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July i3thf 1893,

at

the Post Office of

tai- grekams šešias savaites laiko pamiliardo doliarių išviso, sitraukimui iš Albanijai pripažinko gali užtekti ilgam laikui. Bet tų apskričių.
ar
ištikro jis gali palaikymui
MEXIKO.
Naujai didžiųjų viešpatysčių
-avo valdžios tiek pinigų nuo tur- išrinktam valdonui,
kunigaikščiui
\tkakęs >u pastiprinimu prie tuolių išspausti, reikia abejoti, \\ ied. nelabai patinka Albanijos
vadovas
nes
veik pusė tų didelių pldt.ų sostas, nes algos jam siūloma tik
(>jinaga revoliucijonieriu

i

$5,000 kontribucijos,

puse

generolas \ illa tuoj griebėsi žemės valdytojų yra revoliuciobombardavimo kariumcnčs pozi- nierių apvaldytose valstijose; kicijų. Kariumenė išsyk gynėsi; tor-e gi valstijose daug didelių
bet paskui perbėgo į Jungtinių žemės plotų yra svetimtaučių
į
ginklais ir ka- rankose, o tuos išnaudoti pavoValstijų pusę
„u

$50,000.

Todėl

jis

nori

atsisa-

kyti.

Bet apart jo, yra kiti kandidatai albanai, kurie nori savo
tėviškę valdyti. Sumaniausias iš

10 d. SAUSIO

Aleksandras Svarpelis paskirtas
\" il nei io
(Vileikos) kamendoriuin; kun. Mikolaiuną, Šemetovščiznos kleboną, sėdintį vienuolyne teismo paskirtą jam
bausmę, paskirta pavaduoti kun.
V. Sorosiek'as, buvęs Giniondro
kam.; vidaus reikalu ministerija
po keliu metų draudimo leido vėl
gauti vietą Vilniaus vyskupijoje
buvusiam Zabludovo klebonui kn.
A1 a r t y nu i Pu m o v s k iu i.

jų yra pagarsėjęs gynimu tvirtones už tokius užstotų jų vės Scutari Essad Paša; gabesjinga,
tai
lėms visai nebuvo amunicijos,
! tėvynės valdžia ir tokiu budu nis, turbut, už vokieti \Viedą.
LUŽKAI, Ašmenos apskr. t'ia
kariumenė ant revoliucijonieriu 1 Įnerta susierzintų net su jam Norėtų Albaniją apvaldyti ir bukluonas su javais. Javu
sudegė
bombardavimo ir atsiliepti nega- prielankių kraštų valdžia.
vęs Turkijos karo ministeris 1/.išrub. ir
už
kanuo-

Pasirodė, kad

nuolčmis.

Revoliucijonieriu vadova- Jungtinių Valstijų pasiuntinys,
generolas \ illa apie paėmimą sugrįžęs iš Vera C'ruz, kur susi-

lėjo.

miesto Ojinaga

prane.-ė vyriau-

siamjam vadovui,

generolui

tiko

Car-

teno

pasigyrė, jog ji? žadėjo
miestą paimti, ir parodė, jog

ranza ir

sono

tą

pas

išpildymui pažadėjimo
Bet

ar

turi gana

nuo

reikėjo

tam

sugrįžusiu iš \Yashingspecialiu prezidento \\ il-

-u

Lindu, atsilankė
bet
nežinia, ko jis
Huertą,
sako, buk jo
Jis
jo norėjo.
atstovu

sumanumo.
atsilankymas su politika nieko nekitas dadidelio sumanumo, tai
turi, bet turbut yra kitaip. Juk
veik dvigubai
Villa
turėjo
į Jungtinės Valstijos Huertos nelykas.
kariautojų, kuriems nieir su

daugiau

ko netruko,

o

jų priešams

ir šūto-

amunicijos pritruko;
priešininkius kaipi beginklius
pajiegodidesnėmis
su
daug
kus
viams

juom pertraukė
j dipliomatiškus ryšius, todėl ir jų
pasiuntinys, turbut, nepasveikinti

j pripažįsta

į

važiavo pas Huertą. Turbut jis
IInertai pastatė gal naujus reika-

sumanumo nemis įveikti didelio
lavimus, o tas ju nepriėmė.
reikia.
Revoliucijonieriu vadovas, geIlucrtos gene- nerolas
Ojinaga
Vrilla, iš Ojinaga mano
(lyno
neperėjo grižti atgal j Chihuahua su visa
rolai Salazar ir Orozco
Valnes dabar prie Jungsu kariumene į Jungtinių
pasisekė tiniu Valstijų rubežių kariumestijų pusę, bet jiems
tik
nės nereikia. Cliihuahuoj jis žanuo rcvoliucijonierių pabėgti.
kiek
ir
da suorganizuoti 10,000 kariaunežinia, ar su jai> pabėgo
ir sumakareivių. P>e kareivių
tojų ir traukti prieš Iluertą į
nenunieko
miesto Mexiko apieiinkes, kur ir
niausi* karvedis
ir išdabar yra pulkeliai Zapatos šaveiks. Xors tie generolai
nekareivių
jie
bet
jeigu
truko,
lininku, tik, kaip rodosi, tarp
1 Įnertai pa(arranzos generolu ir Zapatos
tilti, nedaug galės
didelio sutikimo nėra, nes vieni
gelbėti.
I Jungtinių Valstijų puse per- ir kiti veikia atskirai.
tik be amunisu

Ikariūmene,

ginklais,

ėjo

3,000
cijos, kuri visai išsibaigė,
civilistų,
1.500
ir
apie
kareivių
ir vaikų. Ka-

civilistams leista kelianti,
kur nori; bet jeigu norėtų ilgam

jog

Jungtinėse Valstijose pasilikti,
leituri gauti ateivių užvaizdos
dimą. Tą viską laikraščiai garsiValna kaipo didelę Jungtinių
taištikro
bet
stijų geradėjystę,

nei jokios geradėjystės nėra,
tokio elgimosi reikalauja
teisės, kurių turi

me
nes

tarptautiskos

kiekviena tauta, nocivilizuota vadintiesi. Už
nuginkluotos svetimo

prisilaikyti
rinti

laikymą

krašto kariumenės, karui

pasibai-

atsakangus, galima reikalauti
Mexiko
nuo
čio užmokesnio. Tp

Jungtinės Valstijos.
Jungtinės V alstijos iki šiol perėjusiems rubežių revoliucionieriams leisdavo grjžti atgal Mexikan, kas nesutiko su pareigoluutrališkai užsilaikančių
mis
reikalaus ir

kraštu, todėl

nuo

dabar

rtibeir rerube-

sargybai prisakyta
voliucijonierius, perėjusius
žių, nelaisvėj laikyti taipjau kaip
ir I Įnertos kareivius. Mat Jungtinės Valstijos nepaprastu prisilaikė tarptautiikų teisių. Laike
karo Anglijos su būrais anglijožiaus

nai iš Amerikos į pietinę Afriką liuosai gabeno savo raiteliams
arklius ir mulus, o kada burti atstovas prieš tokj neutrališkumo

laužymą protestavo, buvęs Jungtiniu Valstijų prezidentas Roosevclt atsakė, jog jis negali sunkinti farmeriams užsidirbimą; o
burai, girdi, gali tokius siuntinius gaudyti. Taip jau išverčiamos
neutrališkumo teisės buvo
taikomos

kilimo

ir laike dabartinio

Mexike.

su-

Val-

Jungtinės
kitų reikalauja
pildymo tarptautiškų teisių ir
pareigų, bet jeigu pareigų pildymas joms neparankus, jos pačios jų nepildo.
Mieste Ensenada, dėl neišmostijos

vien

nuo

ksimo algų,
riaušes sukėlė.

Huertos
Užtai

kareiviai

sušaudyta

12 kareivių,
lluerta vienok kareiviams algų išmokėti negali,
nes trūksta jam
pinigų, nors jis
ir giriasi, kad nuo esančių Mexi-

šimto

tūkstančių didelių žesavininkų ir turtingų pramonininkų gali išspausti mažiauke
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j Lenkiją pažiūrėti ir papasakoti saviemsiems, kaip kitur
ūkininkaujama. Įsitaisė, keli susidėjo, garinę kuliamąją mašiną,

Add«..

Pub.
CHICACO, ILL-

1879.

1914 M.

šomis ir kitokiais javais.
tai važinėja j didesnes

$2.00
$2.50

No. S
vininko
žmonos

ir jo lia. Daug geriau ir patogiau ukibuvo užmušti be- ninkui iškulti garine mašina per

Teko

Goldbergo

Gindos,
miegantįs jau: Goldbergių gyventojas Goldvaser, ju svečiai L'erelis Goldbcrgas ir Peria Fan-

vai., negu vargti kokias
savaiti ir gyvulius varginti
ta masine!*1.
Bet lietuviams vis
Yv- trūksta energijos ir komercijinės

štein ir tarnaitė Vilekiutė.
dobilams. Visas resnysis Goldbergių sunus Joclieratelis nusipirko trejerį ir "zmi- lis tuo laiku buvęs svečiuose pas
eiką."
pažįstamus ir namo atėjęs apie
Gruodžio 14 d. užsibaigė tri- i vai. nakties, kai žmogžudžiai
jų savaičių kursai apie pieninin- baigę jau žudyti jo artimuosius.

sėjamąją mašiną

10—12

dvi

inicijatyvos.
Biskį protingesnis.
NEMAKŠČIAI.
kėj žmonės labai

Musų apielinnudžiugo, kad
geležinkelio linija

ir visą darbą apie žemę. Pamatęs tai,
jis ėmęs bėgti. Bet užtvirtintoji
Davus vietiniam klebonui savo žmogžudžiai pasiviję,
perskėlę nuo Mintaujos iki Kėdainių bus
karves, buvo aiškiai išrūdyta, kad Joeheliui kirviu galvą ir įmetę
|>raticsta netoli Nemakščių. He
nustačius gerai šėrimą, tuojau lavoną ežeran. Policijų jau sunepakeltų tai prekybos javais ir
pasidaugina pienas. Visi supra- sekusi. kad užmušėjai buvę
naminiais dirbiniais.
3.000
sudegė
jau
7.ad. Tas sosto apvaldymui renkultu grudų už 500 rub. Beto, to, kad "poniški išmislai" visuo- Stanislovas Jakštas ir Vaclovas
Gal iš tos priežasties ir pasigia net sukilimą Albanijoj savo sudegė Įvairių ūkio padargų už met apsimoka.
Lankė kursus Mostavičius. Abudu juodu pabė- rodė
Raseinių apskr. pirkliai, atnaudai, tik nežinia, ar tas jam 1,000 rub. Išviso
ir bernaičiai, jauni ir gusiu. Fabrikantas Frenkelis pagi nuostoliai mergaitės
vykę net iš č'enstakavos ir Dampasiseks. Daugiausia pritarėjų siekia 10.000 rub. {tariama, kad seni. Viso apie 70 žmonių atsi- skyręs 1,000 rub. tam, kas su- bravos
pirkti žemės. Siulija mūturi Essad Paša. Jo valdomame
lankė.
Steponas iš Pazv. gausiąs, arba bent nurodysiąs, sų ūkininkams po
kluoną padegęs vienas sodietis,
500 rub. už deDurazzo apskritvj tvarka yra gekur juodu pasislėpę.
kur j jau suėmę.
šimtinę. Liūdna butų, jei musų
riausia; jis, dėl savo sumanumo
ViltiB
lietuviai sutiktų savo žemę parTAURAGNAI, Ežer. ap. < i:i
ir teisingumo, gauna vis daugiau
yra bjaurus paprotys kelti ruSTAČIŪNAI, Šiaulių ap. Tai duoti, o patįs keltųsi kitur iš sašalininkų. Jeigu albanai savo baldenį puotas, taip vadinamas "bi- yra vienas iš didžiausiųjų sodžių vo karšto. Nuo pavasario jau
sais rinktų valdoną, be abejonės,
KAUNO GUBERNIJA
Mat,
ėiuolijas."
vienasėdijose Šiaulių apskrityj. Stačiunuose bus pradėtas darbas prie naujo
jie išsirinktų Essadą.
ir
Čebriškės
Kazimicravo
ukinin- vra
ir geležinkelio; yra vilties, kad ir
KAUNAS.
bažnyčia
parapijos
Sofijoj tapo atidarytas naujai
kai gal turi po koki avilį bičių. du kromeliu
vienas
musų žemaičiai gaus prie to kelio
kataliko,
Juozui Naujaliui vyriausybe
išrinktas parliamentas. AtidarySukviečia svečių ir parsigabena antras žydo. Seniau žydas laikė užsidirbti;
moleido
Kaune
muzikos
nebereiktų tuomet
įsteigti
damas
parliamentą, ministerių
ir alaus. Svečiai taip čia
kurios dabar jieškoti Prūsų ir Amerikos.
su degtinės
karčiamą,
Kursai
garsią
kyklą.
metų;
trijų
pirmininkas tarp kitko pasakė,
pat atsiveža degtinės ir geria tik palaikai tuno.
M. Š.
jog kalbos, buk pavasaryj kils jstojamaja kliasa keturių metų. taip
Žmonės Stačiunuose ir apiesusidėję keletą dienų. Sjine*
Bus
mokoma
giedobažnytinių
karas
neturi
visai pamar.'t.jas
per dvi dieni buvo girdėti, ta- iinkėje gana turtingi: turi gerus
PLUNGĖ, Telšių apskr. Valto.
Karo nėra ko bijotiesi, nes jimų, grojimo vargonais, kaip
sčiaus
bliovimas.
Prisirytum,
gyvulių
laiko
ukius,
arklius,
sueigoje vienbalsiai nutarir
puikius
paBulgarija su visomis Balkanų vesti raštinę, kitų vargoninin- dėti prie
draugijos, ar kokį laik- sogos dukterims dažniausia po ta panaikinti miestelyje visus
kams reikalingų dalykų.
tautomis, apart Grekijos, sugyveraštį išsirašyti—tokių girtuoklių tūkstanti skiria. Tačiau kultūros traktierius, kuriu buvo čia 3, o
na gerai ir draugiškai.
geriau nei nekalbinti.
reikalams šykštus ir nepalankus ketvirtas Kulių miestelyje irgi
Pavojingai apsirgo Rumunijos Žemaičių vyskupija. NepatvirBičiuolis.
ir šviesos labai nemėgia. Ne vi- šio valsčiaus. Žydai visai to netinus
kuvyriausybei valdvtojum
karalius Karolius. Jis turi jau
si, žinoma, bet dauguma. Apie tikėjosi, nes nei kalbos nebūdavo
70 metų. Jis yra vokiškos kilmės, nigo Borovskio, Žemaičių vyskuPALANGA.
Jau
baigiama stačiuniečių tamsumą sako, kad apie tai. Kaip sužinojo, kad nugiminaitis Vokietijos ciesoriaus. pijoje, nebeskiriami nė nemaino- dirbti
telefonai,
jungiantieji Pa- ir istorija su Stačiūnų pradine tarimas padarytas, puolėsi
mi vielomis

kavimą

—

—

—

—

—

joki kunigai.

Žemaičių vyski ou, kaip

VILNIAUS

kapitulos kanauninkas,

GUBERNIJA.

VILNIUS.
—

Vilniaus gub. valdyba

taisė

prane-

—

—

—

<—

—

su

Liepojum,

kitais Kuršo

prie

Vietos klebono rupesniu ir triusu 1911 metais buvo

mokykla.

su-

išrinktųjų, verkdami, šimtines atkišę, bet vyrijos nebepergalėjo-

prašyti Traktieriai buvo labai arti bažnyčios, žmonės, nuėję bažnyčion,
Stačiunuovyriausybės atidaryti

gyvenąs

sueiga

ir nutarta

įse ministerijos mokyklą. Tą

Peterburge.

nu-

ar

ant

šventoriaus, girdėdavo

vi-

PETRAŠIŪNAI. Paliovė čia
tarimą stačiuniečiai padarė di- sokių keiksmingų blazgatijimų.
veikusi Vartotojų Draugijos san- deliu
vargu ir nenoru. Kurie pa- Jei tas darbas pasiseks, žada mūkrova.
Isirašė po "prigovoru," net ir lig- sų vyrai ir aludes kitaip sutvarKVĖDAINA, Kauno gubern.
šiol neatsibodėja nuo visokių už- kyti.
Plungės lepšis.
kur
nesiseka,
Liūdną girdėti, jei
LUOKĖ, Šiaulių ap. Atvažia- mėtinėjimų: "Gal gi jau art nevisiškai
arba
žųsta Vartotoju
vo nuo
Viekšnių vienas labai ne- bereiks, kai mokyti pradės."
PETRIKŲ SODŽIUS. Šiaulių
Draugija. Jei norėtume surasti
mašinistas javą maši- "Tik
paprastas
daugiau ištvirkėlių ir dykū- apskr. Mirė mokytojas Jonas Bytos nelaimės priežastį, turime
nuoti. Ūkininkai jį pakviečia pas
"Kad pasirašiai, tai tautas, gimęs 1887 m. Yėlionis
nų rasis."
j ieškoti pradžios tarpe narių, prisave, šis atsako: "aš be arielkos dabar duok ir žemės
mokyklai ir rašinėjo straipsnius ir eiles.
gulinčių prie draugijos. Nes ne
Viltis
nevalgau 1" Ir žmonės duoda. Žisuvežk." O tos žemės
—

Šaltini®

—

statistiką šių metu žiemos
javų sėjos. Pasirodo, kad šįmet
užsėta Vilniaus gubernijoje: valstiečiu laukų 367,557 dešimtinės
nei
nenuveikė; neužgyrė
jokių (pernai—368,866 deš.) ir dvarisvarbesnių teisių, nes nei viena- ninkų laukų—248,854 dešimtinės
me
veik posėdyje nebuvo tiek (pernai 244,816 deš.).
Valstiečių vienoje vietoje nariai, perdaug
kad
užsėto
nors
lauko
atstovų,
butų galima ką
padidėjimas aiški- jsitikėje savo vedėjais, duoda
namas
užgirti.
tuo, jog dvariuinkai par- jiems valią daryti visokius užvePaleidęs parliamentą, preziden- davę valstiečiams gana daug lig- dimus, kurie draugiją priveda
tas vienok pažadėjo greitai pa- tol
prie to, kad pamažu ji pradeda
nedirbamojo lauko.
skirti naujus rinkimus ir sušaukkrypti, arba visiškai žųsta. Pati naują parliamentą ir tiki, kad
Naują lietuvių krautuvę ati- imkime Kvėdainos Vartotojų
naujasis bus veiklesni'-. Bet ką darė palei šv. Mikalojaus bažny- Draugiją; čionai, iš viršaus regis,
jis darys, jeigu ir naujasis mie- čią; inėjimas iš Lydos gatvelės, viskas puikiai eina, parodyta daug
gos, bus neveiklus?
priešais lietuvių mokyklos. Krau- uždarbio, prekių prikrautos pilKilusi pietinėse Cliinų provin- tuvę atidarė Juozas Palukėnas. nos lentynos, bet, giliau pasižiūcijose revoliucija likosi suvaldy- Prie krautuvės yra butas, kur ga- rėję, atrasime nemaža pavojingų
ta; sumušti revoliucijonieriai iš- lima atvažiuojantiems
pigiai gau- daiktų, galinčių privesti prie liūdsiskirstė kalnuose ir pavirto j pa- ti nakvynę ir kur esą sočiai
nų pasekmių. Tos draugijos pirpaPlėšikai
tie
neparstus plėšikus.
valgyt, nes drauge p. Palukėnas mininkas ir vedėjas pats vienas
turi savo rankose visus draulaisvėn paėmė kelis amerikoniš- atidengė ir valgyklą.
kus misijonierius ir nuo jų reigijos dalykus ir, pagal savo noro
ir
svajonės, karščiuodamas, viso"Kur.
Lit." rekalauja išsipirkimo.
J. Illasko,
Rusija iš palengvo stengiasi daktorius, minėjo šiomis dieno- kius nereikalingus daiktus užveapvaldyti Mongoliją; su greitu mis savo darbo 25 metų sukak- da. Butų pusė bėdos, jei drauto krašto paglemžimu nesiskubi- tuves, kaipo publicistas ir visuo- gija turėtų savo pinigų, tada gana vien todėl, kad tam priešina- menės
veikėjas. Sekmadienį, Bri- lėtų mėtyti, bet dabar, nelaimė,
si Japonija, kurios Rusija bijo- stolio viešbučio restorane buvo >avo pinigų, taip sakant, neturi
nei kapeikos, dėlto viskas darosi
si. Bet aišku jau dabar, kad Gili- pakeltas sukaktuvių pokylis,
per
svetimais
nai nužudys visas buvusias savo kurį Dr. Venslavskis įteikė lllaspinigais ir visur, kur
tik
galima, skolinami pinigai.
valdybas: Mandžiuriją pasidalys kai jo draugų vilniečių vardu
su
Šį
rudenį pirmininkas be žinios
Rusija
Japonija, Tibetą pa- aukso plunksną, o redaktorius
kuliaims Anglija, o Mongolija teks A. Sadzevič'ius iš Varšavos,
pra- draugijos partraukė garinę
ne
savo
pinigais,
Rusijai.
kalbėjęs varšaviečių vardu, įteikė mąją mašiną,
jam gražią, brangią jodylinę. Bu- bet į skolą ir tą skolą žadama
vo
paskaitytos sveikinimo tele- užmesti draugijai. Priimti ant
gramos; tarp kitų atsiuntė pa- savęs tokia skola butu draueriiai
BALKANŲ PUSSALIS.
sveikinimą buvusis atstovas Ro- didelis pavojus, nes, ant savęs
Kilo vėl nesutikimai Grekijos
manas Dmovskis, Dūmos atsto- užsiverstų kaip kokį akmenį ant
su Turkija.
Turkija Azijoj mobi- vai lenkai ir k.
visados. Prekių prikrautos pilnos
lizuoja kariumcnę ir rengiasi kakertės ir lentynos, bet kas iš to.
Viltis
ran.
Pirko ji Anglijoj padirbta
kad jos guli ir gal gulės ilgai,
Vilniaus vyskupija. Adminis- o kai-kurias reikės už niekus parBrazilijai karišką laivą iš didžiausiu veislės, kokių Grekija visai tratoriaus parėdymu
naujai Įšvę- duoti.
neturi.
Grekija taipgi norėtų sti kunigai šiaip paskirti: kun. J.
Rengdamiesi statyti savo napirkti dirbamus Anglijos dirb- Breiva j Rodunę, kun. M. Radzi- mus, žmonės norėtų paprastų, bet
tuvėse tokius laivus, bet trūksta ševskis j Sokolką, kun. K. Bor- pirmininkas niekam neduoda
gejai pinigų, nes franeuzai su pa- žym 1 Dobrzynievą, visi kamen- ro žodžio ir padirbo namų pliaskolos davimu nesiskubina. Tur- doriais.
ną, kurie apsieis apie trylika tūkVilniaus seminariją šįmet stančių.
kija laivą pirko taipgi už franPinigų taipogi nėra.
euzų pinigus, nes gavo dalį se- apleido J. Burzynski, R. Skrebu- Reikės skolinti.
Žaibas.
niau išmelstos paskolos.
tėnas, J. Daukša, S. Bujnickis,
Albanijos rubežiai dar vis ga- J. Babič, B. Chavziuk, S. GroKELMĖ, Kauno gub. Kelmės
lutinai nepaženklinti; bet nors iš bicki, A. Tikuišis ir P. Paškievič. ūkio ratelis yra vienas iš seniaudabartinio paženklinimo tarptaut.
įvesta elektros sių Kauno gub. Prie io prisirašę
Seminarijoj
komisijos matyt, kad iš tulų gre- šviesa. Šiam reikalui truputėlis apie 40 narių iš valstiečių ir dvakų užimtų apskričių reiks jiems aukų įplaukė ir iš šalies. Visgi rininkų tarpo. Esant neperdidetrauktis, nors grekai, kad ir visą išlaidų didumą apdengė Semiin- liam narių skaičiui, žinoma, ir
dirbti nelengva. Bet vis tik dirTurkiją gautų, mažiausia karui rija.
aukavę, dar jiems butų permažai.
Vilniau® vyskupijos valdyto- bama. Kasmet daroma pas ukiTarptautįškoji komisija paliko jo įsakymu taųjai įšvęstas kun. ninkus bandymai su mineralų trą—

langą

ša laikraščiai, greičiausiai galįs miestais ir Klaipėda (Prusnose).
Už 5 miliutų naudojimosi telepadaryta
tapti kun. Karevičius, Mogilcvo
fonu reikėsią mokėti 45 kap.

IS LIETUVOS.

CHINAI.

daugume moterių
bus
reiviai tapo nuginkluoti ir
Chinų prezidentas paleido parlaikomi iki naminio karo pabai- lia..icntą, kurio atstovai tapo išnetoli
gai nelaisvėj torte Bliss,
Įrikti įvedus republikonišką tvarEI Paso. Laikraščiai praneša, ką, bet iki šiol nieko svarbesnio
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girtas žmogus nebeatlieka
darbo, nebeapžiuri savo mašinos. Ir štai gruodžio pradžioje
noma,

savo

medegą
mokyklai

—

reiks išviso tik viena

dešimtinė!

£į rudenį atvažiavo mokytojas
—lietuvis, vyrukas jaunas, darbštus. Kiek čia pasikėlė kalbų!
Vieni džiaugėsi, kiti pyko. Ypač
karščiavosi bevaikiai: mat, jie
atsitikimas.
Teklės Sunas. neturi
vaikų, tai ir mokyklos
nebereikią. Kiti vėl griežė danPANEVĖŽYS.
Cia nesenai tis,
jogei bežemių vaikai galėsią
perėjo didelė audra su žaibais- jau dabar mokytis. Dar kiti rauMiško Dievaitė. doti
perkunais.
pradėjo, kad dabar, girdi,
mokesčius dvigubai padidjsią ir
Panevėžyje suimtas kalinys- jie išsimokėti nebegalėsią. Du
-pabėgėlis S. Januška, kaltinamas mėnesiu bastėsi mokytojas po so-

priėjo jauna mergaitė pažiūrėti;
tuojau pagavo ratai—sulaužė rankas ir sutrupino galvą, kad net
akįs ištiško. Čia jau ne pirmas

—

dėl užmušimo.

—

SUVALKŲ GUBERNIJA.
Seinų vyskupija.

Kun. A. Kuk-

levičius iš Miastkavo perkeltas

j Lomžą kalėjimo kapelionu

; kun.

Eidukevičius iš Pošsviontno i
Miastkavą vikaru; kun. A. Janavičius iš \ eisijų į Bialaševą vikaru.
SUVALKAI. Čia Įkurta liaudies mokytoju kursai. Baigusius
miesto

mokyklas (trikliases ir
keturkliases) priimama be jokių
kvotimų. Baigusieji tik dvikliases mokyklas turi
išlaikyti tam

džius ir buto niekur negavo pas
ūkininką. Bijo visi, kad namų
ant visados neužgyventų: sako. tikrus nesunkius
egzamenus.
PAŠVITINYS. Piktadarių butai užsės ant
jsileisi
tokį
kurie
ponaitį,
nuo
Tiems,
vo norima įsilaužti į Vart. DrauNaujųjų Metai nenusikratysi. Atsi- tų pastojo j tuos kursus, reikės
kaklo,
gijos sankrovą, bet nepavyko, nes
ėjo mokyklai kambariai nusam- tik pusantrų metų mokytis, paspar.atė sargybinis. Vart. Dr-jos
dyti pas žydą—po vienu stogu kui gi dvejus metus.
namo durįs, langinės gana stipsu karčiama!...
Vaikų vis dėlto Kursuose mokina gimnazijų
riai užrakinamos, apkaltos geležiiki 47 ant 30 mokytojai. Išsilavinti galima
gemis, durįs dvigubos ir su slaptais grūste prisigrūdo,
ir 38 vaikinai. rai.
vietų:
9
merginos
skambučiais.
Kaimynėse paraJei vietos butų buvę, galėjo vaikų Už mokslą mokėti nereikia.
pijose girdėti blogų naujienų: apiki 70, o dabar nieko Gyvenimas Suvalkuose
pareina
vogimų, užmušimų, kerštų ir t. t. prisirinkti
didesnio kambario ne- apie 15 rub. mėnesiui. Pabaigę
neveiksi,
Abi mokykli "Saulės" ir valdavė.
mokslą lieka liaudies mokyklų
sčiaus pilnos ir daugiau nebepriBuvo taip pat stebėjimos žmo- mokytojais. Priimama
abiejų lyimamą. Yra dar dvi kaimuose,
kai pasakė, kad mergaites čių ne
jaunesni 16 m.
kurios taipgi, girdėt, pilnos. Tik nėms,
"Dar ko neišsimislijo!
valsčiaus mokykla sugriuvusi, su- mokjs.
mokslo reikia! Jos
NAUMIESTIS, [vyko vietinio
Mergaitėms
puvusi ir ankšta.
ir taip "patropys" puodus su- "Blaivybės" skyriaus susirinkiL. Krzyževičius.
statyti ir bulves nuskusti. Rei- mas. Susirinko apie 150 nariu ir
kia, mat, kad kavalieriams laiškus svečiu. Išrinkta valdybon kiAŠČEGALĖ, Aukmergės ap.
išmoktu rašyti." Neišmano žino- tiems metams: pirmininku kun.
Arklius bevarinėjant, pagriebė
kad mergaitės gal dar St. Rauba, padėjėju B. Stankeneliai,
maniežas ir nutraukė žmogui konei bernaičiams mokslo vičius, knygininku kun. St. Miją. Prisimetė gangrena, sugedo daugiau
reikia. Vėl kas yra peiktina pas kelkevičius, iždininku J. Stanaikraujas ir numirė.
visus Stačiūnų parapijos žmones, tis, sekretorium T. Pakalka. j rešaltinis
—tai tos rudeninės alučio šven- vizijos komisiją pateko J. /uVEPIAI, Aukmergės ap. Pas tės. Prasidės vestuvės, ar krik- brickas, P. Sederavičius ir J. Votai tik laikykis: gers, sylius. Taip pat išrinkta dar 5
mus tarpe vaikinų ir net merginu štynos,
labai išsiplatinęs girtuokliavimas, gers, paskui kol "atsipagirios," kandidatai. Po išrinkimo valdyvagiliavimas ir paleistuviavimas. tai savaitė ir praūžia. Arba pra- bos, tarp kitko, kun. Rauba karštai
Net gėda ir laikraštin rašyti. sidės kūlimas—čia vėl balius ant ragino jaunuosius rašytis Į "BlaiLaikraščių ir gerų knygų visai baliaus, nuobaigos ant nuobai- vybę" ir skaityti laikraščius. Bugų. Ypač jaunimas laukia kūli- vo keletas smulkiu sumanymų,
mažai teskaito.
bet atidėta kitam susirinkimui.
mų.
S. Ten buvęs.
šaltinis
S. P.
Šiaulių apskrityj, galima sakykulia
vis
mašiti,
jau garinėmis
ŠIAULIAI.
Dėl
Goldbergo nomis, kurių savininkai esti lat- SINTAUTAI, Naumiesčio ap.
šeimynos užmušimo praneša šias viai. Arklinės mašinėlės išėjo iš Nesenai per valsčiaus sueigą buvo
naujas smulkmenas. Be krautu- mados—kitas turi ir tai nebeku- pakelta, klausimas steigti Lepšiu
—

Viltis

—

—

—

—

—

rajone pradinę mokyklą. Kilo nai kalvarijictis ūkininkas mieste
<iideliausis riksmas. Išskyrus tos pralošė bričką ir porą arkliu.
apielinkės gyventojus, visi šaukė Drovėjosi eiti namon pėsčias, tai
—nereikia, nereikia! Turiu pažy- išdavė vekseli ant kelių šimtu
Pranešėjas.
mėti, kad daugiausiai čia kalti rublių.
"didžbauriai"—didieji ūkininkai.
Jų, mat, daug kas paklauso. Bet
LIEPOJUS. Degtinės sandėsusipratę ūkininkai nepaliovė dir- lio darbininkas. F'r. R—nias, tebę. Pasikvietė pas save vaitą pelnydaiiis mėnesinės algos 30
Kauną ir nutarė jkurti mokyklą rublių ir neįstengdamas išmaitinLepšiuose. I'ric mokyklos prisi- ti savo šeimynos, kur nutrukdadės šie kaimai: Svediškiai, Kam- mas, parėjus nuo darbo, eidavo
piniai. Let^iai, Smuiliškė, Simpai- vakarais uždarbiautų kitur. Nek.\ Rerukštikė, 'Ant- senai pri-tojo prie vieno
čiai. 1»ri
žydelio
iniai, Stnkšiai, Degu- vežioti nukrautu* dėžėse degtinės
ri u iai. (
li-kiai. IV.. > irą nusiuntė Direk- butelius. Važiuojant pro miesto
mocijai. (iirdėti, jau užtvirtinta
tiltą, arki) s pasibaidė ir šoko j
Juozas Zanavykas. šalį; krisdama nuo vežimo dėžė,
kykla.
perlaužė K—mui augščiau riešo
Vilkaviškie- koją, tiesiog lyg kirviu perkirto.
VILKAVIŠKIS.
ligoninėn, palikdamas
čiai juo toliau, juo labjau supran- \tsigulė
ir tuo savo šeimyną be jokių lėšų toliau
naudingumą
ta "Žagrės"
kad gyventi.
labjau "prie jos prisiriša. O
Viltis
simet "Žagrės" skyrius Vilkavištai
kyje turi gerus pardavėjus,
nieko nuostabaus, kad. kaip girdėti. ir apyvarta žymiai padidės,
'l iesa, nestoka ir priešingų kurstytoju. kurie, neturėdami ką
"Žagrei" užmesti, tai nors ją pra- PARDUODA GIRIŲ REZERVACIJĄ.
vardžiuoja (žinoma, žmonių aticicilikų įstaiga, o
traukimui)
Washington, D. C. žemdirbyJie stės
pardavėjus cicilikais. Kursto
ministerija parduoda Kaibab
inir
šiaip jau
tautiškas girias, kur yra miliartik žydeliai, bet
tendencijoje das pėdų gerų medžių. Pirkėjas
teresuojantiejisi
turi tiesą per tuos plotus, kurie
žmonės.
liet visgi "/.agre, ta vienin- yra vaisingiausi vakaruose, nutelė savo didumu Suvalkijos lie- vesti 200 mylių ilgio geležinkelį,
tuviu prekybos ištaiga, Vilkaviš- (iirios tos yra Šiaurinėj
Arizonoj.
kyje metai j metus keroja, o dar Geležinkelis turi but padirbtas į
labjau sustiprės, kada, kaip pri- tris metus.
žadėjo, kas buvo paskelbta per
vietinio 'Y.agrės-' ratelio susirinGALI IŠVYTI IR ILGAI
kimą, pastatys jai vietinis kle- AMERIKOJ GYVENUSIUS.
r

»

—

—

IS AMERIKOS.

tyrimui streikų priežasties vario
kasyklose Michigano valstijoj ir
reikalas

sudrutinimo

Jungtinių

Valstijų

kariumenės ir

laivyno.

UŽMOKĖJO $30,

KAD

fi Houghton, Mich.
torius

(iuberna- ,-ie pulkai- naktimipas farnicpersitikrino .•ins atsilanko.

jog

Ferris pats
vario kasyklų

distriktuose

kur

streikuoja darbininkai, riau

Britiškoj Columbij

šes sukelia

»j. besike-

kasyklų savininkai i liant ioo darbininku per
upę
pavieto valdžia, tarnaujanti ka Fraser, smarkus vandens
tekėjisykiu savininkams.
Pasamcyt/ n a užmetė boikėlimo prietaiprovokatoriai erzina streikierius są ant
uolų ir pa>kandino. Iš bekad jie riaušes sukeltu.
sikeliančių tik 25 i-sitęelbt"jo, bet

JĮ

UŽMUŠTŲ.
Berwich, Pa. Koksai YYilliam
Lichtenstein užsimanė 5-.11 galį
pasidaryti, bet, kad pritruko jam
drąsos, tai jis už $30 pasisamdė

•>

■

ff New Haven,
nija Ne\v York,

užmušėją, kuris tą menką ir pavojingą darbą sanžiniškai atliko.
Policija rado jo kuną kelių kulkų

Conn.
Ke\v

ir tie tapo sunkiai Į uolas
aptu darbiitalu.

Kumpa kulti. 75 prigėrė. Tarp
llaven &
ninkų daugiausia buvo

Hartford numažino ant 10',^ sa
vo darbininku
algas. Dėl to gali
užgimti minėto geležinkelio dar

pervertą.

ir

bininkų

SUĖMĖ

MILIONIERIŲ UŽ
MERGŲ PREKYSTĘ.
Mobile, Ala. Čia likosi suimtas

tarnaujančiu

į! Italijos valdžia, sulaikymui
išeivystės, mano tūkstančiams
žmonių suteikti darbą prie naujų
kelių dirbimo, vandens traukimo
į>taigų, kariškų laivų ir kitokių

streikas.

Pittsburg, Pa. Čionykštė tekompanija užsimanė prašalinti merginas telefonistes ir jų dalykų. Parliamenta* taui tikslui
vietoj paimti vaikus, nes tiems paskyrė didelius pinigus. Eurogalės mažiau mokėti. 75 vaikus poj visur valdžia labjau rūpinasi
pasiuntė pasimokyti j prirengia- apie parupinimą uždarbių bedarmąją mokyklą. N aikus manoma biams darbininkams negu Amepaimti tik nakties tarnystei, o per rikoj.
dieną palikti merginas.
lefonu

45 metų I. M. Foster iš Brown
Mills, N. J., stinus superintendento tarptautiškos koresponden-

cijos mokyklos; drauge su juom
suėmė ir jauną jo stenografistę
Bradley. Foster turi pačią ir
14 metų dukteri.

jl Turkijoj

f[ San Francisco, Cal. Čia yra
daug žmonių, neturinčių darbo.

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
Moundsville, W. Va. Kasyklo-

karo ministeriu

ta-

paskirtas pagarsėjęs Tripoliso

po

gynimu

Enver

Bey, Vokietijos

Mound Coal Co. sausio 9 dieną atsitiko explio7.ija, kuri smarkiai užgavo šešis darbininkus;
juos išgabeno j Glendale ligoni-

Dėlto

nę.

gubernatorius Ferris prisakė mi-

mu, holandiskam mokslinčiui Ka-

licijai pasitraukti iš streikų
imtų vario kasyklų distriktų,

merlingh Onnes pasisekė

se

L'ž

Heughton,

panaudojimą

prigavingiems tikslams,
pačtas patraukė teisman viršininkus "Radio Telephone Co.," o
tiesinąs jnos gana skaudžiai nubaudė. Kompanijos prezidentas
KĄ VĖTROS IR VILNIS PADARĖ.
J. D. Smith gavo pusantrų metu
šie paveikslėliai vaizdingai parodo, ką padarė didelės vėtros ir
jūrių
ir turi mokėti $5,000 Į kraštą išmuštos
bonas butą.
kalėjimo
Nevv Jerssy Ir New Yorko valstijų pakraščiuose.
vilnįs
Washington, D. C. Augšėiaupabaudos.
Dar pavasario pradžioje įstei- sias
Agentas "Dukterų Nuostolių padaryta ant kel milionų dollarių.
Jungtinių Valstijų teismas
savo
E.
Dr-jos"
Vilkaviškyje
Burlinghame gavo
gė "2agrė"
apreiškė, jog ateivis, net ilgai
25j meto kalėjimo ir $10,000 pa- žeidė. Nuo
ūkio ratelj. Buvo keli susirinNELAIMĖ KASYKLOSE.
expliozijos krautuvėj
Amerikoj gyvenęs, bet ne tapęs baudos. Ells\vorth Co.,
kimai, ir manyta, kad tas bus
dalyvakuris
užgimė
gaisras,
krautuvę
o
piliečiu, jeigu išvažiuotų,
Bingham, Ala. Kasyklose Dopas- vusi
operacijose "Dukterų Dr- išnaikino.
veiklus, bet štai jis jau užgeso.
ris Crcck Coal Co. sausio 10 d.
kui sugrįžęs papildytų kokį neLapuga,
-jos" turi mokėti $10,000.
atsitiko nuo nežinomos priežasdorą darbą, j tris metus gali but
PAGERINIMO
iš Amerikos išgabentas
ties expiiozija, kuri užmušė penRASIŲ
ir
kaip
PASEKMĖ MUITŲ PANAIKIatvežta1 ką tik
Nesenai
PINSKAS.
KONGRESAS.
kis baltspalvius darbininkus ir
pribuvęs pirmą kartą.
NIMO.
\ ilntun iš Pinsko 24 realinės
Battle Creek, Mich. Sausio 8 septynis negrus. Kada atsitiko
New York. Panaikinus muitus
d. prasidėjo rasių pagerinimo or- expliozija, oloj buvo 300 darbimokyklos (gimnazijos) mokiniai VIŠTOS DEDA PO DU KIAUnuo įgabenamu iš svetur javų, vis
mokinio
aprieganizacijos kongresas, kuriu pri- ninku, bcr~kiti išsigelbėjo.
pasiutusio draugo
ŠINIU Į DIENĄ.
daugiau kornų gabenama Ameri- buvo su viršum trįs šimtai mokti. Pasiutęs šuo įkando vieną tos
Cleveland, O. Laikraščiai gar- kon iš Argentinos. Sausio 8 Xew
slo atstovų. Ga! ir galima rasę MANOMA
mokyklos mokinį, kuris apsirgo sina, buk
AFICIERŲ LUPAS
vištų augintojas Otto Yorkc iškrovė 300,000 bušelių
šuns
d.
Dar
įkąstas,
UŽDARYTI.
žmonių
gruodžio 13
pagerinti,
jungiant
poron
Darling, iš Mansfieldo, O., išra- kornų. Iki šiol čia atgabenta jau dorus, veikus ir
mokinys keletą dienu ėjo mo- do
gabius vyrus ir
Washington, D. C. Karo mibūdą, kaip priversti vištas miiiotras bušelių kornų. Viena1
lekl
bet
ik
štai
tokiam
vieną
dieną
moteris,
kyklon.
pagerinimui nisterija uždraudė kariutnenės
kasdieną dėti po du kiaušiniu. Glucosos dirbtuvė iš Argentinos' reikia atsakančios
medegos; vie- aficierams kalbėti su kuom nors
cijų tarpe, užėjus pasiutimui, šo-j Bet ar i-tikro
Darlingo vištos pareikalavo jau 5 milionų buše- nos rasės
ko ant savo draugu ir 24 jų į
pora gimdys visgi vai- apie kariumenės reikalus ir krideda po du kiaušiniu, tą tik jis
lių.
atVisi
kus
su
ir
savo
rasės ypatybėms. tikuoti karu
apdraskė.
sukandžiojo
ministerijos sumanygali žinoti. Budo to jis negarsivežta Vilniun, kad inčiepiuus nuo
Maišytų
tėvų vaikai, mus ir padavadijimus. Tokį prigi
rasių
ir
todėl
na,
SULAIKĖ MILIONIERĘ.
jo pranešimui mažai
nors
buva gabus ir tvirti, bet sakymą išdavė generolas Wood
pasiutimo.
yra tikinčių, nors tame ir nieko
New York. Ateivių užvaizdu
doriškai tankiausiai >to\i žemiau visose kariumenės
dalyse.
stebuklingo nebūtų. Nereikia vie- sulaikė Danijos niilionierę Palam1 už tėvus.
KIDULIAI, Naumiesčio apskr. nok
visi
kad
užmiršti, ką
žino,
Treszow ir nugabeno ant Ellis
GAISRAI.
Šioje apielinkėje pradėjo dabar gerai lesinamos vištos
daugiau
Island, kur gabena sulaikytus TURBUT NEGREIT TAS IŠPa. Sudegė čia
Philadelphia,
vagjs labai smarkiai vogti. Vie- kiaušinių deda, negu pusbadžiai ateivius.
Jos turtai verti 5 miSIPILDYS.
didelės kopertų dirbtuvės Cliar•—na
nakčia pavogė 4 penimas laikomos.
liouus doliarių. Ateivių užveizSt. Louis, Mo. Laike apvaik- leso A. Coheno ir sunaus. Nuokiaules i> ūkininko K. S., Popišdos valdininkai sako, jog jos smeščiojimo Tennessee Dr-jos, pa- stoliii ugnies padaryta ant ioo.kių kaimo, Gelgaudiškio valse. DIEVOBAIMINGOS MOTEnesuvisu tvarkoj. Dabar
geninė
rengto
paminėjimui Jacksono ooo dol. Gesinant ugnį, šeši geJ tariama "Kepstgiro" vagjs, kuRIES UŽRAŠAS.
daktarai tyrinėja jos protą.
Lee laikė pra- sintojai
senatorius
šventės,
dar
nesenai parėjo iš
tapo sunkiai sužeisti.
rių vienas
Baltimore, Md. Dievobaiminga
kalba,
pasakė,
kurioj
jog dar daKalvarijos.
ir turtinga moteris, Elisa Ati- PAVOGĖ
ŠVENTĄ RELIK- bartinė, arba sekanti gentkartė
Los Angeles, Cal. Sudegė čia
dre\vs užraše kardinolui Ciibbons
VIJĄ.
sulauks galingų tarptautiškų san- Įtaisos E. K. Luinber Co.,
LUKŠIAI, Naum. ap. Girdėti, $300.000. Mirė
lentų
New Haven, Conn. Iš čionyk- taikos
ji mėnesis atgal.
teismų, kurie nuo žemės pjovyklos ir medžiu krautuvės.
Lukšiai nutarė steigti miestelyje
Kardinolas žada tuos pinigus ap- ščius bažnyčios
nesugauti vagi- prašalis karus ir sukilimus, kurie Nuostolių ugnis
dvikliasy mokyklą. Išrinku*: nau- versti
pridirbo ant
rengimui katalikišku mo- liai pavogė šventą relikviją
išris visus tarptautiškus nesuti- $300,000.
ją vaitą, Hakuną, džiaugisi, visi, kyklų.
piratą šventos Onos, buvusį auk- kimus. Kariški laivai pasiliks tik
kuriems pareina laikraščių. Xesinėj dėžėj. Nežinia, ar vagil'ui kaipo tarptautiška policijos sarNevvark, O. Sudegė čia "Gus.
simėto jie dabar traktierinėse,
ELEKTRIŠKA MAŠINA
ar
labjau
gauti,
rūpėjo
pirštą
vien
bus
Keru
laikomos
Motelis" prie 2 gatvės.
gyba.
Armijos
kaip seniau btidavo, bet pačioje
PLAKTI VAIKUS.
i uksinę dėžę.
išpildymui
tarptautiškų
teismų
Sudegė ten penki žmonės, o šeši
raštinėje gražiai sutvarkyti.
Huntington, Va. Sulyg praneAr negražus tai sap- sunkiai sužeista; du iš
nutarimų.
sužeistų,
šimo mokyklų superintendento,
PASKENDO ŠARVUOČIO
nas? liet jis dar negreit išsipil- kaip daktarai sako, turės mirti.
LEKĖČIAI. Gyvuoja skolinaVirginia valstijoj dviejose mokyVALTIS.
dys; kol tie laikai ateis, dar nemoji taupomoji kasa. Yra 4 san- klose," vaiku lavinimui
Va. Netoli nuo čia mažai bus
įvesta
Norfolk,
krovėlės ir visos lietuvių rankokraujo pralieta. Daelektriškos plakimo mašinos. Ar laike smarkios vėtros
apvirto šar- bar antai Jungtinių Valstijų prese.
F.sania kelių slaptų karčia- su
tokių mašinų pagelba galima vuočio "\Vyoming"' valtis, gabezidentai, parekliamavimui savęs,
mčlių. Mokykla pilna vaikų, dvi- vaikus geresniais
padaryti, apie nanti ant kranto geležinius daik- kitiems kraštams sumano sutarti
kliasė mokykla dar neįrengta. tai tikri
pedagogai šiądien abejo- tus. Prigėrė prie to keturi karei- nesutikimus atiduoti
Tacoma, Wash. Streikuoja
tarptautišLekėtiškių tarpe yra nemaža ge- ja. Laikai, kada rykštė lavintojų viai.
Pagelbon mėginta nuo lai- kiems santaikos teismams, bet jei- čia tarpyklų darbininkai.
rai susipratusių, bet netrūksta ir
Sausio
buvo laikoma Šv. Dvasios dova- vo
siųsti daugiau valčių, bet ir gu tik mano, kad bešališkas tei- 5 d. buvo susirėmimas darbininapsnudėlių. Zi/.ų kaime atsitiko na, turinti įkvėpti vaikams dorą
jas vėtra paskandino, o jų jūrei- smas gali nc jų naudai išduoti kų su šerifo žmonėmis.
Sužeista
žmogžudystė. Kaltinamasai su- ir protą, jau senai
viams tik su dideliu vargu pasipraėjo.
imta.
nusprendimą, atsisako nuo t<|kio daug streikierių.
Mokinys B. Paukštys.
sekė išsigelbėti.
teismo; jiegu kas juos norėtų priKALNAKASIU KONVENCIvesti. turėtų karą vesti.
ŠAKIAI, šakiu "Blaivybei" sefl Cleveland, O. Streikuoja čia
JA.
MILIONIERĖ POLICIJANTU.
kasi. Išviso narių yra 350; draužydiškų
duonkepių kepėjai. Čia
Indianapolis, Ind. Sausio 20 d.
Mancie, Ind. Gyvenanti čia GERAS PATARIMAS ATEI- yra 8
žydiškos duonkepės, kurios
gija Įkurta gegužės m. pradžioje. čia prasidės metinė kalnakasiu
milionierio moteris, T. F. Hart,
VIAMS.
Nariu tarpe 28} abstinentai. Vyparūpina duoną 65,000 gyventojų.
sanjungos (United Mine \Vork- tapo paskirta miesto taryboj poD. C. Darbo miru yra 88.
Washington,
60.
Vyrų abstinentų
er.s of
]} St. Louis, Mo. I lamilton &
America) konvencija, ku- licistn. Turbūt, bus tai pirmuti- uisteris \\ ilson
Tik gaila, kad blaivininkai netupataria keliau- "Brou n Shoe
rion suvažiuos
Co. paleido nuo dar1,780 delegatų. nė moteris policistč ir .:ii nc ij
ri sa\'o užeinamos vietos, šakiuojantiems Amerikon ateiviams, tu- bo
trauksis tris savaites. reikalo, nes duonos
1.500
Konvencija
darbininkų, prigulinčių
jai, turbut, rintiems senoje tėvynėj nekrutanse butai
brangesni, kaip Kaune; Konvencijoj bus apkalbėtas nau- netruko.
į United Shoe \Vorkers Uniją.
nesiskubinti
čią
tai sunku pasisamdyti.
nuosavybę,
ją Čia mat
vedama buvo kova tarp
jas už darbą užmokesnio skalės
kol Amerikoj tvirtai
parduoti,
Sveikuliukas.
ir dabar Boot and
klausimas, nes dabartiniai su ka- NORI UŽMUŠTI PREZIDENdviejų
unijų
kojos nepastatys, nes atkakus čia
Slioe
\Yorkers
syklų savininkais kontraktai baiUnija viršų paTĄ WILSONĄ.
ateivių užvaizdos valdininkai gaAUGUSTAVAS. Čia nupuolė
giasi kovo 31 d. šių metų.
ėmė, nes kompanija tik jos sąPhiladelphia, Pa. Koksai Juo- li ne vieną atgal sugrąžinti.
Ir užsimušė oru lakstytojas Sernarius prie darbo prileis.
zas Garman, 24 metų
vaikinas,
binovas.
KONGRESO ATIDARYMAS.
apreiškė, jog turi užmušti prezi- PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSIŲ.
Detroit, Mich. Darbai eina
Washington, D. C. Sausio 12 dentą \Vilsoną ir raštą apie savo
Pa.
California,
čia
CharMiestelyj
blogai, daugybė yra žmonių
KALVARIJA. Apie Kalvariją d., po trijų savaičių
tai padaryti pasiuntė vy- leroi
ilsėjimosi,
pasimirė kalnakasys Frank be darbo. Automobilių "Ford"
įsigalėjęs labai blogas paprotys likosi atidaryti kongreso posė- norą
riau.^iamjam pačio perdėtiniui. Dufour. Daktarai pripažino, jog dirbtuvė pagarsino, kad
kurtomis lošti. Kur tik kokis papadvidžiai. Pirmiausiai bus svarstoŽinoma, užtai ji suareštavo, bet jis mirė. Todėl giminėms nieko gubina savo darbininkams
sitaiko suėjimas kaimynų bei gialgą,
mos teisės, sumanytos
sudaktarai pripažino, kad jam protrustų
daugiau neliko, tik užsiimti kū- tad prie vartų susirinko 10,minių, tai tuoj prie kortų. Lošia valdymui; toliau klausimas kretas susimaišė.
no palaidojimu.
Atkakęs laido- 000 neturinčių darbo darbininkų,
daug ūkininkų, bernų ir pieme- dito žemės
valdytojams;
pripažitojas griebėsi kimo balzavimo. nors dirbtuvės nei pusės to
nų. Uernai ir piemenis prasčiau nimas moterims
balsavimo teisių GAZOLINOS
EXPLIOZIJA. Jam besidarbuojant, numirėlis skaitliaus nereikalavo. Policija,
lošia, kaip sakoma, iš trečiokų, ir klausimas uždraudimo
Kan
pardaBarnard,
Vienoj čionyk- atidarė akis ir, lovoj atsisėdęs, neįstengdama besirenkančių daro ūkininkai stato
desėtkus rub- vinėti
svaiginančius gėrimus. šeioj drabir>i^ pardavinėi expliopaklausė, kodėl nepažįstamas bininkų išvaikyti, panaudojo vanlių. net ir šimtus. Yra tokių at- Toliau bus svarstomas klau-imas
davu gazolinas. Expliozija užžmogus jj iš miego prikėlė ir dens traukinio dūdas ir laistė j
sitikimų, kad pralošę keliolika teisdarystės Tanamos kanalo dismušė ir mirtinai užgavo tris ko nori. Dufour
gulėjo kaip ne- j ieškančių darbo darbininkų puiįimtų, bylinėjasi... Dabar nesc- trikte; paskyrimas
komJsi]o§ i$- y^rus, p 9 asmenis lengviau su- gyvas tris dienas.
šaltą vandenį
i
pačto

*

"

—

kelia

ir reikalauja
miesto valdžios darbo.

TRAUKĖ.
York.

mieste

demonstracijas

PAČTAS TEISMAN PANew

darbininkai

Mich.

šalininkas ir

nuo

Tas

vas.

Po

Valstijos
ap-

jaunaturkių vadoypač Rusijai nepatinka.

12

metu visokiu

mėginipaver-

sti į skystį lengviausią gazą liepats persitikrino, kad riaušes ke- lium. kurj pirmiausia surasta saulia ne streikuojanti darbininkai, lės garuo.-e, o
paskui j j surado ir
bet kasyklų savininkų tarnai ir ant žemės. Tam reikia
75 atįnagiai, kurie visokiais budais mosferų oro spaudimo ir 271°
stengiasi provokuoti darbininkus Cel siaus šalčio.
ir už riaušes ant jų visą kaltę
suversti.
Iš bažnyčios netoli Fusa, Itanes

tapo pavogtas Rubenso
Ford Motor lijoj.
abrozdas
"Trijų karalių Jėzaus
ji pelną nori
su darbininkais
dalytiesi. Žada pagarbinimas." Šitą abrozdą bukasinėtai tarp darbininkų pada- vo paėmęs Napoleonas, bet paslinti io milionų doliarių,
taigi kui, puolus Napoleonui, i j atgal
pusę pelno. Kompanija žada ir francuzai sugrąžino. Nors baždarbinin- nyčioj buvo ir daugiau brangių
sustojus darbams,

Detroit, Mich.
Co. pagarsino, jog

apie

kų uždarbį rupintiesi,
uždarbis nesumažėtų.

kad

jų abrozdų.

bet kitus

vagiliai paliko.

Kaip kituose civilizuotuose
kraštuose, taip ir Anglijoj, juo
toliau, juo mažiau vaikų gema.
1875 m. ant 1,000 gyventojų gimė 35.8 vaikai: o sulyg paskutinio suskaitymo ant 1000 gyv. vaikų užgimė tik 25.4. Mažinami gemančių vaikų skaitlius ir kituose

f[ Pittsburg, Pa. Kaip matyt,
pavojus pramonijos krizio, kurio
pastaruoju laiku taip bijotasi ir
apie kuri visur viešai kalbėta,
pradeda nykti. Štai, Carnegie
plieninėse dirbtuvėse, kaip laikraščiai skelbia, vėl prasidėsią darbai. Netiktai pradedama dirbti
pilnas valandas, bet ir didelis
skaitlius paleistųjų darbininkų
vėl grąžinama prie darbo.
Kaip
žinios skelbia, grąžinamųjų prie
darbo darbininkų skaitlius siekia

kraštuose ir iuo kokia
ščiau

tauta aug-

civilizacijoj pasikėlė, juo

mažiau

vaikų gimdo jos moterjs.
Europoj daugiausia vaikų gema
Rusijoj ir Ispanijoj, bet ten daugiausia jų ir miršta.

50,000 žmonių.

j! Paryžiaus

archivyskupas,

kardinolas Anictte, išleido Į katalikus raštą, kuriuoin uždraudė
šokti tango šokį, o moterims nebu- šioti iš šonų perpjautus sijonus.

1$ VISIIR.
j|

Pasiuntiniai Mongolijos,
Peterburge, kurie norėjo nuo
Rusijos išgauti pagelbą, sausio 5
vę

d. iškeliavo

| Rusijos apšvietimo

ministe-

nieko nenu- rija prielankiai priėmė miesto
besikišimui į Minsko reikalavimą parengti ten

namon,

nes Rusijos
Mongolijos reikalus pasipriešino augštesnį agronomišką institutą.
Miestas tai Įstaigai duoda 22,000
Japonija ir Chinija.

veikę,

ketv. sieksniu žemės.

|i Turkija pirko dirbamą BraziVilniuje teisman patrauktas
lijai dideli karišką laivą "Rio de
viršininkas
Žemiečių
Janeiro." Laivo tokio Grekija buvęs
neturi, todėl ji nori savo karišką L'hoscinski. Jis mat suklastavo
laivyną padidinti. Žinoma, tą ga- jjermnes markes ir aukas, sudėli padaryti, jeigu tik tokiems rei- tas pastatymui paminklo Stolypikalams ras norinčius pinigų sko- nui. sau pas 1 likė ir jas išeikvojo.
linti. Grekija dera dabar Angli1
Šveicarijoj šiltas oras sutarjoj dirbamą Chili republikai dideli karišką laivą, bet kad pirkti ga- tino sniegą kalnuose ir pagimdė
lėtų, turi nuo franeuzų paskolą tvanus. Nuo kalnų nusirito jau
liktai lavinų. Dattgelyj vietų sugauti, nes pati pinigu neturi.
stabdyta geležinkelių traukinių
h Paryžiuj, sausio 5 d. nutruko >ėgiojimą. Alzatijoj ir Lotarinelektriškų žiburių vielos ir su sy- gijoj siautė smarkios sniego darkiu restauranuose, pardavinėse 'r ganos ; tas pats buvo Belgijoj.
teatruose vidurmiestyj užgeso viLodžiaus priemiestyj ^karsi žiburiai, o visur tose vietose
buvo pilna žmonių, ypač gi daug :e\v, sausio ii d. krikščioniu mimoterių. Daugelyj vietų, kur ga- nios pradėjo mušti žydus; verzo
nebuvo, reikėjo žvakes už- žėsi i žydu namus ir ten viską,
degti. Aut gatvių taipgi buvo <ą rado, sudaužė. Sužei-ta suntamsu, kaip Napoleono laikuose. <iai 16 žydu. Tik atėjusi kariuneilė riaušėms galą padarė.

|| Du francuziški orlah ininkai.
Vedrine ir Roux, susitikę Kgipto
sostinėj

pavydėdami

\ien-

kitam, susibarė ir Vedrine

savo

priešui

Kaire,

davė per

Tas jj pakvietė dvikovon, bet Vedrine stoti nepanorėjo. Už tai siuntusi
abudu lėkti Prancūzijos orlaivininku lyga Yedrinui pastatė rei-

kalavimą,
ija

ausį.

arba stoti

dvikovon,

pertraukti lėkimą

mon.

Vaidai

ir

Albanijoj. Valono- distrikte,
)agarsinta karo laiko teisės.
Mieste, galima sakyti, visas gyvenimas apmirė.
Prigabenama
niestan taip mažai produktų,
vad gyventojams gresia badas;
labar jau pulkai išalkusiu elgetų
I >ripildo miesto gatves.

1

ar-

grįžti
tarp orlaivininkų

ji

na-

užgimė todėl, kad Roux prašė
Turkijos valdininkų nei jokiu
budu nepadėti Vedrine'ui.

i mt
! ;u

išteisinimo užpuolusiu
gyventojų Zaberne aficicrų
kariumene, tame mie>te civiDėl

istai atlaikė protesto susirinkiRiaušių vienok nebuvo,
išteisinimo afieierų
vlausimas

nus.

\Varwood, Kanadoj, I >us pakeltas Alzatijos atstovų
vilkų apgraužtu kuną indi- Vokietijos parliamente.
jono. Indijonas, pulko vilkų užVakacijos ir streikai Anglipultas, smarkiai gynėsi, matyt iš
to, kad prie jo kuno buvo devy- es sufragečių pasibaigė pereitos
iii užmušti vilkai. Tose aplinki- , savaitės ketverge. Pirmiausia jos
nčse šįmet yra labai daug vilkų; sudegino universitetą Chalten-

||

rado

Netoli

hamc ir jo rinkinius didelės

Glacc

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
gumą Įsisteigti savą parapiją.
lėlio eiles "Einu stoviu"; paskuAtsitaiko, kad suserga žiuogus,
Darbai. Biznis. Smulkmenos. tinės—blogai. Choras sudainavo
|
reikalinga butų kunigas šaukti,
Dar buvo "papačia lietuviai daU-l keletą dainelių.
Londono ligoninėj Midtlle- bet kur gausi, jeigu jojo nėra. Vpsigyvenusieji
Laikraščiai praneša, buk Voir Basakojimu"
(Vaitkevičiaus
giausiai dirba vietinėse Skerdykbet apie tas nevertėtu
kietijos maži ir dideli valdonai >ex, Dr. Lazarus pritaikė radiu- Taipogi nėra vietos, kur galima lose
cevičiaus),
Cudahy, Armouiy Morris,
sutvėrė uniją p<> ciesoriaus va- nią prie gydymo ligoniu, vėžio butų ir kiti tikybiniai reikalai
nes išėjo
silpnai. Ant paS\vift Co.. kurių išviso esama ke- minėti,
ligonių, kurių ne- atlikti. Tačiaus parapijos sutvėdovyste ir nutarė reikalauti algų apimtų. Iš
dekliamavo
baigos
p. Genseviturių. Kaip ir visuomet apie ši
padidinimo, kitaip gal sustrei- galima buvo operuoti, koki per rimo klausime tarp vietos lietučiutė.
darbai labai sumažėjo.
kuos. l»et valdonu streikai tautai metų laiką buvo ligoninėj, po vių nėra vienybės: vieni stovi už laiką,
Nors \Yorcesterio lietuviai tupaliuosuota nuo
Daug
darbininkų
daug blogo nepadarytų.
į įtekme radiumo 32 suvisn išgijo; parapijos reikalingumą, kiti prieš.
darbo, o ir paliktieji dirba ne- rėjo progą per Kalėdas patirti,
l)c to vaisto jie butų turėję mir(iyvenimas čia ant ūkio yra lakokia buvo nauda iš degtinės
Iki gruodžio
valandas.
bai smagus. Kaip girdėti, parda- pilnas
neva iti.
: Rusijoj, prieš įvedimą
bei alaus, bet ir per šį vakarėlį
r d.
1913 m. mokėta čia už darbo
rvimui dar esama ūkių. Tatai liekonstitucijom 1903 m. pasiųsta i
be
svaiginan20c.
Paskui numuš- negalėta apsieiti
tuviams butų proga. Kalbama, valandą po
katorgą 5,74^ žmonės, o nemičiu gėrimų.
Gegutė.
ta vienas centas, ir dabar monint
buk -pernai Michigan valstijoje
parodijai
konstitucijos
kama tiktai po 19c. Iš kitur atdar keletas ūkininkų nusipirko
H)] 2 m. katorgon pasiųsta 3.2,000
važiavusiam
darbas
nelengva
Tokius
mat
ukius. Šiame pavasaryje apsigyžmonių.
Rusijoj paIŠ CLEVELAND, OHIO.
Iš lietuvių, dirbančių skergauti.
leng\ iniimis žmonėms atgabeno
vensią. Taigi, šitas kampelis paIŠ DETROIT, MICH.
dyklose, tiktai du užima geresnes
Vakarėlis. Sausio i d. L.S.S.
konstitucijos įvedimas!
sidarą s kuone tikra Lietuva. Čia vietas: Petras
Neramus susirinkimas. Gruo"bosas,"
Yazgis,
3
kuopa sulošė du veikalėlius:
yra apie 400 lietuvių, kurių -kaitnuo 1906 m., ir Jonas Rvmkus, "Paskutinė
26
džio
d.
mus turėjo atsi:
pas
banga" ir "Vagis."
1'riisij Lietuvoje mieste Solprasidėjus pavasario streiulius,
keli mėnesiai atgal vy- Šitie veikalėliai nelabai
\V.
būti
I.
debatai
užėmęs
\V.
unijistu
kaip nudan vienuose namuose rado su
kams, be abejonės, pasidvigubms.
riausio sargo (watchman) vieta. sisekė. nes nekurie
su socialistais, surengti per lieL kės darbai dabar jau taip, kaip
lošėjai nepalioperpjauta gerkle vyrą, jo moterį
Biznio srytyjc pas vietos lie- vė buti nė tai valandai karštais
l'et dėlei
ir penketą vaikų. Policija mano, tiniu f. \V. V\. uniją,
ir pasibaigę. Jeigu pasnigtų ir
tuvius pirmąją vietą užima saliu- socialistais: bardamiesi ant koiš sošaltis laikytų, galima butų prakad netekęs darbo vyras iš nusi- tulų priežasčių Kasparka,
Dėlei to dėti darbai
ninkystė, nes esama išviso 7 sa- kili ten siurbėlių, rė/.ė pamokslą,
minimo pirma
giriose, kame žiemą
papjovė nariu- cialistų pusės, nestojo.
iš
laikė prakalbas L. (irikštas
liunų; tuom tarpu iš kitu biz- atsisukę Į publiką, tarsi, norėdasavo
daug kas sau užsiėmimą randa.
šeimynos, o paskui pats
niu esama: grosernių bei duon- mi sukelt
viršSo. Boston apie naudingumą
save.
Peacock stotyje koksai nors
revoliuciją tarpe pubminėtos unijos. Nekalbėsiu apie
kepyklų po 2 ir po vieną aptieką likos. Policijantas, Ona (jo molietuvis, turintis skatiko galėtų ir
tame dalykas. Tik
barzdaskutyklą. Visi užsilaiko teris) ir dėdė atliko savo roles
užsidėti drabužių krautuvę ir bulj Laikraščiai praneša, jog sun- jo kalbą,—ne
kiai apsirgo Rumunijos karalius norėjau pažymėti silpnasias to vių sandėlį. Bakhvin, arba Foun- pusėtinai. Tačiaus tarp mus atsi- neblogiausiai. Tarpe aktu buvo
vakaro puses.
Negražu įspūdį tain galėtų gyvuoti lietuvis ri- randa tokiu nesusipratėlių, kurie monoliogas "Gailiaširdis." Lošė
Karolis.
iš
nekurie
padarė
unijistu, prisi- niorius (pakinktuvų darytojas). noriau eina pirkt pas svetimtau- J. Naujokas. Tas "gailiaširdis"
dar negražebet
Laikraštis "Allgemcine Ztg," traukę rudžio,
Žodžiu sakant, čia yra šiek-tiek ti negu pas savąjį. Girdi, "aš pasirodė kaipo girtas katalikas,
snis
buvo
pasielgimas publikos vietos ir lietuviams biznieriams. dirbu, tai tegul ir jisai eina laikydamas po pažaste purvinu
praneša, buk išrinktas didžiųjų
dirbt."
laike
L. (irikšto kalbos. Visoki
K u ropos tautų Albanijos karaskudurų ar ką kitą toki, vadinAbelnai imant, galima pasakyPas mus yra paprotis susi- damas tai
ir
t.
uitu"
šukapanašus
kūdikiu, ir keikė socialiumi, kunigaikštis \Vied nori at- "au, a,
ti, kad lietuviai čia labai lengvai
rinkimuose skirstytis j ''kaunišvimai tiko gerinus girioj, negu
ar kokius ten
listus,
siūlomo
sosto,
nuo
aiškiai
kapucinus.
jam
sisakyti
gali viršų paimti. Ypač
kius, vilenckinius ir suvalcki- Net ir
Tai jau yra nekultu- tas
nes yra trjs kiti kandidatai, no- svetainėj.
viename
užjaučiant
socialistams,
matyti
atvejyje—mo- nius."
Tai dažniaus daroma juorinti nuo jo sostą paveržti. Tie riškas apsireiškimas. Jeigu ir ne- kyklose, kame kai-kur lietuviai
visgi iš to darėsi neskanus dziankais,
tačiaus
butu
vienok
mukai-kada
gerai
atsiranda
kalbėjęs,
bambiškas jspudis. Po perstatykiti yra: Essad Paša, Ismael Kėamerikonus žymiai viršija. Taip,
šu privalumu
vyrukų, kurie pradeda pykti ant mo latvių choras sudainavo poyra užsilaikyti raniai Bey ir Iz/.et Bcy.
vienoje mokykloje lietuvių vaikų
Brindisi gauta žinia, buk Alba- miai. Ypač tuomi atsižymėta so- yra apie 30 suviršuni, o anglų vos kitų "gubernijų" ir tik priekabų rą dainų latviškai. Minėto choro
nemanjieškoti.
Suvalckinis. lietuviškos dainos taipgi nusisekė
nijon su keliais šimtais turkiškų cialistų pusėj. Negražu,
7. Kitam metui tikimasi toje mokad
dagu.
Žmogus,
įėjės,
jautiesi,
gerai.
Apuokas.
kareivų keliauja buvęs Turkijos
kykloje turėti apie 70 lietuvių ir
karo ministeris Iz/.et Paša. Mie- esi tarp vilkų, o 11' tarp žmonių. apie 20 anglų. O kur kiti apskriLašaki.
ste Brindisi jo šalininkai atlaikė
IŠ PITTSBURGH, PA.
čiai! Jeigu viską suglausime krūIŠ HARTFORD, CONN.
nori
Albaskaitvon, gausime gana žymias
slaptą susirinkimą. Jie
Vakaras. Gruodžio 27 d. čia
IŠ
MICH.
PEACOCK,
lines.
Vladas
V.
nijoj sukėlimą surengti.
Strygas.
Sena draugystė. Pas mus jau
L.S.S. 6 kp. jiegomis
surengta va- labai
Gyvenanti šiauriniame Epirc, Įvairumai iš lictuvių-ukininku
senai, nuo 1898
vor-

i

J

us.

\ i rijos su

;uit -alos

stacija prię

Bay,

Nauja Škotija.

m

karas, kame tarp kitko suvaidinta

kuris tapo tarptautiškos komisigyvenimo. Musų apielinkėje ranjos Albanijai pripažintas, grekai dasi eliktokas skaitlius lietuviu.
gabena ginklus ir nori su ginklu EJer šventes jokių
bendrų pasipasipriešinti atidavimui Epiro Al- linksminimų, vakarų nesurengta.
banijai.
Kai-kune ūkininkai išvažiavo j
aplinkinius miestelius pasiviešėti,
Į| Latvijoj, Kuršo gubernijoj, o namie likusieji buvo smagiai
kaimuose ir miestuose nuolatai
palinksminti iš trijų lietuvių mudaromos po namus kratos; arešzikantų susidedančios kuopelės,
tuoja ten daug žmonių.
kuri važinėjo pas kiekvieną ūki-

IŠ

BENTLEYVILLE,

PA.

pora

kai"

veikalų: "Gyvieji
ir

"Jaunavedžių

Nabašnin-

Naktis."

dvarus

vietos
aptarti savo susirinkimuose. Be pažymėli ir tai, kad visi lietuviai
gyventojams, o Lietuvoj ne lie- tokio sutvarkymo vargu ar galigražiam sutikime tarp savęs gytuviams, bet rusams iš Rusijos ma bus bendrovė
vena.
įsteigti.
ir visokiems rusiškiems spekuDar norima sutverti jaunų ūkiAugščiaus minėtoji draugystė
liantams.
ninkų kiiubą, kurisai pasistatytų D. L. K. Vytauto gražiai atsižysavo

ne

sau

|| Plėšikų vadovas Kwang f.i
ang, Chinuose, paėmė nelaisvėn
amerikonus misijonierius ir jų
paleisti nenori, jis, žinoma, Cliinų valdžios neklauso. Chinuose
gyvenanti amerikonai reikalauja,
kad išsodinti nuo Amerikos ka-

tai

galėtų

buti

su-

naudota viešiems reikalams. Greta

su

įsteigti

tuom

yra

sumanymas

pašelpinę

draugystę,

:kuri čia kai-kuriais atžvilgiais labai reikalinga. Dabar susirgus
ūkininkui, dažnai atsitaiko, kad
prisidėti, (Už
riškų laivų jūreiviai misijonierius ne tiktai nėra, bet ir
\erta pagirti. Red.). Matyt, kad
negalima
iš nelaisvės
išliuosuotų. Bet tą- gauti žmogaus, kuris ligonį ap- žmonės supranta svr.rbius musų
syk plėšikai gali misijonierius nužiūrėtų. Įsisteigusi pašelpos dr- tautos reikalus.
žudyti ir pasitraukti nuo jūrių
j-ja galėtų kaip patį ligonį prižiū- Vieną lietuvj nesenai patiko nepakrančių toliau, kur jų Anie- rėti, taip ir jojo uke
pasirūpinti, laimė: dirbtuvėj nutraukė jam
rikos jūreiviai pasiekti
negalėtų. kad butų neužleista ir laukas lai- mašina ranką. Tik 7 mėnesiai,
ku apdirbtas.
kaip buvo iš Lietuvos atvykęs;
,| Garsus bevielinio telegrafo
Nors apie šią lietuvių koliopriklausė prie pašelpinės draugiisradėjas, italas Marconi, atliko
niją mažai kas žino ir retai kam jos.
mėginimus susikalbėti bevieliniu tenka
girdėti, tačiaus. kaip praDarbai eina pas mus pusėtinai:
telefonu iš Europos su
Amerika džioje minėta, lietuvių čia yra uždirbama nuo
$1.50 iki $4.00
ir tas pasisekė, susikalbėti
buvo gerokas skaitlius. Apie skaitliau.per dieną, ir iš kitur pribuvusieji,
galima. Kalbėta iš stoties Clif
didumą galima spręsti iš to, kad kol
1

den/ prie

vakarinių

pakrančių

kas, darbą

čia

kalbama

jau apie

reikalin-

nas, trenkė per

gauna.

Dom.

lietuvių! Pirmiausiai, ištikro n-ik pasveijos pir- kinti lietuvius-amerikieėius už tomininkas. Kaip ten nesakytum, kias gausias aukas
Lietuvių Taunors kitam
žmogui ir "užkeikti" tos Namams. Neišpa-akytai man
norėtųsi, bet ir pikta, ir juokinga smagu, jog amerikiečiai pasirodė
darosi, ir noroms-nenoroms turi puikiai aukų rinkime.
Juk aš,,
pripažinti kad turėta čia, kaip tiek laiko iš g) venęs Amerikoj,
sakoma, "advertising" gabumų. prie tos grupos save
priskaitau,
Dalykas buvo toks:
arba nors mane kiti priskaito.
Nesenai čia buvo pagarsinta, Prisieina net man liaurus čia
kad galima gauti penkis doliarius
Lietuvoje skinti už jusų duosnuvisai dykai, jeigu kas nepatingės
mą.
ateiti j šv. Juozapo dr-jos susiMan rodos, jeigu tiek lietuviai
rinkimą, kuris atsibus sausio 3 d.
I\as čia tau nenorės gauti pen- amerikiečiai sudėjo pinigu, tai
kinės uždvką?!
Kitam pagar- kodėl jie ir negalėtu viso dalyko
ir
kad
sink,
toj
toj smuklėj gaus užbaigti, neduot europiečiams
stiklą pamazgų, vadinamų alum, savais "supuvusiais" skatikais
uždyką, tai ir tai žmogus kad taip gražaus dalyko teršti, nes,
ir keturpėsčias ten nurėpliotų, o kiek man yra žinoma, jų aukos
čia penkinę siūlo!...
Kur gi yra visai silpnos, sulyginant proneisi!
porcijonaiiškai su amerikiečių aukomis.
Dar tik, rodos, reiktų truir
dieTaigi
prisirinko minėtą
ną
žmonių susirinkimai! pilna putį daugiau energijos, daugiau
svetainė. Daugybė, matyt, norė- pasišventimo, ir i.-toriškas faktas
jo prisirašyti ir tą penkinę gauti. išsipildytų, palikdamas amžiną
Tuom tarpu pirmininkas, atida- amerikiečiams paminklą, t. y. lieręs susirinkimą, štai kaip prabi- tiniai amerikiečiai, kuriuos taip
dažnai buvo girdėt ir dabar girlo:
Kuris iš susirinkusių bus dima vadinant atšalėliais tautišdrąsiatisis, tas ir gaus pažadėtą kuose reikaluose, vieni pastatytų tautos namus Lietuvai. Ir papenkinę.
Nemenką plyti j žmonėms Į gal- statytų ne dėlto, kad jie yra
vą jkalė toks pirmininko pasiū- turtingesni už europiečius, bet
lymas: drąsių ten buta gal ir ne dėlto, kad tautiškuose dalykuoar

—

vieno, bet dasiprask
koki
kalba

drąsumą
ir ko jis

tu man,

čia
nori.

apie

pirmininkas
Taigi žmo-

yra jautresni už čiabuvius.
1.al>ai tas klystu, kuris sakytų,
kad Lietuvoje visi yra neturse

tingi. Yra čia turčių nemažai,
bet
tie visi turčiai dar vis švePirmininkas, matydains, i.ad drąsuoliu j frontą neišeina, ir kad itimu raugu kvėpuoja, ir europiematomai nėra nei vieno, kuris čiai lietuviai dar nejstengė jų į
galėtų šilą jo galvosūkį išrišti, savo eiles patraukti. Kaip iie
pats paaiškino, maž-daug tokiais ant galo ir jstengs, jeigu ir pažodžiais:
tįs dar už didelę garbę laiko vieTai jus visi durniai! Kuris šai "poniškai" pakalbėt, o lietubūtumėte drąsiausis ir pirmas bū- viškai vis dar išrodo lyg butų
nes

ir

lankia,

kas čia bus toliaus.

—

tumėte

—

—

jog

kataliką

tainės,—tas bus drąsiausis, kuris, svetinitautj negu lieka tai ik ą lieatėjęs prie stalo, kirs prezidentui tuvį. Tas pats ir su pirmeiviais,
ausin.. O aš, dalibuk, tą kitą arba nekatalikais lietuviais.
Jeikivtą padaryčiau.
gu katalikų kunigija Lietuvoje
Liūdnas ir A—C.

butu rėmus Tautos Namus, ar tai
but tik tiek surinkę aukų iki
šiam laikui Lietuvoje? Juk tik
IŠ SAN ISIDRO, ARGENTI- viena
parapija įstengia po tūkNA, PIETŲ AMERIKA.
stančius rublių sudėti ant bažnyo peržiūrėkim, kiek šiais meJieškoma Mot. Vokietaičio gi- čių,
tais tokių bažnyčių pristatė, o
minių. Šitame mieste praeitą vąkiek dar jų stato. Ne tik tas,
sarą, liepos 10 d., bedirbant gatbet Lietuvoj katalikų aukos juk
vėje Bernardo Marąuez tuneli,
ir Į Rymą, l.iurdą ir kiplaukia
ačiū blogai priežiūrai, tapo elektas stebuklingas vietas, o tų patrikos užmuštas Motiejus Vokieaukos plaukte
taitis, paeinąs iš Suvalkų guber- čių nckatalikų
čia pat vėl ant priešingų
plaukia
nijos, Kalvarijos pav., Beduvėnų
katalikams reikalų...
valsčiaus, Bevardžiu kaimo (Be
ne bus: Padovinio
Ir kada męs, sunus ir dukterį*
valsčiaus, Babardiškių kaimo? Red.). Lietu- tos vienos Lietuvos, susipratime
voje liko velionio motina ir bro- taip. kaip jau senai kitos tautos

lių bei seserų, tėvas miręs. Gir- susiprato? Kas j tą klausimą
dėjau, esama brolių Suvienytose gali atsakyti? Kroatai, tokia maDarbai. Lietuviai. Darbai pas Valstijose. Velionis Motiejus bu- ža tautelė, gręsė Ryniui atsisamus šinom
laiku eina silpnai. vo didžio ūgio vyras, neatlikęs kymu nuo Apaštališko sosto už
IŠ VIRDEN, ILL.

mergaitės kuną; Anglių kasyklose dirbama vos
mirtis buvo momentališka. Tėpusė laiko, po 3 dienas j savaitę.
vai liko labai nuliudę.
Praeitame pavasaryje pas mus
savo
susirinmėjo paskutiniame
Žiema pas mus lengva. Darsudegė "brėkeris," kuris dabar
kime: nutarė ne tik paaukauti
bai angliakasyklose eina iki šiopataisyta ir vėl pradėjo dirbti.
Tautos Namams Vilniuje $50.00
lei vidutiniškai.
Kaip ir kitur, jame dirbama tikiš savo kasos, bet dar pasiryžo
Beliauskas.
tai
J.
pusę laiko.
parengti ir prakalbas tam tikslui,
Lietuvių čia yra didelis būrelis.
kad duoti visiems vietiniems lienet pašelpinės
Esama
tuviams progą prie šio gražaus
draugijos
IŠ WORCESTER, MASS.
vardu
D.
L. K. Keistučio. Draukulturos darbo
tai

viešą nameli, įrengtų gražų

sodną. Visa

virvė,—tokia, kaip ir kitos, ir griebė ją rankutėmis. Keli tūkstančiai elektrikos voltų, kaip perkū-

vietinė

—

—

parduoda

iškirto

Juozapo draugija,

atėję prie stalo ir prie "perprasta"...'Jeigu kas nori permusų draugijos prisirašę, tai tas sitikrinti, tai tegu tik atsilanko
m?tų, gy- ir butumėte gavę penkinę.
Ir į Vilnių ar j Kauną, tai ir pamavuoja pašelpinė šv. Jono Evange- dėdams siūlytą penkinę nuo sta- tys, kokia kalba musų daugumos
listo dr-stė. Draugystei susitvė- lo
tautiečių yra numylėta.
į kišenj, traukė toliaus:
rus, prie josios prigulėjo tiktai 14 Dabar visi
neprigulintieji prie
Išlicsų, man išrodo, jog Amedraugų. Šiądien tasai skaitlius draugystės, išeikit lauk, nes męs
rikos
lietuviai daug yra jautresni
priaugo iki 278. Pinigų ižde yra turim daug sekretr.ų dalykų aptautiškuose
dalykuose už čionykapie $4.000.00. Draugystė turi svarstyt...
ir
ščius,
aukų rinkime tas aiškiai
locnus lotus ant kapinių savo
Kaip teko pat:rti, tarpe išpasibriežė.
mirusiemsiems nariams laidoti. ėjusių iš svetainės buvo
keletas,
Tuose lotuose laidojama ne tiknorėjusių prisirašyti, bet kad pir- Dar viena yla išlindo iš maišo,
tai patis dr-stės nariai, bet ir jų- mininko
"progratno" nesuprato, tai ta: Amerikos lietuviai taujų šeimynos be jokio damokėji- tai taip ir liko.
tiškuose dalykuose yra solidarišmo.
Mėnesinis mokestis 25c., o
Vieni juokėsi, kiti pyko už to- kesni už
europiečius; katalikas,
pašelpos ligoje gaunama j savai- ki pirmininko šposą. Kad tai bu- tautietis ir
laisvamanis, išskytę S5.00. Tikimasi, kad draugi- tų kas dasipratęs,—penkinę hurus, kaip matyt, kelis "Keleijos narių skaitlius neužilgo pa- tu, kaip baranką, gavęs. Dabar vio"
gaidžius, visi pasijuto tautos
sieks 300.
drąsuolių nestoka, ir nc vienas, reikale lietuviais. Bet Lietuvoje
Šv. J. Ev. Dr. Komitetas.
sakoma, norėtų savo drąsumą dar toli iki tokio susipratimo.
parodyti dar geriaus negu prezi- Kam katalikai renka aukas, tai
dentas buvo užmanęs.
pirmeiviai, žinoma, tą boikotuoja,
IŠ NEW PHILADELPHIA,
Jeigu dar syk j bus dovana pav. "Saulė," ir vi c e \ersa
PA.
skirta už drąsumą, tai aš "be(priešingai). Katalikas lietuvis
Negražus darbas. Gruodžio 31 einu," kad aš ją išlošiu.—tarė tiek pastaruoju laiku infanati/.uod. 1913 m. kai-kurie šio miesto vienas vyrukas, eidamas iš sve- tas,
verčiau rems

sudegė Juozo Ra- Publikos buvo nemažai, ir *isi
simo, lietuvio, valgomųjų daiktu ramiai užsilaikė. Neskaitant kekrautuvė bei namas ir Pran- liu padarytų klaidų, vaidinimas
ciškaus Bulkausko namas. Ugnis atlikta gerai.
Publikai vaidinimas patiko. Apart to, buvo dar
namo
antrame
Rasimo
prasidėjo
augšte, kame gyveno koki tai sve- monoliogų bei dekliamacijų. Iš
timtaučiai. Iš čia ugnis persime- dekliamatorių pažymėtina p. A.
tė j Bulkausko namą.
Pradėjo Vainorius ir p-lė Ona Kubiliutė,
ninką su Naujų Metu pasveikikuri monolioge "Ar aš kalta"
vai.
nakčia.
buvo
degti
3
teisman
Nuostolių
pa- nimais. Kur
Jį Odesoj
didesnę šeimyną ralabai
gerai nudavė gaspadinėstraukta 15 gruzinų studentu, už
pridirbta už $5,000. I7. Bulkausdo, tenai tuojaus ir šokiai sukas negavo nei ugniapinigų, ka- -girtuoklės typą ir smagiai prisutvėrimą gruzinų studentų drau- rengta. Daryta tai visa,
kaip pagijos. Teismas vienok visus iš- tįs muzikantai sako, visai be jo- dangi apdraudimo (insurance) juokino publiką. Suglaudžiant vimokestis buvo pasibaigusi, pasi- są vakarą krūvon, galima pasakyteisino; studentų pasielgime nie- kio
apmokėjimo.
vėluota vėl įmokėti. Pamokini- ti, kad rengėjai atsiekė pasiseko priešingo teisėms nerado.
Čia rengiamasi sutverti bendromas kitiems.
Viską Žinąs. kimo visai atžvilgiais. Vakarai,
vė, kuri supirktų mašinas. Topanašus j surengtąjį, ypač skiriajj Tilliše, ant Kaukazo, kariš- mis mašinomis paskui ūkininkai
si nuo paprastai draugijų rengiakas teismas nusprendė pakarti du
galėtų naudotis ir tokiu budu
N.
H.
IŠ
MANCHESTER,
mųjų vakarų, kame, išskirant vaiareštantu, kurie užmušė polici- gero pelno
įgytų. Tačiaus ar tai
šinimą
svaigalais ir šokiais, daujos dalies perdėtinį Mikejevą.
išmanančių žmonių, ar kitos ko- Iš lietuviu gyvenimo. Tautos
nieko ners4:.
giau
S—sis.
kios priežasties dėlei, dalykai ne- Namams auka. Darbai geri. Sis
Ant
JĮ
Juodųjų jūrių siautė siseka, kaip tai turėtų sektis. miestelis stovi prie Merrimac
lietuviai savo ypatiškai naudai
smarkios vėtros, kurios daug
Kaipo Į vieną nepasisekimo prie- upės. Lietuviu čia priskaitoma
balių P. Narijausko sveparengė
ir
ant
ant
kranto
nuostolių
jūrių
IŠ LINCOLN, ILL.
žasčių, nurodama į tai, kad vi- apie 350 ypatų. Iš draugijų lanemažai buvo.
tainėj.
Žmonių
pridirbo. Užstoję paskui šalčiai sus busiamosios bendrovės reibjausiai pasižymi D. L. K. VyUžmušė mergaitę. Darbai vi- Svaiginančiu gėrimų taipogi buišnaikino daug apelsinų medžių ir kalus norėta
pavesti vieno žmo- tauto draugystė, turinti 100 nadutiniški. l'ercito gruodžio mė- vo; todėl ir pelno buvo. Po bakitokių augmenų.
kontroiei.
Tasai vienas rių ir apie $1,600 ižde. Apart jos,
gaus
Antano Matonio dukrelė liui pinigai, viso $76.00, perduožmogus, anot sumanymo, pirktų čia taipgi yra S.L.R.-K.A. kuopa nesyj
ĮĮ Danijos sostinėj, Kopenha- mašinas, varytų visus reikalus, o blaivininkų ir L.S.S. benas "Ka- Franciška, 9 metų amžiaus mer- ta K. Kišoniui, kuris parsivedė
gaitė, išbėgo su keletą Kitų vai- pas save ant nakvynės K. K. iš
genc, pasimirė pagarsėjęs Danijos ūkininkai
pasiimtų ant savęs vi- reivis," kuris tankiai palinksmina
kų į netolimą "durbankį,"—sa- Tamaąua, Pa. Kišonis, pabudęs,
politiškas veikjėas, buvęs minis- są atsakomybę. Toksai reikalo
publiką savo muzika baliuose ir
koma, anglių pasirinkti. Mergai- nerado nei svečio, nei $76.00. Tas
terių pirmininkas Estrup.
pastatymas tiktai užkrautų ant t. t.
tė buvo gyvo budo. Prieš ją sto- pats žmogus, kai kalbama, tūlaYra čia taipgi ir Visų Šventų
ūkininkų sprando kartais visai
Prancūziškas
orlaivininkas
kalnas (durbankis) me saliune nukabinęs vienam vy||
negeistinus mokesčius, kurie ga- parapija, jau 4 metai kaip susi- vėjo supiltas
Pourte su savo aeroplianu perioo
pėdų augščio. Kur-gi rui auksinį laikrodėlį. Dabar aplėtų atsirasti, perkant mašinas. tvėrusi ir turinti apie $1,700 pi- kokių
leido šį miestelį.
lėkė Sudanišką Sacharijos tyrų
Toksai reikalo sutvarkymas sto- nigų. Bet savo kunigo dar man- ji iškęs neužlipus ant kalno. TaiMinėto] dienoj Silver Creek
ir
dalį, nors, jam lekiant, tyruose vi tabai toli nuo tikros bendro- chesteriečiai neturi. Dvasiškus gi jos
užsilipta ant pat viršūnės.
siautė vėjas Samum. Orlaivinin- vės
anglių
kasykloje dujų cxpliozija
tvarkos, kuri reikalauja, kad reikalus aprūpinti atvyksta kun.
kas išlėkė iš Chartumo ir atlėkė
pavojingai
apdegino Andrių KeTraukimui
nuo
karų
pat apavisi, mokėdami pinigus ir imda- Leonas Tyla iš Nashua, N. II.
mežį.
Jisai
čios
Kairo.
iki
nugabentas Pottskalno
virušunei
eina
j
mi aut savęs atsakomybę,
"gyPramonės srytyje. lietuviai atdrauge
villė's ligoninėn.
virvė,"
voji
plieninė viela,
su tuom turėtų pilną
teisę per sižymi tuom, kad turi čia vieną
Plaušinis.
Vakarinėj Rusijoj, taigi ir savo išrinktuosius žmones, arba valgomų daiktų krautuvę, yra kuria plaukia stipri elektriška jicLietuvoj, pabrangus darbinin- komitetą, prižiūrėti visus varo- vienas kriaučius ir vienas barz- ga, reikalinga karų traukimui.
kams lauko apdirbimui, lenkai muosius
reikalus, kuriuos galėtų daskutys-lietuvis. Smagu taipgi Mergaitė manė, kad tai paprasta
Gaisras. Čia

nesenai

sv.

kariumenės.
virsimi

2.000

Velionis paliko

su-

rublių. Reikalinga

išmetimą jų
o

kalbo- iš

liturgikos,

męs skiriamės ir iš^ižadam

sa-

valdžios paliudytų raštų, kad pi- vo motinos tautos tik dėl sivo
nigus atsiėmus. Raštai reikalin- siaurai suprastų tikėjimiškų, arba politišku pažiūru.
ga siųsti antrašu:
Consulaao Imperial de Russia,
"Lai prasmenga lietuvis pirmNo. 920 Calle Mexico,
"Lai
eivis arba nekatalikas!"
Buenos Aires,
bu na galas visiems lietuviams
Republica Argentina.
Toki tai yra šios
katalikams!"
Giminės privalo pasiskubinti,
dienos obalsiai Lietuvoje visagija gerai laikosi. Turime ir vie- kadangi laiko atsiimti pinigus yra
me, neišskiriant ir Tautos .Vmiuį
ną lietuvį biznierių, užlaikanti sa- tiktai iki liepos 10 d. 5ių metų.
klausinio.
liuną. Mūsų lietuviai paskendę Geriausia, kad velionio tikra moGraudu, Brolyti, kad čia Liegirtuoklystėje. Geria ne tiktai tina parūpintų visus tuos raštus.
Kaz. Undraitis.
vyrai, bet ir moterjs. Ačiu gėtuvoje taip dedasi, kur viena šir-

Vakariene. Dramatiška draugija "Birutė"' ketverge, sausio B
d., parengė savo nariams vakarienę, (pašalinėms ypatoms įžanga 50c.). Vakarėlio programas
buvo sekantis: pirmiausiai p-lė rimui, tarp mūsų lietuvių iškįla
A. Skeraičiutė palakė keletą ei- visokių nesusipratimų bei nesuVirden Mainieris.
lių iš tragedijos "Orleano Mer- tikimų.
gelė," kas gana gerai jai pasisekė. Toliaus buvo
"PasikalbėjiIŠ TORONTO, ONT..
mas
Pono ir Žydo," ką atliko

Bendoraitis ir Kušlavičia vidu-

CANADA.

—

—

dis, vienas pulsas turėtų pas mus
visus plakti, kaip antai musų
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

to

kiečiai, atsitolinę nuo rubežit)
Tėvynės, tuom arčiau stovi
Mielas Drauge!
sielos.
prie
Jos
Prisikrovė daugybė žinučių,

tiniokai: F. Skliutas dekliamavo
Visi durniai, todėl ir dovanų kuriomis norėčiau
(j -ausio Petrapilyj ir Stik- negavo.
Nepaprastą šposą čia sidąįinti.

Taparauskas. apie

iš

(Ištraukos)

laikais plakė. Ir
matos, kad lietuviai-anieri-

garbingų ainių

savo

su

tavim pa-j

Buvęs amerikietis,
dabar Panemunes Svečias.

Visi laikraščiui aiunčiaml rankraščiai
turi but pažymėti autoriaus parašu ir
adresu.
Pasirašantieji pseudonymais
turi
paduoti, Redakcijos žiniai, ir

tikrąjj vardą.
Redakcija pasilieka sau te'.sę atsiunčiamus jai rankraščius trumpinti ir
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankrašFItis
savo

Redakcija, pareikalauta, grąžina

au-

toriui atgal jo lėšomis.
Reikia viaada rašyti plunksna Ir tik
ant vienos popierio pu3čs, paliekant

plačius tarpus tarp eilučių.

Sumanymas lietuvių ateivystės
šelpimą pavesti S.L.A. "Tėvynės" 2-tame numeryje tilpo akyHermanavičiaus
ateivius.
mušu

Ant.

p.

apie

straipsnis

Tik tokis mokslas galįs
duoti šviesos ir Lietuvai

mums

_

garsingoje Bciliso byloje. Kaip

1

-i

Apžvalga.
vas

^
Lietuvos dienraščiai. Vilniškė veltui kelia
triukšmą. Pavyz- kią iš abiejų besibylinėjančiųjų
duoti l»uvo tuoni laiku rašyta, knn. "Viltis"
jau pasirodė kaipo dien- džiu čia gali buti dantų skaudė- pusiu pinigus ir paskui ištraukdrauge "kulturof pagelbą." Tai Pranaičio kandidatūrą pastatęs rastis. Didumas pasiliko tasai jimas, kame skausmo didumas taisiais
pinigais su advokatais
męs išgalėsime ir turime tam žinomas dešinysis veikėjas Xa- pats.
Tš permainų pažymėtina nėra tolygus
Gamta ne- pasidalinu. Taigi, pirmosios rūpavojui.
gero noro." šale to, prof. Papee mislovskis. Tačiau s neužilgo iš- Įvedimas ilironikos
skyrių iš di- moka pasirinkti ir apsvarstyti, šies kurstytojai esą veidmaininpranešęs, buk netrukus žadąs siaiškino. kad kun. Pranaičiui desniųjų (Lietuvos miestų. Ne- jinai vienodai elgiasi ir vienoj
gi bedieviai, turinti savo tikslu
išeiti iš spaudos didelis rinkti- Žemaičiu
vyskupu nebus lemta užilgo turėtų pasirodyti ir antra- dus klausimus duoda vienus ir ne parapijos
reikalų sutvarkymą,
nis mokslo leidinys vardu "Lit- tapti.
Vėliaus pradėta kalbėti jai dienraštis—"Lietuvos Žinios." tuos pačius
atsakymus. I /degi- kaip jie tai skelbia, bet, kaip sy\\a i Polska/'
apie kun. Dambrauską. "Draugi- Jisai, sulyg prižadėjimo, turės mas visuomet suteikia dideli kis
priešingai, pačių parapijų sul'ric tokių geru pažadėjimų, joj redaktorių, ir kun. Maciuleeiti padidintame' formate.
skaudėjimą nežiūrint, ar skau- griovimą, bažnyčios bei tikėjimo
išskiriant širdingą linkėjimą juos vičių (poetą Maironį),
smo
Žemaičių
apimta dantis, ar koksai išnaikinimą. Su antrosios rūšies
išpildyti, n;, ko negalima pridėminarijos rektorių, kaipo apie
svarbus kuno sąnaris. Toliaus.
kurstytojais doros žvilgsniu viti. Jeigu lenkų mokslininkai, o galimus kandidatus. Dėl
laikraštis
šių kanŠkotijoje. netikslingais reikalinga skaityti sai bloga.
Naujas
podraug ir visuomenė, pasektu lidatų Ryman buk net važiavusi "Vilties" N[45 p. Ant. Vaitke- nuolatiniai
skaudėjimai chroniš- Kuris iš
tiems prof. Papee žodžiams, jei- pas
šių tvirtinimų yra teipopiežių tam tikra lenkų vičius .praneša, buk iš tikrų šal- kose. ištisai besitęsiančiose, ligosingas?
Jeigu
męs norėsime buti
gu lenkai, atsižvelgdami i Lie- delegacija, reikalavusi ypač kun.
tinių sužinojęs, kad sumanvtasai si, kadangi pirmutiniosios skauvisai
tuvos gyvenin ą, ne tiktai atsi- Maciulevičiaus
tai turėsime pribešališkais,
kandidatūros pra- Škotijoje leisti laikraštis išeisiąs. smo užduoties,
apsaugojimo nuo pažinti, kad šitos
sakytų nuo Lietuvos rusintojų Šalinimo, kame, kaip rašoma, len- Laikraščio vardas busiąs ne apsirgimo, čia
priežastis, kaipo
nebesama, nes libei kitokių tcndcncijingų veikėjų kti
atskiruose
atsilikimuose
dalinės,
ir
Pastakomisijai
pasisekę.
"Žvakė," kaip pirmiau apie tai ga, nežiūrint skaudėjimu, vis užveikiančios, visos yra teisingos.
akinių, bet uždarytų ir tą spe- ruoju laiku, kaipo apie kandida- skelbta, bet "Išeivių Vadovas." sitęsia.
Rasime ne vieną kunigą, kuris
ciališkąjį lenkišką langeli, tą vyskupo vietai, pradedama vėl Redaguosiąs manomąjį laikrašti
Skausmas reikalauja ramumo savo
pasielgimu ištikrųjų išveda
per kurį lenkai mato Nemuno ir kalbėti apie Peterburgo akademi- kun. N'orbutas.
skaustančiajai kuno daliai, kas parapijomis iš kantrybės. Bet
Vilijos apielinkes, jeigu kartą ant jos profesorių, kun. Karevičių,
Ėjusi s iki šiolei prie "Šalti- yra pirmutinė išgijimo sąnlyga.
(visados lenkai suprastų tą. rods, ktirisai ir iš pačių pradžių buvo nio." jaunimui pašvęstas priedas Tačiaus jeigu kuris nors sąnaris kad tai butų tikra priežastim
kiek žymesnės dalies visų riauabėcėlinę tiesą, jog lietuviai ir minimas, kaipo galimas kandida- "Vainikėlis," pradedant "Šaltinio" turi nuolat
dirbti ir negali padvi
lenkai yra
šių— labai abejotina. Iš kitos
griežtai skirtingos tas. Pirmu kartu kun. Karevi- 51-mu numeriu, išsiskyrė j tam silikti
į
ramiai,—kas tuomet? Tasakiekviena
einančios
tautos,
pusės, žinoma, gali buti ir kurčių paminėjus, kaipo galimą kan- tikrą mažą Liikraščiuką ir žada me ir
dalykas, kad sąnariuose,
o
tai
stytojų, kuriems ne tiek pačios
ga- didatą. lenkų spauda neprielan- eiti žiemos laiku 2 kartu,
plėtojimosi keliais,
vasarą nuolatos dirbančiuose, skausmo
lės pasiekti, jeigu arčiaus susi- kiai
kiek jųjų ypaapie jįjį at. iliepė.
r
^
kartą i mėnesi. Laikraštėlio pajautimo visai nėra. Širdis parapijos reikalai,
pažins su Lietuva, kurios, kaip
tingų tikslų pasiekimas rupi.
Kaip matyt iš vardų, kandida- vardas pakeista i "Vainiką." Eis atsižymi visišku skausmo
nejau- Tačiatts patsai visų riaušių, arpatsai prof. I'apee prisipažįsta, tais statoma lietuvių dvasiškiai, ir toliaus
timu.
Širdies uždegimas, jos
kaipo neapmokamas
lenkai neži.io,—tai. be abejonės, kas suteikia \ ilties, kad ir
ba bent jųjų daugumos, pamavy- "šaltinio" priedas.
taip
vadinamųjų
klapanų plyši- tas guli visai kame kitame.
šiądieninis dalykų stovis ir dau- skupu taps išrinktas greičiausiai
mas
nesuteikia jokio skausmo.
giau negu keista lenkų pozicija lietuvis.
Juk kurstytojai, jeigu nebūtų
Galima sau įsivaizdinti, kokias
tam tikros, jau išank-to priruošnuisų tėvynės klausime griežtai
Kaip nepakenčiamas kančias jaustų li- tos dirvos, daugumoje atsitikiBitininkystes knyga.
pasikeis, ir galima bus tikėtis
Pe- gonis prie kiekvieno uždegimu
Lietuvos
laikraščiai
praneša,
Lietuvių
atcivystė lapkričio
daugelio dabartinių, nenormališmų vargti ar turėtu kokį nors
širdies
apimtos
susitraukimo.
moksleiviu
lietuviu
Per
terburgo
mėnesyje.
Prof.
nopraeitį lapkričio
Galima manyti, kad
kumų išnykimo.
Papce
pasisekimą.
Tokiu pat nejausliugumu atsižyras. kad lenką; įgytų artimesnį mėnesj, kaip rodo valdiškoji sta- agronomu kuopa ruošia plačių, iš
arba kurstynetikumas,
kunigą
mi ir plaučiai, kuriems, ačiu kiir teisingesnį
neramumas
apie lie- tistika, lietuvių Suv. Valstijosna visu pusių klausimą nušviečianf

NUO REDAKCIJOS

Pamatinė tojo straipsnio mintis—
tai reikalingumas pavesti lietuvių
ateivystės šelpimo reikalus ne
tam tikrai ateiviu šelpimo drau-

—

gijai, bet Susivienijimui Lietuvių
Amerikoje. Viena, finansų atžvilgiu šelpimas esą sektųsi geriau. kais
Autorius tai paremia sekančiu
tvirtinimu: dabar draugijos, remiančios Liet. Imigr. Šelpimo
Draugiją, moka i*> 2oc j metus
nuo nario, o jei tuom reikalu užsiimtų S.L.A., tai, esą, pakaktų
\i centų nuo nario, ir iš tų pinigų lengvai galima butų užlaiYorko

Nc\v

kyti

prieplaukoje

atstovą. Antra, L. Im. !">elp.
l)r-jos atstovas, p. Trakimas,
supratimą
nusiskundęs straipsnio autoriui,
atkeliavo 2.018 žm. Per tą patį čią, bitininkystės knygą.
tuvių
tautą,
yra, be abejonės, ir
lietuviu
negalėjęs
jog daugeliui
laiką iškeliavo 517 žm. Tokiu
kiekvieno tikro lietuvio noru.
pagelbėti, kadangi neturėjęs '"pabudu skaitlius lietuviu, gyvenanso." Su S.L.A. atstovu, kaip
Lietuviu klausimas tautų kon- čių Suv. Valstijose, per lapkričio
"Lietuvos Žinių" N144 p. j.
autorius tvirtina, to neatsitiktų,
mėnesj
Greta
atsibuvusios
žmoGando
pasidaugino
grese.
Herbačevskis,
1,501
lietuvių kalbos leknes visa, kas reikalinga, hutu išmieste, Belgijoje, visasvietines gum. Nuo pradžios šių fiskališkų torius Krokuvos universitete, assavo

narių dau-

bent keliais šimtais

giau,

paprastai tikimasi.
paėmimas j cavo rankas

regu

Reikalo

S.I..A. e*ąs dar

tuom paran-

:»

kus, kad y.z\v Yorke esama
ganizacijos centro. Vėliaus,

or-

esą,

galima butų savo atstovus turėti
ir kitose prieplaukose. Straipsnio
autorius

kviečia

apsvarstyti tąjį

S.L.A.

narius

sumanymą.

Horodliaus unijos minėjimas.
Kaip "Viltis" N144 rašo, lapkričio 25 d. Krokuvos universitete

Horodliaus unijos sukaktuves buvusios

paminėtos

tam

tikru viešu

kame

kalbėjęs prof.
Papee apie vadinamąjį lietuvių-lenkti klausimą. Iš tos kalbos,
kaip jąją Viltis" perduoda, gana
akyva yra tai, kad, nežiūrint viso
dabartinio griežto Lietuvos
atsirubežiavimo nuo visų kitų
tautų, aiškiai pabriežto mūsų

posėdžiu,

tautines

bei

sąmonės

kulturos

pakilimo, lenkai dar ir šiądien
jokiu budu negali aiškiai permatyti tikrojo dalykų stovio, ir šiądieninis judėjimas musų tautos—
tai tik separatistų srovės veikmas,
kame lenkai nieko naujo nematą. Jau ir seniau lenkai su tuom

dalyku susitikę, bet tuomet "mokėję" su juo skaitytis ir surasdavo naujų kelių iš to pavojaus
išeiti.

Lenkų
"Vilties"

mokslininkai,

perduodamojo

sulyg
prof.
didžių-

Papee tvirtinimo, del tų
jų sukaktuvių nutarę imtis geriau tyrinėti, Lietuvą, josios praeitį ir dabartį. Lenkai neisią "pėdomis tų

rašytojų,

kurie Lietuieško
tik
istorijoj j
rusų kulturos daigų, nei tų, kuriems Didžiojoje Lenkijoje ir Prusuose rupi vien vokiečių
kolionijų
vos

išsivystymas."
"Netyrinėsime,"
tęsiąs toliaus prof. Papee: "vien
tik Lietuvos lenkų gyvenimą, bet
norime taip pat tyrinėti Lietukrašto fiziografines sąlygas,

vos

jo senovinį šeimyninį susitvarkymą, jo istoriją prieš Jogėlaičių
laikus, jo dailės liekanas, jo kalbą ir raštiją. Be abejo, kalba
ta

dar mažai pas

mus

gal buti sunki, bet

žinoma,

senovės len-

kai daug sunkesnius darbus
pakeldavę Lietuvai pagelbėti—ties
Orša ir Žalgiriu (?).
Neprivalome iškalno nustatyti
pakraipą,
kaip tai tyrinėsime, nei diktuoti
istorijai pamokymus, ti. ;ai iš jos
mokytis, neats įžiūrint į tai, ar

tai

bus

malonu,

ar

nemalonu.

yra

didelis

skaitlius

nenormališkoms apystovoms, kurios

šiądien pastebiama daugelyje parapijų. Lai ta šaka. kuri

šiądien

gamina tokius "bediebūna nukirsta, ir rvtoj

vius."

"netikinčiųjų"

eilės

žymiai

suma-

žės; "bedieviai" grjš prie bažnyčios (? Red.). Reik neužmiršt',
tarpe tų bedievių yra daug gerų

jiegų,

kurios

šiądien, vien ačiu
priežastims,
prisidėti prie parapijų ir

viršminėtoniMoms
nenori

jose veikti.

Sutvarkyma- p- apijų taip, kad
riaušių ir nesusipratimų priežastis
butų prašalintos, attiestų daug
naudos kaip pačioms
parapijoms
jųjų normališkame plėtojimesi,
taip ir visuomenei, nes butų daugiau ramių, neįtužusių ant savo
klebonų

ir

sytiems

savo

bereikalingoms tąjiegų neeikvojančių

žmonių, kurie galėtų veikti daug

konstruktyvesnį darbą negu peštynių i: riaušių kėlimas.
Purapijonas.

KONKURSAS.
Lietuviu

Mokslo Draugijos
toju pakeltasai
yra
prietaisoms, tik ferma, į kurią išsiliejo jau Komitetas praneša, kad p. Roskausmas turi tiktai antraeilę
Untulienė yra paskyrusi
nuo seiliaus prisirinkęs neužsi- zalija
reikšme. Didesnė plaučių dalis
150 rub. premijoms už supraniš
kurio
ganėdinimas. Pamatas,
gali buti sunaikinta be bent kotamai parašytas knygeles:
visoki nesusipratimai, labai
kįla
kio skausmo pajautimo. Tikta'
a) Apie hygieną.
iengva pamatyti. Tai dabartinis
perėjus uždegimui j plėvę, praKimo auklėjimą (gimnastib)
parapijų sutvarkymas.
sideda smarkus skaudėjimai.
ir t. t.).
parodos, ten pat, kaip laikraščiai metų (vadinasi, nuo liepos 1 d. meniškai rašytu laišku praneša,
ka,
sportas
Prisižiūrėkime, kaip daugelis
Pasiremdami visa kuom ankpraneša, atlikta ir visuotinas tau- 1913 m.) iki lapkričio mėnesiui kad lektoriat'.li toliaus atsisakąs.
Visa
c) Blaivybe aiškinančius klausčiaus pasakytu, męs galime pa- mūsų parapijų sutvarkyta.
tu
draugijų kongresas, kame lietuvių atkeliavo Suv. Valstijos- Per pinųąjj mokslo pusmetį liebėda tame, kad parapijos reika- simus.
drauge su keliais šimtais draugi- tia 15,026 žm. Per tą patį laiką tuvių kalbos lekcijų klaususios daryti sekančią išvadą: užvis di- luose gan dažnai sumaišoma du
Veikalai gali būti iš svetimų
jų atstovu dalyvauta ir žymesniu iškeliavo 3,289 žm. Reiškia, per tiktai 5 ypatosi, kurių tarpe nebū- džiausiu jausmingumu atsižymi visai nieko bendro savyje netu- kalbu versti arba
originaliai raminėtąją fiskališkų metų dalį lie- ta nei vieno lietuvio. Lietuvos tos kuno dalis, kurios daugiausiai rinti dalykai. Visus
valstybių atstovų.
turi but nemažiau, kaip
šyti,
parapijos
3
Kongrese dalyvavęs ir p. J. tuviu skaitlius išviso užaugo it,-' bajorų vaikai atsilaką ir nenorį išstatytos kenksmingoms išlauki- reikalus męs galime paskirstyti spausdintu lanku
8' platus ir
į
nėms
ir
jtekmėms
kurios
žmonėmis.
gali j dvi visai atskiras dalis. Pirmo- iki sausio 1 d.
Gabrys, Tautų Sąjungos Pary- 737
lietuvių kalbos mokytis.
1915 m. M. Draunaudotis ramumu, esančiu viena
žiuje jgaliotinis, kuris kmigreji, kurios dėlei tveriama para- gijon (Vilnius, Lydos gatv. 7)
sui įteikęs sekančius reiknl'
svarbiausiųjų gydymo sanlygų.
tai tikėjimo reikalų aprū- atsiusti, pridedant
autorių vardus
Jautrumo turi paviršutiniai sluog- pija,
mus:
pinimas. Tai atlikti ir yra kvie- atskirame konvėrte.
sniai ir, išdalies,
organus den- čiamas
kunigas, žmogus tų rei- Premijos bus paskirtos tam
1. Lietuviu tauta reikaLu. .ii
giančiosios plėvelės; nejautriomis
tautinės autonomijos, kad galėti#
žinovas ir tam tikromis tikros M.
kalų
Draugijos medikų koyra šios dalįs: širdis, plaučiai,
plėtotis protiškai, doriškai ir fitiems reikalams atlikti teisėmis
ir
M. Draugijos Komimisijos
ziškai; tokiu budu ji įgis didesni
sausgjslės, kaulai, kepenis, inkstai
(Vertimas iš Dr. T. Dekker.)
įgaliotas. Kunigo srvtis para- teto išmokėtos.
tautini susipratimą ir galės atir smegenjs. Čia mus
Premijuotieji
gali užnešti nauda žmonijai.
tai tikėjimas. Antroji raštai,
klausti: kaip, bene smegenjs ne- pijose
spausdinant, turės para2. Lietuviu tauta reikalaujanti
Skausmas yra mums jilomus jautimų; ligonis stengiasi laikyti
dalis, ačiti kuriai parapija prak- šus: "A. a. daktaro Pr. Dam{vesti lietuviu kalbą visosna viegali jausti skausmo? Taip, net tiškai
svarbiausiai
gali gyvuoti, tai šeimyni- brausko atminties konkursas."
kaipo
apgynimo sužeistąjį kuno sąnari kaip ga- platus
šosna jstaigosna Lietuvoje greta
smegenų sunaikinimai ne- nė
rusu kalbos Rusijoje ir vokieč'u veiksnis.
Apie skausmo atsiradi- lima ramiau, kas jau yra pirmu suteikia
parapijos pusė, vis reikalai, L. Mokslo Draugijos Komitetas.
skausmo, jeigu j tą naikalbos Vokietijoje.
mą esama iki šiolei nepilnu ži- žingsniu link išgijimo.
surištieji su praktiškuoju gyvenikinimo darbą neįtraukta
3. Lietuviu tauta reikalaujanti
Vilniuje,
smege- mu.
žinoma
kad
skausmas
nių;
tiktai,
jvesti lietuvių kalbą, kaipo išgulĮvairių sąnarių jausmingumo nis dengiančios plėvelės, nes šioGruodžio 29 d. 1913 ni.
Kad tikėjimas yra pakviestojo
domąją, visosna Lietuvos mokyk- yra pasekme sniegenų klėtkelių laipsnis yra įvairus. Menka dulsios prie uždegimo atsižymi skaulosna; be to, reikalaujanti, kad
kuris buna taip smar- kelė. patekusi akiu, suteikia
suarzinimo,
kunigo
srytis—apie tai nesigindaug smingumu. Tas pats ir su kaulu,
jai nebūti; kliudoma steigti priir niekas j kunigo priekus, kad suardo normalini orga- skausmo ir prašalinama su ašačijama,
vatines mokyklas.
kurisai pats savyje nejautrus, ta4. Lietuviu tauta daugel kartu nizmo stovį.
dermes nesimaišo. Su antraja daVisa ligonio atyda romis. Dulkelės gi, patekusios į
čiaus taip vadinamojo antkaulio
reikalavusi ir nesiliaujanti reilim, šeimyniniais reikalais, kitaip
yra užimta vien tiktai skausmu, kvėpavimo gerklę, nežiūrint apNAUJI RAŠTAI.
kalauti atidaryti universitetą Viluždegimas yra labai skausmindalykai stovi. Čia ir yra visu nenosies veikimo, męs
niuje, kuris yra būtinai reikalin- ir ligonis galvoja tiktai apie tai, ginančio
gas. Plėvė, dengianti inkstus ir
gas protiškam musų tautos besi-, kari
susipratimų baltinis. Kas turi Tūkstantis ir viena naktis.
išvengus, arba prašalinus beveik nejaučiame ir kosėjimo kepenis, suteikia didelius
skaudėplėtojimui.
tuos reikalus tvarkyti? Kunigas, Arabų
Skausmas laiku savo pagelba lengvai jąją prašaliname.
skausmą.
pasakos. Sulyg Paryžiaus
5. Lietuvių tauta protestuojanti
jimus prie uždegimo.
ar parapijonai su
kunigu drauge, išleidimo vertė T. Ž. Iki šiol
prieš Lietuvos žemės kolioniza- valdžioje žmones bei gyvulius ir Tačiaus kiek dulkių męs kasdien
Toliaits, abejotini yra skaudėji- ar išimtinai vieni
vlmą, kuris verčią:-* jos gyvento- apveikia net atkakliausius. Skau- Įtraukiame savin drauge su kvėparapijonai? išėjo 8 leidiniai. L. Jakavičiaus
mai pilvt ir žarnose. Šitose kur.o
jus apleisti tėvynę ir emigruoti smo visi
Kol šitasai klausimas nebus ga- laida.
ir
visi
prisibijo,
.stengiabeveik
m.
pavimu!
Musų
plaučiai
NeapmokaAmerikon.
dalyse mes galime jausti tiktai lutinai išrištas, negalima tikėtis, mas Ryga 1913
ū. Lietuviu tauta protestuojanti si pasiliuosuoti nito jo. Skausmas visai juodi nuo dulkių.
priedas prie "Rygos Nauspaudimą; pilvo skaudėjimai, iš- kad dalykai sueitu tvarkon.
prieš Prusu lietuviu germaniza- daro visus lėtais ir klausančiais
Dideliu jausmingumu atsižymi
jiena."
tikus skilvio, arba žarnų ligai, prit
ir
ik
vimą
mokyklas, bažnyčią
kuomet kviečiama
ir priverčia kreiptis prie gydytoPaprastai,
nuolat
veioda,
j
taipogi
kurią
viešasias
per
jstaigas, kur tevarGendrutis. Apysakėlė. Parašė
guli, rasi, greičiausiai nuo užsi- klebonas
parapijon, apie teise- kun. Kaz.
jo, iš kurio reikalaujama ne tiek kia kenksmingos išlaukinės Įtektojama vien vokiečiu kalba.
Šmidt'as. V ertė Bandegimo
plėvelės,
dengiančios kiekvienos pusės, kunigo ir pa7. Lietuviy tauta su gailesčiu pačios
ligos
išgydymo, kiek mės; prie to užvis jausmingiau- šiuos
gutis. Sv. Kazimiero Dr-jos leiPilvo ir žarnų
pastebianti, jog lenkai santikiuo- skausmo numalšinimo.
organus.
rapijom], parapijos šeimyninkaviTačiaus, sia yra oda pirštų, kuriems nuoae su lietuviais vartoja tuos pažaizdos nesuteikia jokio skau- mo
dinys N140. Kaunas 1913 m.
nežiūrint
i
tai,
skausmas
išsrytyje, jeigu ii kiek užsičius
iačiausiai
ir
yra
įrankius kolionizacijal
gresia pavojus. Napo- smo, jeigu tiktai
Puslapiu 57. Kaina 15 kap.
uždegimo
prolenkinimui kaip Poznaniuje
tikimu žmonijos draugu, ir jojo leonas pykdavo ant savo kareimenama, kiek nors ir nurodoma,
cese
kiečiai, dėl kurią jie patjįs taip
minėtosios
nedalyvauja
plėkas
kam
reikšmė tampa pažįstama geriau- vių, jeigu jie,
priklauso, tačiaus aišVyskupas Gasperas Cirtautas.
sužeisti, tampy- velės.
garsiai skundžiasi Europai, ir
Vertė J. A. kiai
Parašė kun. A. Dambrauskas.
paženklintų
dar bjauresnius, vartojamus baž- siai tuomet, kai skausmo pajau- •davosi iš skausmo ir
rubežių
nepadaverkdavo,
nyčiose lenku kunigijos, nesu- timo netekta. Esama ligonių, ku- tačiaus
roma, nenurodoma griežtai, kur Sv. Kazimiero Dr-jos leidinys
sužeidimus jisai
pirštų
stojam'ios nei prieš kraujo pra- ric
vienos pusės teisės, ir N144. Kaunas 1913 m. Puslapiu
visiškai nejaučia skausmo, pa- skaitė skausmingiausiais.
baigiasi
liejimą.
kur
ir
kitos.
prasideda
Lietuviu tauta, tai apskelb- lytėjimą
31. Kaina 10 kap.
PRIE MUSŲ PARAPIJŲ
spaudimą tačiaus dar | Ypač dideli yra skaudėjimai
dama pasauliui, energingai proabiem
Toki
Pradėjus
pusėm drauge
jaučia.
ligoniai negali apsi- pri" uždegimų. Ačiu skauTVARKOS.
Artabano dovanos
Iš anglų
testuojanti.
gyventi, neužilgo ir pasirodo visaugoti nuo pavojaus. Man prisi- smui, ligonis stengiasi gulėti rakalbos vertė A. Busilas. Šv. Kasi keblumai. Nei vienas aiškiai
Raportas, kame tie reikalavi- mena viena moteris, kurios veidas miai, nes kiekvienos skaudamos
zimiero D r-jos leidinys N137.
Nuo daugelio metu Amerikos
kur jojo "daržas." Ir pramai tilpę, esąs kongreso lėšomis atsižymėjo visiškiausiu skausmo dalies
nežino,
pajudinimas suteikia smar- lietuvių gyvenime pastebiama
Kaunas 1913 m. Puslapių 13.
sideda nesusipratimai. Viena puiš.spausdintas, ir "visuosna pasau- nejautimu. Kartą jinai šildėsi kiausį skaudėjimą; ramus padėKaina
labai
dažnai
5 kap.
vienas,
atsikartojąs sė kaltina kita rubežių peržengi
lio
kraštuosna"'
išsiuntinėta. prie geležinio pečiuko, perarti jimas, pirmiausiai, veda
greičiau faktas. Jeigu permesti akim vime.
Tuomet ir kunigo asmuo
Arkliai. Parašė agronomas V.
Ypač svarbu esą tai, kad šie rei- prisilytėjo kakta įkaitusią geležį prie išgijimo, o antra, sulaiko užsas esančias
parapijas, tai labai negeras, ir jojo pasielgimas ne- Šv. Kazimiero
kalavimai
bendrosna ir staiga suuodė nemalonų kvap- degimo veiksnius nuo
Įtraukta
Dr-jos leidinys
išsiplati- lengva yra pastebėti, kad laiks
tikęs ir t. t. Čia visokiems mė- N* [50. Kaunas 1914 m. Puslapių
kongreso atskaitosna ir tokiu bu- snį. Pasirodė, kad toji moteris nimo po visą kuną.
su
Ligonis
nuo laiko
daugelyje jųjų kįla vi- gėjams drumstame vandenyje 18. Kaina 8 kap.
du pasieksią kuoplačiausią vi- nusidegino sau odą (skūrą) iki
koja, uždegimo apimta, bijosi sokių
o kartais ir
nesusipratimų,
suomenę.
gaudyti žuvis puiki proga išmėpat kaulo, nejausdama prie to vaikščioti, jisai guli ir
Kauno kalendorius 1914 mesaugoja
Kame
tiesiog
riaušių.
priežastįs? ginti savo gabumus. Užverda
Visi tie reikalavimai yra geras jokio skaudėjimo. Yra ypatinga savo
ačiu
kam ir išgijimo
koją,
tams.
Šv. Kazimiero Dr-jos leidalykas, ir vargu gali rasti sau nugaros smegenų liga, prie kurios greičiau galima pasiekti. Tas Į šitą klausimą įvairiai atsako- katilas, prasideda tąsynės pu
N142. Kauna- Puslapių
ma.
dinys
Vieni sako, priežastim esą
teismus, po laikraščius ir manyti
principialių priešų tikrųjų lietu- rankos atsižymi visišku skausmo pats patėmijama ir prie
uždegi132+LYIII. Kaina 2$ kap.
kurie savo pasielgimu
apie kokį nors rimtesni ir nei
vių tarpe. Tačiaus esama tokių bei temperatūros permainų ne- mo sausgyslių, kurios pačios sa- kunigai,
Mirties Akyvaizdoje. Vertė iš
pusės
žmonių, kurie šiaušiasi, kaip te- jautimu. Toki ligoniai ramiai vyje prie uždegimo nesuteikia nekartą papiktiną parapijomis, vienos
neskriaudžiau*]
klebonui klausimo išrišimą sunku.
nustoję
reikalingos
ko prieš kiek laiko matyti, iš ima j rankas
prancūzų kalbos kun. J. Gerutis.
įkaitintus anglis, pa- skausmo; bet už tai dalįs, kurios
įtekmės. Taigi, riaušių priežastim
Geriausis vaistas kiekvienam Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys
grynai formalinių priežasčių: ko- merkia rankas j verdantį vandenį, yra apglobusios
sausgįsles, atsi- skaitoma kunigas, jojo asmuo.
dalykui—tai užbėgti jam už akiu. N139. Kaunas 1913 m. Pusi.
kią, girdi, teisę, turi p. Gabrys, Į rūgštį ir į įvairius ėdančius žymi labai dideliu
jausmingumu. Kiti vėlgi sako, priežastim esąs išrauti pačias šaknis,
tam
tikrai neįgaliotas, kalbėti skystimus. Galima sau įsivaizgalinčias 112. Kaina 60 kap.
Uždegimo paimta ir skaudanti už
tame žmonių kur- duoti kokiu nors
interesuotų
tautos vardu? Nors panašus Įga- dinti,
nesusipratimu,
kokią išvaizdą neužilgio akis nusiramina ačiu blakstienų
Lituaniens et Polonais. Leurs
stymas,
parapijonų pjudymas arba neramumų atžalas. Šiame
liojimas šiądien lietuvių tautai turi jųjų rankos. Ir kuomet jų- susigaubimui.
Užsidegus plėvei, tarp savęs. Kurstytojai esą patjs atsitikime tai
rapports dans le passė et dans le
yra geriausia atyra fiziškai negalimas, bet ar ne- jų pirštai pradeda puti. pasriuva
A. Jaksztas. Avec
diafragmai, buna tokių didelių sielos
gilumoje tikri bedieviai ir, likti pačioje pradžioje, kuomet prėsent par
galima butų rasti rodą visiems pūliais, jieji nejaučia jokio skau- skaudėjimų, kad
la l.ituanie. Paris
de
une
carte
ligonis guli, kaip tiktai apsimetę tikėjimo skraiste, abi
dėl tų formališkumų kįlantiems
pusės sueina krūvon gyventi.
dėjimo, nesikreipia prie gydyto- sakoma, kryžium ir net kvėpuoti!
8. Kaina 50 centiPusi.
m.
stengiasi sudrumsti ramumą pa- Aiškiai pasakyti, kur tavo, o kur 1913
nesusipratimams prašalinti?
jo, patįs gydosi, prašalina katilą bijosi. Išlaukinis, bc jokių išsirapijoje, išgriauti bažnyčią, su- mano. Kiekvienai pusei griežtai mų.
ir ramiai sau toliaus dirba. Toki
kalbėjimų. ramumas yra pirmu- naikinti tikėjimą. Arba iš kitos
Prie Žemaičių vyskupo kandi- atsitikimai nėra nei kiek
Polskie Apostolstwo w Litlaikytis užbriežtujų sutarimo
perdė- tinė išgijimo sanlyga. Gydytovėl. j tuos įtariamuosius punktu ir žiūrėti, kad jie taip wie
pusės
datūros. Prieš kiek laiko męs, tais.
(?zkie historyczny 1387—
Skausmas apsaugoja jui šiame atsitikime labai
lengva kurstytojus rodoma kaipo j žmo- pat griežtai butų ir kitos pusės
sekdami
Lietuos
1912 r.) Parašė kun. Kaz. Pralaikraščiams, nuo susižeidimų. o ištikus ligai, atlikti savo užduotis, nes
jojo pa- nes, kurie iš parapijinių riaušių pildomi. Tuomet pranyks ir taip
buvome pažymėję, kad tarp kan- verčia
polanis, kand. šv. Teoliogijos.
prašalinti priežastį li- gelbininku yra skausn as. o šiojo
savo rūšies biznį, pasinau- nemalonus
darą
kivirčai.
M. Kuktos >p; ida. \ ilnius 1913
savitarpiniai
sostui
didatų Žemaičių vyskupo
gos su josios pasekmėmis. Tisai paliepimus ligonis pilnai
pildo,
dabar daug privisę m. Pu?l. 202. Kaina nepažymėkįlančiomis
doja
tarp parapijų
Sakoma,
esąs ir kun. Pranaitis, dalyvavęs verčia vengti
skausmingų pa- t Teisybė, kai-kada skausmas ir kunigo
bylomis, tęsia jas, trau- "bedievių." Ar tų "bedievių" ta.
toms

apgynimo

—

rūpinta.
Ateivių šelpimo paėmimas j savo rankas esą pagelbėtu ir pačiam
Susivienijimui žymiau platintis.
S.T..A. atstovas prieplaukoje butų puiki rekliama pačiai organizacijai. Ateiviai, ką tik žengę
ant
Suvienytu Valstijų žemės,
jau susipažintų su Susivienijimu,
prie kurio paskui, neimant kitų
priežasčių, prisirašytų vien iŠ dėkingumo jausmo. Ateivių šelpimas, esą," atneštų kasmet S.L.A.

skaitlitije

tikrųjų bedieviu, žmonių, tvirtai
ir griežtai
netikinčiųjų Dievo
esybėje, labai abejotina. Be abejonės. yra daug tokių, kurie pasidarė "bedieviais," tiktai ačiū
parapijiniems vaidams, ačiū t<>tns

Ar

Naudingas yra Skausmo
Pajautimas?

—

vo-

Į

—

sirodo meteoritai.

380. Ar auga žemės kamuolys?
Kalbant apie žemės augimą, reikalinga ispradžiu pasakyti, kas
yra tasai augimas.
Sulyg
visur priimtosiom nuomonės, žemė

tai

kadaisiai buvo ugnies kamuolys,
kuris vėliaus, karštumui susimažinus, pasidarė skystu. Laikui

bėgant,

žemė

\is

aušo,

ir

galop

sluoksnio Daro juos tam tikromis mašinodidelę dalį viršuje gali užimti, mis, po 10,000 iškarto.
kaip minėta, vandengemis. Taigi, jeigu paimti omenių tą viską,
KLAUSIMAI.
tai dviejų arba trijų dešimčių
384. Iš kur atsirado minkšta
mylių augštumos pasiekimas, prie žemė?
geriausių
sanlygų, ar tik nebūtų
385. Kuomet ir kur atsirado
ginamai labai mažą skaitlių ineituom augštumos rubežium
?
kviečiai
lengnančių j oro >rytį meteoritų. vesnėms
už orą prietaisoms?
^86. Kodėl sunkus laivas laiŽmogus vidtitinai mato giedroje,
Prietaisos, už orą sunkesnės, kosi ant vandens paviršiaus?
be mėnesienos naktyje apie 8—10
kaip
žinome, naudojas tam tik387. Kuomet pradėta kopertai
meteoritu į valandą. Žiūronų parais ratais-sparnais, kurių pagel- vartoti?
gelba jųjų matyti nesulyginamai
!)a, kaip paukštis, skrenda ore. (Atsakymai bus kitam
numeryj.)
'daugiau. Meteoritai aplanko žeKol kas, šitos prietaisos uesumę kaip dienos, taip ir nakties
inušė balionų pasiektųjų augštulaiku, tačiaus dieną, aeiu saulės

josios -luogsnis sukie- šviesai, męs jųjų negalime matėjo, pasidarė žemės lukštas, ant tyti. Jeigu nebūtų saulės, mėT.uiaus nulio bei
kurio tnys gyvename.
žvaigždžių šviesos ir
žemė ir toliaus vėsta, lukšto sto- nebūtų ore garų bei debesių, tai
didinasi. Žetv.ė gi, ačiū žmogus galėtų j 24 valandas,
rumas
tam, kad josios skysta medžiaga vieton 200 suviršum meteoritų
virsta j kietą, vis daugiau su- (8—10 padauginta ant 24), masitraukia, taigi, užima vis ma- tyti jųjų apie dvidešimts milionų.
žesnį plotį. Vadinasi, žemė 11c Jeigu čionai dar prikergti metiktai neauga, bet. atpenė, juo to- teoritu-. matomus vien tiktai teviršutinis

To

mos

rekordų.

pasiseks,

Rasi, joms tame
bet kad galėtų kiek žy-
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miau pakelti tą augštumos rūbe-

niems laikraščiams po

vieną eg/..
knygij.
Iš Amerikos knygaleidžių artimesnius ryŠins palaikydavau su
naujai išleistų

mano

Olševskiu

p.

siųsdavau

po

ir
i

jam

egzemp.

jų leidinių, taipogi

visuomet
savo nau-

ir aš

gaudamainais.

jo naujas knygas
Tačiaus, per mano knygyno vedėjo pražiopsojimą, p. Olševskis
vau

suvėlintą knygų transportą,
užsirūstino ant manęs (esu kaltas!) ir nebesiunčia man dau-

gavo

naujų leidinių.
noru aukauju
no knygas Lietuvių Mokslo
-jai, moksleivių bibliotekoms,
giau

savo

Aš su mielu

ma-

Drnet

"Lietuvos" Redak- svetimtaučių
Įstaigoms ir su
lių—abejotina. Jųjų lekiojimui Cierbiamajai
mano leicijai,
Chicago.
mainyčiaus
džiaugsmu
taipogi reikalingas tirštas oras.
Teikitės
diniais su amerikiečiais, jei jie
teikti
vietelę
Didelėje aukštumoje nc tiktai ne"Lietuvos" skiltyse šiems mano panorės atsiliept. Bijau tiktai,
turėtų sparnai j ką atsiremti,
kad nenusidėčiau amerikiečiams,
žodžiams:
bet ir mašinos, varančios sparAmerikos lietuvių laikraštinin- kad nelikčiau jiems skolingas:
nus, negalėtų veikti ir, ačiu makų suvažiavimas, besvarstydamas mat aš išleidžiu kasmet vos kežam spaudimui, turėtų plyšti.
visokius spaudos reikalus, palei- letą knygų, taigi, gal nckuriems
Aug.ščirtus priveltieji 20—30
lyn, juo vis daugiau mažinasi. leskopo pagelba, tai skaitlinė pado į pasaulį žinią, buk inžin. A. ''neapsimokės" daryti su manim
liet žemė- augimus gulima su- sidarytų dar 20 kartų didesnė. mylių augštumos rubežiai yra
tiktai, rasi, galimi. Praktikoje Maciejausko knygynas Rygoje mainą komercijos žvilgsniu.
prasti kitokioje prasmėje. Kasi, Tai rodosi negalimu dalyku, taLabai busiu dėkingas tiems
iki šiolei negali pasi- nenorjs mainvtiesi savo leidimais
žemė nors savo plotyje ir inaži- čiaus mokslininkai taip tvirtina. žmonija
su
amerikiečiais laikraštininkais
10
Amerikos
nei
laikraščiams, kurie permylių augštumos bei
nasi, tačiaus medžiaga, sudaranti
Tegul tiktai reto kurio me- džiaugti
knygyninkais.
rekordu.
sispausdins šiuos mano žodžius.
žemę, nesimažina? Rasi, toji me- teorito bent dalelė nukrinta ant
Pirmučiausia turiu paaiškinti,
iš
matome,
Taigi, kaip
Siunčiu geriausius linkėjimus
didelių kad nei viena
žemės, tai ir tuome. bus daug
džiaga net auga?
redakcija iš Ame- ir tikros pagarbos ženklus
svajo.'.ių turime nusileisti iki sunors daiktas, išpra- medžiagos, tariant, amžinai lijankoksai
rikos nėra dar pasiulijusi man
Juk
labai mažų galėjimų.
Inž. A. Maciejauskas.
džiu didelis paskui gali .iti kie- čios ant žemės .-kritulio pavir- lyginamai
mainytiesi leidiniais; tuotarpu aš
tvn ir mažyn. Bet jojo sunku- šiaus.
esu daug kartų siuntęs rimtės- Ryga.
Iš to visko męs matome, kad
Prie lo daikto
mas nesimažins.
382. Koki gyvuliai žiuri vienu
gali prilipti ir daugiau medžiagos, žemė, nežiūrint t j, kad traukiasi ir tuom pačiu laiku pirmyn bei
kuri taipogi trauksis krūvon. krūvon, savo medžiagos didumu atgal? Gamta
yra apdovanojusi
Tuomet daiktas,
mažindamasis vis auga, vis dirosi sunkesnė.
kai-kuriuos gyvulius viena labai
savo plotyje, auga svarume.
o
parankia ypatybe. Tuom tarpu,
šis p. Viduuo, žinomo lietuvių l'iiiozofo, "Jaunimo" leidėjo ir Prair
besimažemė,
Taigi, ra.si,
381. Kaip augštai gali žmogus kaip dauguma gyvulių, kad pa-i
šų Lietuvos veikėjo, raštelis reikalauja kelių žodžių įžangos.
bėlaikui
žindama savo plotyje,
ore
"Lietuvoj" nesenai buvo tilpęs patėmijiiuas apie vienų nelabai
pakilti? Šituom klausimu, mačius, kas dedasi užpakalyje,
aiškų, tilpusi "Jaunime" rašteli, kuriame buvo patariama skaitytogant, ačiū iš kur nors ateinančiai ačiū vis augančiai orlaivininky- turi at.-igrižti, arba bent galvą
jams naudotis kaip lietuvių, taip ir vokiečfų kalba einančiais laikmedžiagai, darosi vis sunkesne? stei su josios kuone kasdien pa- atgręžti, šie gyvuliai, ant vietos
raščiais. šio raštelio antroj dalyj p. Yidunas išaiškina ano raštelio
iš
kur
meateina
nors
stovėdami
ir visai nejudėdami,
Jeigu
toji
stebiamais naujais pasisekimais,
prasmę. Tas yra gerai. Tas bus naudinga žinoti ypač amerikiečiams, kurie yra labai užinteresuoti Prūsų lietuvių judėjime, ir
džiaga, tai iš kur?
Rodos, lygiai gerai mato, kas dedasi
jclomauja kiekvienas.
kurie, vienok, iki šiolei neturi tikro ir aiškaus supratimo apie jų
Pastatę sau šį klausimą, išei- žmonija amžinai žengs pirmyn kaip prieš akis taip ir užpakalyje,
judėjimo stovi, nežiūrint net j tai. kad juos jau antru sykiu atlankime kokią nors gražią, giedrią kartą pradėtuoju keliu. Nevie- "už akių," tikroje ir tiesioginėje
ko p. Vanagaitis iš Tili'^s.
Panašus raštai, kaip šis gerb. p. Viduuo, gali daug prisidėti prie išaiškinimo dalykų stovio, įr męs tonaktį pasivaikščioti. Pasižiure- nam vaidinasi begalinės perspek- to išsireiškimo prasmėje.
dėl su mielu noru jį talpiname, nors gerb. rašytojas u
Jo lyg ir
Prie tokių gyvulių pirmiausiai
kiine į juodą daugit, išpintą-iš- tyvos (reginiai pirmyn,
ateitin).
įsižeidęs už ano jo straipsnelio neaiškumo paminėjimą. Rašybų, kiek
galint, paliekame originalę.
puoštą mažomis mirgančiomis Svajojama net apie žemės rube- priklauso mums visiems gerai
Redakcija.
žvaigždėmis. Kiek ilgiau pada- žių peržengimą, susinėsimą su žinomas arklys. Jeigu važiuoti
Laiškas, kurį gavau iš Ameri-, ranka davęs ir sau vėl namon
bokime, kas tenai viršuje dedasi. kitomis plianetomis ir kuone iš- arkliu, neturinčiu "akinių" ir. sakos, vcrlia mane prašyti "Lietu- keliavęs. Dabar visai aišku, kad
Bežiūrėdami i viršų, męs staiga tisai su visa visata. Rasi, kitas kysime, užsimoti botagu, arklys vos"
šj mano raštelį pranešti sa- nuisų tauta negali žuti, kur tiek
pamatome, kad, tartum, žvaigž- jau ir pinigus taupina kokiai tuojaus į tai atsiliepia. Ypač tai vo
skaitytojams-.
daug prakilniu jausmų liepsnų
dutė. mirėjo-mirgėjo, staiga pa- nors bent trumpai kelionei—sa- metasi j akis, jeigu važiuoji baikPirm a. Žinfutė, buk Dr. Gai- jos gyvybę šildo. Nors mums ir
ščių
arkliu.
siaušviesiu
Užtenka
tiktai
ir.
slydo
žybtelėjus
prakysime, kad ir iki Marsui ar biškį
galatis su Vidufiu keliausią Ame- dar labai daug prisieis vargti ir
ru takeliu, nuriedėjo tamson.
toliaus. Juk įsitaisius po Visa- tęsti ranką prie botago, o arklys, rikon
aukų rinkti Duonclaitio pa- skursti. Bet galime veikiau viMęs sakome. Kad iai žvaigždu- tą važiuoti kompanijoms (nelygi- nors jojo galva visą laiką numinklui, tegali bu t i pramanyta sa pakęsti. Viltis yra žymiai patė nukrito. Ištikrųjų gi, nei \ ie- nant, dabartinis
Siaurių Vokiškas kreipta priešakin, pradeda lėkti Amerikoje (Žinutė buvo prisiųsta didėjusi.
na
dangaus žvaigždžių niekuo- Lloyd po žemės skritulio jū- šuolėmis.
A n t r a.
privatiškame laiške iš pačios Til"Lietuvoj" platiai apTokia ypatybe atsižymi zuikis,
met nei nemano kristi. Toji, kaip res), Marsas žemės
gyventojams,
žės.
ir
tur
but
tariamas
ir intariamas mažas
Red.).
Tilžėj,
mums pasirodė, nukritusi žvaigžrasi, bus daug artimesnis negu arba kiškis. Jojo akįs yra sudė- visoj
Mažoj Lietuvoj, apie tai "Jaunimo" rašinėlis, kuriuo radutė—tai meteoritas, tam tikras Amerika Lietuvai. Taip svajoja- tos visai iš šonų, ir zuikis mato
niekas nėra kalbėjęs ir nemanęs. ginu naiuloties daugiau
vokietių,
dangaus plotuose skrajojęs ak- ma. Mokslo laktai tačiaus paro- lygiai gerai j abi puses, kuom
Gaigalatiui visai nei nebūtų gali- jų ir mūsų kalba leidiamais laikdažnai
ir
muo, kurisai, pasiekęs žemę ap- do, kad žmogus su visomis savo jisai
pasinaudoja. Tai ma keliauti Amerikon.
Hcrods, raštiais. Baigiau tą savo rašiglobusi orą, su didžiausiu smar- lekiojimo prietaisonis ne tiktai galima ypatingai aiškiai pastebė- tam
labai reikės pi- nelį žodžiais: "Vis bus taip teipaminklui
kumu įlėkė j tą orą, nuo didelio už žemės
rubežių nenulėks, bet t i, medžiojant.
nigų. Bet jie bus renkami Ma- kiamas grūdelis ir lašelis gaivinPrie žirafos yra neišpasakytai
oro spaudimo ir trinimo, Įkaito ir čia
pat oro erdvėje neperdiO tai yra labai ti silpnąją tautinę
gyvybę." Ir
ir pradėjo degti.
sunku prieiti, irgi ačiū Šiai ypa- žojoj Lietuvoj.
Išėjęs iŠ oro džiausj plotą užviešpataus.
svarbu. Visai nesulyginamai di- man rodės, jis aiškus gana, nors
\ėl laukan, užgeso. Ačiu lėkimo
Visiems yra žinomas fakta?, tybei, prie kurios dar prisideda
džiausioji Prūsų Lietuvių dalis praleista, o man korektą skaigreitumui, mums pasirodė, kad kad tirščiausis oras randasi pa- ir ilgas žirafos kaklas. Turėdabudu neduotu nei skatiko tant, nepastebėta mažuma, būjokiu
tai ne atskiras kūnas, bet ugninė čiame
apatinyje sluogsnyje, prie ma augštai savo galvą, žirafa tautiniems dalykams. Bet dabar, tent : kuomet
rašome, sakinyj:
rykštelė švystelėjo (palyginki- žemes. Juo augštyn, juo oras eina kttopuikiausiai mato visa, kas desudėt pinigų, naudokimės kiek salėdami ir 1.1.
kunigui
raginant
me su žarija, kurią męs tamsoje
skystyn, retyn. Kaip bandymai dasi gan dideliame plotyje aplin-l jeib statyt galime butu paminklą
Taigi kreipiaus tuo rašinėliu j
labai greitai sukame aplinkui; ne su kalnu
laipiotojais parodo, jau kui.
kunigui-poetui, tur but atvers tuos, kurie rašo ir kurie nori kibet
Prie
tos
žariją,
žibant] ratą matysi- kelių mylių augštumoje oras yra
pačios gyvūnų rųšies savo rankas ir
"dievotieji," kurie tus žadinti. Į tokius ir tiktai
me).
taip skystas, kad vos-ne-vos juom priklauso dar ir musė, prie kutiktai duosnųs yra, kad ren- kreipiasi "Jaunimas."
šiaip
Jų beveik
Daugelis pasirodančiu jų mete- galima kvėpuoti. Dar kiek aug- rios, nežiūrint, kaip męs neno- kama
ir stabmeldių vien jis ir teskaitomas. O aš
bažnyčios
tą
oritų tiktai paliečia viršutinius ščiaus, ir oras visai skystas. Vir- rėtume prislinkti, jokiu budu tai
privertimo reikalams. Pirmą kar- patarimą daviau su pilnu musų
oro
sluogsnius ir, kaip minėta, šuje oro sluogsnio, kaip spėjama, nepajiegiame padaryti.
tą, rodos, visi Prustį Lietuviai padėjimo supratimu.
vėl išlekia dangaus platumosna. esama storo
o
sluogsnio labai skydės pinigų tautiniam dalykui.
Mat, dalykas toks. Musų yra
Tačiau yra daug tokių meteori- stos dujos, taip
vadinamojo van383. Iš kelių dalelių susideda
Tik ar jie daug sudės, abejoti- 100,000 Prusnose. Jųjų skaito
tu, kurie nupuola ant žemės. dengemio
(hydrogeno), kurisai laikrodis? Paprastas laikrodis su- na. Labai jie vėl pradeda, kaip gal 20,000 lietuviškus
laikraštius.
Randama jųjų įvairiose vietose. yra daug kartų lengvesnis už orą. sideda
daug-maž iš 175 atskirų tai paprasta, skaldyties. Asme- Tų 20,000 tėra tiktai keli šimTie meteoritai, arba "dangaus akPakilti augštyn oran galima dalių, kurių išdirbimui
reikalinga nų klaidos tše kaltos. O tik la- tai, kurie skaito ir lietuvių leimenįs," buva kai-kada gana dide- dvejopų prietaisų pagelba—leng- 2,400 atskirų ir tam tikrų
įtaisų, bai butų naudinga, kad tas pa- diamuosius. Kiti 80,000 beveik
li, sveria kelis šimtus ir net tūk- vesnių ir sunkesnių už orą. Kaip darbo
budų ir t. t. Jeigu suskai- minklas pastotų didis, gražus, nieko nežino apie tautini
judėstančius svarų.
žinoma, lengvesnės už orą prie- tyti tuos judėjimus, kuriuos da- tikrai
tautos apsireiš- jimą, ir todėl gyvena be vilties
pastebimas
Apart šitų didelių akmenų, taisos susideda iš tam tikros pūs- ro visos laikrodžio dalelės, tai
kimas. Todėl reikės mums laukti ir be tikėjimo, nors jie turi širpuola ir daug visai mažiukų, kaip lės ir vietos žmogui sėdėti. Pūs- tiktai vienai valandai
męs gausi- paramos ir iš Didios Lietuvos ir dyje meilės
j savo tėvų tautą.
dulkes, smulkių akmenukų. Xors lė pripučiama kokios nors dujos, me skaitlinę 18,000.
Reiškia, per Amerikos, nors Prūsų Lietuvoj Visai mus kartą nustebina iššieji taipogi šviečia, kuomet įle- už orą lengvesnės, ačiu kam ba- mėnesį (30 dienų),
laikrodyje pa- yra gana didžturtių, kurie galė- girstant, kad vienas-kitas nieko
kia j oro rubežius, tačiaus, ačiu lionas,
kaip toji prietaisa vadi- daroma 12,960,080 judėjimų, į me- tų kaži-kokį brangų paminklą
nežinojęs, jog lietuviai rūpinas
šviesos mažumui, męs tų "me- nasi, veržiasi
augštyn. Balionas, tus 157 milionai suviršum.
Tik juos priversti prie savo tauta. O tai todėl, kad tie
statyti.
teoritukų" dažniausiai negalime paleistas, gali iškilti tiktai iki to- Jeigu ištiesti visus tuos
judėji- didios aukos yra labai sunkus da- žmonės teskaito vokietių laikužtčmyti. O tokių yra labai dide- kios augštumos, kur oras taip mus į vieną
tai męs pamalin'ją,
lykas. Aš pats dėl daug prie- raštius ir tieji jiems nieko apie
lis skaitlius, jie nuolat krinta že- skystas, kad baliono
augščiaus tytume, kacl 'aikrodžio esama ne žasčių nei
nepriklausau komite- mus nepraneša, jeigu męs patįs
myn. Jeigu akis įžiūrėtų, tai męs jau nestums.
tiktai gero laiko rodytojaus, bet tui.
Turėjau
atsisakyti vyriausia tiems laikraštiams nieko nerašopamatytume
nelyginai nuolat, Tačiaus čia ištinka pavojus. ir nemenkesnio
Šimtu todėl, kad perdaug apkrautas ki- me. Bet <labar tai
keliautojo.
daroma. Ir
ir
dieną
naktį, iš aitgštttmos puo- Žemai būnant balionui, oras ii judėsiu paprastasai laikrodis
pa- tais tautiniais darbais ir negaliu tik reikia tai
dar
dažniau.
daryti
lantį lietų. Taip daug tų mažų visų pusių spaudžia į jojo pavir- darytų 43 colius.
Į 24 valandas daugiau imties, jeigu nenoriu Tikrai, ne tiktai vieną laimėsime
Bet
tie
akme- šių.
akmenukų puola.
Pripustosios vidun dujos nukeliautų 9^4 mylias, į 30 dienų
greitai nusibengti. Tatiau, kiek savo tautai. Ar gal "Lietuva" manukai, kaip sakyta, yra begalo spaudžia j visas puses laukan.
—292^ mylios, o į metus su- įstangsiu, remsiu ir šį dalyką, no, mums
nereikėtų rupinties mismulkus; akim jųjų niekuomet Susidaro tula lygsvara. Bet štai viršum pusketvirto tūkstančio
ir pasisekimas bus kritiškame nimais žmonėmis? Ir
juos visai
neįžiūrėsi. Jeigu galima butų su- balionas pakjla augštumon, kur
mylių.
mūsų padėjime ženklas, kad ap- apleisti? Bet tuomet nebutume
rinkti visas tas smulkias dulke- oras
skystesnis ir, reiškia, oro
Paprastuose laikrodžiuose su- veikiame tautinės ligos krizi. gyvi
musų tautos vaikai, ir neles. tai, kaip manoma, pasidarytų
>paudimas j baliono paviršių ma- dėtinės dalelės yra palyginamai
labai
Antraip
daug prapuldysime. pildytume savo pareigos. Lietudaug daugiau medžiagos negu žesnis. Tuomet dujos iš vidaus didelės. Su
brangiais laikrodžiais Jeigu as kubmet-nors apsilan- vių leidiamais iaikraštiais
iš visų nukritusių jų
męs
didžiųjų ak- stumia didele jiega ir, nerasda- visai kitas reikalas. Yra
tokių kytiau Amerikoj, tai tikrai ne- anų žmonių visai nepasieksime.
menų.
mos
sau
užtektino, tariant, pa- sriubelių, kurie, žiūrint paprasta
atkeliautiau ko prašyti. Norėtiau Ir butų tikras paklydimas manylos krintančios dulkelės incina
sipriešinimo iš skysto oro pusės, akim, išrodyto tiktai dulkėmis.
vien pamatyti tuos žmones, tuos ti, męs tautai geriau
žemės oro srytin išdalies, kaipo gali
tarnaujame,
sudraskyti balioną. Taigi) Bet paimk gerai padidinantįjį
vyrus, moteras ir mergaites, ku- leisdami vien tik savo laikrašsavistoviai kūnai; išdalies, tai yra yra tūlas
rubežius, augščiaus ku- stiklą, ir pamatysi, kad tie šriurios visai nuostabiai didiu duos- tins. jei męs juose nieko
liekanos tų didelių akmenų, ku- rio
ypaorlaiviuose, lengvesniuose už beliai net ir sugvintuoti taip, jog
im
rie. tiktai žibtelėję ore, vėl sau
širdingumu remia tautinių tingo pasakyti negalime, męs tieoią, negalima pakilti.
260
colyje sutelpa
gvintų. Kaip
sveiki iškeliauja. Kuomet
Kaip augštai yra tasai rubc- ploni yra ^ i tie šriubeliai, galima uždavinių pildymą, kap paveik- siog nusidedame prieš tautą, juos
tieji
slui: statymą tautos namų Vil- leisdami ir nesinaudodami vokieakmcn|s, labai Įkaitę, trinasi į ž:.us? Į tą klausimą sunku yra
spręsti iš to, jog reikalinga 1,000
Mane tas amerikietių pa- tių leidiamais laikraštiais, kutai
tūlos jųjų dalelės atsiorą.
atsakyti. Menama, kad oro sluog- tokių sriubelių, idant gavus krū- niuje.
labai nustebino riuos didiausioji musų tautietių
skiria nuo viso akmens ir krinta snis siekia
apie 50—130 mylių vą, 4 colių plačią. Šimtas tūkstan- sielgimas taip
ir
padiugino, jog mieliausia tuo- dalis skaito. Per vokietių laikžemyn.
augšttimos. kaip tai galima sprę- čių tokių šriubelių lengvai
galėati
butiau ir nukeliavęs ir, ty- raštius eina kelias į žmones, kurs
akim
Žmogus
gali matyti suly- sti iš to, kokioje augštumoje patų sutilpti siuvėjos antpirštyje. liai
dėkodamas, visiems davėjams juos vesti gali tad pas mus. Ar

Vydūnas apie Amerikiečius.

—
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UNA S.

gal "Lietuva" žino, kaip geriau labai
raštu

žmones?...
kartais
Berods, yra
sakyta ir

pasiekti

rašyta,

buk

tuos

vokietių, jų

ir musų

arti

stovi

savo

aukomis

prie mūsiškės kolionijos, kuri.
pasižymėjo didžiausia auka uuo
Kad mu.su \Vest
pat pradžių.

kalba leidiami laikraštini nepri- Sidės "nesumuštu," tai ve čia atima tautinių musų žinių. Bet tai nešiau dar "sieksninę"
auką Tau-

griežta neteisybė. Tų laikraštių
redaktoriai diaugiasi ir yra tikrai
dėkingi nors-ką gaudami i> musų. j
Jie nepriima \ien tik tokių ra-1
šinių, kurie ir musų, kaipo ne-1

tos

Namams

šv. Rocho

Vilniuje

nuo

mūsų

draugijos."

Pullmano dirbtuvėse darbai gerinasi. Pullmano karų kompani-

tikę viešumui, nebūtų priimami.! jos valdyba pranešė,

kad

lai-

ji

jie nepriima politikos kovos.' kys pilną skaitlių darbininkų ir
tai yra rinkimų laiku, rašinių, kad pradės netrukus dirbti
pilną
kurie vieną-autrą jiems priešinlaiką visose šapose. Jau dabar
gą vokietių partiją remtų.
pradėta priimdinėti kasdien nauTodtl yra šventa musų pareiga jus darbininkus.
leidiamais
naudoties
vokietių
Tikimasi, kad netrukus ir kitoIr

laikraštiais savo tikslams. Tr mano raštelis labai yra reikalingas
musų laikui. Vien tegaliu prisipažinti, jog ji^ negana aiškus.!
Bet kuomet reikia daug pasakyti keliais žodžiais, nevisuomet pasiseka aiškiam buti. Tad reikia,

pasitikėti skaitytojų
nors

kartais ir

inteiigencia,'

dirbtuvėse pradės darbai geriaus eiti. Žmonės nekantriai to
laukia, nes daugelis jau buvo nusigandę. kada pradėjo darbininkus pulkais atstatinėti.
Pasakojama, kad aršiausi laikai jau praėję ir kad netrukus
vėl viskas pasigerins.
se

atsitiktų apsirikti, i

leidiami laik-'
Ch. L. Dr. Sąjungos II Seimas.
mums
kartais
ir
šiuonii
praneša
paskelbiama visiems Cliipriešingus raštus. Užtai męs tu- cagos lietuviu draugijų atstorėtume kuodažniau vėl savųjų! vams, išrinktiems dalyvauti Clii-

Teisybė, vokietių

raštiai

įnešti.

Anųjų redaktoriai, mat,' cagos Lietuvių Draugijų Sąjungi dykai spausdina mu- gos Antrame Seime, jog Seimo
šti leidiamų laikraštių pagyrimus. sesijos prasidės 10 v.
ryto nedėTodėl vien tegaliu atkartoti lioj. sausio 18 d. 1914 m., "Aušnaudokimės, kuomet rašome, ir| ros'' svetainėj. 3149 So. Ilalsted
st.
vokietių laikraštinis.
Butų gera, kad šis mano rašiPraeitų metų atstovai, kurių
nys ne tiktai "Lietuvos," bet ir draugijos, kokių-nors aplinkybių
kitų laikraštių butų pranešamas dėlei, nesuspėjo išsirinkti naujų
jų skaitytojams, jeigu jie tą pa-' atstovų, taipgi atvyks Seiman.
tį yra rašę apie "Jaunimo" pata-; Draugijų, kurių neišrinkta atrimą, kaip "Lietuva." Bet vien tų stovai, jų valdybų viršininkai
laikraštių garbės ir teisingumo! meldžiama atvykti Seiman.
dėlei. Man tai netaip svarbu.
šitame Seime bus renkami
Aš nedirbu, jeib mane kas pa- nauji 1914 metams viršininkai;
girtų. Nors pagyrimas yra darbo svarstoma šie svarbus dalykai:
palengvinimus. Aš dirbu, kas i) įgijimas savos svetainės, -j)
man
rodos
būtinai reikalinga darbo ir informacijų biuro Įsteitautos naudai.
Ir tam darbui gimas. 3) imigrantų ir bedarkokios
Aš bių reikalai ir 4) įsteigimas tauneprašau
paramos.
sau
vienas
jau
gana galingas ir tos fondo ir daugybė kitų.
Už Gen. Kast.
galiu šypsodamas žengti pro šavisus
Vien
Pranas Butkus.
nutarimus.
tik
lį pro
tauta turės didesnę naudą, kuoVice-pirmininkas.
met kiti šelps mano pasistengiAm. Liet. Daktaru Dr-jos susiTik vien tas man labai i
mus.
keista išrodo, kad "susipratę" lie- rinkimas. Subatoje, sausio io d.
tuviai gali neaiškų koki mano 191-pm., 9 vai. vak. įvyko pirniažodį išguldyti ant blogumo. O, sai mėnesinis A. L. D. D. susirodos, tie lietuviai tik turėtų ži- rinkimas, laikytas pas Dr. K.
noti, kad aš dabar be sustojimo Draugelį,3261 So. Halsted g-vė.
jau 18 metų visam atsižadėjęs, Susirinkime, sale senųjų nariu,
nieko nelaukdamas, dirbu kaip dalyvavo ir du nauji. Dr. Zisuprantu musų tautos, Lietuvos, montas pranešė rcfcrenduin balnaudai. Bet toks jų pasielgimas, savimo pasekmes, iš kuriu pasikartais ir

turbut,

nėra

mano

negarbė.

sekantiems metams
išrinkta: pirmininku—Dr. Rutkauskas (sena?ai pirm.), iždin.—Dr. Zimontas
rodė,

kad

draugijos valdybon

ir rašt.—Dr.

Draugelis. Tarp

ki-

tų reikalų, kai-kurioms užsisenė-

VIETINES 2INI3S.

jusioms

skoloms

surinkta

nuo

padengti

Dr.
Tautos

Rocho

Namams

draugija

Šv.
\Ycst Side

tapo

narių metinė mokestis—po $3.00. Susirinkimas
pasibaigė apie 11 vai.

Drangelis.

auka.

nuo
"Dramos" vakaras. Sekmadieiš
savo
iždo
paskyrė
$10.50 nu- nyje, sausio 11 d., šv. Jurgio par.
pirkimui vieno sieksnio žemės svetainėje, "Dramos" Dr jos naTautos Namams Vilniuje. P-nas riai pirmu kartu vaidino
4-veikfonas Urbikas, draugijos pirmi- smę komediją "Su mielu noru,"
įinkas, atnešęs minėtą auką "Lie- vokiškai parašytą G. Moserio,
:uvos" redakcijon, nuo savęs
lietuvių kalbon išverstą Mariutės
iridurė: "Kaip matau iš laikraš- Veikale, veik nieko nėra
pamoki:iy, tai nektirios kolionijos jau nančio, bet užtai jis labai scenii*

kas ir turi

gėdijausi

ko

nu

savyje tiek daug sveijuoko, jog jo vaidinimas butu
buvęs labai užimantis ir įdomus,
je* jj butų gyviau atlikę. Kai-kurios ".ceuos, ilgumu pauzų, gadino visą efektą ir buvo net apynuobodžios.
Matyt, vaidintojai
tvirtai savim pasitikėjo ir rolių
ne-imokino. liet, aplamai imant,
vaidinimas <1arė gana gerą jspudj. V iv n e jautėsi režisieriaus sugebumas. Natūraliu gestu liuosumu ir kai-kuriti artistų geru vaidinimu, publika galėjo pasige rėti.
Iš vyrų geriau-iai atliko liguisto senio Juodgalvio rolę jau žino-

lietuviu buti; ameriko- Vienintelis "pagyrimas"
rengėskaičiau. Kaip mušu jams už tokius "pasismaginitautos istoriją pažinau,
akis mu^': "gėda, vyručiai, kad, skaisave

—

atsivėrė,

man

ir

šiądien

e.su

kiekvienai iš musų,
broliai ir sesytės, buti privalo—
tuom. kuom

tvirtu,

kaip aržuolas, lietuviu.
pridėsiu, kad gražesnio ir
iuteresingesnio skaitymo už istorijii nerasi. Aš patarčiau kiekvienam jaunikaičiui ir mergelei
ią perskaityti, užbaigė kalbėtojas.
Šokius pamargina jvairųs lieDar

tuviški žaislai—su dainomis ir be

tydamiesi

pažangiais veikėjais,
progresistais, vieton ko nors ištikrųjų naudingo, teikiama publikai tokį šlamštą.
Vienas iš buvusiuju.

Namų Draugas.
Įvairus mažmožiai, naudingi

tų buvusi kiek gyvesne.
Vertimas veikalo visai gera-.
Vertėjos stengtasi, kiek galint,

veikalą sulietuvinti,
rods, jai pavyko.

ir tas, beNet ir kuror-

tai

(gydančios maudyklės), kaip
Palanga, Druskininkai, Birštonas,—jdėta lietuviški. Visas
veikimas atsibuna Vilniuje ir fa-

štai:

langoje

ir perstato

turtingesnių

luomų šeimynišką gyvenimą.
Publikos į šį vakarą susirinko
nedaug. Nekurie sako, "žvaigždėms" m'a/.ai
teprijaučią. Gal
kas ir dasiprotės, bet kai
aš, tai
visai nesuprantu, ką tas
reikštų?
P. Kurkulis.

"Birutes" vakarėlis.

jaunimas,

''Birutės"

dainų.

pi 1 ietystes popieras. Šios kliasos,
kaip ir kliasos anglu kalbos, yra
vedamos be jokios užmokesties ir
norintieji jomis pasinaudoti, gali
jas lankyti.
Mus prašo pažymėti, kad
tilpęs pereitam numeryj p. D. D.
aprašymas apie atsibuvusį sausio
4 d. "Aušros" svetainėj mitingą esąs neteisingas.
Mitingas,—rašo "Lietuvos
Tautos Mylėtoju" dr-jo« administracija,—buvo atliktas su pasekme: prie naujos "Lietuvių
Tautos Mylėtojų" draugijos prisirašė 15 narių."
Toliaus rašytojas taip gana piktai patėmija: "Tik p. Mažeikiui,
matomai, kampe besnaudžiant,
prisisapnavo, buk tas mitingas
nori
išgriauti rymišką bažnyčią
su
džiakonu Kraučiunu
(Tas
draugystei nei Į galvą neatėjo).
Tad jis, pabudęs, pavartojo saują
nemandagių žodžių ir išbėgo, manydamas, kad visi paskui jj bėgs.
Po p. Mažeikos išbėgimui mitin—

—

jo čia susispietęs
gana gražus būrelis,
pradeda
įvesti gana gražų paprotį. Lai- gas tęsėsi dar 1 Yz valandos ir
viskas buvo užbaigta pasekminkas nuo laiko (berods kas
mėgai.
nuo) draugija rengia pasilinksminimo vakarėlius savo nariams. "Lietuviu Tautos Mylėtoju" dr-stės Administracija.
Sic vakarėliai yra greičiaus
pri—

o

—

vatiškos rūšies, nes apie
juos nieSausio 10 d. atsibuvo vestuko negarsinama, ir susirenka tik
vės p-lės Saliomėjos Kaupaitės
draugijos nariai, atsivesdami ki- su
p. Juozu Valoniu. Jaunavedė
tą kart su savim savo
pažįstamų.
yra gerai pažįstama tarp \Vest
Toks vakarėlio
programas pa- Side
jaunimo; svodba atsibuvo
prastai susideda iš žaismių,
—

šokių,

šiokio-tokio
"programėlio"
lengvo užkandžio-vakarieuės.
Visa tai turi

ir

žymę privatiško

vakarėlio, kuriame linksmai
ką galitna praleisti.

be

svaiginančių gėrimų. Jaunapažįstamų
draugų velijimai.
J. A. K.

ir vedžius
lydi geriausi

lai-

—

Consumers

lių kompanija

AMERIKOJ LIET. TAUT.
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

J.

Chicago, III.
Jankauskas, Pirm.,

*

927 W. 341 h pl.
A. Zalatorius, Pageli).,
917 \V. 33rd st.
D. Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 VV. 34 th pl.
Motiejūnas, Turtu Rašt.,
930 W. 33rd st."

linksminti, pasibovyti
sunkiu

vargų

ir atsilsėti nuo
Bus
gerų užkandžių ir kve-

ir

skanių gėrimų,
piančių cigarų.

T. Radavičia, Kasierius,
936 VV. 33rd st.
J. Mikalauskas, L'žžiurėt.-org
841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS

visų nelaimių.

O apie muzikų su
lietuviškais šokiais, tai nėra nei ką
kalbėti.
Kviečia
Komitetas.

VIRŠININKAI.

M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro,
902 N. California ave.
B.

Vaitiekūnas, Režisierius,

M

3149 So. Halsted st.
M. Juodis, Pirm. choro ir dramcs.
3252 So. Halsted st.

Kensiugton,

žus atsilankyti j šitą balių; galėsite
smagiai praleisti laiką, gražiai pasi-

Pajieškojimat.
Pajieškau
iš

reno,

savo

Sauselio

Mitingai atsibuna kiekvieną pirma
nedėldienf mėnesio 1-mą valandą, poiety T. Radavičiaus svetainėje, 936
'J. 33-čios gatvės, ant antrų lubų.
Taipogi choro ir dramos repeticijos,
atsibuna toje pačioje svetainėje. Choro
repeticijos atsibuna seredomis,
7:30 vai. vakare.
Teatrų repeticijos
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak.
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei
mylite prasilavinti dailūje, kaip tai
dainose ar teatrų lošimuose, tai kviečiame prigulėti prie
Jaunų Amerikoj
Liet. Taut. Kliubo, nes J. A. L. T. K.
nevien tik užsiima dainomis, lošimais, bet taipogi ir pašelpa ligoje.
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė privalo prisidėti prie
jo auklėjimo.
Su pagarba,
J. A. L. T. K.

Kreipkitės viengenčiai

Račiūno kelione po Lietuvą.
Kanigi liūdi ilgėdamas Tėvynės Lietuvos?

Lietuva Judamuose Paveiksluose Jau Amerikoje.

draugo Adomo Ee- Pirmu kartu Lietuvos
sod., Žarėnų par.<

judėjimas

gyvuose

paveiksluose

21

mušu
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his-

8:15

McCADDIN MEMORIAL HALL,

—

Berry

Brooklyn,

Labai Gražios Atvirutes

—

Sulaikykite tą Kosuli

REDAKCIJOS ATSAKYHai.

—

SEVEROS BALSAMA PLAUČIAMS

—

išversta lietuviu

kalbon.

apreiškė, kad

Apgarsinimai.

pilną užganėdinimą.

Su godone,

Pajieškau savo švogerio Jurgio MiKomitetas. kušauskio, iš Šilavoto kaimo, Klebiškiu gm., Mariampolės pav.,
Suvalkų
IŠKILMINGAS VAKARAS
gub. Gyvena kur tai apie mainas.
Turiu svarbų dėl jo reikalą. Jo paWest Sidėje
Septynių draugijų parengtas Lietu- ties, ar kas jį žino, meldžiu atsivių Knygyno naudai. Scenoje sta- šaukti adresu:
toma pirmu kartu Chicagoje dviveikJonas Miceka,
smė komedija:
640 W. Barre st.,
Baltimore, Md.
Kviečia

9<*vSSfr)i&

«

CEDAR RAPIDS
IOWA

"Vyro Jieškojimas".

Vaidins TMD. 28 kp. Dramatiško
Pajieskau savo motinos Onos M iSkyriaus nariai. Atsibus nedėlioje, sau- leikienės ir
seserų: Eugenijos, Konsio 25 d. 1914 m., Moldažio
svet., stancijos ir Petronėlės; visos paeina
nors gamtos
ir ne- 2242-44 W. 23rd pl. Pradžia 5
vai. iš Romučių kaimo. Kuntaučių parap.,
tūlos
kad vak. Įžanga 25c., 35c. ir 50c. ypatai. Telšių pav., Kauno gub. Gyveno apie
Sėdynės rezervuotos. Išanksto tikie- 3 metai a*gal Chicagoje. Norėčiau
ar
ar gėrėme tai,
tus galima gauti pas knygyno atsto- žinoti bent, ar gyvos dar.
Jų pačių,
ar- vus, A. Radomskio ir J.
palikti
.Bagdžiuno ar kas jas žino meldžiu atsišaukti

šokėjai—bešokę... Štai ke šalčių neturi už ką nusipirkti kokį
įstatymą
programėlis, kurį pirmininkas
anglių. Kad gauti šias anglis, išpildėme
taisyklės,
sutaisė
greituoju
svečių pasi- reik kreiptis prie vietinio
kunigo, męs
valgėme,
linksminimui: vienas, gitarą išsiar kurios nors labdarinką privalėjome
šalyje,
traukęs, paskambina; kitas ant daktaro,

gos draugijos; jie išduos paliu- ba, kad męs pervėlai atsikėlėme.
jos paskambina ir
padainuoja,
dijimą ir su paliudijimu galima Virinimo systemai yra paprastai
trečias juokingu
monoliogėliu su- gauti 50 svarų
anglių dykai iš lemta pirmutinei nukęsti. Įsigasėdusius narius padžiugina; merbile kurio šios kompanijos ofiso. li užkietėjimas su galvos arba
gaitės dainelių padainuoja,— kunugaros skaudėjimu, apetito neri solo, o kitos ir duetus. Ir
Iš Cicero, 111. Vakaras. Sausio
pratekimu,
blogu virinimu. Tuomet
buva:
kalbėlių
tarp juokelių, tarp 11 d. atsibuvo pas mus L.S.S.
mums reikalingas yra Trinerio
linksmybių mokama įpinti ir vie- 138-tos kuopos surengtas vakaAmerikoniškas
Kartaus
Vyno
ną-kitą geresnę minti, vieną-kitą ras, kame suvaidinta drama
"5nes jisai pilnai
Elixiras,
išvalys
ir
naudingą
prakilnų musų jau- -tas Prisakymas" ir L.S.S. 81-os
visą kuną ir sustiprins jįjį tuom
nimui patarimą. Sį
kartą nemažą kuopos choro atlikta keletas daipačiu laiku, idant jisai vienas
padarė įspūdį trumpa, bet vaiznelių. Apart to, buvo dar ir galėtų atlikti savo virinimo
pareidinga p. Glebaičio prakalbėlė, Džian Bambos
spyčius, atsižy- gas. Jisai yra labai geru vaistu
kurioj šis jaunas vyrukas papa- mėjęs, kaip ir visi tie
spyčiai, ne- skilvio, kepenų ir vidurių ligose.
sakojo apie tai, kaip jis buvo paprastu
nešvarumu, kuriam vie- Aptiekose. Jos. Triner, 1333—
suamerikonėjęs, kaip jis lietuvy- ta saliune, bet ne
scenoje. Apie 1339 So. Ashland ave., Chicago,
stės gėdijosi ir
kaip jis "atsi- inonoliogą, atliktą tūlos vietinės 111. Pailsęs kūnas
vertė."
reikalauja
merginos, irgi reikalinga tas pats laiks nuo laiko gero ištrinimo.
Lietuvos istorija tą stebukpasakyti. Pasibjaurėtinas vartoji- Trinerio
Ljnimentas tam yra gelą su manim padarė,—sakė kal- mas
šlykščių žodžių, kuriems, ra- riausiu, kadangi jisai yra
taip
bėtojas,—kol jos nepažinau, tol -i, vienintelė vieta—tai
gatvė. stiprus.
—

savajj.

v!f/

kiekvienam, kuris neturi už ką
Toks vakarėlis atsibuvo ir
pe- nusipirkti anglių, duos už
dyką
reitos subatos vakare.
Kelios deTam
tikslui
50
svarų
anglių.
šimtis jaunimo,—o bernučiai vis
kompanija išsiuntinėjo visiems
SKAUDĖJIMAI.
kai žilvičiai,
mergužėlės kai ledaktarams ir 1.1, laiš- Męs greičiaus privalome buti dėkunigams,
lijos,—smagiai ir padoriai link- kus ir certifikatus. Tai
yra di- kingi skaudėjimui, kurisai parosminosi.
Pianistas pailso be- delė
kurie
lai- do mums, kad męs peržengėme
pagelba biednicms,
skambinęs,
ir

pas

Telšių pav., Kauno gub.
torijoj.
Buvo išvažiavęs Lietuvon. Girdėjau, buk suNepamirškit ateiti ant šio perstatymo, pažvelgti i savo gimtinį
grįžęs atgal. Taipogi pajieškau Sta- kraštą, kurį
apleidot. Nekartą apgailaujam musu paliktos Tėvynės.
nislovo Ringio, iš Žarėnų vol. ir par.. Daugumas sako: "trokšta mano širdis dar kartą Lietuvą
pamatyt".
Kauno gub. Dirbo Nemos Co., Mieli,
Pamatę prieš savo akis vaizdą, perstatant) Lietuvoje gyvenančius musu
likusiu?,
brolius
ir
sesutes
bei
senelius,
2
savo
metai atgal išvažiavo j
pamiršim
valstijoje.
kartųjį kasdieninį
Chicagą. Turiu svarbų reikalą. Mel- gyvenimą ir nevienam užžibės ant veido džiaugsmo spindulys.
PAAIŠKINIMO
ŽODIS.—Aš
renku
lietuviškus paveikslus ir rodau žmodžiu atsišaukti adresu:
nėms jau nuo 1904 ni. Mano vientaučiai
lietuviai-amerikiečiai beveik varu
John Kumža,
privertė,
važiuoti
pereitą pavasarį
į Lietuvą ir ktek galima uai'giau nuim% Goodman Cedar Co.,
Shingleton, ti vaizdeliu iš Lietuvos gyvenimo dėlei
krutamųjų paveikslų. Kai vientauMieli. čiams patarnauti ir
išvažiavau Lietuvon birželio, 7 d. 1913 m. Tenai važinėjau po musų tėvynę, traukdamas paveikslus virš keturis mėnebius. PriPajieškau savo brolio Antano Lau- menu, kad visus šiuos vaizdelius ne tik
patsai nuėmiau, bet ir Išdirbau
kionio, iš Pasarnikų kaimo, Serijų savo studijoje. Paveikslus rodant, aš pats
apie juos publikai ir išaiškinsiu.
gm., Seinų pav., Suvalkų gub. Gyve- Paveikslus rodys mašinos operatorius
p. J. M. DANIELIUS, kuris ilgą laiką
no pirmiaus
to
prie
praktikavosi.
Shenandoah, Pa. Paskui
išvažiavo į Pittsburg, Pa. Dabar gir- Padainuos p-lė E. Kancieriutė.
Kii.ematografistas A. T. Račiūnas.
dėjau, esgs Indiana valstijoje. Jo pa- Apart šių
vaizdelių bus perstatyta visoki vasaros laukų darbai Lietuvoje.
ties, ar kas jj žino, meldžiu atsiŠitas Perstatymas atsibus Seredos vakare
šaukti adresu:
Tėmykite!
Juozapas Laukiouis
į-iieiuviŲ Jaunimo Ratelis Nedėlioje, 69 VVinter et.,
Exeter, N. H.
m. nuo
sausio 18 d. 1914 m. Columbia
svet.,
prie 48 ir Paulina gatvių atkartos
Pajieškau:
geros vietos pas lieJ. J. Zolpo
parašytą keturveiksmę tuvius. Esu
k$ tik iš Lietuvos atvadramą:
žiavusi.
Turiu 17 metų.
Meldžiu
St., tarpe So. 2-ros ir 3-čios,
"KAS TAM KALTAS?"
N. Y.
Veikalas, kaip žinote iš laikraščių, kreiptis antrašu:
Leonora W„
o
gal nekurie girdėjote nuo savo
1915 N. Winchester av.,
City
draugų, yra gana gražus ir pamokinantis. Yra pritaikintas visokio luomo ir lyties ypatoms.
Pajieškau savo brolio Pranciškaus
Artistai, be
abejonės, kaip paprastai, taip ir šį Zarnauskio iš Tarvidų sod., Telšių
Išėjo iš spaukartą, savo užduotis tikisi atlikti pav., Kauno gub. Gyvena, girdėjau,
dos labai gražios
kuogeriausiai.
Apie 10 metų Amerikoje.
Nepamirškite!
Pra- Chieago.
atvirutės
Lietfidžia 7 vai. vakare.
Turiu svarbų reikalu (atvažiavo jo
vos
Raštininkų:
brolis Feliksas). Jo paties, ar kas jį
Simano Daukansyk ilgiau, jeigu jį padengti eile
to ir Dr. Vinco
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUC\ DR-JA. žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Mr. Zenonas Komsz,
paprastos, grindims vartojamos,
ketuKudirkos,
Jau gyvuoja 3 metai Ir tur!
riuose koleruose,
4549 So. Hermitage av„ Chieago, 111.
suvirs
politūros (varnišo).
kapitalo
.olBTISTIc'iJeSIGliS
$12,000.00
PfiĄLFTteNES
atrodo kaip gyvi.
•ffiRstCojo»Wow:
Jeigu nenori, kad iš tavęs juok- ti Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- Pajieškau savo draugo
Reikalauju agenJuozapo Bapinigų mokėdami tik po mažą sumą,
tu. Aš parduodu
tųs, niekados nevalgyk peiliu, t. prisirašykit prie šios
oiimuis n
draugijos. Dr- jorino, Paklevio kaimo, Adakavos pa.lUKsianciais, agentams duodu gerą uždarbi. Kas prisius
y. neimk nuo torielkos Į burną ja laiko savo susirinkimus kas sere- rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gysidabrinį dešimtuką ir savo antrašą, apiaikys porą minėtų atviručių.
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko veno pirmiau \Vaterbury, Conn. MelToliaus
bus
išleistos visu Lietuvos kunigaikščių ir kitos lietuviškos
bulbių, ar ko kito peiliu. Daryk
atvirutės, taipogi keturiuose koleruose. Atsišaukite laišku ar ypasvet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios džiu atsišaukti adresu:
lai šakute. Peilis yra tik pjau- gat.
tiškai
J.
antrašu:
Jurgilas,
Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus
1201 N. 9th st.,
E. St. Louis, 111.
ant namų už prieinamą
stymui.
313 80. CLINTON ST.
Thamac
AkraJtu
procentą.
I namas .1
vi. ADraitlS
,,nt trečių lubi^
CHICACO, 1UL.
Nauja 15-ta serija atsidarys sausio
Išėmimui plėtmų nuo rankų
Pajieškau savo švogerių Vladislovo
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite
šerai pavartoti druską sudrėgnintą užsirašyti atsilankyklt po viršminėto ir Jono iš Lebelių sod., Akmenos valsčiaus, Šiaulių pav., Kauno gubern.
truputėliu lemono (citrinos) sky- intrasu.:
Vladislovas 3
metai algai gyveno
stimo. Tokia druska išims beGary, Ind. Girdėjau, išvažiavęs j DeMETINIS BALIUS SU DOVANOMIS
veik bile kokį plėtmą.
troit. Jonas, girdėjau, gyvenas ChiIR LAIMIŲ IŠTYRIMAS.
Ar jau gavot Severos
cagoję. Turiu labai svarbų reikalą.
Nuo apsišutinimų ar apsideLietuvišką Kalendorių 1914 metams
Kožnas vaikinas apturės kaklarainuo Aptiekoriaus?
Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu
Jeigu ne
gaukite jį šiądien.
labai
ir
šj
vartoti
kiaukožna mergina aptu- atsišaukti adresu:
ginimų
(necktie)
gerai
Duodama dovanai.
rės žiurstą vertės 50c.
šinio baltymą. Aptepus tokią vieJonas Jonaitis,
Parengia Sąjunga IJetuvlu Klerkų, 921 W. 33rd
st.,
Chieago, 111.
tą 7 ar 8 sykius, jis sustabdys nedėlioje, sausio (Jan.) 25 d. 1914
—
m.,
South
Side
Turner
skausmą.
svetainėje, 3143
Pajieškau savo draugo Aleksandro
So. State st., tarpe 31-mos ir 32-os
Padarykit, kaip kiti daro: imkit abelnai žinomus vai
Domarko, iš Norvaišlų kaimo, Plungatvių. Prasidės 6 vai. vak. ]žanga gės parap.,
stus nuo kosulio, peršalimo, užkimimo,
Telšių pav., Kauno gub.
kataro, kru50c. prio svetainės
durių. Tikietus Gyveno, girdėjau, Indiana Harbor,
po ir kitokių įvairių plaučių negalių
galima pirkti iškalno tik už pusę Ind.; paskiaus
išvažiavęs j Chicago.
prekės, po 25c., sekančiose vietose: Turiu svarbų
veikalą. Meldžiu atsip. M. Bagd.
(Cleveland, O). Ta- pas kožną
Sąjungos narj; pas Josepli šaukti adresu:
mistos raštelis pilnai tinka spaudai,
Zacker, 1817 So. Union ave.; Sigmunt
Vincas žilius,
(SEVERĄ S BALSAM FOR LUNGS)
tačiaus apie tai jau tilpo praeitaDie
Mickevicz, 2342 So. Leavitt st.; John 313 E. 14th st., Chicago lleiglits, 111.
Ačiu
bet
numeryje.
Jums,
negalime, llgaudas, 1841 So. llalsted
Pasiskaitykit, ką mums parašė p. Joseph Shramek iš
street;
dėl minėtosios priežasties, talpinti.
A. Olszevvskio Banke, kampas Halsavo brolių Mateušo ir
Pajieškau
Missouri:
Troy,
T.
Šimas.
p.
Negalima gerai su- sted ir 33-čios
gatvių; Ne\v City Stanislovo Karpavičių, paeina iš Ruprasti jusų raštelio, todėl ir nedeSavings Banke, kampas Ashland ave. dos kaimo, Gižų parap., Vilkaviškio
dame.
ir 46-tos gatvės, ir pas
"Peršalau neišpasakytai. Peršalimas
Antaną Ma- pav., Suvalkų gnb. Stanislovas AmeBaukus.
Atsakėme laišku,
p. J.
siulį, Bridgeport Clothing Store, prie rikoje. Mateušas, nežinau kur; girman j plaučius ir tada pradėjau kosėjėjo
žinutes meldžiame rašinėti.
Halsted ir 33-čios gatvių.
dėjau, Prusuose. Jų pačių, ar kas
ti,
tokį baisu turėjau kosulj, kad map. M. š., Clev. Aprašymas buvo jau
šokių pertraukose bus prakalbos juos žino, meldžiu atsišaukti adresu:
niau, jog mane užmuš. Bet dar laiku pratilpęs pereitam numeryj, todėl Jusu apie vėliausios
Mr. J. J. Karpis,
komercijos veikalus.
dėjau imti Severos Balsamą Plaučiams,
jau jdėti negalime.
Kalbės pora garsių kalbėtojų.
313 Bronner st.
Topeka, Kans.
tai mane išgelbėjo. Negaliu žodžiu surasti
p. Leo. S—ks, Cape Town. GabuVisi
malonėsite atsilankyti
kuomus tamista, matyt, turi, bet eilėms
vaistu pagyrimui.
šią
skaitlingiausiai j šj Dovanų balių,
Pajieškau
savo
tėvo
Domininko
rašyti reik žinoti tam tikros taisyk- kur ištirsite savo
laimes ir pamatysi- Kvietkaus, iš Gedruikių sod., Užvenlės, apie kurias plačiai yra išdėsty- e
daugelį linksmybių, kokių dar nie- 1čio parap., Šiaulių pav., Kauno gub.
ta Kudirkos Raštuose. Eilučiu sunauKaina 25 centai.
kad nematėte, nes, kaipo
žinoma, Jau 9 metai Amerikoje. Pirmiau
doti negalime, bet už žinutes apie tai,
Sąjunga Lietuvių Klerkų visados pa- igyveno Chicago, 111. Jo paties, ar kas
kaip ten aplinkinėse gyvena lietuviai,
rengia naujausios mados Balius su ijį žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Pas visus aptiekorius. Reikalaukit, kad jums
butume labai dėkingi.
duotų Sepuikiausia
profesionališka muzika.
D. Kvietkus,
veros Vaistų.
Petras
aptiekorius
Scotland. Visiems
p.
Turkevičia,
Jeigu
jusų
negali
jų
atsilankiusiems svečiams už- 1310 Rebecca st., N. S. Pittsburg, Pa.
Dante's "Dieviška Komedija" dar nepristatyti, parsitraukit stačiai nuo
tikriname

Company—ang-

—

(Jau.)

JAUNŲ

P.

kasdieniniame gyvenime.
Kiek įvairu žaislų čia paSu ankiojo Ruta-Mčta.
mas savo komizmu p. \ aitieku- matysi! P-a^ Kurkulis, kitas jaunas.
kiekvienas
nas
mimika,
saakių
vaikinas, yra žaislų, taip
Jo
Stiprus galvos skaudėjimas
žvilgesys darė nemažai juoke- kant, specialistas, ir po jo vado- tankiai visai greitai nustos, jeigu,
lių. Kuprevičiaus role gana ge- vybe "viskas net dega,"—taip paėmus rankšluostį, įmirkinti jį
rai atliko J. Sankunas.
Tai jau- ja'inimas linksminasi.
karstau vandenin ir išsukus, prinas dar vyrukas, vėliau iš jo gaPo to buva lengvas užkandis: dėti
prie sprando užpakalio.
lėsime susilaukti visai apygerio ;>rbata ar kava su buterbrodais,
Mirkinimas kojų karštam vanlošėjo. Pr. Sirvinskas, Staniulio pyragaičiai, vaisiai ir t. t. Šiuom denyj nutraukia kraują nuo galkompanijono rolėje, ir A. Dovi- kartu laike vakarienės užsimany- vos ir taip pat dažnai prašalina
donis, Kurorto kelneris, irgi pa- ta prakalbu; taigi, kalbėjo Dr. galvos
skaudėjimą.
sigėrėtinai lošė. Daug silpnesni Rutkauskas, kuris pastojo "BiGeras cementas pečiams galibuvo Mikas Staniulis—J. Briedis rutės" globėju skyriun, B. K. Ba- ma
padaryti, sumaišius lygiomis
ir l)r. Taraškus— J. Bu ragas. lutis ir Dr. Draugelis, pastojudalimis kalkes (vopną), druską
J. Briedis, kuris veik visada už- sie neveikiančiųjų (rėmėjų) sky- ir medžio pelenus su vandeniu.
ganėdina publiką ir žinomas, kai- riun ir- p. Vitkcvičia, vakaro ve- Padaryt iš to tirštą tešlą ir stippo gabus artintas, šį kartą visai dėjas. Tą pat vakarą pastojo Į riai
įbrukti į pečiaus plyšius, reprastai savo užduoti atliko. Kal- neveikiančiųjų narių skyrių ir čius
neprivalo buti tuom laiku
bėjo išlengvo; nerviškumo ir Dr. A. Juška. Po vakarienei vėl karštas, šitas cementas su laiku
sujudimo, kuris reikėjo parodyt, šokia ir linksmintasi iki vėlyvam
sukietėja kaip akmuo.
visai nesimatė. Matyt, jam ši iaikui.
Žiemos šaltais laikais ištiesus
'šabloniška' (?) rolė buvo neatsaK^.« nori linksmai ir gražiai laikraščio
lapus tarp lovos uždankanti. Jam geriausiai tinka apsi- laiką praleisti, verta
atsilankyti galu (kaldru) gausite daug dauleidėlio "neėėsėlio" rolės.
i tokius "Birutės" vakarus.
giau šilumos nakties laiku.
Iš moterių geriausiai pasisekė
Sabukas.
Geležies rudis išims lemono
sulošti Katriutės rolę M. Mont(citrinos) rūgštis, sumaišyta su
Įvairumai. Mus prašo pratiesviliutei. Pažymėtina, jog ji visadruska;
ji gelbsti taipgi ir bilc
me buvo liuosa, be
jokio varžy- ti, kad mokiniai Piliečiu kliasų, kokiems kitiems plėtmams.
mos, pertai išrodė labai naturališ- kurias vedama prie Fellovvship
Actas išims kerosino nemalokai.
House, 831 W. 33rd pl. ir prie
nų kvapą iš puodu ir kitu sua. >amo!iutė,
funipuriutės rolė- Davis Scjuare ant Town of Lake, teptų sudynų.
je, taipgi buvo nebloga, tik jau pabaigoj šio mėnesio žada imti
Linoleum virtuvėje ištęsės tris

perdaug visokių "grimasų" darė,
nors
išdalies, kaipo senai vokietei, tas ir pritiko. Marės Staniulienės rolę (Aleksandravičiūtė) butų geriau pavykę sulošti,
jei lošėja (Aleksandravičiūtė) bu-

j

kuris atsibus
nedėlioj, sausio
PRANEŠIMAS AGENTAMS.
r
ŠOKIŲ MOKYKLA.
18 d. 314 m., Freiheit TurMokinama 5 Valcai, 4 t\vo stopai ii
ner svet., ?.417-34 21
Kadangi žemiau nurodytu antrašu
šo. Ilulsted st.
Pradžia 5 vai. vak. jžanga 25c. porai. yra parduotas saliunas, tat praneša- taip visokių šokių, kokius nori šokikai: taipgi ir naujausieji.
Meldžiame atsilankyti į viršminėtų me, kad degtinės, alaus, etc. komKožną. vakar.-} atdara nuo 7 vai.
balių kuoskaitlingiausiai, ues bus vie- panijų agentai, turintieji bill'as prieš vak.
iki 9:30 nakties, po numeriu:
nas
iš gražiausiu ant
tą
saliuną,
nevėliau
sauatsikreiptų
Bridgeporto:
4600 So. Paulina st.
sio (Jan.) 19 d. 1014 m.
bus daug svečiu iš visu
prie buvusių
kraštų. UžMokytojas Stanislovas Auškalnis.
tai ir kviečiame vaikinus ir
mergi- savininkų, kurie tas bill'as išmokės.
Telefonas Yards 3884
nas, jaunus ir senus, didelius ir ma- 315 E. 115th
at.,
111.
vo,

DRJUGIjU REIKALAI.

bankose.
Vaidinimui pasibaigus, koncertas
styginės orchestros A. B., Juokingas
vodevilius: "Stepukas su žmona," Dr.
A. L. Graičiuno kalba ir gražios jaunų mergaičių dekliamacijos, Pabaigoje šokiai ir skrajojanti kraea su puikios dovanos laimėjimu.

adresu:
Mr.
Box

Stanislovas

24,

Ir£h:ca60

teSĮĮOVAgr

Mileikis,
Braddock, Pa.

Pajieskau:
darbo by kokio prie
namų šeimyninkystės, ar prie virtuvės (kuknios), kame esu atsakanti.
Meldžiu kreiptis antrašu:
—

Rengėjai deda visas pajiegas, kad
kaip vaidinimą, taip ir visa vakarą

Juzefą

Kazlauckaitė,
st.,
Chicago, 111.

4518 So. Wcod
kuopuikiausial ir suteikus
kuodaugiausia malonumo publikai, kuPajieskau savo brolio Antano Kėri savo atsilankymu prisidės prie
palai- nio, iš Kreivukų kaimo, Šilalės vol.,
kymo taip prakilnaus darbo, kaip Pagramance
par., Raseinių pav., KauViešas Knygynas, 2336 So. Leavitt
no gub.
Apie 15 metų kaip Amerist. (atdaras 7—10 vai. vak. kasdien;
koje. Jo paties, ar kas jį žino, melgalima uždyką naudotis visais laik- džiu atsišaukti
adresu:
raščiais ir knygomis, pastarasias gaPeter Kėnis,
lima ir namon parsinešti).
1711 So. Halsted st.,
Chicago 111.
kviečiame
širdingai
visus
kuoskaitlingiausiai atsilankyti.
Pajieskau savo švogerio Adolfo
Komitetas. Vaitkaus ir pusbrolio Kazimiero
surengus

gio,

iš

Budveičių
vai., Telšių pav.,

špo-

kaimo,

Kartenos
Kauno gub.
Abu
gyvena Chicago.
Jų pačių, ar kas
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Jonas Dirmeitis,

Alo Jonukai!—A!o,
Aniuke!—Ką tu
čia skaitai, Jonukai?—Nugi
apgarsi-

nimą
DIDELIO IŠKILMINGO BALIAUS,
parengto Draugystės Apveizdos Die- 306 Fo\vler
ave.,

1

Sioux

City,

Ia.

W Turėk Savo Namuose

K Geriausią Degtinę' (arielką) jei
jnoributi sveikas ir turėti kuom
'pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriausią degtinę

S=0=L=0

Rye

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava

degtine.
Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. CO/IįM DEP'T L, GHIOAGO, ILL.
216 W. Madison St.

A.

CHAPOSKE, irT. PODLASKIS

Lietuviai

ugentai

Reikalaujama:
nišerkų"
drapanų.

ant

—

ir "fikoatumcrl.škg
geras ir nuolati-

kr'aučty

moterlij

Darbas

Ant aprdavimo:
parsiduoda už
prieinamu kain^ naminiai rakandai,
visai mažai vartoti; dėl artimesniu
žinių kreiptis adresu:
Jurgis Juzėnas,
2334 W. 23rd st„
1 fioor
Chicago, 111.
—

Reikalavimai.

Atsišaukti
nis, su geru u/mokesniu.
antrašu: Paul Straua & To., 2723 W.
Madison st, C'hicago, iii.

PIRKITE

KUR INDETI PINIGAI

partneris su $900
Reikalingas:
priaidėti prie g^ral apmokamo biznio,
juostus pinigus gvarantuoju. Jeigu
kada norėsi nuo biznio atsisakyti,
galėsi pinigus atsiimti su geru pelnu.
Jeigu tiek pinigu ir neturi, bet
=*si teisingas ir tinkantis vyras, lai atsišauk, o gal galėsime susitaikinti. rarpc \\'estern ave. ir Rockvvell
Adresas:
■^t. Jau yra pabaigti statyti.
Iš
M r, H. Uroich,
10 namu tik tėra 2 namai.
154 W. Randolph st.,
C'hicago.
—

Room

—

Lietuvių

Krautuvės.

vieta,

lenki;

ir

išdirbtas

biznis.

apgyI.abai

GALI

proga turinčiam btekį gatavo
cento.
Atsišaukite po No. 3114 3o.
Halstod st. (arti 31-mos gatves).

APSIRĖDYTI

?era

A.

BEVEIK

U2DYKĄ.

OLSZEVVSKIS,
"Lietuvos" leidėjas.

5 arba 6

procentą.

Bet pinigai įdėti į namus atneša 10 ir 12
procentą.
Netiktai kad namai duoda didžiausią
bet

Agentas.

PETRAS VAITIEKŪNAS,
"Lietuvos" Agentas.
Dabar jisai lankosi pietinėje
dalyje
Illinois valstijos. Pas jj galite užsirašyti laikrašti ir pinigus užsimokėti. 3259

4601 So. Aahlard Ave.,
CHICAGO, ILL.

partnerio su biškiu
Reikalauju:
pinigų, kuris nusimano apie laikrodėliu taisymii, imti pusę Jubilieriškos

Pinigai įdėti f Bondsus atneša 4,

Petras Vattlekunas.

"LIETUVOS"

NEW CITY SAVINGS BANK.

venta

Pinigai laikomi Banke atneša tik 3 procentą.
Pinigai paskolinti ant Mortgečių atneša 5 ar 6 proc.

Nepraleiskit!

24

ATNEŠA^

NAUJUS NAMUS,

ALE NE SENUS.
$1,800.00, ir turite savo locną
namą, su 4 dideliais rūmais, aut
aukšto beismeuto, su porčiu ir
geroje lietu viii apgyventoje vietoje. 2500—2502 \Vest 45th PI.,

procentą,

JONAS KŪLIS
So.

Halsted

st.,

Chicagc

"LIETUVOS" AGENTAS

Petras Vaitiekūnas yra atsakomas
Lankosi Chicagoj, užrašinėja
Nauji ir truputi padėvėti siutai ir "Lietuvos' agentas, todėl jam knr
Overkotai, kurie bnvo užsakyti ar.t atsilankius, galima ba baimės laik- 'Lietuvą". Renka
apgarsinimus
ordnrio už $40, už $">0 ir už $60, dabar • afij
u:sirašyti ir pinigus jam už- ir šiaip spaudos, darbus. Perka
parsiduoda po S5. ir augšiiaus.
mokėti už
prenumeratą, o męs laik- namus,
Gali but puikiausiu sportu tiktai ui.
liotus ir parduoda. Ir
raštį reguliariškai siuntinSsimo.
$5.
suteikia
iaip
A. OLSZEVVSKIS,
informacijas bizniu
Parsiduoda pigiai čemodanai ir la"Lietuvos" leidėjas. reikaluose.
gaminai. Nauji ir truputi padėvėti
siutai ir overkotai vyrams ir ja nuoA. Olszev/ski,
liams.
Ateikite i
Ant pardavimo:
KAM REIK, ŽINOTINA:
nedidelis hotells,
S. GORDOM
"Lietuvos" leidėjas.
Grrotliio 2 d. I"!.? m. tinn Uduotas Suv.
»nt lengvų Išmokėjimu, labai geroje
\
Vyrišku
Offiso
Drabužių
Pasenti)
štorą
ntcnliiiiįitone
|
vietoje, visada pilna žmonių, atneša
ta; Juozui
liiitkui'i* Cliimpo. III.,'ir Jonui
1415 S. HALSTED ST.,
CHICAGCL A. Butkui
ii l.altimorr. .M.i.,
gera pelną. Amžinas biznis, ženotl
naujai iįfaMos
prietaiso*. ;inomos vanlu
O KAS ČIA?
"Capping llcads
>,monės, pasisamdę vienį moterį rafor Rcttle Capping Machincs".
Nugi popieriai laiškams rašyti su
mii išradimu teisės
mų apvalymui, lengvai gali apžiūrėti.
pirmians buvo parduotas
i-tadijų A-r. ican Cork
Pardavimo priežastis: savininko seS;-al Co.. Chicago- visokiais gražiais pasveikinimais ir su
jc\ kuri viiiaus permainė varill į Iniproved tam
pritinkančiomis dainelėmis, su
GERA PROGA!
natve.
C rown & Seal t U
Kreipkitės adresu:
Ino.
korporacija Illinois
Valstijos.
Mr. E. Roberts,
Mtlyjt -.i/ri ; :-lr.-otos patento ga- auksinėmis raidėmis, šti gražiomis šilGramatika ansli^koskilbo* -n v
vimui peticijos IX d. Kut-ėju l"ll in..
serijos kinėmis kvietkelėmis ir visokiais pa1230 W. Madison st.,
Chicago, 111.
ĮniJin. 6*Sf.785 '"nitrd Stati I'.lent Officc.
kytisbe moky tojo(apdaryta)$ 1.00
Spalio JS d. l<M.t ui. minėta Iinproved veikslėliais, parsiduoda labai pigiai.
Vaiku Draugas arba kaip mokyCrown ft •"".".I Co., Ine., ,-!pardqvė minėto Kas prisius 25 centus pačto
markėišradimo ii (.tento t«-i«es Juozui Ilutkui i-.
ti.'skaityti ir rašyti bo mokytoParsiduoda:
mis, tas aplaikys 12 popierių su konpigia', 4 ruimų na) <1. 101.» m. pardavė
Cfcicagos, !:.
Spalio
135
miniai
jo
rakandai
k ui iv llaltimire. Md
Jonui A.
(forničiai), beveik
ir Augus- vertais; Kas prisius 1 doliarį per Metui Khctiui iš Chicago III., po Ji
Naujas Budas mokytis rašyti to
nauji, nevartoti nei ištiso meto. Visa,
lygiomis nėj- Orderį arba registruotame laiške,
dalimis vi>in teisių minėtu patentu
np'atigotij. tas aplaikys 6
kas tik gerojo gaspadinystėje reika10c
mokytojo
tuzinus pooieriij su
Juozus Butkus.
konvertais.
Aritmetika mokini m uisi rokunlinga. Kas tuojaus pirks, gaus laJ—■■!■■■ HM
IIc.'^-Wmk*
bai pigiai. Pasiskubinkite! Adresas:
Reikalauju agentų ir duodu gerą
chitsu pavcuslais (apdarytai, .35c
1913 So. Peoria st., (Johnson), 2-ros
uždarbj. Adresuokite:
V lao $1.60
Telefonas Humboldt 4532
lubos iš priešakio.
F. NOREIKA.
Atdara Dieną ir Nakti.
Kas atsius iSkirpes šity apkarsiBox 245,
Salem, N. J.
L. KAPLAN
CO.
ir
MAUDYKLIŲ
"Lietuvos
is<
41.0J
nirr.ą
par
Rusiškai-Turkiškos
ir
viParsiduoda:
bučiarno ir grosortai jęau3 visai 1
moncy order
nė lietuvių apgyventojo vietoje. Parsokių rųšių maudyklės.
knygas W)c. pigiau.
1914-1916 W. Divisicn Street
davimo priežastis—savininkas
išvaKiekvienas gali išmokti barberyArti Iiobey st.
f?ės trumpu laiKu Ir galite
žiuoja i Lietuvę. Kreipkitės adresu:
P. Mikolainis
padaryt
Taipogi Kusiškai-Turkišktt maudyklių pinigą kol mokinatės.
570 W. lftb t.
Rašykit, klauNaw York Citjr
8ox62
kambariai ir moterims.
sdami informacijų. Nossokoff'B Barber
Barzdaskutykla krūvoje.
Chicago. College, 1202 Penu ave., Pittsburg,
Parduosiu:
pigiai vieną Iš 2 sa-

Ant Pardavimo.
—

—

pirkęs namą geroje biznio vietoje, už kelių metų
gali už j| gauti dvigubai tiek, kiek šiandien mo=
kčjai, nes Chicagos namų kainos kasmet kįla
augštyn. Jeigu namas sudegtų, tavo pinigai ne=
prapuls, insurance kompanija užmokės pilnai.

Koii iada nepsrNi name ir neimi pelno kaip ii ima?
Prakilnesni amerikonai spėja, kad ateinantį pavasarį darbai
Amerikoje pra'dfe gėrintis
ir kad 1914 metai bus tai metai "of prosperity.' Kaipo pamatą
laikų pagerėjimo jie priskaito
Tarifos
užbaigimą
revizijos ir priėmimą "Naujo Currency" biliaus, kurių tai biliu 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 prair
dabar fabrikantai ir pramonininkai galės drąsiai už darbo imtis. Tokiu budu
ėjo,
darbų
busią visur pilnai. Jeigu šie spėjimai išsipildys ir darbai pagerės, tai ir namų kainos tada
ir
kurie
turi
namus
tie,
žymiai pakils,
pirkę, gerai pasipelnys. Todėl, dabar yra geriausis
laikas namus pirkti kol jų kainos žemos, o parduoti su pelnu, tada, kada
jų kainos pakils.

Męs turime pardavimui keletą labai gerų namų geriausioje biznio
vietoje, kurie neša nuo 10 iki 12 pro-

centų

—

ir

kurių

kils augštyn.

vertė kasmet

kįla

ir

Cia paminėsime tik

keletą iš jų:-

—

valgomųjų daiktų krautuvių. Mano partneris šj mėnesj išvažiuoja Lietuvon. Pats 2 krautuvių negaliu apeiti. Parduosiu krautuvę atskirai, arba

su

visu

namu.

Atsišaukite

2098
son

('analport ave., arba
st. Chicago, 111.

metus

METRAŠTIS-ALMANACHAS
"ŠVITURYS"

kuo-

greičiausia vienu adresų:
1810 John-

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

UT£KATUKOS SKVniu.c TELPA:
L. Giros "Geradariai—eilės
"Bepienininkystės duStanti
dviem pa(milkinono) jstaiga su arkliu, 2 ve- veikslais. aušrelė..."—Pijėsa
"Dainius ir žmonės"—eilės,
žimais ir visais tam dalykui reikalin•'Ramunės"—eilės.
gais Įtaisymais. Biznis išdirbtas, lieJ. Seiniau9 "Sapnas"—gyvenimo patuvių apgyventoje vietoje. Pardavimo priežastis:
savininkas trumpame saka.
M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2)
laike važiuoja Lietuvon. Norintis turėti gerą biznj, atsišaukite adresu: "Baltasis
Gvazdikas,"
3) "Gelsvoji
A. Petroshlus,
rožė," 4) "Laisvoji lanka,"—eilės.
935 VV. 34 rh pl.
Chicago, 111. ..L. Pelėdos "Dėl saviškių"—Iš gyvenimo vaizdelis.
Parsiduoda:

—

Turime ir

ELEFONINIS patarnavimas
li visuomet buti tobalai

pasidaro

3 reikalingi šeimyA. Vienuolio "Beždžiones"—Iš gynų likoriniam štorul veikti tarp mušą venimo žmonių apysakėlė.
žmonių. T Tiri mokėti taipogi anglišDagio "Širdžių susiartinimas."
kai. Didelis nuošimtis nuolaidos.
M. Gustaičio "Naujiems
Metams,"
Auburn Liquor Store,
Fragmentas.
749 W. 70th £t„
ANT

PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikštynoms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai
paraamdomi iš Halsted Clarage. Taipgi automobiliniai trukai perkrauštyniui FurniCly, nuvežimui i
dyp.is Ir
t.t., yra gaunami pigiai.
Perkrauštymui
furničiu automobiliniai trukai
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir geriau ir greičiau atlieka
darbą.
Atsišaukite j
HALSTED GARAGE,
3222 So.

"Blaivininkų

Parsiduoda:
2 augštų puikus
mūrinis namas su saliunu, arti 47-os
lr VVest&rn av e. Ant pirmo augšto
ealiunas, ant antro augšto 6 ruimų
—

ti iki

Pirminin-

kas"—Monologas.
Toliaus seka Mokyklos/ Musų fabrikai, šelptini fondai, Musų artistų

N'amas puikiai jrengtas, gazu ir elektriką apšviestas, su
maudykle ir visais reikalingais įtaisymais. Atsišaukite i A, Olszesvskio

90%

Chicago,

esama

ir

visame

kame

met

80%,

mes

esama

ir

galite daugiau pagelbeti. Kuopatarnavimu jums padaroma klaida, pašauki-

te

vyriausiiįji operatorių, ir neatidėliojant bus oadaryta žingsniai, kad išvengus atsikartojimo.

Chicago Telephone Company
BeU Telephone Buiiding
Official 100

III.

—

—

—

'35

FOR

pagalvinių taksų $4.

■■■*

Antra kliasa
$52.50
Smulkesnėms žinioms krcipki'ė« prie:—
A. E. JOHNSON 4 ("O. General Pass. Agents,
27 l?road\vay, NEW YORK.
arba įgaliotų vietos agentų.

Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėn ; ir
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 50 centai.
mo,

Atsiuskit 10c
prisiuntimu^ mažos bandyme ;;kiyautės
Anolos ir persitikrinki apie jos gerovę. Adresuoki!:

Parduoda tiž labai žekainas (prekes) namus, lotus ir farinas, kurių turi didžiausj pasirin1725 W. 18th St..
kimą. Apsaugoja
nuoR
ugnies namus, biznius ir
furničius geriausiose komPerkantiems
panijose.
visokias
propertę dirba
reikalingas popieras ir pa- NEW CITY SAVINOS BANK
mortrūpina paskolas
Parduoda lotus
gečius.
So. Ashland ave.,
visose Chicagos mir-to da- 4601
ir
nuog
$500
lyse
aukščiaus. Taipogi
turi Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie/vicz
ani pardavimo Di/mų ir Diznienų namų sti nizA. J. Bierzynski iždriinki'.B,
niais, arba be j ij. Apsaugoja žmonių gyvastis vics-pres.,
Priima bankon pinigus ir moka
Reipašelpa ligos ir nelaimės atsitikimuose.
kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 3%. Už sudėtus pinigus mūsų bansekančiu antrašu:
ku858 YV. 33rd st., Cliicago, 111. Telefonas Dro- koj duodame čekių knygutę, iš
ver 2250
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 rios parašyti čekiai tinka visur. Skovai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.
lina pinigus ant Real Estate. Perka
vakare.
i.- parduoda namus ir lotus. ISsamdo bankines skryneles (boxes)
po
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir
siunčia
pinigus i visas svieto dalis.
Telephone Canal 285
Bankos Valandos: Panedėliais, se
redoms, ketvergais ir subatomis nuo
ninkaia ir pėtnyčiomis nuo f rjto ik!
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlio nis, utar6 vakaro.

Ss

mas

BANKĄ.

pi-

gi,-!. Norėdami dnsliinoti, atsišaukite
antrašu:

Ignacas Mineikts,
Chicago,

2015 Canalport ?.ve.,

111.

nauji naminiai rakandai labai pigiai. Reikalaujančiam
gera
proga.
Pardavimo priežastis:
vyras serga, ir. kaip daktarai
sako,
reikia važiuoti Lietuvon.
Kreiptis
antrašu:
Antanas Bąnatis,
■—

lubtj

iš frunto.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda labai pigiai ant North
sldės (priešais
lietuvišką bažnyčią)
vežiojimo (dellvery), kraustymo, arba
mufinimo ir anglių vežiojimo
biznis,
kuris nuo senai Išdirbtas
ir puikiai
eina. 2 karietos, 4
arkliai, pakinktuval.
blankietal, dreiverių drapanos ir visi
kiti prie vežiojimo
reikalingi daiktai.

Savininkas turi perdaug
bizniu ir visi; negal apžiūrėti.
Atsišaukti adresu 1656 Wabansia
ave., arba telefoMonroe 2545.

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro,
Uždegimo
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji-

K. J. FILLIPOVIČIUS

Ant pardavimo;—bučiarnė t
grosern? su naminiais rakandais, arba
bo rakandų, parsiduoda visiškai

nu:

LINE.

Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Amerikos didžiausiais, puikiausiais it greičiausiais,
Rusijos imperiškos krasos, naujais dubeltavų
16,000 tonų.
RUSSIA
KURSK
13,500 tonų.
CZAR
13,000 tonų.
JK1 ROTTERDAMUI į 9 dienas l>e persėdima, į 11 dienų be persėdimo iki I.IEPOJAUS.
DAŽNI.'S PLAUKIOJIJMAI.
Kainos išaugšto mokamos.
Liepojus iki Ne\v Yorko $35.00 ir

no m s

670 VV. I8th sf., ant 3

RUSSIAN-AMERICAN

sriubų garlaiviais

Turėdamas $500.00, gali jgytl namą
prie So. Halsted st., beveik priešais
naujai statomą teatrą. Gera proga
lietuviui Jgytl namą su mažais pinigais, biznovoj vietoj ir prleg to labai
pigiai.
Kreipkitės
platesnėms
žl-

Parsiduoda:

jas

85%, męs vylimčs dary.

T £ M Y KIT E!

A. OLSZEWSKIO

pardavimui.

stengiames pasiekti

pagyvenimas.

Banką.

namų

tobulumo.

Jųs pagelbstite

A. OLSZEVVSKI
3252 S. Halsted St.,

kaip

Jame išnetyčių

daugiau gerai apsimokančių

Šie visi namai yra išrendavoti ant kelių metų, rendos plaukia kas mėnuo reguliariškai.
luos gali pirkti su mažais pinigais ir per 9 ar 10 metų iš rendų išrenki savo pinigus, k
Žmonės suka savo galvas, kaip uždirbti pinigus, p nemato kad čia
namas tau lieka dykai.
uždarbiai laukia žmonių, tiktai jų žmonės nesupranta.
Todėl, jei jieškote gerai apsimokančių properčių. tai ateikite pas mus, o mes Tums

parodysime.

Kur tobula

85%.

kuopos, Artistų surašas;
Vilniaus
chronika.
Surašas visų lietuviškų
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje išeinančių su jų adresais Ir kainomis.
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Kovo, Balandžio, Gegužės, Birželio, Liepos Ir Rtigpjučio mėnesių.
Ant galo
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi.
Kaina
65c
Užsisakant Ir pinigus siunčiau;
Chicago. adresuokite:

Halsted st.,

atliktas.

kai-kada klaidu,

Kur tobula

—

Žemkalnio

nėra, nei nega-

kitame.

Pardavčjai:

City.

Namas kaštuoja $5.000, o rendos neša $600 per metą. per 10 metų $6,000. Taigi per
pati renda namą išmoka. Įmokėk tik S 1,000, o ręstą duosime ant lengvu išmokesčių.
9
2.
Namas kaštuoja $7,000, o rendos neša $732 per metą, per 10 metų $7.320.
Taigi per
10 metų pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $2,000, o reštą duosime ant
lengvų išmokesčių.
o
Namas
ne-'H
rendos
$1,800 per metą, per 10 metų $18,000. Taikaštuoja $16,000,
].
gi 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
metuose. Rendauninkas nori gauti "leasą" ant kitų 5 arba ir 10 metų. Todėl
perkantis
gali buti aprūpintas su randa ant 5 arba 10 metų. arba jei nori, pats gali teatrą vesti.
Namas kaštuoja $50,000, o rendos neša $5,200 per metą, per 10
4.
metų $52,000. Taigi per 10 metų pati randa namą išmoka. Įmokėk tik $15.000. o reštą duosime ant lengvų
išmokesčių. šitas namas yra išrendavotas ant 10 metų.
1.

vo

Klausimai ir

Klausimas: Kodėl žmoni.* įr.uka už laikrodį 4 kartus ar net ir daugiau,
negu laikrodis vet<Atsakymas: Nes nei vienas nesupranti tikro; fabrikinės laikrodžio kainos, arba nežino, kur jįjį už fabrikine kainą galima įgyti.
Kodėl vertelgos rokuoj.i už laikro4
kartus dangi.tu negu jisai nertas? Atsakymas:
dį
Nes vertelga įgyja laikrodžius nuo kitu
■ii parduoda vienį arba tiktai keletą laikrodžiu į savaite, ir iš šito
turi mokėti -u. savu krautuvę ir padaryti >au gyvenimą, tuom tarp Fabrikai išdirba bei parduoda šimtus ir
tuksiančius laikrodžių kasdien. Pavyzdžiui, jeigu I-'abrikas
pirduos tiktai 109 laikrodžių kasdien
ir turės r.audos iš kiekvieno laikrodžio tiktai 25 centus, tai Fabrikas
turi gryno į elno
jau
kasdien $25 Ir dabar jųs žinote, kodėl Fabrikas
Laikrodžius

Kluusinu-.y.

parduoda
taip pigiai.
Jeigu jys norite pirkti gers Laikrodį. Lcnciugėlį ir Pagrožinimrj fabrikine k.iinn, tai
pirkite tie-iog ii mus;j ir jų.s sutaupinsite daug piirgų ant to pirkinio. Musų f.aikrodžiai, Letfciugėliai ir Pagrožinimai yia labai parankus, naujausio
šutaisytno ir geriausios
šie-i, lšjiibčjo grarantuoti ant 20 meti/, 14 k. paauksuoti (Gold Filled). Laikrodžiai rųturi
tris makštis, artistiškai
graviruotas. Šitie Laikrodžiai turi patį geriausią mechanizmą,
atydžiai nutaisytą ir išbandytą teisingam

ėjimui.

jrs TAT NORITE
11 KETI VIENĄ StŲ
LENCIŪGĖLIŲ IR PAGROŽIN1MŲ, kainuojančiųjų po $35 ui $10.50, LAIKRODŽIŲ.
apžiūrėkite atydžiai augščiaus
•tovuKms Laikrodžių. Lenciūgėlių ir
Fagrožinimų paveikslus, paskui iškirpkite tuos, kurie
jut.'.- daugiau patinka ir prisiųskite mums su $2 uždėlio, ir gavę tai, męs
jums Laikrodėlį, Lenciūgėlį ir Pagrožinimą, kuriuos jtjs išsirinkote, įdė'" tuojaus pasiųsime
puikia pliušine
dėžute. Kuomet tai atneštu į jų?ų namu-, jųs prieš užmokant, galit viską atydžiai
ištyrinėti
Jeigu jtp busite ui7anėdinti Laikrodį

sius $8.50. ir

«nr«n

iil,,/U«

«..„.

K. KATUTIS

ir Pagrožinimais, tai užmokėkite liktiLenciūgėliu
:t
«-»—

i.,i-_i:—

—

..

iiutcuiiiicuiuii
i^uiKiuutiu,
j^enougeiiu ir
'in
i.
n i riimkitc jįj i:
111.- tuojaus sugražinsime jums jųsy $2 uždėlį.
.Męs turime prikergti, k. 1 pi r', ian
ir Pagrožinimus nuo mūsų. jųs visiškai nieku
Laikrodį,
Lenciūgą
nerizikuoiatc.
Tai yra t .<Jč;. kad luuag
Laikrodžiai, Lenciūgėliai ir Pagrožinimai Išdirbėjo yra gvarantuojami 20 metų, ir jeittu Laikrodis pagadintų
: :.-tu gvarantur-^ laiką.
visiškai
pataisysime
jums
Laikrodį
me_s
arba
uidykį
pamainyeime jijį po ^mokėjimui 2i centu r\pre>o išlaidoms
padengti.
Tie, kurie nori pirkti Laikrodį be Lenciūgėlio ir
Pagrožinimy, užmokės tiktai $6 ir pnsiijs $1 uždėlio.
Aiškiai adresuokite

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY

Cept 212.

505 East

S A S S ,
Dept. 6.
Chicaco.
ATPIGO

j

Chicago.

atsakymai "Lietuvos" skaitytojams.

Jl IC.l

K,

atn M.

Rę* Yuk, N. Y.

LIETUVIŠKAS
CRABORIUS

■

Chicago

siuntimu.

Parašykite

mums savo
aJrccą, o
prisiusime katalogą, iš kurio salėsite pasiskirti ir apslstc I luoti liemes

tuviškom

rok^-rlus.

dainoms
A.

80.

Ir

dcU? r.v-"

OLSZEV/SKI,

Halstei

st..

šit:j.
:

savi:::as, kurapgarsinimą ir at.ieš jįjį
namu

»'♦

Chtca;?

Iškirpkite šitą apgarsinimą.

vienas

*•»

Adrecucklte:

K
;

Joz. Husakui, turinčiam
ofisą
iš kam e Banke, apturės kaštu

;•

!.\i

p^uul
l.m-

kny-

dėl randauninkn. Apturi ii j 1 j.i
Bile vienas gali uždirbti $25.00 } Igutę
galite uždyką, jeigu iškirpkite šj
savaitę liuosoinis valandomis; prityrimas nereikalingas.
Gavimui visų Į apgarsinimą, ir atnešite ji ji i mano

sulyg

710 W, I8tli St.

LIETUVIŠKI
KEKU..u*|
Męs dabar turime 30 lietuvišku
įvairioms dainoms rekordu, kurie ik!
šiol parsidavė po $2.00, dabar
partraukėme didelį transportą
iš
Uatuvos ir gavome pigiaus, taip ksd dabar parduodama po
§1.00 su prl-

to

žinių, rašykit:

LIPMAN SUPPLY HOUSE

Dept.
527 So. 5t.h ave.,

7

ofisą.

Jozef Husak
Ofisas Lenkiškumo
Banke.
Baltas kampas, North \Vest
Trust and Saviney
nk. h. 5.
1201

CHICAGO, ILL. Milvvaukce ave.,

O,vision.

28 metų

senas

Tcl. YARDS 1532

laikraštis

Dr. J. KŪLIS

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N.Y.

paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių žinių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaStuo|a metams tik $2.oo:
pusei metų $1.oo. U>t ube/.iuosc: metams
$3.oo; pusei metų $1.50.

ir

v

Antanas A. Slakis

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 5o. Ilolsted St., Chicago, Iii.

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisenSjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

RAŠYK ADRESU:

Dr. G.

J. J. Paukjztis & Co.

ADVOKATAS
Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ-

M. Glaser

kas visuose teismuose

Siuoml apreiškiu pagodotai vlsuomeniai, jog ėsu Beniausias gydytojas
Brooklyn, N. Y. | ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą i savo locną namą po numeriu

120-124 (irand Str.,

DU-KART NEDELiNIS LAIK-

3149 S.

RAŠTIS

3149 S.

iN&udinga

Įsteigta

juos

pinigus taupinimui
procentą metams.

CHICAGO, III.

3

SKOLINA
PERKA ir

vieno Dolierio iki didžiausiu sumų ir moka už

nuo

reikalinga

Kosi ja ir visas dalis svieto

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

pigiai

ir

Rusijos konsulio

nuo

MOKYKLA

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išmokestie.
Čekiai yra praktiškiausias ir ieogviausias
būdas vedimo rokundų biznyje.
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo biznį vesti.
PADARO

Dovieiennastia,

ir visokius kitus

rejentališkas

raštus

ir

pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje Bankoje, prie
kurios

vagis,

ne

ne

gerai

ugnis negali prieiti.

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o eučedyja tik tie kurie Bankon deda.
Užččdyk tik vi^nsį dolierj sanvaiteje padedamas jį Bankon ant 3 procento, tai
Per 1 metą
Per 5 metus
Per 10 metų
Per 20 metų

turėsi

$

turėsi
turėsi

"Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie Šiandien perka

kavojo, tie

namus, o kurie

REJENTAllSKAS

BIURAg

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

matei

kada-nors

laikrašti

"DRAUGĄ"?

LIETUVOS REJEHTAliSKAS BIURAS

"DRAUGAS" yra 8-nių
puslapių
didžiausio formato, vedamas geriausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Liedavos, Amerikos
ir iš viso pasaulio.
"DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius
reikalus.
lietuvių

OLSZEWSKIO BANKOJE
3252 SO. HALSTED ST.,
CH1CAGO.
A.

BIURO VALANDOS:

"DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1
Užsieniuose matams $3, pusei
$i.60
Rašydami laiškus adresuokite

Utarninkais, Ketver jais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 rytais

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicajro, III.

i

i

Dienine ir Vakarine

Mokykla.

Mnlfinam.v
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Anie
yliana,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijoj plianij

0 metus

}'roctor, Soilcltor ir Oouueolor-a"t-Law. Veda
viaokiui bylas (provas) visuose teismuose ir

(deįmanančių Jįrjiti Lietuvon).

departamentų įkyriuose. Gavimui patarimą
kreipkitės laiSkais, įdedami krasos ženklelį
atsakymui. Vedimui svarbią bylą ir reikalą
pribni'A ypatifkai į visas Valstija* ir miestus tulyg pareikalavimo. Adresas:
KAZIS KRAUČUNAS
403

gaudo vagius".

dabar

Ar

Skyriaus VirSiuinku, Insnek
torium Suvienytą Valstiją Iramigrucijos
turi visus tiekas kaipo Attorney, Advociito;

Buvęs

1418.26

DROVER 5326

Leveskio zm

KRAUČUNAS.

KAZIS

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį sanvaiteje gali užčėdyti kiekvienas
žmogus.
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.

Telcphone

lės ir

ADVOKATAS

52.70
279.82
604.56

turėsi

RANDOLPH 1307

ĮIETIUOS

ŠOKiy.

Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad
išmokys šokti kiekvienu jaun# ar seu4. Išmokinu valsą. 6 rūšių, taip, kad
gali drebiai eiti šokti publikoj. Taipgi
išmokiau ir kitus šokius su keletą
vakarų. Mokiau kas vakaras. Lekcijos yra ouo 7 vai. vak. iki 11 vai.
Prof. Julius Šalkauskas praaeša vitiems, kurie oori išmokti šokti, ateiti dienomis nuo 9 valaudcs ryto ir
aet iki 11 valandai vakare. Taipgi
mokinu visokius šokius Buck & Wing,
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish
Waltz, Waltz, Two Step, Slde Step.
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj.
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown,
Miss Joanna Walets, Prof. Julius Saldauskis, 1843 S. HalBted st., Chicago.
Kožną pėtnyčios vakarį atsibuna geriausia muzika. 1843 S. Malsted st.,
cor. 19th st. Phone Canal 3762.

pas

nuo 7 ik: y vai.,
išs .iriant ncdėlias

liskus Raštus Geriausia Padaro

matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St.,
Chicago.

greitai.

VAKARAIS:

Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

Užsirašyt "Katalikas" galima kieklaike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną "Kataliko" numerį pa-

PERKA ir

Lietuvą,

and Clark Sts.,

Pasportus, Affidavitus,

išmokesčių.

SIUNČIA pinigus į

Street

viename

pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvų

parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.

Halsted

Rusiškas Dovierennastis,

"Katalikas" yra 12-kos puslapių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žiu:ų iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
"Katalikas" metams S2, puseej mėty SI.

CORNER 18th STKF.ET

PRIIMA

Telephone

"KATALIKAS"

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST.

Randolph

So.

'Priešai 33-čią gatvę)

C h I C A (1 O

užsisajcyti

DR. A. YUŠKA

1893 metuose.

Cor.

3255

Morgan St.

ir kiekvienam

Tel. Ciir.nl. 2118

Valdo kelesdesimts bagočiausiu Budinku ant Sridgeporto

Room 510 Ashland Block

Kertė 32-ros gatvės.

BOCZKOVVSKi CO.,
Mahanoy City, Pa.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

BRlDdFiPORTO OFISAS:

Dr. G. M. Glaser

W. B.

CHICAGO, ILL.

MIESTO OFISAS:

Liekuosi su pagarba

Adresuokit taip:

3252 So. Halsted St.,

dokumentus.

ir toliaus mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktj. Esiu spec'alistas ligose vaiki/, moterų ir vyru ir užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.

jau 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis
Prenumerata metams $2.50
pusei metu $1.25

padirba visus kitus legališkus

St.

Kertė 32-ros gatves.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas uaujausiaia
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Eina

a. m

Morgan

obstraktus ir

Peržiūri

(suduose).

■

—

Lietuviška, Angliška. Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ynatiškai
arba per

G. J.

ATTORNEY-AT-LA*
SBATTLE, WASH.
Lyon Buildlng

laišką

šiuom antrašu:

Šviesa Namams.

LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

pinigus kuparėliuose

Skaitymui, siuvimui,

vaiku mokymuisi, visokiam
vartojimui namie
geriausia lempa, kurią jųs galite
nupirkti, yra Rayo.
Jokio žėrėjimo, jok o mirgėjimo.
šviesa minkšta ir aiški.
Jųs galite prie jos
skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo
yra žemos kainos lempa, bet jųs negalite gauti
geres—

Šioje Bankoje

gali pasidėti pinigus ir

pilną informaciją.
Rašydami

kitij miestelių

lietuviai.

Rašykite mumi,

o

gausite

Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

adresuokite šiteip:

LIETUVYS DENTISTAS
VALANDOS-,

A. 0L5ZEWSKI BANK
CHICAGO, ILL.
MĘLOŽIAME aplankyti

Ir mūsų

9

$1.00
UŽ3UT.

ryto lig 9 vakare

3261 So. Hik.:eu Si.
Prieiai A.

3252 So. Halsted 5t.,
Atvažiavusius IŠ KITUR

nuo

K ALNA

nes

^GELBĖKIT JUSŲ PLAUKUS!

Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
Nedėliomi

nuo 9

nuo

ryto iki 1

po

8

namų.

Attorney

& Coanselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor.

ryto iki 9 vakaro.
ryto iki 6 vakaro.

Stock

Mes absoliučiai gvarautuojame, kad Vigo•
rota yrą vienutinis sviete vaistas plaukams
želdinti. Jeigu juras slenka plaukai, jeigu
niežti galvą. Jeigu turite plaiskainu ealvoj,
j tai gelbėkite tuojaus. Dabar turite progą
I atgauti savo plaukus.
I'igorola įu» /«*ui/di/s ir turesite gražius, ilgus ir puikius
plaukus. Vijorola yra išbandyta ir gvarantuota.
Suvienytu Valstijų valdžios
(Under the Food and Drug Act). Nebusi
plikas, jeicu vartosi Vi a oro la. Rąžyk
reikalaudamas butelio Vigorolos.

Ejchange Bldg.,

Wasfilngton St.

Rooms 1107-1114

Telephone Pranklln 1178
Lietuvis advokatas, baigęsteiaių mokslą Am»rikoje. Veda visokias Ly'.as, civiliškas ir krimiBaJiskas visuc»« teismuose (suduost),

pietų.

Uždegam*.
leluoja.

Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir prisiusi man
jų adresus ir 6 dol., gausi metams "LIETUV.y ir padidinta savo paveiks^ visai ludyka.
Aš galiu padaryti da 12 lakštų laiškams popirro:-, arba dailias sagutes (kulionikus) su
Tavo paveikslu irgi uždyka,
jei prisiusi 2
skaitytoji) prenumerata 4 dol.
Išsirink iš tų 4 dovanų, kuri Tau geriau•iai patinka.
Darbas
Siųsdama* paveikslą
gvarantuota*.
iriipoje, pažymik kryžiuku iš kurio nori pasidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klausk
laišku, įdėdamas 2 c. kvasaienklj.
Adresas:

Dr. A. L. Graičunas
INVAIRIAUSIAS LIGAS

GYDO

3310 So.

111.

Geriausia Gyduole
PLAUKAMS

Halsted St.

Chicago,

III.

sustiprina skelpg, sujudina šaknis,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
yra gcriausis vaistas nuo Dandruff
"Juškų". Vaitojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdjs plaukų slinkimą.
Trinkic gerai j skclpa, ant šaknų
kas antra ar trečia dienaPrekė 50c. ir $1.00.

vnmms

3121 So Morgan Street
GHICAGO, ILL,
Tel. Yards 695

rtardm

pflšvfijTfls

mmasctm

Savings

Wood

Bank

St., Chicago. |

lingai,

o svetimų žemių
pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame Sifkortea ant visu linijų J
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus

geležinkelių
Europą.

po

visą Ameriką

Vertelgas Visur.

:

"VEIDRUOIS" tolti rtsfis pas
kilIniNt nylitiją teatralines.
dsilos b«i misiją irtis!?, to-

n?

aiiieKU

Kuogcnnnsiai. .Mano

52.80
Amerikoj*
$3.00
Užsi«flyjd
20s
Pavienis mm.

kuoširdingiauBlai.

:

3200 S0. HALSTED ST.

"V EIDR09IS"
1671 Mitvaelin *r»„ CH1CAG0, ILL
DAILUS KALENDORIUS UŽ 10c.
Kas prisius 10 ceuių markčinis, tas
gaus dailu kalendorių su paveiksjais

ir

Musų Banka išdirba visokius raštus
hr dokumentus visose kalbose ir duo2a rodą lietuviams visokiuose atsilikimuose ir reikaluose ypatiškal lr
? laiškus. Tik kreipkitės vlršminir
m trąša.

2 KATAL10GAI DYKAI!

tlnč, kvepianti cigaraJ.
Priima svečius
:

naujo miesto Gary, Ind.,

nuo

pat jo

pradžios net iki dabar.

Įdėkit

Garsinkites "Lietuvoje."

už

10c.

markių

ir

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.
Fbone Canal 1203

rašykit

tuojaus, adresuodami taip:
Joseph Skinderis,
13362 So. Halsted st.,
Chicago, 111.

lietuviškų KNYGŲ nuo
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, {vairiausių armonikų,
konccrtinkų, klcrnetųir 1.1.
Kasant

man

nuo

903 W. 33rd St.,

CHICAGO,

ILL^

Rezidencija
5208 W. Harrison Street
Tel. Austin 737

7:00 iki 8:00 vai. vao.

Valandos:

Nedėlioms
nuo0:30iki 12:00val. ryto

111.

Seniausia Lietuvių užeiga pu

JUOZUrn RIDINI
Uilaiko visokias pirmo
•kyriaus gėrimus ir kvopenClus cigarus ir

Gražią Naują Svetainę
Sutrinkimame
bavestuvemi,

11 am b ir tt. birdingaa priėmimas Ir broliška rodą kiek<ri«na*

1253 Illinois GL. Kerte aarfl

laišką, paminėk katra

KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu?
Roikalingi knygų platintojai agentai iš mažesnių miestelių, p. rdavineti
knygas ir laiškams popieras, Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS #
a

ligų specialistė

Valandos:
evio9:30 iki 12:00 vai ryto

1

Saitas alus, gera deg-

ir vaiku

uiisas

krautuvėje
didelis pasirinkimas jvairiij niuzikališkų
instrumentų, ir mano kainos daug pigesiės kaip kitų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdintas, ai permainau, arba pataisau uidyką. Savo
darb» gvavantuoju.

K. ZURAITIS

Kaina metams:

Moterų

yra

PIRHAEILIN1S BUFETAS

riam aiMiu teatras ir sct..*.

D-re Maria Dovviatt-Sass

instrumen-

Nesikreipkit
prie agentų, kuriems už patarnavimu turite mokėti; kreipkitės staliai i mano dirbtuvę, bus jums pi36
giaus. Turiu
metų praktika ir
paliudijimus iš Robijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad dartus.

J. J. STASULANIS,
Chicago.

Priimame piniguti 1 Banką užčėdi|»niui nuo vieno doliario ir daugiaus
Ir mokame trečią procentą ratomis
ict metu.
Siunčiame pinigus j vilas svieto dalis pigiai, greitai ir tei-

ant

senus

3231 S. Halsted st.,

Joseph J. Eli'as, Savininkas

4600-4602 S.

PRAKTISKAS ISDIRBĖJA S IR PARDAVĖJAS A/ UZ1KA L! K U '.VSTRUMENTU.
i unu krautuvę
Ir dirbtuvę muzifcališkų instrumenDirbu naujuJ
tų.
ir gerai pataisau

POSZKA'S PHARMACY

F. A,

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake

Ned

J. J. STASULANIS,

telefonas Yards 3162

16v20.

Chicago.

Lamp.

(An Indiana Corporation)

Tokios <Io\anos ceikalingos visiems!
"LIETUVĄ" DUODU U2DYKĄ:
Prikalbink 2 "LIETUVAI" skaitytoju ir
px\c tg 4 dol. prenumeratos, pridėk tik 1
doliarį nuo savęs ir prisiųsk man kartu su
»a« o paveikslu
(pikčinum) išviso S dol., tai
gausi "LIETUVĄ" visiems metams ir artistiška ant drobės tčpliou paveikslą didumo

«t.,

milijonus

STANDARD OIL COMPANY

ĮSIDĖMĖK!

JUOZAS BRAKNIS,

negu tris

eįudinant kamino arba dangsčio. Lengva išvalyti ir
įdėti knatą.
EkonomiSka. Padaryta jvairiuose stiliuose ir visokiems tikslams.
Pas

Telephone 7ardj239l>

So. Morgan

Jfayb

The

VigoroIaCo.Dep.B. 3149S.Norgan st.Chicago

Gyv. 3112 S. halsted St., arti 3l-s»

))3o

už

Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti.

F. P. BRADCHULIS
ir Subatomis nuo 8

šviesos

by kokią kainą.
Rayo lempos apšviečiadaugiuu

III.

Chicago,

Olitvskio Banką

liktai iki 9:00 kiekviena
ryti

Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvienas
gerai ir gražiai išmokti
šokt į trumpą, laikąs ir už
labai mažus pinigus. Vaikinai ar merginos, kurie
nemoka šokti, niekuomet
| negali užganėdinti savęs
ir negali turėti linksmus
laikus, nes yra taip, kaip
o
kuomet moki
[numirę,
gerai šokti, visuomet busi
linksmas ir kitų paguodojamas.
norimi

Dr.O.C.HElNE
DEMISTAS

OFISAS—Kampas 31 lr So. Hil»ted gat.
(Bytinlaas virš aptiekos.) «-V CHICAGO, ILL

moKytis,

kykite po numeriu:
533

W.

meldžiu,

atsilan-

33 R D

ST„ CHICAGO. ILL'
Arti Morgan gatvės,
I'oklnama: Panedėlyje, Utarninkė 5r
Ketvergė nuo
Mrkytojal Prof.

8
F.

Ik!
L.

10: "J

vak.

Jankauskai,

Miss B. Tlsaltl.

