. Ištirkime, kas yra mums
sutikta ir nutarta paskirti $10.00.
804 Bank st Waterbury, Conn.
AUKOS CHICAGOS STREI Prisiunčiame juos “Lietuvos” išgera ir kas bloga ir nusitarki Kninglnlnkas: J. Simanavičius,
KININKAMS.
331 Barnes st., Plymouth, Pa.
leistuvei, prašydami, kad perduo
me, kokion pusėn turime eiti.
Literatiškasis
Komitetas: J. Gabrys,
tų lietuvių streikininkų komite
Pirmiausia pasirūpinkime savo 11, rue Sommerard Paris, France.
Brooklyn, N. Y. gruodžio 30 tui. Linkime streikininkams pa
V. S. Jokv.bynas, 3153 Wallace st.,
JUOKELIAI
sveikata, kad taptume stipresni. Chicago, Ill. J. Laukis, 2817 Union
dieną. M. Rosino dirbtuvės dar sekmingai laimėti streiką.
avė., Chicago, Ill.
bininkai savo susirinkime kalbė A. J. Gudzin, (parašas neaiškus).
Aš girdėjau, kad ji ište- Turime daboti j kiekvieną nesvei
jo apie savo reikalus ir apie $10.00 gauta. Red.
Kas-gi bus laimingasai kumą, ypač į mūsų virinimo or
ka.
NEUŽMIRŠKITE!
Chicagos rubsiuvių streiką. Nu
ganus,
pasirinkime
kaipo
vaistą
žirgvaiklo
paskolos ir Budavojimo
žmogus.
Dr-vė
atidaro
3-čią seriją 18 Sausio,
tarta paprašyt, kad “Vienybė
— Jos tėvas.
įtikėtiną
Trinerio
American 1911, L. Ažuko
svetainėje, 3301
Lietuvių Kriaučių NeprigulLietuvninkų” perspaudintų iš
Auburn Ave. Susirinkimai atsilieka
Elixirą
iš
kartaus
vyno.
Jis
yra
kas seredos vakarą 8 vai.
“Keleivio” straipsnį apie streiką minga Unija Baltimores mesto
Meldžiame atsilankyti visus be
vartojamas
daugelį
metti
su
di

su atsišaukimu į visuomenę. Į prisiunčia ant Jus ranku tris šim
skyriaus Jaunus ir senus. Moteris
—
Ištikro,
yra
daug
merginų,
džiausia pasekme mūsų šeimy Ir merginas, ir piadėtl mokėti kiek
komisiją tam dalykui aprūpinti tus dolariu pašalpos Chicagos
kurios
niekad
nemano
apsivesti.
paskirta dr-gas Augimas. Paga streikininkams, kurią tai suma
nose, atsitikimuose vidurių su Išgalėdami, o pamatysit kad 1 trumpą laiką sučėdyslt sau kelis centus
•
—
Iš
kur
tai
žinai?
lios rinkta aukos Chicagos ba malonėkit perduot Lietuviško
gedimo,
jakmi
ir
žarnų.
Jis
su

nieko neatjausdami.
■—• Aš siūliaus bent kelioms.
Su godone,
Lokalo
pirmsėdžiui
P.
Galskiui
ir
daujantiems streikininkams. Au
tvirtina suvirinimą, pagamina
Leader.
Cleveland
Direkcija.
kavo šie žmonės: V. P. Kriau kasieriui, idant išdalintu lietu
nuają čystą kraują ir užgrudvja
čiūnas, Šabliekis, Bielis, Zalskis, viams streikininkams.
VĖL NAUJIENA CHICAGOJ.
nervus. Jis palengvina suviri- IR
15 dieną sausio (Jan.), 1911 m.
Cvirka — po 50c.; Nanartavi- $300.00 gauda. Red.
6:30 vai. vakare, Columbus
Mielas, man reikia nimą, pagelbsti nuo reumatizmo nedėlioj
Pati.
čius, Naveckas, Daučius, Mickesvet., 48 ir Paulina gat., ant Town
Baltimores L. K. N. U. svei- naujos suknios.
liunas, McGlace, Smit, Karaleviir galvos skaudulių taipgi nuo of Lake. Sus. Liet. Amer., 122 kuo
pa rengia teatra ir balių, veikalas bus
Vyras. — Bet tu nesenai nu nerviškumo ir odos išbėrimo loštas
čius, Podolskis, Burneikis, Stan kiną Chicagos kovotojus su nauLiet. Jaun. Ratelio, artistų, ke
turių veikmių melodrama Mageliona.
Jums sipirkai . naują.
kaitis, V. M. Kriaučiūnas, Zei- jais metais, linkėdami
V aisti] sankrovose. Jos Triner, Gerbiamosos ir gerblamėji niepamlršPati. — Taip, bet mano draugė
kus, Binder — po 25c.; kurie draugai laimingesnių naujų metų
kite atsilankyti į viršminėtą vakarą
T333 — 1339 So. Ashland avė., busite
užganėdinti. Po teatrui dai
davė mažiaus kai po 25c., tų ir naujų spėkų, idant išlaimėtu- Eleną išteka, tad aš negaliu but
nuos
choras
Liet. Jaun. Ratelio tau
Chicago,
Ill.
Prisiuntę
10c.
per

vardų nerašom. Išviso surinkta mėt sunkią kovą, kuri jau ilgai taip pat apsirėdžius, kaip buvau
tiškas dainas, o po dainų lietuviški
siuntimo lėšų, gausite puikų sie šokiai prie puikios muzikės profeso
$6.35; atėmus 5c. persiuntimo tęsiasi ir jus jau labai nuvargi ant jos paskutinio šliubo.
riaus Wrubliausko. Įžangą 25c. ir
Fliegende Blaetter.
ninį kalendorių.
lėšų, pasiunčiame $6.30 “Lietu- no. Nenusiminkit, broliai, laikydaugiau. Kviečia visus. Komitetas.
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STRAIKUOJANČIŲ RUBSIUVIŲ
I
NAUDAI!
“Birutė” — Muzikos-Dainos ir Dra
mos Draugija stato scenoje dvi
komediji , "MeUką"
ir
"Abejotiu<i
Ypatų”, nedėlioj, sausio (Jan.) 15 d.,
1911 m. šv. Jurgio parp. svetainėje.
32ras Place ir Auburn ’ avė. Pradžia
7:30. Tikietai: 25c., 35c., 50c., 75c.
ir $1.00.
Rodos, nereikalinga daug aiškinti
apie šitą “Birutes” Vakarą. Primin
ti reikia tik tiek, kad komedija
“Meška” yra viena iš puikiausių ir
ji statoma pirmu kartu.
Artistai
parinkti geriausi ir abelnai vakaro
gerumą užtikrina garsus “Birutes’'
vardas.
— Atsilankydami šin va
karan ne vien gardžiai pasijuoksite
ir smagiai pasilinksminsite, bet kartu
sušelpsite savo brolius ir seseris,
straikuojančius rūbsiuvus, kurie ko
voja už geresnį duonos kąsnį ir ge
resnį apdangalą. Atsilankykue! —
\ Pabaigoj Balius.
Į

EXTRA!

Draugijų Reikalai.

lis bus pirma sykį šoktas. Taigi,
broliai ir sesutės, nepraleiskite to
taip linksmo vakaro, paskui gailėsites.
širdingai užkviečla Draugija “Rūta”.

J!
'"ft

Pajieškojimai.
Pajieškau savo pažįstamo Jurgį
Laudanskio, paeina iš Pagausančfo,
Juodaičio filijos, Airogalos parp., Ral pav., Kauno gub.
Apie 23
metai kaip Amerikoj pirmiaus gyve n o Chicagoj, girdėjau, esąs kur
nors farmose, jai kas ji žinot ar jis
pats duokit žinią adresu:
Antanas Morkevicze,
724 W. 12th PI.,
Chicago, Ill.

Pajieškau savo dviejų draugų Anta
no Jankausko ir Jurgio Samulllo.
Abudu Kauno gub.. Raseinių pav.
Turiu svarbų reikalą, meldžiu para
šyt sekančiu adresu:
Frank Sluburis,
PIRMAS METINIS BALIUS.
Raymond Wash.
rengiamas Dr-stčs D. L. K. V. at P. O. Box 411,
sibus 12 dieną vasario (Feb.) neI dėlioj, 1911 metuose, Liberty Hali,
Męs trįs broliai, Jonas Vincas ir
[1117% Tacoma avė., Tacoma, Wash. Povilas
Maksimavičiai,
pajieškom
Prasidės 3 valanda po pietų ir trauk savo brolio Adomo Maksimavičiaus.
sis iki vėlyvai nakčiai. Bus puiki Kovo mėnesyj bus trįs metai kaip
muzikė, bus skanus gėrimai ir už laišką nuo jo gavom; tąsyk jis buvo
kandžiai, kviepianti cigarai ir sma Indiana Ter Artsharne. dabar neži
gi zobova, kiekvienam senam ir nom kur. .Jis neturi tiesės rankos
jaunam; lakios laiškai, nešios viso nykščio
piršto,
Meldžiame duoti
kias žinias senam ir mažam. Nepra mums žinią šiuo adresu:
leiskite šitos progos kožnas vienas,
John Maxim,
širdingai kviečiame baliun vietinius P. o. Box 361,
Duryea, Pa.
ir aplinkinius gyventojus. Kas ne
atsilankys, paskui graudinsis. Įžan
Aš Magdė Kaluškiutė pajieškau
ga vyrams 50c.; moterims dovanai,
savo dėdės Motiejaus Petruskiečiaus
Komitetas.
— ženotas ir kelis vaikus turi, paeina
iš Suvalkų gub., Šeinių pav., Galiniu
PRANEŠIMAS.
gmino Lazdijų parapijos, Vieštartų
Dėlei žinios gerbiamiems lietuviams kaimo; mažiau-daugiau 20 metų Ame
šiuomi pranešu jog Lietuvos Sunu rikoj 2 metai atgal gyveno New
Draugovė ant savo priešmetinio susi Britain Conn., dabar nežinau kur
rinkimo nutarė begyj neapriboto lai Meldžiu duoti žinią man šiuo adresu:
ko priiminėti lietuvius, 30 metu am
Magdė Kaluškiutė,
žiaus neperžengusius, į savo narių 405 W. Pratt st.,
Baltimore Md.
skaitlių tik už $1.00 įstojimo mokesties. ši Draugovė yra viena iš
Pajieškau draugo Petro Tumo kitu
seniausių ir geriausiu lietuvišku tau
pavarde
vadinos Gan. Vitkus; metai
tišku draugovių mieste Chicagos. Ge
ras yra jos piningiškas stovis ir jos na laiko kaip iškeliavo iš Cliveland, Ohio
riai yra apmokami atsakančiomis pa- nežinia kur. . Turiu labai svarbų
šelpomls, kaip ligoje taip ir mirties reikalą. Paeina iš Kauno gub. Anykš
laikė. Lietuvos Sūnų Draugovė savo čių pa ra p., Rebeliniu sodž. Teiksisusirinkimus laiko sykį į mėnesį pir tęs pranešti man šiuo adresu; gaumame nedėldienyj po 15 kiekvieno site atlyginimą:
Povilas Markūnas.
mėnesio dienai, L. Ažuko svetainėj.
6524
Farmon
avė.,
Cliveland, O.
3301 Auburn avė. Su pagarba šios
Draugovės vardu.
A. V. Radauskas, raštininkas.
Aš Vincas Brodauskas pajieškau sa
3328 Auburn avė. Chicago, Ill. vo švogerio Jokūbo Laužomo, Vilniaus
Laphaete Colorado. Pirmiaus gyveno
Laphaste Colorado valst., o paskui
PRELEKC1JA.
Sveiginanti gėrimai, skaitys Dr. išvažiavo ing Denver, Colorado, adA. K. Rutkauskas,
Plelekcija ren- resas buvo toks: 1726 Market st.,
Kas duos man apie
giama 183 kuopos S. L. A., Nedė- Denver, Col.
lioj 15> d. sausio (Jan.), 1911 m., jį žinią, gaus $10. dovanų. Prašau
North Western Univ. Settlement sve- parašyti man šiuo adresu:
Vincas Brodauskas,
tainėj, 1400 Augusta st., kampas
Noble st
Pradžia 2 valanda po 18 Washington, Pl. Hyde Park, Mass.
pietų, Įžanga 10c. ypatai. šioj prelekcijoj bus plačiai išaiškinta alko
Pajieškau Mateušo Lindzevičiaus ir
holio veikmė ant žmogaus organiz Adomo Svežiaus. 1897 metuose kar
mo. Visiems jau gerai žinomas Dr. tu atvažaivom į Athol, Mass. Turiu
A. K. Rutkauskas yra pasirengęs iš labai svarbų reikalą. Jie patįs ar
aiškinti apie svaiginančius gėrimus kas kitas teiksis duoti žinią šiuo
kuoplačiausiai. Galima tikėtis, kad jo adresu:
patarnavimas atneš mūsų visuome
Czerniewski,
nei didelę naudą.
Bukite malonus P. O. Box 15,
Colorein, Mass.
atsilankyti į musų parengtą prelekciją.
Galima davažiuoti visais ka
Pajieškau savo švogerio Ignoto
rais iki Milvaukee avė. paskui Mil
Radzevičiaus, iš angliško vadinąs
waukee karais iki Noble st., paskui Charles
Rice, paeina 16 Suvalkų guA.. ___
paeiti viena bloką Į pietus iki pat
Kalvarijos pav., Padovinio gm., Višsvetainės.
Su pagarba,
nelaukių kaimo.
Seniaus gyveno
Komitetas.
Columbioj.
Jis pats ar kas kitas
malonės duoti man žinią šiuo ad
SUSIRINKIMAS S. L. A.
resu:
36 kuopos Susiv. Liet. Amer. atsi
Kazimieras Liudkevičius,
bus mėnesinis susirinkimas, nedėlioj
(Charles Lewis),
15 d. sausio 1 valandą po pietų, 152 W. 44th st.,
New Yor, N. Y.
J. Ridiko svetainėj, 3251 Illinois et.
Ant šito susirinkimo bus priimami
Pajieškau savo draugo Vinco Ver
norinti prigulėti prie Susiv. Liet.
bicko, Kauno gub., Vilkmergės pav.,
Amer.; taipgi yra kviečiami seni Anykščii;
parp., Anykščių miest. Jisai
sąnariai išpildyti blankas arba apli
pats
ar
kas
kitas malonės duoti ži
kacijas pagal naują konstituciją ir
nią
šiuo
adresu:
užsimokėti prigulinčias mokestis.
Mykolas Labeiko,
36 kuopos valdyba.
P. O. Box 70, East Rochester. N. Y.
PUIKUS BALIUS.
Jaunų Amerikos Lietuvių pasilinks
minimo kliubas turės, savo dvide
šimts penktą balių 22 sausio dieną,
nedėlioję, šivj metų. Saleje Freiheit
Turner Hall, 3417 •— So. Halsted st.
Prasidės 5-ta valanda vakare. Griežš
puiki muzikė.
Kviečia visus,
Komitetas.
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Pajieškau savo sesers Rozalijos
žiwkauskienės, Kauno gub., Raseinių
pav., Viduklės parap., Alaviniskių
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Chica
go, Ill. Teiksitės pranešti šiuo ad
resu :
Marijona Barauskiutė, ir
Tarnapaučienė,
917 N. 7 st.
East St. Louis, III.

Itatata k

IratoL »i
tar tai 1
ūsą ir ta
tai

DIDELIS BALIUS, DAINOS, DEK
LAMACIJOS IR DU MONOLIOGaI:
“AFICIERIUS IR KAREIVI” IR
,‘GAMTA IR VARGDIENIS”.
Tą viską rengia Lietuviška Teat
14-tą dieną
rališka Dr-ja “RūtąJ"”.
sausio (Jan.). 1911 metuose. Subatos
vakare, pono Varvilavičiaus svetainėję, 2301 — 22-tras pi. ir kampas
So. Oakley avė., West Side, Salė bus
atidarytą nuo 6 vai. vak.; uždanga
Įeimo
pasikels pusė po septynių
ir 25c. ypatai.
tikietal
Malonus broliai ir sesutės, visus
širdingai užkviečiam pas mus atsilankyti Į šį iškilmingą vakarą, Busite visi užganėdinti. Monologai ir
Dialiogai bus juokingi, o dainos gražlausios. Muzikę ir tikrai lietuviška: Birutės orkestrą griežš lietuviš
kus šokius, kad net viskas skambės;
naujas lietuviškas šokis “Pavasarė-

Pajieškau brolio Povilo Binkaus,
Kauno gub., Vilkmergės pav., Traškunų parap., Gurckų sodž. 5 metai
kaip iš Lietuvos; pirmiau gyveno
Superior, Wis., dabar girdėjau gy
vena Chicago, 111. Turiu labai svar
bų reikalą, norėčiau žinoti apie jį.
Prašau atsiliepti šiuo adresu:
G. Binkus.
220 Keefer st. Room 4, Vancouver,
B. C. Canada.

tieu IM

betautniš

te, tti nebėr

Pajieškau savo dviejų draugų Jur
gio Ročkausko ir Jurgio Paukščio,
abudu, Suvalkų gub.. Mariampolėa
pav., Antanavo gm., Trakinės kaimo.
Girdėjau abudu gyvena Brooklyne,
N. Y. Prašau duoti žinią, šiuo adresu:
Jurgis Riczkauskas,
Manessen, Pa.
p. O. Box 188,
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JURGIS IR BALTRUS PASTOS NEMATOMAIS!
ttreet

TU ESI TIKRAS ASILAS, OAS AVG
NAs! TIEK PINIGU ŠUNIUI ANT
UODEGOS ! AŠ TAU GATAVAS UŽ5PIAUT ANT NOSIES! (lR K T) j

I A, GERIAuS UŽDARYK
I SAVO ARMONIKĄ — BEf NE AŠ ŽINOJAU, KAD y
apgaus! r

PRAKEIKTI APGAVIKAI! APGARSINI
MUOSE SAKOSI esą teisingiausiais
O PASKUI VIETON AITVARO PRISIUN
ČIA LENTGALĮ IR PLYTĄ,! TRANAl!
SIURBELĖS! J 7
- -------------------- ---------------- z AS TAU PASAKYSIM,
BALTRUK, TOKIUS RU...... TIK
PERŠAUTI GYVATĖS! (IRT T.)

KĄ SAKAI APIE ŠITĄ , JURGI ? J

fzubow

YRA VIENINTELIU SVIETE

-

VA

BENE NEŽINAI ZU60W0, KĄ,
KRAJUJ TEIPDAUG DVARU TU
RI? MlSLINI, KAD JIS PRATUR
TĖJO ne PE(\ stebuklus ??
2UB0WUI GALIMA UŽSITIKĖTI
BE BAIMĖS^JORAI T,
JURGI, DAR SYKI MĖGINKIME. PIRKIM RAGANIŠKĄ
KEPUR^TADA galėsime
DARYT, KĄ TIK NORĖSIME

RA&ANĮUm!

r KIM VISI PASIGARSINI NĖRA RAGANIAIS, TIK APGAUDINĖTOJAIS.
TOKI NIEKŠAI KAIP TWARDOW5KI, FAUST IR KITI,TIK GADINA
NIU SUPRATIMĄAPIE STEBUKLUS. AŠ ŽINAU, JOG DAUGZMOrttąUKO APGAUTAIS, O IR TAMISTOS TĄ PATYRĖTE. VISI YRA CR BUS
APGAUTAIS, KURIE JIEŠKOS LAIMĖS PAS NETIKRUS BURTININ
KUS. TIKRU BURTININKU YRA TIK ZUBOW, ŽINOMAS VISAM SVIE
TE. PATS 2UB0W0 VARDAS PILNAI UŽTIKRINA JO TEISINGUMĄ.
ZUBOWTURI DIDELIUSTURTUS EUROPOJ IR AMERIKOJ, TAT JIS
NEGALI APGAUTI. JIS STEBUKLUS PARDUODA NE KAD PINIGUS
IŠ TO DARYTI, BET KAD VARGŠAMS SUTEIKTI PAGELBĄ IR ATDEN&
Tl PASLAPTIS. TURČIAMSZUBOVV UŽ JOKIUS PINIGUS NIEKO NE
PARDUODA. VARGŠE DARBININKE, SUSIPRASK NORS SYKĮ,, LIAU
KIS KENTĖTI VARGUS! ZUB0W TAU IŠTIESIA MGELBOS RANKĄ.

STEBUKLUS PARDUODU NEAPSAKOMAI PIGEI, PUSDYKIAI:
1. KEPURĖ, KURIA UŽSIDĖJĘS PASTOSI NEMATOMU, GALĖSI
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VISUR IETĮ, VISKĄ GAUTI, VISKĄ PAMATYTI. AR KASGALI BŪTI
GERIAUS? PREKĖ TO DOL.,BETDABAR PARDUODU TIK UŽ
2. MEILĖS LAŠAI, SUJAlSPRISIMONYSI KOŽNĄ MOTERĮ------- $IC
3. PAPARČIO ŽIEDAS, SU JUO VISKĄ ŽINOSI IR PADIRBSI KITOKIŲ STEBUKLŲ ANT SVIETO NĖRA IR JIE NEREIKALINGI.
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JBĖMe XUBOW, CHICAGO.
eomiu viską žūneunūs. Aiį ūnau kad. jut afiga/uo du.
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sykj šoktas. Taigi,
jtės, nepraleiskite to
vakaro, paskui gaili-

Pajieškau savo brolio Tamošiaus
Norgilo, Kauno gub., Raseinių pav.,
Margišklu vai. 10 metų kaip Amerikoje. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žnlą adresu:
Juozapas Norgilas,
331 — 34 avė.,
Milwaukee, Wls.

ečla Draugija “Rūta'

škojimai.
ivo pažįstamo JurgJ
teina iš Pagausahčio,
i, Airogaios parp., Raauno gub. Apie 23
nerikoj pirmiaus gygirdėjau, esąs kur
ai kas Ji žinot ar Jis
nlą adresu:
s Morkevicze,
,
Chicago, IH

Jonas Kuliukas Dabromisliu pa
jieškau pusbrolio Juozapo Kuliuko,
Kauno gub., Alizavos parp., Strošiunu
sodž, apie 7 metus kaip Amerikoj
6 mėnesiai atgal gyveno Chicago, Ill.
Prašau duot žinių šiuo adresu:
John Kuliukas,
506 Mirtie avė.,
Bridgeport, Coun.

Aš Jonas Petraitis pajieškau savo
brolio Jurgio Petraičio, Kauno gub.,
Raseinių pav., Gaurės parap., Milgaudžiu kaimo. Pereitais metais išvažalvo iŠ Chicagos { Wisconsin gi
rias. Meldžiu duoti žinių šiuo adresu:
J Petraitis
1201 N. 9th st.,
East Št. Louis, Ill.

o dviejų draugų Antair Jurgio Samulllo.
gub., Raseinių pav.
reikalų, meldžiu parairesu:
k Sluburls,
1,
Raymond Wash.

Pajieškau
savo
dviejų
draugų
Juozo Matusevičiaus, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Linkuvos parap., Vovonelių sodž.; antras Petras KirMeldžiu
sauckas, iš Lauksodiečlų.
atslleptl šiuo adresu:
Joseph Matulunas,
153 %. Meade st., Wilkes Barre, Pa.

llai, Jonas Vincas Ir
mavičiai, paj ieškom
lomo Maksimavičiaus,
bus tr|s metai kaip
avom; tąsyk Jis buvo
rtsharne, dabar nežineturl tiesės rankos
Meldžiame duoti
io adresu:
i Maxim,
Duryea, Pa.

f

valuškiutė pajieškau
iejaus Petruskiečiaus
is vaikus turi, paeina
Šeinių pav., Galiniu
parapijos, Vleštartų
augiau 20 metų Ameatgal gyveno New
dabar nežinau kur
uių man šiuo adresu:
Kaluškiutė,
,
Baltimore Md.
igo Petro Tumo kitu
Gan. Vitkus; metai
ro iš Cliveland, Ohio
Puriu labai svarbų
i Kauno gub. Anykš■liniu sodž. Teiksii šiuo adresu; gau,

dauskas pajieškau ša
bo Laužonio, Vilniaus
lo. Pirmiaus gyveno
do valst, o paskui
enver, Colorado, adj: 1726 Market st,
ias duos man apie
10. dovanų. Prašau
uo adresu:
Brodauskas,
’1. Hyde Park, Mass.

ušo Lindzevičiaus ir
1897 metuose karAthol, Mass. Turiu
kalų. Jie patįs ar
s duoti žinių šiuo

liewski,
Colorein, Mass.

ina iš Su valktį gub-.

Pajieškau savo tėvo Jurgio Matu
lionio, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių par., Ginkunų dvaro, 9 metai
kaip Amerikoj, Turiu labai svarbų
reikalų, todėl meldžiu, kas apie jį
žino, ar jis pats tatsiliepia šiuo adresū:
Petras Matulionis,
175 W. Fifth st., So. Boston, Mass.

Springfield, III.
G. Tachllauckas, 1217 W. Jefferson St.
Scranton, Pa.
2018 Luzerne St
Geo. Baltrūnas,
Juos. Petrlkys,
1514 Rose Av*

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre 9t
Union City, Conn.
65 Brennan
D. F. Eimaltis,

Waterbury, Conn.
785 Bank st.
K. Ch. Kažemekas,
Jurgis žemaitis,
824 Bank at
WAUKEGAN, ILL.
M. Rakauskas,
1015 — 8th st.

M

Padovinio gm., VišSeniaus gyveno
pats ar kas kitas
tan žinių šiuo ad-

TEMIKITfi.
I
Apgarsinimas ttors ne visus vertą
skaityti, o tik geresnius, bet tok} ap
garsinimą, kaip gerb.—Dr. Hartmano,
tai atsidėjus verta perskaityti ir jam
tikėti.
Dabar męs atkreipiame atydą, kad
perskaitytumet atsidėję Daktaro Hart
mano apgarsinimą ir {sitėmytumet, j
ką jisai sako. Yja tai vienas iš ge
resnių daktarų ij^Įotįęl serganti, ko
kioms ligoms, apraudami jas gali
kreipties vietoje kuę žkitur pas dak
tara Hartmaną. Reikia tik parašyti
lietuviškai, o apturėš pagelbą nuo
ligos arba silpnybių, kurios kankina
Nesveiki, tegul tuojaus rašo nuo ko
nori pagelbos sveikatai. Rašyk dar
šiandien, nelaukk; ilgiau, nes kuom
greičiau, tuo geriau.

Lietuviškai ar Vcklškai.

Brooklyn, N. Y.
E. Fromes,
73 Grand Street.
Ant. Jankauskas,
65 Hudson Ave.
Jan Milewskl,
87 Grand st.
BALTIMORE, MD.
John Louis,
657 W. Baltinio: e St
112 N. Green St
J. ZebraucKas,

Chicago, III.
P. M. Kaitis,
1607 N. Ashland Av.
M. J. Tananevlče,
670 W. 18th St
Mike Valaskas, 345 Kensington avė.
ELIZABETH, N. J.
D. Bočkus,
211 First St;
P. Mikolainis,
122 Magnolia avė.
JERSEY CITY, N. J. 1
Ant Rėklaitis,
234 Wayne 3L
L&wrence, Mass.
Ramanauskas,
101 Oak street

flow Haven, Conn.
Vaitkevičius,
48 Walnut st

Atkinds

PATERSON,
Bros.,

‘BIRUTES’ORCHESTRA

Grajina puikiausius koinpazicijaa
N. J.
ant strunų ir trubų
273 River st.

Koncertuose, Teatruose, Baliuose. Pik
Philadelphia, Pa,
nikuose, Vestuvėse, Apvaikščiojimuose
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street etc. Reikalaujanti geros muzikos kreip
kitės žemiau padėtu adresu.
Portland, Oreg,
Su tikra pagarba.
News Ca
Jg£q Browmau,

draugo Vinco Ver>
>., Vilkmergės pav.,
nykščių miest Jisai
i malonės duoti ži-

Labeiko,
st Rochester, N. Y.

SEATTLE, WASH.
International News Agency,
102 Washington St.,

Worcester, Mass.
M. Paltanavičia, 16 Milbury Street.
J. Kalakauskas,
66 Milbury SL

Burtininkų Kazyros (Kortos)

Ant Bridgcporto, prle^ žv.ĮlJurgio bažnyčią.
Te'efonas ^'ur<Įį 2705

larausklutė, fr
paučienė,
East St. Louis, Ill.

lo Povilo Blukaus,
mergės pav., Traš•ckų sodž. 5 meta!
s; pirmiau gyveno
dabar girdėjau gy. Turiu labai svar
biau žinoti apie jį.
šiuo adresu:
Binkus,
Room 4, Vancouver,
B. C. Canada.
i dviejų draugų Jurir Jurgio Paukščio,
gub., Mariampolės
jm., Trakinės kaimo.
gyvena Brooklyne,
iuoti žinių šiuo ad-

liczkauskas,
Manessen, Pa.

'O, KĄ
ARųruPRAWR!LU5??
ĮTIKĖTI

LIETUVIAI!
Eikite mokintus gero amato! Ko
dėl atiduodate žydams ir vokiečiams
geriausius
uždarbius,
o
lietuviai
dirbate sunkius darbus už mažą mo
kestį. Eikite mokintus prie taisymo
laikrodėlių, auksinių daiktų ir išpjovimo lltarų
(Engraving).
Daba’lietuvis yra
pagelbinlnku mokitojaus ir jums pagelbės visame tarne
reikale. Mokslainė yra North Clark
st. ir Chicago avė. Plačiau norėdami
dažinoti atvažiuokit arba rašykite zemlaus padėtu adresu. Gausite pilną
paaiškinimą ir musų katalogą.
Nastor W. Girdwain,
Chicago School of Watchmaking
Bush Temple, Chicago, Ill

MI
KĄ
Mt
Mt

Rosijos-Amąrikos Linija
Vienutine vežant*!. Be persėdimo
Linija tarp Rosi-jos ir Amerikos.
Rusiškieji pačfiyiTai garlaiviai
išplaukia šiuo laiku:

RAU.'

r

GERIASIA PROGA NORINTIEMS
GERĄ BIZNĮ DARYTI.
krautuvė
geriausioj
Parsiduoda
vietoj, lietuvių apgyventoj, didelėje
gatvėje, prie pat lietuvių bažnyčios.
Krautuvė turi tavorų trijų skyrių
galanterijos, visokių smulkmenų, laik
rodėlių, grandinėlių, žiedų ir kito
kių daigtų; turi visokių kningų, turi
drabužių, baltinių ir tp. NorintĮs pirk
ti turi gerą progą pigiai nupirkti
gerą vietą.
Savininkas išvažiuoja
gyventų j farmą.
Kreipkitės adresu:
John Derkintls,
718 W. 18 st.,
Chicago, Ill.

i Ame

rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateit} su pageibij
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius
burtininkus lankosi {spėjimui savo
ateities ar laimės ir moka jiems už
tai po kelis ir po kelioliką dolierių.
Garsiausia ant svieto burtininkė bubuvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems {spėdavo ateit}. Pas
jų vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnas, kunigaikščiai ir karaliai
ir kiekvienam jį ateitį {spėdavo.
Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko Į svietą ir
šiądien jomi naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas
turi, gali su joms {spėti ateitį telp
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
vartoti ir kaip ateit} {spėti yra dabai
gaunamos musų štore. Kaina jų 50c.
šios Kazyros yra geriausia bovykl;.
liuosame laike ir su jom, ne tik save,
bet Ir visus kitus geriausiai nubovysi šeimyniškuose Ir draugiškuose
susirinkimuose.
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-3248 S. Halsted St.
Chicago. III.

f-AR TURITE?-*®
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

st

ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo
XI.00 ir daugiau « mėnesi.
Chicagos lietuvius užkviečiame apsilankyt pas mus,
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas.

Plymouth, P«.
345 E. River St

8. Poteliunas,

ROCKFORD, ILL.
211 S. 4th st.
M. Fanstel,

SO. CHICAGO, ILL.
Pet. Ostrovskis, 8701 Commercial A'.

J. J. HertmanowlGZ,
A. OLSZEWSKIO BANKOJ

8o. Bolton, Man.
N. Gendroliiis,
224 Athens Street
28 W. Broadway, ■
J. G. Gegužis,

bi

3252 S. Hilsted St, Chicago, HL

<11

t
£

Chicago, Ill,

3252 So, Halsted St

132 S. Clark, Gor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 806
Tol. Franklin 1178-

Gyv. 3H2 S. Halsted st., arti 3lmos

<
I

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JįJOZUPA RIDlKfj
Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčins cigarus ir

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

i

i

I

i
I

3253 Illinois Gt., Kerte 33rd
Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tumiau šįamst| guli iš <
mokti nuo 4 iki 0 įsvai&lų. ž
Kainuos tau tik S3O. Mes
duosime vijų setf skutimo
prietaisų. Bis amatas yra
tinkamu perdėm visame
sviete ir tamista turis! ta-

tę busi «aw darbdaviu. Rašyk pat:

Pittston, Pa.
Ad. Bendlnskas,
42 Chesnut St.
103 Ko.
J Kazakevlčla,
St.

r-i,

A. OLSZEWSKI

Attorney & Counselor at Law

A. E. JOHNSON O. CO, , "nosfokofP’s barber school
27 Broadway
New York. ! 140$ ('•no Ave.,
Pittsburg, Pa

V ibi žinote.

Chicago, Ill

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: ! *ovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavffus
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
Perka ir parduoda namus ir liotua.
Siunčia pinigus j Rossi ją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosi jos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

F. P. BRADCHVLIS

III klasė $43.50 ( ir $4 pagalvės ameri
II klasė $57.50 } koniškos mokeslies
Pirmoji klasė $62.50.
Smulkesnių žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos atstovus.

Pittsburg, Pa.
Baltrušaitis Bros.,
2400 Fifth av.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street.
J. G. Millauckas,
1811 Wharton St.
Paterson N. J.
A. Vareikevtčius,
70 Lafayette

3252 So, Halsted St,,

Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar seną.
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad
( gali drąsiai eiti Aokti publikoje. Teip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na j svetainę, Freiheit Turner Hall,
3417 So. Halsted street, mokinu
sekančiomis dienomis: Sausio 16
23 — 30, Vasario 1 — 8 — 10 — 24,
Kovo 24 — 31, Balandžio 5 — 12
28, Gegužio 3 — 10 — 12 — 26,
Birželio 9 — 11 — 14 — 23, 8 iki 11.
Prof. Julius S. praneša visiems, kurie
nori išmokt tuos šokius, kad ateitų
sekančiu adreso: 2124 So. Halsted
street.
Julius S. praneša visiems, kurie nori
išmokt tuos šokius, kad ateitų sekančių adreso: 2124 So. Halsted st.
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
6 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck
skirt; irish jig; clog; Spanish waltz;
waltz two step ir waltz side step ir
95 kitus.

KAINOS IŠ LIEPOJAUS;

Newark, ri. J.
Ambrazevičla,
178 Ferry .Street
NORWOOD, MASS.
28 Austin St
Tumavičius,

Iš New York
Sausio 21mą 1911
Vasario 11 tą 9111
Vasario 25ta 1911

iki Rotter iki Liepo
dam ui
jai
1 $31
III klasė
$38
III geresnė klasė ■ $33
$40
$43
$50
Antra klase
$.50
Pirma klasė
860

Baltimore, M th
E. Gawlis,
1834 N. Castle Street
Vincas želvls,
603 So. Paca st

B.

Banka k. Olszewskio

KAINOS:

Pas šiuos mus agentus galima už
sisakyti “Lietuvą’’ metams ar ant
pusėj metų ir užsimokėti.

New Britain, Conn.
21 Pleasant Street
IM. J. Čeponis,

Mokykla šokių

Telephone Yards 239D-

Laivai
BIRMA
RUSSIA
KURSK

“Lietuvos” Agentai

Brooklyn, N. Y.
/ mbrozėjus,
120 Grand St.
Lesniauskas,
298 South 1st St.
Parsiduoda bučemė ir grocernė.
124 Grand st.
Vieta gera, apylinkėj gyvena visokių J. Liutkauskas,
tautij žmonės, daugiausia lenkai ir
lietuviai. 10 metų vedžiau tų biznį,
Chicago, 111.
dabar turiu 2 lotus, noriu statyt
J.
I.
Bagdžlunas,
2334 S. Oakley Ave.
namus ir ten gyventi.
Kas norės
3036 Union avė.
Ad.
Gimbutas,
pirkti ateikite: 1715 Canal st., Chi
Jonas Ugaudas, 1613 So. Halsted St.
cago, Ill.
Jonas Janusas,
1508 S. Canal st.
Zen. Jucevicze,
118 E. 115th St.
Parsiduoda saliunas lietuvių apgy Petras Laka ras,
710 W. 14th Pl.
ventoj vietoj.
Platesnėms
žinioms Vine. Linka.
1813 String St
kreipkitės pas savininką: Julius Neu Petras Mankus,
2345 W. 20th st.
mann, 1346 So. 50th avė., Grant K. Steponis,
849 — 34th St
Works, Ill.
Vine. Stulpinas,
921 — 33rd Place.
Jonas Visockis,
8139 Vincennes Rd.
Parsiduoda mesinS. Kas nori mel
Cleveland, Ohio.
džiu pasiskubinti.
Yra pardavimui
viena mėsinė ir saliunas.
Parsi P. Szukys,
1408 E. 25th St.
duoda Iš priežastės, kad 8 metus
belaikant mėsinę, vaikai išėjo Į moks
CAMBRIDGE, MASS.
lus, tai nebėr kam bedirbti. Apielin- Pet. Bartkevičius, 877 Cambridge St.
kė apgyventa lietuvių, taipogi lenku.
Puiki gatvė.
HARTFORD, CONN.
John Jaras,
Kar. LeBevlčius,
40 Mulberry st
49 & 48 Bering av., East Chicago, Ill.
Telefonas 1383,
Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis,
Box 708.
Puikus mūriniai namai 2 flatų su
basement flatu, duoda arendos $40.
HAZLETON, PA.
{ mėnesį, parduodami už $3800. Kū Aut. Shukis,
103 N. Wyoming St.
renama pečiais. — 38 gatv., J vaka
rus nuo Halsted gatv. Paklauskite
INDIANA HARBOR, IND.
pas A. Olševsk{, 3252 So. Halsted B. Yasiulis,
3604 Deador st
street.
LEWISTON, ME.
14 Summer st.
Arendon atsiduoda puikus didelis K, Vllaniškis,
basement flatas, 7 kambariai ir reiMINERSVILLE, PA.
kalinis kambarėlis, pakaktinai švie
Ramanauskas,
Box 538.
sos.
Arendos $8.00.
Taipgi flatas
ant 2-ro augšto 7 kambariai, $16.00.
NEW YORK, CITY,
— 819 W. 38 gatv., prie pat Halsted
žemantauskas,
307 W. 30th st.
gatvės.

) sesers Rozalijos
auno gub., Raseinių
parap., Alavlnlskių
, kad gyvena Ginča
is pranešti šiuo ad-

(Notary Public)

(
Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame <I
F. S. KUZįUARSKlS
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- <
ROCHESTER, N. Y.
(
Kazys Dapšis,
150 Joseph avė. 911 W. 33rd Str.jf J, Chicago, III. nališkas visuose teismuose (suduose).

A-OlssewsM
3252 S. Halsted St.

Ant pardavimo, didelis namas net
ant 2 lotu. Arendos { menes} atneša $120.00 tame name yra šiokie
bizniai: didelė karčiama, puiki didelė salė, Ir šiaip du štorai. Labai
puikioj vietoj lietuviais apgyventoj,
ir ant svarbios gatvės, Parsiduoda
ant lengvo Išmokėjimo tik reik iškalno {nešti $3,000.00, o kitus išmokėsite vatomis; atvažiuokit pasižlūrėti: Ferdlnend Ketclk, 3517—19
Cedar st., Indiana Harbor, Ind.

J. J. Hertmanowicz

Inkorporuota

Ant Pardavimo

Liiidkevičius,
3 Lewis),
New Yor, N. Y.

Ir visokius kitus dokumentus, Ir už
tvirtina visokius dokumentus pas
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir
atlieka visokius kitus notarijališkus
darbus.
Visokiuose notarijallškuose reika
luose kreipkitės {

Garsus Vokietijos kroniškų ligų
gydytojas. Su užsendintoms li
goms, ateik ar rašyk

Galima gauti kiekvieną savaitę
’Lietuvą” už 5c. pas šluos agentus:

Montello, Mase.
35 Arthur St

IKdirba
Doviernastis” — Kon
traktus, Raštus pardavimo

CHICAGO.

Kur gauti “Lietuvą.”

B. P. Mlszkinls,

TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS

Room 1020 Masonic Temple
State and Randolph Sts.,

Worcester, Mass.
Ant Bernotas,
45 Ward St

Kiekvienas iš mūsų paprastai turi
vilt} sulaukti geresnių laikų švieses
nės ateities. Bet jaigu kas ištietyčių
užklaustų ko męs norime, tai atsu
kimą nelengva būtų duoti. Daugu
mas iš mūsų gyvenas be jokio tikslo,
be jokio aiškiai apibriežto plano, ir
pertai eina gyveninio kelių, nežinoda
Pajieškau savo pusbrolio Konstan mas, kur einąs. Toks žmogaus gy
tino Grikšto, Kauno gub., Telšių pav., venimas yra klaidimas. Kiekvienas
Plungės valse., Kulių miestelio. Pen privalo turėti aiškiai apribotą tikslą,
ki metai Amerikoje.
Pirmi aus gy- ir stengtis tą tikslą atsiekti. Atsaveno Rockdale Ill., o dabar nežinau kančiausis laikas pastatmui sau tikslo
kur, tai meldžiu, jai kas žino, pra yra Nauji Metai. Todėl, pradedant
Naujus Metus reikią nuodugniai ap
neškite man šiuo adresu:
svarstyti,
kas yra mums reikalingiau
Benediktas Butkus,
sia,
ir
potam
pasirūpinti tuos reika
195 Penny st.,
Stoughton, Mass.
lus atlikti.
Vienas reikalingiaushj žmogaus gy
venlme daiktų yra jo namas. Be namo joks žmogus apselti negali, ir
per tai matomu daiktų yra, jog yra
bloką skolinti namus per visą amžių,
Reikalingas agentas
pardavinėti ir mokėti taip brangias palukas, ko
ta i p vaaugščiausios rųšies drabužių eiles ir kias daugumas išmoka
Jaigu
esi
neturdinamą
randa,
apsiaustus, padarytus ant mieros. Mo
tingas
ir
neišgali
nusipirkt
sau
pui
kame agentams gerą komisiją. Par
davinėdami jūsų pažystamiems ir kius namus, tai piru tokius, kokius
Bet gyvenk savo
draugams 1 luošomis nuo darbo va išgali nupirkt.
landomis padarysite gerus piningus. name.
Kiekvienas, kuris pastatys sau už
Kreipkitės pas:
tikslą
nusipirkt sau namus tais Nau
Kai. Kallsh,
807 W. 12 th st.,
Chicago, 111. jais Metais, tegul ateina į mūsų
banką, o nors jis neturi tiek piningų
kiek reikią mokėti už namą, tai taip
Reikalingos moteriškės prie atrin pasirūpinsim ateiti jam pagelbon. —
kimo skudurų bei kitokių darbų, pas surasti apsakantį namą ir atrasti
Goodman & Stephen, 3226 — 3228 ' būdą sulyg kurio jis galės tą na
So. Halsted st. Chicago, Ill.
rna užpirkt ir Išmokėt, ne apsunkin
damas save, neskriausdamas savo šei
Reukalaujam gero vyro prie ofiso mynos, bet priešingai, traukdama nau
darbo, mokanti lietuviškai, lenkiškai, dą iš mūsų parduoto namo, ir savo
rusiškai ir truputi angliškai. Turi piningų, kuriuos { j{ įdės.
Kaip jau visi žinote, męs turime
mokėt gerai skaityti ir rašyti. Gera
šimtus
visokių namų, nuo pigiausios
mokestis geram vyrui. Padarysime
iki
brangiausios
kainos. Todėl, ne
kontraktų ant metų ar ant 2 metų,
kaip norės ir jai turės kaucijų už laukiant ilgiau, ateikite į mūsų banką
dėti $500,00.
Kas nori užimti tų šituos dalykus apšnekėti.
darbų kreipkitės } mūsų banka,
George A. Pupausky & Co., Savings
Bank 2342 So. Leavitt street, Chl-

galite aprūpinti visus
savo reikalus

Daktaras E. '6. SgIioIbp

WILKES BARRE, PA.
J. Matulunas,
153 S. Meade st.

KAIP PRADĖTI
NAUJUS METUS.

A. Olszewskio Banko

3252 So. Halsted st., Chicago.
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WESTVILLE, ILL.
S. Kreivėnas,

Reikalavimai

Markūnas.
Cliveland, O.

a . švogerlo . Ignoto
■- angliško vadinas

ČIA NE HUMBUKAS.
Kiekvienas, kuris tik per ma
ne užsirašys sau, arba kitą nau
ją skaitytoją laikraščiui prikal
bins, prlsiunčiant $2.00 ant ma
no vardo, apturės vieną. iš čion
paminėtų laikraščių: t. y. “Ko
vą”, “Lietuvą”, “Vienybę Liet."
ar “Laisvąją Mintį” per ištisus
metus; taip-pat gaus dovanai gar
siąją
knlngą
“Baltramiejaus
Naktį”, verstą iš prancūzų kal
bos, kurios kaina 75c. ir dar
“Gramatiką" (Mokytoją} iš ku
rios išmoksi anglišką kalbą, taip
labai reikalingą Amerikoje. Laik
raščių prenumerata metams vistiek 2 dol. kaštuoja, jai užslrašyt iš rėdystės, bet kuris per
mane užsirašys, tai gaus ir laikraštį ir labai naudingas kningas. Kaip tik prisius 2 dol. už
naują skaitytoj:?., tuojaus viskį
apturės. Metas skaitosi nuo die
nos užrašymo. Laikraščių agen-<
tas:
J. Naujokas,
220 E. 78 st., New York, N. Y.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste

Offisas

Rezidencija

1725 W. 18th St

5208 W, Harrison St.

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Sasso aptiekoje
Telephone Cinai 1208

i

NAUJI METAI
Nauji metai prasidėjo. Su pradžia naujų metų pradė
kime ir naują geresnį gyvenimą. Atmeskime visus negerus
mūsų papročius, o priimkime geresnius, pagal kuriuos męs
galėtume pakilti dvasiškai ir materijališkai ir pagerinti savo
būvį.
Kad pagerinti savo būvį, žmonės gyvenanti šioje ša
lyje, turi būtinai mokėti anglišką kalbą. Nemokantis ang
liškos kalbos, nors žmogus būtų gabiausias ir darbščiausias,
gerovės nesulauks, nes be kalbos šioje šalyje jis niekur
negauą gerai apmokamo darbo, nė jokios pramonės vesti
negalės.
Išsimokinimui angliškos kalbos yra geriausia mūsų
Knygele kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose.
Šią knygelę męs duodame dovanų kiekvienam, kuris užsi
rašo laikraštį “Lietuvą” ant 18 mėnesių ir užsimoka $3.00,
prenumeratos, tai tiems šią knygelę dovanojame. Už pi
nigus jos niekam neparduodame.
Ši knygelė jau atvedė mumis su virš 3000 naujų skaity
tojų, ir visi, kurie ją gavo dovanų labai mums dėkavoją už jos išleidimą, nes jie su jos pagelba išmoko ne vien
anglišką kalbą, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.
Dabar yra pradžia naujų metų, parankiausias laikas užsirašymui laikraščio. Todėl su pradžia naujų metų tuo
jaus prisiusk $3.00, o gausi laikraštį “Lietuvą” per pusantrų
metų ir šią brangią knygelę prisiusime tau dovanų, su kurios
pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir angliškai laiškus
rašyti, o mokėdamas angliškai kalbėti ir rašyti galėsi ir
tu užimti geriau apmokomą vietą negu ligšiolei turėjai;
tada ir pats mums dėkavosi už gerą rodą.
Virš minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popieros
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:

Arti 52ros Avė.

A. OLSZEWSKI

Telephone Austin 459

Valandos: nuo 9:30 iki 12:00 dion.
nuo 3:00 iki 4:00 po piet
nuo 7:00 iki 8:00 vakare

Valandos:
iki 9:00 kiekvieną rytą

3252 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

DIDZIftUSlftS LIETUVIŠKAS

KATALIOGAS

Tilžėje

Vokiečiu oatvo (DGiiwiiG Strasse) Nr. 55
iį
rūpinsis
Didžiosios'Oetuvos, Amerikos, Anglijos ir kitose

Iš Amerikos' {
budu gerįau

mę, kaip ir kokiu
gimtines kraštą.

Prekybos d^lyjkuose Tilžėn atvykusiems apreiškia,
kas užlaiko, geriausius tavorus ir parduod už pi
giausias kainas. Žodžiu, kiekviename reikale duo
damas sąžiniškas patarimas, ant kiek jis nereika
lauja ypatišką išlaidų, veltui (dykai).

Tautiečiai!, Naudokities kiekviename reikale šita
mano Įstaiga. Adresą reikia dėti tokį:

J. Vanagaitis, Tilzeje (Tilsit
Vokiečių gatve (Deutsche Strasse) Nr. 55
PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti dčl atliepimo krasos ženklelį
(markę) Prūsuose 10 pfg. Didž Lietuvoj 10 kap
, Amerikoj 5 cent.

i

Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų,
gaunamų pas

I

BrldQGDort ClotUlnū Go. GhlGaoo, III.

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje
telpa sekanti daigtai:

Dra.Da.nil

Ji duoda palarįmus reikalaujantiems kaslink keliavimo^į Ameriką, Angliją ir kitas šalis.

i

Skvrlule.

R&site Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes.MarSL—L kinius, Kaklaraikščius, Pirštines, Kepures, 8krybėles Čeverykus. ir tt.

.v.-,,“

, L

Muzikališkų Instrument^ Skyriuje.
tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Melofonus, Trumpėtus, Trambonus, Altus, Teoorus, Baritonus, Basus, Kontrabo
sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras,
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas),
Pij&nus, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.

RlŽUteriidS Skvrluie

Risite Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūge
1—Į Hus laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne
stojamus, Kompasus, Medalikus, Bronzoletas Auskarius, Špilkas, Sagutes.
Žiedus, ir tt.

— , !.■

.2.-, ■

Tolesniame Skyriuje. Risite Sidabrinius Peilius, Šaukštus, Videl
—
'
-f-—-*■ ■- cius, Tacas, Fotografijų Kameras,. Parašo
nūs, Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontauines
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, Šepečius, šukas, Peliukus, Žir
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas, Globus, Stėreaskopus
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Kataliogas turi 160 puslapiu, didelio formato su aiškioms iliustracijom5
visokių daiktų.
.
P r Įsiusk už 10a. markę pačio kaštam Ir męs jį prisiusi m DYKAL
Adresuoki! Siteip:

tub

>
I

I

4,;_

BrldoBuorv Giothlna Go.

3248 So. Halsted St

Chicago, Ill.

I

-------------------------

8
Jauni ir seni, turtingi Ir vargiai, ateikite ir dalelskite man išskai
tytl jųsų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.
e

Brangus Daktare 1
Už iš gydymą manęs teip gera. t.
skubiai iš gana svarbios lytiškos ligos, ne randu
žodžių išreikšti
buvo dėkingu
mo, o tai ačiū
geram Jųsų ta
me pasišventi
mui ir augštam
daktariškai
mokslui. Visa
dos ir kiekvie
Mike Paliokas.
nam savo drau
gui pranešiu, jok geresnio Daktaro,
kuris su tokiu atsidavimų ir sąžiniškumų ligonį gydytų, no galima atra
sti. Lieku su puikiausiais del Jųsų
linkėjimais ir dėkingu aut visados
Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Su pasakymu vardo $1.00

Kaina 50c.

Garsiausias sviete
DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKA8

PROF. H. LEIBOWITZ
AS pasakysiu tomistai su kuom apsivesi ir teipgi
vardiį ypatos, kuri tave myli.
Jelga tu nori žinoti kaip snv susivaldyti Ir
kaip žengti kiekvienų žingsnį gyvenime pasek
mingai, kaip nepadaryti Jokios Klaidos savo už
siėmimuose, kaip apsisaugoti nuo nepasekmiij
ir nelaimių, kaip išvesti visus užmanymus lai
mingai: tiesos dalykuose, kelionėse, prietikiuo
se sa prieitais ir draugais, sveikatos, nuopuo
lių, dalykuose turto ir abelnai visame kas lytis!
Tamistos gyvenimą.

Esmi vienatiniu kortą lėmiku (burti
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškumą tą, prie kurią šir
dis linkusi nors jie butą ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios Širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgauti
įtekmę ant tą, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitę, dabarte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

727 maxwell st.,

ffsamss
AS KALB u LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.

ivta'AvMįživtn

GĖRUSIĄ KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

Angliškos Kalbos
Jos Vardas yra:
Kaip rašyti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose*’.

M

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie@ tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžj moJgP kinds angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų anSgliškoje kalboje, tai ir angliškos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny@ gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti 1
« 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 { vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rasėj as skaito
lietuviška laišką ir mato kaip ta patį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodį su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo>gu neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles ‘‘Vadovėlis” No.1209 ir “Rankvedis” No.1300,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose“.
Ši knygelė ne vien 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:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant©
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, it
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse ©
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai'kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
vra šimtai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėli
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išversti) į lietuvis
ką kalbą ką jie reiškia.
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 ja
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” an
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuves išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vieta ar darbą
ir pralobtų, o kada bus mūsų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo turtingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tap
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes ;
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įtura. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokyklą jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikal
rūpinamės! laikraštį “Lietuva” tokia žmonių
Lietuviai jau pradeda suprasti mūsų gera norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mūs
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai niurni 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 tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime mūsų
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laiŠka adresuokite šiteip:

TIKĖKIT IR ATSIDUOK1T TIKTAI TAM
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BRE.eeoLLm
uždetojas.

kuris juodu ant baito ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktun.
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savogarbinimai, visuomet yra be vertes, neškit} turi mus išgirti, dėlto klausykim u teuukim žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinumus.
,
...
,
Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurio jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o ne bandykim ieškot pagelbos pas nežinomus, savegarbinančius daktarėlius.
. .
Dėlto Aukšti Daktarai Gydymo Instituto, “The Collins New York Medical Institute’’, kuns yra didžiausiu iTzgarsingiausiu visoje Amerikoje, galsuteikti darodymus savo darbavymosi, o kuriems ligių, nėra visame pasauleje, kadangi tą
liudija tūkstančiai tvirtinimo ir padėkos laiškų, iš kurių norints keletą čionais patalpinta.
Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:
-

AR TURI:
Gerbiamas Daktare!
Aš buvau visiškai nusilpnėjas ir lytiški blogumai man
teip įkirejo, jok ne turėjau ramybės nėkuomet. ir tų kankinimų per ilgą laiką ne galėjau jokių
būdų atsikratyti. Šią dien gi, ačiū pa
tarimams mano draugų, suteikusiu
man Jųsų adresą, lieka vien tik pra
nešti, jūk esu laimingiausiu žmogumi
pasaulėje, kadangi joki blogumai ne
kankina ir sveikata sugryžo, bet už ta
viską tūrių viešai išreikšti tiktai Jums
širdinga padekavonę, teipgi labai gei
stina butu, kad kiekvienas mano Tau
AntanasBartaseviče tietis žinotų Tamstos adresu, nes tik
čion šaltinis sveikatos, o ne reiktų
klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus.
Lieku dėkingu lik mirties
Antanas Bartaseviče
27 Hutchins Street, Batavia, N. Y.

v idurių ligas, užkietė
jimą, nedirbimą, skilvio,
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas,
kepenų ligas, hemoroidas
(prietvarį).
škrufulas,
nerviškus nusilpnėjimus,
plaučių ligas, slogą pilvo,
neuralgią, žarnų lipą,
slogas nosies ir gerklės,
bronchitis, asthma, paraližą, akių ligas, austi li
gas, pat rūkymą, pūslės
ligas, visokius išbėrimus
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar
vyriškas, ar moteriškas,
šviežias, arba chroniškas.

Prisiųsk tuojaus 10 centų
markėmis, apturėsi gar
singą knygą Dr. E. C.
Oollins,
“ Vadovas in
Bveikątą”. Ji yra būtinai
reikalinga kiekvienai šei
mynai.

Dauggerbiamas Daktarei
Skausmai krutinėję, trumpas kvėpavymas ir ne atsakan
tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesu daugiaušiai kankinanti. Tasman yra žinoma
iš to, jok tie blogumai, per ilgą laiką
mane vargino ir niekur no galėjau
atrasti pagelbos, bet gavęs adresą,
šaukiausi prie Jųsų pagelbos, kurią ir
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir
geriausiai gydydami.
Nuoširdžiai
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą man sveikatos j
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok
kiekvienas,su kuriuomi turėsiu progą
John Skiptunas
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos
sveikatos pas kitus daktarus, bet vien tikšauksis prie Jųsų.
Linkėdamas del Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkingu
ant visados.
John Skiptunas, McAdoo, Pa.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi vpatiškai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hyndman
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

3J81 So. Bllstll Street.

CHICAGO, ILL

Gramatika angliško kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta) ............................. $1.00
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo..................... 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo .......... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveikslais (ap
daryta) ........... ...' ........ „35c.

Puikiai yra išgydoma musų garsinga
metodą, kuri suvisai prašalina ligos
priežastis, /^prašykit ligą pilnai. Rašykit
šiandien, nes atidėliojimas pavojingas.

P. Mikolainis,
Box 62.

New York City

Vokiškas Institutas akims
ir ausims gydyt.

GERMAN INSTITUTE
For Eyes and Ears

Dept, 80. — 2320 Park ave.
St. Louis, Mo.

,

a lip Į#’?
tapti®1®'

Mfs trokštam, kad visi, kurie yra neužgnnčdlntl aukitali
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikrų Ir ištikimą gydymu. Męs paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavg»
neišgydė Ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjlmas

hk sratst

*
Jk
rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plčmos, lopui burnoje,
skauduliu ant licžluvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunnriitose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai.
.MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—M ES NELOPOME.
Mllhnfrimni
kankina tavę nubėglmai paeinantlnuo
Ii UUuctllildl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu® Inai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmui strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas
mus, męs tave Išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Užsikimšimai

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budame
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena Id tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodilima kraujo, arba eyflll,
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abelna praataišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheumatizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai

išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.
Tūkstančiai vyru atyava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji Lra krautuvė ži
nios ir talpina t,am tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedarrti už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmotam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.

ims, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti
silpnumai, ir tt. ATI DĖJIMAI YRA PAVOJINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Sutinimai

Odos Nesveikumai

Uždegimai, sutinę ir skausmingi
sunnrlai. kantrybę atimančios
užsisenėję ligos kurios padaro
gyvenimu nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos šl‘ok,os

J
gyslos ran
dasi visur ant žemesnės dalies kimo, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų;
yra silpnas velkant is jautimas da ugmaž n uola tai.
■ Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

'

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

1®$ pr
Jgh ffflhsdrĮ liM. ■

gSafst S ® &

jeigu tomistu kankina do
rinimai. plikinantis šlaplnim is, pnslės nesveikuInas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs
išgydom viršui minėtus nadejimus be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

UUtlilllildl

i

Abelnas Nusilpnėjimas

KOT &F33 Kp®

įę pįi to i fe

ąst
lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliui, pageltonavus ir
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra
Jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas
mus aut gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA busi Išgydytas.

ans it a

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku*

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 300, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiuetumet man
vieną iš tuo knygų.
Vardas ir pavardė

Adresas
S teitas

jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

State Medical Dispensary

naxre, ta pl &

150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

priešas caro mas

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo G iki 7 vakarais. Nedėldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydvino turi atsišauk
ti arabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

teis dviejose pirm
htijos durnose p

tarėju savo nevisada

amanmiK ir

SE3£2E5ESH5Sa823S

pakas ridamo teis

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS HS:

san patektu daugiur

iri Eiskofe nl

ris.

Noriu išgydyti kiekvieną vyrą sergantį išpKrimu lytiškų dalių gyslų, strikturą,, nisflrrečiamui kraujo nuodus,nervišką sunejsltjimą.pažlugimą lytiškų dalių ir ligas liečiančias vyrus,
šitas nuoširdus pasiulinimas yra atviras visi ims, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems šitiems imooimi, kuria buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vieaintšlį būdą kuriuomi tikrai išgydau.

js dalyj !2uča

caras.
hi. imkėtei

Nemokfik už gydymą be naudos — moklk už tikrą Išgydymą.
Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plau&v'- vepenų ir inkstų, noria ir labai uisedintaa.

Slaptos Vyrų Ligos

SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jermulka“ ant
galvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti.
Tą numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybe.
Ta knygele išpe
rėta daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kitų; paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kunigo Geručio knygos
..Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėti!

Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos Ir
pamokinimus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR. F. HARTMANN,
OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet.

NedSliomis 10 iki 1 p. p.

Vakarais Panedėlyj ir Petn-yčįoj nuo 7 iki 8.

ču įeita ant ffinj
ik caras pa
tie ir ik chinietž

toj raišo dalyj, Ei
raišio dalies &

Kraujo Užnuodyjlmas

Dusulys. Brončytas ir kitos plau
čių ligos tikrai išgoma mano vėliauaiu budu. Širdies ligos.

riau pagelbsti X i RAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleldžiu ir
turiu didelį pasisekimu, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš esu pa
slryžęs sergančius gydyti Ir mokyti kart be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kart sergi tart tik geras daktaras gali pa
sc pingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydymų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Guod. Dr. Ilart
Malonus Dr. IlartKrislus!
manas!
manai:
Esu labai dėkin
birdingai dčkavoju Dr. Hart- R.
Su džiaugsmu prigas už geras gy
manui už išgydymą ligos skaudė
siunčiu savo paveik
duoles, kurios man
jimo po krutinę, sunkaus kvčpaslą ir didelį dėkingu
e/ pagelbėjo nuo už
virno, širdies ligos, nes nors kiti
mą už išgydymą ma
neįstengė išgydyti, o Najorko Šarsikrečiamos ligos,
no vydurhį ligos, iš
laianų Institutas tik sunkiai už
nes vos penkiolika
bėrimo kūno, blogo
dirbtus mano pinigus viljo; bet
diemj pavartojau
kraujo, sutinimo ir
Dr. Ilartmanas, kad išgydė, tad jam ir dčkin-'^/
ir jau jaučiuosi ge
skaudėjimo blauzdose. Dar kartą
gas; tai prisiunčia paveikslą, kad į laikraštį pa
rai. Labai dėkin
tapyti. ANT. JUŠKEL13, P. O. box 2,
sakau, nemažai esu dėkingas už
gas už gerą daktaravimą.
sveikatą. Jos. Turkeviče, 695 Sher
DU BOIS, Pa. į. POPOVIČE, Model Farm, Pa
idan Road Canal,
Wilmette, Ill.
schall, Philadelphia, Pa.

Moterų Ligos.
Vidurinės ligos, skausmai strėno
se. baltosios tekėjimas ir kitos li
gos tikrai iigydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos tr nerviš
kos ligos moterų.

Plaučių Ligos.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mano,
HS Į)3i,01I)PSi U ! nes eRn senas daktaras,pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge

Spcci)alis(»5 vyrų ir
moterų liįų.

bvttm kraštu pašai

ir visos odos li£os, kaip ve pučkai
piktoji dederviat, iunvotts, nieliūlys, hermobiodai, sustiprinimo
gyslų, naikinanti nubegimai, jsisentjusios li/e*

simitašp®
valdžią ięnfeg
tam priešių ęni
rai ir ritinė rak

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. Z!NS

pi'dvri daktarą ne

Chicieo.

diiaieaai uattiįl
airašą kūnus, fe

Valandom Nuo B ryto iki 8 vakare, Nedollorre n to 9 ryte Iki 4 po piet.

®®s. Jie aeladii

<

OFISAS—-Kampas 31 ir So. Halstod gat.

i
<

DENTIST AS

(Gyvenimas virš aptlakos.) JU CHICAGO, ILL

*

Telefoną, Yards 1532

I
<

Dr. O.C. HEINE

m užkrėstą
fet namuose ki

Dr. J. KŪLIS

liionii po kelias i

Gyd.i tojns ir Chirurgus

apiahina d
pt užlas ijįj jjn

3255 S. Halsted St.

Chicago, Ill.

I

PRIĖMIMO VALANDOS:
e
Nuo 9 ryto iki 12: « iki 9 vaknie
1 Medei.: nuo 9 Iki. 12 po p et; nuo 6 ki X vsk.

® naro pyinrii
Aferas Reny.

KOŽNAS GAUS DYKAI
kuris prisius keleto
markių, musų No. 8
kutai iogę, didžiausiu
liotuvlJkoj kalboj, 64
dideli puslapiai. Jame
telpa apraSymul su v iri
kas gali but matyta
200 ilgų, vyrų, moterų
ir vaikų, pasako nuo ko
jos prasideda, kaip jo*
pažinti, kaip nuo jų
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek
jos prekiuoja ir kur jaa
344 SO. STATE ST.
gauti. Paveikslai ir pre
CHICAGO, ILL.
kės y vairių kvepiančių
near Harrison St.
Ir gydančių mulių, Pertumų, Elektro-gydan.
Žingeidumai Patologijos
Clų aparatų, Roberinlų ISoirblmų, Monų,
Žingeldu utJ Osteologijos
Painų, Štukų, Drukuo
Žingeid i mai ‘Gvomuliavljamų Maiinellų,
sre Organu
monlkų, Koncertinų,
Brltvų, Pavinl!evonh|
Tirinek pradžia ir iszslrystima Ž n^iszkos
ir Šimto! kitokių koi<
Rasos duo Lopszio iki Grabui. Pf.na.tyk Kei
num reikalingų dalyt
stumu* Gamtos. Žingeidumus iv MRž. '‘szkų. ISkirpk Sitį apgal.
kumus.
Tirinek inteknie ilgos ir paleistuvystes, per ' elnlmį Ir prisiųsk mum, o tuojaus gau*l visai dy
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose Ir kai katollogįJohn I. Dagdziunas, ProptS
ligotuose padėjimuose. Lavus Iszrodlnetojas
JOHN** SUPPLY HOUSE atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo gyvenime.
80. OAKLEY AVE.. CHICAGO, Mt

VYRAM TIKTAI

JAPON]

INEJIMAS DYKAI

GALERIJOJ
MOKSLO

liniuką

®ai ant ciesoiia
laikomas pusdi
jfie paprastą ai

mirtim pasu
linkus anarchis

prie ffidarjly
jog valdžia bijosi,
UrP gyventojų i
II Matyt bijosi
’fei demonstrac
febo Ura

INŽENGA DYKAI

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. State St. CHICAGO, ILL.

okj

gymies.

PKnta.bokint
buvo snadį
^i1 manė iš 5

Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

SKAITYK. “LIETUVA." Jeigu nori Kad tavo Biznis pasigerintu, tai ansloarsinK “Lietuvoje

b

kelio, ris? hite už j
Išgydo kad bufum

išgydoma greitai, tikrai Ir su pilna
slaptybe. Narvų nusilpnėjimas,
nupuolimas sveikatos, žudymas
stiprybės, Bubėsimas kraujo, užauodyjimas. ilapuminės gaištys.

(Ištyrimas Dykai.)

s

—Inkstų nesveikumas gali išsivystyti
lllal į pavojingas komplikacijas, ir jeigu neatbotas, pagimdys kitas Ilgas ir komplikaci

Siusk ji šendena.

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
padaryti kaip ir kitiems.
KURTUMAS IR UŽIMĄS
GALVOJE

1^1 *

Mes Išgydom Vyrus

CNSVijCMiMlt

Namine Mokykla

'S*?3

Utarnlnknis ir notnyčiomis nuo 7-8 vai. vakare.

5 vai, po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10—1 vai po pietų.

Offi<=o valandos: šiokiomis dienomis nuo 10

8

A. OLSZEWSKI,

Guodotinas Daktarei
Širdingiansiai ačiū Jums u
ugražynimą man sveikatos, kurią atgavau
vartodama Jųsų
dideles
vertes
vaistus. Kiti dak
tarai no galėjo
manęs išgydyti
per ilgus metus,
bet J us tą sutei
kėt gana skubiai
ir pasekmingai.
. _i
Užsisenejusis
Mrs. P. Laganiene reomatizmas, ke
penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurio mane kankino ilgą laiką,
jau dabar apleido ir fiiuom laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama,,
jok likau Išgydyta ant visados. Peri
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
gelbos ligojo užtikrysiu, jok esate ge
riausiu Daktaru pasaulėje. Lieku ant
visados dėkinga ir prielanki
Mrs. Paulina Laganiene,
Elmhurst, N. i.

(Hasssaa

fe išsiveržima

Stot*

hlno viršūnės, ]

gerai inuisyt
fe Gandį

;
;

hbnvc
^feoriausi
Vtdninlaj ir

aristokratus,

