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sausio 24—26 d. 6 bylas ir Tau Jas ir kitus laikraščius platina, ti ir gavę užmokėti po 50 rub.
Sulig komisijos sumanymo:
ragėje sausio 24—2(j d.—13 bylu. “Rygos Naujienų” agentas Ja- bausmės, turėjo nustoti.
Bet 1912 m. turi būti paviete 298 mo
Amerikos mėsos trustas sten
kaitis. Po “Rygos Naujienų” kur piningas ten ir galybė. Žyde kyklėlių su ąoo mokytojų. Liau
MASKOLIJA.
giasi visą pasatrię apvaldyti ir vi
Sausio 17 d. Katine prasidėjo pirmą vietą užima “Lietuvos Ūki liai nenusiminė. Vienas turtingas dies mokyklų direkcija iki šiol
Maskoliškoji valdžia viešai pa są mėsos prekybą Į savo rankas
tikra žiema. Nemunas sustojo ninkas”, kaipo geriausias ūkiškas žydas, Milvidskis, užvedė dalyką iš valdžios iždo suteikdavo Eže
garsino, jog gavo atsakymą nuo paimti, kad paskui galėtų sta
— Viltis į—
laikraštis, nors kuningėliai ir la per ministeriją ir išgavo leidi rėnų pav. mokykloms apie 43,Chinų valdžios ir kad tas atsaky tyti gyventojams visos žemės
bai jo neužkenčia. Dagi sta mą lįuosai važinėti. Dabar prasi 000 rubl. Sulig komisijos suma
mas ją užganėdina, todėl ne siųs tokias mėsos kainas, kokios tik
čiai iš sakyklos šį laikraštį li deda konkurencija tarp lietuvių nymo 1921 m. ta pati direkcija
IŠ ŠANČIŲ.
nė kariumenės prie Chinų sie patinka. ' Tas jam iš dalies se
jo skaitytojus keikia, vadindami ir žvdu.
turės duoti 104,000 rubl. mokyk
V. Krivaitis.
nos.
Chinai pripažįsta laisvę kėsi. Prustas gavo leidimą Bra
bedieviais, netikėliais, prirodinė
lų užlaikymui, ir vietiniai gy
Turkestano Chinams prigulinčioj zilijoj rengti skerdyklas, supirkiventojai—dar pridėti 71.000 rubl.
tuvių. Blaivybės draugijon pri- ja. J°g “prastas" žmogus negal
dalyj maskoliškiems prekijams,
IŠ PANEVĖŽIO.
Be to naujoms mokykloms tro
sirašusių toli p.er pustrečio šim
o to Maskolija ir reikalavusi. Dar augintojai Amerikos mėsos trusbas statyti bus reikalaujama iš
to. Jų tarpe 45.. abstinentai. Ki kas, bet turi žiūrėti ir klausyti
Anais
Pesą menki nesutikimai, bet nėra tui tarnauja. Todėl trustas, apvaldžios per 10 metų—358.000
tiems metams į valdybą išrink ką “dvasiški vadovai” apie juos
Lccko žemė, ant kurios apsigy
abejonės, kad ir tuose mažmo valdęs du produkuojančiu dau
O jie pats dykai dalina
rubl., o iš vietiniu šaltinių—•
ta: pirmininku kun. Turauskas, sako.
veno Fermos gatvės gyventojai.
žiuose Maskolija galėsianti susitai giausiai mėsos kraštu, o mano
120.000 rubl.
vice-pirmininku—Jonas Jankaus - žmonėms šimtus lapelių “Pir
Fermoje yra ir žydelių, kuriems
kyti. Apie užėmimą Chinams dar ir Maskolija apvaldyti ir ten
— Lietuvos žinios —
iždininku—Kaz Juozapavv- meivių Žiedų”. Vienok dabar
gyvulių
skerdyklas,
taip-pat pavyko Įsigyti žemės.
prigulinčių žemės plotu jau kal parengti
čia, rašt įninku—Pct as Jankaus- jau daugelis pradeda nebetikėti
bos nėra. Kokios priežastįs su per savo agentus bandė apval
gąsdinantiems kuningėlių žode
kas
ti negalima, bet jų prieteliai lie IŠ PAPILIO, Ežerėnų pav.
mažino Maskolijos godumą, ne dyti ir Australiją, kur auginama taraujančios ateina žinios. S11— Viltis 4liams
ir
stačiai
sako:
“
kam
jau
1
tuviai už geras magaryčias savo
žinia; bet be priežasties ji neiš daugiausiai avių vilnoms, o mė lyg vienų, revoliucija platinasi,
męs
turime
duotis
taip
vadžiotis
Papilys šviečias! Nuo Naujų
vardu nupirko jiems žemės, pa
sižada niekada savo mierių, jaigu sa jų atlieka, nes gyventojai jos sulyg kitų gi ji puola. Buk
kuningams už nosių, juk ir męs
Metų įsteigta 2 nauji mokykli:
lis gi sutiko likti amžinais žydų
mano, kad pigiai.gali tuos mic- tiek nereikalauja, kiek avių už revoliucijonicrių svarbesniejie va IŠ JONIŠKIO, Šiaulių pav.
turime galvas ir protus ir męs
viena mergaitėms .miestelyj—mo
skolininkais. Lietuviai, taip elg
rius atsiekti. Svarbiausi Masko augina. Bet su Australija Ame dovai nužudė vilti laimėti. Buk
(nuo mūsų korespondento).
kytojauja čionykščio reformatų
damies, tik save nuskriaudė. Ir
lijos mieriai Azijoj yra—griebti rikos trustui nepasisekė.
vienas iš svarbesnių vadovų, ge
kuningo duktė p. Neimanaitė;
29 sausio . vienoj smuklėj tū Iš kuninginių laikraščių pirmą
Australijos vaizbos ministeris
kuodaugiausiai kitiems priguliunerolas Orosco, pasisiūlė pasiduo las girtuoklis iš Pikelių sodžiaus, vietą užima “Vienybė”, “Katali kaip gi ne? Štai, koks nors Lei- antra Smalėčių, abiem lytim vai
ba, likęs žemės savininku, ge
čios žiemės. Dabar ten liko jau Best pagarsino apie machinaci ti valdžia!, jaigu jo šalininkams
kiškos Blaivybės draugijos" or
kų—mokytoja atvažiavo iš Ute
pragėręs
paskutinius
piningus,
jas
mėsos
trusto
atstovų,
ir
ap

rokai pralobo: padidino savo tro
vien žemės prigulinčios Chinams,
kaltė bus atleista. Bet su juom eidamas laukan, paslydo
nuo ganas. Jis labiausiai peršamas bą, atidengė aludę su gramofonu nos stačiatikė, visiškai nemokan
kurių, dar nesusiorganizavusi mil reiškė, ’ jog valdžia pasistengs drauge buvęs vadovas B'nnco su
blaivininkams. “Šaltinio” pareina
ti lietuviškai. Sunku vaikams
ar smuklę su svaiginančiais gė
žiniškoji Azijos ciecorystė pati trustą suvaldyti ir neleisti jam tuom nesutiko ir su savo karinu trepu ir krito augštieninkas. t Įn nedaug. .
suprasti-susikalbėti su tokia mo
Įėjo be žado kokią valandą,
žmones išnaudoti. Valdžia ne
rimais. Šitoms gi “įstaigoms”
tojais nutraukė i kalnus Sonora
kytoja, o apie mokinimą vaikų
Trukumą lietuviško kningyno
lija pasidalino su Anglija ; besipla mananti laukti, kol svetimas trus valstijoj kur tikisi prieš prezi sigavęs tapo suparalyžiuotas nuo žada užkišti vienas lietuvis krau- puikiai klojasi, nes šventadieniais lietuviškai nėra nė kalbos. Drautinant toliau į pietus, turėtų su tas pradės vaisius rinkti. Jaigu dento Diazo valdžia sukelti ten sutrenkimo sniegenų; ir taip tuvninkas, Petrauskas. Prie knin- ir mūgių dienomis žmonių kimš džias valstiečiai įsteigti Kučgalyj
sidurti su Anglija, o su ja pyk- suvaldymui svetimo trusto esan gyvenančius indijonus, kurie yra praslinkus keletai valandų, pa gvno žada intaisvti ir skaitvkla. te prisikimšę. Neįstabu tad, kad ir dar keliose vietose mokyklas;
Gydytojaus nešaukta,
nemaža dalis artimųjų sodžių
tiesi gana pavojinga. Dar Mas čių teisių nepakaks, valdžia su labai neužganėdinti. Revoliuci- simirė.
vertėtų prašyti direkciją, kad at
Jau
paduotas
gubernatoriui
mel

kolija Azijoj golėtų griebti koki manys naujas. Valdžia niekada jonicriai buk sutinka liautiesi ka nes nebuvo iš ko užmokėti: vis dimas. d'ik nežinia, ar šiais rc- jaunimo ištvirko, tas “instaigas” siųstų lietuvį kataliką mokytoją.
belankydama. O kiek dar yra
Turkijai prigulintį žemės šmo neleisianti trustams ir monopo ro, jaigu nuo vietos pasitrauks ką pragerdavo. Pati su vaikais
Lietuviai-katalikai esame čia nu
liams
Australijoj
taip
inšigalėti,
liko
dideliame
varge.
slaptų smūklių? Juk beveik kiektą, bet tas be karo neapsieitų
dabartinis prezidentas Diaz
skriausti. Reformatai laimingesNors Joniškyje su alkoholiu- pritarti Joniškiečių tikram apir karas būtų vedamas ne tik kaip, jie insigalėjo kitose žemės
mi smarkiai kovojama, bet visgi švietimo skleidimui, Dabar kum ja alų ir degtinę. O vis tai ačiū ni, nes turi Papilio parapijoje
Azijoj, bet ir Europoj, jin ga dalyse, ypač gi Amerikoj.
net 3 mokytojus reformatus, ko
jam žmonelės aukauja skatiką gos gaunamos tik pas “Rygos žmonėms.
Ž. D.
lėtų insikišti ir galingesnės Eu
jiems nepavydžiame, bet ir sau
akaitį. Bet
gyvastį ir sveikatą.
— Viltis —
ropos tautos, nes Austrija ir ją
to paties trokštame: turėti “sa
PRANCŪZIJA.
pačią dieną, L y. 29 sausio, ten kningos brangios ir tos pa
paremianti Vokietija
neleistų
vo" mokytojus.
buvo “Saulės” mokyklos buste čios ne kokios. Tikras atsakanMaskolijai Turkiją apsilpnyti ir
Prancūzijoj pasitraukė nuo vieSausio 9 d. žmohėmŠ bažny
IŠ TELŠIŲ, Kauno gub.
“Joniškio P a v a rgęl iii še l_pjnio tis_jhdęlJsJ<uing}; Įias^su-.skai tyk
IŠ VILNIAUS.
jos žemės plotais susidrutinti.
Briando ministerija
čioje 'besimeldžiant, 2 latviu sėdo
I )raugijos" metinis Tiariti susi- ia Joniškyje labai reikalingas,
Europoj, ypač ant Balkanų pus- dėl, kad ji parlamente rado per
Vilniaus
mokslo
apskričio
glo

į ūkininko Kazlauskio iš KučgaMokytojas b.airukstis sausio rinkimas, Prie šios draugijos nes jame galėtų doresnieji žmo
salio pradėtas karas galėtų ap- mažai
bėjas
davė
žinią
Kauno
gub.
pritarėjų.
Prezidentas 12 d. laikė savo pirmą lietuvių priguli daug pasiturinčių ūkinin nes susieiti, pasikalbėti apie salio vežimą ir nuvažiavo arti pu
liaudies
mokyklų
direkcijai,
jog
Falliercs ministerijos dimisiją kalbos lekciją pirmoje- -valdiško
santro šimto vertą “šarčiuką”
pasekmių šiandien nieks perma priėmė, Briando ministerija už- je Vilniaus vyrų gimnazijoje. kų ir dvarponių. Metinis są
švietimo ministeris nesutiko Var Kvetkų linkon. Greit pasigedo
nario mokestis tris rubliai. Apart Joniškyje belieka tik viena už
tyti negali. Europoj karau pri ėmė vieta pasitraukusios nuo vie
Tokias lekcijas ketina įvesti ir sąnarių ir parapijoms libai už einama vieta—smuklė ar alinė. niuose leisti įkurti mokytojų se savininkas savo kumelės, leidos
sirengusios visos didėsės viešpa tos 23 liepos dieną 1909 m. mi privatinė Pavlovskio gimnazija.
minariją.
su kaimyno Dūdos arkliu vyties
Paskutiniu laiku apsireiškė di
jaučia pavargėliams, . ir šelpia
tystės, jos po ginklų laiko mil nisterijos Clemenceau
Brianu Kaip matome, pasibaigė tas liūd juos pininginėmis aukomis, ir delė konkurencija lietuvių su žy d'aip-pat švietimo ministeris ir už Kvetkų, miške, netikt savo
žiniškas armijas. Nors tam rei lapkričio mėn. pereitų metų buvo
nas laikotarpis, kuomet Vilniaus valgomais produktais.
dais prekyboj. Po naujų metų nesutiko duoti valdiškuv teisiuv nei kumelę, bet ir vagius suėmė;
Dabar
kia labai didelių išlaidų, bet kad pasitraukęs nuo vietos dėl ne
mokyklų lietuviai mokiniai skur- draugijos u ž 1 a i komas ubagynas atidarytos dar dvi naujos lietu Telšių vyrų gimnazijai, nei Na mat, žmonės iš bažnyčios pradė
Europa pasidalinosi į dvi dali ir sutikimų su darbo ministeriu, bet
do, nieko apie savo prigimtą samdomuose namuose. Ubagų vių galanterijos krautuvės: tūlo rutavičienės privatinei mergai- jo eiti ir nebebuvo kaip išsinė viena nesijaučia už kitą drūtes tam pasitraukus, vėl užėmė vietą
vietiniai sukti iš jų rankų. Ne kas kitas
kalbą negirdėdami ten, iš kur vi- jame yra į
Žilinskio ir Rudžio. Dabar iš čių progimnazijai, kol
Susirinkime
mi

nė, todėl nieks karo, nors ir mažo, ministeriu pirmininko. Briand
si kitataučiai semia didžiau>ia
viso lietuvių krautuvių Jonišky gyventojai neapsiims kasmet tom kaip tik tuodu pačiu arkliavagiu.
dų
penimu
meitėliu
parnors su menka Turkija pradėti buvo ypač socialistų remiamas,
ir Ne m. Radviliškyj Trijuose Kasavosios num} Įėjimą.
je bus 10, neskaitant dviejų lie dviem įstaigom davinėti po
duoti
ir
už
gautus
piningus
nu

nedrįsta, nes ir karas, su Turkija dabar gi jo pu rėmėjai socialistai,
000
rubl.
pašalpos.
raliuose porą arklių taip-pat nuo
pirkti li ba gams dvi karvi ir dau-J tuvių vaistų sankrovų—p. J. čepradėtas, nesiduotų su viena Tur išreikšdami jam nepritarimą, pri— Lietuvos žinios —
Sausio 20 d. Rūtos bute buvo giaus rūpintis pavargėlių sveika- sevyčiaus ir p. Zastarskio. Čcbažnyčios nuvažiavo.
Vienas
kija aprubežiuoti. Jaigu jin insi- vertė nuo vietos pasitraukti.
d-ro Basanavičiaus paskaita “Apie ta ii- užlaikymu.
nuo Mintaujos, antras nuo Jasevyčiaus didžiausia ir geriausia
<
kištų nors vienas pašalinis, jau Labiausiai Briandui užmetinėjo,
levus lietuvių ir kitų Europos
Šios draugijos pirmininku skai vedama konkurencija žydeliams IŠ VILKAVIŠKIO, Suv. gub- kobštado, nesenai iš kalėjimo abu
jis apimtu visą Europą.
kad jis per daug švelniai su kil tautų pasakose". Paskaitą buvo tosi vietinis klebonas, ikun. But- būtų nebaisi, kad žmonės lietupaleistu....
Katalikas.
ningija kovoja.
— Viltis —
Seniau juste jutosi čia lietugana gyva ir turtinga. Klausy kevyčius. Iškart klebono nebu
ro nepradės, nors nuo senai tyko
miKas užims pasitraukusios
toju prisirinko nemažas būrelis. vo ir posėdis tęsėsi ratiniai. Jisai tyčia, joniškiečiai rodo pūta ri- vių miestelis, beveik centras vi
ii progos pagriebti Konstantino nisterijos vietą, dar nežinia,
mą saviemsiems. Ypač puikiai sos Suvalkijos; o dabar visi mie
poliu ir perėjimus iš Juodųjų cialistai ir dabar reikalauja, kad
Limpamosios ligos ve! ima ir šis galas susirinkimo buvo la pradėjo sektis "Joniškio Varto- goto miegame. Nei vakarėlio, IŠ VABALNINKU, Panev. pav.
jūrių i Terpžemines, nes karo ministeriu pirmininkas būtu jų
siaustų Vilniuje, Paskutine.,savai- bai triukšmingas. Keli -metai at tojų Krautuvei”: kaip kokia nei susirinkimėlio bent su lietu Sausio 2 d. čia buvo metinis
pasekmių bijosi. Karas čia bū
ir dabar tę susirgo 17 žmonių beriamąja gal, sudegus parapijos namams, “turgų" dieną išparduodama pre vių dainomis, nieko negirdėti. “Blaivybės skyriaus susirinkižmogus.
tų labai pavojingas; jaigu iis ne
jų prašalintas Briand buvo jų šiltine, ir vėl škarlatina—12 kartu sudegė ir esanti jame uba- kių už 300—600 rubl. Tik var- Jaunimo čia nestinga. Ir vyrų, mas. Aptariami buvo paprasti
pasisektu Maskolijai ir jos drau
ijos žmogus. Manoma, kad
reikalai.
Skyrius
gyno kambariai. “Pavargėlių Šel totojų krautuvėj yra didelė ne ir moterų gimnazijose nemaža kasmetiniai
gams, visi labai daug žudyti ga prezidentas Falliercs paprašys se vaikų.
turi
arbatinę,
kuri
šiemet apsi— Lietuvos žinios —■
pimo” komitetas sulygo su kle tvarka. Daug prekių prapuolė lictuvių-moksleivių ; laikiniai pa
lėtų: Maskolija galėtų nustoti vi natorių Monisč Poincare arba
mokėjo
ir
dar
liko
94 rubl. 13
bonu, kad tuose namuose būtų ar išvogta, per tai padarius per gyvena ir studentai lietuviai. Tė
sų vakarinių, užkariautų žemės
Dupuy sutverti naują ministeriŠvietimo ministeris patvirtino ubagynas su tą išlygą, kad metus arti 50,000 rubl. apyvartos čiai! visas vilkaviškiečių pasi kap. Paskui buvo tarybos rinVilniaus mokslo apygardos glo- komitetas paskirtų l8o rublių draugija neturi pelno. Didelis už linksminimas—tai kinematogra- kimai.
Išrinkti- J. Gvildys,
tarimo, turėtų stoti Maskoliios
dabartinj užsienių ministerį
namo remontui. Komitetas tuos tad sujudimas dabar pačioje val fas, cirkas, kartais lenkų arba ru M. Karosas, P. Janulaitis, J. Adapusėj, jau 1871 m. nužudžius dvi
choną. I’asitraukus nuo v
gimnaziją
piningus įteikė klebonui ir pada dyboje visi nori žinoti kas kal sų teatras. Šiemet atvyko ir žy monis ir E. Janauskaitė. Rinkiprovinciji, bijosi karo, nes jaigu
Brien du i, pasi t raukia
rė kontraktą, kad ubagynas būtų tas? Agituojama dabar veikles dų artistų kuopa, o pas lietuvius mams pasibaigus, J. Gvildys pao t ar j) tų
Lukiškiuose yra dabar
kad senoji valdyba negačionai per ištisus 12 metų. Bet niųjų draugijos narių per bu pažymėtinas vien tik bijojimas
daugiaus, o žudyti, vien kad Mas augštesni urėdu inkai
ir Algiero, vienos iš svarbiausiu ryti išviso 1,174 žmonės, Tuo praslinkus tik dvejiems metams, siantį metinį susirinkimą išrinkti prikišti prie bent-ko rankas, pa
dėlei nuomonių priešingu
koliai padėti, ji nenori.
1 ’rancūzijos valdybų
tarpu šitas kalėjimas pa
mo nutart, ar reikia “L. Ūkinin
namai sudegė. Tad dabar tūli ij- valdyba tikrai atsakančius, sidarbuoti. Liūdna ir gėda!
rius Įonnart.
tik 700—800 kalinių.
kas” išrašyti draugijon, ar ne.
R. Ildeginis.
žmones.
permainyti
komiteto nariai, pritariant dau
nesutikimus
Lietuvos žinios —
Šv. Jokūbo ligonbnt yjc mirė geliui kitų, pareikalavo nuo kle krautuvės užveizdėtoją, i n vesti
P. Matuzevičius buvo paklausęs,
nesenai
kaži-koks
Jachimavičiits.
kame tas nuomonių priešingumas
bono grąžinti 180 rub. į drau geresnę kontrolę. Tas gali pa
kariu menė nesuorganizuojų
ISPANIŠKOJI
AMERIKA.
geležinkelio
mašinistas,
kuris
ne

—rėčiaus atsakymo nesulaukė,
ta
gijos kasą, nes kontraktas tapo vykti, nes netrūksta čionai veik
ir
ncapginkluota.
kaip
IŠ
EŽERĖNU.
senai
buvo
čia
atvežtas
pasigy

Klausimą apie laikraščius prisi1. Jaigu ir dabar MasPereitą savaitę laikraščiai pa
neišpildytas. Klebonas griežtai liu, suprantančiu reikalą žmodytų,
kaipo
pamišęs.
JachimaTam tyčia susitvėrusi komisi ėjo išrišt pačiam visuotinam sul, nors pirma valdžiai tar- garbino žinią, kuri labai suerzino
atsisakė atiduoti, nes, sako: “jau n i ų.
vičius paskutinėje valst. lioteri- jaigu žuvo, tai visų žuvo ir už
Prekyba smulkiomis prekėmis, ja, pavieto bajorvedžiui pirmi si rinkimui.
joje
buvo
išlošęs
6,000
rublių
ir
imą garsino, jog Maskolija už lika.
garsino, jog
tai net per teismą neturite tie tiesa, lietuviai gali pasidžiaugti, ninkaujant, išdirbo pavasarį 1909
važiavo
jų
atsiimtų
Peterburgan.
m. pieną, sulig kurio norima įkur esąs tai toks, tai šioks. Sako,
ims Ui apskritį, kurį jau karia
sos reikalauti”. Bet čia dvari
besirengdama
buvo užėmusi, o dabar ir to iš karau su Jungtiniais valsčiais, Ūma jo mirtis pasirodė kai-kam ninkas Skorka griežtai išnaujo javų, matyt, dar vis valdo žy- ti čia tiek mokyklų, kiek butų kaip girdi reikia saugotis degApžiūrėjus mirusio pareikalavo grąžinti piningus, ki deliai.
sižada, tai reikia manyti, kad ir <u-irišii su i.-paniškoms respubli abejotina.
a “kariukais”, reikalinga viso pavieto vaikų pa tinės nuodų, taip reikia ir “dvaAzijoj atsirado toki, kurie ne- koms, kur amerikonai didelės kūną, pasirodė išlaužti šonkau taip, sakėsi, važiuosiąs’ pas vys pūrais. apgaudinėdami žmones, mokymui. Laikatarpis, kuriame sios” nuodų (sup. “L. Ū.”) saunori leisti Maskolijai susi<lrui in - simpatijos neturi tarp gyventojų. liai. Atvežtas gi ligonbutin Ja- kupą ir ten rasiąs tiesą. A dė daugybę ūkio produktų ir paskui ketinama tą pieną įvykdinti, ski go t is Paskui kun. Kemėšis grieti žemėms Chinams prigulin- • vitk teis} bės tame paskale, sun chimavičius buvo sveikas. Va- liok klebonas nesutiko., Nežinia, didžiausiais transportais pliantu riamas iki 1911 m. Per tą lai bės tokios priemonės: kas prieš
is, išlaužta jam šonkauliai li kaip viskas gal čia pasibaigti. veža į Mintaują ir į Liepėjų. ką ketinama įkurti 143 vicnkle- išsirašymą visų laikraščių be
čioms, arba gal už leidimą tą da- ku inspėti. Be abejonės Japoni
kutyje. Dėl to dalyko suin:- Bet pagal tiesą, rodosp piningai Žinoma, čia žydeliai pasipelno sių mokyklų; 38—dviklcsių; ir kuningo patarimo, tas tegul pa
jai būtų paranku, jaigu ii -'u
ginimo,
sidraugautų su ispaniškoms Ame ta ir pasodinta gub. kalėjimai! turėtų būti grąžinti, fiės neiš nemažai. Reiktų ir šiton preky 2—triklesės. Be to dar į jau kelia ranką.—Na ir nutarėme išligonbučio tarnu. Bus byla. pildyta sutartas kontraktas. Dau bos šakon Joniškiečiams atkreipti esančias mokyklas ketinama pa sirašyt tiktai tuos laikraščius,
nenorėjo.
nors
rikos rcspublikoms ir joms .gal
— Viltis —
nebūtų be naudos, jaigu už ingelis sąnariu išsiskirstė, neužga- akį, ypač, kad ir lietuvių su ka skirti 46 mokytojai. Kasmet gi kuriuos patars kuningėlis.
tėkmę ispaniškose rcspublikose
pitalais čionai netrūksta. Daugu bus įkuriama 18 mokyklų, ir prie tarė gi “Viltį”, “Vienybę”,
nėdinti, žadėjo neužsileisti.
yra tik'
'
viena
Apšvietimas žmonių jr tautiš mas nemokėdami sutaupytais pi jau esančiųjų skiriama 5 moky tinį”, “Žemdirbį”. “Draugi i
IŠ
KAUNO.
kuria
kas susipratimas pas Joniškie- ningais verstis kitaip, laiko pa tojai. Iki šiol Ežerėnų pavietas “Lietuvaitę”. Beto išrinktos tris
tų ir prižiūrėtų ir jau tą syk nė
dėtus bankuose už mažus nuo buvo mokyklomis turtingesnis mergaitės laikraščiams prižiūrė
Sau šio 9 dieną Tilmanso sa- čius, sulyginus su kit
Iš Pakapes Kipšas.
vienas nė kitas negalėtų taip kiš- Įėję buvo lietinių vakaras. Su- vos kampais, pakilęs i ek augš- šimčius. Vienas turtingas Joniš už kitus Kauno gub., o ateity ti.
Lietuvos
Ūkininkas —
nams prigulinčiu žemės plotų,
Daugelis valst čiu išsi- kio lietuvis, Šlapokas, turi ap je, kaip matoma, dar labiau pa
rengė “Daina". Pelnas paskir- čiau.
lai, turbūt, todėl, kad tam pasi kaip dabar kišasi neturėdamos tas “ Peterburgo Lietuvių Stu- rašo, be jokių pašalinių prikal ėmęs visus traktus, važioja ke liks užpakalyje kitus. Šiemet
priešino Japonija. Susipykti su konkurentų Jungtinės valstijos. denių 1 Iraugijos" naudai. \ a- binėjimu, lietuviškus laikraščius, liauninkus, krasą, ir atlieka vals
IŠ VIEKŠNIŲ.
Japonija Maskolijai pavojinga. Bet klausymas, ar ispaniškosios karas buvo labai ivairus: drama ir taip vis labiau ir labiau laik čiaus “stoiką”. Tam tikslui ji klosiu mokyklų: cerkvinių—24;
Karau tolimuose rytuose ji ne respublikos išdrys krypti Japo “Ūkanose”, dainos ir skambini- raščiai pas Joniškiečius įsigali. sai laiko arti 50 arklių, ir turi žydų—2; ir privatinių—1 “Sau
Vienintelė čionai kultūriškai*
prisirengusi ir dabar; todėl per nijos pusėn ir užsitraukti ant mas. Viskas pasisekė.
įstaiga—vartotojų
Tą liudyja ne tik užsirašinėji- nuo gubernatoriaus popierą, “jog lės” mokyklą ir 1 žydų. Moki ekonominė
karą su Japonija galėtų daugiau savęs neprilankumą Jungtinių
mas laikraščių, bet ir didelis skai su juom konkuruoti uždrausta”. niu tas mokyklas lankančių buvo draugija—gyvuoja jau bene pus
Tautietis.
žudyti negu pelnyti i Chinuose.
čius parduodamų laikraščių nu Bet žydeliai, matydami pelningą 6,200; o“ vaikų mokslo reikalau antrų metų. Tik šį rtfdėhį ką
Lietuvos Ūkininkas —
Galėti! netekti ne tik likusios Tarybos tarp Ilonduraso remerių pas laikraščių pardavinė užsiėmimą, nežiūrėjo nieko ir va jančių visame paviete yra apie tik nebuvo ji staiga pasimirusi.
Sachalino dalies, bet visu ryti voliucijonierių atstovų ir prezi Kauno apygardos teismas nag- tojus. Labiausiai
llblcll
Lili LiMvb I žiodavo keliauninkus slapta. Bet 19,000.
Mokytojų (be kuningų, Ją ko nepražudė viena iš di
išsiplatinusios
nių pajūrių.
Naujlcita” • vieną kitą kartą buvo sugrjeb- kurie tikybą išguldo)—151.
džiausiųjų visų Lietuvos varto*
dento atstovų, pradėtos ant Ame-jrinės kriminalines bylas: Kaune čionai bus “Rygos
i
j*3 r 1 1

POLITIŠKOS ŽINIOS.

AUSTRALIJA.

rikos kariškojo laivo žengia prie
kin labai palengva. Revoliucijonierių vadovas Bonilla, pirma
buvusios revoliucijos prašalintas,
o dabar vėl ją sukėlęs, reikalaui a, kad nuo vietos ’prasišalintų
ir jo vietą užėmęs generolas
Davilla ir kad naują prezidentą
renkant, nė vienas savo kandi
datūros nestatytu. Svarbiausias
klausymas, ar revoliucijonicrių ir
valdžios atstovams pasiseks iš
sirinkti abiem pusėm patinkantį
kandidatą, vieną, ar daugiau. Jai
gu tas nepasisektų, suprantama,
jaigu išrinktų vienai pusei nepa
tinkantį. prieš jį vėl kiltų re-

1$ LIETUVOS.

rmmirn OTOrrfii

x»'

' V U
■i. HE T U V A
tojų
draugijų nelaimių—stoka
gerų sankrovos tarnautojų. Kaip
darbavosi Viekšnių sankrovos
tarnautojai, apie tą geriau ne
kalbėti, bet jų darbavimos rezul
tatas buvo toks, kad juos praša
linus, rasta didžiausia betvarkė
ir deficitas, kurį vos ne vos pa
vyko padengti. Tame pačiame
kaip-tik laike vienas sankrovos
savininkas, žinoma, vikrus prekėjas ir žmogus teisingas, par
davė savo sankrovą, ir draugija
pasikvietė jį savąją vesti, kuriai
dabar klojasi kaip kokio burti
ninko rankose: žmonės aplinki
niai, pripratę nuo senai prie to
naujo vedėjo ir įtikėdami jam,
pradėjo būriais prie vartotojų
draugijos rašytis ir dar dides
niais būriais pirkinėti.
Dabar
jau ir aišku, jog nėra ko bijotis
už draugijos ateitį.

bet jie gavo taip mažai balsų, gi užstojo šaltis ir nušalnojo vai Albany, N. Y. Sudegė čia dra
bužių krautuvės.
Kadangi ug
kad pačios moteris netiki, kad sinių medžių žiedus.
nis smarkiai platinosi, tai gyven
jų kandidatai pereitų.
tojai angštiitinių gyvenimų ne
spėjo išsigelbėti. Sudegė keturi
UŽMUŠĖ UŽ ŠUNĮ.
CALIFORNIA PROTES
Centralia, Ill. Čia likosi už italai.
TUOJA.
muštas ateivys iš Maskolijos,
Donaldser.vi'le,
La.
Išdegė
Juozas Darsinski. Atėjo pas jį
Washington, D. C. Tarp Ja
čia visas miesto vidurys. Nuos

Iš DEBEIKIŲ, Ukmerg. pav.
Sausio 14 d. liaudies namuose
Aknystos dvarininkė P. Venclavavičienė surengė
šeimynišką
vakarėlį Debeikių parapijos vai
kams. Kadangi inėjimas į va
karą buvo be mokesčio, tad vai
kų iš visur prisirinko pilna salė.
Visųpirma vaidinta buvo “Bet
liejaus stainelė”. Paskui vaikai
užsiėmė tautiškais žaislais: ga
na tvarkiai, gražiai deklamavo
(tik perdaug balsiai), dainavo ir,
kaip kas mokėjo, šoko; žodžiu
sakant, visa salė ūžė kaip bičių
avilys. Rodos, visi vaikučiai bu
vo linksmi ir patenkinti žaislais.
Mažylis.

ponijos ir Amerikos padaryta
nauja sutartis, sulig kurios japoniškiejie ateiviai pastatyti ant
to paties laipsnio kaip europie
čiai ; panaikinti japoniečių aprubežiavimai. Prieš tą sutartį ke
lia protestus Californios valstija,
tik abejotina, ar su protestais ką
pelnys.

— Viltis —

TAUTOS ATSTOVAI
SUSIPEŠĖ.

IŠ PANEVĖŽIO.

Panevėžyje p. Tumašauskas,
lietuvis, nuo rudens intaisė prie
— Lietuvos žinios —
savo vaistu sankrovos vaisiu vvnu dirbtuve. P. Tumašauskio iš
/Š NAUJAMIESČIO, Pan. pav. dirbinio vynas skanus ir nebran
Širvinskio smūklėn užėjo vai giai atsieina: 40—70 kap. už bonkinas M., kurį smuklės salinin ką. Vynų dirbtuvei labai sekasi,
vynas
kas pavaišino alum iš.... at Abstinentams, žinoma,
bet papras
kimštos bonkos. 'M., išgėręs nepageidaujamas;
stiklinę, suprato, kad tai kaž tiems blaivininkams, vieton ne
koks nepaprastas gėrimas ir pra štis rublines Kaukazo vynadirdėjo kolioti šeimininką už vai biams; geriau jau savąją pramošinimą kaž-kpkiomis pamazgo niją palaikyti. Gal savas vynas
’
VAN DYCK . .
mis.
Pasirodo, kad butą ne ir ne taip geras, bet užtat jis
įžymus Amerikos literatūros žinovas ir kritikas.
alaus, bet.... paprasto žmogaus savas. “Motušės austas milelis
už
šilką
gražesnis
”
,
sako
priežo

skįstimo.
M. apskundė . smuk
Svirno Žvyne.
lininką valsčiaus teisman, kuria dis.
Giedroje”.
viais konservatoriais. Tik tuo mų farsą ".Audra
—
Viltis
—
me dalykas visai paaiškėjo. Mat.
met gali . būti k-alba apie bent Veikalai statomas pirmą Sykį
vieną naktį nakvojęs smuklėje
kokius Laimėj iraus.
Škotijoj.
vienas vaikinas ir gėręs alų.
J,. Galdinas.
Čia buva.j-.kaip sakyta, tirštos
IŠ LINKUVOS, Panevėžio pav.
— Lietuvos žinios —
Rytą, išeidamas, tarp tuščių bonmiglos, ir dieną reikia lianųios.
kų palikęs ir vieną pilną. Šei
Dėl miglų negali vaikščioti, kaip
Linkuvoje, miesto gale yra
mininkas. matydamas, jog pa “magazinas”—didelis namas. Jau
reikia traukiniai. Todėl susima
IŠ LONDONO.
keleivis paliko bonkoje neišger kelis kartus rinkosi vyrai tartis,
žino. darbai anglių kasyklose, nes
tą alų, pasidėjo tai ant lentvnos ar parduoti tą magaziną, ar ne;
Lietiniai turi čia ir savo klu n e p r i s I a t o.m a va go n ų.
ir progai pasitaikius, pavaišino bet vis nesusirinkdavo, ir pahko bą. kurs jau keliolika metų kaip
1
j A. KriauČiunas.
svečią.
namas neparduotas. Būtų dėlto gyvuoja. J. Iudkevičiaus Įkurtas.
Teismas pasmerkė Širvinskį gerai grūdus pardavus, bet na Po Jurkevičiaus buvo tą klubą
užmokėti 30 rubl. pabaudos.
mas turėtų palikti—būtų kur su paėmęs K. Šeštokas, o po jo—
T. Str.
sirinkimai daryti, vakarai.
visa lietinių bendrovė, kuri ir
— Viltis —
1 “Blaivybės” valdyba jau iš iki šiai dienai jį užlaiko. Kas
rinkta.
Piningų sumesta arti priguli prie to klubo, turi nario
AFRIKOS ŽVĖRIS AMEIŠ VABALNINKU, Panev. pav- 130 rubl. Reikėtų būtinai Įsteig mokesčio kas mėnuo mokėti po
(
'RIKAI.
ti arbatnamis, ne pro šalį būtų 4 pen.; kas narių mokesčio ne
Sausio 2 d. iš Dumblinau so ir raganos lempa. Norinčių veik moka, tas' už kiekvieną apsilan
Kadangi .Amerikoj labai, nadžiaus ūkininkas Paliokas, įkurs ti yra, tik kai-kurios kliutįs ne kymą klube turi mokėti po 2 j<iĮ > męscis „kainos tai netrokšta
gerai degtinę maukia, įtūžęs ant leidžia; klebonas nesistengia su penu.
Klube tame yra parda čia yjsękių... sumanymų turinčių
vietinio kamendoriaus F. Keme šaukti susirinkimo.
Vienas iš
Barzdavinėjami ir svaiginantieji gėri žmonėms pagelbėti.
šio už tai, kad tas jam draudė
— Lietuvos Ūkininkas —
mai. yra laikomi parapijos, drau valdininkų apgmenų biuro Wa
ne sykį girtuokliauti, įėjo į baž
gijų ir kiti susirinkimai ir ren shingtone, \\ . N. Irvin paduoda
Amerikon
nyčią ir sviedė į kunmgą akme
giami šokių vakarai. Kiek teko sumanymą gabenti
niu. Kun. Kemėšis buvo kaip
IŠ LATVIJOS.
girdėti, klubas šiais laikais duo laukinius Afrikos žvėris- upinius
arklius, antiliopas, verki udus,
tik prie altoriaus, mišparus lai
Latvių laikraštija dabar yra das jau pelną ir pajų piešė
kydamas. Akmuo pataikė į al
Tik klube viskas bran žirafus ir čia tinkamose vietose
užsiėmusi dviejų klausimų svar jams.
paleisti tegul sau veistusi kaipo
torių, išvertė liktorius, nuskėlė
stymu: vienas—tai rinkimai į v. giau kaip paprastose smuklėse.
laukiniai.
Sumanymas iš tolo
gipsinius altoriaus padabinimus.
durną; antras—tai rinkimai į Dabar ir tvarka klube daug ge
išrodo geras-, tik kas-žin, ar Ame
Žmonės, bažnyčioje beesantieji,
Rygos miesto durną.
Pirmieji resnė. nekaip kelius metus atgal.
rikos klimatas tiktų Afrikos žvė
kone sudraskė kaltininko; kiti
rinkimai skiriami, kaip žinoma, Klubo namas bendrovės nuomo
rims.
Iš laukinių iš Europos
kuningai vos jį išgelbėjo iš įsiu1912 m. rudenį; antrieji gi bus jamas. nenuosavas.
atgabentų paukščių, nors klima
tusios minios nagų.
Poli-.ija,
Kalnavertis.
1913 m. pavasarį. Ypač Rygos
tas Europoj rodosi mažai kuom
Palioką suėmusi, . rado jo kiše
— Lietuvos žinios —
spauda rūpinasi atstovų į mies
skiriasi, prisiveisė tik žvirbliai.
nėje dar kokių 10 svarų akmenį.
to durną rinkimu. Jau dabar pa
Bandyta gabenti lakštingalos, bet
Visą šitą žinią paduoda lenkų
aiškėjo, jog sutartis, dvieji me IŠ GLASGOWO, ŠKOTIJOJ.
visi atgabentiejie išgaišo, nes kli
laikraštis “Gon. Codz.”.
tai atgal padaryta tarp latvių
— Lietuvos žinios - —
matas. jiems netiko. Kitas daly
Čionykščių lietuviu gyvenime
konservatorių ir vokiečių, prie
kas yra—kas-žin, ar amerikonai
nieko neprivedė. Latviams ■vos retai kas svarbesnio, įdomaus
duotu veistiesi iš Afrikos atgaIŠ VIEVIU.
pasisekė tuomet trečią dalį at amerikiečiams atsitinka. Nežinia
bentiems -žvėrims, nes kaip iki
kas kaltas: ar žmonės, ar mari
Vievyj gyvenimas šaunus tik stovų gauti, nes negalėjo vokiššiol, jie vien naikino gamtos tur
nantis Škotijos klimatas, nes veik
tai palaidūnams: gertuvių (lan kai-rusiškos daugumos pergalė
tus: naikina, girias, naikina ir
ištisus mėnesius per tirštas mig
ti,
o
vokiečiai
dar
pasirodė
ne

giaus negu pavietiniuos' mies
žvėris. Dar kokia 50 metu at
las per 10 pėdų nieko nematyti,
užganėdinti
savo
šalininkų-latvių
tuos, o dievnamio kaip nėra, taip
gal vakarinės Amerikos preri
miglos marina žmogų, beveik ne
elgimos
rinkimuose.
Jau
tuo

nėra. Žiemos metu retos svei
jose laikėse bandos po 10,000
galima atskirti nakties nuo die
katos reikia, kad atviram ore iš- met, dveji metai atgal, probizonų, kurių mėsa mito indijonos. Bet visgi 'ir tose miglose,
stovėt porą valandų per pamal gresyviška namų savininkų dalis
nai, bet kaip tik vakaruose atsi
būtų galima Šis tas veikti. Net
das.
Vyskupijos valdybai pri buvo prieš susivienijimą su vo
rado baltspalyiai, išnyko visai bi
tokiose geležinėms replėms su
derėjo neleisti vienu laiku apic- kiečiais ir, jai būtų tuomet lat
zonai, liko jų tik parodymui keli
spaustose • šalyse kaip Maskolija
linkėj statyt net tris bažnyčias. viai neišskaldę savo spėkų Į dvi
šimtai tautiškame parke Yeloivvisgi veikiama, ■ arba sumanoma
Nernaviškiai ir gerai galėjo dar dali, būtų galėję, jai ir neapga
stone. Kas, vien prie‘naikinimo
veikti. O čia, nors ir laisvesnė
palaukti. Vis šis tas ir nuo anos lėti vokiečių, tai bent laimėti
šalis, nieko negirdėti, išskiriant priprato, tas veisti nemokės, grei
dorišką
pasiganėdinimą.
Į
at

šalies būtų tekę Vievio naudai,
čiau ir veisiamus svetimus žvėris
einančius rinkimus ruošiasi da pasigėrusių vaidu's, bei peštynes.
kol ten tikrai būtų reikėję.
Glasgovvo kuopos "šviesos” naikįs, kaip naikino ir čia bu
— Nuo keleto dienų Vievio bar ir vokiečiai ir latviai: taip
vusius.
draugija ir L. S. S. tarė surengti
valstiečiai pradėjo gaut laiškus vieni, kaip ir kiti norėtų kuokokį vakarą naujų metų dieną
ne iš krasos, bet iš vals-'iens. daugiausia rinkikų turėti, o tuo
bet visas sumanymas viekais nu
Jai kitur su tuo bloga, tai Vievy; tikslu kiekvienai šaliai namų sa
TEISDARIU KOMISIJA PRI
dar aiškiau. Pasiėmė kits kito vininkų skaičių padauginti. Lat ėjo. Prieš Naujus Metus, sulau
ĖMĖ-,SUMANYMĄ DUOTI
kę
apskelbimų,
kad
Šviesos
viai
paskutiniais
laikais
ėmė
dau

laišką ir fundyk! Kits nemokąs
MOTERIMS TIESAS.
gybę namų statydintis, kuriuo draugija viena parengia vakarą,
skaitvt griebia saują ir eina.
Paskirtame lai
tikslu jie gauna užtektinai pinin nu-traminome.
— Viltis —
Springfield, Ill- Illinois valsti
gų iš savo skolinamųjų įstaigų. ke, žmonių prisirinko nemažai, jos teisdariu rūmo komisija pri
Tečiau
latvių skolinamosios visi žingeidavo ką parodys“švic- ėmė sumanj’pią pripažinti mote
IŠ LINKUVOS, Panevėžio pav.
įstaigos noriai suteikia piningų siečiai”. Pradėjus muzikantams rims balsavimo tiesas renkant
Priėjusiais metais mes šiek tik dideliems trobesiams staty griežti angliška valcą, vienas— valdininkus ir pasiūlė teisdariams
tiek
pasižymėjome:
pradžioje dinti, todėlei ir namu savininku kitas pradėjo suktis, ir taip pra ta sumanymą gerai apsvarstyti.
kovo mėnesio susitvėrė vartoto skaičius tarp jų ne taip labai ėjo visas vakaras. Buvo tokių, Ar moterims balsavimo tiesos
pamatyti kokią
jų draugija—krautuvei sekasi ge didinasi. Tą matant, daug kas kurie tikėjosi
bus pripažiHlos ar ne, nežinia,
rai; pabaigoje liepos mėnesio bu pataria skolinamosioms įstaigoms atmainą nors ant galo, bet vel bet jos džiaugiasi, kad sumany
vo pirmutinis čia lietuvių vaka duoti paskolą ir mažesniesiems tui. Šokiai traukėsi nuo 6 vai. mas bus valstijos teisdariu bute
ras—pasisekė gerai; metų gale trobesiams statyti miesto pakraš vak. iki 6 ryto, daugumui pa perkratinėjaihas.Senate tasai
susitvarko kauniškės ‘‘Blaivybės” čiuose. Bent tokiu bildu skolin- bodo.
sumanymas jau du kartu buvo
Gaila, podraug ir gėda švieįstaigos
skyrius. Turi jau apie 100 rubl. damos, skolinamosios
skaitytas ir^ senatorių priimtas
tiktai reiktų 1911 m. taisyti skai prisidėtų prie rinkikų skaičiaus «iečiams, kad jie nieko daugiau prilankiai, d kaip kovojančios už
tykla, raganinė lempa.
Bet to padauginimo ir išpildytų savo nesumano apart šokių; juk šo savo tiesas moterįs užtikrina, ir
kių Gla-gowe ir be to netr iksta,
viso negana—stoka linkuviečiams tautišką priedermę.
tarp teisdariu yra 60% sumany
Vokiečių gyventojų dalis ver nes beveik kas šeštadienis tai mui prilaukiu.
ir choro ir daug, daug kitų daik
žiasi irgi prie to, kad miesto vienur, tai kitur juos rengia.
tų.
Girdėjęs ir regėjęs.
— Lietuvos Ūkininkas —
valdybą pasisektų savo rankose L. S. S. kuopai galima tarti ačiū,
palaikyti.
Jie laikosi didelėje nes jį, nors rengia šokius, bet SU BALSAVIMU MOTERIMS
vienybėje tarp saves, ir jai lat taip gi kas šventadienis ren
NESISEKA.
IŠ NIČIUNŲ, Panevėžio pav. viai rinkikai nesusivienys, tai vėl gia ir koncertus kuriuose išgirsta
Seattle, Wash. Čia, renkant
Stumbriškio valsčius nutarė galės pralaimėti. Reiktų todėl žmonės kokią dainelę, deklama
ciją, kartais .kokį monologą; miesto urėdninkus, moterįs turi
šiemet skirstytis vienasėdžiais. stengtis visas kliūtis pergalėti ir
tiesą balsuoti.
Pirmutiniuose
išdirbti bendrą finansinę ir eko Lai vis daugiau, negu nieko!

Vagabunda-

1$ AMERIKOS.

Washington, D. C. 23 vasario
dieną kongrese atstovas valsti
jos Wyoming Mondell, pavadino
atstovą Alaskos Wichershama
melagiu. Tas, jausdamasi drū
tesnių, šoko kumščioms ant sa
vo priešo, o Mondell taikėsi mes
ti kėdę alaskiečiui, bet iš savo
vietų pašokę kiti atstovai susipj’kusius perskyrė pirma, negu
jie spėjo susimušti kruvinai.

PRIGAVĖJAS VALDŽIOMS
IŠLYGAS STATO.
Hot Springs, Ark. Už priga-

keturi toki jau ateiviai ir barė
tolius ugnies padarytus skaito
jį, kad jis užmušė vieno šunį.
ant 750,000 dol.
Nors Darsinski teisinosi, kad to
nepadarė, parmušė jį ant grindų
White Springs, Fla. Su visu
ir tol mušė ir spardė, kol tas
išdegė šitas miestelis, neišliko nė
pasimirė.
viena troba.

GRĄŽINA MERGŲ PREKEJĄ.
NELAIMĖS ANT
New York. Atkako čia iš Pa
GELEŽINKELIŲ.
namos maskoliškas žydas Rosen
thal. Ateivių užveizda jį sugrą
žino Panamon, bet jos valdžia
tokios dovanos priimti nenorėjo,
sugrąžino atgal New Yorkan.
Reikia jį valdžios lėšoms sugra
žinti Maskolijon, jaigu ji pa
norės jį priimti. Rosenlhaliui už
meta, kad jis yra mergų prekėjas.

NEATIDUOTI LAIŠKAI.
Pereituose metuose pačtas per
davė Washingtonan dėl nesura
dimo adresatų 10,395,716 laiš
kų. Atidarius juos, pusė sugrą
žinta siuntėjams, bet 5 milijonai
nesugrąžinta. 73,000 laišku buvo
piningų ir markių už 64,303 dol.
36,000 dol. negalima buvo nė
siuntėjams sugrąžinti, nes laiš
kuose jų antrašų nebuvo.

vimą banko čia likosi suimtas
C. 11. Everetts. Bet jam pasise
kė iš kalėjimo pabėgti. Dabar
jis žada valdžiai į atiduoti ir
prisipažinti prie kaltis. j;*gu jį
UŽSIDEGĖ KASYKLOS.
nepasiųs
kalėjiman
ilgesniam
laikui kaip metams.
Everetts
Tonopah, Nev. Užsidegė ne
užtikrna. kad jis’taip gerai vra toli nuo čia esančios Belmont
pasislėpęs, kad valdžia jo ne anglių kasyklos.
12 darbininkų
sugaus.
ištraukė negyvus, devynis nuga
beno ligonbutin, bet yra dar daug
darbininkų degančioj oloj; juos
EMMA GOLDMAN BAŽ tai gelbėtojai stengiasi iš pavo
NYČIOJ.
jaus išgelbėti, tik ar tas pasiseks,
Indianopalis, Ind. Universalis- nežinia.

tų bažnyčios pastorius Frank D.
Adams leido pagarsėjusiai anarchistei F.mmai Goldman savo
bažnyčioj prakalbą laikyti, nes
svetainių savininkai, inbauginti

policijos perdėtinio, savo svetai
nėse jai vietos nedavė. Bažny
čia prisirinko pilna žmonių ir
Emma kalbėjo, išgindama laisvą
meile, ko gal krikščioniškoj baž
nyčioj dar nieks nedarė.

PABĖGĖLIS IŠ

New York. Atkako čia pabė
gėlis is Siberijos, maskoliškasis
socialistas Leon Deutsch.
Jis
turi 55 metus amžiaus; Siberijon buvo patekęs už platinimą
socializmo.

NEGERAS GĖRIMAS.

turi vyrai ir viena moteris, vie
Germantown, Pa. Avienas čio nas vyras dar pavojingai serga.
nykštis gyventojas, pačiai nema Alkoholius buvo pirktas Parktant, į jos drabužius indėjo laik svilley.
rodį ‘žingsnius skaitantį- ir per
sitikrino, jog jo moteris, vaikš
čiodama .su savo reikalais, nu
“DURNAM DYVAI”.
eina
10—12
mylių kasdieną.
New York.
Pasirodžius ant
D-ras Curtis, tokiu jau būdu Brooklyno tilto jaunai ir gražiai
persitikrino, jog mokyklų vaikai merginai kelnėse, susirinko tiek
kas. dieną nueina 7—8 mylių; žmonių stebėtiesi, kad pereiti ne
4 gi metų vaikai kas dieną nu buvo galima. Minios būtu visai
žengia 10—11 mylių. Taigi vai pertraukusios perėjimą, bet mer
kai ir moterįs turi pakaktinai gina ėjo greitai lydima tūkstan
krutėjimo, jiems reikia vien ge čių besistebinčių žmonių.
ro oro, kad galėtų but sveiki ir
tvirti.

GAISRAI.

RAUPLĖS.
Montreal, Canada. Katalikiš
koj seminarijoj Šv. Onos Lachine, Mantrealiaus
priemiestyj,
tarp mokinių smarkiai siaučia
rauplės. Apsirgo jau 275 moki
niai, daugumas jų yra iš Jung
tinių valstijų, kiti iš Vakarinės
Kanados.

EKSPLIOZIJA.
Washington,

D.

C.

Netoli
Randolph. Md. ekspliodavo pre
kių traukinio lokomotyvos kati
las. 3 vyriškiai tapo ekspliozijos
mirtinai užgauti, o keli kiti uo
gauti nors sunkiai, bet ne mirti
nai.

IS DARBO LAUKO.
JĮ Elkhart, Ind- Katilioriai čir
nykščių varstotų Lake Shore &
Michigan Southern geležinkelio
atsisakė streikuoti. Jie sutinka
dirbti štukoms, nes taip dirbda
mi uždirba daugiau.

panaikinimo

štukų

SIBERIJOS.

TURI PAKAKTINAI KRU čia, miestelyj Norton, nuo me
dinio alkoliaus
pasimirė ke
TĖJIMO.

Florence, Colo.
Pasimirė čia
106 metų moteris, Francis Esper
nuo apdegimų. Mat jos drabu
žiai nuo ugnies pečiuje užsidegė.
Paliko ji m metų vyrą. Lai
mingai su savo vyru ji išgyveno
91 metus.

Netoli Palisade
susidaužė pasažierinis Southern
Pacific geležinkelio traukinys.
Prie to užmušta arba sužeista
25 pasažieriai.

reikalauja
darbo.

Monticello, N. Y. Netoli nuo

ILGAI POROJ GYVENO.

Elko, Nev-

ĮT Bloomington, Ill. Sustreika
vo 200 angliakasių C. W. & V.
PASIMIRĖ INDIJONŲ
Coal Co. Sireatore, kadangi kom
VADOVAS.
panija orasalmo nuo darbo še
Lawton, Okla. Pasimirė 23 va šis anglių skaldytojus už tai, kad
sario dieną indijonųi Comanche jie savo darbą per vėlai pradėjo.
vadovas Ouenah Parker.
Savo
laike šitie indijonai buvo gana
JĮ Cleveland, Ohio- Katilioriai
skaitlingi, apgyveno gana dide varstotuose Lake Shore & Mi
lius žemės plotus, dabar skaitlius chigan geležinkelio tarp Buffalo
jų sumažėjo, sumažėjo ir jiems ir Chicago, iš viso 800 darbinin
palikti žemės plotai.
kų,
sustreikavo.
Darbininkai

NENORI NAUJŲ MADŲ.
. Valstijos
Naujos
Korolinos
senatan paduotas reikalavimas,
kad būtų išduotos teisės uždrau
džiančios tankiai mainyti drabu
žių madas, kad drabužiai kelis
metus būtų vienos mados rus
keičiant jis tankiai, fermeriai iš
skolų negali išbristi, turi jie sa
vo moterims kelias drabužių
eiles intaisyti.

Stillwater, Okla.
Netoli nuo
čia iššoko iš bėgių posaž:eriais
Santa Fe & Topeka geležinke
lio traukinys ir susidaužė. Prie
to užmušta trįs pasažieriai, du
mirtinai apkulta, o daug tapo
lengviau apkultų.

Sutton, W. Va- Sudegė čia
Nardino namai. Ugnyje pražu
vo septyni žmonės, tik vienas
išsigelbėjo. Ugnis užgimė nak
tyj. kada visi miegojo. Išsigel
bėjo tik vienas namų savinin
kas, kurį griūvančios lubos lau
kan išmetė.

White Plaens, N. Y. Išdegė
čia daug namų prie Okavampa
gatvės. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 300,000 dol.

Evansville, Ind- Sudegė čia
cigarų dirbtuves Golden Cigar
Co. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 200,000 dolarių.

Ji Winnipeg, Manitoba. Su
streikavo 600 angliakasių kasyk
lose Frank Albert ir Michel Bri
tiškoj Kolumbijoj.
Darbininkai
reikalauja didesnių algų.
J Albany, N. Y. Sustreikavo
388 darbininkai traukinių dirbtu
vėse New York Centreal gele
žinkelio. Jie reikalauja $4.50 už
10 darbo valandų. Unijos vir
šininkai nutarė laikytis.
23 vasario dieną sudegė Che
mical Co. dirbtuvės. Per tai
245 darbininkai neteko darbo.
Jį Dubois, Pa- Darbai eina čia
šiuom kartu gerai, dirba kas die
ną, bet darbas iš kitur pribuvu
siam sunku gauti, nes daug dar
bininkų iš kitur čia suvažiavo.

1$ VISUR,
Siberijoj, Vladivostoke, ka
riškojo laivo kapitonas, baronas
Raaben tapo suimtas už pasisa
vinimą 150,000 rublių laivyno pi
ningų. Kijeve valdžia sukonfiskavo turtus generolo Akimovo,
vertės milijono dolarių, kadangi
reviduojanti senatoriai susekė,
jog generolo Akimovo turtai su
sidėjo iš kyšių nuo produktų pri
statytojų intendenturai.

ĮĮ Pasimirus garsiam maskoliš
kam raštininkui, grafui Tolstoi’jui, pasilikusi jo šeimyna nemano
prisilaikyti jo mokslo, bet ūkę
Jasnaja Polana nori už brangius
piningus parduoti. Amerikoniškiejie kapitalistai nori ją pirkti
ir inrengti mašinų dirbtuvę. Ir
Maskolijos valdžia nori Tolstoi*jaus namus pirkti, bet ji nenori
mokėti tiek, kiek siūlo ameri
konai.

Richmond, Va- Sudegė čia ta
bako krautuvės Williams© & Co.
ĮĮ Maskolijoj, Pskovo guberni
Nuostolius gaisro padarytus skai
joj vaikščiojo po kaimus senas
to ant 300,000 dol.
elegta su kitu jaunesniu ir visur
ŠALNOS.
Easton, Me. Sudegė čia 8 bul pasakojo, jog jis esąs garsus raš
vių
krautuvės. Sudegė 75,000 tininkas grafas Tolstoi, o tas jiu^ų
Dallas, Tex. Paskutiniuose lai
Sodžius nemažas, susidedąs iš
nominę programą, kuri suvieny Girdėt L. S. S,. 4 kuopą mies rinkimuose jos savo kandidatais kuose čia buvo šiltas oras, me bačkiAbtilvių. Nuostolius gaisro nesriysiš tai esąs jo draugas
£3 ūkininkų.
pastatė trįs naujus aldermanus. džiai išsprogo ir žydi. Dabar padarytus skaito ant 150,000 dol. Čertkov. Kaimiečiai dar užsintyv
*— Lietuvos žinios —* j
1 tų latvius pjrogresistus su lat- telyj Mossend rengia 3-jų veiks-*
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nė, Jog, kaip jie girdėjo, grafas
Tolstoi mirė, bet elgeta mokėjo
pertikrinti, jog paskalas apie pasimirimą grafo Tolstoi'jaus ty
čia valdžios svietan paleistas,
’ Kadangi elgeta išrodė toks jau,
kaip ir Tolstoi ant matytu pa
veikslų, kaimiečiai visur tikėjo
netikram Tolstoi'jui. Ir tas iš
numirusių prisikėlęs Tolstoi mel
dė kaimiečių duoti jam aukų,
kiek gali, nes jis ir savo ūkę Jasnaja Poliana tarp kaimiečių iš
dalino, todėl neturi iš ko gy
venti.
Ir kaimiečiai davinėjo
netikram Tolstoi’jui, ką galėjo,
davė ir savo arklius važiuoti,
kur panorės. Ir netikrasis Tols
toi vaikščioja dar ir dabar po
Maskolijos kaimus ir renka sau
geras aukas.

ĮĮ Iš Maskvos universiteto, dėl
neprotingų ministerių tarybos
paliepimų, pasitraukė nuo vie
tų 2i profesorius ir 69 docentai.

uerolas Brun. Jis paėmė j savo miesto Constatine. Žmonių rod:
rankas karo ministeriją 1909 m., nepražuvo, nes valdžios inžinie
Gimęs jis 1849 m.
riai, pirm laiko matydami gre
siantį kaimui pavojų, gyvento
|| Paryžiuj, teatre “Comcdie jus iškraustė. Užberta 50 čia
Francaise ”. perstatant Bernstei- buvių namų.
no komediją, klcrikai sukėlė
riaušes, nes jiems nepatiko, kad
|| Mieste Cap Haitien, ant sa
perstatomas žydo veikalas; Bern los Haiti, valdžios kariumenė, su
stein mat yra žydas. Užgimė valdžiusi revoliucijonierius pati
muštynės ir klerikalai tapo iU tarp save susimušė. Mūšyj už
teatro išvyti. Suėmė 18 riauši mušta vienas kareivis, o 10 sun
kiai sužeista.
ninkų.

II Londono daktaras Houston,
parodymui,
kad
neaugintos,
vandenyj esančios šiltinių bakte
rijos sveikiems nekenkia, išgė
rė pusę kvortos Tames’os van
dens, kur yra milijardai šiltinių
bakterijų ir tas vanduo ištiKro
jam neužkenkė. Daktaras ITous
ton užtikrina, jog neaugintos
bakterijos yra silpnos patekusios
vandenin, jos numiršta ir per tai
kenkti negali. Anglijos valdžia
vienok mano, jog daktarai nepri
valo tokius mėginimus daryti;
jaigu jie nori vodingumą bak
terijų išmėginti, gali mėginti ant
mirtim pasmerktų užmušėjų.

Černigovo
gubernatorius
Maklakov pradėjo vaikyti žydus
iš jo valdomos gubernijos. ]f,
vieno pavieto išvijo 219 šeip ly
nų, tarp išvytų yra dvarų ir fab
rikų savininkai. Visus juos kar
| Anglijos žmonių atstovų rū
tu su moterimis ir mažais vai
mas, 124 balsų daugumu priėmė
kais policijos tarnai varė per gilų
pirmame skaityme ministerių pir
sniegą už gubernijos sienos.
mininko Asquitho apdirbtą su
manymą atimanti nuo lordų rū
Kadangi persiškiejie plėši
mo tiesą atmetinėti užgyrimub
kai užmušė vieną kazoką, o kelis
žmonių atstovų. Lordai dar ne
sužeidė, maskoliškiejie kazokai,
nori pasiduoti.
perėjo Persijos pusėn, išdegino
ir išplėšė ten vieną kaimą ir daug
Į Londone teisman pateko jau
žmonių. Ypač daug moterų ir
nas vaikinas Williams Luckcrvaikų užmušė. Maskoliškoji val
stein, sūnus prekėjo iš Kalkuttos,
džia persiškajai už tai išreiškė
Indijose. Jis Londone pasidavė
pasigailėjimą.
kaipo sūnus Amerikos milijonie
riaus Vanderbillto, ir kaipo toks
| Caras išsiuntė savo adjutan
nuo Europos didžturčių išviliojo
tą į Cariciną, kur, dėl perkėli
nemažai piningų: nuo kuninmo popo Heliodoro i kitą vietą, jo
gaikščio
Branganze
išviliojo
parapijonai sukėlė riaušes. “Juo
1,625,000 dolarių.
doji šimtinė’’, užstodama už popą,
jai tarnaujančiuose laikraščiuose
IĮ Kanados valdžia nusprendė
smarkiai užsipuola ant valdžios.
neleisti Kanadoj apsigyventi neg
rams riš Jungtinių valsčių. Pul
Į) Netoli Charbino, Mandžuriką norinčių Kanadoj apsigyven
joj, viename chiniškame kaime
ti amerikoniškų negrų valdžios
išmirė nuo maro visi jo gyven
nuo sienos atgal sugrąžino.
tojai ; daug žmonių pasimirė lau
ke ir juos užklojo sniegas. Da
ĮĮ Dirbamame dabar Panamos
bar gi, sniegui tirpstant, visur
kanale antrą kartą nuslinko jau
Iranda mirusių kūnus.
iškasta žemė, 500,000 kubiškų
jardų ir užbėrė vieną garinę va
ĮĮ Peterburgan atėjo žinia, 'buk
rinio mašiną, lokomotyvą ir du
agentai nukerpa Mandžurijoj nuo
vagonu
su darbininkais,
o
maru mirusių chiniečių plaukus
ir juos siunčia Europon ir ten
IĮ Vokiškas leidžimas Berlyne
moterįs tuos plaukus nešioja ir
laikraštis
“ Wilkorrespondenz”
gali ne tik pačios užsikrėsti ma
garsina, buk Japonija vidurinėj
ru, bet ligą gali Europoj išpla
Amerikoj jieško sau pritarėjų,
tinti.
su kurių pagalba tikisi apvaldyti
ir Panamos kanalą. Tą žiną buk
ĮĮ Maskolijoj, Podoliaus guber
Jungtiniai šiaurinės Amerikos
nijoj, netoli Žmcrinkos laike snie
valsčiai, todėl jie jiešką taipgi
go darganos tapo užpustytas prepadėtojo ir sukelia revoliucijas
kių traukinys. Sušalo visai du
ispaniškose respublikose, kur tik
mašinistai, tris kondukturiai ne
valdžia japoniečiams prilauki.
teko rankų ir kojų, nes jas rei
Su tokiu mieriu kenkti japonie
kėjo nupjauti.
čiams Jungtinių valsčių agentų
buk sukelta ir paskutinė re
! Varšavos universitetą lanko
voliucija Meksike prieš valdžią
1919 studentų, o tame skaitliuje
prezidento Diaz. Su revoliuciyra 1360 maskolių lankiusių stajonierių pagelba Jungtiniai vals
čiatikiškas seminarijas, kokių ki
čiai buk stengiasi prašalinti nuo
ti universitetai visai nepriima. Ir
vietų japoniečiams
prilankius
iš tų 1360 seminaristų, tik 927
valdininkus.
Gal tame ir yra
baigė seminariją.
kiek teisybės, nes visose revo
liucijose, kokios kila ispaniškose
|Į Pereituose metuose Lenkijoj
respublikose, visur trūksta ame
buvo 4082 gaisrai. Ugnis visuo
rikonų.
se atsitikimuose pridirbo nuosto
lių ant 3,384,088 rublių.
Pietinėj Amerikoj, respubli
koj Chili, netoli amerikoniškos
IĮ Paryžiaus laikraštis “Gil
kompanijos vario kasyklų BraBlas’’ gavo žinia nuo arti po
deno, gabenantis
darbininkus
piežiaus stovinčio laikraštininko
traukinys, užbėgęs ant tilto, iš
Consalvi, buk popiežius nori per
šoko iš bėgių ir nupuolė j 150
sikelti iš Rymo kur nors kitur.
pėdų gilų ra va.
Užmušta 18
Popiežius nori savo sostinę per
ir sužeista 50 darbininkų. Tarp
kelti Į Lourdes, Prancūzijoj.
sužeistuu *vra vienas amerikonas,
Nors Prancūzijos valdžia prie

Į Meksiko re' oliucijonicriai ap
linkinėse Mexicali atsiskyrė nuo
kitų, nes jų mieriai nesutinka
su mieriais kitų revoliucijonicrių
Revoliucijonieriai Mexicat nori
nuo Mexiko atskirti prigulinčią
Mexikai Californios dali ir su
tverti socialist iškai-komunistišką
valstiją, kur nebusią nei piningų,
nei kalėjimų, nei kraujo pralie7
j imu.

Išeinantis mieste Mexiko
laikraštis “El Pais’’ pranešė,’ buk
pagarsėjęs Mexiko revoliucijonierų vadovas,, generolas Drosco,
gaudamas dabar valdžios gene
rolo Nararro, po paskutinių ne
pasisekimų aplinkinėse Juarez,
atsišaukė prie Chihuahua guber
natoriaus, išreikšdamas norą su
savo kariautojais pasiduoti val
džiai. Jis reikalauja vien atlei
dimo savo šalininkams. Iš visų
vienas revoliucijonicrių vadovas,
Blanco, nesutiko pasiduoti, jis
su savo kariautojais nutraukė
j kalnus Sonora valstijoj, nes
tikisi ten gyvenančius indijonus
prieš valdžią sukelti.
Mexiko valdžios tarnai su
ėmė amerikoną—Harry C. Dell
ir atgabeno i Emonadą. Čia jis
teismui tapo atiduotas, nes ji ap
kaltina, buk šnipinėjo kariumenės paslaptis ir jas pranešdavo
revoliucijonieriams. .Amerikoniš
kų laikraščių reporteriams, bu
vusiems mieste Tia Juana prisa
kyta išsinešdinti į savo pusę, ki
taip žadėjo juos suimti ir kalė
jimai! pasodinti. Dabar čia nėra
amerikoniškų reporteriu.

Ant salos Haiti išdegė tu
rintis 25,000 gyventojų miestas
Anx Caves. Nuostolius skaito
milijonais dolarių.

j| Ant prigulinčių Jungtiniams
valsčiams Havai salų, mieste
Honohclia apsireiškė cholera.
Netoli Mažosios Azijos pa
krančių sudegė turkiškas garlai
vis “Harrist” su visais ant jo
buvusiais žmonėmis. Jis gabeno
maldininkus keliaujančius į Jcruzolimą.

Į Iš nuplaukusių ant ledo į jū
res Finlandijos pakrantėse 500
finiškų žvejų, 40 žvejų išsigel
bėjo: kiti gi, nunešti toli nuo
kranto, prigėrė.
Į Kuningaikštis Monaco inrengia Paryžiuj specijališką institu
tą tirinėjimo žmogaus protiško
ir kūniško išsivystymo

I

šinga kuningijai, bet ji sutinka
1 Angliškoj dalyj salos Nau
atiduoti popiežiui rūmą Lour jos Gilintos, Papuca distrikte,
des’e.
•vrinėtų salos vidurio iškeliavę du
ingiai valdininkai, 12 čiabu
ĮĮ Portugalijos vyskupai išlei vių juos lydinčių policistų ir 14
do Į katalikus atsišaukimus, ku nešėjų tapo čiabuviu išskersti;
riuose peikiama valdžia, bet toji išsigelbėjo iš visos ekspedicijos
uždraudė tuos vuskupų atsišau tik du čiabuviai, kurie ir pranešę
kimus pablikuoti ir net bažnvčio- apie ekspedicijos išskerdimą.
se perskaityt’.
20 vasario dieną Europinėj
ĮĮ Kadangi Prancūzijos parla Turkijoj. Monosiero apskrityj
mente labai mažu balsų skaitliu- -iautė smarkus žomės drebėji
mi pripažintas užsitikėjimas mi mai, kurie išgriovė daug triobu.
nisterių pirmininkui
Briandui. Pražuvo daug žmonių, bet tik
tai jis nusprendė pasitraukti nu< ras žmonių skaitlius dar nežino
vietos. Socialistai ir radikalai mas. Monosler turi 45.000 gy
jam išmetinėjo, kad jis per daug ventojų.
palengva kovoja su kuningijos
ĮĮ 19 vasario dieną Italijoj bu
intekme, per bailus.
Kas bus
vo žemės drebėjimai. Provinci
Briando vietoj, dar nežinia.
joj derli sugriuvo daug triobu
'Į Prancūzijos valdžia išvijo iš ir sužeista daug žmonių.
Prancūzijos amerikoną Vilardištą
ĮĮ Prancūziškoj valdyboj AlWille Hope.
gier, Šiaurinėj Afrikoj, itibėrė
IĮ Paryžiuj staiga pasimirė nuo kalno nuslinkus! žemė araPrancūzijos karo ministeris. gc- ‘bišką kaimą esanti netoli Wriij,

LIETUVIALAMEBIKOJ.
IŠ PHILADELPHIA, PA.
12 vasario dieną T. M. D.
194 kuopa parengė vakarą pa
minėjimui 10 metinių sukaktuvių
nuo pasimirimo garsaus mūsų
poeto P. A’aičaičio.
A'akaran
žmonių prisirinko nemažai. Buvo
dainos, deklamacijos, teatrališkas
perstatymas ir koncertas. Paskui
buvo šokiai.
Kudirkos choras
labiausiai savo dainomis žmones
užganėdino. Žmonės delnu plo
jimais šaukė chorą atkartoti, bet
dainininkai nepasirodė ir dainos,
atkartota nebuvo. Buvo paskaita
apie gyvenimą A’aičaičio, bet
ji
žmonių!
ncinteresavo,
jie
pradėjo šnekučiuoti, kiti nuo vie
tų pasikėlė ir pradėjo svetainėj
vaikščioti.
Labiausiai publikai patiko mu
zika, dainos ir deklamacijos. Vie
nas eiles deklamuojant, kadangi
eilėse užgaunami buvo tikinčių
jausmai, ypač tarp moterų pa
sirodė neramumas.
Atlošta buvo komedija “Knar
kia paliepus“. Susirinkę lošimo
klausė ramiai, visi nutilo. Pas
kui buvo šokiai, kaip paprastuo
se lietuvių baliuose.
T. M. D. labiausiai darbuoja
si kultūriškam mūsų tautos pakė
limui, tik gaila, kad mažai pas
mus randa pritariančių. ' Socia
listai nenori prigulei, nes jį tau
tiška, klerikalai vadina ją bedie-

.
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dirvą palikti be naudos; be sėk
los juk nei jokia dirva vaisiaus
neišduoda,'* o kas vaisiaus neiš
duoda, tas vietą pasaulyj be rei
kalo užima, tas tik blėdį draugi
jai daro.
J. V. Vitautas.

IŠ ANSONIA, CONN.

buvo. Tiek galiu pasakyti, kad I
šiemet tą pačią komedijėlę lošė
kitaip negu pernai. Studento,
jam valgant, negalima buvo su
prasti, ką jis kalbėjo.
Užleidus uždangą, vėl pasirodė
teatro vedėjas; nors publika už- 1
silaikė ramiai, bet jo kalbos vėl
arti scenos esanti negalėjo su
prasti. Paskui pasirodė dainininkė
(matyt ją publikai ir perstatė va
karo vedėjas. Red.). Kokią dai
ną dainavo, nežinau. Jai pri
tarta pianu.
Daina susirinku
siems patiko. Paskui buvo de
klamacija.
Deklamavo “Giria
ūžia". Deklamuojant, tūlus žo
džius du kartu kartojo, o paskui
su visu žodžių pritruko. Pas mus
deklamuoja nesuaugę, lyg kad
dekliamacija ir dagi viešame va
kare būtuu- v tik vaiku žaislas!
5 vasario dieną čia buvo, baž
nytinėj salėj, parengtas vaikų
teatrališkas perstatymas. Atlošė
jau spėjusią .Amerikoj pagarsėti
"Šventą Agnetę“. Žmonių buvo
daugiau negu augščiau aprašy
tame perstatyme. Nors ant sce
nos vaikai kalbėjo lietu\ iškai,
bet dainavo angliškai, nežiūrint
kad vakaras buvo lietuviškas ir
vien lietuviai susirinko.
Jupiteris.

Lietiniai čia sutikime gyvena,
kaip broliai, bet dėl stokos dar
bo daugelis išvažinėjo kitur dar
bo jieškoti. Čia mat daug dar
bininkų paliuosavo nuo darbo, o
kad ant vietos darbą gauti la
bai sunku, tai ne vienas turėjo
kitur važiuoti.
Čia likosi uždėta lietuviška
Šv. Antano parapija. Jau nuo
senai renkami piningai statymui
bažnyčios: kolektuojama, daromi
baliai; visi šaukia, kad greičiau
pradėtume bažnyčią statyti. Lo
tai rods dar neišmokėti, bet iš
mokėjimui nedaug jau reikia. Ne
senai buvo pasiųsti pasiuntiniai
pas vyskupą prašyti, kad duotų
kuningą. A’yskupas žadėjo tuoj
duoti kuningą, jaigu lietuviai
jam užrašys bažnyčią, o jaigu
neužrašys, tai kuningo niekada
negaus.
Kadangi pasiuntiniai
pasakė, jog vyskupui parapija
bažnyčios neužrašys, tai neži
nia, kas iš to visko išeis. Atsi
randa čia vis daugiau tokių, ku
IŠ CAMBRIDGE, MASS.
rie sako: jaigu vyskupas mums
BADAUJANTI ŽMONES.
Juo labiau kas niekinama ir
neduoda kuningo todėl, kad męs
Šiaurinėje Chinijoj ir Mandžurijoj draug su maru nenorime jam mūsų bažnyčios keikiama, juo labiau nuo ko drau
smaugia žmones badas. Dažnai sunku esą pasakyt, kas atiduoti, tai mums nereikia nė džiama, juo labiau prie to žmo
numiršta nuo maro ar iš bado. Žmonių padėjimas kuningo. nė bažnyčios. Geriaus nės kimba. Ne viena mūsų or
pasistatykime svetainę, tai iš to ganizacijų sutvirtėjo tik todėl,
baisus.
turėsime pelną, o užlaikymui kad jas kai kur iškeikė kuningai.
Svietiškiejie mokslai pas mus la
Kūnas a. a. Baltraus Siatirusai- bažnyčios ir kuningo reiks ne
viską, kadangi kartais vakaruose
mažai piningų sudėti, o mus čia biausiai tarp žmonių pradėjo
kas išeina su deklamacija užgau čio palaidotas su didelėms iš
nedaugiausiai vra ir tų pačių platintiesi todėl, kad smarkiau
nančiu tikinčių jausmus. Iš 10,- kilmėms 14 vasario dieną.
juos ir jų platintojus pradėjo
Paėjo jis iš Suvalkų gub., A d- eilėse daug taip vadinamų be
000 gyvenančių Philadelphioj lie
dievių, kuriems bažnyčios ir ku keikti mūsų kuningai. Mat už
tuvių T. M. D. priguli labai ma kaviškio pav., Alvito vals., Padraustas vaisius gardesnis ir la
Kas norėtų ningo nereikia, ir tokių skaitlius
žai žmonių. Mat Philadelphioj tonkiškių kaimo.
biau garbinamas už visur liuesai
dauginasi.
daugiausia yra socialistų, o jie daugiau apie velionį žinoti, te
Ta tvirtovė menką
i8 vasario diena Lietuvių Po gaunamą.
nepritardami lietuvių tautiškiems sikreipia prie jo brolio A’inco
litiškas Klubas parengė balių. turi vertę, kuri kiekvienam prie
daibams, per savo aiesusipratimą, Siaurusaičio, gyvenančio 515 S.
Pelnas eis parapijos naudai. Žmo šui pasiduoda. Kuningai, neno
nepritaria ir draų^ijp.j|is, kurių Paca st., Baltimore, Md.
nių prisirinko daug. Buvo par rėdami, bet gi sutvėrė ir sudnimieris kultūriškai -tautą pakelti.
V. Žilvisdavinėjami svaiginanti gėralai, tino ne vieną ir labai jiems ne
Rods prie T. AL D. priguli kiek
kaip paprastai būva baliuose pa patinkančią lietuvišką organi
socialistu, bet prigulinčių yra la
rapijų naudai, nes gėrimai ne zaciją.
bai mažai ir jie jai, turbūt, ne
Kad tas yra teisybė, tą rodo
maža atgabena pelną.
Alučio
IŠ NEW YORKO.
pritaria.
nemažai sunaudota, todėl reikia atsitikimai ir mūsų mieste. Nors
Prieš Kalėdas sustiprinimui T.* Nors lietuvių čia nemažai gy
manyti, kad iš baliaus pelno ne čia lietuviška kolionija nenauja,
M. D. kuopos buvo’ surengtas vena, bet kad jie labai išsiskirs
bet nedidelė ir apšvietimu gir
vakaras, buvo pakviesti kalbėto tę, tai sunku juos krūvon su mažai liko, bet apie tą pelną
trūksta dar tikrų žinių. Daugu tiesi negalėjo, bet pribuvus kujai. Bet gaila, kad tie kalbėto
traukti ir jų apšvietimui ką veik
ningui Krasnickui ir pradėjus
jai aiškino visokius vodingumus ti. Tiesa, kelios draugijos, kaip mas rugoja, kad geros tvarkos
nebuvo. Tikietai buvo po 25c.. jam keikti visus kuningams neir naudingumus, bet jiems min
antai S. L. A., T. M. D., L. S. S. bet jaigu kas išėjo su kokiu rei patinkančius asmenis, kaip gry
tiji neužėjo aiškinti naudingumą
dirba, kiek galima tokiose sun kalu ir vėl grįžo, žinoma, jau bai po lietui pradėjo atsirasti so
mūsų tautai T. M. D.. Ncinstakiose sanlygose. Lietuvių poli kartą’ tikieta atidavęs, tai nevie cialistai. laisvamaniai ir kitokį
bu todėl, jaigu paskui žmonės
tiškasis Klubas veda vakarinę nam reikėjo antrą sykį mokėti nenuoramos ir ant galo 18 vasa
kalba, žinoma taipgi gerai ne
mokyklą, kurią lanko keli de- (tai išeinantiems, išeinant, pri rio d. susitvėrė kuopa L. S. S.
suprasdami, jog T. M. D. rengia
sėtkai mokinių.
Minėtas Klu derėjo pareikalauti kontramarkės. iš 15 sąnarių. Jaigu Čia nebūtų
vien vakarus praplatinimui so
bas stengiasi suvesti čionykščius Juk kitaip jokios kontrolės būti kuningo ir jaigu nebūtų kam
cializmo, bet ne pakėlimui mūsų
lietuvius didesnėn krūvon ir su negalėtų: grustųsi atidavę sykį. keikti socialistų, gal susitvėritautos.
rišti juos didesnėn organizacijom tikietus, grustųsi ir visai jų ne mui kuopos būtų reikėję 10 ar
Iš prakalbų T. M. D. mažai
19 vasario dieną L. Polit. turėję. Red.). Reikia dar pami daugiau metų.
turi naudos. Po paskutinių pra
J. P. Raulinaitis.
kalbų prisirašė tik du nauji są- Į Klubas parengė prakalbas pami nėti, kad buvo pardavinėjami ti
nariai. O kur kiti? Juk Phila-j nėjimui kruvinojo nedėldienio kietai,. už kuriuos galima buvo
dclphioj yra 10,000 lietuviui!
1 Peterburge, arba valdžios pa gėrimus gauti ir tūli baliaus lan
IŠ PORTLAND, ORE.
rengtų ten darbininkų skerdynių kytojai turėjo jų prisipirkę. Ka
Jupiteris.
ir prikalbinti daugiau žmonių ra- da vienok pritruko alaus, tai kiti
Vakarinėse valstijose daug yra
už pirktus tikietus reikalavo at lietuvių ne tik jaunų, bet ir se
šytiesi Klubam
Pirmiausiai kalbėjo Liutkans- gal piningų, bet piningu negrą nelių atėjusių laimės j ieškotų.
IŠ MILTAD, MASS.
daugelis metė Kol darbai eina, jie gerai uždirba,
o 7 todėl
o
Darbai eina čia pusėtinai. Kas kas. Jis savo kalboj aiškino or žino atgal;
ganizacijų
naudingumą,
kalbino
ant aslos tuos tikietus.
bet ką uždirba, tą ir prageria;
darbą turi, taš dirba ir uždirba
lietuvius
laikytiesi
vienybėj
ir
Publika,
nors
laike
baliaus
i*
o paskui, užsikabinę geležinke
neblogiausiai. Guminėse ir kito
santaikoj.
šokių
geros
tvarkos
nebuvo,
ir
lio traukinio, dykai keliauja iš
se dirbtuvėse dirba neblogai.
netvarka
nevieną
galėjo
suerzinti,
Paskui Jukelienė deklamavo
vienos vietos kiton; tose kelio
Drappcrio dirbtuvėse pradėjo ge
užsilaikė
gražiai,
nieks
Links

eiles “Kapai“, parašytas atmin
nėse nevienas ir gyvastį žudo.
riau dirbti.
mo
nekėlė.
K.
Vailionis.
Slapta važinėti kartais būva pa
Lietuvių yra čia nedaugiausiai, čiai kruvinojo nedėldienio. Ne
vojinga; už tokį pasažierių nie
bet ir tie patįs negali girtiesi pribuvus kitiems kalbėtojams,
kas neatsako, todėl ir parankios
savo gražiais, pagyrimo vertais kruvinojo nedėldienio atsitikimus
IŠ
PHIDALFP4IA,
PA.
kelionės nieks neparupina.
darbais. Gėrimai ir kazyros tai paaiškino pirmininkas S. Jankus.
Antru kartu kalbėjo LiutDirbdami giriose, kur raugalo
svarbiausias jų užsiėmimas. Ko
18 vasario teatrališkosios bei
kių nors raštų skaityti visai ne kauskas apie korporacijų naudin giedorių draugystės buvo pareng nėra, toki darbininkai ir piningų
nori, nes čionykščiai lietuviai ma gumą. Kalbėtojas susirinkusius tas vakaras su teatrališku persta- užsičėdija, bet atkakę į miestus,
no, kad patįs išmano daugiau negu prašė gerai apsvarstyt korpcracijų tymu. Atlošė komediją “Mūsų viską išleidžia.
Pereitą pavasarį atkako čia
geriausiejie raštininkai. Nesenai reikalus, ir susijungus krūvon, Gerasis’’. Šitas veikalas 26 rug
pradėti
ką
veikti
kokioj
pramo

čia tūli vaikinai, paėmė mergi
sėjo dieną po kiki variu buvo vienas žmogelis. Jo šeimyna li
nės
šakoj.
Žadėjo
pamokyti
kor

nas, pasamdė vežimą pasiyažinėt,
suloštas L. S. S. 1 kuopos. Tur ko Lietuvoj ir jai ilgai jis apie
poracijas
uždėti
ir
vesti.
.
bet užmokėti nenorėjo; todėl ve
būt, mūsų draugijos duada teat save žinios nedavė. Dirbdamas
žėjas pasikviesti turėjo gerą dėdę
Pakalbinus, prie Liet. Klubo rališkus perstatymus ne žmonių giriose susidėjo 150’ dol. Čia pa
pagelbon. Dėdė, keturiC suareš prisirašė 21 naujas narys. Pra naudai, jaigu net vardus veikalų tiko jis vieną savo draugą, kuris
tavo ir jie užsimokėjo aštuonis kalbų klausyti susirinko apie 100 gali perkeitinėti. Apgarsinimno pažinodamas jo paliktos Lietu
dolarius. Pasilaiko čia ’ir dau žmonių ir visi su atida prakal sc buvo žadėta teatrališkas per voj šeimynos padėjimą, prikal
giau panašių atsitikimų.
bų klausė. Gaila vien, kad kal statymas, o, nuėję, pamatėme ne bėjo vyrą pasiųsti pačiai 100 dol.
S. Kašėtasbėtojų truko. Publika, pasibai tą, kas buvo ž<d«t* .vNors Phi Draugas padėjo jam piningas iš
gus prakalboms, be noro skirs ladelphioj yra 2 ar 3 teatrališkos siųsti. Paskui be draugo, vie
tėsi, vis norėjo dar ką daugiau kuopelės, bet jos mažai veikia nas nuėjo į karčiamą ir ten li
IŠ BALTIMORE, MD.
išgirsti.
Nors perstatymai čia būva tan kusius piningus pragėrė. Likęs
Liet. Pol. Klubas gavėnioj ma kiai, bet loL-ūa trumpus veik.de- be piningų, nubėgo pas draugą,
12 vasario d. ra '-o čia prigė
rusį lietuvi. Baltru Siaurusailį, no kelias prelekcijas parengti lius—vieno, draugiausia dviejų reikalavo, kad tas padėtų jam
Jis išėjo pasivaikščioti, o pas vakarais. Apie tai ; bus .vėliau aktų; tuos pačius atkartoja per pasiųstus pačiai piningus iš pačto atimti, bet tas atsisakė. Bėgo
.Ma tankiai.
kui rado jį prigėrusį.
Išeida duota platesnės žinios.
Prieš scenos atidarymą, kaip pas..advokatą, bet tas dykai pa
mas, prie savęs turėjo kelias de noma, kad prelekcijos nebus be
mūsų t vargstantiems, tai visur būva, užgrojo muzi dėti • taipgi nenorėjo. Žmogeli:
šimtis dolarių piningų, o išgrie naudos
bus iš vandens, jo kišeiiinose ra tamsybėse paskendusiems žmo- ka ir išėjo daug žm’orių š?kt i*- nubėgo pas karčiamininką pra
dar po šokių žmonėms nemisira- džiai1 bylos; kiek piningu pasi
do tik 16c. -Turbūt plėšikai pi neliams.
ningus atėmė, o gal paskui van -Girdėjau, kad čia.yra ir dau minus, išėjo teatro vedėjas ir ką skolinti ir -linksmas laukė pinin-'
giau draugijų, tik apie jų dar ten kalbėjo, bet ką kalbėjo, to gų sugrąžinimo. Keletą.savaičių
denin inmetė.
> . :
A. a. Baltrus Siaurusaitis buvo bus iki šiol nieko negirdėt ir negalima buvo suprasti (tas jau. besilinksmindamas,-išleido 60 dol.
doras vaikinas. Prigulėjo į S. jų matyt nepasitaikė. Girdėjau, matyt, ne jo kaltė, bet publikos, ir ant galo* sulaukė nuo pačios
Liet. A. A'isi jį pažįstanti jį go buk yra čia Šv. Izidoriaus pa- jai neužsilaikė ramiai. Red.). laišką, kurį, dėkavoctama už gau
dojo. Turėjo.jis 46 metus, Ame gelbinė draugija. ’.Turbūt Izido Prasidėjus lošimui, publika nusi tus piningus, prašėm jaigu gali ir
rikoj išgyveno 27 metus. Buvo riaus artojo. Bet ‘iki šiol dar ramino, aktorių kalbą galima jau daugiau atsiųsti. Tai _mat - links
nevedęs. Lietuvoj paliko dvi se ji aria, o gal ariamą’.,dirva ir buvo suprasti. Kaip’teatras pa mybė 1 Už tą nepasisekimą- žmo
serį ir du broliu: Amerikoj liko vėl varpučiu apsėta, vėl pūdymu sisekė, negaliu daug kalbėti, nes gelis, supykęs, ištraukė į girias
tris broliai: Juozas, Jonas ir virsta. Laikas būtų išarus dir aš ne specialistas. Lošėjų var dirbti ir nuo to laiko jo Port
A incas.
vą, tuojaus sėklą sėti, nes gaila dų nežinau, nes programų ne lende nieks nematė. G—kas.
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4 d; kovo 50 metu nu^^baudžiavos panaikinimo
i - LIETUVIAI ATSIŽYMI.

BAUDŽIAVOS PANAIKINI
MO 50 METŲ SUKAKTUVĖS

4 kovo sukanka lygiai 50 metų

nuo dJėnos, kada Rosijoj buvo
apskelbtas panaikinantis baudžia
vą manifestas. Galutinis baudžia
vos panaikinimas, žinoma, ne nuo
tos dienos yra įvykęs. Lietuvoj
tai užsitraukė porai metų, iki
po maištui. Tačiaus pasijautimas valstiečių liuosai, atsikračiusiais nuo sunkaus jungo gali
būt nuo tos dienos skaitomas.
Baudžiavos panaikinimo pami
nėjimas mums lietuviams itin yra
svarbus. Su baudžiavos panaiki
nimu pasiliuosavo, įgijo galę ap
sireikšti lyg užmirusią buvus
mūsų tauta. Valstiečiuose vien
dar teplesteno neaiški jos ugnelė
ir, valstiečiams liuosiati atsidu
sus, ji išgalėjo susikurti į dides
nę ugnį. Į penkiasdešimts metų
nuo baudžiavos panaikinimo am
žiais slėgtosios ir migdintosios
mūsų spėkos spėjo parodyti savo
galę. Be jokios abejonės ne visą,
dar daug jos mumyse, tebemiega,
ir apsireikš ilgainiui, tolesnių me
tų bėgyje.
Paminint baudžiavos panaiki
nimo sukaktuves, mūsų visuome
nei geriausia paminėjimą pažy
mėti tuo, kas padėtų mūsų spė
koms toliaus besiplėtoti. Jai dė
jus mesliavas, tai dėti jas apšvietos reikalams. Jai kur bus įkur
ta ar paremta kningynėlis, mo
kykla, ar bus sudėta kiek skatiko
mūsų moksleiviams šelpti, vis
tai bus darbai verti ir labai tinką
tokiam paminėjimui. Besišviesdarni ir beauklėdami savo moksli
ninkus, geriausia tegalėsime savo
spėkas vis labjaus ir labjaus tvir
tinti ir šviesesnės ateities laukti.

Waferbury American rašo, kad
19 vasario Waterbury, Conn, lie
tuvių socialistų surengtose pra
kalbose, bekalbant K. šeštokui,
kilę * suirutės. K. Šeštokas nickinęs bažnyčią ir kitokias instituęijas Lietuvoje, brangias klausytojų širdžiai.
Dėl ro kilęs
triukšmas, iš publikos buvę užmetįnėjama K. Šeštokui įvairuprasikaltimai.
Pradėta mėtyti
krėslai. Pašaukta policija. Ta
čiaus niekas nebuvęs sužeistas
ir niekas nebuvęs areštuotas.—
Nėr kas sako, visgi lietuvių atsižymima

rašymo būdo sprendžiant, tai yra
ta's pats Elemka.
Dėlko šitiems rašinėliams prireikė naujas laikraštis leisti, sunku ir beatspėti. Pas mus juk
tiek daug yra ' laikraščių, kurie
neturi pakaktinai medžiagos už
pildyti sieksniniems savo skiltims
ir taip noriai spausdina visokius
pradedančių ar dar nespėjusių iš
sidirbti rašytojų menkniekius. Tarp
geresnių raštų padėti tie menk
niekiai dar ne kas blogo, bet su
rinkti vienon krūvon tesudaro ap
gailėtiną vaizdą. Tikrai gaila leis
ti piningus tokių vaizdų pagami
nimui.

padėjimas vėl paliko sunkesnis,
ponai Įsigijo didelę valią, panie
kino seiliaus duotus įstatymus,
pridėjo baudžiauninkams dar vi
sokių naujig lajų, įvesdino talkas,
uždėjo mokešejus, padūmę, pa
galve.
iOl ■’5.
Nuo pusės aštuonioliktojo am
žiaus vėl prasideda palengvini
mai baudžiauninkams. Lenkijos
apšviestesni didžiūnai pradėjo
nuomuoniuot, jog baudžiavos
sunkybės visai nepadeda plėtoties viešpatijai, aniptol, gali ją
vesti prie nupuolimo.
Baudžiavos palengvinimai.

t

Orderiu, kad prireikus piningus
ninkais tvarka.
Taf buvo pa
mažiau man būtų kl
vesta padaryti Lietuvos dvarpo
ėsti. Bet aš tvirtai tiniams. 1857 m. dvarponiai, su jimm pirmųių
sirinkę nauju inventoriii sutaiky
mui, nutarė praneš'i carui, kad
Lik
užvis geriausia būtų panaikinus
me paviete komisija, susidedanti
visai baudžiava.
Tuo tikėdamas dar sykį praiš tarpinnko ir ]>o vieną valdi
Prirengiamieji baudžiavos panai ninką iš ministerijų: vidaus rcikąnors naujo ir naudingo patirti,
kinimui darbai.
viršui minėtas kningelės: “Gy
tu
rej
ixaujasai caras,. Aleksandras
vulių protas” ir “Dievystės idė
II,
leido
dvarponiams
to
jos išsivystymas” tuojaus, nieko
tą
liaus tyrinėti tą klausimą ir d.,vč
nelaukus užsisakyti, prisiunčiant
prisakymus, kurių jie turėjo pri Jiems daugiaus di
silaikyt. Kauno, Vilniaus, Gar beveik visur like nuskriaus- man krasos Money Orderiu 50c.
Mano adresas toks: J. Laukis,
kaipo
dino gubernijose buvo įkurti tam valstiečiai,
avė.,1 Chicago,
J
O' Ill.
tikri dvarponių komitetai, kurių ti. Iš to vėliaus visoj Lietuvoj 2817 Union
nusprendimai ėjo į vyriausią tri kilo valstiečių su dvarponiais by
jų gubernijų komisiją. Panašiai los—tai už ganyklas, tai už mišby- Philadelphioj įsikūrė rašytojų
buvo padaryta ir visoj Rosijoj. kus, tai
Peterburge buvo įkurta taip pa lose valstiečiai labai retai kur
ratelis.
vadintoji rcdakcijinė komisija, tclaiinėdavo. Kartais ir ne
kuri turėjo sutvarkyt visus vie- nur bandydavo ir sp<
Philadelphioj keletas lictuvių
tinių komisijų ištyrinėjimus bci užimti jų skaitomas savomis že

nių priešingų baudžiavai žmonių
Baudžiava Lietuvoje. skaičiui, viešpatijos seime buvo
galima jau išgauti šiokie-tokie
palengvinimai baudžiauninkams.
Baudžiavos pradžia.
Lietuvoje baudžiavos panaikini
1768 m. buvo įkurtas tribunalas,
Sakoma lietuvius žiloj senovė
mo 50 metų sukaktuvių paminėji
kurs turėjo teisti prasikaltusius
susispietė kuopon, kuri pavadipa- mes ar g'anyklas. bet ir tai ne
mui yra manoma toliaus rinkti je nepažinojus baudžiavos. Gy valstiečius; iš ponų-gi ta tiesa patarimus,
gelbėjo. Prie senųjų dar ir nau no “Rašytojų Rateliu”, Kctina
aukas Tautos Namams. Lietuvos vendami pavienėmis giminėmis, buvo atimta, dvarponiai nebega daryt.
lavinties literatūros srityje, be to
Žiniose p. P. Labanauskis bene lietuviai visi buvę liuosi žemdir lėjo patįs skirti valstiečiams mir Lietuvos ponai nusiuntė Pe- jos visokios skriaudos buvo nuo
Gimė naujos ir skleisti apšvietą. Ratelis bū
pirmas prabilo verta esą sukaktu biai, turėję savo giminišką surė ties savo teismu.
terburgan avo patarimus, kad lat padaromos.
siąs nepriklausomas nuo kokiu
dymą, o giminės visai ūkei tvar
vės paminėti:
baudžiavą reikia polengva panai bylos. Tie dalykai taip dabar
Besiartinant
Lenkijos
viešpa

nors partijų ar organizacijų,
kyti
apsirinkdavę vyresnybę.
kinti, panaikinant ją, žemės kai supainioti, kad norint sunku kas“Nors per 50 metų”, sako, “mes
tystės
galui,
ypatingai
daug
bu

[am rūpėsią tik tai, kad jo na
ne per daug toli nužengėm, vis Karvedžius rinkdavę tik karėms
miečiams neduoti, bet įkurti ban nors juose ištirti. Kada Rosijoj
vę
visokių
sumanymų,
kaip
pa

riu rašiniai atsakytų nors ele
dėlto atgal pažiūrėję, rasime daug sukilus, tam kartui.
Kaip ūkės
kai, iš kurių žmonės, norėdami susirinko pirmoji, paskiau ant
pradėtų plėšti tokių dirvonų, ku
lengvinus
ar
panaikinus
baudžia

roji durnos, Lietuvos dūmoje at mentariškiems gero rašymo reirie anuomet amžiais apleisti gu tvarkytojams, taip karvedžiams
pirkti
žemę,
galėtų
pasiskolinti
vą. Garsi lenkų konstitucija 3
lėjo sukerėję—sužėlę.
Atrasime sunešdavę duoklę, javų, kailių.
stovai kasdien gaudavo iš valstie kalavimams. Prisiųstuose “Rapiningų.
dar daug, daug tokių priežasčių
gegužio
1791
m.
sulig
baudžia

visgi
dėl kurių baudžiavos panaikini Tai darydavę ne kaipo vergai,
Į Lietuvos ponų patarimus Pe čių įvairiausius skundus ant dvar šytojų Ratelio” įstatuose
vos
įvedė
daug
reformų.
Visgi
mo sukaktuves mums turi būti ne iš prievartos, bet kaipo liuosi
terburgo komisija nelabai priė ponių. Tų skundų prisirinko di dvi jo sąnarių pareigų vra slepia
atmintinos ir todėl galvokime,
jos
baudžiavos
nenaikino,
tik
ją
žemdirbiai pagal savo nutarimo.
kaip jas mums šventus.”
lankiai pažiūrėjo, ji manė ki- delės krūvos. Gal ir iki šiol ma. Kokios tos slaptingosios
lengvino.
Feodališkąją
tvarką
lietuviai
jos tebesididina. Galima sakvt pareigos ir kam jos yra slap
Iš savo pusės p. P. Labanauskas pažinę nuo vokiečių, atėjusių Lie Garsus karžygys lietuvis Tadas taip. Baudžiavos visiško panaininku
išaiškint.—Žekinimo nenorėjo, buvo sugalvo- Lietuvos valstiečiai iki šiai die tingos,
patartų :
Kosciuška,
norėdamas,
kad
ko

tuvos kariautų pradžioje trylik
jus tik visokius palengvinimus, nai tebegyvena supainioti bau miaus dedame prisiųstus mums
voje
prieš
Rosija
noriau
daly

“kiekvienam inteligentui, taip tojo metšimčio.
Pirmiausia to
manė duoti žemę ant visados, džiavos liekanose Tik nuo jų “Rašytojų Ratelio” Įstatus:
suaugusiam, kaij. rokinl’>i, lygiai
vautų
ir
valsčionįs,
pagarsino
kią tvarka įvesdavę užkariautuo
galutiniai atsil iuosavus,
galės “RAŠYTOJŲ RATELIO” ĮSTATAI.
ir apsišvietusiems sodiečiams, kad
tik ne savastin.
1794
m.
7
vasario
manifestą,
duo

(Priimta susirinkime Vasario 3 dieną
apie tos dienos šventimą pradė se kraštuose.
Vėliaus ir visur
Vienok caras Aleksandras II ir Lietuva atsistot ant tvirtesniu
1911 ra. Philadelphia, P.).
tų aiškinti savo pažįstamiems ir
tą tvarką atradę parankiu esant dantį baudžiauninkams liuosybę, jo artimesni patarėjai galvojo ki kojų ekonominiame gyvenime.
Tikslas.
kaimynams ir draug imtų ra
1)
“
R
R.
”
lavinsis tarp
ginti kiekvieną, nors po keletą, įvesti.
Tvirtėjant lietuvių mo nuosavius teismus ir mokyklas. taip. “‘Caras”, anot Žmogaus,
Visgi tikrosios
baudžiavos, savęs literatūros nariai
sritvj.
Tara tikslui
skatikų dėti Tautos Namas.”
narchijai, turėjo tvirtėt ir feoda Tačiaus visam tam nelemta buvo
*
“Baudžiava Lietuvoje”), žmonių žiaurios vergijos, nebėra kiekvienas narys rūpinsis prirengti
lizmas. Žinoma pavergtųjų žmo įvykti, kadangi Lenkija draug su “matė, kad žmogų be žemės pa likę. Ir pirmučiausia jos panai kas mėnuo bent po vieną oreginalfšką veikalėlį viešai “R. R.” narių
nių padėjimas didžiai turėjo skir Lietuva pateko Rosijai, o ta nie leisti, tai vis tiek, ką ant savęs kinimo dėlei galėjo atkusti lie kritikai.
V iltyje baudžiavos paminėjimui
ties nuo liuosųjų
Vergas ne ko panašaus dar manyte nemanė. peilį pagaląsti ir paduoti, nes tuvių tauta. Vos į penkiasde
Veikalėliai bus skaitomi RaP- J. Briedis pataria šiais metais turėjo laisvės, buvo paniekoje.
tolio susir’nkime. paskirto sąnario,
žmonės gali sukilti prieš ponus šimts metų po baudžiavos panai arba paties autoriaus, jai jis to no
nerūkyti, nekortuoti, negirtuokFeodalizmo
pagrindas
yra Baudžiava po Rosijos viešpata- ir tuo pačiu kirčiu sugriaut ir kinimui ji auklėja jau antrą ir tre retų, ir pastebėtos silpnos veikalėlio
liauti, nepuotuoti. . . . Taip neda
pusės, bus patariamos autoriui . patoks: karvedys, užkariavęs tūlą
tvimu.
caro sostą”. Jau tąsyk, tiesa, čią kartą mokslus einančios jau taisyti.
rant, bus sutaupyta piningų, ku
kraštą, išdalina jį savo giminai
3) Rašytojų nuomonės Ratelis ne
ne vienur buvo bekylą kaimiečių nuomenės, susilaukė savo moksli varžo,
riuos galima bus paskirti viešiems
Paveržusi
savo
nagan
Lietuvą
raštai gali būti iš visokių
čiams ar vadams, tie nuo jo
ninkų, tyrinėtojų., iš kurių jau mokslo ir dailės šakų parašyti iš
maištai
prieš
ponus;
kurstė
dar
mūsų reikalams.
priklauso, eina jo šaukiami į ka ir Lenkiją, bosija išpradžių keatžvilgio. Nuo autoriaus
tuos maištus nciškųs gandai apie bent keli suteikė didžią garbę visokeriopo
reikalaujama
tik. kad jo rašinys at
tino
palikti
čia
tas
pačias
tiesas,
*
rą ir moka duoklę, nuo jų vėl
Lietuvai ir net įnešė nema/a sakytu nors elementarišikems litera
*
♦
baudžiavos
panaikinimą.
Tad-gi
priklauso kiti žemesnieji; žemiau kokios iš-sėriiaus buvo buvę. Vietūros reikalavimams.
Aleksandras II pasiskubino iš brangybių pasaulio žinynam Pa 4) Raštus po Ratelio viešai kriti
Apie baudžiavos panaikinimą
hok
't
J
^ėlsaij
nepildė.'
Lietuvoj
siai gi visų yra liaudis. Ketu
leisti manifestą. Manifestas ap minėdami dabar penkiasdešimties kai ir autorius duoda spausdint į tą
Lietuvos Ūkininkas pasikerino ne
rioliktame metšimtyje, Lietuvai tapo įvesta tokia jau baudžiavą, skelbta 4 kovo (19 vasario) metų baudžiavos panaikinimo su laikraštį, kuris jam geriaus patinka.
trukus spausdinti “tam tikrą raš
5) “R. R.” be augščiaus paminėtų
esant pačiam tvirtume, Gedimi koki ji buvo daug žemiaus už 1861 metų.
kaktuves, tikrai galime pasi uždavinių, kiek bus galima, stengsis
tą
”
.
SVEČIUI NEBUVO SMAGUnas, užkariavęs daug rusų žemių,
džiaugt tuo, kas į tą laiką jau skleisti apšvietą liaudyje. Tam tiks
lui, mattint reikalą ir pagal iSfaKiiLietuvoj
nei
pirmiaus
nebuvo
to

*
padalino
jas
savo
giminaičiams
atsiekta, ir dar su didesnėmis
Vengrų buvęs apšvietos minis*
*
Įspūdis
po
manifestui.
mą. rengs paskaitas, referatus ir
viešus ginčus.
teris grafas Appony atlankė Ame Gavome naują laikraštį Aidą iš ir vadams, kurie už tai prigulėjo kios sunkios baudžiavos, kokia
t imis žiūrėti ateitin.
ji dabar paliko, valdant gudui.
“R. R." nariai ir jų priedermės:
Lietuvoje,
Kauno
mieste,
ma
nuo
kuningaikščio
ir
jam
mokes

riką su taikos misija. Chicagoje Waterbury, Conn., ledžiama K. M.
1) “R. R.” nariai gali būti kiek
Įsiviešpataujant Baudžiauninkų lažų ėjimas jau tik nifestas apskelbta 21 (8) kovo.
vienas lietuviškai kalbąs asmuo, ga
Washington© gimimo dienos pami Lukošiaus. Matyt, taip jau pas čius mokėjo.
ponų buvo nuskinamas, beto po Įspūdis buvo didelis. Daugelis
lįs ir turis norą dirbti literatūros
nėjimo rengėjai buvo jį nžkvietę mus yra, kad pradedant kiekvie tokiai tvarkai, liaudies padėjimas
Padėkite kningas išleisti.
srityj,
taip gi sutinkąs su šio Ratelio
nai turėjo tiesą parduoti lažinin dvarponių visgi nesitikėjo taip
uždaviniais.
kalbėti visų tautų mitinge. Tik štai nus naujus metus vis naujų laik ėjęs vis sunkyn, vis mažiaus likę
kus ir be žemės, ko pirmiaus greito baudžiavos panaikinimo,
2) “R. R.” nariai po savo raštais
Septintame “Tėvynės” numeryj gali
užprotestavo slavokai. Laikraščiuo raščių susilaukiam. Pernai, rods, vietų, kur buvę savystovi žmo
ir slaptivardį, jai
ypač nesitikėjo (kadangi neno išdrysau atsiliepti į lietuvių vi mato pasirašyti
reikalą, bet po raštais, kurie
se užreiškė, jog grafas Appony bene devynetą ar daugiaus naujų nės.
Lietuvai susijungus su Lenki Lietuvos ponai, kadir ne visi, rėjo), kad baudžiava būtų pa suomenę, prašydamas jos pa- nebuvo perkratinėti Ratelio susirin
negalįs būt jokiu taikos skelbėju, įsigijom, šiemet jau bene penktą,
visados, neskaitant parašo, dar
ir po Rosijos valdžia manė apie naikinta ūmai, be pereiginio lai dėti man išleisti dvi kningeles, kime,
ja,
priklausomybė
žemesniųjų
prideda
dvi raidi: “R. R.
raštams,
kadangi būdamas ministeriu, kaip o dar laukiama kitų naujų. Kaibaudžiavos panaikinimą. Savo ko. Valsčionįs už tai labai vieną d-ro Zellio: “Gyvulių pro- kurie buvo perkratinėti Ratelio susi
ponų
nuo
kuningaikščio-karaliaus
įmanydamas, spaudęs slavokus, pa kuriuos gal ir reikalas gimdo, bet
rinkime, nėra būtino reikalo vartoti
projektus apie baudžiavos panai džiaugėsi pagalios galėsią atsi- tas”, kitą prof. Granto-Alleno : Ratelio
žymę, jai bent autorius to
sirūpinęs, kad slavokai neturėtų didesnę dalį tai tik ar ne grafo buvo panaikinta. Žemės gautos kinimą išdėstė kningutėse bei
nori.
liuosuoti nuo amžiais juos slė “Dievystės
vadų
ir
karžygių
nuo
kuningaikš

išsivystymas
”
,
savo prigimtoj kalboj mokiklų ir manija. Lyg grafomanijos pa
(Dar yra dvi priedermės, kurios
laikraščiuose. Daugumas jb no gusio jungo. Daug didesnį įspūdį Tuo patim tikslu, ačiū “Lietuvos” neskiriama
pagarsinimui, jos laiko
kitokių mokslo Įstaigų ir net su- gimdytu mums išrodo ir naujai čio paliko savastim nebe kunin rėjo paliuosavimo baudžiaunin
manifestas padarė gilioj Rosijoj, išleistuvės mandagumui, kreipiuo mos “R. R.” narių žinioje.).
gaikščio,
bet
gyvenusių
ant
jų
sitepęs slavokų krauju. Kerno- išleistasai Aidas. Rašyti by tik
R. R.
tvarka:
ku be žemės. T. Kosciuška bu- kur rusai bajorai niekad nebuvo si į maloningus “Lietuvos” skai
1) Laiko savo susirinkimus sykį
voj, kur slavokų buvo aštriau sto rašyt, “nes kiekvienas dabar iš ponų.
į savaitę (rečiau ar tankiau, pagal
jungvilkiai, vo padavęs carui Aleksandrui T nei manę apie baudžiavos panai- tytojus.
ta savo prigimtos kalbos apgyni tartas žodis už šimtmečių sutvers Vienok liaudis,
Ratelio nutarimą).
bausumanymą, kaip panaikinus
kinimą. Daugeliui tokių bajorų
Abi šitos kningelės turi moks 2) Susirinkimą veda tam kartui
me, kareiviai šaudė į beginklius šimtus”, toks yra matomai, noras kaip sako Daukantas, palikę to džiavą. Savo testamente Kosišrodė, lyg kad žemė iš po jų lišką vertę ir savo turiniu yra išrinktas pirmsėdis; (a) jis atidaro
slavokus, ir tai buvęs Appony'o Aido. Visas Aido numeris sudė kiame jau padėjime. Ilgainiui ciuška skyrė liuosybę savo ž mo
sekantį susirinkimą ir veda tvarką
kojų būtų pradingusi.
labai indomios. Viena supažin kol išrenka kitą; (b) jis sušaukia
darbas.—Chcagos slavokų protes tas iš įvairiausių trupinėlių, mažai kuo ponams buvę geriaus, tuo nėms ir pavedė jiems visą savo
dina skaitytoją su visokių, na nepaprastą susirinkimą, pasirodžius
tą parėmė kiti slavai. Tautų mi ką pasakančių, dar mažiaus ką iš jungvilkiams blogiaus. Blogo pa žemę. Tačiaus caras nedaleido
svarbiam reikalui.
Manifesto
įvedimas.
minių ir laukinių, gyvulių bu 3)“R. R.” nėra organizacija, ta
tinge Washington© gimimo dienoje aiškinančių. Viskas yra tik žo- dėjimo prislėgti jungvilkiai bėgę tą testamentą išpildyti, žemę pa
čiaus turi savo raštininką, kuirs su
Manifestas visgi nebuvo labai dais bei papročiais, kuriems au žymi
Appony turėjo atsisakyti kalbėt. džiavimas ir dar-gi be geresnio nuo ponų; tankiai ponai palik- ėmė viešpatijos iždan, žmonės
susirinkime neatliktus darbus
davę be žmonių žemei apdirbti.
geras
valsčionims,
jis
buvo geras torius savo teisingais ir gabiais ir įtraukia į memorandum kartu
Atvažiavęs Chicagon kalbėjo ki sumanumo.
paliko baudžiauninkais.
pastebėjimais dažnai duoda nau su Ratelio susirinkimo nutartu to
tur, ir ten visgi turėjo nesmagu Eilutės sudėtos Aidan irgi labai Todėl ponų buvo nutarta atimti
greičiaus
dvarponiams.
Valsčio

lesnio veikimo programų.
Lietuvos dvarponiai buvo ir
mų. Leidė gandą, būk bijąs, kad nedidelės vertybės. Daugiausia jų žmonėms persikraustymo laisvę, seimeliu susirinkę apkalbėti apie nįs, buvo paliuosuojami nuo bau ją prasmę ir tuomi išveda skai “R. R.” įstatų komisija:
Juozas Stasiulevičius.
jo slavokai neprimuštų.
Pricš yra prirašęs Elemka (tas pats yra žmonės visai pavergti ponams. baudžiavos panaikinimą. Bet ca džiavos, buvo skiriama jiems po tytoją iš daugelio paklydimų su
V. JakUtys.
Amerikos visuomene teisinos, kad matomai L. M. K., o gal ir K. Ponai paliko kaimiečių valdyto ras paskui uždraudė seimeliuose sklypelį žemės, kokią jie turėjo, lig jo pažiūrų į gyvulius; kita
tik augštesnės kultūros reikaluose M. L. ir Leonis, tad būtų beveik jais, įsigijo tiesą juos teisti, par minėti apie baudžiavą. Uždrau bet už tą žemę reikė jiems iš- neužginamais historijos ir et
Laike paskutinio gyventojų
Vengrijoj jis besirūpinęs vengrų vieno viskas surašyta). Šit vie duoti, užmušti. Kaimiečiai pil dė taip jau leisti kaimiečių vai mokėti. Mokestis buvo paskir- nografijos faktais nupiešia vaiz
nai
prilygo
gyvuliams.
dą,
iš
kurio
aiškiai
matos,
kaip
suskaitymo Prancūzijoj, ten buvo
kalbos Įsiviešpatavimu. Slavokai, na Elemkos ‘poezijų”:
kus į augštesnės mokyklas, už ta baisiai didelė: nuo žemės var- tikėjimas pas žmogų atsirado ir 6.400,000 moterų, kurios pačios
Rods,
tarp
liaudies
lietuviški
anot jo, tai toks netikęs gaivalas,
darė daug mokyklų, o 1832 m. tybės valstietis turėjo mokėt 6% kaip jis laipsniškai išsivystė iki save užlaikė ir maitinose savo
“Sniegas pusto, šaltas oras
įstatymai
dėjo
skirtumus:
buvo
kad prieš juos nuolat reikia kovot.
Vėjas kaukia po stogu: —
panaikino Vilniaus universitetą. kasmet iki 1913 metų, taigi už dabartinio jo tobulybės laipsnio. darbu. Žemdirbystėj ir girių užliuosininkai,
dvariškiai,
lažinin

girdėt
jo
balsas
storas,
Tai
Vienok Chivagos laikraščiai stojo
100 rublių į 52 metų turėjo iš
Tai vėl staugia štai vilku,
kai,
vergai.
Tačiaus
tarp
jų
skir

Kad šitos dvi kningelės kiek veizdose buvo 32% uždarbiau
slavokų pusėje. Tribune redakcimokėt 312 rublių! (Išmokėjimas
Tai sniegas prie lango šlama,
Rosijos
palengvinimai
bautumai,
išskirant
liuosininkus,
ne

Tai barbena Į duris,
jiniam straipsnyj pasakė: “joki
už žemę jau užsibaigė 1906 m., vieną teisybės ir pažinties jie.š- jančių moterų, vaizboj buvo 36%,
Arba daro ponoramą,
•
džiavai.
buvo
dideli,
o
ir
liuosininkai,
augštesnė kultūra negali išteisinti
taigi 7 metais ankščiaus, negu kantį gyvai užims ir jo pažin valdžios instaigose 24% • tarnai
Pučiant sniegą ir smiltis.
Liūdna! kažkas širdį spaudžia, neišmokėję, ponui arendos, ga
žiauraus elgimos” ir stojo sla
Ką Lietuva draug su Lenkija buvo paskirta. Tai revoliucijos ties sandėli žymiai padidins, tai čių buvo 80%. Paryžiuj tarp
Verkia žiūrinti akis,
lėjo
patapti baudžiauninkais. buvo dajig pirmiaus sugalvojusi, gavinys).
aš nei kiek neabejoju.
Žino viso skaitliaus uždarbiaujančių,
vokų pusėje. Evening Post davė
Mintįs niukso, tartum snaudžia,
Tiesa, ir baudžiauninkai pasak Rosija tįk po kelių dešimčių me Manifesto gyveniman Įvedimui damas tą ir žinodamas, kaip ne moterų yra 55%. Karo ministe
Bet jas sergsti dar viltis.”
teisingą vaizdą, koks yra padėji
lietuviškų įstatymų galėdavo prie tų pradėjo . manyti ir bandvti. iš dvarponių luomo buvo paskir daug dar męs naudingų kningų rijos instaigose dirba 3,000 mo
mas Vengrijoj ir visgi nematė
Nekalbant jau, kad tai yra vien
vengrų elgimos teisingu. Dėlko- nevykęs pamėgdžiojimas Puškino tūlų aplinkybių palikti liuosais,
pirmiausia ti tarpininkai ir jų kandidatai. turime, norėčiau šitas dvi knin- terų ; išviso visose ministerijose
Rosijop ,valdžia
galėjo
išsipirkti.
Šitame
buvo
gi sako Austro-Vengrijoj negalėtų eilių (jas truputį geriaus bandė
karališ- Visą darbą jie turėjo atlikti ne- gcies būtinai išleisti; negalėda moterų dirba 115,000.
pradėjo f. rūpinties
lietuviškų
įstatymų
gerumas.
tautos sugyventi taip jau taikiai, pamėgdžioti ir Margalis), čia nėra
Šie mas to padėti per kitus, su
kais baudžiauninkais. 1839 m. ilgiaus kaip į du metu.
maniau jas išleisti pats prenu
kaip Šveicarijoj. Tiktai New Yor- nei logiško, nei jausmiško sąry
buvo pąskirta komisija išmata
Baudžiavos gyvavimas.
ko laikraštis Times kitokią užtrau šio. Nei šiam, nei tam įsikiša
vimai kąralĮškųjų baudžiaunin žeme sutiko labai daug keblumų. meravimo keliu. Šitų kningelių REDAKCIJOS ATSAKYMAI
kė giesmę. Nežinodamas, matyt, “ponorama”, nei šiam, nei tam
Ne visuomet buvo lygus bau- kų žemės ir perkeitimui lažų ant Darbas užsivilko. O tuo tarpu kaina bus 50c. ir 25c., L et užsi
ar nenorėdamas žinot, kame da “verkia žiūrinti ( !) akis”. Ritmas džiavos sunkumas, Kartais ji mokesčių, piningais.
Vėliaus, lenkai su lietuviais sukilo prieš sakantiems aš noriu padaryti iš Smuikui. Kad kompanija er
lykas, šis laikraštis visą bėdą su šlubuoja (“Tai sniegas prie lan pasunkėdavo, kartais nors tru- 1844 m., buvo paskirta komisijos Rosiją. Maište dalyvavo dau imtį, apsiimdamas duoti abi zinanti ir sėjanti netvarką yra,
vertė ant slavų socialistų. Jie esą go šlama”), rymai nuskurdę (sto putelį palengvėdavo, Taip apie ir dvarponių baudžiauninkų že gelis lietuvių ponų, kuningų, o kningeles kiekvienam prisiuntu apie tai nieks neabejoja, bet ketie bjaurybės, kurie visą negerybę gu—vilku, duris—-smiltis, akis— tą laiką, kada Lietuvon pradėjo mei matuoti, inventoriams sura taip jau ir valstiečių. Tačiaus siam man 50c., jai jis juos pri no tai kompanija, tai laikraščio
sukelia Vengrijoj ir čia nori tą pa viltis). Taip jau netikusiai Elem- skverbties reformacija, galima šyti, o pagal žemės dydžio nu rusai tikrinosi valstiečiai jiems sius pirmiau balandi o pinuos. redakcijai nerūpi. Iš viso Tatį daryt, atvažiavus mielam svečiui ka imituoja Maironį eilėse “Ne matyti karalius ir ponus sutei skirti dienas lažų atlikimo ir t.t. esą ištikimi ir tą ištikimumą pir Tą aš darau iė'to, kad noriu grei mistos rašto ar protesto negali
Appony’ui. Sako, ištikro reikią nustota Viltis”. Kaikurias eilu kiant baudžiauninkams tūlus pa Lažos buvo padalinta į dvi rųši: kosi. Muravjovas skyrė po pen čiau reikalaujama pin'mgu su m % ma suprasti, apie ką Tamistai eina
ir kame Tamista randi korespon
pasirūpint, kaip čia nuo panašių tes jis gyvai ištraukia iš Maironio lengvinimus. Zigmunto Augusto tikrąsias ir priedines, toms ir kis rublius valstiečiui už nurody surinkti ir kningas išleisti.
neteisingumą.
Jaigu
Patraukimui Tam tikslui man reikia gauti dento.
elementų apgynus savo įžymiuo ir jos keistai išrodo “kompanijoj” paliepimu, leiskim, buvo sutvar kitoms buvo suskirstyta dienos mą maištininko.
sius svečius.—Be abejo Times čia kitų daugiaus iškraipytų Mairo- kytas ėjimas į lažas, o tai pir ir kiti smulkesni nurodymai pa Lietuvos valstiečių prie savęs ca 600 prenumeratų. Jai tiek iki kame su teisybe korespondentas
pasitursina prieš Vengrijos val- niškių sakinių, šiaip taip surištų miaus prigulėjo vien nuo ponų; skirta. Tie inventoriai pateko ro buvo jiems prižadėta lyg nau paskirtam laikui negausiu, tai prasilenkė, tą be koliojimų ir pa
mokinimų reikia parodyti. To
džią, tame matyt turi savo iš- viens su kitu. Gerėlesnės, ne tiek taip jau buvo išmatuota žemė ir neilgai, už metų įvedė kitus, jos mylistos (tikrai tame nięko skaitysiu šitą savo sumanymą
Tamista
nedarai, bet griebiesi vi
rokavimus. Bet visgi Amerikos vergiškai pamėgdžiojančios kitus pagal žemės dydžio paskirta mo kiek-tiek geresnius. Vėliaus bu- valstiečiams (tikrai tame nieko nenusisekusiu ir kiekvienam pri
vo paskirta dar išnaujo viską nebebuvo naujo). 1 kovo 1863 siuntusiam man piningus sugrą sai ko kito, kas laikraščiui ne
visuomenė ne Times’e išsireiškė, yra eilės: “Gerai”, “Gamtai”. Vi kėti mokesčius arba lažas eiti.
Vėliaus, apie septynioliktojo peržiūrėti ir nuspręsti kokia tu išleista ukazas su nurodymais, žinsiu atgal. Todėl prenumera tinka, todėl ir Tamistos raštelio
■Įžymiam-gi svečiui be abejo už- sai tokiu jau styliu, kaip Elemka,
rašo kitas eiliarašys SenutM. Iš amžiaus pabaiga, baudžiauninkų rėtų būt padaryta su bandžiau- kaip išnaikinti baudžiavą. ,Vie- tą prašau siųsti trasos Money talpinti negalima.
pelnytai buvo nesmagu.
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Komedija vienoje veikmėje
Lietuvių kalbon išvertė
Vaidevutis.
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Tikėjimų: Istorijos Rankvectš -

Ona.- Tas teisybė, mano tėve! bet baimė .pasilikt
1 V sena mergina! V
A’ " *
PuLifiNi^kAS. Ar-gi negeriau būti Senmerge, negi
turėti vyrą kvailį, lošiką ir sukčių?
į
){. (i
Su paveikslais
Ona. O! daug geriau! ir žinai tėveli, ką aš išvedu
iš tavo žodžių?
Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.
Pulkininkas. Pavyzdžiui?
v
Ona. Šitai tą, kad jaigu dėl kokios priežasties ponas
Karolius tau nepatiktų, ko nesitikiu, tai man
'teologijos profesor. Amsterdame,
leisi palikti senmerge? ar neteisybė? (Glaudžiasi k
prie tėvo).
'
Vertė J. Laukis
J
Pulkininkas (suspaudžia ją). Gerai, mano vaike!
I
Sėdėsime sykiu ir apgailestausime šalį, kurioje
Kad išėjusieji A'ugiptan po Gedalijo užmušimui j u
tokia kaip tu mergaitė negalės rasti verto savęs
dėjai iš didesnės dalies pražuvo ten terp stabmeldi jos, tai
vyro.
tas tiek pat neabejojama, kaip ir, kad ištremtieji Babilio(toli girdėti poetinio skambalo balsas).
Ona. Tylėk, tėveli! man rodos, kad girdžiu pačtinį nan perėmė ten daugelį iš stabmeldiško gamtinio kulto.
Šitas gana yra parodoma Jezekielio kova prieš killulim, —
skambalą.
Pulkininkas. Ar tikrai? Kokias geras turi ausis! stulpus, su kurių pagalba svetimoje šalyj stengiasi padaryti
(Jehovos artuma. Jez. VI, 4, 6.
Aš nieko negirdžiu.
Prie šito visko, daugumas ištremtųjų izraelitų norėjo
Ona (jautriai:) Bet ištikro, tėveli, girdėti kaž-kur
skambinant ir kas-syk arčiau. Tai jis turbūt liktis Jehovos garbintojais, bet jie drauge su tuo stovėjo
atvažiuoja. Ak, mylimasis tėveli! Visa drebu! akyvaizdoje to neužginamo fakto, kad patsai Jehova savo

P. D. Chantepie de la Saussayj?,

Pulkininkas. Turbūt dabar baisiai protingas, kuo
met pabaigė universitetą. Kaip pradės tau šne‘ keti apie filozofiją, tai nežinau, ar jį suprasi?.
Ona. Su manimi ponas Karolius nešnekės apie
filozofiją. Jis žmogus protingas, ir žino su
kuo apie ką kalbėti.
Pulkininkas. Pavyzdžiui su manimi kalbės apie
politiką ir apie ūkę; o su panele Ona?
Ona. Su manimi apie literatūrą, apie poeziją.
Pulkininkas (sėsdamas:) Apskritai kalba lytės
daugiausiai širdies apygardos.
Ona (stovėdama:) Labai gali būti. Juk poezija turi
šaltinį širdyje. “Turėk širdį ir žiūrėk į širdį”,
sakydavo didis mūsų poetą.
Pulkininkas. O tu ar leisi ponui Karoliui pa
žvelgti į savo širdelę?
tauta atstume nuo savo veido ir apleido savo būklę ant
Ona. O kodėl-gi ne? juk man tėvelis to neužginsi.
Siono, kuomi atkeitė ir sena savo sadora su savo žmonėmis;
IV REGINYS.
Pulkininkas. Aš?—o, anaiptol. Ponas Karolius, PULKININKAS, ONA, VAIVADIENĖ; paskiau nes Jehova priderančiai galėjo būti garbinamas tik šven
man rodos, žmogus doras ir protingas. Bet gal
toje žemėje. Kas buvo daroma už jos rubežių, tai jau
STEPONAS.
aš klystu.
Vaivadienė (Įeina greitai). Ar man taip tik išrodė, pats iš savęs buvo nevalyvu.
Ona. O! ne, neklysti tėvelis.
Per pirma dešimtmetį, 597 — 586, iŠtremtiniai turėjo
kad girdėti kažin-kur skambėjimas? (Abidvi eina
Pulkininkas. Ponas Karolius pabaigė universitetą
pas langą). A! taip yra—ir kas-syk balsiau. tvirta viltį, kuria veltui niekino kaip Jezekielis Babilione,
teip Jeremijas Palestinoje, kad paskutinėje valandoje Je
ir turbūt užtektinai prisirinko visokių žinių, ku
Gal tai jis?
riomis galės būti naudingas savo tautiečiams ir Pulkininkas. Dabar ir aš girdžiu. Bet gal tai hova išeis Jeruzolimos apgynėju, numes ch aidėjus, o juos
pačius sugražins Judėjom Šitoje viltyje jie ankštai rišosi
meilus draugijoje. Juk teisybė?
antstolis ?
į krūvą ir, dvasioje nesiliaudami gyventi savo Šventame
Ona. Aš manau, kad teisybė.
Ona. O, kur ten, tėveli!
garde, su kuriuo laikė bruzdžius susinėsimus, išdirbo sau
Pulkininkas. Ponas Karolius yra sūnus dorų gim Vaivadienė. Ot, tai būtų netikėta laimė!
dytojų, turinčiųjų gerą išteklių geram užsilai Steponas (Įbėga). Ponaitis atvažiavo. Kaip tik jį tūlo budo naują organzaciją, kurioje po savo gimininių
vadovų, arba galvų vada, stengėsi, kiek galėdami, palaikyti
kymui ; tatai gali būti ne pro šalį panelei pulpamačiau, tai tuoj dasiprotėjau, kad tai jis.
Po Jeruzolimos iškininkaitei. Ar gerai kalbu?
Vaivadienė (prie lango). Mano sūnus! mano sūnus! savo tautišką ir tikėjimišką pobūdį.
griovimui šita viltis nužudė po savim atspirtį, bet priproOna. Man rodos, kad labai gerai, mylimasis tė
(Bėga pas duris). Karoliai!!
tis laikyti save svetur atskira korporacija buvo teip stiprus,
veli !
kad jis atstovėjo, be to gi judajiškas atskirumas apturėjo
Pulkininkas. Du metu atgal, kuomet ponas Ka
V. REGINYS.
didelę spirtį nuo priepludžio daugybės naujų ištremtinių.
rolius vakacijų laike buvo čia, jis kasdieną at
TIE PATĮS be STEPONO ir KAROLIUS.
Šitas atskirumas terp kitko išsireiškė paviršutiniu bū
jodavo raitas į Paliepius ir visuomet stengdavosi Karolius (įlekia ir puola prie motinos kojų). Mano
du ypatinga? dviejuose papročiuose: užlaikyme šabo ir
įjoti kieman šuoliais, tada, kuomet panelę pulmotina!
Photograph by Matzeno, Chicago,
kininkaitė stovėdavo prie lango, ir rausdavo jį Vaivadienė (pakelia jį). Eik-gi čia, mano vaike! apipiaustyme. Vienas ir kitas nuo seno buvo pas Izraeliu,
MARY GARDEN.
išvydusi. Ar taip?
O, kaip esu laiminga, kad tave pagalios matau! bet jiems nebuvo duodama ypatingai didelė tikėjimišką
Garsi Amerikos operine dainininke.
Ona. To gerai neatsimenu; bet rasi ir taip.
(Spaudžia jį). Bet žiūrėk-gi, Karoliai!, kokių svarba; dabar jie stojosi reiškiais ženklais priklausomybės
prie
Izraėliaus,
apturėdami
vidurinio
sąryšio
ir
išlaukinio
Pulkininkas. Panelė pulkininkaitė tuomet mėgdavo
męs turime svečių.
Prigimta šito pasekme
gąs ............................................... 2.56
su ponu Karoliu skaityti poezijas, su juo eiti Karolius. Ponas pulkininkas! (Paduoda jam ranką). skirtumo svarbą (Wellhausen).
Vtsakymas p-ui ęsąs.
Union
City, Conn 2 kp. per J. A.
pasivaikščiotų ir išsivesti su savimi seną ir pa
O! ištikro du sykiu esu laimingesnis, kad tamstas buvo šventas pobūdis, kurį jie įgijo vėlesnėje judajybėje.
šumskį ....................................... 7.20
Antra vėrtus, dėl visiško oficiališko kulto apsistojimo Kada tik rašau kokia kores Roslyn, Wash., 62 kp. per A. Il
žeistą tėvą. Panelė pulkininkaitė visą tą laiką
regiu.
gūną ................................................ 6°
Vietoje pamaldos pondencija į laikraštį, visada ap Coalgate,
rūpindavosi, kad visuomet būtų su kava puiki Pulkininkas. Sveikiname tamstą, pone Karoliai!! pamaldoje įvyko svarbios permainos.
Okla., T. M. D. ženkle
šventnamyje buvo rengiama šventadieniais sykis nuo sykio mąstai!, kad neužgaučiau ypatų, lis, J. Balota............................ 1.0G
sveikiname širdingai.
grietinė, kad būtų kasdieną švieži cukorėliai
Mass. T. M. D. ženki.
ir baronkėlės; apie ką paskiau visai nebemąsty- Karolius (Į Oną). O panelė? ar sveika? ar ne šventi susiririkin'iai, kuriuose maldos ir pamokslai užėmė kaltinamojo vietoje parstatau sa Cambridge,
A. Velelka....................................... 1.00
aukojimo vietą. Kadangi šitas daryta visur ir todėl šitie ve, niekados nesutepiau savo Stamford, Conn., pav. F. Naikelis .66
pamiršai manęs?
davo, kuomet ponas Karolius vėl išvažiavo į
Stamford Conn., už ženklelį .. 1.00
Charkovą. Ar taip?
Ona (paduoda jam ranką). Širdingai džiaugiuosiu, susirinkimai atsakė būtinam reikalui, tai jie po Sinagogos rašto melagystėms, neužėmiau Stamford. Conn., auka T. M. D. .49
vardu nesiliovė buvę ir po jeruzolimino šventnamio atnau skaitytojų atidės tuščioms pole Racine, Wis., 121 kp. per V. Bu
Ona (šypsodama:) Rodos, kad taip, mylimasis tė
kad tamsta jau namie.
bo! į ..................
60
veli ! Bet kokį iš to visko tėvelis padarei iš Pulkininkas (Į Oną:) Ir vėl aš turėsiu šviežių jinimui, gretą su. pamalda šventnamyje ir stojosi vienu iš in ik o ras.
Racine, Wis., auka T. M. D.............. 40
svarbiausių Budų kaip palaikymui, teip ir platinimui ju Lietuvių priežodis sako: “kas New Haven, Corm., 14 kp. per A.
vedimą ?
baronkėlių ir sausainėlių?
Raižį ........................................... 29.4*
da j iškų gyvenimų formų. Sename Įstatyme apie sinagogą nori šunį mušt, randa ir lazdą”. Wilburton,
Pulkininkas. O ką-gi? Išvedimą padariau tokį, Ona (į tėvą:) Fe! tėveli. .
t '
Okla., 86 kp. per Gri
6.06
'kad ponas Karolius patiko panelei Onai ir kad, Vaivadienė. Bet kaip gi sutvirtėjai, mano Karo- visgi prisimena psalmoje 74, 8.
Taip gi p. Esąs, turbūt, neper galiūną ..............................
Duquesne,
Pa..
108
kp.
per
K.
Bet didelė nelaisvės svarba yra netiek šitame ir ki skaitė “Lietuvos” No. 6-me ko Savicką ....................................... 11.6ft
jaigu ir dabar pamatyčiau jį esant tokiu, kokiu
liau! kaip surimtėja!!
tuose tolygiuose privatiniuose apsireiškimuose, kiek pada respondencijos, kad tik turėtų New Philadelphia, Pa., 122 kp.
buvo pirmiaus, jaigu leisčiau, tai gal panelė Ona Karolius. Pasenėjau, brangioji mama!
per. J. Bendriką ....................... 12.5ft
eitų už pono Karoliaus. Ant galo nežinau.
Pulkininkas. O kaip-gi męs išrodome po dviejų rytame jos radikališkame atplėšime dabarties nuo perei- skaitė, tas užsinervavęs jai nau St. Charles, Ill. S. Kiela pąv. ir
ties. Jehovybė buvo nuplėšta nuo jos prigimtos dirvos ir jus rublis prikirpo prie mano ko auką T. M. D. 40c.
1.0ft
Ona (vyliūgiškai:) O tėvelis žinai, kad tai viskas
nesimatymo metuv ?
Brooklyn,
N.
Y.
3
kp.
per
K.
Ciuper tai tapo ne tik būtimi, bet ir galimu pastatyti ją ant respondencijos, kad tik turėtu berkį ........................
labai gali būti.
Karolius. Ponas pulkininkas truputį pražilai.
4.6ft
naujų pamtų.
Pulkininkas. Nužemintai meldžiu, kas to galėtų Pulkininkas. O mano duktė?
progą užmest saują purvų—mela Bangor, Me., ženklelis, A. Zubkus................................................ 1.00
Kaip ir visuose ankstyvesniuose vystymosi faziuose, gysčių ant manęs ir mano ko Bangor,
tikėties ?
Karolius. Panelė Ona? (Ima jos ranką). O, links
Me. Prisirašimas prie T.
Ona (bučiuoja į jo ranką). Juokus į šalį, myli
mas būčiau, kad tie dveji metai nepadarytų jo teip ir dabar, didžiausią svarbą turėjo dievapažinybės forma. respondencijos. P-as Esąs sako, M. D. A. Zubkus ....................... 1.00
Me. Už Kudirkos rastus 2.59
Ikišiolai ant pirmos vietos stovėjo Dievo bendrumas su žmo- buk “Lietuvos” No. 6-me aš sa Bangor,
masis tėveli. Tuomet man rodėsi, kad ponas
kios atmainos.
Plymouth, Pa. 32 kp. per V.
Karolius buvo labai manimi užsiėmęs. Nenoriu Ona (tyliai Į Karolių:) Tų dviejų metų nebuvo, nčmis; dabar, per nelaisvę, jis pasikeitė nutolimo sąmone. kęs, jog “Liaudies Mokykla” pa Seilių ......................................... 10.4G
Pa.
ženklelis A. JuJehovos šventybė, su tokia tvirtybe Isajo skelbiama, tapo kėlė triukšmą. Meldžiu tuos nu Menessen,
girties, kad tie dveji metai neikiek jo nepermaipone Karoliau! (Prasišalina pas langą).
caitis ............................................... 1.00
Amsterdam, N. Y. pav. J.
Ka
nč; bet duokime, kad jo širdis ir dabar tebe Vaivadienė. Sugėdinai ją, pulkininke! Na, įsivė- žinoma visame savo baisiame aštrume ir Dievo atsinešimas kaltus žodžius atsiimt atgal.
ružas
60
jaučia, ką seniau jautė; ar nesipriešinsi tad,
šėk-gi, mylimasis Karoliau! Gal nori arbatos prie žmonių reiškėsi tik rūstybės pavidale. Toksai suoproJaigu mano korespondencijoj Amsterdam, N. Y. už ženklelį 1.00
tis turėjo įvairias pasekmes ir visų pirma atsiliepė į patį sakyta, kad “L. M.” daugiausiai Amsterdam, N. Y. pav. P. Jaubrangus tėve ?
arba kavos po kelionei ?
čeris......................................................... 60
Pulkininkas. Jaigu jį matysiu ir dabar esant to Karolius. Nieko, nieko, brangioji motina! Leiskite
darbuojasi p. J. O. Sirvydas, tai Hamilton Ont. Canada, F. Syrus .60
kiu, kokiu buvo seniaus, taippat doru, taipyra faktas. Kieno “V. L.” kiek- Waterbury Conn. 5 kp. ženklelis 1.0ft
man pasidžiaugti savo laime ir tąją mintimi,
Clinton, Ind. 53 kp. per Skinderį 8.20
pat mylinčių triūsą ir mokslą, kas-žin, gal ir
ienam nu m cry j aprašoma paskai Clinton, Ind. už ženklelius .. 2.00
kad esu tėvų pastogėje, ■ ir regiu tuos visus,
sutiksiu?
tos, lapeliai dalinami, raginama Long Island, N. Y. ženklelis, Norkuriuos savo gyvenime kuodaugiausiai myliu.
veliuc ....................................... 1.00
Ona. O! esu tikra, kad tau dabar dar labjau patiks,
žmonės paskaitas lankyti? Nors Grand Rapids, Mich. 58 k. Beline 6.00
Graži tai šalis, kur tiek metų prabuvau; turtingi
Turėjo visai subręsti ir širdimi ir protu.
buvo garsinta lapeliuose ir “V. Oakland, Cal. pav. P. Palšis.......... 60
jos laukai, puikus beržynėliai, žalios ir neišma
Meriden, Conn. 45 kp. per K.
Pulkininkas. Kad tai aš pro tavo akinius žiūrė
L.”, kad “Velnio Historiją” i-mą
tuotos pievos ir lankelės; o vienok, kuomet pa
Liutkų ......................................... 4.20
čiau į ji, tai gal taipgi būčiau tikras.
ir II-rą skaitys p. P. Norkus iš Chicago, Ill. 22 kp. per A. šiiakį 9.00
mačiau savo šalį, savo šalies laukus, išgirdau
Waterbury, Conn 5 kp. ženklelis 1.00
Ona. Aš akinių neturiu, mylimasis tėve! žiūriu svei
Passaic ir p. K. Vidikas. “Tėvy Union Citv, Conn, ženklelio, D.
mūsų ąžuolų ošimą, kuomet pamačiau gėlėse
Eimaitis......................................... 1.00
kom akim.
nės” redaktorius iš Etnografijos,
paskendusiuosius mūsų kaimus ir kaimeltis, dė
St. Charles, Ill. pav. M. TaraPulkininkas. Gražiom, tai teisybė, bet nesveikom.
bet minėti prilegentai neskaitė,
kojau dangui, kad jau pabaigiau savo novicijato
bilda ................................................ 60
Brooklyn,
N. Y. ženklelis K. J.
' Žiūri pro netikriausius sviete akinius, nes
skaitė
p.
J.
O.
Sirvydas
už
tat
laiką, kad paliksiu čia, tarp savųjų, kur tu,
Miliauskas ................................... 1.00
pro meilės akinius. Bet daleiskime, kad mūsų
ir garbė pripuola jam, o ne p-ui Fribourg, Šveicarija, 123 kp. 4.57
geroji motina, kur tu, padorus drauge mano
nuomonės apie poną Karolių bus vienodos; kąEsąs, nes p. Sirvydas daugiausiai Racine, Wis. ženklelis, Ign. Ma
tėvo, ir kur....
čiulis............................................ 1.00
gi ant to pasakys maršalkienė, brangiausioji Pulkininkas. Ir kur kas dar? Tyli? na, tai aš už
darbuojas.
Racine, Wis. naujas pav. K. Sabalauskas ................................... 1.00
pono Karoliaus tetulė?
Kiekviename “V. L.” numeryj
tave baigsiu. (Jautriai į dukterį:) Ir kur tu,
Racine, Wis. už ženklelį .......... 1.00
Ona. Ką pasakys maršalka, tai žinau iš kalno.
garsinama
paskaitos,
ofiso So. Manchester, Conn. 103 kp.
brangioji panelė Ona!
Pulkininkas. Atkartos, lyg aidas, paskutiniuosius Ona. Ak, tėveli! ar-gi reikia taip mane gėdinti?
languose, smuklėse ir krau per A. Galvosą ....................... 1.60
Hudson, Mass. pav. už 1910 ir
Pav.
72.
Judajiškos
belaisvės
(nuo
assyrų
paminklo).
savo žmonos žodžius. Bėdinas maršalka! ne
tuvėse lapelių pundai,
kiek 1911 m. R. Vaitiekiinas .... 1.20
(Slepia veidą ant tėvo krūtinės, o ranką paduoda
Ill. 94 kp. per J. Ste
apie jį čia eina kalba. Bet ji? bet ponas H Ipo
Karoliui).
suoprotį apie Dievą. Pas Jezekielį pirmu kartu randame, viename susirinkime publika la Collinsville,
ponavičių ....................................... 4.80
litas, kurį būtinai man nori įbrukti?
Karolius (bučiuoja jos ranką). Dabar jau viską kad terp Dievo ir pranašo, kaipo tarpininkas yra angelas. peliais apdovanota, krutanti pa- Lewiston, Me. 34 kp. per V. Petronį .................................. :. 25.20
Ona. O! teapsaugo mane Viešpats! Aš jo nenoriu,
turiu, ką tiktai žemė gali žmogui duoti. (Įeina Vietoje to, idant panašiai pirmesniems pranašams vadinti vaikslai rodomi, chorai dainuoja,
Kenosha, Wis. 119 kp. per K.
už jokius piningus! Ponas Hipolitas bemokslis,
Steponas).
save vardu.7 JĮezekielis vadina Osave “žmogaus’ sūnumi”, bet gaila, kad iš daugelio tūkstan Brazavičių ................................. 4.20
X
Pa. 102 kp. per Kup
neaptašytas kuolas, lošikas, arklininkas, mūgilyg kad norėdamas aiškiau parodyti tolumą, esantį terp jo ir čių žmonių jaigu kokį vakarą Philadelphia,
čiūną ..............
6.00
ninkas... . Ar-gi tai man vyras?
ateina
kokią
15,
tegul
dusyk
ar
VI. REGINYS.
Pittston,
Pa.
24
kp.
per
J.
Ka

Dievo. Prietam savotiškas yra aprašymas cherubiniško
zakevičių ............................... 12.60
Pulkininkas. Mama sako. Hipolitą esant dailiu,
trissyk
tiek,
tai
toli
gražu
ne

TIE PATĮS ir STEPONAS.
sosto, arba ratų, kuriuose jis matė Jehovą, važiuojant iš
Minesvllle, Pa. ženklelis J. česną 1.00
padoriu, ir būk kunigaikštytė Hortensija apie Steponas. Ant pylimo karieta ir keturi širvi arkliai. švento gardo. Jehovos vaizdas ugningas kaip liepsna; jis pakanka.
Detroit, Mich, ženklelis, J. šeškauskas ................................... 1.00
jį besisukaliojanti. Ir ištikro, vyras kaip ąžuo Vaivadienė. Ak, tai mano sesuo.
Kas
link
“
Progreso
Ratelio
”
nešasi ant cherubinų sparnų nė vienas žmogus negali iš
Danbury, Conn. pav. nauja K.
las, puikius turi ūsus, daigią barzdą ir apūšus. Pulkininkas (į save:) Šia tau—turėsime pirmsė- laikyti jo pažiūrėjimo. Tokiu budu nuo Jezekielio prasi susirinkime atsitikusios “kiaula- Verbylienė ................................... 1.00
Conn, už ženklelį, J. Mar
O kas apie lošimą kortomis ir mūges, ar-gi tai
dienę ir kuningaikštį Augustiną ir Hipolitą.
deda tas procesais, kuris sekė jau iš Isajo pamokslų pa liogijos ir veršeliogijos” nieko ne Bristol,
čiulionienė ............................... 1.00
galima vadinti yda? Iš dešimties jaunų žmonių Steponas. Aš tuoj dasiprotėjau, kad tai ponia sekmių, bet tik nelaisvės laike įėjo į tautišką sąmonę ir galiu pasakyti. Kas link Sinkaus Tilden, Ill. ženklelis, J. Pakutinskas ........................................... 1.00
kiek-gi turime kitokių?
maršalkienė veža poną maršalką, kaip pamačiau kuris, laipsniškai veikdamas prasmėje pilno atidalinimo kompanijos, aš tiek pasakau, tei Troy,
N. Y. 60 kp. per F. KudOna. Deja.
jos karietą ir arklius.
3.60
dangaus nuob žemės ir Dievo nuo žmogaus, privedė ant singai priežodis sako: toks to rauską....................
Benki. [11. 76 kp. nėr T. DauiPulkininkas. Juk mamytės ir tėveliai šaltai žiūri Karolius. O ar visados-gi taip gerai dasiprotėji, pabaigos prie velėsnės judajiškos tejybės. Iš Senojo Įsta kio jieško ir tokį remia.
levičę .......... ................................ 12.60
į ’tai, laiko {Jonaičius po gimdytojų sparnais ir
Ten buvęs.
mano Stepone ?
Benld, III. ženklelis T. Dnnilaviče 1.00
tymo knygų ant šito paskutinio taško atžvalgos stovi knyga
Walsen. Colo. pav. už 1910 ir
leidžia jiems subręsti tinginystėje ir paikybėje. Steponas. Oho! as tuoj visko dasiprotėju. Kaip Ekkleziastas (Kogelet), padaranti priežtą priešingumą pra
1911 nu M. Danlunaa ............... 1.20
Ona. Deja!
iškraustinejau ten ponaičio daigtus ir pamačiau našiškiems raštams.
Baltimore, Md. 11 kp- per St.
Žinoma, nuo Jezekielio iki jo dar
Urlakį ....................................... 10.80
Pulkininkas. Juk ir už tokių panelės išteka ir
negyvo žmogaus makaulę ir kitokius kaulus, didelis tolis.
Yonkers. N. Y. 71 kp. per K.
einant piršlyboms neklausia, ar tamsta ką moki?
0 dėžutėje, kuri atsidarė, pamačiau visokius in
Jasiulevlčių ........ ...................... 7.20
Šitąja pačia linkme, prasidėjusia nuo Jezekielio, eina
Grand Rapids, Mich. 58 kp. per
ar gali būti naudingu šeimynai ir savo šaliai?
strumentus, tai tuoj dasiprotėjau, kad mūsų ir kuniginis kodeksas.
Kuomet senesnėse penkiaknygio
A. Latveną ........................
• 9 00
ar buvai universitete? kokiame esi luome? kokią
ponaitis—geometras.
dalyse tankiai šnekama apie dievybės apsireiškimus, tai Visus raštus Tėv. MyL Dr-Jos rei Grand Rapids. Mie'* du ženkle
turi vietą?
Karolius (į šalį:) O kad tave, plepale! išsiduos kuniginis kodeksas rūpestingai stengiasi apie juos nemi kaluose, kuopos ir pavlenios ypatos liai per A. Latvėną ............... 2.00
Philadelphia, Pa. 106 kp. per A.
Ona. Deja? Bet ar-gi tai jųjų kaltybė, kad turi
mano daktarystė. (Balsiai:) Gerai dasiprotėjai, nėti; teip pat jame nėra randama išsireiškimų, suteikiančių malonės siųsti Dr-jos Lit. Kom. na
Kupčiūną ................. - -........
1-20
riui ir redaktoriui.
Chicago, Ill. už parduotas knineiti ir už tokių, kuomet nėra kitokių?
mano Stepone! Aš geometriją labai mėgiu. Bet dievybei žmogaus paveikslą arba žmogaus jausmus.
Be J. Laukis, 2817 Union av., Chicago, I1L gas TMD. per A. Olševakį .. 11.75
Pulkininkas. Iš dalies ir jų kaltybė. Jaigu viena,
ar neiŠmėtei ten man nieko?
So. Manchester, Conn. 103 kp. per
“Žodžio”, vienintelė forma, kurioje apsireiškia Jehova, yra
antra, dešimta duotų ponaičiui panašius klausi Steponas. Gink Dieve! Viskas čiela.
St. Galvosą ............................... 2.00
Kabod (viešpatiška garbė) parodoma ir podraug užslepia TREČIOJI TĖV. MYL. D. Cleveland,
Ohio. 47 kp. per J.
mus ir pasiųstų jį, kur reikia, tuomet tai bajo Vaivadienė. Na, kam-gi tu, Karoliau, vežioji su ma debesiu.
Brazaitį ..................
25.90
APYSKAITA.
Norwood.
Maas.
36
kp.
per
J.
raitis pasikasytų pakaušį ir pagalvotų, kad kor
savimi lavono galvą ir kaulus?
Bet ant kiek sekančiuose po nelaisvei amžiuose, suRuskJ ........................................... 7-20
Inplaukimai.
tos, pypkė, mugės ir girtuokliavimai nėra viena Karolius (sumišęs). Aš, mama? Matai mama, pa žinybė tolio terp Dievo ir Izraėliaus darėsi stipresne, ant
Grand Rapids, Mich. 58 kp. per
A. Latvėną ..........................
5.40
tinėmis bajoriškojo ir pylietiškojo gyvenimo atmėgau anatomiją ir tobulinuosiu tame moksle. tiek pat pasistengimas užpildyti šitą tolį vis augančia dau- Batavia, Ill., 90 kp. per J. Judidlkauską ............................... $5.00
Chicago.
Ill.
114
kp.
per
J.
ribucijomis.
(Toliaus bus.)
(Toliaus bus.)
Batavia, IU., Už. parduotas Įmin
Jakštį
.................
2.48
7
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naudai.

Siųskite tad užsisaky pu, kol dar mūsų vaizba stovi salins iš kūno nereikalingus da

Shenandoah, Pa. 25 kp. per J.
NAUJI SĄNARIAI
........... -17.00
mus šituo adresu: Aušra, 3149 ant labai žemo laipsnio, tiesa, lykus, išvalys kraują ir sureguA. Bylą ......... ......
Hammond, Ind. 112 kp. per Z.
mūsų verteiviai be tokio žinių Inos jo cirkalaciją. Kūnas vėl
So. Ilalsted stChicago, Ill.
Susitvėrė nauja kuopa, India6.00
A. Jucevičių .... ...........
naudot is valgiu ir suvišaltinio apsieina, bet jie be jo
Pawnee, Ill. pąv._ D. _ Putkus__. . 60 nopolis, Ind. (126 kuopa). Jo
rins jį raumc uis ir s negenjs igvs
New Britain, Conn. 23 kp. per
negalėtų apsieiti, musų
mantas K., Zemeckis K., Berno
Čeponį .....................................
21.60
nauja
žmogus vėl gaaugščian
tas A., Jonikis J., Meškauskis
Gardner, Mass. pav. J. Kava
lės
dirbti.
Sis
vaistas
yra geras
.60 A., Tamošiūnas P., Petraitis K.,
liauskas ........................................
tautos
atsibui
in.
Gardner, Mass. pav. J. Tamusenai, apetito ir spėkų sudrūtinimui.
turi
jau
.60
liunas ..............................................
Gardner, Mass. pav. T. J. Ku
Šitai italai ir graikai, ačiti tu \ aistu sa <rovose. Jos Triner,
svetainėj, 31 Į.9
moška A.
.60
činskas ..........................................
So. Ashland st. ChiExtra prelekcija temoj "Baudžia- kiai k ui ngai taiįt stiL be susiBaldwisville, Mas. pav. Pr. Vai.60 V eiickus
nauskis .......................... •'.............
jungti, kad vaisių ir
va Lietuvoj" si;
Baldwisville, Mass. pav. J. Slits
lionis, (4 kovo sueina ilgiai 50 pardavinėjimą aprėpė j
Prie 1
65
kis ...................................................
Carnegie, Pa. pav. A. Jankaus
J ungt iniuose
metų nuo dienos panaikinimo
Monciutė K., v aitic
vičius
.60
kas .................................................
tautu
žmonių prie sitos
,
Štai
Pareigiutė B.
ir kitu
baudžiavos).
Carnegie, Pa. pav. P. Liepas .. .60 kūnas P
.60 mokas
Carnegie, Pa. pav. A švaištis
sai neprileidžia
Margevičius J.
Roslyn, Wash. 62 kp. per A. IIverteiviai vieną
Prie 85 kp. Brockton, Mass
gauda ................................................ 2.40
Racine, Wis. 121 kp. per A. Stal- _ _ Juškaitis P., Kiela Ar.
PRANEŠIMAS.
aka i savo ranMarshlield avė.
. 9.60
moką ...................................
šiomi pranešame garbiamiems Lie
Prie 3 kp. Brooklyn, N. Y.
manavičia
temoj
Indianapolis, Ind. 126 kp. per
tuviams
jog draugystė šv. Kaz. Kar.
. 10.30 Jankevičius K.
J. Norvaišą ....................
skolos“.
savo
metiniame
susirinkime nuta
Worchester, Mass. 50 kp per P.
duoti tik pa rė atleisti instojima naujai instojan119 kp. Kenosha, Wis. Gu.... 34.20
snbatoj, Cicero
Tumošą
................
Ki-kvienas vyras
tiems sąnariams,
Nashua, N. H. 79 ku per V.
džinas B.
našus žinių šaltiniai, kokiu
III.,
Beliausko
(
i
ra
n
d
sveikas
kūniškai
ir
protiškai nuo
...........
9.60
Aliraza ....................
metų
amžiaus bus
18
metų
iki
45
Prie
81
So.
Boston,
Mass.
JurBrockton, Mass. 85 kp per V.
— 49 avė. 8 būti pp. t ingio ir Mi-eikos
priimtas
,
_______
į
;
mūsų
__
,
brangią
organiza
šarkus .............
.... 13.80 jrC]junaitė I
Fedaravičius VI..
vale., Kl. Jurgelionis skai- giamoji išleisti kninga.
ciją už $1.00 instojima. Taip bus tik
V JII*
So. Boston, Mass. pav C
per tris mėnesius sekančiai: vasario
.....
.60 Klimavičius J., Kudrevičius J.,
siliauskas .............
referatą J. \’arkalos temoj
26
d., kovos 26 d., balandžio 30 d.
So. Boston, Mass. 6 kp Per J 9 00 U■cPon’s
Jon’unas J., StaStock A'ards".
Mitingai laikomi kas paskutinį neAtžagarumas senobines ir naujoviškos mados.
Stropą ...............................
dėldieni kiekvieno mėnesio po sumai
rinskas A., Šukys J., Baronas A.,
Hoboken, N. J. 101 kp. per J.
Apvogė našlę. 24 vasario, die- šv.
Stanislavo bažnytinėj mokslaiKačergini ....................................... 9-00 Navicka-s Br., Slipkauskas J., KeMi

uos
laiku
buvo
apvogta
p.
nėję,
West Superior. Wis.
naudos lietuvišku perstatymu, tai čiai užsilaikyti ir linksmintis i
Mt. Carmel. Pa. už ženklelį V.
Sek. A. Do mt rota.
l.OoĮdienė P.
B. Arčikauskas ........................
vasai io, delegatai 14 C hi- šeikienč, gy venanti 4/34 Hermilengva suprasti, jog čia apgyven pora metu laiko.
Brooklyn, N. Y. 2 ženkleliai A.
Prie 52 kp. Rochester, N. Y. ta tamsesnių lietuvių. Čia, su
P-ia Mišeikienė yra
Deklamavo A. Paišinto ir A.U^,., ^tuviškų
organizaciją t age avė.
Ramanauskas ................................. 2.00
TEVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS
Baltuška P., Počkus P., Kalpa- lyginant su Chicaga, dar viskas r.- -•
St. Bonaventure, N. Y. pav. J. J.
L Ridiko svetainėje, 3251 Illinois našlė ir vargingai gyveno su
CENTRO VALDYBOS ADRESAI.
binusiute.
j
J
.
.
..
3
..
.
Statkus .............................................. ■6° Į vičus S., Jokšas D., Navikas A.,
et., laikė pirmutinį susirinkimą, vo trimis dukterimis. 24 vasario Pirmininkas: J. V. Liutkauskas,
žalia; žmonės nepripratę prie vaWakefield, Mass. pav. M. Sta120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
.60 Gudinicnė O., Jonaitis M., Anuškėnas ............................................
svarstymui
reikalų
pirkimo ji buvo išvažiavus miestan (Ti
Hudson, Pa pav. P. Songaila ..
Vice-plrmininkas:
Pr. Butkus,
kevičius J., Daugirda J., Skiliu- nesusirenka tiek, kad vakaras ga
suneprigulmingų kapinių.
Nutar
Pittsburg. Pa. pav. J. Virbickas
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
Kcnsington'e, Ill. šv. Vinccn- ta sekančiai:
tė Ant., Jurcniutė D., Natkus lėtų apsimokėti, nors čia lietu
Brooklyn. N. Y. 3 kp. per K.
gryžus iš miesto, namie rado Raštininkas: J. Dagis,
čiuberkį .................................... 11.20
to a Paulo draugija ncdėlioj 26
3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.
1. Reikalą įsigyti ncprigulmin- viską išversta, pavogta 35 doShenandoah, Pa.
už parduotas
viu vra nemažai. Ši karta, tavasario
J.
Stančiko
Kasininkas:
A. J. Povilaika,
kningas J. Kanapkis ............. 76
Prie 28 kp. Chicago, Ill. šišgas kapines delegatai vienbalsiai lariai jos piningų ir dviejų borDetroit, Mich, už parduotas knin
804
Bank
st. , Waterbury, Conn.
kus J., Šiškus K., Kažanauskas žmonių. Lošėjai, išskiriant Z surengus balių su vaidinimu ir pripažino neatidėtinu.
dingicrių: Augusto Damanausko Kninglninkas: J. Simanavičius,
gas J. šalaševičius ........... 1.00
dainomis.
Vaidinta
Petliuko
Bellevue, Ky. už parduotas knin
2. Sumanyta tam nupirkti ne $6.50 ir laikrodėlis vertės $15
331 Barnes st., Plymouth, Pa.
Jakiutę, buvo silpni, darė stam
gas N. C. Krukonis ...........
farsas “Ncatmezgamas Mazgas“. mažiau 20-tics akrų žemės Chi antro Leono Misevičiaus $9.00. Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
Prie 113 kp. Kensington, 111. bias klaidas nudavimuose ir ju
Hudson, Mass, už parduotas knin
Artistai labai gerai atliko savo cagos apielinkėje.
11, rue Sommerard Paris, France.
F.
gas R. Vaitkunas ....................
Žmona liko sielvarte.
dėjimuose.
Suprantama,
ko
ge

Grybas
Pr.,
A
z
asiliauskas
Ant.,
V.
S. Joio bynas, 3153 Wallace st.,
Carnegie, Pa. už parduotas knin
roles. Ypač gerai buvo atlošta
Chicago. Ill. J. Laukis, 2817 Union
resnio ir negalima buvo tikėtis:
Alekscjunas L., Mažeika J.
gas P. J. Liepas ....................
avė., Chicago, Ill.
rolės Kanapinskio, Burokienės, tuviškos tautiškos kapinės“.
Broad Brook, Conn, už parduotas
Prie 74 kp. Philadelphia, Pa. sulyginant, perstatymas geri aus
kningas K. Kairiūkštis .......
Margelio; kitų irgi ne blogai.
AUKOS.
4. Išgavimui čarterio kiekvie
Philadelphia, Pa. už parduotas
Dambrauskas J., Abraitis A., Gri nusidavė, negu išaugšto galima
Tai
ypač
pažymėtina,
kad
kuone
kningas C. J. Mekšras ................ 75
COMBRIDGE, MASS.
na priklausanti organizacija pri
shinas J., Mikšris K., Simonaitis buvo laukti.
De Kalb, III. už parduotas knin
visi lošėjai vos pirmu syk pasi valo paskirti po vieną atstovą
Krikštynose pas (Ir. J. Plokštį pa
gas R. Kisielius ................ 1.00
J., Tomkevičius L.
G. D. D. choras “padainavo“ rodė scenoje. Po lošimui bernai
aukuota Chicagos streikininkams, po
Hudson, Pa už parduotas knin
Primenu visiems gerb. kuopų tris p. Petrausko dainas: Saulelė čiai ir mergaitės deklamavo eiles; pasirašymui ant aplikacijos.
50 aukavo šie: W. Danelius, A. Atgas P. Sungaila ......................... 75
kočaitis ir P. Sundukas, po 25c. J.
5.
Organizacijos,
prisideda
li

Pittsburg. Pa. už parduotas knin
Pajieškau
savo
brolio
Martyno
viršininkams, kad pagal konsti Raudona, Ant kalno karklai ir dainavo p. Pociaus vedamas vy
Plokštis, St. Plokštis, J. Kairaitis, J.
gas J. Virbickas
................ 80
Kalvaičio, Kauno gub., Raseinių pav.,
čios
prie
to,
turi
inmokėti
po
Blažis, A. Boniki, P. Pnrauskienč ir
tucijos
Įstatymus,
kiekvienas Buvo dėdė Vilniuj. Choras, tei rų ir maišytas choras.
Viso pribuvo kason nuo 19 d.
Tauragės vals., Gurkiu sodos. Sep
Labai 5 dol. kiekviena bėgantiems rei- C.
Kovolius, viso turi būti $3.25, bet
gruodžio iki 15 d. vasario, 1911
tini metai kaip Amerikoj, pirmiaus
naujas įstojantis sąnarys užsi singai sakant, yra dar tik ža- žmonėms patiko tautiškos dai
aukų rinkėjai C. Kovolius ir V. Da
metuose ........................
. . . $484.32
gyveno Collinsville, Ill. ir lenais dir
kalams;
piningai
turi
būti
prinelius man pridavė tik 3 dalirus;
mokėtu įstojimo 40c. apart me iutėlė medžiaga—dar daug turi nelės paties p. ^Pociaus harmo
Pirmiaus buvo kasoje (žr “Liet.”
bo mainose, potain girdėjau, kad iš
siųsti per delegatus sekant in su- kur 25c. dingo, jie sako nežino, taigi važiavęs
nr. 2) .............................
. .. 413 26 tinės sąnarinės mokėsiies (60c.). pridėti darbo ir jiegų, kol prieis
Į Rundup, Mont. ir tenais
nizacijos.
’Gražiai
padainavo sirinkiman. kuris bus laikvtas aš už kvoderi neatsakau piningus pa dirbęs maioose.
Paskutinė žinią man
irie tobulumo.
Žinoma, jam dvejatą dainelių' p-lė Klimaičiutė
siunčiu “Lietuvos” redakcijai, kuri
JDagis.
atėjo
kad
buk
mirtį
sutikęs, sudegęs
Viso labo
897.58
perduoti streikininkų komite
trūksta energiško mokytojo. Rei ir už tai gavę rožių glėbį.— 26 d. kovo apie 2 vai. po pietų, malones
kokiam
tenais
kempe,
1911 metais, 11
tui, bet jaigu streikas pasibaigė tai
toj pačioj svetainėje.
vasario, jirašau labai širdingai tų
kia
neužmiršti,
jog
p.
Petraus

aukos
skiriamos
kankiniams.
Išleidimai.
Žmonių buvo grūstinai pilna sa
žmonių, kurie apie ji gerai žino, teikJuozas Plokštis.
kas nedaug kuo gabesni savo lė.
kites man duoti žinią; man didžiai yra
Po sceniškai vakaro daliai
$3.00 gauta. Red.
reikalinga dažinoti apie mano brolio
pradžioje “Birutės“ chorą trum jie grūdėsi ir ūžė prie baro. Čia
nelaimę.
Siųsdami žinią, siųskit šiuo
Du Chicagos lietuviu, K. GuL'ž antrąjį šimtą T. M. D.
ui laiku išlavino ant tiek, jog jis pasidrąsinę ėjo $oktų, pašokę vėl
adresu:
ženklelių ................................... . . 70.00
gis ir A . Mišeika, pasiėmė supa
Andrius Kalvaitis,
savo dainomis negadino “m tizi- grvžo alučio 'Sriaubtų.
Otto v. Mauderodei už spaud.
Tikrai žindinti lietuvių visuomenę su
1311 So. Canal st.,
Chicago, I1L
Kud. raštų ..................................... 300.00
kališkas ausis“, Apie So. Chica- keisti tie žmonių “papročiai“.—
Chicagos lietuvių gyvenimo są
J Simanavičiui, nuoma kamĮ 2- d vasario< -.Aušros“ svet. gos chorą taip atsiliepti > negaChicagoj
prirengiamuose
majoro
Pajieškau savo švogerį Antaną JC
bario T. M. D. knmgoms .... 15.001
■
,
rinkimuose
išrinkti
kandidatais:
nuo
lygoms, jų užimamu kultūriškų respublikonų partijos (Jh. E. Merriam,
kulį, paeina iš Kauno gub., Telšių,
J. Dagiui už ekspediciją Kud.
buvo-draugiškas vakaras, surengi- Įima; nors tas ir nebūtu
malo. . ... *L. - ' '
pav., Galgždų parap., Mač/ėtų-Metpadėjimu, išleidžiant kokių 700, nuo demokratų—C. H. Harrison. Len sedžių
raštų (samdymas vežimo, expretas ponju jyj Olscvskicnės ir .M; nu.
Giesmėse
nuolatai
davėsi
sodž., išvažiavę iš Lietuvos
sas. popiera, šniūrai, klijai, len.
_
.....
.“
kas J. Smulski gavo 24’167 balsų;’ iš Į Argentina, laiškus rašydavo adresu:
ar
1000
pusi,
kningą
tos skrynelėms, skrynelės; kninJurgehomcnės, moksleivių dr-jos girdėtis diskordai ir atskiri ne
sullg Respublica Argentina. Senor
visų respublikonų kandidatų
Vose
atranda sau užuojautą Jr pama Chicagos ir apielinkių“.
Šitoje
daugumo
gautų
balsų
užėmė
gų išskirstymas Ir sudėjimas ir
“Paramos" naudai.
teisingi
balsai.
Geriausiai
su

Steffan,
Paso
de
Julio,
X984,
pora
kiti išleidimai. Kvitos randasi|
c
.
žu auga. Išskyrus vieną Ame kniilgoje bus dedama visų lietu- vietą.
Antanas
Jakutis,
Buenos
Ayres;
du
pas kasininką!................................ 61.58
Padainavo p-lė Jlorodeckaite dainuota “Buvo dėdė Vilniuj”.
metai, kaip negaunu žinios. Jo nierikos laikraš’irinkų, khi visi su viųC verteiviu
c
----------- Schuberto “Serenade“ ir “Gipsy
teris su mažais vaikais gyvenanti
Kalbėtojais buvo: K. Gugis, tiko šitai skaityklai duoti savų duodančių
Viso išmokėta nuo 19 d. g>‘.
lėšomis;
biograLietuvoje.
Meldžiu duoti žinią jis
song“; paskambino ant piano A.
Chicagoj 1 kovo sustreikavo zeAid. Rutkausk-aitė ir P. Butkus. laikraščių ir kningų agentūrų, fijos visų žymesnių
iki 15
pats
ar
kas
kitas šiuo adresu:
:
visnome- ceriai. Daugelis laikraščių 2 kovo
Kasoje buvo (žr. augsčiaus) 897.58 Olsevskutis ir p-lė Dunduliutė,
Antanas
Petkus,
Gugio kalba buvo labai užimanti kai kurios gi išleistuvės, kaip va: nės veikėjų ; parapijų ir draugi- išėjo vos 8 puslapių.
Išleista T.M.D. reikaluose ... 446.58 Lr ant smuikos solo pagriežė p-as
611 Liberty st.,
Chicago, Ill.

Draugijų Reikalai.

Pajieškojimai.

Iš Ghicagos
Lietuvių Gyvenimo.

Pasilieka kasoje
T.M.D.
iki
15 d. vasario ........................
451.00

P-as Jurgelionis svečius labai
'L. M. D. Kasininkas,
prijuokino savo puikiais nudavimais svetimtautiškų garsių kal
A. J. Povilaika.
bėtojų ir tūlų chicagiečių lictuP-s K. B. 1Balutis Į vių.. Jis taipgi paskaitė- monoorga- logą iš‘lietuviško turgaus vaizdo,
anuo
kartu
reikalavo
nors
Be to buvo lietuviški šokiai.
ne,
kad
parodyčiau
matĮžaislės ir užkandžiai.
Vakaras
didesnius JO išleidimus))
antrojoj
atskaitoj—“Lietuvos“ Į buvo gana linksmai praleistas.
2
numeryj
pažymėjau
tik
abclną sumą jo išleidimų), Bet
26 d. vasario, So.
kad reikėtų surašyti visur išlei
. M. D. 33 kp. ir Giedorių
dimus, kur ir kiek išmokėta, už
imtų laikraštvj nemaža vietos. I Dram. Dr-ja surengė vakarą satiek kiek ir visa apyskaita, už huno svetainėje pas Aršanskį.
taigi smulkmeniškai ir nenuro-j Buvo lošta Gužučio “Gudri NašLošėjais buvo: 2. Jakutė
Bilos peržiūrėta c. rasti-pč .
dau.
ninko ir pirmininko kurie palie lošė Mcncienę, S. Šluotukč—
pė išmokėti.
A’isas bilas per-1 Karuse?, A Juškcvičia—Barsukožič.rės seimo paskirti ingalioti-| v?>
Garmus Bitę, S. Kvietniai, taigi, manau, pakaks to jrĮkauskas—Miliauskas,
Rodosi šis perstatymas buvo
užmeti Dėjimų nebus.
pirmu
surengtu vietinių lietuvių
A. J. Povilaika.
So Chicagoje.
Jaigu iki šiol
čia nebuvo gana suprantančių

Paskiausiai Gautos Žinios.

ir naudinga čionykščiams lietu
viams.
Jis teisingai ir stačiai
nurodė So.-chicagiečių tamsumą,
nerūpestingumą ir nesidarbavimą
tautiškuose darbuose.
Nurodė
to priežastis, būtent, perdideli
“rūgimą“ gėrimuose ir platinimą
saliunų. Paskui labai užimančiai
apsakė apie fabrikų darbininkų
padėjimą, kaip jie., visai darbinin
kams to nežinant, juos taip kon
troliuoja, kaip Maskolijoje. Toliaus apie girtuokliavimo bjau
rumą ir kitokius dalykus.
P-lė Rutkauskaitė skaitė refe-

sidėjimą ir gyvavimą.
Paskai
ta buvo gera, svarbi, bet svarbi
tik chronologijos atžvilgyje; su
sirinkusiems žmonelėms vargu
bau ji ką nors suteikė, nes jie
iki tokiu “nežavinančiu” dalvku.
dar nedaaugę.

P-as Butkus kalbėjo apie lietu
vių pakilimą supratime scenos
vertės, apie išmokimą prideran-

“Vienybės Liet.“ ir “Keleivio“,
teikėsi padovanoti skaityklai sa
vo kningas, kurių jai truko. P.
Gegužis prie kningų dovanos pri
dėjo dar ir dovaną du dol. pi
ningais.
Dabar per Aušros skaityklą
galima užsisakyti šituos laikraš
čius “Vienybę. ’ Liet ”, “Laisvąją
Minti", “Lietuvą”, “Kovą” “Ka
taliką“, “Keleivį“ ir “Dagį“. Taip
pat šita skaitykla parsiusdo ir
visas tųjų laikraščių išleistuvių
išleistas kningas. Trumpu laiku
laukiama gauti visų Europos lie
tuvių laikraščių agentūra. Lie
kasi tik geisti, kad plačioji vi
suomenė šitą Aušros darbą pa
remtų, užsisakydama pas ją augš
čiau minėtas kningas ir laikraš
čius.
Užsisakantiems minėtus
laikraščius ir kningas vis viena;
kur jie juos užsisakytų, bet jai
užsisakys per Aušros skaityklą,
tai jie tuomi padarys naudą vi
suomenei, nes pelnas eis Aušros

jų historijos; lietuvių pramonija, vaizba amatai, medžiaginis
padėjimas, draugijinis stovis ir
viša, kas kitas lietuvių gyveni
mą liečiąs; žinios apie pabrikus.
dirbtuves ir kitokios Įvairiausio.žinios, be kurių lietuvių gyveni
mo negalima pažinti.
Nors šitos kningos leidėjai yra
pasirengę uždavinį iš savo pusės
atlikti kuosąžiningiausiai, bet gi
jų surinktų žinių teisingumas ne
mažoj dalyj priklausys nuo to, ant
kiek tų žinių padavėjai laikysis
teisybės. Svarba šitokios ėrin
gos lietuvių gyvenime yra dide
lė. Viena, šita kninga bus svar
bi kaipo medžiaga musų historijai; antra, ji duos mums su
pratimą apie tikrą Chicagos lie
tuvių padėjimą, kas žinotina kiek
vienam turinčiam ar norinčiam
turėti su lietuviais reikalus.
Šituo
žvilgsniu
rengiamoji
kninga yra būtina turėti kiekvie
nam mūsų verteiviui. Tuo tar-

JURGIS “DURNIUS SU DURIMIS

1 kovo dieną miiė “Kataliko” lei
dėjo J. Tananevičiaus tėvas Mykolas
Tananevičius. Buvo turėjęs jau apie
70 metų amžiaus.

APGARSINIMAI
PERSIDIRBĘS.

Besistengdami patapti finansiš
kai nepriklausomais, męs daž
nai užmirštame, kad mūsų jiegų
stiprumas ir patekimas yra aprubežiuotas. Kai lik męs per
žengiame tuos rubežius, mes pa
stebime. kad mūsų jiegos nupuo
la, kad męs esame persidirbę.
Greita pagelba tąsyk būtinai rei
kalinga. Laimė, kad to visgi ga
lima atsiekti.
Pasilsis, tyras
oras, geras penas ir Trinerio
.American Elixiras iš kartaus vy
no atnaujins sveikatą ir spėką
Vaistas čia rekomenduojamas yra
labai geras. Jis pirmiausia pra-

Aš Jonas Šūsnis pajieškan savo
švogerio Petro Kaziuno, paeina iš
Kauno gubern, Ežerėnų pav., Papilio
parap., Vaidaginiu kaimo.
Meldžiu
pranešti šiuo adresu:
Jonas Šūsnis,
116th st.,
Kensington, Ill
318

Pajieškau Simono Abramavičiaus;
kokia 18 metų kaip mudu nesimatėm
prašau atsišaukti šiuo adresu:
Pijusas Burauskas,
205 N. Chesnut st.,
Pana, Ill.

Paj ieškau savo dėdės Povilo Baranausko, rašosi Poul Paslnopy, 22
m. kaip Amerikoj apie 4 metai atgal
Pa.
Dirbo vario
gyveno Renkin,
dirbtuvėj. paeina iš Vilniaus gub.,
Trakų pav., Vestiolku sodž.; turiu
svarbu reikalų, meldžiu duoti žinią
adresu:
Vlodielavas Brluze,
P. O. Box 359,
McDonald, Pa.
Pajieškau Izidoriaus Giedraičio, (jis
yra Antano sūnus) ir Onos Gedraičiutės turiu labai svarbų reikalą su
Izidorių dalykuose brolio Antano apie
kurį buvo Lietuvos laikraščiuose pa
garsinta, kad mirė.
Giedraitis pa
eina iš Raseinių pav., Ežvilko vals.,
Paškinų kaimo. Girdėjau, kad yra
Philadelphia, La., dirba cukrinėje:
Ona Vaitiekūnienė,
8143 Vincennes rd.,
Chicago, Ill.

LIETUVA
Reikalauju penkių gerų kriaučių
prie moteriškų, drabužiu siuvimo,
vieną kirpėjų, vienų pardavėjų ofise.
Gera mokestis nuolatinis darbas, atsišaukklt adresu: J. A. Sorllow, 1765
Ogden ave., Chicago, Ill.

Anglijoj, Rosi^^^frikoj, Pie
tinėj Amerikoj kr jsspsc kitose
užrubežinėse viRb’$irstėse : me
tams $3.00, pusėj.'m^tų $1.50.
Prenumeratą keilaja siųsti per
Reikalingas
siuvėjas.
Meldžiu
Money Orderį A a®a piningais
kreipties laišku šiuo adresu: J. N.
registruotame laKltffiLant “Lietu
Wallace, 4904 Laclede ave., St Louis,
Aš Steponas Subotenas paj ieškau Mo.
Vasario 17 diena 1911 m., Waterbu vos” išleistojo |kuwį, adresuo
savo gero drauge Napolejono Jonušry, Conn., pabaigė savo gyvenimą ant jant šitaip:
kos, paeina iš Kauno gub., Panevėžio
v
šio pasaulio mūsų brangus brolis

PajleSkau savo Rvogerlo Jono Sekreckio, Kauno gub., Raseinių pav.,
Šilelio parap. 3 metal atgal jis gy
veno Wisconsin©. Jis pats ar kas
kitas teikstties duoti žinių gino ad
resu.
Anton Našlienas,
844 E 88 Pl.,
Chicago, Ill.

pav., člpėnų vals. ir sodžiaus, Vaba’ninku pa’-ap.
Du metai atgal jis
gyveno Massachussets aplinkoj Bos
tono, dabar aš norėčiau su juo su
sirašyti. Aš nesenai pribuvau iš Lie
tuvos; prašau duoti žinių šiuo ad
resu:
Steponas Subatėnas,
P. O. Box 21,
Mallenauer, Pa.

Reikia jauno lietuvio vyro Į val
gomųjų daigtų krautuvę už parda
vėjų; turi būt padorus, tvarkus Ir
turi mokėt angliškai. Ateiti po 6:30
vakare. Reikia paliudyjimo: E. J.
Ryan, 2158 Lowe ave.

Reikalingas zeceris vyras ar mer
gaitė darbas ant visados ir mokestis
atsišaukit
tuojaus:
Stefan
Pajieškau savo draugų Jurgio ir geras.
Szlmkus.
4543
So.
Ashland
ave.,
Tel.
Jono Ligmalių, Suvalkij gub., me
tai atgal gyveno Anglijoj, netoli nuo Yards 1752, Chicago, Ill.
Londono, pajieškau ir Vincento My
linio, Kauno gub., Šiaulių pav., Ža
Reikalauju gerų kriaučių (vyrų)
garės miest., pirma gyveno Chicago. prie
moteriškų
drabužių siuvimo,
Meldžiu duoti žinių šiuo adresu:
taipgi vieno ar dviejų prosytojų.
Mr. J. S.,
Laišku ar ypatiškai kreipkities tuo
4646 Waveland avė., Chicago, Ill. jaus: Paul Leases, 117 W. 37th st.,
Telephone Irving Park 5312.
Chicago, Ill.

Pajieškau
Wilinio
Ką'čianskio.
Kauno gub.. Raseinių pav.. Gaures
parap, Kovirčhi sodž.; motai atgal
gyveno. Chicago, ir antro draugo
Jono žukanskio, Kauno gub., Rasei
nių pav., Nemakčių parap., Iliu kai
mo; keli metai atgal, jisai gyveno
šauliuos.
Mano .adresas toksai:
Jonas Eičas,
P. O. Box 149,
Riverton. 111.
Pajieškau savo pažystamu Kazimie
ro Kalvaičio. Jurgio Boso u Jono
Nausiedo. visi Kauno gub.. Raseinių
pav., Jurbarko valš., Kažemeki'ų kai
mo.
Pajieškau ir Antano- Šimkaus.
Jurbargo vals.;. Kalnėnų kaimo. Pra
šau duoti žinią šiuo adresu:
Jos Thpmaę,.
R. D. No. 10, County Home,
Washington,’ Pa.

Selvestras Jeneliuuas. Tapo palai
dotas su iškilme ir dalivaujant drau
gijoms. Velionis paėjo iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Jaganiškėlio para
pijos, Pušalotu vals., Valdeikių kalm.
Paliko savo metrį Ir dukterį. Gi
minės ir broliai kreipkitės žemiau
padėtu
adresu—dažlnosite
mirties
priežastį. žemelė lai suteikia jam
amžiną pasllsį.
St. Jeneliunas,
46 No. Leonard st., Waterbury, Conn.

19 vasario patiko mirtis Juozą
Daučenskį. Likosi užmuštas. . Paeina
iš Kauno gub.
Pirmiau gyveno
Spring Wale, III., ten turėjo savo
dėdę girdėjau kad jo dėdė gyvena
Kivone, III. Nabašninkaš ilgą laiką
gyveno Johnston City, III., ir ten tu
rėjo draugų ir prigulėjo pirma prie
draugystės. 4 metus gyveno Centra
lia, Ill. Kas nprl žinot apie-jo mir
ti, meldžiu kreipties adresu:
Mike Merkavičia,
Parsiduoda saliunas Bridgeporto da- P. O. Box 215, ’
' Centralia, Ill.
lyj, lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toje. priešais lietu', iškos oažnyčios.
Vieta sena, biznis gerai eina.
Par
duodama labai pigiai, kadangi savi- i
ninkas važiuoja Lietuvon. Kreipties
943 W. o3 st., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo. Į

DOVANOS!

Kningelė “Kaip Rašyti' Laiš
kus Lietuviškoje' ir Angliškoje
kalbose”, kurią 'męs- duodame
dovanų “Lietuvos” • skaitytojams,
užsimokantiems $3.00 prenume
ratos. atvedė “Lietuvai7 ■ anie
Norėda
Parsiduoda saliunas geroje lietuvių 5000 naujų skaitytojų.
Pajieškau savo dviejų draugų, bro
apgyventoje
vietoje,
prie
didelės
gat

mi gauti da 5000 daugiau naujų
lių Juozo ir Kazimiero, .česnauskių,
Pasinaudokite gera
Kauno gub., Telšių pav., Alsėdžių vės ant kampo.
skaitytojų, męs nuo 1 dienos va
parap.
Abudu jie atvažiavę iš Ar proga, nes bus parduotas pigiai iš
priežasties,
kad
savininkas
negali
sario, 1911 metų duosime naujai
gentinos, Kazimieras 3 metai atgal
gerti svaiginančiu gėrimu yra pri
gyveno Scranton. Pa., o Juozas 8
verstas parduoti, kadangi sveikata yra užsirašantiems “Lietuvą” sekan
mėnesiai kaip atvažiavo .iš Argenti
už viskan brangesnė. Kurs pirmiau
nos.
Meldžiu duoti žinia mano ad atsišauks, tas piginus pirks. . No čias dovanas:
resu:
1. Kas užsirašys “Lietuvą”
rinti pirkti lai kreipiasi
adresu:
Frank Mažonis.
332S So. Halsted st., Chicago. Ill.
ant pusės metų ir užsimokės
8239 Illinois Court,
Chicago, Ill
Si.00 prenumeratos, gaus- už 25c.
Parsiduoda naujoviški 2 flatų na
Pajieškau savo brolio Tamošiaus
mai, tvirtas pamatas, 5 ir G kam kiiingu dovanu.
Arcimo, paeina iš Navardenų sodos.
bariai. vertė $3.200, savininkas paims
2. Kas užsirašys. “Lietuvą" ant
Varnių prap.. Kauno gub.
Pirm
tik $2.650. jaigu parduos Į 5 die
metų laiko buvo Tilžėje sulaikytas
vienų metų ir užsimokės $2.00
gyditis akims, nuo to laiko negirdėt nas. Arendos $372. į metus. Kokius
$500. iškalno, o kas liks, išmokėsite prenumeratos, gaus už 50c. Įmin
kas, su juom atsitiko, iš Lietuvos
rašo, kad jis nesugryžęs atgal, o kaipo arendą: Chandler Hildreth & gu dovanų.
čian ir nėra atvažėvęs.
Kas apie Co.. N. W. kampas 12 gatv. ir 48 ave.
3. Kas užsirašys “Lietuvą"
ji žinote meldžiu duoti žinių šiuo
adresu:
'
NAMINIAI PIETUS.
ant pusantrų metų ir užsimokės
Motiejus. Arcimas,
Pranešu savo tautiečiams, jog aš
14jLi .— 4-9 Crt.,
Cicero, Wis. pigiai parenduoju mažus su lova ir S3.00 prenumeratos, gaus už 75c.
patalais kambarius; pagaminu taip- kningų dovanų.
pat
valgi už kiek kas nori; nuo 5c.
Pajieškau savo švogerio
Antano
4. Arba, kas norės, tai už
Valgis yra padarytas
Simanau^ko. paeina iš Suvalkų, gvb., ir augščiau.
taip,
kaip
Lietuvoje
dėlto
praminėni
$3.00 gaus per vieną metą du
Starapolės pav.. Gudelių gm . Gu
delių kaimo 7 metai kaip Amerikoj Naminiai Pietus.
laikraščiu: ‘‘Lietuvą", mėnesinį
Joe Palionis.
atgal. . 2 metai gyveąo Brctoklyne, o
2468
iJBtue
Island
ave.,
ChičagO,
III.
dabųr . nežinau kur.
Turiu;,.svarbų
laikraštį. “Laisvąją Minti.
T
reikalų meldžiu suteikti žinių šiuo
Kningas
dovanoms
užsimokė

adresų:
Mr. A Luckus.
ję prenumeratą galės sau pasi
P.. O. Box 15,
Carney, Iowa.
rinkti iš mūsų kataliogo kas ko
kias norės ir męs jas prisiusime.
Pajieškau savo brolių Simano ir
Kllamenco cikų, paeina iš Suvalkų
Šios dovanos bus duodamos
gub., Kidulių -gm.. Sudargo paap .,
tiktai laike šių dviejų mėnesių,
sviginiu kaimo.
Prašau duoti žinia
Jog lietuviai paliks
savininkais
adresu:
dalies miesto Chicagos.
vadinamos vasario ir kovo, 1.911 metų ir
Frank Chicks,
Bridgeporto, matome iš to. kad sve tiktai tiems, kurie laike šių. dvie
Saskatchewon Landin Sask, Canada. timtaučiai. matydami kaip lietuviai
su kožnais metais stumia juos šalin, jų mėnesių užsirašys . "Lietuvą"
Aš Jonas Paulukevičius 'įlajieškau išpirkdami namus ir lotus, pavedė ir užsimokės prenumeratą, o taip
Jono Petrausko, Suvalkų ■ gub.. Vil mūsų bankui išparduoti visokių namu
gi tiems kurie laike šių dviejų
kaviškio gm., Alvito parap., Kise- ir lotų ant visų gatvių ant Bridge
vertės,
$1.000.000.
Daugu mėnesių atnaujins savo prenu
niškių dvaro; jau keturi metai kaip porto,
Amerikoj, nežinau kur jis yra. Mel mą iš tų properčių męs .surašėme į
meratą tolesniam laikui.
džiu jo paties, arba kas kitas kas kningute, ir kiekvienas lietuvis no
jį žinotų, teduodfe žinią man šiuo rintis pirkt namą ar lotą turi dąoar
Todėl naudokitėsi visi iš šios
proga gauti dldziausį surašą nuosa
adresu:
...
vybių, iš kuYio gali pasiskirt sau progos.
Jonas Paulukeyičius.
P. O. Box 291,
. Suffield, Conn. kas jam geriausią patiks.
Skaitlius “Lietuvos" skaityto
Kainos namų ir lotų ant Bridge
porto žymiai pakilo nuo pereitų me jų kasmet vis auga didyn ir di
tų, bet dar yra tūlos nuosavybės dyn,
“Lietuva" talpina- tiktai
kurias galima pirkti pigiai.
Todėl,
kas nori pirkti namą ar lotą ant teisingiausias žinias ir geriausiai
Bridgeporto. tegul pasinaudoja iš to pain formuojančius
straipsnius,
didžiausio išpardavimo namų ir lotų,
vedančius žmones prie susipra
kokį dabar pradedame.
Reikalingos merginos prie vyriškų
Mūsų kningute su aprašymų nuo- timo, gerovės ir kultūriško pasi
drabužių siuvimo, kilpoms siūti, ran I savybių yra parašyta angliškoj kal
kovėms siulėti, kalnieriams išbaigti, boj. bet taip prieinamai, jog kiek kėlimo, už tai žmonės. "Lietuvą"
rankovėms daryti ir siūti ant ma vienas galės suprast. Bet kas norėtu daugiausiai ir skaito.
šinos.
Kreipkitės adresu:-; Ederhei- Į artimesnių žinių, tegul kreipiasi .Apa
Jai dar neesi “Lietuvos" skai
mer Stein & Co., 22 str. and Kedzie tiškai, o męs maloniai suteiksime
ave., 2 lubos.
visas informacijas ir parodysime pro tytojas. tai tuojaus prisiųsk pre
perteš.
I
numeratą. o męs siusime ir tau
Kas neturi gana piningų užmokė
Reikalingas gabus ir padorus vyras
užimti agento, pardavėjo ir atstovo jimui už propertes iškalno. tam su “Lietuvą" ir prisiusime viršmivietų dideliame
Kentycky
Liquor teiksime paskola.
nėtas dovanas.
Atminkite, jog trumpame laike kai
House ir priimti užsakus nuo savo
Lietuvos prenumeratos kainos
bendrataučių aut whiskey išsiunti nos visų nuosavybių ant Bridgepormui per paetų.
Patyrimo nereika to žymiai pakils, ir todėl nelauksite, yra sekančios:
laujama.
Bus mokama gera alga ilgai, bet bukite pirmi pasiskirt sau
Suvienytose Valstijose Šiauri
arba komisas ir išlaidos padengia tinkamiausį narna ar lotą.—Kreipki
mos.
Retai pasitaikanti proga ge tės {:
nės Amerikos: metams $200.
ram vyrui įsigyti tvirtų vietą ir ge
pusei metų $1.00, Kanadoje ir
rus piningus. Turi mokėt susirašyt
su mumis angliškai.
Adresas:
Mexikoje: metams $2.50,. pusei
Major Fitciien.
P. O. Box 588.,
Louisville, Ky.
Halsted St. metų $1.25.
Parsiduoda dviejų gyvenimų su rū
šim mūriniai namai ir dviejų gy
venimų mediniai su 16 kambarių ir
didele rūšim, geri kampininkų laiky
mui.
Sųvininkas gyvena 1104 So.
Union gatv Ateikite paklaustų iki
11 ryto arba nuo 7 vakare.

Milijonas Doleriu
Lietuviams

Reikalavimai.

A.OIszewsaci
3252 S.

Du-kart nedęlinis laikraštis

YRA TAI VIENATIMIS LIETUVIU
LAIKRASZTIS AMERIKOJE,
KURIS ISZEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS.

A. Olszewski

3252 S. Halsted St.i

ŽMONES

UžSTLAlkYKIT
/Xs

Išeina kas utarninkas
ir pėtnyčia.

Chicago, III.

-

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

ČYSTAI.

Daug žmonių, turl\ visokias odos ir
kraujo ligas, tik per įąvo nešvarumą
jas (gauna, — taip l^ad visas kūnas
bei veidas lyg paltvą aptrauktas ir
oda išberta spuogais, ąšpuogučiais net
šašais, kaip gruodas,
žinoma, nors
toksai žmogus iš prigimimo drūtas,
bet vienok visas kaip cimentu aplipintas. Ir vėliau greičiau, apart
kraujo necyštumo ir odos ligos kitos
ligos greitai' limpa; toki žmogų liga
labai greitai pakerta ir atima pajė
gas. kad liekasi netikęs, net sau
maisto negali uždirbti.
Esant taip
nusilpusiam žmogui^, tain pa ir nervai
pagadinti, o kad žmogaus nervai ne
sveiki, tai besikydydamas, gali gerti
vaistus nuo ko kito,zbet viskas eis be
naudos, kaip į kiaurą statinę. Todėl
reikia pirmiau išsigydyti .nervus, bet
reikia ir visą savo kūną užlaikyti
čystai, tai yra reikia maudytis.
Užlaikymas čystai kūno, kad būti
sveiku, veik taip lygiai reikalingas,
kaip ir maistas užlaikymui gyvasties.
Anąsyk atėjo pas, mus žmogus,
kaip viršui sakyti, sulipęs, suniuręs,
-.oda ir veidas spuogais ir spuoguotais
apipiltas.
Paklausus, kaip tankiai
jisai maudosi, — atsakė. kad i du
metų sykį maudėsi, f— ant Kalėdų,
o kitą metą ant , Velykų ir trečią
sykį, kaip girtas buvo tai netyčia į
upę įkrito su drapanomis — tai
viskas.
žinoma, kad tas žmogus sirgo, tik
iš nešvarumo. Vienoji davus vaistų
ir pamokinus, kad būtinai, kas savai
tė išsimaudytų, nupraustų visą kū
ną.
Suvartojęs vaistus ir prisilaikė
pamokinimų, — tai po nekuriam lai
ku atėjęs į ofisą širdingai dėkavojo.
nes sveikas kaip žuvis, jau jam ne
reikėjo daugiau jokių vaistų ir visai
kaip kitas gražus ir puikus vyras
išrodė.
Todėl kiekvienam vyrui ar moterei reikia tankiai maudytis ir užsi
laikyti čystai. o nuo- daug ligų ap
sigins ir nereikalaus gydytis.
Ypa
taupai vyrai, kurie dirba dulkinose
dirbtuvėse turi maudytis—mazgoti visą
kūną ir po maudynei apsivilkti vys
tas apatinęs drapanas,7— tokiu būdu
ne tik bus sveiki, bet ir amžių pailgis mažiausia ant 20 metų. Maudy
tis galima kaip šaltam.- taip ir šil
tam vandenyje apsiprausti, o kaip
priprasti tai traukte, trauks ir nebus
jokio sunkumo.
Męs širdingai linkime, kad visi
žmonės užlaikytų save švariai.
Philadelphia Medical Clinic,
1117 Walnut st._
xPhiladelphia, Pa.

MOKYKLA ŠOKIŲ.

AMERIKOJ {“ X
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Rašyk tuojaus, o gausi vieną
numerį dykai.

Banka A. Olszewskio

W.D.Boczkauskas&Co

3252 So, Halsted St,

520-522 W. South Ali.,
Mahanoy City, Pa.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S, Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 80S
Tel. Franklin 1170.
Lietuvys advokatas, Valgęs tiesų mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališkas visuose teismuose (sudtiose).

6yv. 3II2S. Halstedst., arti 3lmos
Telephone Yards 2390-

.,

?

Telefonas Yards 1532 » |

;

Dr. J. KULIS

,

Gydytojas Ir Chirurgas

! 3255 S. Halsted St.

!

2400 Fifth ave.

"L 1 ET U VOS”' KELI A U J AN
TI EJI AGENTAI.
Simanas Kvietkauskas.
M. K. Wilkevicze,

Neri mokintis Barzdaskutykfos?

tf busi

imto

3252 So. Halsted St

MačiO'Kėkšto Eilė

dL’mnni'
cijos. pilnas rinkinys eilių vieno iš gar
siausių mus poetų. Kaina 5iA_-. . ra tai No
t ir 5 "‘Žmonių Knygyno". Gaunama vi
suose knygynuose. Leidėjų adresas:

Mes Išgydom Vyrus

I

Mps trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitala
gydymais, ateitu pus mus ir pamėgintu musų tikrį ir Ištiki
mu gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs
neišgydė ir k^ip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas

mo'arb^pHežasci^dsiTi
’
**
rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopui burnoj®,
skauduliu' aut licžiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos unt kunoLjauslus tekanti skauduliai.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOMĘ.
Nllhftfrimoi Ar kanl<i!aa
hubėglmai paeinanti nuo
llUDvUlindl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.
. ,■ ©
mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmal priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik"pas
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKĄ
i

Chicago, Ill,

BROTHERS,
11111 ■■IT
Pittsburg, Pa.

Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčins cigarus ir

Gražią Naują Svetainę
Prof. Julius S. užtikrina, kad
mokys šokti kiekvieną jauną ar seną.
Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taip
gi išmokinu ir kitus šokius su keletą
vakarų.
Mokinu kas - vakaras apart
Serėdos.
Lekcijos yra nuo 7 vai.
vak. iki 10 vai. Prof. Julius S. pra
neša visiems, kurie.nori išmokti šokt
ateik ant šio adreso: 2124 So. Halsted
st.
Ofisas ant 3-čių lubų atdaras
nuo 6 vai. vak. Taipgi mokinu viso
kius šokius Buck & Wing, Buck
Skirt. Irish Jig. Clog, Spanish Waltz,
Waltz, Two Step, Side Step, Barn
Dance.
Pinna Lietuviška Mokykla
Amerikoj.
Prof Julius S. . kviečia
be skyriaus lietuvius ir lietuvaites
atsilankyti.
šokiai ir balins kas peredos vakarą,
atsibus Freiheit Turner svetainėj.
34 17 So. Halsted st.
Pradžia 8-tą
vai. vak. ir trauksis iki 1-mai vai.
ryto.
Inžanga vaikinams 25c. Mer
ginoms dykai.

A. OLSZEWSKI

i

I
PRIĖMIMO VALANDOS:
“
*
Nuo 9 ryto Iki 12; 6 Iki 9-vakiire
I Xedėl.: nuo 9 iki 12 pO'piet; nuo 6 iki 8 vak. ’

BALTRUŠAITIS
i UMIM

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: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidąvitus
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų, ir
amerikoniškus ant kitokių,
■
i.-.
Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir. visas dalis svieto..
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

I

Chicago, III.

Chicago, HL

Susirinkimams, vesbuvems. ba
liams ir tl. Širdingas priėmimasir broliška rodą kiekvienam

3253 Illinois Gt„ Kerte 33rd

Užsikimšimai

jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, rags
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Uždegimai, sutinę Ir skausmingi
sunariai' kantrybę atimančios
užsiseneję ligos kurios padaro
gvverimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.
Olllinimni
uUUlUlUul

Rosijos-Amerikos Linija Gužuotos ir Susisukę Gyslos
Vienatine vežanti be persėdimo
Linija tarp Rosijos ir/. nerikos.

dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų;
Nauji dvišriubinjai,garlaiviai “Kursk”, yra silpnas velkantis jautimus daugmaž nuolatai.
••Russia”, “Birma“ “Lituania” regulia- Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

riškai kas dvi se.vaiti važinėja tarpRoąijos ir Amerikos Tai yra vienatine lini
ja, kuri veža tiesiai Rosijon be persėdi
mo kokiame nors uoste. Pasažierai gali
susikalbėti savo prigimtoj kalboj ir gau
na priprasti jos valgį. Kaip patogu yra
vašiuoti be" persėdimų, gali paliudyt
kiekvienas kuris tik važiavo.

Rusiškieji, pačtiniai garlaiviai
išplaukia šiuo laiku:
Laivai
BIRMA
LITHUANIA .
RUSSIA
KURSK

Iš New York
Kovo
litą 1911
Kovo
25 ta 1911
Baland. 8ta 1911
Baland. 22ta 1911

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Odos Nesveikumai

lopai, netobu
lumai, žai.zdos skauduliai, pageltonavus ir
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant paa
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-

_ • Inkstų nesveikumas gali Išsivystyti
llldl į pavojingas komplikacijas, Ir jeigu neatbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar mimai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

State Medical Dispensary
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Im. 23 AKMENŲ.
6elikello lilkrodli.
Galvute užsukamo tr
nustatomas
Moterių dydilo.

Smulkesnių, žinių klauskit pas svar
biuosius Linijos atstovus.

A. E. JOHNSON CSL CO,
i 27 Broadway
New York.

20 metų suksawtaa,

dvlgubuose utdaromna
se lukštuose, ingrevaruotas. Tikrai garas
laiko rodytojas gelžkelio žmonėms, reikalau
jantiems gero laikro
džio.

mokti nuo 4 iki 6 Mvaičlų.
Aprašymus Išsiunčiu Dykai!
Kainuos tau tik $30. Mes
duosime visj self skutimo
Ovarantuoias 20
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų.
Tūkstančiai plikų žmonių atgavo
prietaisu. Sis amatu yra
tų. Siųslm šitą laikro
puik us plaukus, sulaiko slinkimu dį rlrfnu C. O. D. už $5.75 Ir expreso lėšas Utinkamu perdėm visame
■l:u k į galvos labai trumpame laike.
aviete irtamista turtai ta
Vitt jė šėtrų attiuga n m ji. g-ažų- egzaminavimui. Jei nebus toks, kaip ralcorn,
plaukai.
Visokia info.'ma' Ija DYK \1 Nemakiklta nei centą. ATMINKIT, kitur ap
da savo ypatiškf verteivysJ-Hgu aps‘‘rgiite liga. t il-atetklte pas savo mi s o mokėsite už tokį laikrodį į 35 dol. Auksuotas
darbdaviu? Rašyk pu:
(Itiataru. Rašykit i ns:

NOSSOKOPP’S BARBER SCHOOL
PROF. J. M. BRUNDZA
1405
Ave.,
Pittebarg, Pa. BRODWAY & SO. 8TH ST.
BRQOKLIN, NEW YORK

Abelnas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu*
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairua gėdinanti
silptiūmai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI— PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

^težšlis ir leketas Dykai su kožnu laikrodžiu
VttUIQR WATCH Ct.
BOO Athnsiea Kdg. CUCA9I

Namine Mokykla
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.

P. Mikola in is,
Box 62.

New York City

Dabar pats laikas ir gera proga pirkti sau lotą arba namą naujai prasidedančiam pramoningam mieste GARY, INDIANA.
Lotai po $225 ir augščiau. Kas negali visų piningų
užmokėti, męs parduodame ant lengvų išmokesčių: 50.
dolarių įmokėti, likusius po $10 ant mėnesio. Mieste

Gary bus dvidešimčiai tūkstančių darbininkų darbo
trumpame leike. Du Fabrikus baigia statyti, pradės
dirbti nuo ateinančio Mojaus mėnesio. Dabar darbai

^pradeda eiti gerai; plieno liejiuėse priima darbininkus
kas dieną prie darbų. Taippąt'. pradeda daugelį naujų
--fabrikų statyti ant ateinančios vasaros. Prie jų taip-

pat reikalaus daugelio darbininkų.
Šitas paveikslas parodo Indiana Steel Co. didžiau
sią plieno leijimo fabriką, koks tik yra visame pasaulyj,

jo įrengimas arba pastatymas kaštuoja šimtą milijonų
dolarių. Eabrikas jau yra pastatytas. Tas fabrikas
užima 500 akrų žemės plotą. Jame dirba dabar apie
15,000 darbininkų. Kai jame intaisys visas mašinerijas,
tąsyk dirbs apie 30,000 darbininkų.
Mieste Gary budavoja didžiausius pasaulyje fabrikus.
Tie fabrikai suteiks darbus dideliam skaitliui darbininkų
su geru užmokesniu. Fabrikai yra statomi sekanti:
1. Indiana Stell Co. dirbs darbininkų ................. 30,000
2. National Tube Co. dirbs darbininkų .......... 15,000
3. American Locomotive Works ........................ 15,000
4. American Car & Foundry Co........................... 12,000
5. American Tin Plate Co. Tą fabriką baigia statyti,

pradės dirbti nuo mojaus mėnesio jame dirbs dar
bininkų apie...................................................... 10,000
6. American Steel & Wire Co. dirbs ................. 8,000
7. American Bridge Co. Baigia statyti, pradės dirbti
nuo mojaus mėnesio. Dirbs .............
5,000
8. Nut & Bolt Works. Dirbs darbininku apie .-. 5,000
9. Car Couplet Works ....................
1.000
Viename pastatytame jau dirbą apie .................... 3,000
Antrą budavoja už 250,000. Taippat ir daugiau
mažesnių fabrikų rengia ūmų laiku. Mieste Gary bus
daugiausiai fabrikų. Bus didžiausias ir gražiausias
miestas Indianos valstijoj. Bėgyje kelių metų praviršys miestą Pittsburga. Miestas Gary yra statomas labai

jpųikioj vietoj visur yra lygumos ir prie didelio vandenio
ixLake Michigan. Laivais įgabena ir išgabena tavorus.
Traukiniai prieina iš visų dalių Amerikos. Plieną ir
geležį daug pigiau padirba Gary, ne kaip Pittsburge.
Visokie mokesčiai yra pigesni. Pertai daugel fabrikų
parkeliama iš kitų miestų į miestą Gary. Sis miėstas
dar tik penkti metai kaip statomas. O tam trumpame
laike jau yra apie 30,000 gyventojų. Dar bėgyje kelių
metų apsigyvens apie 500,000. ■' Mieste Gary yra įsta
tyta daug brangių namų pagal naujausio būdo. Yra
įstatytos didžiausios mokslainės. Stato namus kas die
ną, bet jų vis nėra užtektinai. Pereitais metais pastatė
5,000 namų, ant šios vasaros reikalinga 10,000 namų

žmonėms pragyventi. Randas moka brangias. Lietuvių
jau yra geras būrelis apsigyvenęs, ir dauginas kas dienų
daugiau. Jau yra susitvėrusi lietuvišką draugystė vardų
Švento Mykolo Arkaniolo. Atidavėme lotus bažnyčiai.
Taigi dabar yra gera proga pirkti ' lotus aplinkinėj
bažnyčios, kuriuos parduodame visai pigiai. Pasisku
binkite dabartiniu laiku pirkti, nes kaina lotų kyla brangyn. Nuo ateinančio mojaus mėnesio bus 25 procentas
brangiau ant visų lotų. Kurie atvažiuosite' šį. mėnesį,
jai pirksite lotą, gausite pusę keliones atgvąžiniąBetgi duodam pasarga—kiekviename reikale kreipki
tės prie žemės savininku ypatiškai, arba laiškų žemiau
parodytu adresu, gausite pilną rodą:

GARY SECURITIES CO. M. ROZENSKI, VICE-PREZ., MAIN ST. & 15th AVE., GARY, IND.

-Xflt Hl Tlil’MiH g laion'fil

CHICAGO OFFICE, 1817 SO. UNION ST., CHICAGO, ILL.
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Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka vardu

GERIASIA KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

i
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Angliškos Kalbos
Jos Vardas yra:

§

“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose”. §

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie- 5$
8tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo- 7^
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an® gliškoje kalboje, tai ir angliškos kalbos niekada gerai neišmoks.rSj
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny~ gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
—
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose'jg
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų į 31
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb- įįP
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito r 5
lietuvišką laišką ir mato kaip tą patį laišką angliškai rašyti. Ra- (jg
šaut angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodį su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žinogui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena,
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žinogu neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per- gi
skaityti knygeles “\ adovėlis" No.1209 ir “Rankvedis No. 1300,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš- g
i kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose”.
J
Ši knvgelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nauJ dingti ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje

nerasite. Ji mokina:
■ / '
®
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir Jg)
visokių formų biznio reikaluose;. kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip, apsieiti svečiuose, ap- @
silankymuose, supažindinime vieno su kitu/ pakaltoje vieno su 2?
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose,’ vestuvėse, krikštynose, pagra- S
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliati knygelėje
vra šimtai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu- ®
viską, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis (S
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų j lietuvis- ®
ką kalbą ką jie reiškia.
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap- ©
darnose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi- ftp
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant ftp
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duodame šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų®
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
4$
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir-ucf
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an- S'
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą ftp
ir pralobtų, o kada bus mūsų lietuviai turtingesni ir apšviestes-££
ui, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo turtingesnių daugiau biznio turesimę. t .\ntra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar- ®
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant S
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes gale- ©
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai-•£*>
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie HS
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose-^
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi ©
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti. 55
Lietuviai jau pradeda suprasti mūsų gerą norą, nes kasdien ijp
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir. gavę nuo mūs *ftp
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
už jos išleidimą.
jra
Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk ilgiau, įra
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.
Jgj
I
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip;-

A. OLSZEWSKI,
g325!
S«, Halsted
HilsM Street.
Slrttl
3252 So.

i

CHICAGO, ILLS

J. Vanagaiczio įstaiga
Tilžėje

vokiečiu Gatve (Domenu Strasse) Nr. 55
rūpinsis
Didžiosios Lietuvos, Amerikos. Anglijos ir kitose
šalyse gyvenančių lietuvių visokiais reikalais.
Ji duoda patarimus reikalaujantiems kaslink kelia
vimo į Ameriką, Angliją ir kitas šalis.

Iš Amerikos grįžtantiems Tėvynę, kaip ir kokiu
budu geriausiai pasiekti savo gimtinės kraštą.

Prekybos dalykuose 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 ypatiškų išlaidų, veltui (dykai).

New City Savings Bank

)
►

DOVANU

4601-05 So. Ashland Avė.
Su “Checking Account”
del visų biznierių.
Už
sudėtus piningus į mu
sų
Banką
duodame
Chekių knygutę, iš ku
rios galima rašyti Chekius, kurie yra tinkan
ti visur.
Priimame
piningus
ant užčėdijimo ir moka
me 3% nuo 1 d. Sausio
ir nuo 1 d. Liepos.

Russian Tobacco Go.

DOVANOS! DOVANOS!
Muzikališkas
Albumas.

Nei City Savings Bank.
Kukuojantis laikr.

Savininkai namo ir Bankos viršininkai =•

G. L. UKSO, Pres.,
S. MARCINKIEWICZ, Vice-pres.
A. J. BIERZYNSKI, Cashier.

4601-03 S. Ashland Ave.,

Chicago, Ill,

padirbdintas iš užrubežinio ft’uolo, muša valandasin- pusvalandžius ir
sykiu pasirodo gegutė ir
kukuoja. Toks laikrodis
papuošia namą.

Telephone Yards 76

LAISVOJI MINTIS
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Historijos, Kultūros Kalorijos, Gamtos Mokslu Draugijinių Mokslų,
Ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apysakas lt mysų gyvenimo.
Kaina metams $2.00; pusei metų $1.00; į užsienį $2.50

ir

šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
“L. Mintį” metams duodame knygų už $1,00 iužsiralantiemo
pusei metų už 50c.

Paskubinkit—Dovanas neilgai tedaoefmo* .

Importuota Koncer
tinė Armonika.
Ant 110 balsų, grynai
plieniniai
lie/.iu vėliai,
kurie išduoda gražu bai
sa. Tos armonikos vra
gerinusio išdarbio tos rū
šies.

~ -

Magiškų paveikslu
mašina
yra geriausia, to išdarbio
kurią kožnas gali operuo
ti. ' Turėdami tą mašina
kožnam laike galit pa
rengti perstatymą magiškų paveikslų, prie ko
galit praleisti " linksmai
laiką Sykiu su mašina
prisiunčiam paveikslus ir
pamokinimą kaip su ja
apsieit i. •

piningus. PASTABA. Kas negali gaut markių, gali pasiusi
paprastu laišku, tad gaudamas lavora primokės tik $5.

Laikrodėlis.

$1

EUROPE IMPORTING TOBACCO COMPANY
32 Union Square East, New York.

Ant 17 akmenų, pa
auksuotas 18 karato
auksu, gvaraniuotas
ant 20 melų. Moteriš
kas arba vyriškas.

ąsą

“Laisvoji Mintis.”

Scranton, Pa

--

50,000
KNYGŲ

VYRAM TIKTAI
INEJIMAS DYKAI
kat gali but matyta

GALERIJOJ
MOKSLO

Naujausias Importuotas Fonografas dykai!
Bus duotas
kiekvienam,kas
n u pirks pas m u s
Rusiško Taba
ko už $6.00
Nieko nuo juž sų dauginus nereikal a u j a m e
lik kad patar
tumėte s a v o
draugams pirk
ti iš musų fir
mos tabaka. Sitas Impor
tuotas Fonogra
fas yra padary
tas iš geriausio
metalo, turi di
dele
nikeline
t rūbą ir labai
gerai skamba
Turėdami musų Fonogrąfą galite surengti namie pu kų muziko* koncertą
Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliuką ir galėsite išgirsti visokias
dainas, maršus ir kitokius daiktus. Klausant tai viską bus malonu ne lik
jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažįstamiems ir kaimynams. Musų Fo
nografas yra geriausias, koks tik dtibar gali būti. Męs duodame jums ta
Fonografa suvis dykai- Prisiųskite tik 50c. markėmis ir męs atsiųsime
jum geriausio Rusiško Tabako už $6.00 ir tą Fonografą drauge su voleliais
ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite
likusius $5.50.
Ši dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi nau
dokitės, pamatysite, kad busite užganėdinti.
Ptsviui v Prašome nesulyginti musų firma su kitom.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.
111-115 E. 7-TH ST.

Ant musų mašinos
galite spausdinti vi
sokios rūšies laiškus’
prie draugų, visokias .
skaitlines ir t. t. Tu
rėdami musų mašiną
apsisaugosit padary
me daugybės klaidų
laiškuose.

jaigu padėsite mums išplatinti musų puikų tabaką. Nurodynėkit
savo pažystamiems kur gauti gerą tabaką, duokit jiems musų adresą. Tokiu budu susigrąžinsite savo 6 dolerius, o vieną iš pami
nėtų davanų bus jūsų be jokio mokesčio. Išsirink i L viena iš dova
nų. prisiųskit mums 50c markėmis ir parašykit, kurios dovanos
norite: mes pasiųsim jums už G dol tabako (40 skrynučių po 25,
23 ir 22 kap.), o taipgi ir dovana. Likusius $5.50 užmokėsite ex

Adresas:

1401 N. Main Ave.,

Atidarę tą albuišgirsit muziką,
kurios balsas išeina iš vidaus paSypŽjS slėpto instrumento. Tame albume
ggjįff galit patalpint višokias fotografijas,
o kam liktai parodysit tą albumą, tas
nusistebės išgirdęs muzika,
nematy
damas instrumento, o podraug yra geras
išvaizdos daiktas kiekvienam žmogui.

Spausdinimui
mašina.

KIEKVIENAM DUOSIME VIENA IŠ PAMINĖTU DOVANU

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal

Kas, rrisiųsdamas mums prenumeratą, prisius ištirpęs

New York. N. Y.

343 East 9th St.,

Taipgi turime “Safety Depesit Vaults” (skry
neles dėl sudėjimo visokių brangenybių) po $2.50
ir aukščiaus metams. Darome tikrą bankinį biz
nį. Skoliname piningus ant visokių išlygų: ant
mortgage, notų ir tt.
General Fire Insurance
Agency. Kožname pareikalavime išrašome Policy
su paaiškinimu apie kaštus. Visiems yra gera pro
ga atlikinėti savo reikalus musų Rankoje.

Dept. 7.

NEW YORK, N. Y.

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.

Vysai Dykai Del Viru

near Harrison St.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimua, į negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, tumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
(
Ta, dykai įgauta knyga, pasukit jun.i kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga, ta yra
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėji. 4 tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

Žingeidumai Patologijos
Žingeidus,*7 Osteologijos
Žingeidjmci Grromuliavitro Organu
Virinėk pradžia ir iszsivystima Z f uriszkos
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pr.mutyk Keiaturnna Gamtos. Žingeidumus -r Milž.'j;szkumur.
TiriTolekme I'.įzos ir paleistuvystes, perstatjtas jęyvd didumo figūrose, sveikuose ir

ligotuose padėjimuose. Lavos iszrodinetojas
atšakiuoju visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo' gyvenime.

INŽENGA DYKAI
AtdarytaJcasdiena nuo 8ryto iki vidurnakeziui

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

DR. JOS. LISTER & CO.. L 902

ardas

DENT1STAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gal,
<Byvaulraas virš aptlekos.) JV CHICAGO, ILL

iBrS.”1

22 Fifth Avenne, Coicųa:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistoe prižadieima, aš norlečjan
jopTaniistaprisiustumei man vysai dykai vėna justi knygadel vyru.

Dr.O.C. H EI NE l

Adresas;

2

........... Steitap

-------------3EHEBEB

Daktaras E. 6. Sclioler
Room 1020 Alasonic Temple
State and Randolph Sts.,

CHICAGO.
Garsus Vokietijos kroniškų lifrų
gydytojas. Su užsendintoms li
goms. ateik ar rašyk
Lietuviškai ar Vokiškai.

Geradejyste Visiems
?eUradepnįų žmonių

Phil ad Glphlj OS Medikai Klinikas

i^msmūLVrigana“sB

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveikatąigsigydė : Philadelpliijos žmones nereikalauja papulti kur nors j apgaviku
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsimą o negali išgydyti,
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi.

Phlladelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savo miestę tokį garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad Čion:

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
S2SEMU

VYRAI IŠGYDOMI 15 PIENAS

KOZMAS GAUS DYKAI
kuris prisius keletu
markių, musų No. 3
kataliogį, didžiausiu
lietuviškoj kalboj, 6-1
dideli puslapiai. Jums
telpa aprašymai suviri
200 ligų, vyrų, moterų
ir vaikų, pasako uuo ko
jos prasideda, kaip jas
pažinti, kaip nuo jų
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek
jos prekluoja ir kur jas
gauti. Paveikslai ir pre
kės yvairių kvepiančių
ir gydančių muilų, Perfumų, Elektro-gydnn.
člų aparatų, Robertnių išdirbinių, Mouų,
Painų, Štukų, Brukuo
jamų Mašinėlių, Ar
monikų, Koncertinų,.
Britvų, Pavinčeyonių
ir šimtai kitokių kofcnam reikalingų dalykų. Iškirpk Sitį apgaž.

Noriu ligydyti kiekvieną vyrą sergant} išplirimu lytiškų dalių gyslų, strikturą,, uisikreiiamua kraujo nuodus,nervišką sune^<U8jlmą,pailngimą lytiškų dalių ir ligas liečiančias vyrus.
Sitai nuoširdus paaiulinimas yra atvira, visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir
vaistų b® jokios naudoi ir mano noru yra palodyti visiems šitiems žmonėms, kurie buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vienintėlj būdą kuri uo
rei tikrai išgydau.
AJ tikrai išgydau ligas skilvio, plauč**- kepenų ir inkstų, noris ir labai užsedlntas.

Slaptos Vyry Ligos

J. Vanagaitis, Tilzeje [Tilsit

išgydoma greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe. Nervų nusilpnėjimas,
nupuolimas svsikatos, žudymas
stiprybės, nubėkime* kraujo, užnnodyjimas. iiapumlnės gaištys.

PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti dėl atliepimo krasos ženklelį
(markę) Prūsuose 10 pfg. Didž Lietuvoj 10 kap,,
Amerikoj 5 cent.

Dusulys. Broučytas ir kitos plau
čių ligos tikrai išgoms mano vė
liausiu budu. Širdies ligos.

o Moterų Ligos.

liZydo kad butam

Vidurinė* ligos, skausmai strėno
se, baltosios tekėjimas ir kitos Uįos tikrai išgydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos Ir nerviš
kos ligos moterų.

Plaučių Ligos.

Kraujo Užnuodyjlmas

(Ištyrimas Dykai.)

Specijalisfas vyrų ir
moterų ligų.

ir visos odos li<os, kaip ve puikai
piktoji dedervine, iunvottc, nie-.
iiulys, hermohiodai, sustiprinimo
gyslų, naikinanti nubifimai, įsiscaijusios li/M.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

Skaitykit visi “Lietuvą

■■MM

Duosime k iekvienam. kas uiįsirašys pas mus
tai. kad
už $6.00 geriausio
i rūkyti
unisii tabaką ir išdalintu musų cirkuliorius.
Musų Fonografas yra geriausias iš visų
šiandien žinomų.
Už toki Fonografą by ko
kioj sankrovoj reiktų užmokėt mažiausiai $12.00.
šis Fonografas padarydintas is geriausio inetolo,
turi didelę triubą ir puikius tyrus tonus išduoda.
Turėdami musų Fonografą, kiekvienu laiku ga
lite įsirengt namie puikų koncertą, klausyt žai
džiant visokias nainas, valsus, maršus ir kito
kius muzikos dalykus.
Atsiųskite mums 50 centų pačios markėmis,
u męs jums išsiųsime goriausio rusiško tabako
vertės už $6.00 ir Fonografą drang su rekordais
ir nurodymais kaip vartoti. Expresui damokėsite
likusius $5.50. Namie galite išbandyti musų ta
baką ir Fonografą ir persitikrini, kaip jie yra
geri, o jaigu jums nepatiktų, tai galite sugrąžinti
mums tavorą, o męs jums atiduosime pinigus.
Kad jūsų piningai nepražus, užtikriname
kaucija $2.000.00, sudėta Amerikos valdžiai.

Nemokik už gydymą be naudos — mokBk už tikrą Išgydymą.

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

duosime Lie krienam naujausia importuota
žaidžiama ją masina (foiionrafa).

Chical

inlm% ir prlsiųsk mutn, o tuojaus gausi visai dy-cJ kaUllogį.
John I. Bagdziunas, Proj»

JOHN** SUPPLY HOUSE
SO. OAKLEY AVE., CHICAGO. IUh

U3C -2, 36

Valandos! Nuo 8 ryto IKI 8 vakare, Nedaloma nuo 9 ryte Iki 4 po piet.

ĮĮĮMI frst*

PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes gitas Pltiladelpliljos Medical Klinikas, yra paties PennsyIvan Įjos Gu
bernatoriaus užtvirtytas-legalizuotas.
IDANT IR 1-IinT’ATAI ŽINOTŲ,

kur atrast i tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., telp Iš kitu
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teip-pat moterų, skausmingas
mėnesines, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargim u i žmonių.
Gydorne kaip gviežes teip ir užsenejuslas ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neat įdėliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi iggydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokCtl
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenj; kad Phi
ladelphijos Medikai Klinikę suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
eutaisymo už mažą at nagrvdyjiina, išgvdvs.
‘
KAM SIRGTI,'kad gali būti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant gio adreso visada :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
1117 WADNUT ST., tarp 11 tos Ir 12 tos Gatv.
PHILADELPHIA, PA.
PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 ig ryto iki 4 vakare. Utarninkais Ir Pėtnyčiom nuo lmos iki 9niu vakare.
Šventadieniais nuo linos iki 4tai po piet.
Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
do sergančius. f
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
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