"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Eina P«tny**amia, Chicago, III.
Metine Prenur
ata:
$2.
Suvienytose W jose
ir
M
$2.
ike
Kanadoje
$3.
Visose kitose *iešpatystėie
Prenumerata apmokama iš Tiriam. Prenumeratos
ne
nuo
ui'
metas skaitosi ouo dienos
Nauju Meiralymo,
Adresuokite:
tij. Apgarsinimu

kaii^j

3252 S». Haistad St.

CHICACO, ILL.

THE LITHUANIAN WEEKLY "LIETUVA"

LIETUVA
Entered

as

Second-Class Matter

Metai XXIII

POLITIŠKOS ŽINIOS,

Published

CHICAGO,

July i3th,

1893,

at

'the

Post Office of Chicago, Illinois, under Act of

March

į

'-idaya at Chicago, III.
rates:

Yearly Subscriptlon

In Uuited States
To Canada and Mcxico
To all other Foreign Conntries

Advertisin,;
A.

$2.00
$2.50

$3.00

appllcation. Address
OLSZEVVSKi, Pub.

rales on

3252 So Malstcd St.,

CHICACO, ILL.

d, 1879.

ILL., PENKTADIENIS, 2 d. SAUSIO (JANUAUY), 1914 M.

pasielgimą, kad nes nežino, kiek teisybės yra bul- Kamienskis, eidamas šv. Jurgio'
uždrausti siųsti ten sa- garų apkaltinimuose; turėtų už- prospektu.
vo kariumenę, kur Anglijos rei- siimti
tyrinėjimais, o pati Grekalu gynimui ji gali but reika- kija, kaip parodė jos pasielgimas
Rugiagėlės diena, buvusi šv.

teisina

i jai negaliAnglijos

KAUŠO GUBERNIJA.

No. 1
PETRAŠIŪNAI,
ap.

KAUNAS.

Likviduojama

čia

Panevėžio naitė, kuri ten miegojo. Policija
Vartotojų tą pačią dieną atgabeno į Šiaulius šunis šnipus su kurių
pagel-

Draugija.
ba jic-Įko
idurinių reikalu ministckaltininkų.
su tarptautiška komisija, norėju- Mykolo dieną, davė
linga.
ris
Kauno
Miepelmiesto
Tageroką
Kauno
UKMERGĖ,
Petro Draugas.
gub.
patvirtino
Mcxike
mieste
Pereitą savaitę
1 Įnerta, numanydamas, kad be sia ištirti teisingumą laike kare ną lenkti
Pavargėlių Globos ko- rybos nutarimą vasario 19 d. už- stas paaukojo dvi dešimtini žekad žmogžudžių
Pranešama,
Merbuk
generolas
gauta žinia,
Jungtinių Valstijų pagelbos re- papildytų žiaurumų, tos komisi- mitetui. Išviso iš tu geliu parda- traukti 99,400 rubliu paskolos mės busimai mokytoju semina- pasiimta pinigų 18,000
rublių.
cada su savo kareiviais, stovčju-l
vimo gauta tą dieną 7,046 rub. miesto
voliucionieriai jo neįveiks, sten- jos visai priimti nenorėjo.
ir vanden- rijai.
Piktadariai,
kanalizacijos
matyt,
buvę
pažįstaį
siais prie Ojinaga, persikėle
j giasi susiartinti su svarbiausiu Austrijos sostinėj gauta žinia, Ji k;:p.—163,523 įvairiais pini- traukiu darbu
Liotuvos žinios
mi Goldbergio
pradžiai.
šeimynai ir dėlto
Jungtinių \'alstijų pusę, l>ct pa- Amerikos priešu Japonija. Jis buk Serbijos kariumenė užėmė gais. l*>e to dar aukų gauta 52 r.
tai taip visus lig vienam
turišžudė,
žinios
nėra;
tos
ji
tvirtinimo
KRETINGA, Telšių ap. Nak- kad
išsiuntė j Tokio buvusi užsienių: keturis miesteliu"? tarptautiškos 3 k. Išlaidų būvu 1,522 rub. 67 k.
niekas neišduotų.
jų
Kasmet valdžia katal. kaištikro
nes
but neteisinga,
jeigu
mini-terj I>c la Barra neva iš-' komisijos pripažintus neprigul- Taigi gryno pelno teko komiteto tedros naudai išmoka 2,495 n,b- tį iš kalėjimo pabėgo du svargenerolas Mcrcada butu perėję® reik-ti padėkavonę už dalyvavi- mingai Albanijai, žinoma, iš tų globiamoms
lenkų
Įstaigoms 18 kp. l>eto, įvairių parapijų kle- bus kaliniai, dar tik tardomi,
/i-!
TELŠIAI. Mikuckio
[.eonas Darkus ir Jurgis Pavlovj Jungtines Valstijas, apie tai
"Džiugo"
bc
kariumą
k.
Japonijos
apvaikšėiojimc
5-575
57
pamato užimtų plotų
bonai ima iš valdžios algos kasValbuvo "didelis koncertas"
salėje
visi
nias turėtu
Jungtinėse
skis. Išlaužę geležinius langą
šimtmetinių sukaktuvių susitvė- menė turės pasitraukti; jeigu
met nuo 200 iki (100 rublių.
ponių Vaičkienės ir Sakalauskierimo iš buvusios Ispanijos val- Rusija, Francu/.ija ir Anglija tuos
stijose leidžiami laikraščiai.
grotus, jie pabėgo Prusuosna.
Augštosics nurgaičių gimnės. Koncertas nusisekė
ka-l
savo
su
illa
puikiai.
(icnerolas \
jau
dybos ueprigulmingos \Iexiko re- plotus sutiktų palikti Serbijai, nazijos direktorius Lavrovas pakun. 1\
prof.
Seminarijos
Tiesa,
publikos buvo nedaug, bet
Ciiihuahua
iš
Į pubiikos, kuri seniau buvo daug bet jai juos pasilaikyti neleis skirtas Peterburgo antrosios reaPAKAPIS. Mirė "akapio kleriautojais ištraukė
vi^ dėlto buvo
Januševičius gavo leidimą steigti
patenkinta, ypač
bonas, kun. Steponas Macijauj šiaurius, bet visgi ilgai negali! didesnė negu dabar, nes didelj jos Austrija ir Italija, o jas tame tu- linės mokyklos direktorium.
Kaune amatų mokyklą. Bus moponios
nesiskubi-!
Vaičkienės dainavimu.
skas.
šmotą paveržė Jungtinės Valsti- rės paremti Vokietija.
prisigriebti j Ojinagą,
kinama piešimo, drožinio iš meJos švelnus balsas žavėte žavėjo
Į jos, bet ištikro su mieriu su Jana mušiu su Hucrtos generolu.
Kariumenė* naujokų buvo
džio, tekinimo, stalioriškio darkonsulius,
SALAKAS. Kaip rašo "S. Z. klausytojus, ypač nusisekė liūdaukiama ši rudenj iš Vilniaus
ponija u/.megsti aukštesnius ryJungtinių Valstijų
bo, šaltkalvystės, lipdymo iš mona meliodiia, "Ave
Maria'" ir "Kisavo valdžios palie
o
dabar laikas tinka susirišti
miesto 433 krikščionis ir 531 žysiu-,
T.", buv. Salako (Kauno gub.)
pihlydams
AFRIKA
ŠIAURINĖ
lio.
siu j darželį."'
Vilatsilankė
generolą
das.
pas
Iš krikščionių reikėjo įrašyprieš svarbiausią abiejų kraštų
pristovą Graplijoną, už netikruopimą,
Koncertas prasidėjo su pasivėsius paliudijimus norintiems išŠiaurinėj Afrikoj, Morokko sul- ti kariunieįiėn 206 žm., tačiau
ią ir darė jam užmetinėjimus, priešą- prieš Jungtines Valstija-.
Kauno miesto Taryboje kelinimu;
afišos skelbė: koncertas
nelaiko.
Jis
žodžio
I)e
P.
dalyj
la
sisukti
nuo
tanete,
užimtoj
r
ra
su
a
kitais specialiais
kai-kuriems neatėjus, kitus gi pafraneuzų
kad jis savo
kareivijos, pašaukė
liamas sumanymas įkurti Kauiškeliavimo pasiuntiniais pirmą
prasidėsiąs
užtai
bet
9 vai., bet prasidėjo
beveik
isparamu,
netrukdyti
dėl
liuosavus
Kalėdų dieną jau
ji. netikumo—nc- ne tokią-pat miesto aptieką, ko- tieson.
pažadėjo
tik 10-tai baigiantis.
o vienok atsilankė
karas
nu
nepasiTaip pat,
dalyj
Ciiihuahua
ispanams,
užimtoj
iš
pas Japonijos ciesorių,
pririnkta krikščionių naujokų 31
nors
kią jau turi Vilnius. Svarbu tas
kiekvienas, manai', žino, jog
kur tapo labai širdingai priimtas. liovė. Kruvini susirėmimai su gi- žmogaus. Iš šaukiamųjų 531 žyNEMUNĖLIO
RADVILIŠsulaikė moteris su vaikais.
ypač nepasiturintiems gyventotai Žemaitijos širdis, tauuJam važiuojant i ciesoriaus rū- nančiais savo kraštą maurais nuo- dų nestojo rinkimuosna 104, kurių
KIS, Pan. ap. Buvo čia įsteigia- Telšiai,
Pereita, savaite maži musiai
nes tokios rūšies aptickose
čiau
jams,
p. Vaičkus repertuarą savo
Re- mą, susirinkę ant
gatvių japonai latai pasitaiko. Ispanai turi laiky- tėvai nuteista užmokėjo p</ 300 rb. nepasiturį ligonįs gauna vaistų mais susirinkimas Xem. Radvivo vėl aplinkinėje Tampico.
koncertui sutaisė visai
ir
tas
ti
suviršum
entuziastiškai
liškio
io,ooo
šūkauVisus
kakaip nekareivių,
garsina,
būrelio
kitus
jj sveikino,
pabaudos.
jaunuomenės
paėmė
voliucijonieriai taipgi
arba visai dykai, arba papigintones
lietuvių
miemiestui,
kaldami
suėda.
nemažai
Mexikai
ir
vėl
nieIspanija,
riumenėn.
lietuvių
pinigu
pagyrimus
pakliuvo
"Žvaigždės."
buk i jii rankas
mis kainomis.
boje
vos 3 menkutes
padainavo
tos kindami Jting.
Viltis
buvo
nors
seniau
Buvo
Ciesoturtingiausia
subet
Valstijas.
patvirtinimo
taip pat įsteigiamasai
Lietuvos žinios
stas Torreon,
Tor- rius apdovanojo 1 įnertos pasiun- ant žemės tauta, jos rankose bucirin!:iiiias Liet. l\at. Moterių daineles; nors ir Kaune tas pats
žinios nėra; tiek žinia, kad
atsitiko ir jis teisinosi savo
jauŽiemos uostą ketina įtaisyti Draugijos Xem. Radviliškio skyreon
aplinkinėse buvo mūšiai. tinj augštu orderiu. Užtai atsi- vo veik visos auksu kasyklos, ARMĖNIŠKIS, Vilniaus gub.
nyste ir žadėjo pasitaisyti, tačiau
neturi.
vy12,000
riaus.
Amerikos
mušėsi
kariško
lygindamas,
Ispanija
šiądien
pinigų
ties
Iš abiejų pusiu
karmelitų bažnyčia.
Jkišiol buvo čia tik viena pra- saloje,
ar
nespėjo, ar nenorėjo, o gal
Rcvoliucijonicriai garsina, laivyno vadovas ant savo kariš- gavo neturtingą Morokko dalį, dinė mokykla, bet dabar atidarė Sujungti tam uostui su miestu
ru.
užmiršo
pasitaisyti. Pažymėtina
KALTINĖNAI, Kauno gub.
buk buvęs mieste Huertos gar- ko laivo pasisvečiuoti užkvietė j kuri gal ir neverta tų pinigų, dar tris mokyklas. Mokytojai vi- ketinama padaryti naują gatvę.
dar ir tai, iog
p. Vaičkus nepasitai
reikia
karui
kokius
bet
Mexiko
pabet,
Mušu
išleisti,
nemažai
išaugštus
apie
revoliucijonierių
parapijoj yra
nizonas pasidavė,
sur rusai.
Žmones nelabai nori
rūpino net, kad butų po koncerto
šalti- valdininkus,
tvirkėliu
ir
kuriuos
sustoti,
Nesenai
iš
ištikimesnių
negali
karą
pradėjusi,
paleistuvių.
širdingai į
tvirtinančiu
Mokytojas p. Vokietaitis
vaikų mokyklon siuntinėti.
muzika, ir kurie norėjo >nkti. tuTorreon priėmė.
nors prieš karą Ispanijos gyvenpaliuosuotas nuo lietuvių kalbos trįs toki ištvirkėliai, prisigėrę
nių žinių nėra. Miestą
rėjo samdytis muzikantus.
revoliucionieriai, Po tam pas Jungtiniu Valstijų tojai protestuoja.
buvo paėmę
mokytojo pareigų prie Kauno baltakės, vieną savo draugą, JuoIIuužsieniu ministerį Bryaną atsiŽvagėnas.
STAKLIŠKĖS. Trakų apskr. augštosios pradinės mokyklos pe- zapą Giedgaudą baisiausiai subet jj nuo jų paskui atėmė
Karui su maurais Afrikoj ispaViltis
I lankė
mušė
ir
Yra
arkliais
dar
čia
viena
liaudies
suambasadorius
Japonijos
kariumenė.
mokykla.
sumuštąjį
ertos
nai pasidirbdino kelis orlaivius
dagogijos kursų.
Baronas Chinda. Jis, rods, ĮkalbiViltis
abu rusai, nors vienas
mindė, net akis nelaimingamjam
Paryžiuj, kurie mušiuose padeda, Mokytojai
Mėginta taikyti rcvoliucijonie! PANEVĖŽYS. Čia
ne- nėjo, jog atsilankymas specialio
teatrą paŽmonės rado nelaimin:r moka lietuviškai, bet labai
išspaudė.
bot
jųjų
sutaikyti
sukėlimo
bet suvaldymui
rius su ITuerta,
orlaivių
Šančiuose buvo šitoks atį statė <avo lėšomis dvar. S. MontMexiko pasiuntinio Japonijoj nevos gyvą ir visai nematantį
mažai vaikus lietuviškai temokigąjį
prijų
nes
ir
krinreikalauja
kad
mušiuose
jie
nepakanka;
pasisekė,
vila. Teatras liko
sitikimas. Yien&s Šmidto fabriko
iš j turi didelės svarbos, bet toki už- ta
atidarytas lapna.
Tuojau ji nugabeno Ši lėlės ligo- kričio
daug daugiau maurų negu
pažinimo ir prasišalinimo
10 d.; buvo
darbininkas
ištankiai
Z.,
mėgęs
žir'os
Lietuvos
suvaidinti 4
tikrinimai
ninėn.
nevisuomet
bu
va
vos
teiNelaimingasis,
suspėMexiko Huertos. Jie nesutinka,
ispanų, bet sukilėliai ginklų nemovienaveiksmiai
sigerti,
veikalai
paėmęs
subatvakaryj,
kas
lenkų, liejęs pasisakyti,
jį taip primušė*
kad pasitraukus Iluertai, prezi- singi. Paslapti tarp tautų susi- padeda ir nemano pasiduoti.
su kitais savo draugais nuir žydų kalbomis.
tuvių.
kestį,
rusų
tarimai
ant
visuomet
buva
nors
jo
rytojaus pasimirė. Žmogslepiami.
dento \ ietą užimtų koks
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ir tris baskų provincijos. Baskai
ten
atstosavo
tautos
japonus? Turėtų
jų degė lemputė, nes buvo dar draugu išėjo medžiotų. [ pakeltu
siųsti
kun. Baltuška, jo padėjėju
kaipo diktatorius, bc
Z.
tvoros tarpą, iš
yra visai kitokios kilmės negu
įkliuvo
galva
į
sau
valditamsu; kaž-kaip nuo lemputės kiški šovė abu draugai, bet nei
kariumenę
savo
gelbėti
prielankų
vų valdo Huerta su
L. kur
sekretorium
Sasnauskas,
vis
išneužgaJų
daugiau,
ispanai.
nabagas neturėjo jiegų
sudėti ant krosnies li- vienas nepataikė ir liko sužeistas
ninkais. Jie taipgi reikalauja pa- iluertą, bet ne revoliucijonierius,
iždininku—T. Čep- traukti, ir tiktai eidami žmonės užsidegė
Daukšcvičaitė,
iš
budo,
valdymo
ispanų
nėdintų
nes
nai.
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ir
vartoti paprastas lemputes be
už Ameriką laiiš užpultųjų, turėdamas storą laz- tytas dviem gyveniniais, kuriuose
riais, kad nesilaikytų nei vienos gubai drutesnj
PALANGA. Nesenai susitvėir
stiklu,
vyną
iš
pulkai
per tai dažnai ir nukenčia
6
ir
liuosnorių
ispadą, nenusigandęs, ėmė tvoti ja telpa 5 skyriai
mokytojoms
pusės, nes, besikišdami, užsirusi lietuvių
draugija ''Banga"
baisias nelaimes.
republikų.
Jungtinėms
vilką, kol visai ii užmušė. Ka- butai. Iš valdžios pastatymui
trauktų piktumą ir kerštą vienų, niškų
čia lietuvių vakarą, kuriarengia
VILNIUS.
Valstijoms, turbut, nieks nepadėar kitų.
dangi bijoma, jog vilkas galėjęs gauta dvylika tūkstančių rublių, Visą tą dieną buvo didelis vė- me žada
Vilniaus pravoslavu areidalyvauti mėgėjų net ii
nes šiądien jos
ir lytus, į vakarą vėjas pasitų,
niekur
draugų
ka<l
kas
buti
Amerika, nenorėdama,
pagedęs, abudu jo apdrasky- valsčius gi davė apie 3 tukstan. jas
Klaipėdos
si(Prusuose).
vyskupas
j
įnešė
už
Agafangelas
tai
turi daug pavydintu. valstiečiu atgabeno Vilniaus Dabar
nors kištųsi j Mexiko revoliuciją, neturi;
mokykloje niokosi 260 didino, užėjo debesys su žaibais
šaltinis
Vilniaus
nodą
rusų
ir
monarchistų
perkūnija, ir pradėjo lyti smarDr. Orlovskio ligoninėn.
Tarpe
mokinių.
5 mokytojų vien
•psiėmė ginti Mexike gyvenan- čių.
Dėl tų tai priežasčių preziden- organizacijų sumanymą neleisti
kus lietus su ledais. Griausmas
Viltis
čius kitų kraštų piliečius. Bet
užžiurėtojas lietuvis. Lietuvių
universiteto
bet
tas Wilson ir nežilo,
Vilniuje
steigti,
ką remti
kalbos mokoma viename pirma- atsikartojo y kartus. Ledai ištoki pažadjėitnai pasirodo tušti
SUVALKŲ (iUBKRMJA.
Mexike ir kaip revoliuciją stab- pasirūpinti įkurti ketvirtą prakituose gi sky- daužė net kai-kuritj ūkininkų
žiemių
žodžiai, nes kaipgi nuo skriaudų
skyriuje;
Vilniaus
MALĖTAI,
ap. Lig
TAMOŠBUDIS,
Naumiesčio
Kiekvienas įsikišimas yra voslavų akademiją, kurios tikslas
riuose nėra kam mokyti.
N. langus. Ant ryto jau gerai prigalima ką nors apginti, neturint dyti.
ap. Gal niekur valsčiaus "ponai"
nors nemažiau pavo- butų-—kovoti su šios šalies kata- atvažiavimo Malėtuosna kunigo
pavojingas,
Deltuvietis.
snigo.
ten kariutucnės, kur skriauda Kam
—vaitai su raštininkais—tiek beViltis
likybe ir lenkinimu. Sinodas šj kam. Dovydavičio buvo ramu
daroma. N ejstabu toc'ėl, jeigu jingas ir nesikišimas.
Kauno
VieKĖDAINIAI,
g.
ir
miela.
m.
Bet
reikalingai nepritrukdė ir neprisumanymą
priėmė prielankiai.
jam 1911
kiti kraštai, juo toliau, juo dičia trįs inžinieriai, kurie tyšėjo
ŠIAULIAI.
"IX
i
akt
iš
sutačiau
šito
klauatvažiavus, po jo rupesniu
Nepasiėmė
pats
lapkri- vargino valstiečių, kaip Tamošbudesnj rodo nekantrumą ir reikasimo rišti, bet pavede visą suma- bruzdo sulenkėję lietuviai kištis rinėjo apielinkę ir rinko vietai, čio 22 ir 23 d. nesusekti kol kas d/.io valsčiaus raštinėje. Paprasta
PUSSALIS.
BALKANŲ
savo
lauja goresnio
piliečių apkurias geriausia busią vesti piktadariai išžudė
nymą savo mokslo komitetui pirm j bažnyčią ir reikalauti sau pa- pro
visą krautuvi- tu "'ponų" g/venimo vieta Imgynimo Mexike, kita:'p patįs tuBulgarijoj atsibuvo rinkimai gerai
iš Kėdainių į. ninko žydo
geležinkelio
liniją
o
kurias
ir
vesti
inteikmaldų,
Goldbergio
paskui
išnagrinėti,
šeimyną. davo prie šios raštinės esanti
pasisekė j
rės pasirūpinti savo piliečių ap- parliamcnto
atstovu.
Išrinkta ti
kam reikia, t. y. mi- kas adoracijos nedėlią. Malėtn Kalnaberžių dvarą, pri. lausantj Vieną mergaitę žydžiuke rado amuklė. Turėdamas reikalų,
paeiliui
kaip
gynimu, siųsti Mexikan kariume- dauguma Austrijos šalininkų, o
V Durnai ir V parapijonit 7 tukst, bet lenkų su mirusiojo ministerių pirmininko dar gyvą; ją tuojau nugabeno sakoma, sausai prie jų, būdavo,
nisterių
Tarybai,
nors
Amerikai
tas
no,
gal
nepa- Rusijos priešų. Dėlto tai pasimažais vaikeliais susirašė apie 5 Stolipino šeimynai. Ta geležin- miesto ligoninėn, bet ji nieko uc- neprieisi. Bet vienam-kitam smuTarybai.
tikti.
Anglija jau Hondurase,' traukė nuo vietos užsieniu minikelio linija nebusianti ilga, tik 10 >ekalba ir nėra
šimtai.
vilties, kad pagy- klėje pamylėjus, pasigerdavo ir
prie pietinių Mexiko rubežių, ant stuis. Manoma, *.d pasitrauks
Bet gi -M a lėtų lenkų lenkais varstų. Leidimą tiesti tą geležin- tu. Kiti visi baisiausiai sudaužy- vėl mažai "rodos" su jais galidrDarbininkų
apdraudimo
kranto išsodino 600 savo karei- visa ministerija.
valdyba busianti Vilniuje, o negalima vadinti, nes jų kalba keli gavęs mirusiojo pirmininko ti, kitiems net smegenjs ištyšku- ma buvo gauti. Negeresnė i< jų
Vėl užgimė didesni nesutiki- jos
viu, ko taip nusigando tūli Jungne
Baltstogėje. Taip bent nutarė visai nelenkiška, butem: suside- brolis, "Nov. Yr." publicistas A. sios. Žudikai, matyt, buvo apsi- būdavo nauda, kada jie prasipatinių Valstijų politikieriai, kad mai Grekijos su Bulgarija dėl
tam tyčia Peterburge sušaukta danti iš rusų kalbos, žydų, lie- Stolipinas.
ginklavę kaž-kokiais storais įran- giriodavo ir atsirasdavo raštinėje.
užsienių niinisteris Bryan turėjo Į primėtinėjimų Grekijai persekiokiais. Išviso išžudyta 7 žmonės, Tada,
Vil- tuvių ir iš dalies lenkų, kurie ir
kurioje
Taryba,
dalyvavo
užgulę, skubindavo atlikti
teisinti, jog pasielgimas Angli- jimų Macedonijoj gyvenančių
niaus miesto pirmininkas Yen- sudaro jau-gi naują kalbą.
VIEKŠNIAI. Jš Viekšnių val- (> žydai ir 1 katalikė. Goldbergio valdžius
popieras. Išdrįsusieji
jos neužgauna Monroe doktrinos;! bulgarų. Grckija atsišaukė Į diIškarto dar klausydavo len- sčiaus gyventojų jieŠkoma—kaip tarnaitė, kurios galva visu-bai- prisiartinti su reikalais išgirsdaslavskis, o iš Kauno—Medemas.
jog Anglija prie Mexiko rube- džiąsias Europos tautas su pasiLietuvos žinios
kiško pamokslo, bet dabar klau- rašo '"S.-Z. T."—25 tūkstančių siausiai sudaužyta. Visos spintos vo, ko negirdėję. Pačiam dažnai
žiaus atsiuntė kariumenę vien skundimu ant
Bulgarijos ir reisančių skaitlius mažėja. Galų-ga- visokių mokesčių. Kai-kurių ne- išlaužytos, visi daiktai išvartyti, teko matyti, kaip pilna raštinė
tvarką daboti ir neleisti ginklų kalauja, kad jos priverstų BulgaMirė gatvėje staiga Ville tikimės—lietuviai paims viršų. užsimokėjusių manta aprašyta už visur kruvina. Žmogžudžių ilįsta j žmonių per dienas vargdavo,
gabenimo. Tas gal but teisybė, riją liautiesi vbų apkaltinimų; niaus mokslo apygardos liaudies
Vti" krautuves langą j virtuvę ir laukdami, kada teiksis tie "poB. Kaimynas, skolą ir ketinama taksuoti.
į
bet gal ministeris Bryan todėl bet kiti kraštai nenori
kištiesi, mokyklų inspektorius Mykolas
Ryfios Garsa*
Lietuvos žinios
matyt, nužudyta tar- nai" juos išklausti. Neretai paMEXIKO.
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viską vėl sutvarkyti. Lydėjusių- Icy, valstijos teises nereikalauja
jų tarpe, ačiu tokiai nepaprastai nei šliubų, nei daktarų paliudijilaidotuvių užbaigai, kilo didelis mu; pakanka, jeigu skirtingų lysumišimas.
čių du asmens sutinka sugyventi
"Viernai mylėsime ciecorystę." kaip vyras ir moteris, taigi esą
Pastaraisiais laikais, kaip "Liet." pakanka jų ypačių noro.
jau nekartą buvo nurodyta, praeidavo vakare grįžti namo be nuteisė abiem po rublj užmokėti deda Maž. Lietuvoje sparčiai kilPRIGĖRĖ PENKI ČIUPINĖnieko ir kitą dieną vėl eiti per bausmės.
ti tautiškas susipratimas. PolitiTOJAI.
kelis varstus rastinėn.
ka, rinkimai tenai turi gan dideMilwaukee, Wis.
Čiužinėjant
Sic valsčiaus ponai prapultį
SLAVIKAI, Naum. ap. Pra- lę svarbą, užima vieną pirmiau- ant
ledo, čia prigėrė penki jauni
žmonėms nešdavo, ne tik juos dėjo veikti naujas pačto skyrius. siųjų vietų viešame gyveninic.
vaikinai: 14 metų Homcr Hathapačius taip bereikalingai trukdy- Priimamom telegramos, korespon- Pilnai tat suprantama, kad tau- \van, 18
metų YYard Winters, 21
dami ir vardgindami, 1 et ir per- dencijos ir t. t.
11 iškasai atgijimas greičiausiai tumetų George Krako\vski, Frank
inančiai mokėdami už visokius
rėjo atsiliepti tuose apsireiški- Snyder 20 metų ir 9 metų vaikas

sitaikydavo, kad žmogus, turėdamas raštinėje mažiausią reikalėlį, pavyzdžiui, gauti paliudijimą ant pačtos pakvietimo atsiėmimui pinigų, ar uždrausto laiško, turėdavo per dieną pralaukti,
o kai-kada dar ir pralaukus prisi-

j u policijos atimti mokinimo
vadovėliai, maldaknygės ir suraMaksvitukė
šytas protokolas.
teisinosi tuomi, kad ji nežinojus,
kad už rMokinitflą vaikučiu iš
knygą melstis prie Dievo valdžia
galėtu bausti. Teismas pasitaręs
ii u u

kūrėjas,

o mašinistas sunkiai sužeistas. Kadangi abudu traukiniai dar nebuvo įsibėgu, tai
apsiėjo be didesnės nelaimės.

PRIEŠ

MEDŽIŲ PREKĖJUS
VALSTIJOJ.
Jefferson City, Mo. Augštasis
valstijos teismas ant 25 didelių
medžių prekybos firmų uždėjo
bausmę $436,000 ir Missouri valstijoj jiems uždrausta savo pramonę varyti.
MISSOURI

KALĖDOS SU SNIEGU.
PILVIŠKIAI, Suv. g. Ištiko muose, kurie yra, tariant, visuo- Arnold
Neros.
St. Louis, Mo. Per Kalėdas
Svečias. gaisras. Sudegė 2 nameliai, kluo- menės pulsu. Pirmiausiai
turėjo
rytiniuose Missouri ir vakarinas ir tvartai;
taip pat sudegė 2 kilti balsai, šaukiantieji lietuvius
IŠ- niuose Illinois kraštuose siautė
ADVOKATĄ
DARROWĄ
arkliu
ir
karvės.
Ir teisy3
Buvo
politikoje vienytis.
SEIRIJAI, Seinų ap.
TEISINO.
sniego dargana. Tapo užpustyLaiku atvykusieji ugniagesiai, bė, Man bei ten pradėjo girdėtis
čionai valsčiaus sueiga. DaugiauLos Angeles Cal. Pagarsėjęs tas
metų Denius Cavender.
nelei'lo
labjau ugnelei plėtotis. •bals?i, šaukiantieji lietuvius tversia
sukėlė
trukštno
mokyklų
advokatas
Clarence
Chicagoj
Sniego
dargana siautė ir TenEm.
ti savą grynai lietuvišką partiją,
klausimas. Kun. Laukaitis, kuris
l)arro\v tapo atiduotas teismui. nessec valstijoj. Mieste Meniphis
Lietuvos žinios
kurios pirmu obalsiu, s\arbiausiu
tam tyčia tą dieną atvyko valbuk byloj dinamitnin- uit gatvių buvo keli coliai snietikslu butų lietuvystė. Tasai bal- Ij kaltino,
sčiau- Micigon, išrodinčjo reikaMcN'amara
AUGUSTAVAS. Suvalkų gub. sas
kų brolių
jis mėgino go.
pradėjo skleistis beveik po
lingumą kuodau^iausia mokyklų, varstai nuo
prisaikintuosius
3
papirkti.
Augustavo
nupuolė
teisėjus
visus
Maž.
Lietuvos laikraščius,
kad
išeivystes nuo
girtuoklystės,
Dabar teismas Darrową galutinai
augštumo
400 metru lakūnas at.-imušė
NELAIMINGA KUČIA.
Amerikon ir skurdaus šių dienu
vokiečių visuomenėje išteisino.
Serbiuov ir užsimušė. Priežastis bei
Mich. Itališkoj Hair
Calumet,
spaudoje, pritraukė savęsp
gyvenimo (ypatingai Dzūkijoj)
motoras.
—pagedęs
čia
buvo
valdžios
aki.
lėj
\ ieuintėlė
parengta eglaitė ir
priežastis -itoka apRygos Garsas
NORS
BET
SUkučia
BRANGIOS,
einančiosios
š\ ietiuio.
streikuojantiems vario kaAtsirado tačiaus mūKlaipėdoje
"ApPUVUSIOS
DARŽOVĖS.
darbininkams ir jų vaisyklų
žvalgos" 94-tame numeryje pasų valsčiuj keliolika tokių, kurie
O.
kams.
sirodė
Viskas ėjo gerai, žmonių,
Hnmilton,
balsas
ir
RYGA.
uostau
Valgio
produktų
savo
kad
"uereik.
nepriešingosios pariksmu,
Rygos
įplaukė

darbus, dažnai be valsčiaus žini<>-.
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inspektoriai konfiskavo 2,o<>o ypač vaikų, susirinko daug. Tuom
skrynių su džiovintomis daržo- tarpu kas ten per duris Įkišęs*
vėmis ir paliepė tas blekinėse su- galvą,
šuktelėjo "dega." Šauksmą
dėtas daržoves sunaikinti, nes tą atkartojo visuose kampuose
jos maistui netinka. Konfiskuo- susirinkę svetainėje žmonės ir
tose blekinėse buvo daržovių iš- pradėjo veržtis laukan, nors ugPhoto by Atp^**''">n Pro»:s Assoclatlcn.
o ir tos
matos,
nies
beniekur nebuvo. Žmonės,
pačios supuvusios.
stipriausiųjų
PIRMAS ALBANIJOS KARALIUS SU ŠEIMYNA.
iki šiol jiegų. ačiu kurioms Maž. Daržoves tas norėta Chicagon siveržianti laukan, taip pripildė
Pasibaigus BalkanŲ karui, didžiosios Europos viešpatystės sutvėrė
Lietuva nupuolė ant taip žemo siųsti.
ankštą koridorių ir duris, kad ne- naują neprigulmingą Albanijos karaliją ir jos pirmu karalium išrinko
Wiedo kunigaikštį WiliŲ.
buvo galima prasigrusti nei laulaipsnio savo tautiškame gyvaMAŽOJI LIETUVA.
PREZIDENTO MOTERIES
vime.
kan, nei atgal. Silpnesnieji puolė
ABROZDAS PARODOJ.
ant grindų po kojų besistumdanTo balso turinio nėra reikalo
žmonės; daugumas užsikrėtė nuo notoj ištikro rado puodą su fomaras
nesimažina.
Kiaulių
New York. kieminės Tautiš- čių ir
sumindžioti.
mažai to
tapo
perkratinėti,
kadangi
dešrų, nes dešros nevirtos buvo. nais auksiniais ispaniškais piniKiaulių maras, apie kurį buvo turinio
buvo apie 700 žmonių,
ir yra. Nurodoma kos I )ailf\s akademijos parodoj
Salėj
jame
gais, bet radėjas su radiniu paprieš kiek laiko rašyta, Maž. ra visas
;
politikos programas, yra išstatyti du abrozdai, nutep- tame % buvo vaikai ir jų mobėgo.
IŠLiet. ne tik nesimažina, bet, kaip
DARBININKŲ
VADOVĄ
'<urio lietuviai turėtu prisilaikyti. lioti prezidento \Vilsono moteries. tinos. Išviso žuvo 72 žmonės.
GABENO
IŠ
CALUMET.
vis
eina
spręsti,
tolyn.
galima
Svarbiausis to programo punktas Čia, žinoma, ne tiek vertė abrozPolicija įieško to vyro, kuris
Calumet Mich. Darbininkų va- VĖTRA SUGRIOVĖ NAMEPastaruoju laiku ypač siaučia štui
kiek
dų
svarbi,
koki;i
skamba
nekeivieta,
tep- pirmiausiai šuktelėjo jog dega,
kaip
(kalba
dovą
Moyerą, kaip jis pasakoja,
LIUS.
Klaipėdos apskrityje. Sio apsilit»rė, juos tepliojusi, užima.
bet jo nerado. Streikieriai masta) :
iš čia "u prievarta išgabenę. Jis
reiškimo pasekmės atsilieps gan
O.
Cleveland,
Smarki vėtra sutai buvo narys neseYiernai mylėsime ciecorystr.
no, kad
liūdnai .Maž. Lietuvoje, kadangi
sako, buk tris vyrai ji pasodinę griovė
namukus, kuriuose buvo
užtarsime lietuvystę; DAR ŽMONĖS TURI LAIKO. nai suorganizuotos "Citizens' Aldrąsiai
j einantį Chicagon traukinį ir susirinkę miesto
pragyvenimas, ir be to brangus,
gatvių darbininPrcsbyterijonų
galima yra savo karaliui vierkonferencijoj liance"; bet kad minėta orga- kelis kartus į jį šovę ir buk
jis kai. Daug darbininkų užbėrė, o
išstipus gyvuliams, savo branguPetin- nizacija dalyvavo gelbėjime žmonam buti ir tuomžyg bet tvir- profesorius
astronomijos
me dar augščiau pakils.
turįs dar kulką šone. Moyer at- daug jų sužeidė.
tu lietuvninku pasilikti, kaip sylvanijos universitete, direkto- nių. tai negalima tikėti, kad nekako
Eidkunai. Gruodžio 5 d. geleChicagon, ir jeigu reiksią,
rius observatorijos Eric
Darlittle, laimę butų pagimdžiusi; greimusų tėvų tėvai: su Dievu už
su juom pažinkelio stotyje Eidkunuose atpaklaustas, kaip i 114 a i dar žmonės čiausia tai darbas kokio bepročio, jis paaiškinsiąs visą
Karalių ir Tėviškę.
Bet
sitiko nelaime. Susikūlė trįs kajeigu jis butu i
siais žodžiais yra išreikšta vi- galės gyventi, atsakė, jog galės arba girto, kuris nežinojo, ką'da- sielgimą.
rai, kurių vienas buvo pilnas, su
šoną peršautas, turėtų karščiuotariant, "dūšia" to konserva- gyventi 15 milionų metu, jeigu ro. Žifioma, jeigu jis bus su- tis ir
todėl kalbos viešame susi-'
Susikulimas
garvežiu (inžinu).
tizmo, kurisai viešpatauja Maž. koki nepaprasti atsitikimai, pa- griebtas, bus Raudžiai nubau- rinkime
buvo taip smarkus, kad karai išlaikyti negalėtų. Turbut,
Lietuvos liaudyje, kurisai Maž. veikslan susimušimas su kokiu stas, nes ištikro sunkios bausmės
nėra
šoko iš vėžių. Karų susikulime
todėl,
taip blogai, kaip garU Vancouver, B. C. Canadian
Lietuvą privedė prie šiądieninio kitu dangišku kimu, nupuolimas jis vertas. Sumindžiota suvisu sinama.
tapo sunkiai sužeistas lietuvis
Pacific
ant
mėnulio,
žemės
nc80
su
viršum
ir
gyvybės
garlaivių Co. nuo garlaiapverktino padėjimo. Tasai obalvaikų
moterių.
Jonas Križuns iš Absteinų.
ištiaikins. Taigi' dar mat yra ga- Darbininkai taip
vio
of Asia" paleido
*is buvo ir yra galingu
kad
žada
"Empress
Įpykę,
prusiečių
Tilžė. Nežinomas žmogus, pana
laiko.
SKĘSTANČIŲ
GELBĖTOJAI.
ir
40
šiauriniai
Žinoma,
ir
tą niekšą lynčuoti, jeigu jis j
Liverpoolyj paimtu europiečių
'"politikoje,"
privedėme jiji,
gal drabužius darbininkas, puolė
Washington, D. C. Pcrdėtinis jūreivių ir jų uetoj paėmė chikaipo vieną aiškiai išreikštųjų pietiniai žemės galai pirma ap- jų rankas papuls.
po traukiniu, bėgusiu tarp Šilopriežasčių, ačiu kurioms taip nu- mirs, bet gyvybė dar galės vis
Gyventojai Calumet ir Hougli- Amerikos skęstančiu gelbėjimo niečius. Paleistus jureivius komkarčiamos ir Pogėgių. Savžudys
laikytiesi ties ekvatorių.
tono tuoj sutvėrė komitetą gel- Įstaigos S. J. Kimball pagarsino panija turi savo lėšomis pergasmuko prusiečiai.
tapo ant vietos sutruškintas.
Pastebėtina
vienas
bėjimui nelaimės pasiektų šei- atskaitą nuopelnų, tos įstaigos benti j Liverpoolį.
dalykas,
Smaleninkai. t'ia giriose pasiMUŠTYNĖS
nuveiktu nuo birželio 30 dienos
SENŲ STUDEN- mynų ir tuoj sudėjo $1,200.
lasai taip nesirišantis su naurodė vilkai. Kai-kur rasta suSU
TŲ
1912 m. iki tokiam jau laikui šių
NAUJAI ĮSTOJUjai besitveriančiu "koncertu" balPhiladelphia, Pa. Sustreikadraskytų stirnų. Kaip spėjama, sas išreikšta
SIAIS.
metų. Nelaimių ant jūrių per tą vo 1,000 siuvėjų, daugume merne su totoli-gražu
ŽYDŲ ORGANIZACIJOS
tai vilkų darbas. Kol-kas neSt. Louis, Mo.
laiką buvo daugiau negu kada ginų, YV'illiam H. Taubel Iiosiery
viu drąsumu ir smarkumu,
YVashingtono
kaip
KONVENCIJA.
esant sniego, sunku kas nors pauniversitete
nors pirma.
kruvinos
užgimė
Nelaimių ant jūrių Mills Kensingtone. Mat nuo
lai priprasta. Matyt, senoji srioPhiladclphia, Pa. Pirmą Ka- buvo
daryti. Tačiaus kuomet pasnigs, v*ė
šviežiai
^et
tik 69 laivai pa- Naujų
stumuštynės
1,743,
įstojusiu
Metų norėta jiems nujaučia, kad žemė po kojomis
lėdų dienu čia prasidėjo 20-me1
galima bus susekti žvėrįs pagal >radcda
dentu
su senaisiais, kurie mat.
skendo
ir
žmonės
mažinti algas 2c/c.
73
prigėrė.
ir slysti.
judėti
titiė konvencija žydų organizaci- \
pėdsakus. Tuomet manoma imertė išgelbėtų laivų ir juose
kaip paprastai Amerikoj daroma,
vadinamos Chautauqua Sotis už jųjų naikinimo.
jos
užsimanė naujuosius pamokyti.
buvusių daiktų siekia $13,860,000.
Philadelphia, Pa. Laukiama
PirmininĮsrutis. Tūlas kailiu lupinio
Vienas iš šviežiųjų likosi mirti- ciety, žydų auklėtojų.
Skęstančių gelbėtojai pasiskubino čia greito pasibaigimo siuvėjų
ku išrinko Simoną YVolfą iš
dirbtuvės savininkas čia susinešė
nai sužeistas, o aštuonis sunkiai
su
pagclba 1.364 laivams ir iš- streiko, kuris traukiasi jau 23
su savo švogere, 15 metų merWashingtono.
gelbėjo 5.168 žmones, 182 laivus savaites. Taiko darbininkus su
apkūlė. Kelis naujuosius stugaite, iš ko jauna mergaitė tapo
nakties laike persergėjo ir tokiu darbdaviais
dentus senieji suraišiojo ir Įkišo
valstijos darbo biumotina. Kaltininkas už tai nu- MENORI PRIPAŽINTI MONj eketę ir, paskui ištraukę, paliko PLĖŠIKAI NORĖJO TRAUKI- hudu juos nuo pražūties apsaugo- ras, ir yra viltis, kad jam pasibaustas 2 metais kalėjimo. Dar
ROE DOKTRINOS.
NĮ IŠ BĖGIŲ IŠVARYTI.
suraišiotus gulėti ant ledo. Ne
jo. Daugiausiai nelaimių, nes seks sutaikyti, nes abidvi pusės
Pietinės Amerikos politiški vei- vienas gal dėl tokių neišmintinbjauresnis atsitikimas buvo KarkMilvvaukee, Wis. Plėšikai ne- 68%, buvo su motoriniais laive- nusilenkimais tikisi santaiką palynuose, kame tūlas darbininkas cėjai smarkiai susikirto su buvu- gų šposų gaus
plaučių uždegimą. toli stacijos Granvillc mėgino iš liais.
daryti.
per prievartą susinešė su savo siu
prezidentu Rooseveltu už
)ėgių
pasažierinj Chicaišvaryti
16 metų podukra, tapusia iš tos Ylonroe doktriną,
VĖTROS.
kurią RooseINDIJONAI PINIGŲ DIRSan Francisco, Cal. Darbi_jo, Mihvaukee & St. Paul gelepriežasties taipogi motina. Kal- /elt gyrė; bet Chili republikos
Gruodžio 26 d. vėtros daug nuo- ninkai Pacifiko
inkelio traukini. Jie atsukinėBĖJAI.
valstijose nelinktininkas gavo pustrečių metų ka- atstovas apreiškė,
jog dabar ji jo- Aberdeen, VVash.
Indijont; jo šriubtis, jungiančius šėnis su stolių pridirbo abiejų oceanų pa- smas turi Kalėdas. Ten yra sukios vertės neturi. Ištikro, pie- Quimault
lėjimo.
rezervacijoj suėmė tri ų mediniais pamatais, išnaikino krantėse. Prie Ne\v Yorko, prie- virsimi šimtas tūkstančių netuAgluonai. Ch pasimirė moky- ;inės Amerikos republikoms ne- indijonus, netikrų
pinigų dirbė «ignalų stulpus ir telegrafo vie- šais East River prigėrė du žmo- rinčių darbo darbininkų; vien
tojas Kumutaitis, sulaukęs 53 ;inka
besikišimas
Jungtinių jus. Nuo jų u/. p-n1f'idini;į reika las. Tą vienok patėmijo taisanti nės, du laivu vilnis išmetė ant mieste San Francisco yra 20,000
metų amžiaus ir pragyvenęs čia Valstijų į jų reikalus. Chili ir laujaiua $io,ooo.
i nuose na kelią darbininkai ir spėjo pra- kranto. Seabrighte vėjas išgriobedarbių. Mieste Los Angeles
20 metų, kaipo
mokytojas. Velio- Brazilija, taipgi Argentina orga- muose i ic buvo jtaisę pinigu įešti. Tokiu budu traukinį ap- vė didesnę namų dali. Nuostolių bedarbių yra 35.000. Portlandc
nis buvo vienas iš tų žmonių, nizuojasi, šiaušiasi ir nori atsidirbtuvę. Dirbo daugiausia si- augota nuo nelaimės.
pridirbta ant miliono doliario. ir Seattle yra negeriau. Visuose
apie kurių darbus mažai girdėti, remti prieš Siaurinę Ameriką; dabrinius doliarius.
Vėtra ir sniego dargana daug miestuose
vakarinių valstijų darbet kurių darbai ištikrųjų yra os
protestuoja prieš tą garsią
ŽIEMA.
nuostolių pridirbo ir Philadelphi- bininkai nelinksmas turi Kalėdas.
svarbus ir naudingi tai apielin- Monroe
doktriną; kviečia ir ki- KIAUŠINIAI VIETOJ PINIRochester, N. Y. Antrą Kalč- jos aplinkinėse: čia taipgi pražu- Jie šaukiasi j miestų valdžias, prakei, kame toki žmonės gyvena ir :as ispaniškas republikas prie to
GŲ.
ių dieną atėjo čia jau tikra žie- vo ir žmonių, tik nežinia kiek. šydami pagelbos, bet miestas atlarbuojasi. Ter ištisus 20 metų -yšio pristoti ir neleisti Jungti- Port Smith, Ark. Kadangi kal- na su sniegu ir dideliu šalčiu,
Vėtra išmetė jūrių viltus ant sako, jog gelbėti negali, nes turi
velionis nenuilstančiai darbavosi nėms Valstijoms kištiesi Mcxiko nuose
j
kranto
Arkansas
Los Angeles Cal. aplin- savo svarbius reikalus.
valstijos
apskri- -miego tiek pridribo, kad tapo
fojo pastangomis tapo sutverta reikalus.
čiuose trūksta kiaušinių, tai te-1 nulaikytas gatvinių karų bėgioji- kinėse, ir jos daug pri2 kranto
Vgluonių
paskolos
nai kiaušiniai užstoja pinigus. nas; geležinkelių traukiniai la- buvusių namų nuplovė.
draugija.
ff Springfield, 111. Organizuoti
Ačiu velionio uoliam pasidarba- SUMANYMAS PERIMTI TE- Už kiaušinius ten
galima gauti )ai į-ėlinasi, nes kelias užpustytelegrafistai ant geležinkelių linivimui, visa apielinkė žymiai eko- LEGRAFUS IR TELEFONUS. ne tik reikalingas
ADMIROLO
ir
DEWEY
GIMItas.
prekes pardajų nutarė streikuoti, jeigu gelenomiškai pakilo. Tat pilnai suWashington, D. C. Sumany- vinėti, bet taipgj bilietus i teMO DIENA.
žinkeliai neišpildys telegrafistų
prantamas tas visuose sluog- mas, kad valdžia j savo rankas atrus su krutančiais
NEATIDUOTI LAIŠKAI.
Washington, D. C. Pagarsėjęs reikalavimų. Unija nutarė nusipaveikslais.
sniuose apgailestavimas,
kuri? paimtų telefonus ir telegrafu-,
Washington, D. C. Šįmet j taip išnaikinimu ispanų kariško lai- lenkimų nedaryti, todėl sunku
sutiko taip uolaus darbininko tapo jau
kongresan įneštai. Te- JUODARANKIĄI VEIKIA. vadinamą "Dcad Letter Office" vyno Manilla portc admirolas bus susitaikyti. Telegrafistai reimirtį. Velionis tapo palaidotas, legrafų ir telefonu kompanijos
Wheeling, W. Va. Su dinami- priduota net 13 milionų pačto George Dcuey gruodžio 26 d. kalauja didesnių algų ir geresnių
atlikus kun. Endrulaičiui iš Prie- sutinka nuo savo trusto teisiu tu
tapo čia sugriauti italo prekė- adresantams nepriduotų laišku, apvaikščiojo savo 79 metų gimi- darbo sanlygų; savo reikalavikulės gedulingas mišias. Laido- atsisakyti. Ret už tai
reiktų už- jo E. Fcmarcos namai. Padėję di- daugiau negu pernai ir užpernai. mo sukaktuves. Šitas senelis dar mą pastatė gegužio mėnesyj, bet
tuvėse dalyvavo didelis
būrys mokėti 900 milionų doliariu. Su- namitu, kaip užtikrina policija,
yra sveikas ir tvirtas, lyg kad geležinkelių kompanijos ir \VesM. manymą tą remia kongreso at- juodarankiai
žmonių.
turėtu nedaugiau kaip 50 metų. tern Union Co. jų reikalavimą
ŽMOpabėgo. Dešimtis
PERSERGĖJIMAS
Belaidojant vieną mote- stovas Le\vis.
namuose buvusių žmonių pavoNĖMS.
atmetė. Telegrafistai reikalavo 8
riškę, ant kapinių atsitiko nepaSKARBAS RUSYJ.
jingai sužeista.
darbo valandų dienos ir kad tas
Washington, D. C. Žemdirbyprasta nelaimė. Kuomet lavoną APSIVEDIMAMS NEREIKIA
New York.
stės
Kasant pamatus pats telegrafistas tą pačią diedepartamentas persergsti
su grabu leido { duobę, viena NEI
LAISNIŲ, NEI ŠLIUBŲ. NELAIMĖS ANT GELEŽIN- žmones, kad nevalgytų nevirtos naujiems namams, darbininkas ną nedirbtų dviejose vietose:
juostu truko, ir grabas nupuolė \Visconsino valstijos legisliatuKELIŲ.
kiaulienos, nes joje yra trichinų, rado sidabrinj doliarj 1804 metų. taipgi jie reikalavo, kad nereiktų
žemyn. Bekrisdamas grabas at- ra užgyrė teises, kurios leidžia
Boonville, Mo. Netoli nuo čia o laike švenčių žmonės daug Mieste tuoj prasiplatino žinia, jog jiems, apart jų profesijos, nieko
sivožė, ir lavonas iŠ jojo iškrito. apsivesti tik sveikiems, todėl no- susimušė pasažierinis
traukinys kiaulienos suvalgo. 1911 m. lap- jis rado $10,000. Jis tuoj gavo kito dirbti, paveikslan šlavimo ir
Du vyrai turėjo ilipti j duobę, rinti apsivesti turi
pristatyti dak- Missouri-Pacific geležinkelio su kričio ir gruodžio mėnesiuose moterių pasisiūlymus už jo te- pečiu kurinio. Už tokius darbus
išpradilų iškelti aukštyn ant že-1 tarų paliudijimą. Tuom tarpu, prekių traukiniu. Prie to tapo viename tik pa v ietyj trichinomis keti, tik kas-iin ar norės iš to
jie reikalauja extra užmokesnio.
mč3 grabfc o paskui lavoną, ir kaip užUkriua advokatas Wa!nes-1 užmuštas ant vietos traukinio
užgį'crčttt ji nuo to pasimirė 5S iiaudoticsi. Keli metai atgal toj

šįmet iki lapkričio i d. 2,643 &ar~ kraipos; tos, kuri "viernai myli
ir 264 kitų laivų.
latviai
ciecorystę" ir šalę to "drąsiai
kaičiui. atstovui, kalbėti apie tą
Viltis
užtaria lietuvystę." ši pakraipa,
taip svarbų reikalą, liet kai kaltaip gabiai vieninanti ugni su
btulu
bus
bėtojas išaiškino, kokiu
ministeris ketina skir- vandeniu—"lietuvystę su ciecoKelių
ir
užlaikomos
įvedamos
naujai
ti moteris kontrolieriais geležin- rystę"—Maž.
Lietuvoje yra įsiatidarytos mokyklos, galų gale
kelio
'*iniuose.
nutarta
galėjusi, yra viena

reik

nedavė kun. Lau-

mokyklų,"

—

—

—

jas atidaryti.
nurodyto pliano,
Seiriju valsčiuje l>us 11 mokyklų
r
Seirijuose dvikliasė mokykla.
Vi-<is mokyklos po Xaujų Metų
nutarta atidaryti. Mokyklas nutarta statyti per 10 metų: 1914
ir 1915 m. po vieną, o kitais kasmet po vieną arba dvi.
Suprantamieji apšvietimo reikalingumą
Su lyg valdžios

išreiškia musų atstovui (kun.
Laukaitis
Suvalkijos atstovas
—

Durnoje) laioširdingiausią padėką
tokį prakilnų pasidarbavimą
musų labui, nes jeigu ne musų
atstovas, ir š{ kartą butų buvęs

už

viršus
būtume

rėksnių-tamsuolių

ir

vėl

pasilikę be mokyklų.
Jaunas Dzukis.

LIUBAVAS, Kalvarijos apskr.

Skaisčių kaime pas ūkininką Antaną Kvietkauską buvo taip varlinamos trauktuvės.

Mat,

buvo

leidžiamas lioterij^r. armonikas,
vertas 50 kap., o surinkta
apie
7 rub. Parvežta daug alaus, degtinės ir smirdančių dropų. Gėrė
visą naktį ir pabaigoje susimušė.

Pirmučiausia Kvietkausko sunus
peilį ir kirto galvon J.
Stebulauskui, po to nuėjo darban

išsiėmė

kumščios

ir

geležinės

lazdos.

N'eištekus vietos pirkioje, mušei-

kos

išbėgo laukan ir ėmė šauiš revolverių. Tose trauktuvėso buvo ir kitų kaimų ne tik
vaikinų, bet ir merginų.

dyti

Petras Astašauskas.

PLYNIAI, Naum. ap. Ūkininkei mažažemiai Kurienci bekuliant dėl neatsargumo mašinos
štangos nulaužė vieną koją ir
šiaip padarė didelių žaizdų ūkininkės dukteriai. Šakių daktaras
J. Staugaitis neapsiėmęs gydyti.
Išvežė Į Kauną.

Iš

LEIPALINGIS, Seinų apskr.
Leipalingio apielinkės šiuos-

tnet
o

Mašinistas.

labai eina žmonės Amerikon,
Iš Mižonių k.

ypač jaunimas.

nuo

Sekminių išėjo Amerikon

7 vaikinai.
trims šiuosmet
vija eiti.
net

Iš tų

septynių
reikėjo j kareiNuliudęs.

MARIA MPOLĖ.

Stačkonyse
vieną ūkininką pavogta visokių daiktų už 300 rub. ir beveik nuo tiek-pat pinigų
vekselių.
pas

PILVIŠKIAI, Suv. gub. Išvažiavo mokytis i užsienius A.
Muraška.
—

šaltinis

—

NAUMIESTIS, Suvalkų gub.
Naumiestyje kuriama Mariampolės "Gabijos" skyrius.
Vietos
vargonininkas p. A. Jasulaitis,
surinkęs kelioliką parašu, nusiuntė juos į "Gabijos"
centrą

Mariampolėje,
iš valdžios

kad tasai

išrūpintų

leidimą.
Zigmas Žviksas.

»

_

IS DAF.C0 LAUKO.

13 AMERIKOS.

\

—

Čia apygardos teismas nagrinėjo dvi byli už slaptą vaikų
—

mokinimą: i) J. Aranauskas Mi!iškių kaime mokino praeitą žiemą apie 10 vaikų ir 2) kaž-kokia
davatka M. Maksvituke Lukšių
bažnytkaimy] (abudu Zyplių valsčiaus) taip pat mokino apie ir

yaikučiy

ir dėlei

skundų buvo

15 VISUS,

fj Anglijoj,

flnięste Lecds

stf-

(kurių

Jeigu TInwaii
ujner
ikonai,
kaip u. i
poil.ii

yra 30,00a

f

LIETUVIAI MIEM

nenešioti
nes, ir

skrybėlėse ilgų špilkų,
Sulyg to, ir Kalėdos atsižymi mis apeigomis palaidotas airiu
'.streikavo miesto darbininkai ir 'salose
pačiam kalbėtojui, va- savotiška spalva. Šįmet net pen- kapinėse
llammond, Ind.
! pertai nebuvo kam gatves nuo padarė
j žiuojant
Kalifornijoj, inrgi'mij jnkartą strytkariu, kuone ki lietuviai turėjo, ačiit Kalėdų
Lai buna jam lengva šios šaneteises
ant
Ilavva.it
sunuvalyti;
poiui
susilaikyti
IŠ TORONTO, ONT.,
salų
išbadyta akis ilgomis spilkomis. nepaprastoms "gausybėms," per- lies žemelė.
|; TCanadoj, netoli Lorcttc i;šobuvo galima, tai neliko miesto siaurinti, jie sukiltų ir lengvai
Žolynas.
io iš bėgių pasažierinis C'anadian
KANADA.
Pabaigoje raginta imtis ukėsy- nakvoti augšlalangrje. U/dyi.
valdininkams nieko kito, tik po galėtų visai tas salas apvaldyti.
stės
I'acific geležinkelio traukinys.
popieras, nes, pasak kalbėto- ką, kaip žinoma, nakvyne tenai
IŠ WORCESTER, MASS.
miesto maj<»ro vadovyste patiems Todėl yra dabar daugelis, kurie!
Aukos Tautos Namams. Šv. jo, Jllinois valstijoje negalima neduodama.
Susidaužė prie to daugelis vagoant rytojaus,
Taigi,
užsiimti gatvių šlavimu, ir tai Ilauaii salas ir vadina pražudyJuozapo d r-ja bttvo pasiruošusi busią nepilieeiui jokios nuosavy- atsiskirdami su miclaširdingais
Prakalbos. Gruodžio _>o d. Čia
nų, o 3U/ei>ta 2<x) žmonių.
kada j juos purvais ir akmeni- ta Amerikos kolionija.
paminėti I)r. Basanavičiaus gi- bės ar biznio turėti. Toks maž- dėdėmis, turėjo palikti gan gra- atsibuvo L. S. S. parengtos pramis svaido streikieriai ir jų draumimo dieną surėngimu vakaro, -daug prakalbos turinis.
žų "prezentą"
$50.00. Nelai- kalbos. Prakalbų tikslas- abituojj Vokietijos tapo išleisti atsiĮĮ Sulvg Paryžiuj surinktų ži- nuo kurio visas
gai.
buvo skiPrakalboms pasibaigus, ponios mingieji, pasiliuosavę iš "namų ti už Lietuvių Svetainės
pelnas
šaukimai, kviečianti svetur gyveįsteiginių, 1908 metuose orlaiviai nuriamas Tautos Namams \ iiniuje. Kuncienė ir Merčaitienė gan pa- nevalios" ir
nančius vokiečius aukauti pinilėkė 1,600 kiliometrų ir vienas
apdovanoję dėdes, mą. Kalbėtojum buvo pakviej Rusija pareikalavo nuo Tur- oriaiviniukas užsimušė.
Apie tai visu mėnesiu laiko ank- vykusiai padekliainavo. Kaip gir- sugrįžo pabaigti savo "ragavi- stas F. J. Bagočius. Išpradžių
gus -udrutinimui Vokietijos ka1909 m.
afikad
rusišką
sčiaus ir pliakatais buvo paskelb- dėti, kai-kurios musij skaistavei- mus."
ji
iš
kijos,
paskirtų
Bet
riško orlaivių laivyno.
kalbėtojas gan gražiai pasirodė
orlaiviai nulėkė 440,000 kiliome-,
Bosforo
tvirtoves,
ta. Nesmagu čia vienok minėti, dės nepatenkintos tuom, kad ir
prižiūrėti
cierą
ir nuosekliai aiškino
svetur gyvenančių vokiečiu, gytokiems
Apie
žinoma,
laikraštį,
o
užsimušė
Lietuvių
trų,
3 orlaivininkai. kad
už
ncdarbui
nebuvo
tam
pakvietimą
kviestos
kaipo
atlyginimą
venanti
jos
prakilniam
deklianiuoti, žmonėms nei neužsimink. Laik- Svetainės reikalingumą pas mus.
Jungtinėse Valstijose
1910 m. lėkė 500 orlaivininkų ir
kurie nesusipratę lietuviai sten- nors, kaip pačios sako, jos irgi raštis
mažiausia atiku sudėjo. Jungti- Vokiškos komisijos organizuoti
didžiausia jųjų priešas, Tačiaus paskui visai iškrypo iš
jie padarė 960,000 kiliometrų, o
o dar nesmagiau šj-tą mokančios.
kariumenę.
vokiečiai
nėse Valstijose
nes parodo visiems, ką toki žmo- vėžių, pradėjo kabinėtis prie kusudėjo Turkijos
užsimušė 21. 1911 metuose i,5°° gėsi užkenkti,
Lietuvaitis.
nės daro ir ko jie verti. Prida- nigų, tarsi kunigai- ką bendro turi
tai, kad labjausiai už6,099 mark. o gyvenanti Braziliorlaivininkų nulėkė 3,700,000 ki- pasakyti
lankosi
kenkė
tutam
kurie, rodos,
tie,
Į! Japonijos sostinėj
joj 56,144 mark., Argentinoj 39,ryti
"šposų," mat, mėgsta, bet u svetainės statymu.
o
užsimušė
Pereiliometrų,
78.
šiam prakilniam
rėjo
labjausiai
237, C'Iiili republikoj 16,148, Boli- dabar speciališka Mexiko ko- tuose metuose
apie
juos
matyti parašyta laikrašJ. Raudzevičius.
5,800 orlaivininkų
vijoj 13,749, (luatemala 8,041 mat. misija, atkakusi ten po vadovyste nulėkė 20 milionų kiliometrų, o kultūros darbui gelbėti. Jeigu
IŠ THORP, WIS.
tyje—nelabai. Todėlei, jeigu kada
kam turėtu rūpėti tautiški reikabuvusio Mexiko užsienių ministe- užsimušė
IŠ MONTELLO, MASS.
pasitaiko žinutė laikraštyje apie
140.
Lietuviai-ukininkai.
Mušu
savo dėišreikšti
rio
L)e
la
Barra
lai, tai, be abejonės, jie turėtų
juos, tai paskui, susirinkę į krūFrancu/iškas
Į| Britiškoj Guianoj, mieste
orlaivininkas
kampelyje yra apsigyvenus apie vą, vaikščioja po namus ir klau- Neleisti šokiai. Nors vietiniai
už dalyvavimą
(ieorgetoun, siautė baisus gai- kingumą Japonijai
George Lcgagncttr su savo orlai- rūpėti tautiškoms draugijoms. 50 lietuviu,
taigi, kaip dėl ūkinin- sinėja: "Kas parašė," žadėdami lietuviai pasistatė Tautišką SveKitur, kaip matėm iš laikraščių,
miešti iškilmėse ioo-mctinių sukaktuvių viu pasikėlė iki
sras, kuris beveik visą
20,295 pėdų, taiką, skaitlius nemažas. Lietuviai
tainę, bet ja negali naudotis,
išnaikino. Sudegė 20 žmonių, •> Mexiko neprigulmystės. Japoni- gi augščau negu kas nors kims. tautiškos draugijos ištikro ir rū"drąsuoliui kaulus laužyti."
j
štai
gruodžio 25 d. jaunuomenė
pinosi. Bet pas mus išėjo visai šioje vietoje gyvena jau nuo ko- Yra pas mus dr-stė šv. Antano,
Miesfas jos ciesorius labai prielankiai pri- Pasikėlimui iki tokiam
daug tapo sužeistu.
augščiui
kiu
metu.
Esama
turtinIr gynorėjo rengti šokius, tai valdy15
gan
Subažnytinės pakraipos. Apart to, ba nedavė
Georgetoun turėjo 55,000 gyven- ėmė Mexiko pasiuntinius.
reikėjo 1 vai. 35 min. Bet ant atbulai. Turime čia Lietuvos
kurie yi dasidirbę iki
tokiu,
salės, nors jaunuomegu:
sveikino
karštai
labai
žinokuri,
žemės yra kalnai daug augštesni, nų tautišką draugiją,
yra dar S. L. A. 175 kp. ir L. S.
toju, o tame skaitliujc baltspal- ventojai
nė
iškalno
siūlė
Oras
mus
beveik
pas
užmokestį $15.00
pasiuntinius, jiems važiuojant kurių dar nei vienas orlaivinin- dama apie rengiamą šv. Juozapo $10,000.
viu buvo tik 5,000.
S. 156 kp. Prie šių priklauso p aPriversti buvo samdyti svetimtoksai pat, kaip Lietuvoje: nepas ciesorių.
susirinkimą,
taip pat
kilnesnė vietos lietuvių dalis.
kas neperlėkė ir ant
kurių viršū- draugijos
labai šiltas, bet ir nešaltas.
taučių salę ir užmokėti S1.S.00
surengė tą dien savo susirinkiĮĮ Jau oficiaiiškai patvirtinta
Galėtų, jeigu susiprastų, prigulėti Šokiai
nių dar žmogus neužlipo.
Lietuviai-ukininkai
čia
verčiapavyko gan gerai.
ir visi, ir tuomet, išvien visiems
Į| Austrijos kariškoji valdžia
Gruodžio 27 d. j miestą Bei- mą, matomai, kad užkenkus pirapie mirtį Abisinijos ciesoriaus
si gyvulių ir javu auginimu. Iš
Turiu pažymėti, kad L. Tauatliko mėginimus su išrastu an- rutą atlėkė su orlaiviu franeuzas mam susirinkimui. Ir užkenkė,
Meneliko.
dirbant, galima butų nuveikti, tiško
Xatno Valdyba vien benes žmonių susirinko vos apie 40 javų sėjama avižos, miežiai, rudere Angered nuo orlaivių nusi- Vedrine.
rodos, tiesiog milžiniški darbai.
Kadangi panašios maveik
iš
ir
kornai.
sodinagiai
to,
socialistų susideda.
Apart
Beloitietis.
Ii Rusijos valdžia Prancūzijoj, leidimo parasoliumi, kuris visuo- šinos čia dar nieks nematė, tai ypatų ir tie suaukavo $8.10 Tauma
ir
Laumanuk.
bulbių,
tos
taipogi
gauname
Namams. Uždengus vakaro
Curtisso dirbtuvėse, dirbdina 24 met atsidaro, kada tik orlaivinin- tapo uždarytos visos
pardavinės,
šieno
bei
šie
tačiaus
daržovių,
liko
Tautos Namams vos
hj'droaeropiianiH savo kariškam kas nori. Mėginimai pasisekė su- nes visi norėjo pamatyti orlaivi. lėšas,
$6.00. lštikro, toji neva tautiš- dalykai yra pagaminami savo varlaivynui. Dabar Rusija turi jau visu užganėdinančiai.
IŠ ROCKFORD, ILL.
Lietuvos Sunų draugija tu- tojimui, ne pardavimui.
40 tokiu galinčiu lėkti ir plaukti
jį Bavarija mėgino savo reika- koji
PRANEŠIMAS.
Iš
žemiau paduotųjų skaitlinių
varVakaras.
orlaiviu.
Mūsų lietiniai, po
] Mexike, netoli Cliarcas trau- lams paskolos užtraukti 80 mi- rėtų persimainyti bent savo
"Lietuvos Posūnių Draugija" skaitytojas gali daug-maž spręsti sunkaus darbo atsilsėję per adkinys, gabenantis kariumenę, už- lionų markiu, bet atsirado norin- dų:
Kaip gevb. Amerikos lietuvių
geriaus
jiems tiktų, nes iš tokių apie tai, kaip stovi javų derlius ventus, vėl smarkiai griebėsi už
[| Deimantu kasyklos Prcmicr, bėgo ant minos ir tapo į padan- čiu skolinti vos 25 milionns marvisuomenei
mus
žinoma, atvykus man
kampelyje. Taip, akeris avi- darbo. Gruodžio 27 d. šv. Mykopietinėj Afrikoj, šįmet turėjo gry- ges išmestas. Kas iš kareivių kių. Mat visur pinigų trūksta; sunų Lietuva turėtų tiel: nauduoda
Urooklynan laikraščiuose buvo
50—80 bušelių, miežiai lo
dos, kiek iš ožio pieno... (Be žų
to akcijonie- išliko
no pelno ~SOr/c, iš
draugija surengė vakarą
gyvas, tuos išskerdė revo- kur tik Prancūzija paskoloj nenuo 40 iki 65 bušelių, rugiai nuo
paskelbta
apie susitvėrimą bentautiška "Lieturiams duoda 350% dividendos, liucijonieriai.
YVoodman salėje.
Pirmiausiai
dalyvauja, paskolą gauti nesise- abejonės, jeigu
drovės
laikraščiui
20
"IJirutei" Tiliki
žirniai
45 bus.,
10—30 buš., buvo suvaidinta
kitą gi dalj palieka kapitalo paka, nes vien Prancūzijoj yra pi vos Sunų Draugija'' taip padarė,
'"Nesipriešink."
ir
kaina
bendrovės
akcžėje
leisti,
surenkama
nuo
žalių
kornų
tai reiškia, kad jos sąnariai apie
didinimui. Deimantai mat duoda
Pasibaigus vaidinimui, bažnytinis
[j Į Manzanillo atkako Japoni- nigų daugiau.
buvo
rio
$10.00.
šieno
tono
akcijai
nuo
paskirta
4—8
tonai,
tautiškumą supratimo neturi, ii
choras padainavo kele ą dainelių,
gerą pelną, geresnį negu kas ki- jos kariškas laivas "Idzuma" ir
ir pusės iki 3 t. Viena karvė per
ir
Kaip
pačiame
Brooklyne.
taip
už
tokį darbą privalėtų gėdytis.
tas.
kurios publikai labai patiko, kaip
atgabeno speciališkus Japonijos
ĮĮ Poznaniaus
provincijoj, Tautos ir kulturos darbuose visi metus duoda tiek pieno, kad iš
kitose Amerikos lietuvių kulioniiš delnų plojimo galima sprę?ti.
pasiuntinius, išsiųstus pasveikinti Skalbmicrzycuose likosi suimta
už 45—75
jose, kuriose teko Imti, aš par|| Grodziskc, Prusuose, turtin- {[nertą. Ir nuo angliško kariško franeuzė, vaikų mokytoja De lietuviai privalo eiti išvien, o jei- jojo gaunama sūrių
Programas užsibaigė atvaidinimu daviau
sviesto
už
dol.
tulą skaitlių tųjų akcijų.
dol.,
40—60
tai
reik
kad
tada parodyt,
kito veikalėlio "Medicinos dakgas lenkas, grafas Mielžinski; laivyno vadovo, admirolo Crad- K ries. Jai užmeta, buk ji rinko gu 11c,
Tačiaus vėliaus aš patyriau, ka l
Kaslink
mokesčio
už
išūkės
mokame
dar
męs
taras." Veikalas lošėjams, kaip
nušovė savo pačią ir giminaitę. doch, jis gavo pasveikinimą ir žinias Prancūzijai
geriaus padaapie Vokietitoksai
dirbinius, lai galima pasakyti, kad pirmu kart ant estrados
pardavinėjimas
akcijų
Grafas Mielžinski buvo lenku at- linkėjimus.
pasijos atsigynimo ir užpuolimo pa- ryti, negu kiti padarė. Kitaip, to
varde
už avižas pas mus mokakuri nėra ik- >rbendrovės,
šįmet
kia
tautiška
nėra
vertu
draugija
stovu Vokietijos parliameute.
rodžiusiems, neblogiausiai nusiseslaptis.
mu po 35 centus, už miežius po
vardo. Red).
kė. Bet tarp publikos radosi to- poruota, yra sulyg Suvimytų
tautiškojo
pasimirė
garsus
Paryžiuj
S|
neleistinas dalyuž rugius 65c., už žirnius
Valstijų
50c.,
Vienok
iv.
naJuozapo dr-jos
kių žmonių, kuriems ne visa kas kas. Ta teisių
|| Anglijoj sudegė seni laivų franeuziškas raštininkas, narys |į Jungtinių Valstijų laivyno
už
už
bulbes 45c.,
kiauši- veikalo
priežastis prispyrė mariai nenusiminė. Jie išrinko ke- $1.25,
dokai Portsmouthe. Tarp kitko, franeuziškos akademijos, Julės admirolas Carolęs
turinyje buvo aišku; tat ne tolimesni
pasikvietė ant
už
sviesto svarą ir
pardavinėjimą akcituris
rinkti aukas po na- nių tuziną 35c.,
naudos iš to veikalo mažai tesavo laivo
ug'iis išnaikino ir laivu modelius. Carctic, išgyvenęs 73 metus.
"Pittsburg" revoliu- mus draugus
ir
už jas įmokėtus
už
sūrio
jų sulaikyti
svarą 15c.
ir nors jiems prisiėjo daug 33J2 e.,
galėjo turėti. Geram supratimui,
Nuostolių ugnies padaryta ant 2
cijonierių, įstatytą valstijos SiTolimesnes
kiek
nauišvadas,
rasi, išdalies kenkė ir tyli lošėjų pinigus pirkikams sugrąžinti.
:! Londone Kilčių dieną sude- naola gubernatorium ir revoliuci- nemalonumų kartais užgirsti nuo
milionų doliarių. Sudegė ir du
dos atneša akeris žemės, tuom
Apie tą savo nusprendimą aš atarba
bokšte.
perkalba, kurios toliaus sėdėjusieji
signalistai, buvę signalų
gė "American Fivc Cent Store.'' jonierių generolą Iturke. Matyt nesusipratusių bobelių
skirais laiškais tuojaus pranear kitu
javu užsėtas, skaitytojas žmonės
nokusių "susipratėlių," vienok
I gnyje pražuvo 4 ugniagesiai. admirolas
negalėjo aiškiai girdėti. šiau
norėjo parodyti, kad savo
Iš
gali
patsai
akcijų pirkikams, pavesdapadaryti.
paduotų Vakaro surengime daugiausiai
darbą atliko: ačiu šios drĮ| Paryžiuj suėmė du italu bro- N'uostolių ugnies padaryta ant Jungtinės Valstijos laiko revoliuišviso susi- skaitlinių skaitytojas taipogi ga- pasidarbavo p. P. Pctrėnas. Pa- mas jų nusprendimui, ar įmokėliu Lancelotti ir moterį Carna- $ 15<:,C>00.
-jos
rūpestingumui,
cionierių pusę.
tus už akcijas pinigus jiems sudarė $65.60, kuriuos draugija ir li numanyti bei šiek-tiek suprasti sibaigus programui,
girand, prisidėjusius prie pavogiprasidėjo šoarba juos pavesti
ir
bigrąžinti,
patj
ūkininkų
gyvenimą,
sulysiunčia j "Lietuvos" redakciją,
mo garsaus abrozdo Mona Lisa
'! Cholera dar vis siaučia Turkiai, kuriais vakaras ir užsibaiĮĮ Sulyg žinių, gautų \ inclobirutei,"
su miesto
auką.
gindamas
kaipo
jjjj
gyveni- gė. Kaip teko girdėti, publika
iš Paryžiaus inuzėjaus. Abrozdiį kijos sostinėj
Konsianfinopolyj. noj, serbų kariumcnč užėmė ke- kad ji perduotų šiuos musų našDabar, kokiu nors nesusipralės skatikus kur reik, t. y. Tau- mu, ypač pragyvenimo brangu- vakaru likosi
tą iš Ryma išgabeno jau fran- j Iki.:iol ji siautė tik turkų apgy- turis miestus, kurie,
užganėdinta ir iškaip nutarė tos Namams
me.
timų
išvengimui, pranešu tą pareikšta linkėjimų, kad daugiau
Vilniuje.
ventose miesto dalyse, bet dabar
cuzijoti.
tarptautiškoji komisija, turi likti
viešai Amerikos lietuviu viGruodžio 21 d. mūsų kolionitj
kad
"LiePatėmijome taipgi,
tokių vakarų butų surengta.
j pradėjo platintis .'r priemiestyj Albanijai.
suomenei.
Toliaus iš šios protuvos" 49 num. buvo pranešta, joje atsitiko nelaimė. Tą dieną
K. Kudlauskas.
ĮĮ Australijoj, ant salos Naujas j Peša, kur gyvena europiečiai.
vienas
vietos
lietuvis išėjo su
gos pasinaudodamas, noriu paMeklenburg, vienos iš salų Bis|| Nuo angliškų kariškų laivų buk nuo sv. Juozapo dr-jos ren- savo moterim
aiškinti tulus gan svarbius dalypas
kaimyną,
pabaliaus
markio archipelago, prigulinčio
Taulikę $25.00
|| Ryme išlėkė j padanges di- Ilondurase ant kranto išsodino giamo
kus. Iš pasikalbėjimų su Amerilikdamas namie 2 vaikučius 5 ir
Vokietijai, čiabuviai pagavo vo- džiausia Italijoj fajerverkų dirb- 600 jūreivių. Amerikos valdžia tos Namams. Rašytojas, mato- 2
IŠ PITTSBURG, PA.
kos
savo santautieėiais aš išgiramžiaus.
metų
Vaikai, bežaimai,
kictj mokslinčių Demigerą ir jo tuvė. Expliozija suvisu dirbtu- sako, jog tas
padaryta prižiūrėti, tai neturėjo teisingų žinių apie sdami, paėmė degtuką, užžiebė
ir suklydo. Nuo baliaus tą
Čepulionis vėl sulupo Klausą. dau, kad kai-kurie amerikiečiai
draugą, iškepė ir suvalgė. Minėta ves išgriovė.
Užmušta prie to kad nieks neutrališkumo
nelaužyir
k
u
kuris
jįjį
Prieš porą mėnesių lietuvis-kum- jtaria mane tame, buk aš, dengpadegė
gi,
sala apgyventa kanibalų (žmones daug žmonių. Iš po
griuvėsių tų. Matyt todėl, kad Anglija ne- vakarą liko $22.05 pelno; užmo- buvo sukrautasšiaudų
staldo.
štininkac Čepulionis, atėmęs ėam- damasis skraiste tautystės gaiviprie pat
kėjus salės sargui $2.05, gryno
ėdančių čiabuvių). Drauge pra- ištraukė 14 negyvų, bet manoma, t'uvi, kad Amerika
neutrališkumo
Kol
tai
kaimynai
pamatė
gaisrą,
žuvo ir 14 čiabuvių palydovų.
piono diria nuo Klauso, neturėjo nimo Mažojoje Lietuvoje, varau
pelno Tau i:. Namams liko $20.00,
kad jų yra daugiau.
daboti įstengt"
visas
buvo
kūgis
apimtas ugnim, ramumo: Klausas vis spyrėsi, "bizni," tai yra iš to darau sau
kuriuos visus iki paskutiniam
o kol subėgo ir sušaukė kitus
pa- kad jam duotų progą antru kartu naudą.
|| Vokiška kompanija nuo Gli- |Į Austrijos tapo pasiųstas j || Pasirodo, kad Mexiko revo- centui šv. Juozapo draugija, suKad panašus tvirtinimai yra
tai
ir
gelbon,
staldas
jau
tui valdžios gavo
degė. susiremti su Ccpulioniu, iš kurio
leidimą padirbti Pietinę Ameriką garlaivis "Kai- littcijonierių vadovas, generolas lyg savo pažadėjimo, ir aukauja
be
šale
staldo
kibuvo
jokio pamato, rodo visos tos
degančiojo
dvi geležinkelių linijas. Viena ser Franz
jis žadėjo tikrą košę padaryti.
Josepli I," kuriame pa- Villa pažadėjimų nepildo. Jis pa- tam prakilniam lietuvių kulturos. tas
didelės
"Birutei
staldas.
leisti išlaidos,
Vos
kiaulių
davė
eis
buvusiam
nuo
spėjo
Kaomi į Kiaocho\v rengta paroda
Čepulionis
linija
paAustrijos išdirbi- žadėjo ispanų moterims ir vai- darbui. (Aukas gavome. Aukaukurias aš esmių iš savo kišeo
ir
kiaules,
paleisti
antrasai;
saulio
ir Ilanschevang. Antroji bus pajau
čampioniti tą progą gruonių. Tokiu budu Austrijos pra- kams leisti išvažiuoti iš Chiliua- tojų vardai paskc'bti kitoj vietoj.
staldas degė. Taip ir sudegė du džio
d., kada jie antru kartu niaus padengęs. Aš mielu noru
ilginimu Shantingo linijos. Pa- monininkai nori supažindinti Pie- liua,
23
Red.).
bet
Lraugijos Narys. staldai su
vėl
paskui
pašienu ir šiau- susirėmė kumšeiomis.
kugiu,
dirbimui tų geležinkelių reikės tine
Liūdnos perleiseiau "Birutę" į kokios nors
Ameriką su savo išdirbiniais. silaikė. Bet tai nieko jstabaus
dais. Kitus tnobū-ius pasisekė Kalėdos buvo
20
milionų doliarių.
nabagui Klausui, Mažojoje Lietuvoje bendrovės
Sumanymą tą remia ir Austrijos nėra: generolą Villa visi laiko
Budrus. nes lietuvis ji taip sudirbo, kad arba draugijos rankas, jeigu toji
išgelbėti.
J.
valdžia.
plėšiku, o toki juk savo pažadėIŠ ROCKFORD, ILL.
Klausas žadąs jau visai iš šio užtikrins, jog darbas bus varoĮĮ Anglijos sostinėj Londone
jimų nepildo.
mas tikroje
tautiškoje dvasioje.
gruodžio 23 dieną prasidėjo Tarpsporto pasitraukti.
Visą laiką
|| Šveicarijoj, Tessino kantone, Washingtone gauta žinia, buk Pralkalbos. Gruodžio 21 d.
Aš
apie tai esmių jau pirmiau
su Klausu stačiai, saIŠ BEL01T, WIS.
tautiškas jūrininkystės kongre- kad surinkti
Čepulionis
kandaugiau pinigų
japoniškieji aficierai pasisiūlė Lietuvių Ukėsti Kliubo jiegomis
sas.
kytum, žaidė ir penktoj eilėj ji nekartą galvojęs ir manau, partono iždan, apkrauta mokesčiais 11uertai
jam kare su rcvoliucijo- parengta prakalbos. Pradžia bu- Vietos lietuvių gyvenimas.
visai dabaigė. Referentas turėjo važiavęs namon, uoliai tuom reivisi
muzikališki
instrumentai. nieriais padėti ir organizuoti
vo pagarsinta
1130 vai. popiet. Mūsų miestelis, kaip ir daugelis
jo
Į Į Vokietijoj, prie Meklenburgo Kas-žin ar mokesčiais neapkraus kariumenę. Kiek tame
imiyncs sustabdyt, nes bijotasi, kalu užsiimti ir "Birutę" tuom
yra tei- Paskirtame laike prie svetainės kitų, yra apgyventas j vairiu tau'
kad Čepulionis gali visiškai Klau- pačiu, arba, jeigu butu reikalingeležinkelio stoties, po rusiško duonos arba čebatų?
sybės, nežinia. Žinoma, kariu- susirinko gan didelis būrys žmo- tų, tarp kurių randasi ir diktocaro geležinkelio
ga, ir kitu vardu perleisti j visui
vagonu, kuriuom
"d'uką" išvaryt.
menėj tarnaujanti panašių pasiū- nių, bet j svetainę negalima buvo kas lietuvių būrelis. Pažvelgus
suomenės rankas. Nei maž neDabar
važiuoti
caro
liko
11cturėjo
čepulionis
jau
motina, atsi|Į Pasitraukė tiuo vielos Bul- lymų nepadavė; bet nuo tarny- inciti: mat, svetainės samdytojas i musų vietini gyvenimą, pirmu
tiko expliozija. Vagone vienok
abejoju, jog visas tautinis darbas
garijos užsieniu ministeris. Prie- stos pasitraukusiems ir ciesorius pačią svetainę pasamdyti neuž- dalyku, aštriai j akis duriančiu, 11/ginčinamai pilnu pasaulio čamtada
butu kur kas pasekmincarienė nebuvo, ji atkako iš Da- žastis, kuriu dėlei
vidurinės
svaros kumpionu tarp
jis pasitraukia, negali prisakyti, kad jie 1 Įner- miršo, tačiaus kad reikalinga pa- yra tas nelaimingas
iškerojusio-s
gesnis,
jeigu laikraščio leidėju
A
minutu
S.
nijos porą
štininkų.
po expliozi- kol-kas, nežinomos.
tai nepadėtų. Tai
aficicrų vien siimti iš savininko ii" raktas—apie girtuoklystės įprotis. Pas mus
bus, vieton pavienio žmogaus,
jai. Matyt, po traukiniu buvo
reikalas.
tai visai užsimiršta. Žmonės, iš- iisai apsireiškia nemažame laipbendrovė, pasiryžusi varyti tikrobomba padėta, bet kas ją padėjo,
Jungtinės Valstijos užėmė
laukę apie pusantros valandos, snyje. Girtuokliaujama be jokio
je dvasioje tolyn pradėtąjį darbą.
nežinia.
IŠ
EAST
Ilauaii salas, kad jos Japonijai
CHICAGO, IND.
Į] Rymo laikraštis 'Messagero' pradėjo nerimauti ir skirstytis. atsižiūrėjimo Į sveikatą, j išlaiPranešdamas tai visai gerb.
bet
iAtikro
netektu,
jau dabar tos praneša, buk paliepta atkasti kū- Apie 3 čia valandą pasirodė ir dus, į tai, kad nuo panašaus paDarbu sumažėjimas. Mirė lie- Amerikos lietuviu visuomenei bei
i Ant Nauju Ilebrydų salos salos yra, galima sakyti, japonu
ną staiga pasimirusiu kardinolo svetainės samdytojas. Tuoj ap- sielgimo kenčia ir musų vaikai, tuvis. Šiuo laiku darbai labai sutikėdamasis sutikti ir toliaus kuoAmbrino atsitiko antras vulka- rankose. Salos tos užima
plotą Rampola; r.es manoma, kad jis skelbė, kad rakte nesuradęs, ir >e jokio atžvilgio Į savo nauda mažėjo; iš daugelio
no
dirbtuvių ;eriausi prielankumą Mažosios
išsiveržimas, kuris tą salą be- (»,ooo ketv. mylių. Japonų ten da- ne nuo ligos, bet nuo ko kito
pa- pakvietė visus ktliailti į kitą sve- 3ei labą... Ypatingai tai metasi .kirbinilikai skaitlingai atleidžia- Lietuvos tautiniems darbams,
veik suvisu išnaikino. Dalis sa- bar
payra 100,000, o baltspalvių simirė.
tainę. Taip lietuviai, tartum ž>- akis, palyginus su blaiviu sve- mi. Kai-kurios dirbtuvės nuo -ilieku
los nugrimzdo j jūres. Du sto20.000, o ir tarne skaitliuje amedai per Raudonasias jūres, trau- imtaučių gyvenimu.
Kalėdų uždaromu visam mėneSu tikra pagarba,
vėję porte garlaiviai išgelbėjo rikonų yra labai mažai, bet daujį Japonijos ciesorius gruodžio kė būriais per Rockfordo gatves. Kur rudis, ten ir kortos. Su- siui.
J. Vanagaitis.
1,300 čiabuviu, bet tikrai nežinia, giausia
portugalų, nekenčiančių 26 d. pats atidarė Japonijos parGruodžio 18 d. pasimirė Čia nuo
Suėjus visiems netikėtiems ke- sigrūdę visa krūva k.ir j vienus
P. S. Mielu noru sutinku sukiek jų pražuvo.
amerikonų; vokiečių yra 2.500. Hamentą. Savo prakalboj jis, tarp liauninkams j antrąją svetainę, namus, mūsiškiai geria, ruko,
daueių ligos Povilas Tumas, su- yg rėmėjų noro aukas viešai
Pramonė, amatai, prekyba taipgi kitko, garbino santaiką ir
karų ant estrados pasirodė atvykęs iš cortuoja. Šauksmai, nešvarios atikęs vos 28 metu amžiaus, pagarsinti Amerikos lietuvių laik!! Rusijoj, mieste Kieve suėmė japonų rankose: iš 2,000 visovengimą. Pridūrė, kad Japonijos Chicagos p. Dargužis. Kalbos calbos, bjaurus girtuoklystės re- l iktai 4 mėnesiai kaip vedė. Pa- •aščiuose.
reporterj
Chicagos dienraščio kių įstaigų 1.500 priguli japo- susirišimas su Anglija ir susipradžioje stačiai negalima buvo giniai, tvankus, tabako dūmais iko jauną savo moterį ir tėvus
"Examiner" Borisą Beriančią, ru- nams.
Žemės, amatų, pramonės, draugavimas su Cliinais labjau- ugaudyti
kalbėtojo minties,—taip r įvairių svaiginančių gėralų Lietuvoje. Jisai prigulėjo prie
sišką žydą, kuris viso svieto laik- prekybos šiądien—80r/o yra
ja- siai prisidėjo, kad rytuose karo šokinėta iš vieno- minties į kitą. garais subjaurintas oras—tai pa- Lietuvių Amerikos Ukėsų KliuVISUOMET SUPRANTA.
raščiuose pagarsino Beiliso
bylą. ponų rankose. Ir salos tos da- išvengta; taipgi pasakė, jog Japo- Kalba atsižymėjo Įvairumu. Kal- >rastas tokiose grinčiose
Antanai, ar supranti anglisregin\ s. io ir TMD. 127 kuopos (su paButų suėmę ir kitu du ameriko- bar. galima sakyti, apgyventos
nija karo išvengė tik todėl, kad bėta apie senovės egyptiečiu ti- eurį mato ir mažuliai, jau kuone : ielpa). Velionis daug pasidarba- 1 tai?
niukų laikraščių reporteriu, bet yra japonų, kurių yra ten 100,000
ji su savo draugais buvo tvir- kybą. Toliaus pagirta Rockfor- įuo vystyklų mokinami eiti to- ;o prie sutvėrimo TMD. kuopoj.
Stire, jeigu tik lietuviškai
tie pirma Iš Kievo
prasišalino. j ir su jais išvien eina čiabuviai,, tesnė ui
do merginy gražumas, ti)- patarta J ciais savo tėvų keliais.
jos priešus,
Tapo iškilmingai su bažnytinė-jl calbama.
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ir didžiausias

įVIsI

laikraščiui siunčiami rankraščiai
turi but pažymėti autoriaus parašu lr
adresu.
Pasirašantieji pseudonymais
turi paduoti, Redakcijos žiniai, lr

tikrąjj vardą.
Redakcija pasilieka

savo

sau

teisę

atsiun-

čiamus jai rankraščius trumpinti lr
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščiu*

Aedakclja, pareikalauta, grąžina autoriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna lr tik
ant vienos popierlo pusds, paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga.
Naujus Metus
vėl vieni metai

pradedant.
praslinko!

Ir
Vėl

trįs šimtai ir šešiosdešimts penkios dienos dingo neišmteruojapraslinko,
jūrėse,
kad daugiaus jau niekad nesugrius.
Lygiai metai atgal kiekvienas
iš mūsų, malonus skaitytojai, darė jvairius pricšmctinius gražius
pažadėjimus. Dabar, stovėdami
laiko

mose

—

slenksčio Nauju 1914 Metų,

ant

atsigrįžę pažiūrėkime,—ar daugelis iš mušti tarpo tuos pernykščius prižadus išlaikė? Daugelis,
rasite, persitikrins, kad jo pernykščiai pasižadėjimai tik vien
tuščiais pasižadėjimais ir liko;
daugelis pamatys, kad nuo pereitu
metų nepaslinko pirmyn nei žingsniu.
Daugelis pernai žadėjo
daujf ką nuveikti: girtuoklis iškilmingai buvo pasižadėjęs daugiaus "neragaut," tinginys prisiekė, kad bus darbštesnių; pikčiurna ir keikikas "bažinos," kad
daugiau nekeiksiąs ir nesipeš; vėjavaikis ir praleidunas tikrai žadėjo virsti rimtu lr taupum,—
ir t. t., ir t. t.
Nevienas iš mus tarpo šiądien gal atkartosime tuos pačius
prižadus, nes pernykščiai "ne-

rr.ačijo"...
Visi tie

jimai

yra

jie

ir

šu

gerus

prižadai ir geri veligražus ir pagirtini, bet

naudingi,

jie parodo muTačiaus gerais
sakoma, ir visos
nes

norus.

norais, kaip
peklos grindjs išgrįstos. Geru norų nepakanka. Aptart geru norų
ir gerų pasižadėjimų, reik dar
ko nors kito, kad iš to viso butų
kokia

nors

reik

mės,

nauda.

Reik ištvervalios tuos
Tos ištvermės

stiprios

prižadus išlaikyti.
ir energijos męs labjaushi visiems savo skaitytojams ir draugams, pradėdami šiuos naujus
metus, velijame.
Kiekvienas iš musų geidžia
pasisekimo ir laimės gyvenime,
bet

kiekvienas iš musų turi

ne

užtektinai

ištvermės, kad tuos
geismus parėmus darbu.
Gyvenimas yra nelengvas ir
laimė sunkiai pasiekiama. Jeigu
ji lengvai butų pasiekiama, kiekvienas tai padarytų, ir laimė taJa butų

nc

lairn?.

Męs visi žinome, kad gyvenime
nėra vaisių be darbo, kad nėra
saulės be širšėlto; turime žinoti,
(kad

nėra

laimės

los kovos męs

tis.
Tas

be kovos.

Ir

neprivalome bijo-

kareivis, kuris, pamapriešą, dumia atgal,
kad net rūksta,—tai "zuikis," ne
kareivis. Tas ne "vyras," kuris,
norėdamas šį-tą atsiekti gyvenime,
norėdamas pagerinti savo
būvį, tingi pirštu pajudinti, arba pamėginęs dieną-kitą, užmiršta savo pasiryžimus, nustoja
energijos, apleidžia rankas ir vėl
—atsisėda užpečkin, manydamas,
kad pati laimė pas j j ateis ir jam
pasisiūlys.
tęs

ne

savo

Kad

pastačius, reik lentą po lentai kalti, plytą po plytos dėti; kad pūdymą suarius,
reik vagą po vagos arti, varsnas
namus

varyti. Kad gyvenime
laimę pasiekus, reik diena po diepo varsnų

dirbti, savaitė po savaitės
prie jos siekti.
Kas žmones daugiausia atbainos

ir "zuikiais" padaro, tai tas,
kad jie nemoka tinkamai laiko
kainuoti: viena diena, viena savaite nedaug mat padarysi, o
do

žmogus, ypač karštas jaunikaitis, norėtų tą laime su sykiu pagriebti, tarsi tas bulius
vienu smugiu tvorą nuversti...
To gyvenime padaryti negalitmtsų

ma.

Tiesa, viena diena nedaug padarysi, gal net taip mažai, kad
ir patėmyti bus sunku. Vienok
nepamirškime, kad silpnutėlis
vandens lašas, bevarvėdamas vis
j tą pačią vietą, suardo ir kiečiausi akmeni; atminkime, kad ir mūsų kasdieninis darbas, kad ir mažiausis. jeigu jis bus atkreiptas

vis

prie

vieno

tikslo, pergalės

gyvenimo priešenybes.
Todėl, brolau ir sesyte, j&igu
tavo naujametiniai pasižadėjimai
iki šiol neatnešė vaisiaus; jeigu
juos padaręs, ir vėl metei,
atnaujink juos šiuosmet, pasisakyk pats sau: aš turiu tą ir tą
padaryti, aš turiu to ir to pa—

ji," griovimas bažnyčios ir "šven- Kultūros $Tkal?R5sc visi, berods, kytojaus pavardę, skaitlių lietutos tikybos"..,
galime susieiti ant vienos plat- viu mokinių tojo mokykloje,
Ko tik pas mus nepaimsi, ko formos, palikę už slenksčio antaskaitlių lankančiųjų minėtąsias
I pamokas, skaitlių
ncužklludysi,—žiūrėk, būtinai ir gonizmo skraistes.
pamokų savaituri atsimušti i tą "tikybą."
Tautininkų srovė (ar partija, tėje ir valandas, visą išgiildinėjaŽingsnio nepadarysi mūsų gyve- —kaip kam geriau) ir turi išsi- mojo kurso programą ir vadovėnime, kad ant jos neužmynus.
Paprastame ligos sušelpimc

rinkusi tą kelia: stovėti viduryj,
malšinti abiejų kraštutinių spar-

lių pavadinimus.

KRISTIJONAS DUONELAITIS.
<1714
Sausio id. lygiai

metų, kaip francuziškaja, vokiškąją ir lietugimi
seniausiųjų ir, viškąją. Šias kalbas jisai taip
galima sakyti, žinomiausių jų ra- gerai žinojo, kad ir eiles kiekviešytojų-poetų—Kristijonas Duo- noje galėjo rašyti.
nelaitis (Donelaitis, arba iš lotyUniversitete Duonelaitis tačiatis išsirinko sau teoliogijos
niško—Donalitius).
l^idi tai šventė visoje lietuvių skyrių, kurį lankė
5 metus, taip
tautoje. Susilaukiame męs 10, 25, pat uoliai, kaip ir anksčiaus moo
kartais
ir
su- kydamasis.
50
metų
Vargas bei badas ir
savo
tautos
kaktuvių
darbininkų, čia buvo nuolatiniais jojo sanpoetų, raštininkų veikime. Bet dra u gais.
sukaktuvių kelių šimtų metų re- Prie Karaliaučiaus universitetai kada turime. Tokių "didelių" to nuo 1718 metu buvo
įtaisyta
sukaktuvių valandoje tat juo lietuvių kalbos skyrius, arb'a sesmarkiau pradeda plalcti lietuvio minarija. Šį
skyrių uoliai lankė
širdis. Akjs nenoroms grįžta at- jaunas Duonelaitis ir tokiu
budu
gal amžių gilumon, vaidentuvė gerai susipažino su savo prigimstengiasi šiek-tiek praskleisti il- tąją kalba.
gų metų rukus, pamatyti, kas
Galop 1737 metuose užbaigė
tenai, toje gilumoje yra, pama- universitetą. Po tam dar
3 metyt ir suprasti gyvenimą ir dar- tus baladojosi po
Lietuvą, mobas musų prabočių, apie kuriuos kydamas
įvairių ponų vaikus, kol
męs taip dažnai pasakose girdi- 1740 metuose nebuvo
pakviestas
me, kuriuos męs pripratę skaityti į Stalupėnus
mokytojauti baž^cokias tai nepeprastos dvasios, nyčios
mokykloje. Čia jisai buvo
stebėtinos galės milžinais.
vyriausiu mokytojum. StalupėJuo didesni išrodo paveikslai nuose Duonelaitis ištarnavo išviso 3 metus. Nors tai
musų senovės rašytojų-poetų
trumpas
tu milžiniškų, tariant, veidrodžiu, laikas, tačiau Duonelaitis
per tą
kuriuose atsimušė visas mūsų laiką daug naudos atnešė stalusentėvių gyvenimas, niusų prabo- pėniečiams savo mokslu, kurį įgičių vargai ir rūpesčiai, darbai jo universitete.
ir linksmybės. Tie senovės raTris metus čia
ištarnavęs, Duošytojai suėmė visą savo laikų gy- nelaitis 1743 metuose gavo kuvenimą, surinko savyje įvairiau- nigo vietą Tolminkiemyje, netoli
sius gyvenimo spindulius, su- Gumbinės.
Apėmęs Tolminkietvarkė juos į tikrus gyvus vaiz- mio protest.
parapiją, Duonelaitis
dus ir tuos stebinančios grožės apsivedė su našle
kunigo, kurivaizdus metė tolyn nuo savęs .;ai pirmiau
toje parapijoje klebotamsion, nežinomon, už rituliuo- navo. Parapija susidėjo iš
lietuvių
jančių ūkanų paslėpton ateitin. ir vokiečių. Tat ir Duonelaičiui
Ir štai šiądien męs, tųjų senovės reikėdavo
sakyti pamokslai bei
lietuvių ainiai, stovime ir groži- aprūpinti dvasiškieji parapijonų
mės tais mums pagamintais vaiz- reikalai tose
abiejose kalbose.
dais, juose matome niusų praboLiuosą laiką Duonelaitis pračius, jųjų gyvenimą; lyginame lėkdavo, triusdamasis apie nasu
savo gyvenimu ir
saikuoja- mus bei darže, kame jisai prižiūme, ar toli nužengėme, ką nuvei- rėdavo savo
medelius: juos apkėme.
valydavo, čiepydavo, sodindavo ir
Senovės rašytojų pagaminti t. t. Iš šiųjų Duonelaičio palinkiveikalai yra vienu tų kelių, ku- mų galima tat spręsti ir
apie joriais męs vėl galime sugrįžti prie jo budą, kurisai,
kaip galima
senovės, išnaujo jąją savo dva- manyti, buvo kitus mylįs, linksioje pergyventi. Turėdami da- smas, minkštas, malonus, lipšnus,
bartinį ir tų laikų gyvenimą, męs svetingas. Kad ištikrųjų Duonegalime rasti tuos kelius, kuriais laitis buvo toksai, rodo nepapraėjo-plėtojosi mūsų tautos dvasia. sta Duonelaičio rūpestis savo
Tiktai žinodami praeiti ir dabar- svečiais, kuriems jisai
stengdatį, męs galime spręsti, ko esa- vosi suteikti kuodaugiaus malome verti, ko laukti ir
ką įstengsi- numų. Duonelaitis tarp kit-ko
me nuveikti
pažino ir muziką: galėjo groti
ateityje.
Didelė tat pagarba ir karštas ant klaviero ir taipogi pats radėkingumo jausmas priguli vy- šyti gaidas (notas). Jisai savo
neleido galingam parašytomsioms eilėms
rams, kurie
pritaiLaikui visai uždengti praeitį nuo kindavo muziką ir paskui,
pats
mūsų, parūpino takus, kurių nei sau akompaniuodamas, giedodavo
Laikas, nei iokia kita jiega su- sustatytasias meliodijas savo svenaikinti negali.
čiams. Štai ką pats Duonelaitis
Prie tų vyrų su pilna tiesa pri- apie tai savo užrašuose sako:
klauso ir jųjų pirmoje eilėje sto- '"Mano būdas buvo linksmas, ir
vi Kristijonas Duonelaitis, kuri- a.4 ant savo klaviero
mokėjau pasai savo ''Metų Dalyse" ir kituo- giedoti ir skambinti, ale aš tame
200

vienas mūsų

skirstomės į "tautiškas" ir "baž- nų fanatizmo liepsnas ir traukti
Raštijos dirvoje. Žinomo mūInytines" draugystes; teatrališkų juos viduriu plataus kulturos ke- sų dainiaus Maironio eilių rinkigyvenime buti,—ir, tai pasisakęs, pcrstatymii rengime negalime lio, kuriuom eidami, galėtume sa- nys "Pavasario
Balsai," kame
pradėk laimingai šiuos naujus taipgi j krūvį sueiti—tikyba ne- vo žmonėms, savo tautai padaryti yra tilpęs ir libretto veikalo "Mūmetus, varydamas ožio ragan leidžianti; lietuviškų liaudies dai- daug daugiau apčiuopiamo gero,
sų išganymas," matoma, naudosavo tinginj ir apsileidimą. Buk
nų dainavime "bažnytinių" ir negu dabar kad darome.
jasi lietuvių visuomenėje didekantrus, diena po dienos gerink "nebažnytinių" lietuvių balsai suTas tautininkų kelias aiškus. liu pasisekimu, kadangi šv. Kazisavo budą, lavink savo protą; siderinti
negali; lietuviškos sve- Jie mielai susitiks viduryje kelio miero draugija Kaune žada neeėdyk, ką gali užčėdyt—ateis lai- tainės pastatyme (kaip, saky- kaip socialistus, taip ir klerikalus, užilgo paleisti svietan
antrąją
k'as, kada laimėsi; susilauksi to, sim, Cliicagoje), tautiškų švenčių jeigu tik šie panorės dirbti lic- to rinkinio laidą.
ko savo gyvenime norėjai.
(paminėjimų) apvaikščiojimuose ituvių apšvietimui, lietuvių kultūKaip praneša Lietuvos laikPradėdami šiuos Naujus Me- taip pat susieiti negalime, nes ros pakėlimui, neįnešdami ten 1 raščiai, lenkai:
prof. Abracham
tus, ištvermės, geros kioties gy- toji pati tikyba mums neleidžian- savo ypatingų "misijų," nepar- Brueckner, kun.
Fijalk, Rozvavenime ir laimės velijame visiems ti. Turime "tautiškus" ir "baž- duodami visos taįitos kulturos
dovskis, Semkavieius, Zakrzevsavo
bendradarbiams, skaityto- nytinius" balius ir pasilinksmini- reikalų už savo partijinę. jeigu skis ir Smolka, visi drauge susijams ir draugams.
mus, "tautiškas" ir "bažnytines" taip galima išreikšti, politiką.
dėję, rašą istorijos veikalą '"Liedraugijas, "tautiškas" ir "bažny- Klaidingai todėl mano tie, ku- tuvos ir Lenkijos istorijos santines" grosernes. bučernes ir net rie tikisi, kad tautininkai yra
tikiai," kuriam medžiagą semia
Ištikro taip yra, bet ar turėtu "tautiškas" ir "bažnytines" kar"pašliję" prie katalikų ar prie senovės dokumentuose. Neužilgo
taip buti? Kaip jau pirmiaus nc čiamas, kurias patroni/.uojama bedievių.
Tautininkai
palieka šis veikalas žadąs išeiti iš spausyk] patėmijome, ant "Te vyno s/' (palaikoma) vardan "progreso" tuos reikalus, kaip minėta, įvai- dos ir. kaip rašoma, mesiąs daug
kuri karštai rėmė kulturingą mi- ir "tikybos" idealu... Dievai žino, riems dieviškiems ir bedieviššviesos į lenkų ir lietuvių gilią
siją nesenai viešėjusiu pas mus prie kokių absurdų męs galų ga- kiems misijonieriams. Ažuot ve- praeitį.
Svečių,—Dr. Jono Basanavičiaus lo, lokiais keliais eidami, galime sti tuščius barnius už ar prieš
ir atstovo M. Yčo,—smarkiai už- prieiti.
tokią ar kitokią tikybą, ar gi "Viltis" laimėjo premiją. Kausipuola musų socialistų laikrašti- Teisingai "Draugas," polemi- negeriau s laikraštijai užsiimti ne einąs katalikų motery laikja, kuri tai misijai neprijautė. zuodamas su "Tėvyne," tame pa- praktiško gyvenimo bei kulturos raštis "Lietuvaitė" buvo paskyUžtai, kad "Tėvynė," kaipo or- čiame straipsnyje patėmija, kad reikalais?
ręs savo skaitytojams dvi preganas didžiausios tautinės orga- "Kaip gyvenimas rodo,
vimūsų
Kati tautininkai savo kelią ge- mijas. Vieną iš tu premijų lainizacijos, išpildė savo pareigas suomenę ne tiek skiria pažiūros rai
pažįsta ir nuosekliai juom mėjo vilniškė "Viltis," kitą "Žiar.t jos redakcijos (dėja, dar arj sociales ar politikos reformas, eina, tam pavyzdžių netrūksta. burio" Gižų skyrius.
šiau,—nes ant jos redaktoriaus kiek atsincŠimas j tikybą ir Baž- Anais
revoliucijos metais Rusiypatiškai) tapo nukreiptos visos nyčią." Tas teisybė. Taip ištikro
ir Lietuvoje, tautininkai,
joje
sunkiausios musų socialistų ka- mus n
gyvenime yra, bet. ar i>tik- rūpindamiesi gyvu tos dienos reiLIETUVIŲ MOKSLO DRAUnuolės,
kanuolės, kurios šaudo ro taip buti privalo? Ar gi gakalu, apeinančiu visą tautą, mienc tik plieninėmis kulkomis, bet
GIJA VILNIUJE Į AMElinu viską mieruoti tikybinių pa- lai
susidėjo su mūsų socialistais
tankiai ir mėšlynų sąšlavomis.
RIKOS LIETUVIUS!
Ar
tas reikalinga
žvalgų mastu?
Dar neužsibaigus atakoms iš ir ar tas
Ar
tam
yra naudinga?
kairiojo šono, dabar vėl prade- galima pritarti ir verta tokią pa- liškasai
sparnas apšaukė iuos beLietuvių Mokslo Draugijos
dama ją bombarduoti iš dešiniokraipą remti? Ir ką-gi galų gale dieviais, cicilikais ir šliuptar- Komitetas savo
posėdyje lapkriveda
"Draujo sparno. Ataką
tas parodo?
niais. Vėliaus, atvykus "Saulės" čio 30 (gruodžio
13) d., išklausęs
gas."
Jeigu taip yra, jeigu mūsų vi- atstovams (kum Tumui ir Al- savo
pirmininko
pranešimą apie
Socialistų laikraštija nc tik už- suomenė, ar bent jos diduomenė, sauskui) su apšvietos reikalais,
Amerikos lietuvių
jo
kelionę
po
sipuldinėdavo, bet stačiai (ir vi- interesuojasi ir visas savo gyvas tautininkai irgi nuoširdžiai rėmė
naujokynus ir apie surinktąsias
sai nepamatuotai) plūsdavo "Tė- jiegas sunaudoja tik ginčams bei
apšvietos darbą, nors jis ir buvo aukas TAUTOS NAMŲ statyvynę": kam ji pasidariusi buk barniams už neva tikybines pa- klerikalu
reprezentuojamas. Už- mui Vilniuje, vienbalsiai nutarė
"kunigine," kam ji rėmė Tautos žvalgas; jeigu ant kiekvieno tai musų "socialistai apšaukė tauper Amerikos lietuvių laikraščius
Namų reikalą, kurį rėmė ir musų žingsnio, ne tik moksle, apšvic- tininkus
"parsidavėliais" kuni- viešai ištarti širdingą savo ačių
kunigija.
toj, dailėj, muzikoj ir dainose, bet gams, atžagareiviais ir t. t. Da- už tas
gausias dovanas taip svarTai, kad "Tėvynė" atliko, ką net ir ligų šelpime, svetainių bar
vėl, atvykus Dr. Basanavičiui biame musų tautos reikale vituri atlikti kiekvienas žmogus, statyme, grosernių ir
karčiatnų ir M. Yčui Tautos Namų reika- siems tiems, už
vandenyno gyvedar skaitantis save lietuviu, pa- lankyme lietuviai "kovoja" už ar
lais, tie patįs tautininkai i "vien nantiems,
tautiegerbiamiems
taskaityta "atžagareiviškumu,"
prieš "tikybą,"—tai tas, mūsų bendrai dirbo su klerikalais, laičiams, kurie nesigailėjo savo skapėjimu po "kunigėlių skraiste," nuomone, parodo, kad męs dar svamaniais ir
nes
anarchistais,
tiko, kad sušelpus Tėvynėje liklerikališkumu.
nesuprantame
kitų svarbesnių tai kultūros darbas, nes tai prakkusių
brolių kulturos dalykus!
Todėl musų kraštutinieji so- gyvenimo reikalų, nepajiegiame
tiškas, naudingas darbas lietuvių Už parėmimą TAUTOS NAMŲ
cialistai ir užgiedojo liūdną gie- jų savistoviai svarstyti. Tas
pa- gerovei.
idėjos drauge s-.1, šiuom Komitesmę, kad "Tėvynė," "Lietuva/ rodo, kad lietuviams plačios kulJ r męs manome, kad toks ke- tas taria
nuoširdų ačiu gerbia"Vienybė Lietuvn." ir visi tauti- tūros reikalai dar svetimi ir nc- lias yra teisingas, praktiškas ir
miems Lietuvos, Tėvynės, Kaninkai buk susilieję su kunigija suprant'ami, ir todėl viską, su
vienintelis būdas lietuvių kultū- taliko,
Vienybės Lietuvninkų,
ir pavirto klerikalais-atžagarei- kuom tik jie savo
gyvenime su- ros pakėlimui. Šitą pradeda su- Draugo,
Darbininkų
Vilties,
viais.
sitinka, jie traukia ant savo "ti- prasti vis didesnis lietuvių skaitLaisvosios Minties ir Saulės reŽiūrėkit, žurėkit!—sušuko kybinio" ar "pricštikvbinio" kur- lius. kuriems
jau iki gyvo kau- daktoriams, kaip ir visiems tiems
jie visi vienu balsu—tautininkai palio.
lo įgriso besisukti tame užburkurie
vyrams,
priiminėjo M.
remia Tautos Namą sykiu su kleFanatizmas
guodoti svetimu tame "kunigu gaspadinių ir šliupDraugijos
pasiuntinius,
jiems
rikalais!
Žiūrėkit, tautininku ir sąžiningų persitikrinimų ne- tarniij" rate. Ateis, tikimės, nekuo jie daug
rengė
prakalbas,
laikraštija jau sustojusi darbi- moka. Tikybinis ar prieštikybi- užilgo laikas, kad tos
"šliuptar- labai yra prisidėję, kad L. Mokninkus "švie;ti," nes nieko ne- nis fanatizmas suėda
mūsų visas nijados" ir "Romos krokodilija- slo
Draugijos atstovai Ameriko'blevyzgoja apie tikybą ir nieko jiegas, kurias galėtume daug ge- dos" suksis tik ant musų davatir pasekmingiau saje
lengviau
nerašo apie kunigų gaspadines!... riaus sunaudoti
tautos kų ir nedarugusiu
mūsų
"susipralėlių"
vo
tikslą pasiektų. Stambesnės
Dabar ataką pradėjo, kaip mižmonių kultūriškam pakėlimui, liežuviu.
aukos bus paskelbta ir Lietuvos se smulkesniuose veikaluose danėta, ir dešinysis sparnas. ''Drau- kuris vėliaus daug lengviau išRimtesni lietuviai ir rimtesni laikraščiuose.
vė mums dideli ir aiškų
musų
gas" sieksniniu straipsniu (Num. rištų tuos pačius dabartinius mū- laikraščiai
rūpinsis svarbesniais
Lai gyvuoja Amerikos Lietu- prabočių
gyveninio paveikslą.
52) stengiasi jta'rti "Tėvynės" sų ginčus. Vieton rūpintis vipraktiškais mušu brolių reikalais viai, lai jie neužmiršta ir tolyn Šiądien, minėdami Duonelaičio
redakciją, kad ji užgauliojanti siems išvieno bendrais musų vi- —apšvietos ir kultu ros reikalais, savo broliu
gimimo 200 metų sukaktuves,
Lietuvoje!
katalikų visuomenę, nesa paminė- suomenės reikalais, męs, panau- kurie nieko bendro su
dievyste
i (14) die- męs negalime praeiti nepažvelgę
Vliniuje
gruodžio
jusi apie a. a. kun. V. Demskio dojus "Draugo" išsitarimą, spjau- ar
bedievyste turėti neprivalo.
į asmenišką musų poeto gyveniną, 1913 m.
(laisvamanių stulpo) mirt] ir su- dome vienas kitam j širdis ir
L. M. Draugijos Komitetas: mą, nepaįdomave paties dainiaus
teikusi jam daugiaus pagarbos, manome, kad
begalo naudingą
"Liet.-Vok Savaitraštis" išmė- Dr. J. Basanavičius, pirmininkas rūpesčiais-vargais.
negu "Draugas" norėtų jam pri- darbą atliekame.
tė
1 pirmininko
Kristijonas Duonelaitis gimė
Pradedant Dr. J. Šlapelis
vokiškąją dalį.
pažinti; pagalios ta pati "TėvyAr ne laikas jau butų išeiti iš
1 d. 1714
sausio
Adv.
Andr.
Bulota
metų Lazdynėgruodžio
pradžia,
padėjėjai
j
Tilžėje einąs
nė," minėdama apie pasižadėju- to užburto rato?
Adv. J. Vileišis, sekretorius
liuose,
"Lietuviškai-Yokiškas
SavaitrašŽirgupėnų
valsčiuje, nesius Lietuvoj eiti du dienraščiu
Bet kaip? Musų nuomone štai
toli Gumbinės, taigi Mažojoje
Dr. A. Vileišis, kasierius
tis"
savo gretinę
išmetė
vokišką"Viltį" ir "Lietuvos Žinias," prie- kaip:
ją dali ir dabar eisiąs vien lietuvių Juristas A. Smetona, bibliotek. Lietuvoje. Busiantis dainius kilo
lankiai atsiliepusi apie "Lietuvos
Palikite tikybinius ir prieštiiš dvarponių tėvų. Jo tėvas tuKun. filiozofijos daktaras
Žinias," o "Vilti" beveik nupei- kybinius ginčus abiejų pusiu mi- kalboje. Laikraštis perkeitė sanarėjo
vo vardą j "Prūsų Lietuvos Sanedidelį dvarą, kurį rūpestinJ. Stepanavičius
kusi už jos pakrypimą dešiniojon
riai
lijonieriams ir lietuviškiems "salir pasekmingai valdė. Tair
gai
vaitraštį."'
perėjo j rankas drau- Gymnaz. mokytojas
pusėn.
paraveišiams." Laikraštijoj pareiga
eiaus
neilgai teko jaunam KristiZ.
Žemaitis
duo"Draugai," užmeta "Tėvynei," yra nušviesti kasdieninio praktiš- gijos "Spauda." Redaktore paskirta
jonui
gyventi su tėvu. Netrukus
Marta
Tilto,ai.
p-lė
Raišukytė
kad ji tuomi ai^ki-vi tempianti ko
Juristas M. Biržiška
gyvenimo kelią; didesnė dalis
tėvas mirė (kokiuose metuose—
Laikraščio
formatas
žėje.
taipokatalikus j laisvamanių abazą, ir mušu
žmonių nemoka rašyttrūksta žinių). Numirus tėvui,
baigia švelniu, bet grasinančiu pa- -skaityt; amatai ir pramonė, ku- gi žymiai padidintas. "Prūsų
kurisai nedaug ir turto paliko.
Lietuvos
Savaitraštis"
svarbiautėmijimu, kad katalikai nesiduo- Iriais mušu žmones galėtų palengBE REIKALO KALTINA.
siai skiriamas Maž. Lietuvos jauKristijonui su motina daug vargo
sią "prispjaudyti savo širdis."
vinti sau gyvenimą ir padidinti
"Eik šian tu, išdykėli," tarė su- teko
nimui.
patirti.
Nebūtų labai įstabu, jiegu ne- uždarbius, vos tik diegus dar
tėvas į Jonuką: "iš mokypykęs
motina atidavė savo suGalop
Lietuvos
Naujasai "Prūsų
trukus vėl susilauktume laikų, pradeda leisti; visa beveik liauklos man pranešė, kad tu vėl įiti į
mokyklą
Savaitraštis"
buvo
neturtingiems vaiantrame
nukada užvirs aštri kova tarp vi- dis paskendusi
girtuoklystėj, (bet
nesmagumą tenai padarei."
kams Karaliaučiuje. Čia, didžiauštai ką praneša:
meryje
sų trijų sriovų: socialistų, tauti- ir blaivybę męs skirstome j "baž"Visai ne, tėte," teisinasi Jonu- si
vargą kęsdamas, stropiai moninkų ir klerikalų. Ir už ką-gir nytinę" ir "bedievišką"); pasileikalbama, bnk val- kas: "Raulynų Juozukas atsine- kinosi jaunuolis. Kaip didis buKlaipėdoje
už
O-gi
tą pačią tikybą,—teisin- dimas ir ištvirkimas jaunuomedžia ketinanti lietuviams laisvą šė špilką, o aš ją padėjau ant vo
vargas, galima spręsti iš to,
giaus gi pasakius, ne tiek už ti- nės, kuriai neduodama ton vieton
savo kalbos vartojimą susirin- kėdės mokytojui, kad, atėjęs, pa- kad
jaunam Duonelaičiui dažnai
kybą, kiek už tas "kunigines nieko geresnio, giliai yra įleidęs kimuose uždrausti,
sižiūrėtų. Bet mokytojas atėjo tiesiog badauti reikėdavo. Kaip
jeigu
jieji
gaspadines" ir tam panašius ti- šaknis,—o męs, vieton taisyti
ir toliau norėsią su Didžiosios be akinių ir nepažiūrėjęs, sėdo kai-kurie Duonelaičio
gyvenimo
Ir ištikro, gyvenimą, vieton dirbti konstrukkybinius "typus"..
Lietuvos bei Amerikos lietu- ant kėdės ir dabar mane už tai aprašytojai sako, jaunas mokinis
ir
lais- tyvišką darbą, ėdamiesi už....
daugumui musų socialistų
viais bendrauti.
kaltina."
iš Lazdynėlių nekartą iš bado
vamanių išrodo, kad visa žmoni- kunigų gaspadines, ar raudonas
Tačiaus nieko nežiūapalpdavęs.
jos pirmyneiga sustos, kad lietu- cicilikų "nektaizas" ir spjaudome
GUDRUS.
ir mokinosi tolyn.
Moksleivius anketa. Vienas
rėjo
vių progresas nusisuks sau spran- viens kitam į širdis.
Lietuvos
moksleivijos organų,
Raulas, išgirdęs gražią muziBūdamas iŠ metų, taigi 1732
dą, jeigu laikraštija numeris nuo
Tas prie nieko gero privesti "Aušrinė/' savo 27-tame
numery- ką griežiant, kuri jam labai pa- metuose, Duonelaitis buvo ant
numerio netalpins istorijų apie mus negali, ir musų žmonėms iš je
praneša apie sumanytą anketą tiko, sumanė pats mokytis. Priėjo tiek prasilavinęs, kad
galėjo pa"kunigų gaspadines." Musų gi to jokios nr.udos nebus.
lietuvių kalbos, raštijos ir istori- prie muzikanto ir klausia, kiek stoti j universitetą, kurin rudekunigėliams, iš kitos pusės, išMęs turime šimtus darbų, ku- jos vidurinėse mokyklose išgul- tasai imtų už pamokinimą.
nyje ir pastojo. Matyt, jaunuolis
rodo, kad bile paminėjimas ku- rie yra visiems lietuviams bendri dymo reikale. Tam tikslui
Aštuonis doliarius už pir- turėjo palinkimą prie
prašo
kalbų, kanigo gaspadines, paminėjimas lais- ir kuriuos galėtume visi bendrai savo sandraugų
atsiųsti reika- mą mėnesi, ir 5 doliarius antrą dangi jųjų uoliai mokinosi. Išvamanio, ar kokio nors nepa- dirbti, jeigu tik mus nesiundin- lingos
medžiagos. Tarp kitko, menes].
viso jisai gerai susipažino su šegirtino kunigėlio darbo, yra jau tų nuolatos tomis "kunigų gaspa- prašo bitinai pažymfti
Na, tai gerai. Aš ateisiu' šiomis
mokyklos
kalbomis:
lotyniškąją,
ne kas kitas, kaip baisi "herezi- dinėmis" ir
"šliuptarnių vaikais.", pavadinimą, lietuvių kalbos 1110- antrą mėnesį.
grekiškaia. senovės žvdiškaja.

siekti, aš turiu

tuom

ir

1914)

tuom
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veikime

buvau

doras

ir

pasi-

procavojau savo svečiams naudingas būti" (pagal Dr. Gaigalaitį "N. L. C/').
Tolminkiemio parapijoje buvo
sumanyta pastatyti našlėms namas.

Buta

tikslui ir pini-

tam

gu pas valdžią, kuri tačiaus esančius pas jąją pinigus atsisak"
atiduoti sumanytamjam namui

pastatyti.
nors

Tuomet Duonelaitis,
pats nebuvo turto žmogus,

pinigais pastatė tokj namą
pavedė jijį parapijai. Reikalui
atsitikus, Duonelaitis drąsiai gindavo kaip savo paties, taip ir
savo parapijom] reikalus, nežiusavo

ir

rėdams, kas toks priešas.

sibijojo jisai
valdininkų, nei
jam susidurti

nieko.

riu.

nieko

Ne-

tuomet nei

Tuomet,

net

augštų
Kartą teko

su

ministe-

nepaisydakreipiasi prie paties karaliaus, pats važiuoja Berlinan ir
visgi ant savo pastato. Taigi,
Duonelaityje męs matome žmogų ne tiktai drąsų, bet ir mylintį savo parapijomis bei gimas,

nant j

jųjn reikalus.

Apart sodininkystės, Duonelaimechaniką, opfiziką. Fizikos
srytyje Duonelaitis dar uoliau
dirbdavo negu savo sodnelyje.
Jisai gerai išmanė fizikos įstatymus, mokėjo tekinti bei gamintis visokius stiklus, sustatydavo
tis labai mylėjo
tiką ir abelnai

barometrus ir termometrus, kuriais buvo

pagarsėjęs visoje savo
apielinkėje.
Littosą nuo visų savo darbų laiką Duonelaitis pašvęsdavo rašymui savo veikalų, tarp kurių žymiausią vietą užima augščiaus
paminėtasai veikalas: "Metų Dalis." Šiuom vardu tasai veikalas yra dabar vadinamas.

Pro-

f"

fesorius Rėza, kaip rašo Dr. Gai- ,gos apie Duonelaiti yra mažai,
galaitis, yra tą veikalą pavadinęs fš jojo gyvenimo žinoma vos
"Metu." Kaip patsai autorius tą- vienas-kitas ruožas. TI jaunystes
jį veikalą pavadino, iš esančiųjų beveik nieko nėra. Berods, daug

Lapė, kaip

pasakos nuisų mandagiai girdim,
jpuvusius kaulus siulijo gandrui,
O jai gandras vėl išvėmęs ruptiižę davė,
O tikt bcklastuodami vagįs lankė kits kitą.
liet dabokim tiktai, ar svieto Imdas geresnis?
Iš burnos išeina urnai "sesutė, brolelis,"
O \< ranku teisiog pasislėpęs budelis kerta.
Taip ant svieto yra. kur velnias aba/ą valdo į
f r tarp savu tarnu savu didelę
kaimenę gano.

Duonelaičio gyvenimo ko ir nesužinosime. Tačiaus kai-kas ir galima hutu susekti bei
aprašymą susekti negalima.
Tasai veikalas yra padalintas papildyti Duonelaičio biografijoje
į keturias atskiras dalis, pagal Kaip Dr. Gaigalaitis savo parameto dalis: pavasarį, vasarą, ru- šytoje
Duonelaičio biografijoje
denį ir žiemą. \ i>as veikalas pa- tvirtina. Duonelaičio rastų esarašytas eilėmis. J'a vasario dalis ma Lazdynėliuose pas p. von l'esusideda iš f>45 eilių, vasaros da- lovv'ą, knris dabar yra Duonelailis—is 714, rudens dalis—iš 918 čio tėviškės savininku.
Rasi,

F.ikš,

vestuvės,

papročiai

krikštynos,

mano

I'.iks, mylėki vos

miels

gentie,

taip, kaip

Kilia veidu viršun darbininkai ir,
Yra viena ypatybė, kurią, rasi,
spirdamiesi kojomis j stoge esandaugelis, per jūres važiuodami, čius skersinius, tokiu budu vapastebėjo. Kuomet laivas neria ro
luotus. Ai-

<

Duonelaitis.

stovi), kiti—horizontališki

yra šku, kad šie

(išil-

ma

kavos?

bus apie 12 rub. Prašome tat išgai guli). Vertikališkų kanalų
379. Kuomet
atsirado pirštianksto juos užsisakyti, siunčiant
kiek
horizonyra dvigubai tiek,
nės?
pinigus šiuo adresu: Vilnius,
ir
todėl
vadinamasai
tališkų,
taip
(Atsakymai bus kitam numeryj.)
laivo "galinis supimas," erzindaSniegovaja 20, K. Strazdo ir A.
Vėgėlės spaustuvei.
mas du trečdaliu kanalų nervų,
1cij. Kai-kurios painių rųšįs yra
visuomet pablogina ligą. Ligos
Leidėjai:
taip pat žemos, kaip ir bananu
K. ir J. Strazdai ir A. Vėgėlė.
PRANEŠIMAS.
žinoma, priklauso ir
didumas,
medžiai. Yra ir daug žemesnių.
nuo ausų bei
Vilnius, 21—XI 1913.
minėtųjų kanalų
Kai-kurios paltuos yra taip triunstovio.
Jau nuo "Varpo" laiku nenupos, kad jos vadinama "beliemeIš čia aiškus išvedimas, kad ilsdama darbuojasi Lazdynu Pelėninėmis." Tačiaus iš kitos punorintis važiuoti, kad išvengus da lietuvių raštijos dirvoje. Per
sės, ya painių rųšių, atsižymėdidelės jūrių ligos, turi išpradžių telaiką paleido ji plačiojon LietuNAUJI METAI.
jusių savo augštumu. Painios
tūkstančius
apžiūrėti
pas gydytoją savo au- von
spausdintojo
liemuo paprastai yra tiesus. Tiktis,
taip bent minėtos žinios dailės žodžio eilučių, sutvėrė
Greta Kalėdų, atsižymi ir Nautai kai-kada, perskėlus vėjui ar
šimtus tvpų, parodė daugybę jų
sako.
Metų šventė savo papročių
kam nors kitam painios liemenj,
puikių realizmo ir lirikos pa-1 bei apeigų įvairumu. Šioji švenpaima išauga j dvišakj medį.
tė yra, regis, daug senesnė už
374. Kur vyšnia yra daughu- veikslu.
Kaip banana, taip ir paima auga siai
Pelėdos raštai ypač Kalėdų šventę.
Lazdynų
garbinama?
Iv.ip
Lietuvoje,
Jau senovės rošiltuose kraštuose. Tačiaus pait'r kitose šalyje, kur ukininkystė svarbus yra tuo, jog j'.c atvai- mėnai
kiekvieno naujai
švęsdavo
nia
toliaus siekia } šiaurius ir
užima pirmiausią vietą, vyšnia dina, gali sakyti, visos Lietuvos ui .stojančio o meto
j
pirmąją diepietus negu banana. Paima skikiek gyvenimą, plačiausioje prasmėje. ną. Jie praleisdavo
yra
tiek,
mylima
tą
dieną, lanriasi nuo bananų ir įvairumu
jinai suteikia žmonėms naudos. Ji neužsisklendusi kuriame nors kydami vienas kitą ir linkėdami
savo rųšių. kurių priskaitoma net
Tačiau* apie kokj nors vyšnios viename luome, ar sluogsnyje. "Laimingų
Naujų Metų." Šale
apie vienuolika šimtų. Paima atšiose šalyse neesame Ji aprašo ir kaimą, ir dvarą, ir linkėjimų
garbinimą
paprastai duodavo doneša daug daugiau naudos žmogirdėję. Šalimi, kur vyšnia užima miestą. Jos raštai pasakoja mums vanas vienas kitam. Kuomet rogui negu banana. Iš josios gaudrauge su kitais sodnų vaisiais apie vargus-reikalus ir sodiečio, mėnų valdininkai, taip vadinanama ne tiktai
įvairių rųšių maižmonių
akyse ištikrųjų svarbią ir dvarininko, ir inteligento, ir mieji "Magistratai," toje dienoje
stas, bet taipogi paima yra varvietą ir garbinama tikroje to žo- miesto darbininko. Jos raštai
užimdavo S'.vo vietas, jiems būtojama kaipo medžiaga drabu- džio
šalim vra tikras tnusų dienų veidrodis.
davo duodamos dovanos. Laikui
prasmėje,—tokia
žiams, deginimui, namų statyIr dėlto jos raštų pilno rinkiNiekur vyšnia nėra tobėgant, prie šių dovanų taip primui. lazdoms, popierai, krakmo- Japonija.
nio
trukumas ypač buvo jaučia- prasta, kad vėliaus valdininkai i
lui, aliejui, vaškui, vynui ir dau- kioje pagarboje, kaip Japonijoje.
Yra net tam tikra šventė, vadi- mas, buvo tai tiesiog dideliausia
Naujų Metų dovanas žiūrėdavo
gybei kitų reikalingų daiktų.
nama
Chonami." Jiji ištikrųjų spraga musų raštijoje. Nors ji kaipo į
neatbūtiną savo teisę ir
Apelsinas, arba pomarančas, yra abeltiai gėlių
(kvietkų) šven- yra parašiusi arti šimtą apvsa- tų dovanų tiesiog reikalaudavo.
yra pagal visą savo sudėjimą taip tė.
Tačiaus pirmą vietą joje kų-apysakėlių, tačiaus dėl jos veiNuo valdininkų neatsiliko ir
artimas lemonui, kad dažnai yra užima
vyšnia, prie kurios žydėji- kalų išsisklaidymo po mažutes romėnų imperatoriai. Pradedant
sunku pravesti griežtą liniją tar- mo
laikotarpio ir šventė yra pri- brošiūrėles ir laikraščius, jos, 747 metu prieš Kristaus- gimimą,
pu abiejų augmenų. Todėl šie taikinta.
Vyšnių žydėjimas yra kaip ir kitų musų rašytojų, lig- inėjo paprotin ir karaliams duoaugmenis skiriasna į karčiuosius svarbus
apsireiškimas, j kuri šiol kaip ir nežymu musų lite- ti dovanas. Pirmą dovaną gavo
ir saldžiuosius. Pas mus dažniau-
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Kaip

girdėti. Tėvynės Mylėtoir t. t. Pažada Duonelaičio su372. Koki medžiai yra vaisinjų
Draugija
rodoma, kokie darbai, kokie pakaktuves
paminėti, išleisdama giausi? Vaisingiausiais yra bapročiai yra surišti su ta, arba kita
pilną to rašytojo veikalų rinkini. nalios medžiai, kurie yra aut tiek
meto dalim.
Nupiešiama įvairus
Velytina tam ištikrųjų puikiam vaisingi, kad vienas žemės akras
tų laikų įvairių sluog-nių typai. darbui
kuogeriausio pasisekimo. užsodintas tais medžiais, gali išŽodžiu sakant, tame veikale męs
Iš kitos pusės taipogi velytina, maitinti 25 kartus daugiau žmoturime staiga, tartum kokio burkad leidėjai, kiek galint, geriau ;niu negu tas pats akras, kviečiais
tininko paliepimu, sustojusi, ir
visus
perkratytų
prieinamus užsėtas. Garsus vokiečiu mokslitaip pasilikusi visą lietuvių gyveir
kad
jiems
archyvus
kuopilniau ninkas Humboldt buvo iš?kaitnimą tokiu, kokiu jisai buvo ašnušviestų to taip didelę svarbą liav.ęs, kad bananų akro atnešti
tuonioliktame šimtmetyje.
lietuviams turinčio dainiaus gy- vaisiai sveria 44 kartus daugiau
"Metu Dalj>" yra veikalas, ku- venimą.
negu bulvių akras ir 133 kartus
ris amžinai pasiliks dideliu ir
daugiau
negu kviečių tas pats
Is tų sukaktuvių kitų paminėakras.
Trisdešimts arba ketupuikiu paminklu mušu raštijoje.
jimų pažymėtina su many tasai riasdešimts bananos
medžių atApart šio veikalo, Duonelaitis yra Maž.
paminklo
Lietuvoje
statyneša
tiek
dar
ir
parašęs
daug vaisių, kad iš jųsmulkesnių veika- mas.
Paminklą žadama statyti
ir
Gandro
lų. kaip "Lapės
(gar- ant
jų galima gauti 4,000 svarų maiRambynkalmo. Liet. Mok- sto medžiagos.
Cėsnis"
"Kūdikis
nio)
(balius),
slo Draugija, kiek šių žodžių ra(šuo) Jom ar kini akas/' "šuo l)idIš kitų medžių, atsižyminčių
šytojui /ino.ua, taipogi buvo pagalvis," "Vilkas Provininkas,"
savo vaisingumu, paminėtina kotam tikrą komisiją Duo"Ar/uolas <»irpelnis," Pričkaus skyrusi
nelaičio sukaktuvių paminėjimu kosinė ir daktilinė painios; taipopasaka apie lietuvišką svodbą."
pomarančių arba apelsinų
tačiaus apie kokį-tiors gi
Mirė Duonelaitis vasario 18 d. pasirūpinti,
medžiai. Kokosinė pai(orange)
veikimą tenai kol-kas nieko ne1780 m., kaip "Aušroje" rašvta,
ma
kasmet atneša apie tona
girdėti.
"vyresnybės garbinamas, parapi(2,000 svarų) riešutų, daktilinė
Visi gi męs, lietuv ai. geriausiai
jos mylimas ir prietelių apgailipaima—nuo 100 iki 400 svarų vaimas." Paliko savo moterj, kuri paminėsime Duonelaičio sukaktusių kasmet. Kai-kurie apelsinų
dar pergyveno 18 metų ilgiaus. ves, jeigu pasirūpinsime tą mū- medžiai atneša
po 20,000 pilnai
Vaikę nepaliko. Duonelaitis tu- sų sukaktuvininką-rašytoją. ne Į gerų ir tinkamų vaisių. Tačiaus
rėjo, kaip sako Dr. Gaigalaitis, tiktai pagal jo vadrą pažinti, bet toksai didelis vaisingumas pastedar brolių, seserų bei taip gimi- atidėsime valanclėlę-kitą ir ar- biama tiktai
atskirus mej

pas

—

u

—

augštas tarny- t i m a i susipažinsime su tuorn, džius. Paprastas medis atneša
TaČiaus Duonelaičių, šios ką Duonelaitis parašė su savo vidutiniškai
stes.
5,000—10,000
po
šeimynos ainių, vėlesniuose lai- prabočių gyveniniu. Tai bus gar- apelsinų. Vienok ir toksai skaitmiose nerandama.
bingiausis tų sukaktuvių pami- lius yra labai didelis.
kiekvienas japonas atkreipia sa- ratūroje, o per tai nežymu ir paViešai pasirodžiusios medžią- nėjimas.
Banana yra sulyginamai ne- siai apelsinų vardu yra žinoma vo
čios literatūros.
atydą.
augštas, 15—20 pėdų augščio tu- antroji rųšis.
Vyšnių žiedui pašvenčia savo Tą tai spragą ir ryžomės užrįs, medis. Šitasai medis atsižymi ; Nors apelsinas šiądien yra pla- eiles japonu poetai ir
poetės. tverti, sumanę išleisti pilnąjį
nepaprastu savo lapu ilgumu, rčiai vartojamas visame pasau- Net dideli
politiški laikraščiai Lazdynų Pelėdos originalių belesiekiančiu dažnai 10 pėdu. Ba- lyje, tačiaus jisai
yra sulygina- akylai seka vyšnių žiedų stovį tristikos raštų rinkinį. Milžinas
nanos medžiai taipogi atsižymi mai
nesenai žinomas.
Dabar daugelyje miesto ir užmiesčio tai darba°, reikalaująs daug triūLapt-, ant laukit medžiodama, gandru sutiko.
ta ypatybe, kad neturi šakų; su- apelsinai
yra auginami bemaž vi- parkų. Laike šventės "Chonami" so ir begalės
išlaidų, tačiaus ry'Sveiks/' tarė: ''miels brolau, ką veikia tavo pačiutė?
sideda vien iš liemens ir lapų. suose šiltuose kraštuose.
žomės
tūkstantinės
minios
skuJųjų
į
tą žygj, tikėdamiesi, jog
žmonių
KiH'kicii tavo taipjau ką veikia savo lizdelyj?
Banana auga tiktai šiltuose kra- gimtine yra skaitoma
Azijos In- ba parkuosna. Vežėjai nespėja lietuvių visuomenė supras sumaO ir tu, ką veiki, ar sveiks, ar druts dar
medžioji?
štuose, šiauriuose siekdama ne- dija, kurios šiaurinėje dalyje jie vežti
įsipuošusią. minią, o stryt- nytojo musų darbo svarbą tautos
Bet nepadyvyk mat), brolau, jau barti reikėtų.
toliaus Floridos, Kanarų salų, pirmiausiai augo
vadinamo- kariai Japonijos sostinėje Tokio kultūros pakėlimui ir jam prijaus
taip
Kodėl tu mane j>er tokį didelį čėsą,
F.gypto bei Pietinės Japonijos; se "jttngleese," tai yra pelkėse. grūste prigrūsti. Kiekviena kal- ir palaikys. .Męs manome,
jog
Kodėl taip ilgai nclankiai nameliuose mano?
anapus ekvatoriaus į pietus ba- Tačiaus kiti mokslininkai sako. ba. susitikus
japonams, prasi- jau atėjo metas, kad musų liteRasi, jau išdykai. varlių perdaugel turėdams
nanos
augimo rubežiai siekiai kad apelsinas galėjęs kilti iš Bur- deda nekitaip, kaip klausimu: ratūra iš "kapeikinės"
brošiūrėlių
Tr savo rupuižes iš prūdų mušu žvejodams?
Pietinės Brazilijos ir Natai (Pie- ma pussalio
(pietų-rytų Azijos da- "Kaip žydi pas jus vyšnios?'' Ne- literatūros pavirstų storų ir gerų
Juk nemandagu yr kaimyną gerą užmiršti."
tinėje Afrikoje). Labai daug lyje), arba net ir iš Pietinės Ky- pildymas šio amžiais
Įsigalėjusio leidinių literatūra, jog jan metas
"Rods," tarė gandras jai: "ir jau ben kartą reikėtų,
mokslininkų ginčytasi apie tai, nijos. I vakarinę Aziją ii vė- papročio butų didžiausiu neman- niufų didiemsietns
rašytojams
Ale žinai, koks triūsas yr ant stogo maitintis
ar augo
Amerikoje bau anos prieš liaus aut Tarpžeminių jūrių salų dagumu. Žmonės linksmai vie- su.-ilaukti savo raštams
prideraIrgi kelis vaikelius penėti ir užauginti,
laikus Kolumbo, kuris, kaip ži- apelsinus
atnešti arabai. nas kitą sveikina "su vyšnios pra- mojo rimto rnbo. susilaukti
galėję
pilPriegtam nuo vanagų piktų neprietelių ginti."
skaitosi Amerikos atra- Lai galėję atsitikti
nome;
apie IX šimt- žydėjimu." Žodžiu sakant, vy- nųjų savo veikalų leidinių. Ypač
Nes jau gandras gerai šelmystę lapės sumanė;
dėju. Kai-kurie mokslininkai ma- metyje. Arabai išnešioję apelsi- šnia Japonijoje užima
tarp visų n etas, manome, susilaukti to
Bet kaip ji per daug jį taip prispyrusi meldė,
no, kad bananos gimtine yra "Se- ną ir
po visas šalis, kurias jie už- augmenų bene vieną garbingiati- Lazdynų Pelėdos raštams.
Nulėkė po kelių dienų ant pietų steliuotas.
nasai Svietas,'' iš kurio Amerikon kariavo. Po Europą
apelsinas iš- siųjų vietų.
Musų skelbiamas Lazdynų PeLapė jj tuo meilingais žodžiais sveikinti pradėjo.
bananos sėklos galėjusios patek- siplatino,
kaip spėjama, ačiū kryBet užtai ir vyšnia tenai kito- lėdos raštų pilnas rinkinys susi"Sveiks," tarė: "miels brolau, j musų kampą parėjęs;
ti, ačiu įvairioms jūrių sriovėms, žiaus karams, ii kurių, sugrįžda- kia
negu pas mus. Tenai jiji at- darys iš 5—6 tomų, storų dideBuk taip geras, prašau, į urvą mano įlįskie
kurių esama tarp abiejų konti- mi, kareiviai parsinešę ir apelsi- sižymi savo
varsų-spalvų įvai- lio formato knygų po 300—400
Ir, ką aš steliavau, už ger šį sykį priimkie."
nentų (tvirtžemių). Tikrai ne- nų sėklų. Kad toksai spėjimas rumu:
žiedai tenai aiš- puslapių. Išviso bus iki Soties
vyšnios
Tuo jam ji kelias kruopas ant luobo užpylė
žinia net, ar banana augo Ame- yra teisingas, rodo ir
kad kiai-raudoui, violetiniai, geltoni, apysakų ir apysakėlių. Bus čia
tai,
Ir tokius valgius labai jį ragino lesti.
rikoje, kuomet į čia atvažiavo apelsinai pradėjo platintis po Eu- ružavi, balti. Ir, vyšniai žydint, surinkti visi ligšiol' išėję atskiro"Imk," tarė, "miels brolau, aš tav daugiaus dar atnešiu."
Kolumbas. Klausimas apie tikrą- ropą, tiktai
prisibaigus kryžiaus Japonijos parkai, abelnai gerai mis kuvgelėmis L. P. veikalai,
Taip ji pasakiusi, iš urvos greitai išlindo
ja bananos gimtinę tat iki šiolei karams, nuo kurio laiko raštijoje ir švariai užlaikomi,
ypač Tokio, taip pat visi išmėtyti įvairiais meIr surinkusi daug išpuvusių atnešė kaulų.
nėra galutinai išrištas.
vis dažniau ir dažniau užtinkayra puikus. Žiedai tan- tais po įvairius musų laikraščius:
ištikrųjų
"Štai," tarė: "mėsos ir tav atnešu skanų kąsnelį."
Bananos yra jvairių rųšių. ma
paminėjimų apie apelsinus kiai apkloję medžius bei paslėpę "Varpą." "Naujienas," "Vilniaus
Bet jau gandras, gerai tokią šelmystę tnatydams,
Vienos, kurias męs žinome, yra bei jųjų auginimą.
šakas su lapais, ir. rodosi, tartum Žinias,"
"Lietuvos Ūkininką,"
"Aš," tarė: "tav, sesei', už garbę daug dėkavoju.
valgomos žalios. Tačiau s yra tostovi dideli Įvairiau- "Šaltinį,"'
prieš
žmogų
"Viltį," "Draugiją"
Man, nežinau, kaip šiandien taip dyvinai pasirodo;
kiu rusių bananų, kurių
valgyti
373- Kodėl sergama jūrių liga? sių varsų gėlių kūgiai.
ir kitus ir po Įvairius kalendoYpač
Rasi, kokia liga ar gumbas sunkina širdį."
negalima, kol josios nėra iškep- Kiekvienas Amerikon atkeliavęs puikus
yra tuom tarpu parkas rius. Be to, bus keli dar niekur
Bet jiems bekalbant, štai, gandro atlėkė bernas
tos. Šitoji antra rųšis yra ir daug 'ietuvis
žino, kas per gardumas "Ueno," vienas didžiausiųjų par- nespausdinti, pirmą kartą išeiIr gaspad« rių namo labai jis skubintis meldė.
maistingesnė už pirmąją. Yra yra jūrių liga. Tačiaus apie prie- kų Japonijos sostinėje.
nantieji raštai, tarp jų viena diTaip atsisveikinęs jis iš urvos lapės išlindo
tokių bananos rusių, kad kiek- žastis, kurios sukelia tąją
delė musų laikų apysaka.
ligą,
{r po to čtsnies bei lapės tankiai minėjo.
vienas medis pagamina vos po mažai kuris iš
mtisų pamano. O
Raštus apsiėmė tvarkyti žino375- Kur, plaukiant vandeus
Rct girdėkit tolinus, kas kitą tikosi sykį.
vieną bananą. Šioji rųšis auga jeigu kuriam ir užeina, omenin paviršium,
mas
nematyt
musų poetas Liudas Ciira.
dangaus?
Gandras jau vaikelius užaugusius buvo išleidęs
Kynijoje ir ant Malajatis salų tasai klausimas, tai tuojaus turi Tokia ypatinga ir, regis, vienin- "Vaivorykštės"
redaktorių?, suIr be rūpesčių ant lizdo lopė sermėgą;
(prie piet-rytinio Azijos krašto). ir gatavą atsakymą: girdi, lai- tele vieta yra kanalas
taisiusis
tokiu
jau
Anglijos
poetizmu ir
Nes jau čėsas jo keliauti artinos vėlei.
Kokio didumo yra ta banana, vo
tam
supimas
esąs kaltas. šiauriuose tarp vietelių \Yorsley rūpestingumu panašų, nors ir
štai, laputė ištolo jį lankyti atbėga
galima spręsti iš to, kad tos vie- Taip, tai taip, bet nevisai. Yra ir St. Helens. Tasai kanalas tnri
mažesnį, Ed. Steponaičio raštu
Ir, kaip pratusi yr. meilingais sveikina žodžiais.
nos bananos
pilnai užtenka trims dar ir kitų priežasčių. Jeigu kas išviso šešiolika
rinkini.
ir
mylių
ilgumo
"Ak," tarė: "micls brolau, bėda mane didelė spaudžia.
žmonėms pavalgyti.
nors
kad jūrių ligai nuo galo iki galui yra po žeme.
pasakytų,
Visus tuos L. P. raštus, kurių
AŠ jau tris dienas medžiodama nieko n'užspėjau;
Iš bananos vaisių daroma tam
yra artimesnė priežastis, negu Lancashire (apskritis
yra
užsilikę rankraščiai, redaktošiaurinėje
Todėl iš bėdos bandžiau tarp vištų nuljsti.
tikri ir maistingi miltai. Rytų laivo
ir kad toji prie- Anglijoje) atsižymi savo paste- rius akyvai stilygjs su tais ranksupimas
O ir mane bobos su kačergoms išbadė
Afrikoje iš to vaisiaus daroma žastis yra žmogaus ausyse, tai bėtinai plačiai išsimėčiusiomis raščiais ir
kiekvieną dalykėlį apIr, šuninis pjudydamos, jan kone visą suplėšė.
tam tikras svaiginantis gėrimas.
dauguma tiktai rankomis suplo- anglių kasyklomis.
te- rūpins tam tikromis pastabomis,
Kaip
štai, matyk, visos uodegos vos galas dar liko.
Bananos lapai taipogi yra įvai- tų.
Nevienas, rasi. apie taip iš- nai yra išsiplėtojusios kasyklos, bibliografiniais nurodymais ir paAk susimilk, meldžiu, ir duok man koki kąsnelį."
riai sunaudojama. Iš jųjų dasu
sitarusi
ranųa .sąžine pasa- galima spręsti iš to, kad apie aiškinimais.
Gandras tuojaus, aną ištiesęs ilgąjį snapą.
roma ragažės ir maišeliai.
Jo- kytų, kad jam "stogas truputį pusė viso apskričio ploto turi
Savo autobiografiją pažadėjo
Iš geros širdies išvėmė rupuižę vieną.
sios lapai taipogi plačiai yra var- prakiuro."
žmo- apačioje kasyklas. Kasyklų ve- pati autorė.
Taip
manantieji
"Štai," tarė: rasi gana bus už ėestavojimą tavo."
tojama, kaipo medžiaga cigaretų nės nei sapne nesapnuotų, kad dėjai išskaitliavo, kad jie
L. P. raštu rinkinys bus išgalėtų
Eikš, žmogau, cik šian, mokinkis šelmį pažinti.
popieriui padaryti. Pastaraisiais esama daktarų, taigi mokytų vy- sutaupinti daug
leis
v, ant geriausios suomiu
pinigų, jeigu,
poKurs saldžioms kalboms meilingai klastą dūmoja
laikais, pamačius žmonėms visą rų, kurie kaip sykis panašios vieton gabenti
kuri jau tam tyčia užsaviržemės
T.ieros,
anglis
Ir, bebučiuodama širdingai, kožną kąsnelį pavydi.
naudą, kokią galima turėti iš šių nuomonės laikosi ir jąją viešai šum, kas gan
brangiai atsieina, kyta Suomijos fabrikuose.
Tu, sakau tav, tokio neprieteliaus skaudžiai saugokis.
medžių, Į juosius atkreipta dau- skelbia. Dr. Norman Bennett gabentų jasias kokiu nors keliu
Raštus
be autorės fotograLapių dar perdaug visur ant svieto medžioja
giau atydos, daugiau pradėta pri- sako, kad ausyse esama tam tikrų po žeme. Ttiom tikslu buvo mipuoš gausios iliustracijos ir
fijų,
Ir klasterių nereik tiktai tarp burų jieškoti.
žiūrėti, ir šiądien banana stovi kanalų, pilnų tam tikro skysti- nėtasai kanalas
inipadarytas ir su oagražinimai
vinijetės
Eik, klausinėk tiktai, kas ponų dvaruose destis,
ant gan augšto išsivystymo laip- mo, vadinamo
"endolymph." Tiį kasyklomis sujungtas.
cijalai.
Kur švelnioms uodegoms siratų skaudulius
snio.
glosto,
Dabar tenai vra vartojami pakanalų sienos turi gan daug nerTeksto iliustracijas maloniai
O pasaloms smarkus neprietelius
Paima savo išlaukine išvaizda vų, kuriais kanalai
vargdienį lupa.
yra suvienyti prasti luotai, kurie varoma žmo- sutiko nupiešti žinomas mūsų
Mesk šelmystę šalin ir visą velnišką klastą;
šiek-tiek panaši j bananų me- iii
smegenimis ir pilvu. Laivui nių jiega. Kanalas yra labai že- dailininkas p. Antanas ŽmuidziArtimą savo myfėk. kaip myli tu save patį.
džius. Bendra ypatybė pas šitas i mpanties,
skystimas mušasi j ka nas, ir jojo viršuje padaryta tam navičius. beto jis suteikė autorės
Kas tav nemalonu, nevelyk artymui savo,
dvi medžių rųšis yra tai, kad!
tuoni erzina nervu- .ikri ske.i.iuiai.
lalų
sieneles,
Luotai prikrau- portreto eskizą, kurs bus taip pat
O kas tav malonu, daryk ir jam tai
širdingai.
kaip vieni, taip ir kiti neturi ša j ir iššaukia tai, ką vadiname ju nuna anglimis, ant anglių atsipatalpintas. Vinijetes, inicijalus
nių, užėmusių

gan

Lapes

ir Gandro

ir viršeli darys kitas mūsų gabus
[jaunas dailininkas Vilius JamonI tas. Klišės bus daromos arti-to
iSt. Fleury'o įstaigoje.

anglių prikrautu-,
"jurininkai." vandens
Pirmasai tomas bus pradėtas
tuopaviršium plaukdami, per \i^as spausdinti s. m.
gruodžio mėn.
met jūrių
liga yra daug blo- šešiolioka myliu, dangaus
jokiu pabaigoje (pranešimas prisiųsta
gesnė negu tame atsitikime, kuo- budu negali
pamatyti.
praeitame gruodyje. Red.).
met laivas supasi iš šono Į šoną.
Lazdynu Pelėdos raštai galima
I >alykas via nc laivo supimosi
KLAUSIMAI.
užsisakyti
jau ir dabar. Atsiuubude, bet surėdyme minėtojų ka376. Iš kur atsiranda augmenįs
išanksto
tusieji
7 rub. 50 kap.,
nalų ausyse. Mat. tie kanalai au- ant nauju salų?
visus
gaus
Lazdynų Pelėdos rasyse yra nevienaip sudėti. Vieni
377- Kaip turtinga yra jure?
štus
su
nusiuntimu
pačta. Užsieyra vertikališki (stačiai žemyn
378. Kur daugiausia suvartojaniuose 8 rub. Vėliau raštai kaina
galu pirmyn, kitaip sakant,
mėtomas iš galo j galą, tai

mano išrinktasis broleli.
mvlėdavos broliai!

K.

eilių ir žiemos dalis—iš 680 eilių. Duonelaičio raštu esama ir KaŠisai veikalas yra tikru veidro- raliaučiuje, kame jisai mokinodžiu tų laikų lietuvių gyvenimo. si. Taipogi, gal esama išmėtytų
Jame atsispindi visi lietuvių dar- ų ir jvairese vietose Maž. Liebai, vargai, rūpesčiai, pasilink- tuvos, rašytojo gimtinės.
šventės,

rių liga.

Iš klastos

rankose

sminimai,

iš

Česnis.

—

—

—

tuose metuose romėnų karalius
Tatius. Tą dovaną (iš gelžoliu
šakų) karalius priėmė gojuje, pa-

švęstam deivei Strenua. Vėliaus
tasai paprotis persikeitė. Vieton
gelžoliu šakų, pradėta karaliams
dovanoti aukso svaras. Atsižvelgiant j vietą, kurioje duota pir-

moji dovana, tos dovanos pavadinta "strenae." Vėliaus pas romėnus visos Naujų Metų dovanos buvo vadinamos tttom vardu.
Dabar

visose šalyse, kame
Metai skaitoma svarbia
švente, yra jprotis duoti toje die-

N'auji

noje kitiems dovanas. Dabar tasai Naujų Metų dovanų Įprotis
užstelbtas ttiom. kad Nauii Metai
priartinta visai prie Kalėdų, kurios, kaip mes visi žinome, atsižymi savo dovanomis. Tokiu budu, žmogus, ką tik išleidęs daug

pinigų Kalėdų dovanoms,
bai nori vėl lysti j savo.
be to aptuštintą, kišenių.

nela-

jau

ir

Setiiaus su Naujų Meių dovanomis buvo visai kitaip. Sakysime,

Anglijoje senesniuose laikuose
prasidėdavo ne sausio i d.,
kaip dabar (sulyginamai nesenai)
metai

yra, bet kovo 25 d.

Kalėdų

ir

Tokiu bud u

Naujų Metų šventė!

buvo atskirtos gan dideliu laikotarpiu. Tuomet Naujų Metų dovanos,

rago.

kaip sakosi, pylėsi kai i!
Kaip galima manyti, tasai

paprotis buvo

ir pas kitas tau-

Aiškiai

galima suprasti, kad
šios Naujų Metų dovanos turi
savo "pirmopradj" senovės romėnų įprotyje.
Priprasta Naujų
Metų dovana buvo, ypač Anglijoje. pirštinės (naujomis pirštinėmis Naujo Meto lvtėtis). Butų buvę didžiausiu nemandagumu tuose laikuose
nepriimti pirštinių, kaipo Naujų Metų dovatas.

nos.

Vėliaus, vieton pirštiniu, pralieta vartoti įvairios d c. anos. Tariaus dar vėliaus, kuomet Nauji
Melai

suartinta su Kalėdomis,
dovanų įprotis, kaip minėta, sumažėjo ir beveik išnyko. Bet nerisur. Pavyzdžiui, Paryžiuj dar
ir

šiądien

yra

užsilikęs paprotis

Metus duoti dovanas
kaip mažiems, taip ir dideliems.
Dabar susiartinus1 Kalėdoms
u
Nauju Metu. kai-kurie Įpročiai yra susimaišo. Kai]) žinoma,
iiaži vaikai. <vabar paprastai,
cučioje eidami gult, p*ikab«na
>avo pančiakas kur nors užpoo-

įer

Naujus

<vje, kad "Kalėdų Diedukas" atįeštų dovanu ir jas pančiakosna
dėtų. Panašus paprotis yra kaikur ir per Naujus Metus. Taip,
Prancūzijoje maži vaikai vakare
^rieš Naujus Metus, eidami gult.

pakabina savo čeverykus tuom ras. Vakaro programas buvo lapačiu tikslu: kari dovanu gavus. bai ilga>. nes susidėjo net iš iQ
Yra daug ir kitokiu papročių, numeriu. N'ckuric i-> j u gerai pasurištų su Naujais Metais. Dau- vyko, kiti buvo silpnesni, o neguma tų papročių dabar jau iš- kuric visai nedaug ko verti. Pranykę, arba prikergta prie kitų kalbą laikė p. K. Gugis,—daugeKliungt. liui patiko, bet publika laike prašvenčių.

ir Lietuvos

kunigaikščiai.

Nusipirkit iinskaitė.

fvietuvon istoriją, lai viską plačiau
sužinosit.
41 Ką ateitis atneš sunku pasakyti. Lietuvių judėjimas eina vis stipryn ir savivaldos ar greičau ar vėlau galima tikėtis.
5) Apie Napoleoną klausimas neaiškus.
6) Kas pasakė, kad jūrėse dugno

kalbos užsilaikė labai neramiai. nėra?
Tas neteisybė.
Keletas dekliamacijų ir monolio7) Apie mėnuli, žvaigždėj ir saulę
gų atlikta gerai, tik publika pa- ir daugybę kitokiu žingeidžių dalyku
galite rasti knygoje "Apie žemę ir
sipiktino iš vienos dekliamaeijos, kitus svietus."
Menamo Komiteto nariai pro- kuri buvo anglų kalboj, tartum
8) Taip, žemė išrodytu taip, kaip
mėnulis; ji šviestų ne sava, bet attestuoja. Pereitame "Lietuvos" lietuviai jau neturi savy. Didžiai simušusią
nuo jos saulės šviesa.
numeryje buvo pranešta, kad į užganėdino publiką liigeliukai

VIETINES ŽINIOS.

Komitetą, kuris buk rengė prieš duetu ant smuikos ir piano. Herdžiakoną Kraitčiuną ant Bridge- mano orkestrą buvo smagi, taipporto du mitingu, kuriuos polici- gi choras po J. Katiliaus vadoja buvo išvaikiusi, apart J. Dym- vyste atliko savo užduotį neblošos, priklauso dar ke tiri vvrai, gai. Publiką erzino vienok ilgos
būtent: Jonas Jonaitis, Juozapas pauzos, kurios daugumą iš kanBabičius, Jurgis Dar/.inas ir trybės išvesti galėjo, ir ji užsi*
Pranciškus Bakutis. Apie tai pa- (laikė trukšminga:.
Sudainuota
pasakojo pats J. Dymša, kada jo tautiškas hymnas, bet musų suužklausta, kas tuos mitingus ren- sipratėliai (nors ne visi) vienas
gia ir ar yra koksai nors komite- kitą už skvernų laikė, kad neattas.
sikeltų nuo sėdynės.
F. M. ir J. A. K.
Pereitą pėtnyčią j mūsų redakciją atvyko du vyru Juozas
Babičius ir Jonas Jonaitis,—ves
AUKOS TAUTOS NAMAMS.
damiesi su savim ir Joną Dymša.
per "Lietuvos" Redak iją:
Abudu minėti vyrai išrodė baisiai
IŠ TORONTO, ONT., KnNADA:
Per apvaikščiojimą Dr
J. Basaant J. Dynišos užpykę ir stai ką
navičiaus gimimo dienos aukavo sepranešė:
kančios ypatos:
Męs, žemiau3 pasirašusie Jo- A. Morkis $3.00.
Po $1.00: J. Simonaitis, B. Turausnas Jonaitis
ir Juozas Babicas,
kas P. Regina, J. Vasiliauskas.
kuriuo',
buvo
apie
pereitame F. Giliauskas 50<*
"Lietuvos'' numeryje minėta, kad
Smulkių aukų 40c.
Viso
$8.10.
B.
žomęs, sulyg Jono
Dymsos
Iš tų aukų Draugija užsidengė tos
džiu, buk esame komitete, kuris dienos lėšas ($2.00), taigi liko $6.10.
rengia prakalbas prieš džiakoną Sv. Juozapo dr-ja pirko siekžemės
$10.50
Kraučiuną, šiuoni, atėję Į "Lie- sniNuo
baliaus likusio pelno
20.05
tuvos" redakciją sykiu su minėSurinktų per ,J. Vasiliauską, A.
tu Jonu Dymša, liudijime, kad Morkj, F. Giliauską ir P. Reginą:
F. Regina $4.00.
męs prie jokio komiteto, apie
Po $1.00: J. Vasiliauskas, Uršulė
kurį minėtas Jonas B. Dymša Burauskiutė, A. Žilinskas, J. Radze—

..

kalbėjo

ir kuris buk rengęs mi- vičius,

tingus prieš džiakoną Kraučiuną,
nepiigulime ir jokio jgaliojimo
garsinti

mušti

vardus

minėtam

Jonui B. Dymšai nedavėme. Todėl Jonas B. Dymša tai padarė
pats

F. Stukas, V. Stukas, M. Rudzeviče, V. Astašauskas, V. Danielius,
J Pliokštis, J. Pietravičius, M. Matijošaitienė, M. Pietraitis.
K. Žvaliauskas 70c.
Po 50c.: T. Karašauskienė, P. Mickiavičius, K. Kubilius, L, Zizienė,

A. Treinis, J. Biepirštis, P. Padolskis,
savęs ir mūsų visai ne- A. Babilas ir Z. Budrienė.
J. Kriaučiunas ir A. Vilbikaitis po
35c.

nuo

siklausęs.
Juozapas Babičius
Jonas Jonaitis.

O kaip su kitais vyrais (Jurgiu Dar/inu ir Pr. Bakučiu), ku—

J. Burlnskas 30c.
Po 25c.: O. Jenčauskienė, M. Žilinskienė, V. Žilinskas, V. Čepaitis,
S. Dombrowsky (lenkas), J. Karpavičus, J. Grieblikas, M. Jenavlčiukė,
A. Paziera, A. Zarečkas, Jonukas Simonaitis (6 met. senumo), A. Viliunas

riuos J. Dymša buvo padavęs,
buk jie taipgi į tą komitetą pri- (biznierius), J. IvaškeviČe

guli?

A. Liepinis, B. Cilcius, A. Petraitis, S. Petraiatsilankiusiu
tis, F. Vasaitis, Ona Butieniutt, M.
Karasauskiutė, B. Tušauskas, A. Su-

užklausta

—

svečiu.

Jie turbut taipgi tiek žino,
kiek ir męs,—atsakė Babičius,—
Dymša juos turbut taipgi padavė, jų nesiklausęs.
Dymša išrodė labai nesmagia—

padėjime. Čia pat jis gavo
dikčiai barti nuo minėtų vyrų ir
nuo redakcijos,—kam
jis meluojąs ir neteisingas žinias paduodąs.
me

Stiprus

vaikas.

J. Dailydžiai,

gyvenanti prie 1902 Klue Island
gali pasigirti, kad jie
turi bene stipriausi vaiką Chicagoje. Jie turi dviejų metų sūnelį, kuris, sakoma, atsižymi neavc., turbut

paprastu tame amžiuje drutumu.
Sykį tėvai užtėmijo, kad jų ma-

žytis drutuolis, pasiėmęs gabalą
geležies, nešiojasi jį sau iš kambario į kambarį; tėvai nustebo,—

bijojosi,

kad vaikas

"nepatruktų."

Pasvėrus gelžgalį, pasirodė, kad

jis

sveria pusę

kockas, J. Vaičaitis.
$65.60.
Viso labo
—

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Butum sunaudoję
Liutkus.
rašteli, jeigu būtut. anksčiau prisiuntę. Juk dabar ne laikas užvesti ginčus
apie "teatrą," kuris atsibuvo
Redakcijai malonu
d.
6
p.

A.

gruodžio

gauti naujas žinias, o tokios pasenusios, tai kaip šaukštas po pietų. Ma-

lonėkit. kitą syk nesivėlinti.
Jeigu įtariama
VVaterburietis.
p.
kam viešai per laikrašti netinkuotas
ėmimas pinigu, vagystės ir t.t., tai
reik laikraščiui podraug pristatyti ir

tai
kurie
prirodytą;
dokumentus,
kitaip, nors tas butu ir teisybė, laikraštis to talpinti negali, nes už tai
butą teismo atsakomybė. Antrą reikalą apie "gegužinę" būtame galėję
sunaudoti, betgi dabar jau ne laikas
apie pereitos vasaros gegužines rašyti. Gaila, bet—tokioj formoj, kaip
jus parašėt, sunaudoti negalime.
p. K. C. K, Merginu pajieškojimų
apsivedimams musu laikraštis netalpina. Merginos ne ožkos, kad ją galėtum tokiu budu jieškoti.
p. Tie Patįs, Kenosha. Jeigu Tamista pasirašysi po savo korespondencija savo tikra pravarde, vieton
slapyvardžio, tai Jusą rašteli galėsim
sunaudoti. Kitaip jis tik tuščius ginčus sukelia, kurie tik vietą bereika-

pudo lygiai 20
Mūsų pagarsėjusiems drutuoliams bus baimės, kada šitas
mažas Goliatukas išaugs į didelį Goliatą.
gd.
lingai laikraštyj užima.
Jvairumai. Jaunimo Ratelis tu- p. Frankis G. Pasiskuskit kunigui,
tai jis jiems duos pipirų. Laikraščius
rėjo gražų vakarėlį gruodžio 25 neapeina,
kas kaip ir kada ima šliud. A. Beržinskio svetainėj, ant j bus.
svaru.

12. Dainos L. S. S. 81-mos
kp. mišr. choro. Vedėjas J. Katilius.
13. Monoliogas, "Gera Širdis" J. J.Stasiūnas. J4. Dainos Gh. Liet. Soc. Vyru choro. Vedėjas J. Katilius. 15. Dialiogas "Gamta i!4 Vargdienis" p lūs F.
ir P. Stiklintos. 16. Extra. 17. Pamokslas kun. Bimbos, J. Jankauskas.
iŠ. Dainos Laisvos .laun. choro. Veojas J. Katilius. 10. Extra. 20. Dekliamacija (rusiškai), p-.'ė D. Kalvaičiu,
tė. 21 Dioliogas, "Brooklyno repeticijos" J. Buragas ir J. Jankauskas.
22. Paskambins ant piano J. Daugirda.
23. Dainos Ch. Liet. Soc. Vyru choro
Vedėjas J. Katilius.
Po programui bus bali ui, rožinis
šokis ir skrajojanti krasa.
DOVANOS Už ROŽES

Pajieškojimai.
Pajieš kau savo brolio Fraiu iškaus
Malevskio ir draugo Vincento Jankausko; abudu iš Kušlelkių kaimo,
Kelmės vol., Raseinių pav., Kauno
gub. Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu atsišaukti adresu:
M r. Stanislovas Male\vskas,
10 University place,
Woodhaven, N. Y.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikštynoms, pagrabams ir t.t. yra pigiai
parsamdomi iš Halated Garage. Taipgi automobiliniai t r ūkai perkraustymui FurniCių, nuvežimui j
dypus ir
t.t., yra gaunami pigiai. Perkraustymui
fumičių automobiliniai trukai
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir geriau ii grclCiau atlieka darbą.
Atsišaukite i
3222 So.

Pajieškau

Feravičiaus,

savo

iš

pusbrolio Kazimiero

HALSTED GARAGE,
Halsted st.,
Chicago.

Juokavų sod., Seredžių

RAI.TJ MOKK
Just.

MD

Mandrovickas, 112 N. Green
BROOK1.YN, N. *.

\nt. Jankauskas.
Ralt. Juozupavičlus,
Tan Milevski.
Ant.

PiOchockl.r

65

Hudson

st.
ava.

222 Berry at
106 Grand S»t
87 Grand st

CHICAGO. ILL.
"Aušros" skaityk., 3141* S. Halntedat.
J. I. Bagdžiunas,
2334 S. Oakley av.
A. Dargis,
732
W.
I8th st.
Jonas Ilgaudas,
1841 S. Halsted st.
Fr. A. Jakutis,
733 W. 14th PI.
P. M Kaltis.
1607 N. Ashland ava.
Ant. Kasperas,
3416 Auburn av.

Parsiduoda:
2342 S. Leavitt at
2 augštų puikus Zig. Mlckevifila,
vai., Kauno puv. ir gub. Apie 3 me670 W. 18th et
mūrinis namas su saliunu, arti 4T os M. J Tananevlčo,
tai kaip Amerikoj.
Girdėjai, gyvena
Mike
345 Kensington ava.
apie Chicago, 111. Jo paties, ar kas ir Western ave. Ant pirmo augšto M. A. Valaskas.
9) Knyga "Apsireiškimai atmosfe1700 N. Ashland ave.
Vabol,
saliunas, ant antro augšto 6 ruimu
jj žino, meldžiu atsišaukti adresu:
roj arba Meteoroliogija" aprašu daug
pagyvenimas.
1 Dovana nuo 4 kp. L. S. S. labai graNamas puikiai įrengMiss
CLEVELAND.
OI1IO.
Annie
Baltruška
kuriais
ir
dalykų,
jųs jdomaujat
kurių
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su P. Šukys.
2118 St. Clalr av«.
čia trumpai išaiškinti negalima. Pa- žios moteriškos šukos. 2. Nuo Girį- Bo\ 1 t»l,
No. Bloomfield, Conn.
maudykle ir visais reikalingais Įtaivvain ir Radzevičios: ant komodos pa_
tartum jums tas knygas perskaityt.
ELIZABETH, N. J.
symais. Atsišaukite i A. 01sze\vskio Dom.
statomas auksuotas laikrodis.
I'ajieškau dėdes Wm. Antanaičio,
211 First st.
p. Z. Lukoševičius. Sunaudosim j
Boczkus,
Banką.
DOVANOS Už ATVIRUTES
H metai atgal gyveno Melrose
sekanti numeri.
Parke,
MASS.
LAWREN(JE,
1 nuo 4 kp., L. S. S.; Je\velry Box 111. Jis paeina iš Kauno
A. Ramanauskas,
gub., Telšių
101 Oak at
2 nuo 4 kp., L. S. S.; Moteriška špil- pav., Varnių
Parsiduoda:
Hutiarnė ir grocervol.; meldžiu atsišaukti
MASS.
LOWELL,
nė
ka. 3 nuo 4 kp., L. S. S.; knyga.
šiuo antrašu:
geroje vietoje. Pardavimo priežastis: moters nesveikata. Turiu iš- A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st.
L. S. S. 4 kp." susirinkimai atsibuna
T Uga,
važiuoti j Lietuva. Atsišaukit adresu:
paskutiniam Nedėldlenyj kiekvieno 820 \Vinstanley ave., rear
MONTELLO, MASS.
mfinesij Fellowship svot., 831 A" 33rd
35 Arthur at
Chicago, 111. B. P. Miszkinis,
E. St. Louis, 111. 1801 So. Peoria st.,
2
vai. po piet.
place,
NEW HAVEN, CONN.
PRIE IR NUO STALO.
Pajieškau savo draugo Jono Stan25a Wallace st
Rengimo KOMITETAS
Parsiduoda:
Fotografijinė Ga- K. A. Makarevich,
Nieks neprivalėtų cit prie stakevičiaus, iš Poru kaimo, Naujamie- lerija, gera vieta lietuviui fotografui.
PATERSON, N. J.
sčio para p., Panevėžio pav., Kauno
Kite Studio,
Atkinds Bros.,
273 River st
DIDELIS BALIUS!
lo, jeigu nesijaučia išalkęs, ir
gub,
Gyveno Chicagojp. Labai norė- 807 W. 12th st.,
Chicago, 111.
PH1LADELPIUA, PA.
kiekvienas privalėtų apleisti sta- parengtas Draugystės "Lietuviu Liuo- čiau su juom
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd st.
susirašyti. Jo paties,
sybės", atsibus Subatos vakare, Saulą, kaip tiktai alkis patenkintas. sio (Jan.) 3 d. 1014 m., "Dailia Hali" ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti
Parsiduoda:
liauji forničiai, piPITTSBURGII, PA.
giai, iš priežasties išvažiavimo j kitą
Yra paprasta klaida valgyti by svetainėje, 185 Russell st., I'ortlanci. adresu:
J. B. Miskevlčia, 2135 Sarah st. S. S.
Mikolas Genis,
Atsigaukit
miestą.
pas
savininką:
Muzika
prasidės 7:30 vai.
kokiame laike, nebūnant išalku- Oregon.
P. O. Box 112,
E. Arlington, Vt.
PORTLAND, OREG.
K. D.,
vakare ir trauksis iki 1 vai. nakties.
Bouman News Agency.
siu, ir liktis prie stalo po tam,
510 E. Robinson st., N. S.
Taigi, širdingai užkvieėiame visus
Pittsburg, Pa.
kaip pietus pabaigti. Tai vra brolius ir seseris, kaip vietinius, taip Pajieškau savo pusbrolių Pranciššaltinis daugelio virinimo trukdė- ir iš apielinkės atsilankyti kuoskathn- kaus, Antano ir Viktoro Abramavičių,
GERA
PROGA LIETUVIUI.
j šitą iškilmingą lietuvių va- paeina iš P'<ngių kaimo, Girkalnio
sių, kaip išpūtimas, užkietėjimas giausiai
Parsiduoda labai pigiai ant Nortb i
karą, kur galėsite smagiai pasilink- parap., Itaseiuių pav., Kauno gub.
ir galvos skaudėjimas. Liežuvis sminti visi be skirtumo.
Įžanga vy- Gyveno pirmiau Bridgeport, Conn., sidės (priešais lietuvišką bažnyčią)
po No. 26 Johnson st. Turiu svarbų vežiojimo (delivery) biznis, kuris nuo
paprastai apvilktas, burnoje blo- rams 50c., moterims dykai.
reikalą. Jų pačių, ar kas juos žino, senai išdirbtas ir puikiai eina. 2 kaužkviefia
KOMITETAS.
širdingai
gas skonis ir dvokiąs kvapas.
meldžiu atsišaukti adresu:
rietos, 4 arkliai, pakinktuvai, blauJonas J. Chap,
kietai, dreiverių drapanos ir visi
Jums reikalinga Trinerio Ameri15-tas GRAŽUS BALIUS.
1005 Gidean st.,
Kacine, Wis. kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai.
koniško Kartaus Vyno Elixiro,
parengtas Lietuviu Regai Kliubo. SeSavininkas turi perdaug bizniu ir vikurisai veikiai išvalo visą kuną redoje, Gruodžio 31 d. 1913 m. Freisu negali apžiūrėti. Atsišaukti adresavo brolio Antano šarkPajieškau
su: 1656 Wabansia ave., arba telefoir tuomet stiprina virinimo orga- heit Turner svetainėje, 3421 So.
sno, iš Varnėnų km., Leipalingo gm.,
Halsted st. Pradžia 7 vai. vakare,
nu: Monroe 2545.
nus. Jisai yra patartinas
Seinų pav., Suvalkų gub. Jo paskilvio, įžanga 25c.
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukir
žividurių
kepenų ligose. Aptie- Gerbiamieji ir Gerbiamosios:
ti adresu:
TĖMYKITE!
kose. Jos. Triner, 1333 1339 So. note, kad Regai Kliubas visuomet su- 419 N. 50th
Turėdamas $"00.00, gali jgyti namą
ct.,
111.
Chicago,
Ashland ave., Chicago, 111. Ne- rengia gražu šokj. Taigi užkviečiame
prie So. Halsted st., beveik priešais
visus linksmai pabaigti senus metus.
Pajieškau pusbrolio Juozapo Griga- naujai statomą teatrą. Gera proga
leiskite nelaimei užtikti jus nepriKviečia KOMITETAS
liūno, iš Onuškės miestelio, Čedasų lietuviui įgyti namą su mažais pinisiruošusius. Turėkite visuomet
valsčiaus, Kauno gub. Jis pats, ar gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai
prie rankų Trinerio Linimento. Pulkus Ir Linksmas Rožinis Balius, kas kitas, malonėkite duoti žinią ant- piliai. Kreipkitės platesnėms žinioms j:
Draugystę Lietuviu rašu:
Jisai greitai išsklaido skausmą. parengtas per
A. OLSZEWSKIO BANKĄ.
Jonas A. Rutenas,
Jaunikaičių Dainos Mylėtoju ant West
Sidės, Nedėlioj, Sausio tJan.) 11 d. 327 Antelope st.,
St. Louis, Mo.
1914 m. M. Meldažio svetainėje, 2242
2244""W. 23rd place, balius prasidės
JONAS KŪLIS
Pajieškau Povilo Doveikos, paeina
5-tą vai. po pietų. Jžanga 25c.porai. iš Žagarės miesto, Šiaulių pav., Kau"LIETUVOS" AGENTAI.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, no gub. Girdėjau, atvažiavo Ameri3259 So. Halsted st., Chicago.
męs, augščiaus minėta dr-stė, kvie- kon ir apsigyveno Chicagoje. Jo
"LIETUVOS" AGENTAS
paPa* filuos mus agentus galima užčiame atsilankyti ant musų parengto ties, ar kas
jį žino, meldžiu atsi- sisakyti
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA.
metams
ar
c
ai
"Lietuvą"
Lankosi Chicagoj, užrašinėja
puikaus Rožinio Baliaus, kokio iki šaukti adresu:
Jau gyvuoja 3 metai ir turi
pusėj metų ir užsimokėti.
6iol ant "VVest Sidės dar nebuvo, neS
Ilobert Silke,
Renka apgarsinimus
"Lietuvą".
kapitalo suvirs $12,000.00
Rožės bus dalinamos uždyką kiekvie- 4345 So. Paulina
st.,
Ciiicago, 111.
Taigi, lietuviai, kurie norit suCėdyir šiaip spaudos darbus. Perka
ATIIOL, MASS.
nai
porai; prie tam bus puiki muzL
tl pinigų mokėdami tik po mažą sumą,
Ivaz. Graulckas,
28 Esses St.
Ir
namus, liotus ir parduoda.
Pajieškau savo pusbrolio ir pusprisirašykit prie žios draugijos. Dr- i ka, gardus gėrimai ir kvepianti HaMD.
BALT1A10RE,
vanos
Visus
biznio
suteikia
cigarai.
seserės
užkvieCia
be
Boleslavo
ir
Kar. Levuiių, L. Gavvlis.
šiaip
ja laiko savo susirinkimus kas sere-1
informacijas
1844 N. Castle st
KOMITETAS. abudu iš šadžiunų kaimo, Seinų pav., Vincas
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko skirtumo.
620 W. Conway 6t. reikaluose.
želvis,
Suvalkų gub. Jų pačių, ar kas juos
■vet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios ]
A. Olszevvski.
BROOKLYN. N. Y.
žino, meldžiu atsišaukti adresu:
gat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus
IŠKILMINGAS VAKARAS!
J. Ambrozėjus,
120 Grand st
"Lietuvos" leidėjai.
M r.
Petras
ant namu už prieinamą piocentą. Liet. Tautiška Dr-stė
Yurkonis,
Vincas Daunora,
"Vienybė" pa229 Bedt'ord Ave.
Nauja 15-ta serija atsidarys sausio rengė Teatrą ir Balių Sausio 4-tą 155 Moultve st.,
Pittsburg, Pa.
BURLINGTON, N. J.
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite d. 1914 m. M. Meldažio svetainėje,
S. Petruuas,
413 Earl st.
užsirašyti atsilankykit po viršminėto 2242 W. 23rd pi.
Pajieškau savo brolio sunaus AnTą vakarą bus suintrasu:
CAMBRIDGE.
MASS.
lošta juokingiausia komedija 3 veiks- tano Kasparavičiaus, iš Pariekenių
Pet. Batkevičius,
877Camoridge st
mėse "AUDRA GIEDROJE" artistiš- kaimo, Metelių parap., Seinų pav., i
komis spėkomia Dramatiško Ratelio Suvalkų gub. Gyveno 9 metai atgal
CICERO, ILL.
T Ė M Y-KIT LIETUVIAI
yra žinomas kutei.antis pa1318 So. 49th Ct.
prie VIII Rajono L. S. S. Pradžia 4 Brooklyn N. Y. Jo paties, ar kas jį k. K. Boczi'ius,
IR LIETUVAITĖS!
jautimas gerklėj, o jo prieGRAND
meldžiu
M1CH.
RAP1DS,
atsišaukti
žino,
adresu:
Draugystė Garsus vardas Lietuvaičių vai. vak. Įžanga 35c ir augščiau.
žastimi yra peršalimas, paC. Kentraitls,
44S Leonard St. N.W.
Frank Kasparavičia,
rengia Mirtų Vainikinį Balių, kuris Tikietai ant baliaus tiktai 25c porai.
sekmė neatsargaus 1-HėpaviSt. Michael, Pa.
šis Nauji; Metų Teatras ir Balius,
GARY, IND.
atsibus Nedėlioj Sausio (Jan.) 4 d.
mo šaltu oru, vieton
pelAnt.
1109
Melkinis,
Jeferson
st.
1914 m. J. J. Kiijošaus
parengtas pastangomis Liet. Taut.
nos), stačiai per burną. Gasvetainėje,
sunaus
Pajieškau
Juliaus
ILL
HERRIN,
Paulaičio.
4600 So. Wood st. Balius prasidės Dr-stės "Vienybė", bus vienas iš puilima taipgi gauti užkimimą
820 So. 16th st.
Jeigu jis gyvas ir nori su manim pa- J. T. Adomaitis,
5-tą vai. vakare. Jžanga 25c. ypatai. kiausių West. Sidėje, nes apart grapo
ilgos lr varginančios
lai
simatyti,
atsišaukia žeiniaus paPrašome visus nuoširdžiai atsilan- žaus priėmimo svečių, geros muzikos,
kalbos, laike kurios gerklė
CHICAGO, ILL.
duotu adresu. Buvusi mano pati Masulošta
labai
taps
juokinga komedija
kyti ant to BALIAUS, kaip senus, taip
buvo
8374 Rerkofr ave.
išstatyta šalto oro
rė Paulaitienė (po tėvų) Baroniutė, Juozas Aleksa,
ir jaunuj, nes tai Balius yra dar pir- "Audra Giedroje" geriausiomis spėko3327 Lowe ave.
žinoma kaip Liutkienė, girdėjau, Juoz. Braknis,
jtekmei.
kitaip
Komą syki parengtas Chicagoje. Prie mis Dramatiško Ratelio, šioje
Ed. ButkeviOia,
3153 Etuerald ave.
yra vedusi ir buk gyvena dabar Chito dar bus skrajojanti krasa; katras medijoje yra tiek juoko, kad kiekvieJohn Bimba,
1801 S. Johnson st.
cagoje.
nas
dar
ir
naturės daugiausiai atviručių, tas gaus
prisijuokęs svetainėje
Antanas Grišius,
708 W. 17th PI.
Chas. Paulailis,
W. Gaižauskas, 10759 S. Michlgan av.
dovaną vertės $5.00. Vietoj tiliieto mo parsineš, ir ilgai neužmirš, ne6 Box 159
St. Michael, Pa.
Adomas Jodelis,
S18 W. lSth st.
komedijoje išrodomos silpnos žmomerginos pirks vainiką.
2232 W. 24th st.
į Julius Kaupas,
Kviečia KOMITETAS. gaus pusės, dėl ko tankiai išeina pik_
(Severa's Balsam for Lungs)
Pajieškau savo draugų Kazimiero J. A. Rimkus,
920 W. £Cth PI. 1
tumas, bet baigiasi viskas juoku, nes Meško iš Bargalės k;iimo,
(Kaina 25 ir 50 centų)/
Jonas Visockis,
8139 Vincennes Rd.
Salantų
ištikro juokai buvo.
3240 S. Morgan st
parap., Kauno gub., ir Juozapo Va- Ant. Zelnys.
DIDELIS METINIS BALIUS,
Galime užtikrinti, kad kiekvienas
imamas J vidurį suteikia
INDIANA HARBOR, IND.
lančiaus, lš Natėnų kaimo, Gintelišparengtas Lietuviško Politiško ir P?
ir pirštus grauš, kės
3604 Deador st
malony palengvinimą, ypaparap., Kauno gub. Jų pačių, ar B. Yasiulis.
aelpinio Kliubo, atsibus Nedėlioje Sau- gailėsis ueatsilankęs,
kas juos žino, meldžiu atsišaukti ad- Petras Kurkulis
Chicago, 111.
tingai jeigu apart to atysio -,Jan.) 11 d. 1914 m. South Side kaip draugai pasakodami juoksis.
KENOSHA, WI3.
resu:
džiai
plauti gerklę šiltu
Turner svetainėje, 3143 So. State gat.
M. K. Petrauskas,
KETVIRTAS METINIS BALIUS
<15 Middle st.
Frank Petkauskas,
atskestu
skysčiu, vadinatarpe 31-mos ir 32-ros gatvių, su triLiet. Taut. Kliubo, 1706 So. Halsted st„
LEWISTON, M E.
mu
įis do\anomis už paprastą valčių f am, parengtas Jaunų
Chicago, 111. K.
14
Vilaniškis,
Summer
4
st
atsibus nedėlioj, sausio
d. 1914 m.
kas geriaus šioks: 1-mą
$2.50, 2-rą
KENOSHA, WIS.
/Freiheit Turner sveu, 3417-21
So.
SI .50 ir 3.čią
$1.00.
Sukelis
J.
712 Park st.
4 vai. po pietų.
Pradžia 4-tą vaandą po pietų. Įžanga Halsted st. Pradžia
LOS ANGELES, CAL.
25 c. porai be pesų.
50c. porai, prie durių, su išsigėrimo Įžanga
P. O. Mankus.
319 Germain Bldg
(Severa's Antisepsol)
MELROSE
PARK, ILL.
"Coupon" vertės 25c. tikietai nuo sąDIDELIS ROŽINIS BALIUS!
Pamėginkit šių vaistų ir
Wlad. Vaišvila.
2219 Lake st. ;
narių po 35c.
Kambariai: —parengti lengvam šeiParengtos Cliicagos Lietuvių Pašei.
persitikrinsit, kad jie sudaIr tikietai parsiduoda sekančiose
MINERSVILLE, PA.
Jvliubo (Chicago Lithuanian Benefit. miniu kaviniai (light housekeeping), J. Ramanauskas.
ro
gerą kombinaciją nuo
Box 538.
vietose po 25 c.: M. J. Tananevič^ 670
atsibus subatos vakare sausio 1 doliaris j sąvaitf nuo ypatos. KreipNAUGATUCK, CONN.
užkimimo ir gerklės skauW. 18th st., J. Ugaudas, 1841 S. Club),
J. J. Inamaitis,
3 d. 1914 m. Preiheit Turner tis antrašas:
6 Curtis st. i
902
38th pl.
dėjimo.
Halsted st, A. 01szewski Bankas, 3252 (Jau.)
—

—

Apgarsinimai.

—

—

—

DRAUGIJŲ REIKALAI.

Užkimimas

Severos Balsamas
Plaučiams

—

—

Severos

—

Reikalavimai.

Anlisepsolius

—

To\vn of Lake; svečiai buvo tik i p. Vargdienis, c Cambridge. Pri- So.
svet., 3417-21 So. Halsted st. Balius
Halsted st., J, M. Tananeviče,
NEW YORK,
rašėte kelis puslapius, o buvo praprasidės 7-tą Vai. vak. ir trauksis iki
kviesti, padalinių neleista. Vaka- vardės ir antrašo
253
So.
Reikalaujama:
New
Morgan
st.,
125 E. 7th
kriaučių ir "fi- A. Lesniauskas,
City Savings
nepadarėt. Toki
2 vai. ryto. {žanga 25 c. porai.
NEWARK, N. J.
rėlį pamargino mažas programč- raštai eina stačiai gurbon nei ne- Bankas, 4601 So. Ashland ave., J. J. Maloniai užkviečiame visus Lietu- nišerkų" ant moterių kostumeriškų
V.
Darbas
Ambrazevičia.
drapanų.
178 Ferry
Elias Bankas, 4600 So. Wood st., J.
geras ir nuolatilis, iš dainų ir muzikos suside- skaityti.
vius ir Lietuvaites kuoskaitlingiau- nis, su
NEW BRITAIN, CONiN.
geru užmokesčiu.
Atsišaukti
Jonas Rumbavičius.
bus Bagdžiunas, 2324 So. Oakley ave., siai
Ačiu,
p.
M.
J.
ant
dantis.
510 Main
Cheijonis,
musų Didelio Ro- antrašu: Paul Straus & Co., 2723 W.
atsilankyti
Sarpalių Brolių orke- kitam numery j.
Petras Kaitis. 1607 N. Ashland ave.
žinio Baliaus, o užtikriname, jog nesi- Madison Et.,
Chicago, 111.
strą linksmino svečius muzika.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! KvieN.
p. J. Budrus.. Labai ačiu už žinuJ.
PETERSON,
gailėsite. Bus visokių skanių gėrmų,
A Varaškevlčius.
70 Lafayette
apie lietu/lų-ukininkų gyvenimą. čiame atsilankyti j tą musų iškilminir
Vakarėly j buvo apie 50 y^atų. tes
muzika.
puiki
cigarų
PITTSBUUO, PA.
Labai gerai butų turėti žinių apie pa- gą Balių, nes svetainė yra didžiausia, įkvepiančių
Reikalaujama Agentų.
BaKožnas vienas atėjęs ant.
—

Nebraska.

Antanas
"ant burdo" po
—

musų
t} ūkininkų gyvenimą, santikius, dar- bus gražus programas lietuviškų šoliaus gaus gražią Rož ?.
bo sanlygas ir 1.1. Meldžiame neuž- kių. Kas
atsilankys, bus užganėUžkviečia širdingai visus
dintas.
miršti ir toliaus.
Su pagarba,
KOMITETAS.
942—34-tos
K.
J.
Mikas.
Ačiu.
SunaudosiKviečia
KOMITETAS.
p.

Radokas,
nu m.

esantis

gatvės, turėjo nelabai smagią kū-

čių dieną. (jaspadinė, A. Sinegtirienė, susekė, kad kitų vyrų knygutėse, ant kurių imama iš bučiarnėf, įvairius valgius, kokiu ten
būdu "pasidaugina numeriai"
kat nors, vadinasi,
prirašinėja, kad
daugiaus reikėtų mokėti. Nužiūrėjimas ptiolė ant A. Radoko, kuris norėjęs tokiu budu savo draugams iškrėsti
šposą. Šposai nevisai nusisekę, nes
įširdusi gaspadinė pati teismą
padarė, apliedama A. Radoką
—

karštu

darban

vandeniu

ir

paleisdama

X.
samtį.
Kalėdų vakare atsibuvo
fleldažio svetainėj, ant West
Side, socialistų 22 kuopos vaka—

me.

p. A.
sim.
p. F.

S.

Vaitkus.

Levin—kas.

Ačiu.

Ačiu,

Sunaudo-

peržiurė-

sim.
M.

Vaikas. Kas dar neminėta,
p.
paininėsim sekančiam numeryj.
p. K. J. Vulantas. I jusų užklausimus, kurie yra aiškiai pastatyti, atsakome; kiti neaiškiai pastatyti ir
atsakyti todėl negalime:
1) Pirmu kartu girdime, kad Kristus laike "sūdo" butų
Ryman keliavęs—to niekur nėra pasakyta.

2) Lietuvoj viešpatavo didi kunigaikščiai,—tik vienas Mindaugis turėjo karaliaus titulą; kiekvienas kunigaikštis turėjo savo vėluvą kito
kios, negu kitų, spalvos, taip kaip ir
kitose tų laikų viešpatystėse. Dabartinės beveik visų viešpatysčių vėluvos
yra sulyginamai visai nesenai
dar priimtos.
>
3) Apsivedus Jogailai su lenku karalaite Jauvjga, Lenkų karaliai
bure

Programas Naujų Metų Vakaro!
parengto 4-os kp. Soc. Sąjun. Amerikoje. K. Ketverge, Sausio (Jan.) 1 d.
1914 m. Preiheit Turner svetainėje,
3417-21 So. Halsted st. SveL atsidarys 3 vai. Programas prasidės 4 vai.
po piet. Įžanga 25c vpatai
PROGRAMAS
1. Marsalietė A. Herman'o Orkestrą.
2. Dekliamacija. "Liūdna b? isinga ga-

dynė

užstojo" p-lė O. Kalvaičiutė,
3. Monoliogas, "A pšvieta" p-lė E. Petroniutė. 4. Kalba K. Gugin. o. Monoliogas, "Kaip aš atvažiavau } Rygą" W. Ascila, 6. Ant piano ir smulkos išpildys Karolis ir Juozas Bigeliai. 7. Monoliogas, "Davatka"
p-ni

Męs mokame $8 arba $20 algos į
savaitę vyrams, kad butų savo mieste arba važinėti iš miesto į
miestą,
pardavinėdami mus Auksinius, Sidabrinius ir Nikelinius laikrodžius ir lenciugus dirbantiems žmonėms ant $1
ar $2 mėnesinių
įmokėjimų. Prityri-

Baltrušaitis Bros.,

Joaas A. Ignotas,
Pins Zaviackas,
Juoz. Petrikys,

st
st

METINIS BALIUS
PRAKALBOMIS!

neprivalo buti užleistas. Viduriai privalo but aptuštinkasdien
ti
reguliariškai.
Jeigu užleisti užkietėjimą,
tai tas gali pagimdyti visą
eilę negeistinu pasekmių.
Geriaus todėl tai pergalėti

et

2400 Fifth ave
4G So. 22-nd st.
445 Stati tusi st.
1514 Ross ave.

pačioj pradžioj.

PITTSTON,

PA.
103 N. Main st.
SU
72 N. Main st.
PLYMOUTH. PA.
parengtas Lietuvių Kriaučių Kliubo mas nereikalingas. Teisingi ir blai- S. Poteliunas.
345 E. River st.
Pašelpos, subatos vak., sausio (Jan.) vus vyrai vien lai rašo mums dėlei
PURITAN, PA.
10 d. 1914 m.
Ailas svetainėje, 1436- šitų agentūrų. Paminėkite jūsų da- Jonas Martinkaitis.
40 Emma st., arti Noble lr Milwaukee bartinį užs'ėmimą.
ROCI1ESTER, N. Y.
North American Sales Co.,
[Ave. Pradžia 6:30 vai, vakare. Ti- Box 954
135 \Vefger st.
Dept. 71, New York City. J. Shacek
kietai 25 c. porai.
PA.
SHENANDOAH,
Dabar geras laikas smagiai ir graT. Kryžanauskas,
38 E. Cen'rfc Bt
Reikalinga:
patyrusi pardavėja
ižiai pasilinksminti šitame naujame
SOUTH BOSTON, MASS.
(mergina) pr'e čeverykų Dept.; dar- Paul P.
mete. šitas kliubas visuomet paren248 W. 4th St.
Mikalauskas,
bas nuolatos; gera užmokestis.
K. Yurgeliunas,
233 Broadvvay
kad
jaunimas
gia gražius balius,
gali
J. Oppenheimer and Co.
SPRINGF1ELD, ILL.
smagiai pasišokti, o senieji gražiai
4700 So. Ashland ave.
G. Tachilauckas,
2145 So. 15th Bt.
laiką praleisti. Visi atsilankykite, o
6-tas

Užkietėjimas pas Vaikus

st.

J. Kazakevičia,
J. S. VaškeviCiius,

Severos Tab-Lax
(Paliuosuojunt t saldukal)
suteikia greitą, palengvinimą. Skonis jų yra malonus; vaikai valgo juos labai noriai. Padaryti iš gryir
nekenksmingų su
nų
dėtinių, taip vienok stiprių,
kad veikiai ir paB suaugusius. Kaina 25 ir 50 centų.

—

—

užmiršite

savo

vargus

Kviečia

ir nelaimes.

ST.

KOMITETAS.

Sira.

Ant Pardavimo.

ASMENIŠKAS.
M. Visockienė. 8. Duetas. "Pasakyk,
Julius Schlitkas:
Jusų medis,
rnano mylimas krašte" p-lės KalvaiParsiduoda:
labai pigiai bizniui
įrankiai ir durjs, jeigu nebus prašačiutės. 9. Monoliogas, Kr. širvinskis.
linta į tris dienas nuo šios dienos, lotas, ant. Halsted St„ arti SSčios.
10. Ant smuikos ir piano išpildys KaAtsišaukite lietuviškai pas
bus parduota už kaštus.
rolis ir Veronika BigeUai. 11. MonoD. K. WALSHIM,
John Schultz,
liogas, "Ant vienų peč.'ų" p-lė M. GaS2 W. Washington st.,
4572 Gross ave.
Chicago, Iii. i

CHARLES.

Kiola,

675

ILL
W. 6th ut

WATERBURY, CONN.
827 Bank
Jurgis žemaitib,

st.

—

Reikalaukit būtinai, kad jums
aptlckoj duotų Severos Gyduolių.

Neimkit

kitų.

Jeigu

Jūsų

aptiekorius negali jų pristatyt,

—

KUR GAUTI "LIETUVĄ"
Galima

"Lietuvą"

gauti
už

kiekviena
savaitę
5c., šiose vietose:

užsisakykit stačiai

nuo

,W. F. Severą O
CEDAP

RAPIDS.

IOWA

GALI

APSIRĖDYTI

DAILUS KALENDORIUS Vt 10c.
Ka9 prisius 10 centų markėmis, taa

BEVEIK

UŽDYKĄ.
Nauji lr truput} padėvStl

siutai Ir gaus dailų kalendorių su pavelkilais
kurie buvo užsakyti ant naujo miesto Gary, Ind., nuo pat Jo
orderio ui 940, už $50 ir už 460, dabar pradžios net iki dabar.
įdėkit už 10c. markių ir rašykit
oarsiduoda po $5. Ir augščiaus.
Gali but puikiausiu sportu tiktai už tuo jaus, adresuodami taip:

©verkotal,

KUR INDETI PINIGAI

Josepta

Skinderis,
Chicago, 111.
Parsiduoda pl«ial čemodanai ir la- 3362 So. Halsted st.,
gaminai. Nauji ir truputi paderėti
siutai ir overkotal vyrama ir Januo■Užsisakykite naujai išėjusi mėnesiAteikite J
linmH.
ni laikraštį
S. GORDON
"V A I D Y L Ą",
Vyriškų Drabužių Štorą
CHICAGO. einantj kas mėnuo Chicagoje. "Vai1415 S. HALSTED ST„
dyla" rūpinsis ne partijų, bet teudrais
tautos reikalais. Stengsis paduoti įHile vienas gali uždirbti $25.00 J
iš Lietuvos ir viso
savaitę liuoscmla valandomis; prity- domiausių žinių
Gavimui visų pasaulio. Suteiks diug vietos jaunirimas nereikalingas.
mo reikalams.
Kaina tiktai 50c mesulyg to žinių, rašykit:
tama.
LIPMAN SUPPLY HOUSE
Kas prisius "Vaidylos" redakcijai
Dept. 7
CHICAGO, ILL. $2.00, gaus "Vaidyla" ir "Lietuvą"
527 So. 5th ave.,
visiems metams.
Kas prisius $1.50
gaus "Vaidylą" ir Keleivi".
Adresaa
"VAIDYLA"
M ETRAŠTIS-ALMANACHAS
810 W. 19th st.
Chicago, I1L
$-r>.

DIDŽIAUSI pelną?
IIdant
vartojimo,
suka

savo

kalbėk

veidą

miai sumažina

Kalendorium 1913 m. Jono
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai.

Lietuviškas Graborius.

Pinigai laikomi Banke atneša tik 3 procentą.
Pinigai paskolinti ant Mortgečių atneša 5 ar 6 proc.
Pinigai įdėti į Bondsus atneša 4, 5 arba 6 procentą.

gauti geriausias pasekmes iš telefono

pats pavojus

nuo
savo

iškįla,

Bet pinigai įdėti Į namus atneša 10 ir 12 procentą.
Netiktai kad namai duoda didžiausią procentą, bet
pirkęs namą geroje biznio vietoie, už keliu metų

burnai aiškiu, at-

tiesiog j trubelę

sakančiai mainomu balsu.

"ŠVITURYS"

Su

ATNEŠA

Ku : met

kalbėtojas

už-

klausytojo, jisai žy-

savo

Tas

progas buti suprastu.

gali už jį gauti dvigubai tiek, kiek šiandien mokėjai, nes Chicagos namų kainos kasmet kįla
augštyn. Jeigu namas sudegtų, tavo pinigai neprapuls, insurance kompanija užmokės pilnai.

kuomet kalbama viršum, apa

čia arba iš šalies telefoninio transmiterio.

LITERATŪROS SKYrtlu-E TELPA:
L. Giros "Geradariai ellėa
"Beauštanli aušrelė..."—Pij*sa dviem pa—

veikslais. "Dainius ir žmonės"—ellėa,
"Ramunės"—eilės.
J. Šeiniaus "riapnas"—gyvenimo pasaka.
M. Vitkaus 1) "Ant
"Baltasis
Gvazdikas,"

4) "Laisvoji

rožė,"

vandens,"

2)

lanka,"—eilės.

saviškių"—Iš

gy-

A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš
venimo žmonių apysakėlė.

gy-

..L. Pelėdos "Dėl
venimo vaizdelis.

Kodėl tada neperki

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

3) "Gelsvoji

Official 100

Prakilnesni amerikonai

kad ateinantį pavasarį darbai Amerikoje pradės gerintis
prosperity." Kaipo pamatą laikų pagerėjimo jie priskaito
užbaigimą Tarifos revizijos ir priėmimą "Naujo Currency" biliaus, kurių tai bilių Amerikos
fabrikantai ir pramonininkai pirmiau labai bijojo ir dėlei to darbai buvo
apsistoję. Bet
kadangi šie biliai tapo apdirbti ir užbaigti pagal Amerikos žmonių norą. tai ta baimė praėjo, ir dabar fabrikantai ir pramonininkai galės drąsiai už darbo imtis. Tokiu budu darbų
busią visur pilnai. Jeigu šie spėjimai išsipildys ir darbai pagerės, tai ir namų kainos tada
žymiai pakils, ir tie, kurie turi namus pirkę, gerai pasipelnys. Todėl, dabar yra geriausis
laikas namus pirkti kol jų kainos žemos, o parduoti su pelnu, tada, kada jų kainos pakils.

M.

Gustaičio "Naujiems Metams,"
Fragmentas.
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin-

kas"—Monologas.
Tolinus seka Mokyklos, Musų

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PRAMONES IŠTAIGA

fab-

"VILIJOS"

rikai, šelptini fondai, Musų artistų
kuopos, Artistų suraSas;
Vilniaus
cltronika.
Surašas
visų lietuviškų

Turi

j

Oislfmu laldolltmi nnmtrudlŲ !r ai
faikrašilų Lietuvoje ir Amerikoje Išeinančių su jų adresais ir kainomis. laikau automobilių, paraamdau ant Į
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko- veseillti, krikštynų ir pagraby už pl-!

Užsirakant

ir

pinigus

3218 So. Halstod St.,

LINE.

Parduoda už labai lekaina? (prekes) na'a. lotus ir fartnas, kuUiri
didžiausĮ pasirin-,
rija
kinu. Apsaugoja
miog
ugnies namu?, bi/nius ir
furničius geriausiose kompanijose.
Perkantiems
properte' dirba
visokias
reikalingas popieras ir pampina paskolas
rnortgečius.
Parduoda lotus
visose Chicdfos miesto d»lyse
5300
nuog
ir
atiMčiauj. Taipoai
turi

garlaiviais

16,000 tonij.
13,500 tonų.
1J,000 toutj.
IKI ROTTERDAMU1 i ■> dienas br
persėdimo, į U (lii'iuj br perdilino iki
LIEPOJ AUS.
DAŽNi; S PLAUKIOJIJMAI.
—

—

—

...,L

p^nMiimg oiznių ir

otini^rių namų

su

o svetimų žemių
pinigus mainome, perkame lr parduodame. Parduodamo šlJkortea ant visų
linijų i
krajų ir Is krajaus, taipgi tlkietua
ant geležinkelių po visą
ir

Europą.

Ameriką

Musų Banka Išdirba visokius raštus
lr dokumentas visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatlškal lr
pt* 'aiškus. Tik kreipkitfis vlrSmlnfi3

Paauksuotas, 20

biz-

metų Gvarantuotas, 17 Jevvel,

Elgin,

12

saizo,

Laikrodėlis

285

vertės

K. KATUTIS

ti

yra

$25.00 ir ki-

pardavinėja

Čia paminėsime tik

parodysime.

po

$25.00. Aš nupir-

LIETUVIŠKAS
GRABCRIUS

kau Deš mts

W. I8th St,

laikrodėlių
pigią prekę prieš Naujus Metus,

Tūkstančių (10.000)
Elgin fabriko už

nuo

II710

Ghicago

tai

pardavinesiu juos

po

pakol neišparduosiu. Jeigu kas
pirkti, tai nelaukite ilgai, nes
paskui neliks. Su kožnu orderiu
gausite kataliogą uždyką.

GERA PROGA!
Crflmatika anzli&koskalbcMTi-)*

kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir raSyti be
mokytojo
13s
Naujas Budas mokytis rašyti b9
mokytojo
10c
Aritmetika mokinimuisi rokundu, s.u paveikslais (apdaryta).. 35c

P. K. BRUCHAS
3248 So

Morgan Street

GHICAGO, ILL.

Viao SI. 60

Kas atsius iSklrpęs Slt^ apgarsinimą iš "Lietuvos" ir 11.00 per
moncy order, tai gaus visas 4

knygas 60c. pigiau.

LIETUVIŠKI

ATPIGO

REKORDAI!

lietuviškų
dabar turime 30
jvairioms dainoms rekordų, kurie iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar parLietraukėme didelį transportą Iš
tuvos Ir gavome pigiaus, taip kad daMęs

bar parduodama
siuntimu.

Parašykite

$1.00

po

savo

mums

Pa-

8U

adresą,

prisiusime katalogą, iš kurio
lėsit; pasiskirti Ir apslstelluot!

mes

Geriausios Siuvamos Masines yra
"SINGER"
...

mmm

P. Mikolainis
Boz 62

3252 So. Halsted St, Chicago, 111.

$16.75

norit

New York City

antiaSu.

ĮSIDĖMĖK!
dovanos reikalingos visiems!
"LIETU V .y DUODU UŽDYKĄ!
Prikalbink 2 "LIETUVAI"
skaitytoju ir
prie tų 4 dol. prenumeratos, pridėk tik 1
doliarj nuo savęs ir piisiųsk tnan kartu su
savo paveikslu
(pikčėrium) išvijo S dol., tai
gausi "LIETUVĄ" visiem* metams ir artistišku ant drobės tepliotu paveikslą didumo
Tokios

o

gaIle-

tuvIšl'Tn dainoms Ir deklamacijom-?
Adresuokite:
rekordus.
A. OLSZFWSKI,
Halstei

S?62 80.

st..

Chleas^.

T"

Nuo

persalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo
pažandžių. Nervų skausmo, Gerklės skaudėjimo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir
muskulų skaudėjimo, Grvpos, Reumatizmo,
Podagros ir daujj kitų skaudulių. Ano.a yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniem^, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 ccntų, su prisiuntimu 55 centai.
Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutės
Anolos ir psrsitikrinkit apij jos gerovę. Adresuolcit:

Phonc Drover 5052

16x20.

c* opwi3

HHjmm&Mmuis,

fmfims

rtfim r scenos

fOTKALAtt*

"YflHfflfilS" hintį ridi f«i
kdrriflų

ir

Karnas kaštuoja $5,000, o rendos neša $600 per met;j, per 10 metu $6,000. Taigi per
pati remia namą išmoka. Įmokėk tik S f,000, o reštą duosime ant lengvu išmokesčių.
Namas kaštuoja $7,000, o rendos neša $732 per -metą, per 10 metų $7.3-'0. Taigi per
2.
10 metų pati renda namą išmoka. įmokėk tik $2,000, o reštą duosime ant lengvų išmokesčių.
3. Namas kaštuoja $16,000, o rendos ne-a $1.800 per metą, per 10 metų $18,000. Taigi per 9 metus pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $5,000, o reštą duosime ant lengvų
išmokesčių. Šitame name yra teatras. "Lease" šito namo baigiasi 1 dieną Birželio, 1914
Rendauninkas nori gauti "leasą" ant kitų 5 arba ir 10 metų. Todėl perkantis
metuose.
su randa ant 5 arba 10 metų, arba jei nori, pats
buti
gali teatrą vesti.
aprūpintas
gali
Namas kaštuoja $50,000, o rendos neša $5,200 per metą, per 10 metų $52,000. Tai4.
gi per 10 metų pati randa namą išmoka, [mokėk tik $15,000, o reštą duosime ant lengvų
išmokesčių. Šitas namas yra išrendavotas ant 10 metų.
Turime ir daugiau gerai apsimokančių namų pardavimui.
Šie visi namai yra išrendavoti ant kelių metų, rendos plaukia kas mėnuo reguliariškai.
Juos gali pirkti su mažais pinigais ir per 9 ar 10 metų iŠ rendų išrenki savo pinigus, ir
Žmonės suka savo galvas, kaip uždirbti pinigus, o nemato kad čia
namas tau lieka dykai.
laukia
uždarbiai
žmonių, tiktai jų žmonės nesupranta.
Todėl, jei jieškote gerai apsimokančių properčių, tai ateikite pas mus, o 11103 Jums jas

(GOLD FILLED)

LIETUVIŠKA BANKA

singai,

kįla

keletą iš jų:-

Laikrodėlis vertes $25.00uz £16,75

vakare.

Town of Lake

Priimame pinigus 1 Liauką užčėdljimul nuo vieno doliario ir 'Įauginus
lr mokame trečiu procentą ratomis
ant metų.
Siunčiame pinigus i visas svieto įlalis pigiai,
greitai ir tei-

vertė kasmet

1.

Chicagc.

Savings Bank
Joseph J. El/as, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

kurių

9 metus

niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastii
p.ielpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Rcikil.uij.vra agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:—
|
tekančiu antrašu:
A. K. JOHNSON * CO. (ieneral Pa si.
Agentą, 8.i8 \V. 3Jrd .it., (hicago, 111.
Telefonas Dro27 Bro.idvi.-ay, NKU YORK.
vor 2J50.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.

Telephone Canal

ir

kils augštyn.

BENDROVEI

pagalvinių taksi; $4.

Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie «icz
vice-pres., A. J. Bierzynski iždi'iinkrs.
Priima bankon pinigus ir moka
3%. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duodamo čekių knygutę, is kurios parašyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Kcal Katate. Perka
ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines skryneles
(boxe&) po
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir
siunčia pinigus i visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panertėlial?, seredoms, ketvergaia Ir subat*)mis nuo
nlnkalH Ir pėtnyčiomis nuo f
r; to iki
8 ryto Ik! 9 vakaro; ned' lio nls, utar6 vakaro.

centų

mas

Tiesio«inis keliavimas Urp Rusijos ir Amedidžiausiais, puikiausiais ir grcii
Rusijos imperiškos kra.io^, dubcltavg įaustais,
iriubtj

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland ave.,

bai gerų namų geriausioje biznio
vietoje, kurie neša nuo 10 iki 12 pro-

medaliais;

J. FILLIPOVIČIUS

rikos

Kainos išaugšto mokamos.
Liepojus iki New Yorko $32.75 ir

spėja,

Męs turime pardavimui keletą la-

Kreipties. VILNIUS, Poltavos g-vė 55
"VILIJOS"

K.

Rl'SSIA
Kl'RliK
CZAK

III,

Telephone Drover 2186.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halstfid St.,
Chicago, III.

RUSSIAN-AMERICAN

Chicago,

ir

už savo dirbi*

Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Šerais (pajais)

J. A. PETROSIUS

siunčiam

mašinų fabriką
fabrikaciją

—

adresuokite:

ūkio

riius 1 aukso ir 4 sidabro
norėdama padidinti

Balandžio, Gegužės, Birželio, Lie- gesnę prekę, kaip visi kiti. PribuRugpjučio mėnesių. Ant galo nu j visas miesto daili labai greitai,
Informacijų skyrius. Viso 2/>3 pusi.
diec^ ir nakt.J.
vo,

65c

Vilniuje

BENDROVE

Sandelius, apdovanota

pos ir

Kaina

ir neimi pelno kaip kiti ima?

ir kad 1914 metai bus tai metai "of

Dagio "Širdžių susiartinimas."
—

namo

tntrafiškss

toto M aieUv mirt, ki(iM tpiM Ujtiu ir sent,

Kaitra M\m:
Amfikiji S2.M
13.80
Užsi«fijif
20c
Minis m.

"VEIUOUS"

i

Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir prisiusi man
jų adresus ir 6 dol., gausi metams "LIETUY-V ir padidinta savo paveiksi.-} vi«ai uždyk?.
Aš galiu padaryti da 12*lakMn
laiškams popieros, arba dailias sagutes (įkulionikns) su
Tavo paveikslu irgi uždyką, jei prisiusi 2
skaitytojų prenumeratą 4 dol
Išsirink iš tų 4 dovanų, kiirj Tau geriausiai patinka.
Darbas gvarantuotas.
Siųsdamas paveikslą
grupoje, pažymėk kryžiuku iš kurio nori pasidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klausk
laišku. įdėdamas 2 c. krakažcuklj.
Adresas:
Męs ja* oi4*fluod>LT> e Ir išmokiname 3133 So. JUOZAS BRAKNIS,
Morgan st.,
Chicago, 111.
aiutl. Turime atspaulę Lietuviškoje
kalboje knygas, pagal kurias galima
Iškirpkite šitą apgarsinimą. Kiekgreitai ir gražiai išmokti siūti visovienas namu savininkas, kurs iškirps
kius siuvinius. Męs parduodame mašitą apgarsinimą ir atneš j]jį ponui
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00
i'Joz. Huflakui, turinčiam ofisą Leniki

$59.00 gvarantuojam kiekvieną makiškame Banke, apturės kaštų knyant 10 metų. Taipgi sutaisome
dėl randauninkų, Apturėti jąją.
Bcnaa mpšinaa. Mums nedaro skirtu- gutę
■galite uždyką., jc'.fc'u iškirpsite šj
mo, kur mašiną reikt'; pristatyti, ners
Ruftlją. Mūsų štoras randasi po šiuo- apgarsinimą ir atnešite ji jį i mano
ofisą.
nl adranr
Jozef Husak
Ofisas Lenkiškame
ANTANAS VISBARAS,
Panke. Baltas kampas, North West
8.
Halsted
1239
»t.,
Ch'cago, 1(1. Trust aml Savings Bank. L. 5. 1201
Velephont Yards 452?
Milvvaukee ave., kampas Division.

čiu?

DR. K. DRANGELIS

Kiekvienas gali išmokti bai berytrumpu laiku lr galite padaryt
pinigu kol mokinate. Rašykit, klautės

sdami

PUIKI KARČIAMA
Ant Bridgeporto.
Prieš Freihelt Turnor svetainę.
Prašau atsilankyti pas savo tau-

informacijų. Nossokoffa Barber
Cdllege, 1202 Tena ave.. PltUburg, 3428

tietį,

o

busite

Priešai A

9

ryto lig 9 vakare

Chicago,

III.

av.

1725 W. ISth St.,

s a s
Dept. 6,

Exchanga Bldg.,

Rooms 1107-1114

Teltphona Pranklln 1179
Lietuvis advokatas, t>aiįę3 teisiii mokslą Amerikoj*. V cda visokiai bylas, o friliJkas ir Kri.
Kunauikas

Chlcago, *'1.

Telefonas Yards 3162

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. Washlng1on St.
Stock

s,

OlŠevskio Banką

F. P. BRADCHULIS

visuose

taiimuasi

Dr. A. L. Graičunas
GYDO

3310 So.

INVAIRIAU3A9 LIGAS

Halsted St.

Chieago, 111.

uuduoaej.

6yv. 3il2 S. Halstad St., arti 31-m

DIDŽIAUSIA VAISTINYDIA

Telepbone Yard«2390

POSZKOS
ADVOKATAS
KAZIS

KRAUČUNAS.

metas Skyriau* Viršininką, luspek
toriura
Sv-vi'nyt'į Valstijų Imniizrnnijos
turi tisas i'issas kaipo Attorney, Advoeute;

Buvęs

9

Pra'-tor, Soliciror ir (!ominftlor-ai-r.aw. Veda
vltokiai bylai (procas) visuose trismtioM ir
Gavimui paUrimtį
kri-lnkitės laiškai:'. i/l«dntu{ Urasos žch'.-cI^Ii
•irsiikymui. VVdlinui svarui^ byl'j Ir reikalų
ypati>kni į visas Valstijai ir iii^sAdresą-:
tt:5 e-ilvu' pareikalavimo.

<l«|nrtamentu įkyriuose.

KAZIS KRAliČUNAS

užganėdinti.

Antanas Tumas.
3o. Halsied st.,
Chicago, UI.

nuo

3261 So. Hafsfed St.

—

1871 Miiwiit« Alt, .CfflCAGO, IL

s.

LIETUVY8 DENTISTAS
VA LANDOS;

403

ATTORN£r AT LAW
SEATTLE, WASH.
Lyon Bulliilnj

K. ZURAITIS
PIRMAE1HNIS BUFETAS
Salias alus, gera deg-

tinė, kvepianti cigarai.
:

Užlaikome gtriumas gyduole* nuo \isoki'j !igy, kiip vyriškų, jaunų ir stii'y,
taip ir moteri&Ų, nuo gomho, svaigulio,
gal.'os skiudėjtiuo, rtumatizmo,
kcj't pūtimo, Slapiavimo ir kornų.
Visokiame reika'.e raiykita aiškiai, o
ga:« :- tikr* at;akym» ir gyduoles tu
:r.a/4

pr*kj.

Priima Bveol-n

kuoStrdlngiausIai.

:

3200 S0. HALSTED ST.

F, A, POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street
CHICAGO, ILL.

28 metu

e

laikraštis

senas

Geriausia Lietuviška aptiekA

VIENYBE LIETUVNINKU

F. A.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Jozapaitis, aptlekorius

vininkas,

ir sa-

savo

aptiekoje užlaiko viIr paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ii- , sokių vaistu ir išpildo visokius recepn!ų 15 Amerikos, Europos ir viso svieto, o tus. Taipgi mano aptiekoje galima
prenumerata kattueja rnotams tik $2.oo; gauti visus lietuviškus daktarus; podraug ir
Mano aptiekoje
pusei metų $1.oo. U/.rubežiuose; metams ! suteikiamaangliškus.
geriausi patarimai ir kas
$3.oo; pusei metų $1.50.
ko

reikalauja.

Antanas A. Slakss
Arn'OKATAS

Laiškais tik tiems at-

RAŠYK ADRESU:

sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampą.

J. J, Pauksztis & Co.
120-124 (irnnd Str.,
Brooklyn, N. Y.

F.A.JIIOZAPAITIS

Veda visokias

obstraktus ir

Yards 155 arba Yards 561

dokumentus.

RAŠTIS

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KŪLIS

MIESTO OFISAS:
Room 510 Ashland

Liet vis

Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halstcd St., Chica^o, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. SpeoialiSkai gydo limpančias, užsiscnfįusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Cor.

jau 25 melai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis

Dr. G.

Prenumerata metams $2.50
„
pusei mėty $1.25
Adresuokit taip:

W. B.

BOCZKOWSKI
Mahanoy City, Pa.

{steigta
PRIIMA pinigus taupiniraui
juos 3 procentu metams.

nuo

SKOLINA pi niguB pirkimui
PKRKA ir

parduoda

ir

vieno Dolierio iki

didžiausių sumų

Telephone

ir lotus ir stato kitiems

namus

namus

ir štorus ant

išmokesčių.

lengvu

,

ne

Tai

ką padaro

Tik reikia

Čekių

knygeles,

eu

nuo

Rosijos

kuriais tai čekiais

I metą turėsi
5 metus turėsi

$

10 metų turėsi
20 metu turėsi

RANDOLPH 1307

o

ir

pilną informaciją.

3149 S.

Morgan

ĮIETIUOS REJEBTAIISKAS BIURAg

St.

Kertė 32-ros gatvės.

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, dalės ir pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

GHt&lGO, ILL

1/49 Sū. HALSRED ST.

kitų miestelių

namus,

o

3252 SO. HALSTED

SHICA60, ILL.

St.,

J, M.

Nedėliomi

Pėtnyčiomis

nuo

9

ryto

iki 1 po

kada«nors

matei

laikraštį

kurie pinigus kuparėliuose

Petras Vaitiekūnai.

gausite

Agentas.

yra keliaujančiu "Lietuvos" agentu,
šiomis dienomis jisai lankosi Miehigan valstijoj. Užrašo lr priima prenumeratą. "Lietuvos" ir prie jo galima nusipirkti visokias lietuviškas

"DRAUGAS" yra 8-nių
puslapiu
didžiausio formato, vedamas geriausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" atsieina mitins $2,
U?$Uij!u#S8 melams $3, pusei

51.*0
laiSkus adresuokime

Rašydami

knygas.
Petras Vaitiekūnas yra atsakomas
"Lietuvos" agentas, todėl Jam kur
atsilankius, galima be baimės laikrašti užsirašyti ir pinigus jam užmokėti už pronumeratą, o m?B laik-

JI

B.

DRAUGAS PUB, CO.
263-4 W. 67ih St. Chicago, III.

A. OLSZEWSKIS,
"Lietuvos" leidėjas.

ryto iki 9 vakaro.
ryto iki 6 vakaro.

Šviesa Namams.
Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam
vartojimui namie
geriausia lempa, kurią jus galite
—

nupirkti, yra Rayo.

skaityti

arba

dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo
lempa, bet jus negalite gauti geres-

yra žemos kainos
nes šviesos už
by

kokią kainą.
Rayo lempos apšviečiadaugiau

Lfiveskio

The
a

Dieninė ir Vakarine Mokykla.
Mokinama:

■

;Prirengiamasai) Kursas,
Prekybos Kursas pafal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą
(del manančių jrjiti Lietuvon).
1

Pradinis

l.

D-re Maria Dowiatt-Sass

MOKYKLA

jRįį/O
Pas

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

PLone Canal 1203
Valandos:

Tel. Austin 737
Valandos:

tuo

Nedalioms
0:30 iki 12:00 vaL ryto

tiktai iki 9:00

kiekvieną ryt}

D jvanos!
Pirkite už $6 vertės mūsų žitabako dėl cigaretu ir išsirinku sau dovaną iš sekančiu
daiktą: 1—Naujausis importuotas Fonografas su duda„ kuris
.Krajina grsrai ir aiškiai visokias
'muzikas ir dainas. Kiekvienas
gali turėti savo name konceilA.
2—Geriausią Armoniką vokiško
išdirbinio su notomis ir nurodymais. 3—Puiku stalavą nikelinį
Laikrodi su muzika, kiekvieną
kartą grajina 10 minutu. 4—
Vyrišką ar moterišką paauksuotą laikrodėli, ir puikiai išmarginta.
Atsiųsk mums ant rankos 50 centų markėmis, o mes jums
prisiusime 40 skrynučių tabako, 4 g£ .tunku už $6 ir jusų išrinktą
dovaną. Likusius $5.50 uimokėsite, gavę tavor.-j. Kam tavoras nepatiks, gali j} neimti. Kanadon Ir abelnai j užrubežius tavorą
siunčiame, tik gavę iskalno $6.00,
nomo

English Asiatic Tobacco Co., Degt., !I5 E. 7th St„ New York Uity

Jums

kaipo dovana Naujiems
Metanr>6.

Malonus Viengenčiai: Ar dar
mokate randas kitiems? Jeigu
taip, tai išrinkite 6 skaitlines
nuo $1 iki $10 ir įrašykite
jas į
šiuos keturkampius taip, kad
abelna suma išneštų $10,
ba lygiai tiek, kiek randos

—

kate.
Atsiuskit

armo-

ną. Išmokinu valsą o rusių, taip, kad
gali Irįsiai eiti šokti puolikoj. Taipgi
išmokinu ir kitus šokius bu keletą
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai.
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori įmokti šokti, ateiti dienomis nuo 9 valandcs ryto ir
net Iki 11 valandai vakare. Taipgi
mokinu visokius šokiu9 I.uck & Wing,
Buct Skirt, Irisb Jig, Clog, Spanlsn
\Valtz, Waltz, Two Step, Side Step.
Pirma Lietuviška Mokykla Ameriko;.
Mokytojai: Misa Ruth. D. Brown,
Miss Joamia VValeto, Prof. JuIIub Saldauskis, 1843 S. Halated et., Chicago.
Ko/ną pėtnyčios vakarą atsibuna geriausia muzika. 1843 S. Halsted st.,
cor.

teisingą Išrišimą,

19th st.

greičiausiai, tai gauste nuo mųs
pilnas informacijas sulyg to,
kaip likti savininku 2 parcelių,
netoli New Yorkr. fabrikų mieste, kur reikalaujama

žmonių j
įvairius biznius, darbus ir pra-

Seniausia

v'A INA

jžBUT,"

Jums nuosavų
loto ant mažų

namą

ant

jūsų

mėnesinių išmokesrių. Prisiųskit išrišimus, tai
gausit tolimesnes informacijas.
Adresas:
132

Sales Manager Dept. D.
Nassau st.,
Room 309
New York, N. Y.

Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti J
-i«

i.

i'

m

A

ir

.•

Mes absolučiai gvarantuojame, kad Vigo-\
rola yra vienutinis sviete vaistas plaukams I
želdinti, jeigu Jums slenkr. plaukai, jeigu
niežtigaivą, jeigu turite plaiskainti galvoj, I
tai gelbekite tuojaus. Dabar turite progąl
atgauti savo plaukus. Vigorola jus isz- ]
Oud'js ir turesito gražius, ilgus ir puikiu? j
plaukus. Vigorola yra išbandyta ir gva-1
rantuota.
Suvienytu Valstijų valdžios,
lUnder the Tood and Drug Act), Nebusifl
plikas, jeigu vartosi Vigorola. Rašyk]

J

j

reikalaudamas butelio Vigorolos.

Vi|or«!sCo.Dep.B.3149S.Horganst.Chicago

Įv Cuicaco

Gražią Naują Svetaln%
Susirinkimams,
bavestuvėm#,
ilini lr U.
priimi■u!r broll&ka rod* kiekvltnin

Širdingu

l253l!iliioisCt,. Kerte SSrd
Telephone Yards 2750

ir

[GELBEK1T JUSŲ PLAUKUS!

Indiana Corporation)

pis

merginos, kurie
nemoka šokti, niekuomet
I negali užganėdinti savęs

fti

An

Uilaiko visokias pirmo
skyriaus gėrimus ir kvcu
penčius cigarus ir

kinai

i

Visur.

mim ridikii

monę.

Vienatinė proga Jums palikti
pilnu savininku parcelių visiškai
u/dyką ir tai tiktai prieš Naujus
Metus. Pilną gvaranciją gausite
nuolatinam darbui ir išstatysim

Lietuvių užeiga

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJ E.
Kurioje gali kiekvienas
gerai ir gražiai fšmokti
šokt j trumpą laiką ir už
labai mažus pinigus. Vai-

$1.00 i

Vertelgas

Neda

Vedejas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

Phone Canal 37C2.

kuo-

Lamp.

STANDARD OIL COMPANY

G. J. L E VESKIS,

Prof. Julius Šalkauskas
užtikrina, kad
Išmokys šokti kiekvieną i^uaą ar se-

vaikų ligų specialistė

milijonus

ejudinant kamino arba danysSio. Lengva išvalyti ir jdėti knatą.
Uždegama,
iė£uo|n. Ekonomiška. Padaryta Įvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams.

Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir LenkišUa).
Del smu kesnių žinių kreiptis yoatiškai
arba per laišką šiltom antrašu:

ŠOKIŲ.

negu tris

namų.

<*

pietų.

Jokio žėrėjimo, jok o m rgejiaiški.
Jųs galit i prie jos

šviesa minkšta ir

mo.

IC,1Kac

1»:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

6 iki 9 vakarais

rytais

Chicago.

Lietuviška,

Ofisas

nuo

9 iki 12

"DRAUGĄ"?

BANKOS VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis ir

nuo

TANANEV1CZ,

3X49 S. Morgan St.,

rašti reguliariškai siuntinėsime.

8
nuo 8

Nedeliomis

"Katalikas" metams $2, puseej mėty $1.
Užsiraiyt "Katalikas" galima kiekviename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną "Kataliko" numerį pamatyti veltui.

Atvažiavusius IŠ KITUR MgLDŽIAME aplankyti Ir
musi| Banką.

nuo

Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis

yra 12-kos puslapių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

CHICAGO, ILL.

Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis

BIURO VALANDOS:

KATALIKAS"

Ar

o

CHICAGO.

ST.,

reikalinga

užsisaKyti

į

kiekvienas žmogus.

Rašykite mumi,

ir kiekvienam

"Katalikas"

A, OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted

'Naudinga
:

"LIETUVOS"

lietuviai.

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

COKNER 18th S r tEET

Rašydami adresuokite šiteip:

duo

DROVER 5326

Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

Dr. C. N. Glaser

52.70
279.82
604.56
1418.26

vieną dolierj sanvaitėje gali užčedyti

Šioje Bankoje gtH pasidėti pinigus

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Telephone

Kontraktus

LIETUVIS GYDYTOJAS

jie apmoka algas,

Taigi pradekite eėdyti.

ir

7 ik 9 vai.,

nuo

Išs iriant ncdelias

Dovierennastis,
Pasportus, Affidavitus,

ir toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dien$ ir naktį. Esiu spec'alistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendiutcse Ujos-j.
Darau visokiu operaciją.
Liekuosi su pagarba

prie

"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka
kavojo, tie dabar gaudo vagius".

Moterų

VAKARAiS:

Rusiškas

DR. A. YUšKA

konsulio pas

ugnis negali prieiti.

vienas dolieris,

pradėti.

St.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

PiDigiiB turi tik tie kurie čėdyja, o sučėdyja tik tie kurie Bankon deda.
Užčedyk lik vieni], dolierį eanvaiteje padėdamas ji Bankon ant 3 procento, tai
Per
Per
Per
Per

Morgan

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje,

vagis,

Street

33-čią gatvę)

po numeriu

Tel. Canal. 2118

bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir
lengviausias
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos
čekių negali šiądien atsakančiai savo biznį vesti.

kurios nė

Halsted

ant

PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina,
portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
BIZNIERIAMS duoda

locnų namų

M. J. DAMIJONAITIS

amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.

SIUNČIA

savo

3149 S.

man

903 W. 33rdSt.,

and Clark Sts.,

M. Glaser

kayįas ir laiiitfcras popieras. Adresas:

parduoda M< rg^ius ir Bondsus, netaurius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS C1 icag m iskolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankoae.
v

J

laišką, paminėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu .cartu?
Reikalingi knygų platintojai nįeotai U mai»snių miestelių, pardavinėti

PKRKA ir

IŠMAINO ruskus pinigus

CO,,

lietuviškų KNYGŲ nuo
naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikalifikų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
kouccrtinkų, klernetų ir t t.
Ridant

So.

il'rieiai

apreiškiu pugoclotui visuomoniai, Jog ėsu seniausias gydytojas
an
Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą. ir gyven:-

seniausios iki

statymui narni) Ciiicagos mieste.

Block

tuuoiai

2 KATALIOGAl DYKAI!

ir moka už

Randolph

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255

C H ICAGO

Eina

1893 metuose.

Peržiūri

(suduose).

padirba visus kitus legališkus

DU-KART NEDELINIS LAIK-

3252 So. Halsied St., CHICAGO, ILL
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Barika Chicagoje.
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto

civiliškas ir kriminališ-

kas visuose ieismuose

APTIEKORIIJS

3601 S, HALSTED ST„ CHICAGO

Telephone

bylas,

ar

negali

turėti linksmus

laikus, nes yra taip, kaip
numirę, o kuomet moki
gerai šokti, visuomet busi
linksmas ir kitij paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilankykite po numeriu:
£36 W. 33HD ST., CHICAGO, ILL
Arti Morgan gatvės,
Mokinama; Panedėlyje, Utarninkė ir
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.

Mokytojai

Prof.

F.

L.

Jankauskas,

Mlee B, Tisaltl.

M Turėk Savo Namuose
WGeriausią Degtinę*
ynoributi

'pavaišinti

(arielką) jei

sveikas ir turėti kuom
savo

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausią degtinę

Daktarai

S=0=L=0

1

]VX\v£Q

Rve

Kaipo Skarų, Tvirtą ir sveiką gerynią
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtini.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. GO.
216 W. Madison St.

SŽi DEP'T L. GHICAGO, !LU
A.

CHAPOSKfc, ir T. PODLASKIS

Lietuviai

agentai

