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Metui XXIII

Pabėgęs

negynimą

su-

miesto

kariumcne j

su

ga-

sve-

teismui
timą kraštą, kariškam
MerBet
atiduotas ir nužudytas.
neturėdamas
cado teisinasi, jog,
neamunicijos, ilgiau gintiesi
patektu i
galėjo. Jeigu ^i ji> kuri*. iš

generolo

\ illa,

kiekvienam jo kariautojui davėkarabiną, aprūpino amunicija, indijonams, kaip kareiviams, mokėjo algas ir tokiu bildu iš priešų
padarė ištikimus draugus.
Sausio iq d. iš Marfa, Texase,
į Fortą I'.liss atgabeno pabėgusius iš Ojinaga 3,000 Mexiko kareivių ir 1,500 vaikų ir moterių.

(I. SAUSIO

Illinois,

vadovo

persikeitė Į

gana

Couiitries

011

(JANUAKY),

jiems

tuom pačiu atmoka, bet po, ima iš
kiekvieno, mokėdami už
nelaimei prezidentas W'ilson iškiekvieną eglelę po 5 ar 10 kap.
leido j Amerikos gyventojus atTąsias egleles krauna j vagonus
sišaukimą, kviesdamas juos dėti ir siunčia Į Varšuvą, tenai ja*
aukas, kas kokias gali, sušelpi- perka ponai, mokėdami nuo
3 iki
mui nelaimės pasiektų Japonijos 10 ruh.
Š. Kvilonas.
Aušra
gyventojų. Prezidentas, vardu
Amerikos gyventojų, Japonijos
ciesoriui pasiuntė telegramą, išM ALĖTAI, Vilniaus
ap. Nuo
reikšdamas sanjausmą ir pasigaiNaujų Metų valdžia sumanė
lėjimą. Mat nelaimės suartina įsteigti kelias liaudies
VOKIETIJA.
mokyklas
Dėl užpuolimo ant gyventojų nors trumpam laikui net nesi- sodžiuose; nekuric sodžiai ir žt
kariumenės mieste Zabcrn, Al- ketičiančias civilizuotas tantas; mės paskyrė po
desetiną. Jeigu
'">rs trumpam laikui
užmigdo ue- tai įvyktų, tai M alėtu valsčius
zatijoj, Vokietijoj dar nenusiramino ir turbut negreit nusiramįs. kentimą, pavydėjimus ir neužsi- turėtų 13 liaudies
mokyklų, tarp
Patraukti teisman sukurstę ka- tikėjimus.
kurių Inturkėje yra 2-kliasė moSanjausmą Japonijai, be abejobe
reivius,
—

—

53.00

annfjcatjon.

Addrėšs

oni

yĄCO. IUU.

undcr Act oi March srd, 1879.

ROKIŠKIS,

1914 M.
No. 4
Ežerenu

apskr. susipratimą ir apšvietimą tarp
moterių, darė paskaitas dažniausia su nuosavios magiškos lempos
vakarus
paveikslėliais,
rengė

[vairus Rokiškyje turgai buna
panedėliais. Prisirenka visuomet
daug žmonių. Šįmet priviso labai
daug vagių, kurie iš kišeniaus ištraukia pingus. Štai nesenai vie-

na
sena, 60 metų bobutė pardavė karvę. Prisiartino du vaikinu.
"Bobute," sako vienas, "radai mano pinigus, atiduok geru,
nes busi nuvesta
policijon." Žmo-

ja nepaprasta
vienybė

ir sutikimas; susirinkimuose
mergaitės
dėvi net
vienodus parėdnius. Moka
tautiškų
drauge su "Blaivybe," sumanė I iškonius dainų, žaislų ir šokių.
ateina ir keletas
egįsteigti ir pradėjo rinkti aukas
zempliorių laikraščių. Ūkininkai
mergaičių ūkio mokyklai. Jie toj ukes veda
gana
dar tapo čionai suorganizuoti
padaliję j 9 laukus.pavyzdingai,
Tik kiek toli
bažnyčios giedoriai ir katalikiš- nuo miestelio ir
blogi keliai, bet
kas jaunimas, buvo Įtaisyta ke- ramus
gyvenimas sveikiausis.
liolika kaimo mokyklėlių, kurios,

Miško Kelmas.
nele, žinoma, užsigynė. "Radai, paputus kitam vėjui, greitai tuRygos Garsas
radai."' atsiliepė antras, "ir aš rėjo išnykti.
mačiau. Jiobclė, teisindamasi, paŪkininkai gyveno dar sodžiuoŠIAULIAI. Miesto duma neaiškino pardavusi karvę ir gavusi se; tik du, tris kaimai buvo nu- senai nutarė
pasirūpinti nušviesti
35 rub. Išėmė tuos pinigus ir tarę >kirstytis i viensėdžius. Ukė miestą elektrikos šv
iesa. Tuo tikkykla. Taipogi bmęs paduotas rodo. l ik čiupt vienas vagilius buvo trilaukinė, nesimatė jokių slu daromi pnatiai ir
apyskaita,
dar 1912 m. prašymas apie įkū- pinigus ir nttdumė'abu. Žmonelė naujesnių ūkio
mašinų. Buvo tik kiek reikėsią tam tikslui
pinigų
rimą M alėtuose keturkliasės mo- vekti, bet ką gelbės. Reikėjo dvi liaudies mokykli. Beveik vi- pasiskolinti.
eiti namo be pinigų ir be karvės. sa prekyba ir pramouija buvo
kyklos.
Viltis
Bekuldamas javus, tūlas I. Pe- Sugriebta ir kelios moterjs vagil- žydų rankose.
Kooperatyviškas
trauskas per neatsargumą su ma- kos.
Miško Sargas. judėjimas buvo labai silpnas.
šina išnėrė sau kairiąją ranką.
Dabar per trejus metus įvyko SU
c
M alėtų valsčiuje yra net 7 vandidelė
atmaina. Didesnė sodžių
VĖKŠNIAI. K auno gubernaKALVARIJA, Suv. gub. Raudeniniai malūnai, bet daugumas
torius nubaudė trims mėnesiams dalis išėjo į kolionijas. Daugelis donio valsčiaus
įsteigta penkios
žydų rankose.
arešto Yėkšnių valstiečius I. Ei- ūkininkų turi arklinius grėblius, mokyklos:
—

-•

liepę mušti,
pane viena Amerika,
ir
kratas
ci- nės, parodys
darę
areštavę
plėšiku
bet Amerika, kaipo arčiausiai
generolą,
vilistus
afjeierai kariškojo teigabu revoliucionierių
esanti, gali greičiausiai pagelbą
nužudytas; smo tapo išteisinti; ištei-ino
apegal be teisino butų
ceremosuteikti.
Už ją, žinoma, Japonija
darytų
mažiau
liacijos teismas net jauną aiioierą
tas dar
bus dėkinga, tik ar ilgam trauksavo
priešu.
buvusiu
kuribe
su
karForsterj,
pamato
nijų su
sis šitų tautų užmigdytas nesilikosi su- du sunkiai
sukapojo negalėjusį
Jungtinėse Valstijose
kentimas ir viens kitam pavydėSalazar,
imtas I Įnertos generolas
pabėgti šlubą šiaučių. Nors teisugrįžti
slapta
smas pripažino, jog kariumenė jimas? Išnyks vargas, išdžius nenes
jis norėjo
eilaimės ištiktų ašaros ir vėl ateis
rado
pasislėpusį
jj
xikan;
M<
neturėjo tiesos taip elgtiesi, bet
Kada tai Malėtų apielinkėje bunančiame i Mexiką geležinkelio pripažino, kad aticierų garbė ne- neužsitikėjimas, painiojimai pliabutj ir J. Mileiką už valstiečių javapjuvius, dvižagrius plugus ir
leido jiems kęsti išjuokimus, ko- nų vienos ir kitos tautos. Viena vo daug
bet nelaimė, kad
kitas mašinas. Atsirado ir pratrauki nyj.
miškų,
kurstymą neklausyti vyriausybė
ir kita rengsis karan, nes ateityj
savo kariumenės kių mie.'te gyvenanti franeuzai
su
dabar
liko
tik
iškirto,
juos
Keli lietuviai, susiPabėgęs
pliki ir nemokėti pinigų
statomajai monininkų.
jo negalės išvengti.
iš
dirvonai, ir daugumas ūkininkų,
Ojinagos generolas jiems nesigailėjo.
dalim
Šiliniuose
clėję,
įtaisę
garinį mamokyklai.
Cor\ isoj Alzatijoj ir
• )rozco
neturėdami savo tu i: ko. turi vaLotaringijoj
aplinkinėse Santa
lūną, vienas ūkininkas įtaisė disu užstojusiais aficierams ir kareiviams uždraužiuoti pirktis net už 4—6 mylių.
te/. jau susirėmė
Prieš kiek laiko Vėkš- delę plytnyčią, kiti vėl pastatė vėsta lankyti
revoliucijonieriais.
laikomas
Nekurie ūkininkai sumanė dirvo- nių valsčuts
kavines,
kelią
jam
ginčijosi su Mažei- jinius malunits, nusipirko mašieiles prasi- franciui] ir tokias, kuriose laikonus apsėti mišku, ir tai labai
Orozco nori per jų
pra- kiais, kuriems klius "gimnazija" nas cementinėms čerpėms ir plymušti ir traukti i Mexiko miestą, mi francužiški išjuokianti papravertėtų. Žemė M alėtų kampelyje
miesto mokykla.
Laimėjo toms dirbti. Atsirado miestelyje
bet nežinia, ar tai jam pasiseks, stai vokiečius laikraščiai; taipgi VILNIAUS GUBERNIJA. —smiltynė, bet jav«i visuomet Yėkšniai, nes valsčius apsiėmė audimo ir mezgimo dirbtuvės,
kareiviu.
tokias vietas, kur lankosi frangeri, nors žemė
nes jis nedaug turi
apdirbama nuo žemės dešimtinės sumesti Moterių draugijos skyriaus įsteigVILNIUS.
cuzai
ir jų draugai ir pritarėjai.
Chisenoviškai, tikis trilaukis, ap- po i r. Manė: prižadės—neište- tos. Šiaip jau lietuviu amatninkų
Generolas Villa, mieste
kaAtsitikimas Zaberne, suprantaNaują dienraštj rusų kalba dirbamas arkliais ir medinėmis sės, ir bus gerai. Tuo tarpu šio- skaitlius žymiai padidėjo. Pirluiahua surinko visus savo
žada leisti Vilniuje prieš kiek akėčiomis,
miesto
ma,
Mexiko
nepataisė
santikių
ir
traukia
tarp
mineralinių trąšų dau- mis dienomis su policija nuo ne- miau buvo lik trįs katalikų krauriautojus
buk dė! Prancūzijos ir Vokietijos, kurios laiko atvažiavusis čia laikraščio gumas taipgi dar nevartoja.
tuvėlės, dabar yra jau šošios. Atlink. Prezidentas lluerta
mokėjusiu pinigus atkratė.
ir pirma nepergeriausiai drauga- "Kazan" leidėjas K. Ščelkunovas.
pasiB. Kaimynas.
sirado
dar trįs naujos draugirevoliucionierių
Vėkšnys.
paskutinių
Rygos Garsas
vo, bet Prancūzija bent oficialokai Busiąs tai kapeikinis dienraštis.
jis
Viltis
nusiminęs;
labai
yra
jos:
gaisrininkų, pienininkų ir
sekimų
ir laikomas su protestais ir rugonemis neat- Vadįsis jis "\ ilenskaja kapiejka."
sargybos
vartotojų
draugija, ši paskutinė
apsiaustas
JĖZNAS. Traku ap. M,ritinėČEDASAI. V ietiniai žmonės
ant miesto siliepė, nes atsiliepti jai ir reika- Leidime dalyvausią žymus vietiįtaisė
bijosi
didelę
nelaisvėj,
sankrovą, paėmė nuo
kaipi
lių sodžiaus valstieti"; Anelė Ja- gali pasidžiaugti savo naujai pa- Ūkio Ratelio
Laikraščiai pa- lo nebuvo, franeuzus užvaduoja niai kapitalistai.
minėtų trąšų ir ūkio
pasirodyti.
gatvių
nuševičaitė, 23 meti. v žė per statyta muro bažnyčia. Kuomet mašinų sandėlį ir žada su laiku
duoda, buk jis pasakęs, kad jeigu patjs vokiečiai, kurie gana smarV. Jėzaus Širdies prieglau- Nemuno upę laivu 100
Val- |kiai peikia kariumenės su Al/.aplytų. kaimai skirstosi vienasėdžiais, di- paimti į savo rankas visą prekyturėtų nors porą Jungtinių
doje,
tai tijos franeuzais pasielgimus, Iš
dirbtuvėje. įlužusios lentų Upės viduryj laivas apvirto ir dinasi skaitančiųjų skaičius, tai bą.
aficierų,
kariumenės
Pienininkų draugija stengiastijų
Bet laikraščių \it:i konservatyvai iš- lubos išsyk užmušė bedirban- JanuševiČaitė nuskendo.
(S.). daugelis jaunimo yra nerangus si padidinti naudą iš pieno. Šįgreitai revoliuciją suvaldytų.
teisina kariumenės pasielgimą, ti prieglaudos auklėtinį Juozą
prie skaitymo. Smuklė šventa- met, nors tiktai 20 ūkininkų teapie teisingumą tokio pasakymo
ir vieną
dieniais
kiti
visi
JANEŠIŠKIAI,
ne ūk kariumenę, Stugalskj, 15-kos metų,
T.akų
apskr.
pilna. P>e muštynių retai statė į pienvnę pieną, vienok papeikia
Jungtinių
Juk
reikia abejoti.
sužeidė.
Čia sudegė jauja ir arklidė, verti kada
ne- bet ir valdžią, kad
tokius
atsinei
apsieina
per didesnį žmonių dirbta ir išparduota daugiau kaip
ji
aficierai
progos
Valstijų
1,500 r. ir kitokio turto, priklau- suplaukimą.
o tikimas kaip Zaberne leido.
ParMerginos pralenkė už 1,500 rub. sviesto, neskaitant
savo
parodyti,
gabumą
turėjo
Žydų iškeliavo iš Vilniaus sančio Aleksandrui Skaržinskui, vaikinus: keletas
žino; liamente taipgi visų partijų atjų yra prisira- kitų pieno produktų. Pirmiau iš
Huerta
tai
gerai
juk
apie
Š. Amerikon, ir tai vyriausiai X.- už
3.500 rub.
"Šv. Kazimiero DrauIs- stovai, išėmus konservatyvų, peišusių
prie
(S.).
nusibankrutinusios
karvių ūkininkai beveik jokio
įveikimui
-Jorkan, vien tik per paskutinius
Viltis
kė ir dar ilgai peiks valdžią už
o smuklėje jų niekad negijos,"
neturėdavo ir dabar neturi,
pelno
panijos ant Kubos, ar ant Filipi9 mėnesius praeitų metų išviso1
Gail.
didelio Zaberno atsitikimus, nes vis
kurie neprisidėję prie pieninės
pamatysi.
J.
nų su čiabuvių pagelb-i,
žmonės.
j RODUNĖ, Lydos apskr. l'as
koks nors kariumenės aficierų 2,275
Viltis
draugijos. Dar verta pažymėti,
gabumo aficierų nceikėjo.
mus atsiranda vis
PANEVĖŽYS. Netoli Dvara- kad Ūkio Ratelis
ar kokių
fluertos
netaktas,
valdiatkako
Cru/
daugiau agiaugštų
į
Į Vera
įgijo nuosavytatorių, kurie prikalbinėja žmo- galų k. rasta linų mirkymo duo- bėn
ninku pasielgimas neduoda žmoLABANORAI.
I.aha noruose
piečių ir keletą namų patofinansų ministeris Luna Parra. |
nes, vaikščiodami
pri sodžius su bėje prigėręs seniūnas J. Esperas. giausioje vietoje prie rinkos ir
Manoma, kad jis nori užinegsti Įnėms nusiraminti, vis juos iš- atidengta
valdiška
mokykla,
|
suerzina.
parapijomi
sąrašu,
naujo
su
prezidento
užsirašyti lenįmonės
.savo
specialiu
tarybas
bažnyčios, kur tilpsta keturių
sueigoje 'prigovore' kais.
mėn. praeitų metų
Gegužės
Norima
Karo teismą, išteisinusį kaltipadaryti
\\ ilsono pasiuntiniu Lindu.
taip,
kaip
draugijų įstaigos.
pažymėjo aiškiai, kad jiems hu- Asa
.oje, kad sąrašuose nebūtų apskričio teismas buvo nuteisęs Pernai įtaisytos gazinės lemį Vera Cruz atėjo žinia, jog namus už atsitikimus Zaberne tu duotas mokytojas lietuviškai
S. ir D. Belčius keturioms diepos bažnyčioje, o šįmet tokiomirevoliucijonieriai apvaldė miestą aficierus specialiu telegramų net mokąs, het atvažiavo mokytoja, lietuviu. Pelasos sodžiuj girdėjau noms arešto už
tai, kad jie VeĮ
25 šeimynas pasirašiusias dabar
lempomis tapo apšviestas visas
Torreon, kurj buvo nužudę. Pa- pasveikino Vokietijos sosto jpė- mažai lietuviškai suprantanti.
lykų naktį pradėjo giedoti lietu- miestelis. Greitai žada buti
tvirtinimo tos žinios nėra, bet ji dinis, taipgi vyriausiasis Bcrlino
Labanoro "Ryto" skyrius sten- lenkais, Kargaudų sodžiuj A.
įvesta
Balcevičius ir kituose sodžiuose viškai laike lenkų giedojimo ir elektriška šviesa.
Atlasas
gal but teisinga, nes mieste bu- policijos perdėtinis. Toks pasi- giasi savo mokyklą atidengti nors
Žydas
lietuviai užsirašo tokiu budu suardė bažnyčios jau taiso
vo neskaitlingas kariumenės gar- elgimas Vokietijos ciesoriaus sū- tuo arpu tik sodž.
tokią šviesą savo ga
Kraujaliuosc, prikalbinėjami
lenkais.
naus
ir
P.erlino
R. tvarką. Tą bylą dabar vėl per- riniame malime ir
policijos perdėti- apie ką jau yra valdybos paduonizonas, o revoliucijonierių pakarsimo, verAušra
nagrinėjo apskričio teismas ir pimo ir vėlimo fabrike. Liaudies
jiegos. <okias prieš jį siųsti ga- nio vėl išnaujo sukurstė žmenes. tas prašymas.
Beleiai liko išteisinti.
I. R.
Dabar Berlinan atkako Alzatijos
Žmonės abelnai šviestis nori,
lėjo, yra daug didesnės.
mokyklų yra jau keturios.
Rygos Garsas
didėciesoriaus
buk
ZDEiKONĮS, Trai^ų ap. KaiAIexike gauta žinia,
vietininkas, turbut pa- bet kad nieks jų kišenių nekliuK. Kr—as.
Rygos Garsas
sės Europos viešpatystės, pri- ai'kinti pasekmes Zaberno už- dytų. Yra Labanore felčeris lie- melis nedidelis, aštuoni valakai
KREKENAVA. Vietinėj Vartardamos Jungtinėms Valstijom?, puolimo ant franeuzų.
tuvis, bet iš tos jo lietuvystės lie- žemės, ūkininkų 19. f3et stovi la- totojų Draugijoj susekta
pinigų
bai gražioj vietoj: iš rytu šalies
Huerta
dėl
kad
tu
Labjausia
užpuolimu tuviams nėra naudos.
taipgi pareikalavo,
išeikvojimas.
Vedėjas
panorėjęs
EŽERĖNAI, Kauno gtib. Ežeklanai dideli, apaugo medžiais;
M. iš B. K.
tuoj nuo vietos pasitrauktu ir kaltinamas yra Vokietijos kancbet Liepojuje jisai suimta. rėliu lenkai vis dar nenurimo.
bėgti,
pietų šone teka upė Verknė, vapildymų prezidento pareigų pa- leris, kad jis nemokėjo priversti
Kiekvieną kartą, kaip tik kunigas
karuos
savo
karo
civiliškam
išleisti
kokiam
gi Nemunas.
atsakančius
ministerį
vestų
MARCINKONIS, Traku ap.
ANYKŠČIAI. C ia gana didelis
pradeda lietuvių pamokslą, jie
ketvirti metai, kaip išsiBet nežinia, kiek paliepimus kariumenei, kad ji ne- Nėra beveik
ministeriui.
lietuviai uoliai, matyt, ima kelti
parapijos, kurioj ne- Jau
judėjimas,
trukšmą ir šaukti visoyra teisybes tokiuose paskaluose; drįstu aut gyventojų užpuldinė- būtų bent šiek-tiek tautiškai su- skirstė j viensėdžius; visi ūki- dirba. P. Survila
pastatė
kiais
namą
balsais.
Dėlto Ežerėlių bažgreičiau jie su teisybe prasilen- ti be pakvietimo vielinės admi- sipratusių ir apsišvietusių žmo- ninkai džiaugias, k n c! nereikia teatrams; jisai pais
veda nyčioje nebesakoma nei lietuvištaipc-gi
tiek
kiek
bartiesi ir galima geriau gypi- nistracijos. Todėl spėjama, kad nių. Tarp daugelio tamsiųjų,
kia, nes Huerta vėl gavo
taip
M. Kiaušas.
gražų chorą.
kų, nei lenkiškų pamokslų.
Vinco Sunus.
nigu nuo angliškos kompanijos, vienam ir kitam reiks nuo savo kaip ir tarp apsišvietusių, dauge- venti.
Ranka.
Aušra
o tas reiškia, jog Anglija pritaria vietų pasitraukti, nes jiems savo lio atsiranda ir
tamsuolių. Tas
PAŠVITINYS.
užMuštynėse
Iįnertai ir nori jam pinigais pa- vietose pasiliekant, parliamentas žmonių tautiškas
susipratimas ir
mušta A. Lapinskas, o du sunkiai
DAUNORIENĖ, Šiaulių ap.
dėti. Mexike trūksta turinčiu ka- nepripažįs kreditų, reikalingų pa- apsišvietimas priguli nuo
apšviessužeista.
Trįs mušikai suimta, o Prie Žačių kaimo
KAUNO GUBERNIJA.
ro laike pastovią verte auksinių daugintos kariumenės užlaikymui
smuklėje "Dautųjų parapijoj vedėjų. Marcinkokiti pabėgo.
norienė"
buvo
keliamos
vokišir
vakarušnes
tokius
pinigus
laivyno drutinimui.
pinigų,
nieeiai priskaitomi prie didesnių
KAUNAS.
šaltinis
kos.
nemaža
Žinoma,
ir
ki
išgerta
ispaniški prekėjai perliejo
tamsuolių. Jie mažai rūpinasi ir
Kauno gub. ūkininkų pašelalaus ir degtinės. Pasigėrę, praj šmotus ir išsiuntė i užsienius.
JAPONIJA.
patįs tautiškai susiprasti ir vaiVABALNINKAI, Panev. ap.
poms, einant jiems vįenasėdžiais,
Didelė nelaimė, pasiekusi Ja- kus
dėjo muštis. Smuklės šeimyninPopierinių pinigų už 5 milionus
pamokyti; nors turi valdžios ūkio
Pirmą
kartą teko man pamatyti ko tarnaitė ėmė
atsiuntė
departamentas
atmušguten
kitus
skirti, bet negareika- mokyklą, bet nesirūpina, kad
pesetų revoliucijonieiiams
poniją, uždengė
jo- bernatoriaus nuotiurai
Vabalninkas pradžioje 1911 metų.
r.
181,410
ta \Yashingtone ir juos pasiųsta lus, jos politiškus siekius, net nelėjo.
Šeimyninkas
(turbut taip
je butų mokoma ir lietuvių kalJau tuomet šis miestelis buvo
pat buvo įmaukęs), norėdamas
Mexikan.
sutikimus su Jungtinėmis Val- bos.
Jonas Sakilka.
Kun.
pagarsėjęs.
Bizauakiui,
Pietinėj Mexiko valstijoj Pueb- stijomis dėl aprubežiavimo japoSALAKAS. Buvo čia valstie- kun. Karosui ir kun. Kemešiui pabaidyti susipešusius girtuoklo sukilo Serrano indijonai, kurie nu teisių Kalifornijoj. Mat vullius, šovė j juos, bet pataikė saKABELIAI, Trakų ap. Liūd- čiu miško turgai. Šis miškas kas- uoliai
besidarbuojant ir kai-ku- vo tarnaitei j krutinę. Nuvežė ją
iki šiol valdėsi kaipo neprigul- kano išsiveržimas išnaikino du na ir
skaudu, kad Lietuvos miš- met yra skiriamas tik valstiečiams riems vietiniems inteligentams bei
vos gyvą ligoninėn.
minga tauta, nes jų nei gabiau- trečdaliu vienos Japoniją surie- kai per žmonių nesuprantimą vis pirkti. Prisirinko žmonių
daugy- veiklesniems ūkininkams pritaR. Gegutė.
sias
Mexiko prezidentas Diaz dančios salos. Žuvo ten 10,000
labjau naikinami. Jau keliolika bės, bet mažai kas tepirko, nors riant ir padedant, buvo įsteigtos
Viltis
įveikti neįstengė. Manoma, kad [žmonių, taigi daugiau negu pu- metų, kaip, labjausia šiuo metu, medžių buvo
apie 2,000 pardavi- čia net keturios draugijos: Labjuos sukurstė Carranzos pasekė- sė tos salos gyventojų, o namų prieš Kalėdas atvažiuoja musų mui. Visas miškas
pateko pirklių daringoji, kuri tuoj jkurė uba- IŠKONIAI, Pan. ap. Nedidejai.
išnaikinta du trečdaliai. Ir iš- apielinkėn pirkliai iš Varšuvos ir
rankosna, o vis per mūsų nesusi- gyną, Ūkio ratelis, kurs, apart lis Iškonių kaimas guli prit upeIndijonai pripažįsta vien savo likę gyvi nužudė visus savo tur- perka žalias, gražias ir šakotas pratėlius, kurie už
žydų pini- susirinkimų, paskaitų ir ūkio kur- lės "Apaščios." Gana šviesus tai
vadovą Juan Lucas, kurį Porfirio tus ir vargą ir badą kenčia, nes egleles. Žmonės-ukiniukai, nesugus neva- savo vardu perka miš- sų, pradėjo vesti prekybą mine- kampelis. Teko pabuvoti čia vieDiaz padarė generolu. Išpradžių nieko privežti negalima; dėl dauprasdami, kokią sau prapulti da- ką. Mišk .s begalo įbrangintas to- ralų trąšomis, sėklomis ir ūkio name nedėlios vakare ir pamaDiaz kovojo su Lucas'u, bet kad
gybės jūrėse esančių vulkaniškų ro, važiuoja į mišką, kerta jaunas kiu budu tampa, o mįs, lietuviai., mašinomis,—"Blaivybės"
skyrius, tyt, kaip i.-koi iečių jaunimas moo įveikti negalėjo,
griebėsi kito- išmatų laivai plaukioti nepali. žalias egleles ir veža jas į Drus- neturime
kurs įtaisė arbatine §u kepykla ka smagiai ir padoriai praleisti
pastogės.
Męs
negalime!
:io indijonų nuraminimo bndo.
Nors Jungtinių Valstijų gy- kininkų ir
Marcinkonių stotis; pirkti dėl didelio brangumo.
ir pagalios L. K. Moterių drau- laiką. Galima sakyti, kad paJis padarė santaiką su Lucas'u; ventojai nekenčia japonų, $ tįę temai
gi pirkliai YaiŠlLVi&Čia.i £riGirios Gegutė.
gijos skyrius, kurs grądėįo keltį jaunimą, ypač mergaites, gyvuorankas
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ratesrf1

In United States
To Canada ąff<$ Mexico

Prenumerata apmokartia ii viršaus.
Prenumeratos
mitas skaitosi nuo dienos uisiraSymo, ne nuo Nauju Me-

trj.

Fridays ai Cliicafco, III.

Ysarly Subscriptlon

mato

—

IS LIETUVOS,

—

—

—

VALKTĮ GUBERNIJA.
Raudeniškiuose,

visi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

lietuviai,

3 vyrai ir dvi
pa-

nelės.
tai

Kaip atidarė mokyklas,
mokinių prigužėjo pilna. Xe
visi priimta, nes
netilpo. Xe vi-

siems

ir

paranku

jos

lankyti.
Kaip girdėt, dar gal daugiau
atidarys. Gražus pavyzdis.
šaltinis

—

KUCIUNAT.

—

...

Gruodžio

žinomųjų

nivo

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

i

—

mėn.

agronomų Y. 'Iotoraičio ir A. Žmuidzino
paskaitos apie žemės
tręšimą, vaisinainį, daržoves ir gyvuliu
auginimą.

Klausytojų prisirinko pilna salė,
kurion telpa
apie du šimtu žmonių.
atėję
kaip

Nuolatinių klausytojų
net
iš

buvo

tolimesnių sodžių,

antai
Miškinių, Akmenių,
Sapiegiškių atstu 3—10 verstų
nuo
Kuciunų. Klausytojai labai

dėkojo

pp. prelegentam
ir prašė, kaa

tojam)

(skaity-

jie dažniau
padangę.

atlankytų m tisų
Dzūkijos kraštas

žemės apdirbime stovi kur-kas
žemiau už <a-

vo šiaurinius
brolius. Kenkė labiausiai tai, kad buvo
dar sodžiuose, šniūruose, bet, aėiti di-

deliam

pasidarbavimui

bono kun. J.

vieto- kle-

Galeckio, daugelis

sodžių išėjo Į viensėdžius, šiais
metais taipgi
Įsteigta "Žagrės''
sindikato rajonas. Dabar, kad tik

nepatingėtų darbuotis,

nių

gerovė

sparčiai

tai žmo-

Kuciunų parapijoj

kiltų.

Ketinama užsižiemą, kad pamokytų kaip gyvulius auginti,
nes jie
pas mus labai blogi, ir
pavasari. kad
paskaitytų apie sėją
ir
kviesti agronomai

daržovių sodinimą.

Ignas.

—

—

Sus-

ninkuose, Pašilenčiuose,
Naujicnuose ir
Zapalimuose. Mokytojai

MARIAMPOLĖ, Suvaiką gub.
mėli. buvo
Mariampoejc "(labijos" susirinkimas, kuriame dalyvavo virš
pusantro
jruodžio

iimto

narių. Iš metinės apyskaipasirodė, kati nariu buvo 226,
susirinkimą naujai prisirašė

.os
>er

vakarų

54;

•kaitų

koncertas.

nas

1121 r.

74

buvo suruošta 5,
pagegužynė ir \ ie-

4, viena

50

kap.,

o

Ineigų
išlaidų

kap. Kasoje likosi

turėta
1105

r.

15
76 k.
trejopos rūatvirukių, labai gražių ir ver-

Išleista
šies

r.

už 9 r.
23 k.

tų praplatinimo.

Valdybon išrinkta ]). Bendaraviėius, Mariampolės vargonininkas, baigęs \'aršavos konservatoriją—pirmininku; jo pavaduo;oja p-lė Draugelytė, "Žiburio''
nokyklos mokytoja; kasierium
k.m. J. Starkevičius; sekretorium
).
Radzevičius ir knygininke p.
Skrinškienė. Revizijos
patvirtinta ta pati.

komisija

Kaimietis.
—

—

šaltinis

Mariampolę

triką nušviesti.
art'-, padaryta

elekbeveik ir su-

manoma

Jau
su

—

Monastirskiu,

airis apsiima duoti miestui

50

jlektrikos lempu, kurių kiekviena

galėsianti degti
er

metus.

po 3,000 valandų
Miestas mokėsiąs už

ai kasmet po 2,000 rub., t. y.
)eveik tiek pat, kiek dabar atsieina 15 žibintuvų Galkino svs:emos

ir

iktarnėlių.

19

paprastųjų
Kontraktas

žibalo

turėtų

f>titi padaryta# 18-kai metų, bet esą apie i8,ooo. Aštuoniolikos
12-kai metų praėjus—miestas ga- tūkstančių gal ir nebus, bet iki
lis išsipirkti sau is Monastirskio I5,ooo, tai. be abejo, yra. Lievisą įtaisymą už 75 nuoš. pirmu- pojiečlai lietuviai—dauguma fatinės vertės. Toji sutartis Luri brikų ir įvairių dirbtuvių amat-

patvirtinta Varšuvo9
ralgubernatoriaus.

buti

Viltis

—

—

iš

kalbu gerai mokėti kurią lietuviai turi iš
šios clrišeina
nedali;
taip, kaip su Lie- -stės. Antru kalbėjo p. A. 1).
tuvos žydais: jie gali susikalbėti
Bartoševičius, dr-stės karterius.
penkiose kalbose, l>et nei vienos Kalbėtojas aiškino dr-stės
tikslą
iš tų kalbų gerai nemoka, neiš- ir
ragino žmones pri-idėti j»rie
skiriant žydiškos. Minėtai mer- dr-stės. Kalba buvo
užimanti ir
gaitei pripažinta pirma <!ovana. publikai patiko. Trečiu kalbėtojum buvo p. J. Brazaitis, daGAISRAI.
bartinis prezidentas.
Aiškino,
Boston, Mass. Siautė čia gais- kaip ši dr-stė moka
daugiau proras, kuris išnaikino departamen- cento už
bankus.
svetimtaučių
tines krautuves A. & \Y. Bro\vn Publika

gene- ninkai, kaip antai: stalioriai.. šaltL. Ž. kalviai. kalviai ir juodadarbiai.
Re to, nemaža musų tautiečių

lengvųjų ve/ėjų ir kurpių.
Taip vežėjai, taip kurpiai, kurie
negirtuokliauja, gyvena neblogiausiai. Kai-kurie iš vežėjų lietuviu turi jau įsigiję savo namekeletas lietuvių kurpių laiko
daug lius,
yra

PANEMUNĖ IR ALEKSOTAS. .^iosc vietose manoma neužilgo u'auti eiektrikos šviesą.
LUKŠIAI,

Pernai gana

javų. Dobilų taipo-

gauta vis kiu

savo

apavų

krautuvėles ir

t.

per prakalbas užsilaikė
prie YVashington gatvės. Sudegė ramiai. Kaip matyt, žmonės š\a
ir vienas gesintojas. Nuostolių dr-ste
įdomauja, kadangi j sekanugnies padaryta ant $150,000.
tj susirinkimą, kurisai atsibuvo,
kaip paprastai kas utarninką, vieBrockton, Mass. Sudegė čia tiniame dr-stės
ofise, 1934 St.
beturčių apgyventi ant trijų lubų Clair ave., susirinko nemažas
namai. Dalis miegojusių,
praeivių skaitlius žmonių.
prikeltų namų gyventojų išsigelSckr. P. Selickas.
bėjo, bet keturi žuvo, o penki
tapo pavojingai sužeisti.

t.

gi daug. tik kai-kur gana daug Kainų savininkų lietuvių Liepoyra jau nebevisai maža, kraupri-mvo. Bulvės geros, tik ran- juj

pripuvusiti. Soduose maža tuvininkų
\:.i-iii, nes sugadino pavasario

da

mažiau.

Tėvynainis.

-a! iai žiedus.
^

L—žos Žuvininkas.
—

Sultinis

—

!S AMERIKOS.

ZAPYŠKIS, Mariampolčs ap.

B^ltim-»r2, Md.
Sudegė Čia
dirbtuvės F. S. Royster Guano

kampelis tartum vi.su užmiršUŽSIDEGĖ KASYKLOS.
apie j j bene visai nieko neCalumet, Mich. Xeto!i \egaugir(].-j.> laikraštija. Zapyškis yra
Cliff kancc, Mich., Clevelan.d
dvi mylios atstu nuo Kauno.
syklose
užgimė
gaisras.
Sudegė
\ it:ta graži, medžiais apsodinta,
ir du darbininkai. Nuo ko
oloj
N'eniukalnuose, iš vienos

>i

pusės
atsirado gaisras,
teka, pats miestelis klonyje.

Yra

kelios

nopolis;

yra

Yra čia labai

aludės
liaudies
sena

čia. pastatyta, anot
vimo, dar milžinu

ir

mo-

mokykla.
bažnyžmonių padamuro

laikais.

Net

nežinia.

pridirbo

PROTESTAI PRIEŠ DILLINGHAMO BILIŲ.

linkc

ir bus

garbė /apyškieciams,
parapija, bet tokią puikią bažnyčią Įstengė pakad

nors

maža

statyti.

Draugijų čia nėra jokių, o jo>;
labai mums reikalingos, ypač "Žiburio" ir "l'laivybės" draugijos,
(iat tuomet mūsų jaunimas taip
negirtuokliautų ir nepaleistuvautų, ue^ turėtų doresnį uesiėmimą,
ir galima butų tuomet tikėti, kad
tas mūsų jaunimas tai ir bus tau-

Daug protestu

organizacijos

ir iš

visokių
Chicago.

savo

Vietos lietuviai

IS DARBO LAUKS.

uošvio,

2 VOLCAMO'IN ACTION
i'yV/HAT HAPPtNED Ul.JAPAN IN PA'
prisaikintieji teisėjai suNELAIMĖ JAPONIJOJ.
sitaikyti negalėjo. Dabar jis tu- 1) Kas liko po vulkano Išsiveržimo. 2) Vulkanas laike išsiveržimo,
3) žemlapis vietos, kur atsitiko dabartįne
baisi nelaimė.
rėjo būti teigiamas ketvirtą kartą,
bet gubernatorius tam nepritarė,
Japonijoj, ant salo? Saku ra vėl užvirė. Dangus aptemo ir besi-! doliarių. Specialistai pranašauja
kadangi byloms, vedamoms po atsinaujino žemės drebėjimai ir gelbinti bėgo su žiburiais ranko- daugiau išsiveržimų ant viso plokelis kartus be jokių pasekmių, vulkano išsiveržimas atsinaujino se. Ant salos buvo 19.000 gy- to Kiu-Shiu, kur yra Hiktai
valstija neturi pinigų; nėra vil- su didele jiega. Skaitliu pra- ventoj 11. Daugelis išgelbėtu ga- vulkanu. Observatorijos perdėtities, kad ir ketvirtieji teisėjai su- žuvusiu žmonių dabar paduoda vo proto sumaišymą!
Kaimas nis, iš nusiminimo, kad, galėdaant io,ixx>; išnaikinta įų buvu-iu
sitaikytų.
Voki liamo1, turėjęs 406 gyv.. de- ma-, žmonių pirm laiko neperser-'Vi

iš-j

milionųį

—

Miunesotos kraštuose

sniegas

už-

turtus

—

ba, pasak "R. Ci.," vis mažinan-

PADIDINTI.
UŽSIKRĖTĖ TRICHINOMIS. MILIONIERIUS KALĖJIMAM
D. C. Dabar paeWashington,
Wis.
Nuo nevirtos
Madison,
PASODYTAS.
iti
111 na pa^ iųsti siuntinius iki
kiaulienos Taylor pavietyj trichiSan Francisco, Cal. Policijos 11
svarų svarumo ir siuntinių
arba 3 miliouais 377 tūkstančiai tujiuis užsikrėtė viena šeimyna, teismas, už pergreitą važinėjimą
tokių
siuntinėjimas apsimoka.
677 pūdais mažiau, negu pernai susidedanti is u žmonių. Du mieste automobiliu, pasiuntė pen- Dabar manoma
siuntinių svarutą patį mėnesį. Išvežta tą mėne- užsikrėtę asmenįs jau pasimirė, o kioms dienoms kalėjiman milio- mą
iki
ioo svarų ir topadidinti
si iš Liepojaus prekių 1,556,134 1 ik«- pavojingai serga. Sveikatos nieriu
McCrccky. kiu budu
Richardą
daryti
konkurencija
pitdus (pernai spalio mėn. r,194,- užvaizdą todėl persergsti gyven- Bausmė tai rods neperdidžiausia, cxprcso
Tokios
kompanijoms.
141 pūdas). Gyvulių įvežta spa- tojus nuo žalios kiaulienos; tokią bet milionieriams ir tokia yra
kompanijos
negalėtų
užsilaikyti,
lio mėn. 15.913. pernai—9,755 reikia gerai išvirti, nes jungtinė- priklesnė. negu mokėjimas kelių
jos butų visai nereikalingos, argalvų; kiaušinių išvežta 16,152 se Valstijose daug yra kiaulių, dešimčių doliariu bausmės. Te- ba
turėtų apsirubežiuoti vežiojipudų, pernai—n,573 p., arklių iš- trichinomis sergančių.
gul ir jie žino. kad ne nuo visko mu \
tisi. Antai,

spalitt mėnesį atvežta
Liepojun gručių, medžiu ir kitu
prekių išviso 4,370,757 pitdus,

362, pernai 347.
Liepojaus miesto nejudomojo

vežta

turto vertė (908 metais siekė 1
miliono 900 tūkstančių rublių; šį-

MĖSA

IŠ AUSTRALIJOS
IR PIETINĖS AMERIKOS.
New York. T veriasi čia kom-

ien didelių ir sunkių daiktų.
Rusijoj pačtu galima siųsti siuntinius iki 3 pndų, taigi iki 120

galima išsipirkti.
NUO

NORIMA IŠPIRKTI

s

va r 11.

gėjo,

sau

pilvą perpjovė ir tokiu
nes

žmonės gar-

limas turi

2

valstijos įstaigose.
po $1.50 dienai.

Py-

—

~

lieir

Kaip klojasi jaunajai

Moka

$5.000. žiūrint,

gaus po

Albany,

ilgai

pas

N. Y.

Altmaną

dir-

Sustreikavo

žus būrelis. Tačiaus pastebiama
didelis pažiūrų skirtingumas. Ir
vietos socialistai skiriasi j dvi

dalis: vieni priklauso prie So-

cialistų

Partijos Lietuvių Sky5,000 tarnų Dela\vare & Hudson
riaus, kiti prie Sąjungos.
geležinkelio todėl, kad be tikros
Blaivininkas.
priežasties
du

nuo

vietų prašalinta

tarnautoju.
IŠ E. ST.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CLEVELAND, O.

~

—

vietos

1

I

1

dvasiškuosius

tuvių reikalus, susitvėrė jau

parapijai, galima matyt iš to, kad
jiems jinai, vos 6 mėnesius išgyvavus,
nusipirko gražų 7 liotų žemės išbąlą labai gražioje ir aukštoje
Springfield, 111. Darbo fe- vietoje.
deracija išsiuntinėjo i visus skyKol kas kunigo
naujoje pararius ir unijas pakvietimą dirbannėra.
pijoje
fačiaus
vyskupas
tiems darbininkams aukauti atsabip/elio
žadėjo
mėnesiui
Įšventinkančią dali uždarbio sušelpimtti ti
jauną lietuvį kunigą. Sale to,
neturinčiu darbo darbininku.
žada ir pinigiškai prisidėti
prie
bažnyčio>
statymo.
Taigi
pradžia
W.
Va.
10.000
Wheeling.
ateitis šviesi.
Jeigu vietos
I kalnakasiu ir darbininkų plieno gera,
lietuviai dirbs, kaip dabar, išviedirbtuvėse, nedirbusiu keturis
110, tai neužilgo turėsime
savą
mėnesius, gavo vėl darbą.
Ten Buvęs.
bažnyčią.
ir

1,075 pėdas ilgio, o kaip katras
rezervuare yra 3 miViardai kubiš- bo.
kų pėdų vandens.

KOMPANIJŲ ANGLIŲ

■■

iš atlikti

bedarbiu

GIRIŲ NAIKINIMAS.
Washington, D. C. Sulyg valdžios surinktu statistiškų žinių,
Birmingham, Ala. Prasidėjo
kasinėtai Jungtinėse Valstijose darbai ikišiol
stovėjusiose plieniIŠ ROCKFORD, ILL.
be naudos išnaikinama girių už nių šėnių dirbtuvėse Tennes.see
90 milionų doliarių. Gaisrai iš- Coal and Iron Co. Priimta dviApvaikščiojimas. Sausio 0 d.
naikina kasinėtas girių už 25 mi- gubai daugiau
darbininkų.
S.P.L.S. surengė
lionus doliarių. o už 5 milionuc
apvaikščiojimą
atsitikimo
kruvinojo
1005 m.
išnaikina
Fall Rivcr, Mass. Audyklose
bereikalingai
nesąžininatsitiko sausio 9 d. pagal
(tai
kurie
be jokio pradėjo dirbti pilną laiką. Dabar
gi spekuliantai,
senąjį kalendorių, taigi sausio
atsižvelgimo j ateiti naikina gi- ten darbai eina gerai.
22 d.
pagal mūsiškąjį. Red.). Aprias, kad šiai diena5 sau turėti
susirinkiman kalbėvaikščiojimo
pelną; jie girių neveisia. Dar
Pittsburg, Pa. Ford Motor
buvo pakviestas p. K.
toju
Gugis
30 metų tokio ukiavimo, o Ame- Car Co. stato čia naujas dirbtuiš Chicagos. Nors
apvaikščiojirikoj suvist! išnyks kitą syk bu- ves už milioną doliariu.
mas išpuolė
šiokioje dienoje, pėtvusios milžiniškos girios. Valstitačiaus žmonių prisirinnyčioje,
St. Louis, Mo. Prasidėjo čia
jos ir centrališkoji valdžia mažai
ki) pilna svetainė.
Kalbėtojas pirrūpinasi apie girių užlaikymą ir darbai daugelyj dirbtuvių, kurios
miausiai aiškino apie
franctizų
apsaugojimą: susipras gal 'ąsyk, iki šiol stovėjo.
revoliuciją: nupiešė t$ vargingą
kada jau nebus ką saugoti.
padėjimą, kuriame yra maži kūGranite City, 111. American
dikiai Lietuvoje.
Papasakojo apie
PRATRUKO STONY RIVER Steel Foundry Co. priėmė
atgal
tas sir.kias
gyveniPYLIMAS.
veik vinis pernai nuo darbo pa- revoliuciją,
mo sanlygas, kurios
šiądien viešCumberland, Md.
\XcA m leistus darbininkus.
patauja Rusijoje. Publika užsiMarvlancl Ry. Co. gavo žinią,
laikė ramiai ir,
kaip galima maNew York. Pasimirė čia mijog dviejose vietose pratruko
nyti, prakalbomis buvo užganėRivcr
Stony
pylimas, saugojan- lionierius Altman ir paliko turdinta.
Prakalboms pasibaigus,
tis laukus nuo užliejimo, esantis to, verto
30 niilionų doliariu.
užduota
keletą klausinių, Į kunetoli Dobbin. Persigandę žmo- Iš jų
milioną doliariu užrašė 400 riuos
kalbėtojas gerai atsakė.
nės išbėgiojo po kalnus. Ar
Darbininkai
pri- savo darbininkų.
Čia lietuvių, kaip žinoma, gragėrė ir kiok žmonių, nežinia.
S 1,000 iki

KASYKLAS.
VIETINIAI RINKIMAI.
gi pašoko
milionų 250 panija gabenimui mėsos AmeriPASIMIRĖ PLŪGŲ IŠRADĖkon
iš
Zelanrub.
Australijos,
Naujos
tūkstančių
Washingtoji, D. C. Senatorius
Trenton, Mo. Sausio 16 d. atJAS.
Dabar tarp Liepojaus miesto ir dijos ir Rusijos. Kompanija pa- Martine iš Xe\v Jersey, išduodasibuvo čia vietiniai rinkimai. 206
111. Pasimirė čia, išdideles
ir
Freeport,
statys
lams
savo
eina
saldyklas
pasidėl
athalsais daugiau laimėjo "sausievyriausybės
atskaitą apie
derybos
tyrinėjilyginimo už tvirtovės užimtą dirbdjs laivus mėsos gabenimui mu s streiko angliakasių \Vest gyvenęs 90 metu, išradėjas pa- ji." l'ž sausumą smarkiai agimiesto žemę. Vyriausybe tesiū- kas savaitė laivai galės atgabenti Virginijoj. išvengimui nesutiki- gerintų pltigų, Spencer.
tavo laike rinkimu
moterįs. Tolanti miestui už tą žemę 800 tūk- milionus svaru mėsos.
mi su darbininkais, sumanė nuo
kiu bildu saliunai čia bus uždaBAŽNYČIA—LAIVAS.
stančių rub. atlyginimo, nors,
vrivatiškų kompanijų išpirkti
ryti.
AMERIKOS MOKYTOJAI
įsančias Amerikoj anglių kakaip rašo "R. G.," vienos nuomos
Seattle, Wash. Čia gyvenanti
išeitų daugiau. Pašaliniu savi- KELIAUJA VOKIETIJON. syklas. Jis reikalauja taipgi, kad baptistai dirbdina laivą—bažnyPERDAUG YRA VIETŲ
ninku žemę karo
Washington, D. C. Iš Ameri- uitų uždrausta kasyklų savinin- čią. kurią pasius Į l'uget Įlanką
ministerija apJIESKANČIŲ.
kos Muenclienan keliauja 25 mo- kams
kainavusi daug brangiau.
samdyti ginkluotu sargus, 'plaukioti.
Washi»igton, D. C. Iždo miII
Žydų išeiviai, kuriuos seniau kytojai susipažinti su tvarka ir kurie, kad turėti progą išbandyti
nisterijai reikia paskirti 400 mogabendavosi iš Rusijos žydu iš- mokslo vedimu Vokietijos ama- ginklų gerumą, be priežasties
kesčiu nuo pelno rinkėjų.
ANGLIŲ PRODUKCIJA
J iešmokyklose.
Centrališkoji .šaudo Į beginklius vyrus, motecivybės draugija 'Ito" žemės ke- tu
kančiu tokiu vietų atsišaukė 10,AMERIKOJ.
liu j Bremą, dabar
Nors pernai buvo streikai, 000. Rinkti tat yra iš ko.
pradėję va- \Yashingtono valdžia jau susita- ris ir vaikus. Savo raportą Maržiuoti Amerikon per Licpojaus rė su Muencheno mokyklų už- tine perdavė perdėtiniui senato ('olorado ir Ohio
valstijose pa vavaizda. Keli metai atgal Euromiestą.
komisijos.
sary j tvanai trukdė darbą, nors GABI 3 M2TŲ MERGAITĖ.
Viltis
pon buvo pasiųstos kelios moį kasyklų savininkai skundėsi ant St. Louis, Mo. Konkurse sveikytojos susipažinti su tenykščiu PREZIDENTO ATSIŠAUKI- I darbininkų stokos, bet
anglių iš-j kų ir gabių vaikų teisėjas stebė\'ors Liepojaus tikrieji gymokitiirr.u, bet joms Europos moMAS.
kada josi gabumu trijų metų mergai(produkuota
daugiau
negu
vent, jai latviai ir
vokiečiai, ku- kyklų tvarka vfaai nepatiko, nes
Washington, D. C. Preziden- nors pirma: pernai 40 milionųj tės Kamilles Cilius. Šita mergairiu čia dauguma, tačiaus
preky- jos mat buvo pripratusios prie tas \Yilson išleido Į Amerikos tonu
anglių iškišta daugiau negu tė. apart kitų gabumų, moka kalba beveik visa žydų rankose;
amerikoniškos tvarkos ir manS, tautas
kviesdamas
atsišaukimą,
m.
iyi2
Sulyg geoliogiško biuro bėti franeuziškai, vokiškai ir angvisi dideliausi magazinai bei sankad Amerikoj mokyklos tur! but dėti aukas
sušelpimui
liškai. Bet vaikai paprastai i5nukentėjužinių,
dėliai yra išimtinai žydų.
tuom tarpu tikri pe- sių nuo žemes drebėjimo ir var- surinktųišk»»tt pernai Amerikoj
geriausios,
anglių
575,000,000
Iš ateivių Liepojuja užvis dautonų. moksta. žinoma, kiek jiems reidagogai net Amerikoj Jo» modėl pereitų metų
kenčiančių
Amerika
ui-1 kia, svetimose kalbose orljentitoAnglių
produkcijoj
giausia lietuvių, bet kfek Jų yra kyklų jiestate
BtYtjtefo kftoms
ima antr% vietą, JI įtart
i
Japonijos
ir susikalbėti. Oia g
gyventoAng^j
žiniiį nė{«tj kabama, kad
&
lijai*
gna, į inctij mergai tS n n vka*I
r
iki

met

ilgamečio miego. Štai dar 1912
metais, ačiu pasidarbavimui kun.
J. Jonaičio, kuris atvažiuodavo

darbininku, gubernatoriui prisaparapija.
kius, 40 duota darbus miesto

vis

btulu nusižudė,
siai ii kaltino.

atkakusiu

pradeda grieb-

visuomeninio gyvenimo, kilti

iš

Salem, Ore. Iš šimto čia
Portlando

'Moyer
kompanija
nok
keliaus
sako,
turi
ir
daujis
pats
jog
ji
Anglijoj,
nešė kelius ir per tai kokiam laigiau garlaivių. Žinoma per teis- Miehigano valstijon ir stos Į teiskui traukiniu bėgiojimas sustojo.
mą atlyginimo jieško tik turtingų iną. Kitus kaltinamus jau suėmė,
ViUls
Ant Minneapolis & St. Louis gešeimynos, už žuvusius varguo- 'bet pastačius kauciją, paliųosavo.
ležinkelio užpuolė gabenanti gallius, turbut, nebus kam pajieškoti.
LIEPOJUS. I viepojaus preky- vijus traukinj.
PAČTO SIUNTINIAI BUS

jiedviem,
departa-

GELE-

tis

—

balio stotyje, pranešė
kad tai darą policijos
mentui įsakius.

ANT

Netoli nuo
čia sausio 12 d. susimušė du ge- manyta pa-kirti tam tikra moležinkelio traukiniai. Prie to su- kestis. Taeiaus, aptarus reikalą,
nubalsuota palikti visa, kaip iki
*
žeista 20 žmonių.
šiol buvo.

aut tos salos namu.
Žmonės 1 i
lavos užlietas ant 50 pekosi degančios lavos upės pavy- gančios
ŽIEMA AMERIKOS
tin
ti ir sudegė.
giliai. Nuostolių vulkano
Dėl lavos laivai
RYTUOSE.
Vanduo u>"'>te >iver'.imo padaryta ant 5
New York. Atlantiko pakran- plaukti negali.
tos ateities viltis.
tėse sausio 13 d. užstojo žiema.
Yra dar \ iena yda zapyskiečių.
Oras atšalo buvo ir smarki sniePAJIEŠKOJIMAI Už ŽUVU- DARBININKŲ' VADOVAS
Jau ketvirti metai, kaip jie steil'ticoj termometras SIUS SU LAIVU "TITANIC." TEISMAN TRAUKIAMAS.
go
dargana,
o
vis
dar
gia pačtos skyrių,
jo
iki ii0 žemiau /.ero, o
Houghton, Mich. Xutarta paWashington, D. C. Teisme
nėra, tuotarpu gi zapyškiečiai tu- nupuolė
Lake nupuolė net iki 28°
Tupper
ri klampoti laikraščių ir laiškų
prasidėjo čia bylos sriminiit žuvu- itraukti teisman už sukalbį atsaTies Atlantiku siu su laivu
žemiau zero.
"Titanic." Teisinau komybėn prezidentą "\Yestern
už dviejų mylių.
siautė vėtra, to«lčl mažesni laivai
atsišaukę nuo garlaivių kompa- Fcderation of Miners" Charlesą
Tėvynės žiedas.
nedrįso išplaukti. Mieste Albany nijos pajieško 13 milionų dolia- H. Moyerą, kurį mi prievarta
Aušra
bttvo io° žemiau zero, o mieste
rių. Kompanija gi sako, jog jos buvo išgabenę iš vario kasyklų
VIRBALIUS. Grjštančius iš Syracuse net 22 žemiau zero0 nuosavybė verta tik $oo,ooo, tai distirkto, ir 37 organizacijos naužsienių V. Durnos atstovus so- šalčio.
ji sutinka tik tuos savo turtus riu-. Bet kad ji teisman patraukcial-demokratus Čcheidzę ir SkoSniego pustymai buvo ir vaka- atiduoti žuvusių šciinvnoms. liet ti, reikia ji Mieliigano valdžiai
vieturi didelius sav<> rankose turėti.
belevą rusų žandarai iškratė Vir- rinėse valstijose. Vakariniuose minėta
—

Parapijos reikalai.
pasibaigti; šv. Jono

bažnytinių
kesčių tvarka. Mat, iki šiol pinigai bažnyčiai buvo renkami
(kolektuojauii), ir kiekvienas
duodavo tiek, kiek galėdavo.
Vieton tokio pinigų rinkimo, su-

$100,000.

ŽINKELIŲ.

NAUJOS BYLOS.
Jefferson City, Mo. Čia buvo
perkratinėjama jau tris kartus
byla Dr. Hyde. kun* teisiamas
bet

ant

Waterville, Conn.

NEBIJS

buvo už užmušimą

ant

NELAIMĖS

Washington, D. C. Visokiu
tautij draugijos kongreso atstovams .siunčia daugybę protestų
prieš sumanytą apsunkinimą atei-

tautu

Nuostolių ugnis pridirbo

■

dvieji langai jau žemėn sulindo,
mat. ji stovi prie Nemuno, žemai,
vystės. Klausimas tas mat dataigi pavasarį vanduo užlieja tą
bar bus svarstomas kongrese.
vietą.
atsiuntė

\ntroji bažnyčia medinė, kur
laikinai pamaldos laikomos, kol
bus nauja muro bažnyčia. Ji jau
statoma, bus didelė, graži, ant
augšto kalno, gotiško stiliaus.
Ateinančiais metais žadama ją
užbaigti. Toji bažnyčia puoš ne
tik savo miestelj. bet ir visą apie-

IŠ SIOUX CITY, IA.

Sausio 4 d.
Krik. dr--tės
$400,000.
susirinkimui, atsibuvo parapijos
susirinkimas.
kame
svarstyta
Sioux City, Ia. Sudegė čia bažnytinės
mokestjs ir kiti su
kumpių ir lašinių krautuvės Ar- parapija surišti reikalai. Norėta
mour & Co.
Nuostolių itgni< pakeisti dabartinė
moCo.

ta-,

nas

paminėtų

Vakaras.

pastatytoje
svetainėje

praeitųjų
vė

metų

protokolą

ir išda-

pilną draugijos Įplaukų,. išlaidų ir paskolų atskaitą už 1913
metus. Sulyg atskaitos, per ištisus metus jplaukė S1.82r.22 už
paskolintus pinigus.

Sausio

11

ILL.
d.

naujai

Katalikiško
atsibuvo

teatru ir balium.
ėmus

Susirinkimas. Sausio 14 d. Popovičiaus svetainėje atsibuvo visuotinasai susirinkimas Clevelando Lietuviškos Namų ir Paskolos Dr-stės, įsteigtos vasario
2 d.
1909 m. Susirinkimą atidarė
dr-stės prezidentas, p. Jurg. Brazaitis. Povilas Selickas perskaitė

LOUIS,

Kliubo
vakaras su

Vaidinimas,

Jadvygos rolę, pavyko

išne-

blogiausiai
dakc.).

(Kas vaidinta? ReVaidinimui pasibaigus,

parapijos choras, vadovaujant
vietos vargonininkui, sudainavo
keletą dainų, kurios taeiaus negeriausiai pasisekė; vienoje dai-

noje. pradėjus, reikėjo net sustoBlogo dainavimo priežastim
buvęs "sustreikavimas" merginų,
kurios, dėlei vienos naujai priimtos merginos, atsisakiusios dalyvauti chore.
Jurgis.
ti.

Pasibaigus atskaitoms buvo
IŠ DETROIT, MICH.
prakalbos. Pirmutiniu kalbėjo p.
V, Debeais, buvęs šios dr-stės
Nauja kooperatyviška draugiAi&ino
prezidtntai,
tą naudį, ja. Ačiū L. čiliečių Kliubo pa-

fidarbavimui, nesenai, gruodžio 'ryt;], iš miego pažadės, nerado
2[ (1., 1913 m., čia tap<> nutverta nei pinigu
pagalvyje, nei savo
kooperatyviška draugija, kurion drabužiu ant kėdės su likusiais
įstojo ;3 nariai, už-įmokėdami po S29.00. Nelaimingamjam ištikru$1.00 |stojiino. Dabar sausio II jų nekokiai buvo padėjimas. Xe
d. toji draugija turėjo savo susi- tai kad jieškoti pinigu, bet ir porinkimą.
Svarstyta klausimas: licijai apie ištikusią nelaimę praką steigti? Vienų nuomone, rei- nešti, būnant vien apatiniuose
kalinga butu -teigti savą valgo- [drabužiuose, nelabai tai paranku.
mųjų daiktų krautuvę; kiti pata- (ialop, nežiūrėdama nieko, pašaurė statyti svetainę.
Antrosios kė šeimyninkę Šlikienę. Toji sunuomonės šalininkai nurodinėjo, syk užsigynė nieko nežinanti.
kad valgomųjų daiktų krautuvė Kokiu tai budu Janoniui pasiseneverta statyti jau vien dėl to, kė duoti žinia policijai, kuri tuokad panašios krautuvės labai jaus atėjo į Šlikienės namus. Josilpnai laikosi ir dažnai bankruti- kiu nurodymu; kas galėjo tai
ja. S\etainei gi panašus pavojus padaryti, nerasta. Policijos atgręsti negalįs. Dabar lietuviai vestieji ši.njs lygiai taip pat nieišmoka svetimtaučiams kasmet ko nesusekė. Pinigai tartum vanTu- denyje pražuvo.
po keliolika širmų doliarių.
rint savą svetainę tie pinigai nešiuom reikalu užsiįdomavo popatektų svetimtaučių kišeniuos- licijos perdėtinis Jokonas, lietuna.
Nors pastatytasai klatisimis vis. Jam labai puolė į akį tai,
ilgai svarstyta, tačiaus prie ga- kad šalę Janonio lovos gulėjęs
lutinio nutarimo neprieita. Kol- revolveris vagių palikta. Policikas išrinkta tam tikras komite- jos perdėtinis Jokonas buvo užtas, kuris turi surankioti reikalin- sitikrinęs. kad vagystę galėjo at
likti ne iš kitur atėję piktadariai.
gas informacijas.
Lašaki.
Sausio 5 d. vakare nuėjo pas Šlikienę, su kuria turėjo ilgą, suviršum valandą laiko užtrukusį, pasikalbėjimą. šliekienė prisipažiIš SAGINAW. MICH.
no, kad pinigus jinai paėmusi.
Vietos lietuviai. Šisai miestePrie to reikalo prikergė ir savo
lis yra apgyventas daugiausia
Įtariamąjį meilužį, F. Mieliaucką
anglų ir vokiečių. Esama ir len(pagal kitą variantą, Molinskį).
kų. Lietuvių taipogi butų nePrisipažinus Slikienel, jinai ir
mažas būrelis, tariaus visi yra
ar Molinskis, buvo
Miliauckas,
labai išsiskirstę. Kitas patėmysuareštuoti. Kitą dieną
tuojaus
tinas pas vietos lietuvius dalyišryto tapo nugabenti į Dankas—tai didelis jųjų sulenkėjiville kalėjimą.
mas ir koksai tai
nepaprastas paŠIikienė buvo nurodžiusi vielinkimas prie "polskos movos,"
tas, kame Janonio pinigai ir dradažnai taip didelis, kad ir tarp
bužiai paslėpta. Perdėtinis Jokosavęs lietuviškai nenori kalbėti.
nas apžiurėjo
nurodytąsias vieBet visa nelaimė: kimba prie lentas ir vienoje rado $250.00, kitokų skvernų, o lietuviškas liežuvis
je $165.00 ir trečioje $30.00. Stonelabai mat gerai lenkiškai sukuojantieji pinigai nežinia kur
kasi.

dingo. Tyrinėtojas atkreipė atyLietuviai čia turi ir savą pašelda ir į tvenkinį, netoli nuo Vilpinę dr-stę vardu šv. Kazimiero kienės
buveinės stovintį. IšjiešKaralaičio, j kurią ir "panie doir šį-tą dar rado. Janokojo
jįjį
brodzėjus paliokus" priima. Len- nio drabužiai bu\ o
įmesti į prekikai jau dabar toje draugystėje I
nį
(tavorinį)
geležinkelio
karą.
sudaro apie trečdali visų narių
metai atKaip
tivrtinama,
apie
skaitliaus. Jeigu kaip, tai neužilgal Janonis, gyvendamas pas Šligo lenkų gali buti dauguma toje
kienę, pasigedo $</).oo. Tuomet
draugystėje. Tat toji lietuvių jisai manė, kad tuos
pinigus kur
draugija kartais gali j "polską nors
pametė. Dabar tasai atsitivierą"

Toksai

pereiti.

lenkų kimas
kitaip nušviečiama.
Gruodžio 26 d., kaip "Liet."

skaitlingumas lietuviškoje draugijoje labai stebėtinas, kadangi
lenkai

čia

turi

užtektinai

savo

draugijų.
Iš kitų draugijų čia yra LSS.
205 kp., susidedanti iš kelių narių. Sumanyta sutverti čia ir
SLA. kuopa, tariaus tasai darbas sunkiai eina; žmones sako:

perbrangu (?).
Apie

vietos lietuvius mažai ga-

lima

pasakyti: tiktai tiek, kad
jųjų tarpe girtuokliaujama, kortuojama daug, laikraščiai skaitoma
mažai; todėl ir žemu apsišvietimu atsižymi. To priežastis
—rasi, intelgentijos stoka. Lietuviai čia daugiausia iš Škotijos suvažiavę.
Darbai šiuom laiku sumažėję.
V. M. Vasiliūnas.

Iš SO. BOSTON, MASS.
Vakaras. Sausio ii d. atsibuLSS. 60 kp. suruoštas vaka-

vo

Vaidinimas (koksai? Red.)
nusisekė prastai: aktoriai buvo
nedrąsus, nemokėjo savo rolių,
ras.

o

ir

sufleriavimas iš

užuscenos
aiškiai girdėti.

buvo jau perdaug
Vaidinimui pasibaigus,

Birutės

Kanklių choras padainavo dainelių, nekaip tačiau s pavykusių.
Kaip matyt, chorui stinga gerų
dainininkų. (lalop viena jauna
mergina padeklamavo monoliogą, kuri galima skaityti geriausiai pavykusia programo dalim.
Žmonės, kurių prisirinko pilna
svetainė, kaip galima buvo iš
kalbų spręsti, vakaru pasiliko nepatenkinti. Attkų (kokiam tikslui ?
Ked.) su.inkta S16.00.
Jaunas Vincas.
IS WESTVILLE, ILL.
Lietuvė prisipažino vagystėje.
Nesenai vietos lietuvis Jonas Ja-

nonis pardavė čia savo
Gautus užtai pinigus

sudėjęs vietiniame
al

saliuną.
jisai buvo

I;ir^t Nation-

banke. Sausio 5 d. Janonis
išsiėmė iš banko
pinigus ir se-

lygintoju" šauksimi apie lygybę,
lai-vę, svetimų nuomonių gerbi-

porto

mą.

naudai.

klebonas,

kun. Pankamkas

Kalbėtojas agitavtf blaivybės'
Tam

Prie šito

uždraudimo, kjlančio,
kaip matyti, iš savotiško svetimų nuomonių "gerbimo," reikalinga prikergti dar vienas pana-

tikslui

»ct

ir

apielinkes.

Termomet- visas

pasakaites papasakojo. .Vieną šalčio nukentėjo. Keletas žmoapie tai: "Kaire''dukie atvertė nių rasta visiškai sušalusiais,
girtuoklį tėvą j ^laivininkus," o daugelis gi nusišaldė sau ausis,
antrą: "Kaip Lietuvoje per krik- rankas ir t. t. Nuostolių taipgi
šios rūšies faktelis. Xedėldienyje štynas koksai tai
Martynukas, nemažai pasidarė, nes užšalus
prieš tą u/draudimą, atsibuvo tos penkių metu vaikas, nugirdytas vandeniui ir pasitaikius keliems
pačios kuopos surengtos prakal- degtine. uždegė stubą ir sudegi- gaisrams, kova su
ugnim buvo
bos, kuriose dalyvavo p. Prusei- no savo sergančią motiną." Tuom sunki.
Abelnai, sakoma, kelios
ka, "Laisvės" redaktorius, iš So. prakalbos ir užsibaigė.
Tarpe tų dienos šalčio padariusios nuostoBostono. Prakalboms pasibaigus, dviejų pasakėlių koksai tai
jau- lių tarp 5 ir 10 tukst. doliarių.
kalbėtojui uždavinėta klausimai. nas vaikinas iŠ Bridgeporto pa- Tai buvo šalčiausis laikas, kokio
Kol kalbėtojas įstengė atsakyti, dekliamavo eiles
"Tėvynė," ku- \Vorcester jau nuo gana senai
viskas buvo gerai. Bet kuomet, rios
neblogiausiai dckliamato- nepamena.
kaip sakoma, prispyrė jį prie riui nusisekė. Pastebėtina jųjų
Apielinkėse buvo nemažesnis
sienos, dalykai truputį persimai- atlikime netobulas
reikalingose šaltis. Taip, Atholyj termometras
nė.
Vieton tylinčiojo kalbėtojo, vietose balso
mainymas.
nupuolė net iki 32 laipsnių žeprabilo pirmininkas. Pradėjo rėkVietinis klebonas laikė paskai- miaus nulio, liubbardstone bu-'
ti ir užklaususjji vyrą
pasiuntė tą iš kalendoriaus (?) apie vie- vo net 35 laipsniai, o Gardneryj
namon.
Sakysite, klausimas bu- ną jaunutę mergaitę, kaip jinai termometras rodė 30°.
vo kvailas?
Užklausta, kokj pa- pasninkais atvertė girtuoklį tėvą
Toki šalčiai retai čia kada pasimatą turi socialistai neužsitikė- j blaivininką.
taiko.
F. J. L.
ti pirmeiviais? Klausimas, kaip
Vakarui baigianties, dar sudaimatome, rimtas, ir galima buvo, nuota kelios dainelės, ir žmonės
vieton beprasmio riksmo, tikėtis išsiskirstė sn linksmais
veidais,
IŠ DORRISVILLE, ILL.
šiek-tiek
rimtesnio
atsakymo. užganėdinti dainomis. Už tai
Bet čia mat savotiškas svetimų ačiū priklauso
p. Juozui Kovui.
Lengva žiema. Neblogi darbai.
\ elytina. kad ir toliaus
nuomonių gerbimas.
nenuilstų Pas mus žiemos beveik kaip ir
Darbai čia eina silpnai, ir ne- darbuotis. Pas mumis retai
gir- nebuvo. Tik gruodžio 25 d. balti
patartina čionai važiuoti, darbo dėti dainų, o jos naudingos, ir snieguoti debesiai,
atlėkę, uždenj ieškant, Gerai dirba čia tiktai žmonės jųjų pasiilgę.
gė juoduosius.' kalnelius šalto
viena karų dirbtuvė.
Dirbama
Smuikorius.
sniegelio plonyte eile. Oras visai
joje gerai, tiktai uždarbiai nušiltas, tarsi pava.saryj. Sausio 15
mušama žemyn. Nėra vienybės,
dieną temperatūra siekė apie 15
matyt, tarp darbininkų.
Iš KENOSHA, WIS.
"krajavų" laipsnių šilumos.
Gegutė.
Darbai čia truputį susilpnėjo;
Gruodžio 28 d. atsibuvo čia medirbame po 5 dienas į savaitę,
tinis parapijos susirinkimas. Pair tai nepilną laiką. Uždarbiai
prastai jis buvo šaukiamas po
lt ALBANY, N. Y.
tie toki, kaip praeitą
žiemą. Bet
naujų metu; dabar dėlei kokių dar vis uždirbame nuo
30 iki 40
Lietuvių peštynės su anglikais. tai priežasčių sušaukta
jį neti- doliarių j dvi savaiti. Tai dar su
Nesenai čia vienas lietuvis užsikėtai prieš naujus metus.
Dauge- tokiais uždarbiais
galima gerai
dėjo saliuną. Žinoma, reikia sa- lis
sakoma, visai apie
parapijonų,
vas atlankyti. Susirinko
pragyventi.
žmonių; tai nežinoję ir todėl į susirinkipradėjo gerti. Įsilinksminę sve- mą nepribuvę, o mažam susirin- Nekurie musų viengenčiai lietuviai ir gyvena gerai, turi įsitaičiai pasisamdė muzikantus ir čia
kime—tai nedaug" ką ir gero galisę savo locnus namus ir linkpat šokius surengė. Kaip bema- ma buvo
nuveikti. Yra ir tokių,
smai gyvena, čia yra lietuvių 4
tant prisirinko ir
angliškų "bo- kurie rugoja, kam vaikai prieš
ir viena bučiarnė S.
krautuvės
nut/ kurie iš lietuvių pradėjo tymišparus katekizmo nemokinaviečiotis. Lietuviai, užpykinti tuom,
mi, o kiti vėl geistų, kad bažny- Liudvinavičiaus; yra taipgi
nas barzdaskutis, ir vienas "tepneprašytus svečius pastatė už du- čią švariau galima butų
užlaiky- liorius," dirbantis
paveikslus; gerių. Bet keturi iš jųjų įsiprašė ti.
Parapijonas.
rai padirba, tik truputį gal pervėl į vidų ir pradėjo kabinėtis
brangiai ima. Laikraščių pareina
prie besilinksminusiųjų. Užsikabinėjimai pasibaigė tuom, kad IŠ NEW PHILADELPHIA, visokių; daugiausia pareina "Lievisi keturi nauji svečiai išsitiesė
tuvos,"
geriausiai žmonėms
PA.
nes gina
ant
patinka,
musų lietuvių
griiTdų. Pamatę tai, kiti
reikalus
nuo
SauVanagaičio
atsilankymas.
lauko
iš
visokių
veržtis
užsidegepradėjo
saliunan.
sio 13 d. atsilankė čia p. Vana- lių-karštgąlvių.
kad
neSaliunininkas,
—

bijodamas,
išverstų langų ir durių, pradėjo gaitis ir pobažnytinėj lietuvių sašaudyti. Yra žinoma, kad nakties lėj turėjo prakalbę. Apie p. J.
šaudymas be pribuvimo dėdžių Vanagaičio kalbą rašyt, nėra reisū
žvaigždėmis ir kočėlais yra kalo, nes apie jo lankymosi tikVelionis buvo dešinrankis, o žaizda rasta viršuj kairiosios au- negalimas dalykas. Bet pribuvu- slą "Lietuvos" skaitytojai jau žino.
Į prakalbas žmonių atėjo lasies.
Kai-kurie kaimynai kal- sieji dėdės pamatė liūdną reginį: Į
bai
tad ir prenum. "Birumažai,
bėjo su velioniu keletą valandė- išblyškusį saliunininką ir kovos: tei"
p.
Vanagaitis
tegavo tik—
lių prieš jojo mirtj, ir visi tvir- aukas, išsitiesusias visu savo ilguir t narj labdarį—kun. Matu9
mu ant
Kad
grindų.
nebūtų nuotina, kad jisai buvo paprastame
bodu grįžti, dėdės pasiėmė su laitį, kuris ir p. Vanagaitį čia
upe ir jokio ypatingo sujudimo,'
savim saliuninką ir jojo jauną parkvietė.
neišvengiamo prie pasiryžimo nuBe abejonės, žmonių į prakalbas
sižudyti, velionyje negalima bu- pačiulę (O kaip su gulinčiomis
butų
atėję daugiau ir prenumera"aukomis?"
vo užtėmyti.
Red.). Pačiulę taTai, kaip tvirtinatos butų gauta mažiausia apie
čiaus
o
tuojau paleido,
ma, leidžia manyti, kad Šlikas
vyras
30—40, jei tas dalykas but bunc savo noru
atsiskyrė su šiuom parnakvojo ten, kur viešpatauja
pasauliu. Šiam atsitikimui dabar ramumas tarp augštų su groto- vęs gerai pagarsintas. Vanagaitis susirinkusius, matyt, gerai
taipogi duodama kitokis nušvie- mis langų. Tiktai išryto, užstačius $500.00, tapo paleistas. Sa- užinteresavo, nes žmonės jo kaltimas.
ba labai gėrėjosi ir sakė, kad toKuom viskas užsibaigs, paro- liunininkas neturėjo laisnio nekio
kalbėtojo dar negirdėję. Nešioti revolverį. Taip už šaudymą,
dys netolima ateitis.
kad žmonės taip sako,
D. P. D. gązdinimą, vargu bus baudžiamas stebėtina,
nes
'"Birutės"
prenumeratoriais
Kaipo to viso pasekme, du lietuviai turėjo išsinešdinti visai iš tapo keletą tokių, kurie, apart
maldaknygės, kitokių raštų neAlbany.
Iš WORCESTER, MASS.
skaito.
Plaušinis.
Tokia tai istorija apie vieną tų
Prie kalėdinės
žmogžudystes.
"vainų," kurios visuomet ranka
Smulkmenos. Darbai.
Juozas
N'atacevičius (pagal kitą variantą Į ranką su girtuokliavimu žengia.
IŠ CHICAGO IIEIGHTS, ILL.
Viską Žinantis.
Merkevičius), įtartas Jurgio Janušauskio užmušime
Gražus vakaras. Senai jau vieir kelių
tiniai lietuviai neturėjo tokio važmonių sužeidime (žiūrėk "Liet."
Iš WATERBURY, CONN.
No. 2), teismo likosi išteisinkaro, kaip atsibuvęs pereitą netas: nušovęs mat,
Prakalbos.
Sausio ii d. "Pil- dėldienį vakaras K. Vitkausko
besigindamas.
Kaip kalbama, advokatas pata- nųjų Blaivininkų'' draugija su- svetainėj, prie 335—I4th st. Vakaras susidėjo iš teatrališko perręs išteisintamjam tuojaus prasi- rengė prakalbas ir
koncertą. Dar
šalinti iš miesto. Tačiau, vieton kuomet išanksto
ir baliaus.
Lošta juopasirodė lan- statymo
veikalas
advokato
klausyti
"Žydas Statinėj."
patarimo, pa- guose apgarsinimai, tuoj pasklido kingas
leistasai nudrožė Į smuklę. Kalgandas po visą lietuvių apgyven- Lošimas pasisekė labai gerai, ir
bama, buk smuklėje to žmogaus tąjį Brooklyn'ą (dalis YVaterbu- publika buvo pilnai užganėdinta.
pradėta "girtis," jog nužudęs rio), kad atvažiuosiąs laikyti pra- Visi aktoriai šauniai savo roles
atliko, ypatingai gi verta pažyLietuvoje ir Prusuose po vieną kalbų "Musų Tautietis."
žmogų. Dabar ir Amerikoje štai
ir
laukėme išsižioję, koki mėti šie lošėjai: Antanas LauNa,
likęs nekaltas. Valdžia apie tai čia męs
pamatysime tautietį. raitis, Antanas Maziliauskas,
sužinojusi, vėl liepusi suareštuoti Žinoma buvo tiktai, kad "Musų Juozas Kazlauskas, Povylas ir
tą žmogų. Dabar jisai vėl kalėji- Tautietis"
tai dar negirdėtas Petras Mekšai ir p-le Kotryna
me sėdi.
Kaip šj kartą užsibaigs, kalbėtojas. Kiekvienas įdomavo, Venckiutė.
nežinia. Nudurtasai Jurgis Janu- kas tai
Nežiūrint j tai, kad sniegas
per vienas; kiekvienas
:uom laiku,
šauskis ir suareštuotasai paeina
kaip 'sakoma, stačiai
ir
tokiu
budu
norėjo pamatyti jį;
iš vienos ir tos
pačios Kalvarijos publikos prisirinko pilna svetai- rerste vertė, pubffk os^buvo kauparapijos.
lina svetainė. Tikim'asi, kad li
nė.
—

Pirmučiausiai

bažnytinis

cho-

<0

ir

pelnas, kuris buvo
1

susirinkimą. ras, p. Juozo Kovo vedamas, su- •kiriamas vietinės šv. Kazimiero
tai ir pridera sveti- dainavo keletą
dainelių, kurios >arapijos naudai Po perstatj mo
mas
nuomones
pakenčiantiems klausytojams suteikė gan malo- ntvo šokiai.
ir gerbiantiems žmonėms, užŠioj svetainėj buvo jau ne vienų įspūdį. Dainoms pasibaigus,
draudė savo agentui užrašinėti visi laukėme
las
teatras ir balius, bet
taip
pasirodant garsaus
tautiškosios pakraipos laikrašdar
iki
ntsisękusio
šiolei
nebuvo.
tai
"Musų Tautiečio," kaip
apčius, kurie, kaip žinome, nesibi- garsinimuose buvo
C. Vitkauskas.
paskelbta.
jo kritikuoti by kokios pakraipos Visų žiūrėtojų net akįs blizgėjo,
žmonių klaidas ir tiesiog j akis kad tik kuogreičiausiai pamačius
IŠ WORCESTER, MASS.
pasako teisybę. Tasai uždraudiŠalčiai.

Bridže- >avaitę

veidas

T. K. Pan—is.

apdraskytas. Ne- advokato pagelbos sunku
butų
tai, sakoma, dar nuėjęs pervaryti.
sumušęs ir jo moterį.
Adv. F. P. Bradchulis.

j
(Tas išrodo stačiai neįtikėtinas Chicago,
dalykas, ir jeigu taip ištikro pasielgta, kaip čia pranešama, tai

yra nedovantinas ir

bono

peiktinas

111.

PRAŠO

kle-

ATITAISYTI.

pasielgimas,
kurį
"Lietuvos" num. 2-me
tilpo
žmogui parausti. dvi
viena iš
korespondencijos
Red.). Vargonininkas atsisakė Clevelando, kita iš So.
Omaha.—
toliaus prie bažnyčios tarnauti.
kurias dabar kiti mušu
bendradarSausio 11 d. klebonas per pa- biai
prašo atitaisyti, nes, anot
mokslą išvadino savo menamus jų, anose
korespondencijose rapriešus tokiais vardais, kokiais šytojai
kitaip
dalykus perstatė, nemokėjo ir kokie bažnyčioj nevi- gu
ištikrųjų buvo. Dėlei vietos
sai tiktų. Suprantama, yra daustokos, negalime dėti šitų gana
gybė labai supykusių parapijoną, ilgų
atitaisymų ištikai, ir todėl
ui

reiktu

kiekvienam

—

ir knr tik 2—3 žmonės susieina,
priversti esame tik
trumpai pavaroma didžiausis apie kuminėti jų turini:
ir
diskusinigą
jo pasielgimą
P-as M. Š. rašo iš
Clevelando,
jos. Bažnyčia virsta, sakytum,
Oliio, kad minėtoj korespondenkokiu teatru, kur žmonės eina
cijoj nereikalingai buvo nupeiktas
ne pamaldų ir pamokslų pasiklauS.
ten

p.
Urbaiti:-. turėjęs rolę
kunigėlis pradės Pilies" lošime. P-as S. "Rytų
Urbaitis
'keikti.' Tą pačią dieną buvo taipesąs žinomas jau clevelandiegi iškeikta ir "Mokslo ir Dailės čiams,
kaipo gabus aktorius ir
Mylėtojų*' draugijėlė. O visi tie savo rolę
atlikęs artistiškai. Tą
keikimai ir "iškeikimai" prie nupatj galima pasakyti ir apie p-lės
siraminimo neprisidės. Parapijoj
A. Dailinančiutės
rolę. M. Š.
pradeda virti, kaip tame užvožtaipgi
mano, kad "Rytų Pilis"
tame puode, ir jeigu dar ir toliau
ne tik
yra tinkama lietuvių scetaip bus, kaip šiądien yra, tai nia, bet net
pasitiki, kad ją galinesunku permatyti, kad tų garu
bet

syti,

ką

ma

(neu/.siganėdinimo) perdaug prisidarys ir,

gali

but

užvožtuvui

nelabai

čiam

nulėkus,
Iš So. Omaha, XebM
sveika, ir pa- rašo
p. A. A. Zalpis, kad
—

kunigėliui: gali pasidaryti
parapijoj didžiausis trukšmas ir
suirutė ir susilauksime tokių pat
betvarkių, apie kokias girdime
kitose parapijose.
Ir vis, berods, todėl, kad tas,
kam reikėtų, neturi reikalingo
takto ir kumšeia mėgina valdyti
ten. kur reik protu ir širdim

mums

tilpusi

2-nie

numcryj p. Špunto korespondencija apie TMD. kuopos
teatrėlį taipgi perdėta, ir peržiauriai joje lošėjai "sukritikuoti."'
Jaunimas rupinosi-ruošėsi
kiek galėdamas tą
vakarėlį surengti, ir jeigu ne viskas nusisekė,
kaip galėjo nusisekti, tai visgi
nebuvę taip jau labai blogai, kaip
p. Špuntas aprašė. "Kritikieriai"'
turėtų atydą atkreipti į tai, kad

va-

dovautis...

Tokiu budu,

bus atspausdinti.

matote, pas mus

daugybė tų keikiamų "bedievių"
ir socialistų atsiranda.

niekas iškarto miesto nepastatė:
tik laipsniniu lavinimusi

galima
pasiekti tobulumo. Peraštri kritika nubaido jaunus
lošėjus nuo
mėginimų ir todėl iš to naudos
IŠ SI-IENANDOAH, PA.
nėra. Teisybė, kad pliakatai buvo
sudarkyta kalba sutaisyti ir
Prakalbos. Darbai. Sausio u
kad nepaaiškinta veikalo
turinio,
d. atsibuvo čia prakalbos. Kalbėtai publika jo gerai ir
suprasti
jo p. J. Vanagaitis, "Birutės" leinegalėjo. Visgi tame vakare budėjas. Savo prakalboje palietė vo
atsilankęs buris jaunimo ir iš
lietuvius, gyvenančius Prusnose, Sioux
City, 1 a., ir jie sakėsi, kad
Didžiojoje Lietuvoje ir Ameri- pirmu
sykiu matą lietuvių teatrą.
koje. Pirmiausiai nurodė dabarB. Lorentas.

tini Prūsų Lietuvos padėjimą ir
Iš Detrolt, Mieli., p. A.
J.
tą gudrumą, su kuriuom tenykštė
Jokubavičia taipgi prašo pranešIŠ MILWAUKEE, WIS.
valdžia moka germanizuoti (voti. kad tame pačiame numeryje
Čepulionis vėl sukūlė ameriko- kietinti) lietuvius. Toliaus kal- klaidingai buvo paduota diena suną. Jurgis Čepulionis, Hetuvls- bėjo apie Didžiąją Lietuvą ir ra- sitvėrimo
naujos L.S.S. kuopos.
-kumštininkas, prie savo pergaliu gino žmones grįžti Lietuvon ir Ji susitvėrusi ne tą pat dienų,
pridėjo dar vieną, sausio 12 d. j pirkti ukes, nurodydamas ūkės kada L.SS. 116 kp. susirinkimas
sukuldams čia amerikoną-kum-; naudą. Galop kalbėjo apie Ame- buvo
laikytas (sausio i d.), bet
štininką Gus Christio. Visą laika rikos lietuvius ir apgailestavo, sausio 4 d.
Jurgis buvo viršum, ir Christie kad tėvai leidžia vaikams ištauNauja kuopa turi dabar ii naniekados neturėjo nei šešėlio vil- tėti. Prakalbos pabaigoje kvietė
riu; 5 nariai persikėlė iš L.S.S.
ties tą kovą išlošti. Žmonių bu- užsirašyti "Birutę" ir "Sūkurį," i i6-os
kuopos.
vo
daugybė: amerikonai mat to- aiškindamas šių laikraščių pakias kru\ inas muštynes myli. Vie- kraipą.
Redakcija nuo savęs labai praDarbai tuoin tarpu eina gerai.
nok nepapratusiam prie to žmošytu
gerbiamų korespondentų,
gui tokia kumščių kova daro ga- Kai-kam darbas pasiseka gauti kad jie, pranešdami
žinias, vengna bjaurų įspudj.
Be abejonės, greičiau, bet kitas ir kelias sa- tu rašinėti
kad dėlei to
taip,
tai nėra kulturiškumo apsireiški- vaites pravaikščioja. kol darbą
turėtų vėliaus išeiti polemikos,
mas.
J. S. V—us. užtinka. Vieninteliai darbai čia kurios yra labai nemalonios re—tai anglių kasimas,
dakcijai, ir skaitytojams nežinShenan. Mainieris.
geidžios ir nenaudingos. Todėl
IŠ CAMBRIDGE, MASS.
prisieina uždyką tik brangią vietą jomis užimdinėti.
Rugoja ant klebono, šio mie—

,,

stelio lietuviai bus, turbut, dievočiausi žmonės »*isoj Amerikoj.

Didesnėji jų

dalis paeina iš Vil-

niaus

APIE

UŽMUŠYSTES

DORRISVILLĖ'J,
"Lietuvos"

num. 2-me

ILL.

teko pa-

PADĖKAVOJIMAS.

gub. Stropiai žmoneliai tėmyti, kad Dorrisvillėj, kaip raMes, žemiaus pasirašiusieji,
darbavosi, nesigailėdami nei cen- šo korespondentas, pastaruoju
vardan
"Lietuvių Viltis"' litcratinei
to,
darbo, kad pasistačius laiku tapo užmušta keletas lienės dr-jos po globa šv. Kazimiesau bažnyčią. Tai buvo
geriausi tuviu, vienok užmušikai likę išbažnyčios užtarėjai, kurie net ir teisinti. Lietuviai tuom susirūpi- ro, šiuomi išreiškiame viešai širiingą ačiu Tėv. Myl. Dr-jai už
labai neapkęsdavo tų, kurie baž- nę ir nežiną, ką
daryti.
nyčiai buvo priešingi.
Panašiuose atsitikimuose taip >aaukaviiną visų savo išleistų rašŠiądien, kaip matosi, įvyko di- daroma: Reik surinkti visus apie :ų.
Su tikra pagarba,
delė permaina. Iš dievotų žmo- tuos atsitikimus faktus
ir, pride"Lietuvių Viltis":
nių darosi dabar, visai kas ki- riančiai juos sutvarkius (tas tuPirm.—J. S. Martišiunas.
ta,—žmonės, kaip tai sakoma, rėtų buti advokato padaryta),
Sckrct.—P.
Čėsna.
pradeda virsti "bedieviais." Ir pristatyti visa tai. kartu su liuSausio 14, 1914 m.
visa tai darosi ne dėl ko kito, dininkais, sekančiai to
pavieto
kaip tik dėlei vietinio klebono (county) G r a n d Jury (kuri Drchard Lake, Mieli.
netikusio
pasielgimo. Žmonės ;avo posėdį turės kovo mėnesyj),
nueina bažnyčion, klebonas pra- cad ji visa tai ištirtu.
SKOLINIMO BUDAS.
deda pamokslą sakyt, o žmonės
Jeigu iš liudijimo apkaltinanurmu pradeda laukan eiti; o buvo
I*/, ką tu, Baltrau, pereitą
čiųjų liudininkų (taigi šiame atir tokių atsitikimų, kad, beeida- sitikime—iš
,'ašara
kalėjime sėdėjai?
lietuvių pusės lindimi, prie durių pradeda iaukti vi- įinkų, nes kaltinamosios pusės
L'ž tai, kad pasiskolinau pisokiais balsais, tarsi Lietuvoj ant iudininkų Grand Jury neklausi- »greturgaus.
Bet už skolinimą kalėjiman
įėja) pasirodys, kad nu/.iurėta
Dievobaimingas žmogelis, tai .pata, ar ypatos, yra kaltomis j uk netupdo.
—

—

—

geras

Kuopa, kaip

kančią dianą manė važiuoti Cliicagon. Kaip ir paprastai,
tą naktj nakvojo B. Šlikienės bute. Eidamas gult, Janonis
$500.00 pasidėjo sau po pagalviu, o likusius
$29 kelinių kišeniuje padėjo šale
tą slaptingąjį "Musų Tautietį."
ant kėdės.
Koksai buvo Jano- mas
yra ypač įdomus, jeigu pa-| Galop pasirodo. Ugi žiūrime: vitajo flusjgįeboįjmas, kuomet
kitą statyti jįjį šale visij tų "svieto : siems gerai paž|stamas
«

jo

per kelias dienas rodė labai gana to,
ir dvi žemai, ir žmonės nemažai nuo
namus

\*o. 2 rašyta, Baltrus Slikas, Slikienės vyras, nusišovė. Dabar kįla abejonės, ar pats nusišovė.

Sausio 7 d. vietinė LSS. 40 kp.
laikė savo mėnesinį

miestą
ras

Dideli
laikė sav®

perskaitęs, gali pamanyti, jog išmušime, tai bus sustatytas apŽiūrint, koksai skolinimo
tai paprasti socialistų ir beclic- 1 caltinimo aktas
(indietment), ap- 1 >udas. Mat. aš prieš skolinant
vilt darbai. Tame ir dalykas, kad caltintieįi bus suareštuoti ir
by- s avo ge radėją turėjau, regis, ketai nc jie. bet patjs, gali
sakyt, a taps perduota nagrinėti prie- t uris kartus parkirsti ant žemės.
—

tai 'jury," kur bus abiejų pusių liudievobaimingiausi žmonės,
parapijos giesmininkai, kuriuos lininkai išklausyti.
IŠTIKRŲJŲ.
vietinis klebonas išvaikė už tai,
Išteisinimas apkaltintų per CoBaltrus, kartą muzėjuje žiurėkam jie už vargonininką užstojo, i oner's Jury yra
negalutinas ir ( latnas j asilo grobus, lal»ai teikada tas norėjo jį mušt. Bet ku- i as neužstoja-neužkerta kelio per- Ingai nusistebėjo. "Vaje." tarė
nigas savo visgi atsiekęs: kelias ! .tatymui vi-o reikalo "Grand j isai, jsmeigęs akis j grobus:
šalčiai pereitu dienas atgal vargonininkas tapęs [ury'ės"
peržiurejinu i.
kaip pasibaisėtinai ir stebuklinkad
be
naguose mustį i&bai sumušus bažnyčioj
&ct
Suprantama,
šj reikalą
{ gai męs sutverti 1*'
—

1

<

—

NlIO REDAKCIJOS

geležinkeliai

liek tai pasak}ta apie lietunaujų li-.
pagalios pati vius. Kaip matome, čia nepasaplačioji visuomenė taip pat už- kyta apie lietuvius beveik nei
spaudė savo ki.šeuių.
žodžio, kurisai sutiktu su tikruoLaukta, kol pasirodys nauji ju dalyku stoviu. Prie progos
savo tikrąjį vardą.
A*4akcija fasilieka sau teisę atsiun- įstatymai.
reikalinga pastebėti, kad anglu
čiamu# jai rankraščius trumpinti Ir
Prezidentas \\*ilsonas smarkiai spaudoje, sulyginamai, dažnai pataisyti.
ėmėsi darbo ir užsodino sirodo panašiu straipsneliu, klaiNetinkamus laikraščiui rankraščiui pats
rtedakcija, pareikalauta, grąžina au- dirbti taipgi ir kongresą, kad dingai
informuojančiųjų savo
toriui atgal Jo lėšomis.
svyraužbaigti
tą
kuogrei«'iaustai
skaitytojus mūsų tautos klausiReikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popierio pusės, paliekant j vimo, nežinios ir abejojimo laiką. me.
Patįs tu straipsniu rašytoplačius tarpus tarp eilučitj.
Jau iš pat pradžių prezidentas jai, kaip ir augščiaus pripasirodė gabiu vyru. JHjotasi tik, vestojo rašinio autorė, savo žikad jis "negaus sau rodos" su nias, be abejonės, ne iš piršto,
demokratiškais politikieriais ir kaip sakoma, išlaužia. Tų straipsavo progresyviškų reformų ne- sniu autoriai rašo tai, ką jie sužino is juos info muojančiųjų
Ar bus blogi laikai? Užpereita- įstengs pervaryti taip, kaip jis
nori. Vienok pasirodė, kad jo žmonių, kurie, būdami nariais
mc
'"Lietuvos'' numeryj tilpo
nemažesnė už jo tautos, apie kurią informuojama,
straipsnelis, kuriame nurodyta energija yra
Viena ranka jis spyrė yra, kaip manoma, daug-maž žigabumus.
bedarbių priežastis. Buvo taipgi
tokius Įstaty- novai tame klausime; yra žmopaduota sutrauka Komercijos kongresą daryti
mus, kokių didesnėji dalis žmo- nės, bent pamatiniausius faktus
Departamento Sekretoriaus, p.
matomai, reikalavo, o kita apie savą tautą žiną, tame dalyRedfield. pranešimo, kuriame jis nių,
stipriai laikė botagą trustams, ke šiek-tiek autoritetingi. Straipprirodinėja, kad šiuom laiku nėgrąsindams teismu, jeigu jie kar- sniai, panašus j čia paduotąjį, rora
pamato ".sunkiu laiku" bijotis. tais
užsimanytų sukelti šalyj pa- do, kad j u j u autoriai ištikrųjų
Komercijos Departamento nuournai uždarydami savo dirb- klysta,—informatorius dažna} tiek
monė yra svarbi nuomonė, nes ii niką,
tuves.
pat žino, kiek ir anglas-autorius,
paremta yra statistiškomis skaitir pasakoja tai, kas jam užėjo
Tokiu
budu
tatapo pervaryta
linėmis, o tokios skaitlinės pamintin.
Ne be to, esama kai-karifo
reforma
ir
pinigyno (eurprastai meluoti nemoka.
da
ir
kurie
šagerų informatorių, kurie sulabjausiai
(iandas apie blogus laikus ne- rency) bilius,
teikia
lies
sulaikė.
Trustai
teisingų žinių apie savišpaprogresą
mažai žmones įbaidino, o paleiir
čia
kius,
kad,
įsibraujančiosios klaidos
matė,
matomai,
juokų
dimas darbininkų nckuriose dirbnebus
ir
todėl
yra
straipsnio autoriaus
paties
pasitraukė-pasituvėje dar labjaus tą baimę pakaltė.
bet
tvargalima spręsti, šios
purtė,
Kaip
galų-gale
pradėjo
tik
ar
didino. Rijotasi,
nesugrjž
anie garsus blogi "Clevelando kyti savo reikalus, prisitaikyda- rūšies informatorių yra sulyginaPrieto
laikai." Tr ištikro buvo nemen- mi prie naujų įstatymų. Viena mai nedidelis skaitlius.
mums
čia
tos
kitai
dirbtuvės
atirųšics
daugiau rupi
pradeda
kas pamatas bijotis. Tačiaus da- po
bar, rodos, toji sunkių laikų darinėti savo laikinai uždarytas informatoriai, kurie paduoda tokias žinias., kaip tai šiame atsišmėkla, bedarbes debesys, pama- 'duris priiminėti pirmiau* patikime
su ponia McDo\vell.
leistus
darbininkus.
žu pradeda slinkti šalin; užsiPullmauo
dirbtuvės
buNuomonė
vagonų
kaimyno, su kuriuom
maukęs
dangus pradeda \ėl
vo vienos iš pirmiausių, kurios reikia
blaivintis.
gyventi, yra visgi šiektai
Fordo
-tiek
padarė.
automobilių
Kalbant apie bedarbes, reik nebrangintina, kadangi ir
dirbtuvės
Detroite
10
paskyrė
praktiškame gyvenime tat turi
pamiršti, kad visų bedarbių ir blosavo darbininkams. Plie- svarbos.
Mums privalo rūpėti,
milionų
gų laikų pamatine priežastimi
ninio
trusto
kad
dirbtuvės,
kaip pratankiausiai bu va stoka užsitikėjikaimynas butų teisingai inneša
vėl
laikraščiai,
jau
Visi
kad
pradėjo
mo.
formuojamas; žinotų, kuom męs
gerai suprantame,
smarkiaus
dirbti
ir
ir
auksas
Pittsburgo
ištikrųjų esame. Kaimynas, nesidabras—taigi pinigai
So. Chicagos rajonuose. Kadan- žinodamas musų kalbos ir, kaip
žeme.
skradžiai
nedingsta
Kiekvienas gali numanyti, kad gi plieno išdirbystė skaitoma pul- sakoma, negyvendamas vienoje
laike taip vadinamų blogų laikų su visų kitų iŠdirbysčių. tai šitas grinčioje su mumis, gali žinoti
faktas turi nemažą svarbą ir nu- tik tai, ką mę« pat[s apie save
yra nemažiau pinigų, negu jų
kad bedarbės pavojus bene pasakysime. Iš Čia lengva marodo,
O
vienok
laikais.
payra gerais
bus perėjęs. Jeigu kas "gerus tyti, kad ir informatoriais gali būprastas žmogus, iškarto patėmija,
kad, rodos nei iŠ šio, nei iš to,1 laikus" sulaiko, tai tas, kad da- ti tiktai toki žmones, kurie gerai
bar prezidentas varo per kongre- numano dalyką, apie kurį reikia
tų pinigų staiga pradeda trukti.
Tas paprastai atsitinka tada, są dar naujus įstatymus apie kalbėti. Tat kiekvieno lietuvio,
kada, kaip augšeiaus minėta, t rus tų suvaldymą. Vienok ir tas, kaip ir kiekvieno žmogaus abelžmonės nustoja užsitikėjimo, ka- matomai, pereis, nesukėlęs jokių nai, priedermė turėtu buti tylėti, jeigu nera pakaktinai žinių
da nežino, kas ateityje bus. Ta- didesnių betvarkių šalyje.
\Yilsono
trumBus
da kiekvienas, ažuot leisti piniadministracija į
apie aptariamąjį reikalą.
stambias
didesnė
tokiam
inforlaiką
pą
padarė
permai- daug
garbė
gus apyvarton, ažuot liuosiau
juos išdavinėti įvairiems savo nas įstatuose. Kitais laikais to- matoriui ir daugiau naudos visai
reikalams, dručiau užspaudžia sa- kios permainos butų sukėlę ne- tautai, pačiam rašytojui ir vivo
kišenių, palikdamas jame mažą audrą pramonėj ir darbuo- siems, jeigu informatorius, sanžikiekvieną atliekamą centą. Tas se. Galima buvo tikėtis tokių ningai prisipažindamas savo neatsiliepia
tuojaus
pramonėj: laikų, kaip buvo prie Clevelando autoritetingume, pasiųs įdomausavininkai
daro
mažes- arba paskutiniais metais Roose- jantįjį musų gyvenimu svetimkrautuvių

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai
turi but pažymėti autoriaus parašu Ir
adresu. Pasirašantieji pseudonymals
turi paduoti,
'ledakcijos žiniai, ir

stistabdė

nijų pravėdintą,

ir

Apžvalga.

—

apyvartą, taigi ir patįs mažiaus traukia prekių (tavorų) iŠ
nę

didelių dirbtuvių.

O

tos

vėl,

tu-

vclto

prezidentavimo.

Jeigu
tai "reik
kam
ir

tautį

pas

kitą dalykus geriau

pa-

neatsitaiko, tai už žįstantį ir išmananti lietuvį.
duoti kreditą" energišTuomet męs neturėsime tokių

tas

sumaniam pre/.idento
rėdamos mažiaus užsakymų, magražumynų, kaip žinutes, kad
VVilsono
veiklumui.
žina dirbtuvių darbą. Tokiu bulietuviams spauda buvo uždraudu ir prasideda abelnas vaizbos
sta 25 metus, kad lietuviai, kuosustojimas, ir jis paprastai trau- Šaltiniai svetimtaučių atsiliepi- met užeina noras kariauti, prakiasi patol, pakol tas žmonių ne- mų apie lietuvius. Pateko mums deda dainuoti lenkiškas bei rusiši rankas mėnesinio anglų laikttžsi tikėjimas nepranyksta.
1
kas dainas ir panašiai.
raščio "The Survey" 14-tasai nuKas gi panašų

neužsitikėjimą
pagimdo? Jį tankiai gali pagimdyti vienas tik gandas, plačiai
tarp žmonių paleistas, kad busią
sunkus laikai. Tokiu įrankiu
ypač tankiai naudojamasi laike
politiškų rinkimų. Vienok jeigu
panašus gandas nielcuom svarbesniu neparemtas, tai jis ilgai
užsilaikyti negali ir dingsta.
Tankiausiai neužsitikėjimą pagimdo didelės permainos šalies
surėdyme, didelės teisių permainos. Tokį neužsitikėjimą
turėjome ir dabartiniais laikais.
Valdžia perėjo Į rankas demokratų
partijos, kuri prezidento Clevelando laikuose labai blogai atsižymėjo ir užtraukė ant Suvienytų Valstijų vieną iŠ didžiausių
bedarbių. Žmonės buvo įbauginti
jau vien tik paties demokratų
vardo. O čia, apart to visko, demokratų partija buvo prižadėjusi padaryti visą eilę svarbių
permainų. Apėmusi valdžią, ji tuojaus ir pradėjo svarstyti tarifo
(muitų) klausimą, vėliaus pinifjvno klau.-imą; iš eilės turėjo eiti
trustų klausimas ir t. t.
Visi šie klausimai be galo svarbus ir nuo jų gero ar blogo išrišimo priklauso visos šalies gero\ė, arba negerovė. Fats dabartinis
prezidentas buvo, išdalies, naujas ir plačiai visuomenei nepažįstamas žmogus. Xe-

dyvai, todėl, kad, belaukiant visų
tų permainų, nežinant, kas bus
ateityje ir kokios naujos teisės
tvarkius šios

šalies pramonę ir
nienenorėjo rizikuoti: dirbtusavininkai sustabdė dirbtu-

išdirbystę, "biznis"' sustojo:
kas

vių

vių padidinimus, pramonininkai
sumažino

užsakymus dirbtuvėms,

meris
ma

p.

(vol. XXXI). Tenai esaM. E. McDcvvcll, Chica-

Universiteto
perdčtinės parašyto

gos

Žada pirkti

rumus Tautos NaIš ištikimų šaltinių mums
Scttlement'o
praneša, kad Lietuvių Mokslo ir
mams.

straipsnio, Lietuvių Dailės Draugijos įgaNeigh- vusios po kojomis drūtą pamatą,

užvardinto "Sung \vith
bors Back-of-tlie-Yards."

O už

ją

klystame,

ir.ukėta. bttvo,

aj_>ie

17

jeigu

ne-

rubliti.

Taigi, prnlcjui

tai

nazijos mokytojas, jam pasakęs, pamokymai.'"

Ten pat slaptingai! darbo dieną nuo
9 vai. iki aštuomoksleiviavimo me- pranešama dar, kad Berno mienių ir įvedęs tris darbininkų pertais Mariatiipolėje pas mokinius sto,
Šveicarijoje, "viens lietuviu mainas į parą. vieton dviejų per-

tūkstančių buk dar
prie

savo

ame- Lapinskus
matos dideli
rinkinį poetas spausdina didelę lietuvių
reikalingo dailių, kurios jam pasirodžiusios kalba poemą." Kokią
poemą ir
kapitalo jau yra gyvais pinigais, nc originalėmis liaudies daino- koks
poetas—nepasakoma.
o kitą
pusį'JflengNSii galima luitu mis, bei labai gražiu jų sekimu.
Pranešama, kad lenkų rašytosurinkti.
Tasai rinkinys prigulėjęs kun.
jas A. N'iemojevskis išleidęs knyAd. Lapinskiui. I'ernai p. Kriaugelę vardu: "Kunigas Pranaitis
žada išleisti a. a. V. Dembskio čiūnas vėl
sužinojęs, buk tos dai- ir jo priešininkai," kame stojas
biografiją. Mus prašo paskelbti, nos padovanotos p. Boduin tie kun. Pranaičio
pusėn.
kad Hrooklyne susitvėrė tam tikCourteney, pirmiaus universiteto
ra
komisija išleidimui nesenai mi- profesoriui Krakuvoje.
I'rof.
rusio kun. V. Dembskio biograCourtcney padovanotąjį rinkini
LIETJVON
fijos. A. a. V. Dembskis, kaip pavedęs Krakuvos universitetui, GRĮŽTANČIŲ
ATYDAI!
jau pirmiaus minėjome, buvo žy- kame tasai rinkinys dabar ir tumus
Dūmos atstovas, p. Martynas
laisvamanybės pionierius, ir rjs buti.
todėl, jam mirus, jo draugai ir
rašo mums sekančiai:
Yčas,
Kun. A. Šmulkštys priveda kupasekėjai susirupino, kaip senelio nigo Totoraičio nuomonę, buk
"Perspėkit keliaujančius iš
mirti pagerbus. Sumanyta išleisti tos dainos
Amerikos
Lietuvon, kurie buvo
Seinų klerikų surinkknygą, kurioj butu aprašytas jo tos. Vyskupo Liubicnskio laikais iš kariumenės išsprukę, ir, turėkaleidoskopiškas gyvenimas ir Seinų seminarijoje mokyta lietu- dami teise pasinaudoti manifestu,
pažymėti jo nuopelnai laisvama- vių kalbos ir klerikai raginta grįžta atgal Lietuvon, kad jeigu
ny bei.
Komisija, susidedanti iš rinkti liaudies dainas, mįsles ir jie nori buti paliuosuoti nuo kapenkių narių (Juozas Cinkus, A. patarles. Taigi, sulyg šios nuo- riumenės (tie, kuriems suėjo iki
Augimas, W. Šibunauskas, O. monės, tasai rinkinys turėtų buti sausio i d. 1913 metų 33 metai
Karaliūtė ir P. Stankevičius)
originalės kilmės. Liuosu laiku amžiaus), tai tegul neužmiršta,
kreipiasi prie visų vėliono drau- klerikai ruošę lietuvių kalbon žo- stodami komisijon, pristatyti ir
gų, pažįstamų ir pažangiųjų lais- dyną, kame
alfabetiškoje savo gimimo metrikų. Kitaip
vų Amerikos draugijų, kviesdatvarkoje buvę surašyta daug lie- juos ima kariumenėn ir laiko,
ma visus prisidėti aukomis prie
tuviškų žodžių. Apie ruoštąjį žo- kolei nepa«iaiškina dalykai,—būminėtos knygos išleidimo. Knytent, kiek ištikro jie metų turi.
dyną šiądien nieko negirdėti.

rikiečiu

autu,

pjisė

gos kaina, menema, bus 50 centų,
ir aukavusiems žadama už aukas
atlyginti tomis knygomis. Au- Raštijos dirvoje. "Liet. Žiniokas galima siųsti iždininkui ant- se" pranešama, kad M.
Kuprevirašt : W. Šibunauskas, 120 tirand čius išvertęs lietuviu kalboti ir
st., Brooklyn, N. Y.
Kas to geis, redakcija galės
taipgi minėtas aukas pakvituoti.

Naujas laikraštis So. Bostone.

Mūsų laikraštijos šeimyna pasididino vienu nauju nariu: tik ką
gavome pirmą numerį naujo savaitinio laikraščio "Ateitis," kuris
pradėjo eiti So. Bostone, Mass.
"Ateitis" savo jžengiamamjam
straipsnyj pasisako, kad ji bus
tautiniai progresyviškos pakrai-

Dešimts Nilionų Darbininkams.

Visa šalis, galima sakyt, nusi- 'paties Fordo pranešimą, kuriame
laikraštis, rūpinsis lietuvių
kada išgirdo prieš kelio- jis paaiškina, kodėl jis nusprendė
stebėjo,
jaunimo reikalais, lietuvių vaizkad atsirado žmogus, savo darbininkams išdalinti 10
likį
dienų,
bos, pramonės ir kinais abelnais
kuris iš savo locno noro, nickeuo milionų doliarių ir kodėl jis ir
lietuvių reikalais. ! aikraštis yra
niekeno
nespiria- toliaus žada tą patį daryti.
8 puslapių, didelio formato. Tu- neprašomas,
kad
šiuosmet
mas, apreiškė,
Męs apskaitliavome,—skamjis
rinys pirmo numerio Įvairus ir
išdalins savo darbininkams de- ba Fordo pranešimas,—kad metine
bet
daro įspudj
greinaujo,
nis kompanijos uždarbis išneš
šimts inilionų doliarių.
čiau seno, jau pilnai nusistovėšiuosmct apie 20 milionų doliarių
Tokiu žmogum yra Henry
jusio laikraščio. Naujas laikrašir todėl nusprendėme tuom užtis, matomai, turės gerą pasise- Ford, išradėjas Ford automobilių
—

darbą keliems tūkstančiams žmonių daugiau. Bet dar
svarbiau vra tas, kad tuomi Fordas labai pastumia pirmyn da-

bartinį judėjimą, kuris reikalauja
įvedimo tik 8 vai. darbo dienos.
Kiti mano, kad Fordo kompanija, įvesdama tokį plianą, pritrauks prie savęs geriausius darbininkus ir geriausius automobi-

lių amatninkus ir tokiu budu ji

jieškanti

tik

pelno,

savo

savo

naudos; čia esą nėra ko stebėtis, ne;-7i nėra priežasties džiaugtis.

Fordo kompanija turi iš to
puikų pasigarsinimą ir dar

sau

nežinia,

ar

kysianti.

ji

prižadus išlai-

savo

Tokia

maž-daug nuomonė yra išreiškiama daugiausiai socialistų laikraščiuose ir socialistų veikėjų, kurie žiuri į visa tai su tulu
neužsitikėjimu.
Tas teisybė, kad iš to bus geras
kompanijai apgarsinimas.
Teisybė taipgi ir tai, kad konipatiija galės turėti patį, taip sakant,
žiedą geriausių darbininkų ir

gi pasidaro reikalų bendrumas,
kuris yra ir vienai, ir kitai pusei
naudingas ir kuris prašalina per-

didelį dabartinį darbininkų
dojimą.

išnau-

Kokios bus iš to viso pasekmės?
Tą ateitis parodys. Jeigu Fordo mėginimai pasirody*
—

pasekmingi, jeigu kompanija,

pa-

statyta ant tokių naujų pamatų,
bujos, tai nėra abejonės, kad ir
kitos didelės šios šalies korposeks jos pavyzdi.
Tačiaus yra ir tokių, kurie

racijos

tani

darbiu pasidalinti pusiau su sakimą, nes nuo pat pirmo nume- ir savininkas didelių automobinetiki, kurie mano, kad Fordo
vo darbininkais.
Mūsų kompanirio, kaip praneša, p. V. Vitai- lių dirbtuvių Detroit'e, Mich.
padarė didele klaidą,—
kompanija
Cia galima pažymėti, kad be- ja sudvigubino savo darbinintis, laikraščio administratorius,
but.
net,
gali
nuodėmę.
kams algas.
esą suviršum 700 skaitytojų Ge- veik kas trečias dabar vartojamas
Neslinku suprasti, kad toks
Męs drūčiai

tikime,—sako
ateiti šiam laikraščiui lemia automobilius Suvienytose ValstiFordas toliaus,—kad padalinimas
iš dalies ir tai, kad ji vesti pa- jose yra Fordo automobilius; jie
ir darbo nėra
kviesta p. Julius Baniulis, jau- yra taipgi ir pigiausi iš visų pelno tarp kapitalo
ir kad darbininkai priteisingas,
nuo
nas, bet gabus publicistas, nuo automobilių, nes kainuoja
valo turėti didesnę tame dalj, nekurio musų laikraštija daug ko $500 iki $700, tuom tarpu, kada
kad jie dabar turi. Tą savo
kitų kompanijų automobiliai pa- gu
gali ateityje tikėtis.
męs norime išreikLaikraštį išleidžia tam tikra prastai kainuoja mažiausiai kelio- persitikrinimą
šti kokiu nors praktišku budu ir
lika
bendrovė, inkorporuota ant $25,šimtų doliarių.
todėl nusprendėme sekti šitą mū000.00. Jos prezidentu yra p. K.
Prieš keliolika dienų Fordo ausų plianą.
Jurgeliunas, sekr.—p. Ant. Tvaš- tomobilių kompanija pagarsino,
Sis plianas praktiškai reiškevičia ir iždiu.—p. Jonas Kaz- kad šiuosmet ji pakelia dvigubai
kia t%, kad nei vienas žmogus
niauskas. Ateities adresas: ''Atei- algas visiems savo darbininkams,
virš 22 metu amžiaus negaus matis," 366 W. Broadvvay, So. Bos- turintiems daugiau negu 22 mV
žiau, kaip $5.00 į dieiuj, už 8 vaton, Mass.
amžiaus. Kiekvienas darbininkas
landas darbo. Kitiems bus atlySveikindami naują draugą, męs (c jų šioj kompanijoj yra 22 tūkginama
proporcijonališkai sulyg
širdingai velijame "Ateičiai"' ge- stančiai) turi gauti nemažiaus
jų vertės, bet $5.00 į dieną yra
ros ateities.
$5.00 į dieną; kartu kompanija mini m u m
(mažiausia).
sutrumpina ir darbo dieną: vieKokius plianus męs priPalaikraštis
8
ton
vaNaujas
Škotijoje.
9 valandų, įvedama
imsime ateityje,
tas priklausys
sirodė pirmasai numeris "Jšei- landų diena. Kad šitą prižadėjinuo aplinkybių, vienok
męs tivių (kodėl ne Išeivių? L.) Drau- mą išpildyti, Fordas skiria 10 mikad ir ateityje galėsime,
kimės,
go," Škotijoje pradėjusio eiti lionų doliarių kasmetai iš savo
kiekvienų metų pabaigoje pasidalaikraščio. Redaktorium ir leidė- kompanijos uždarbių.
linti su darbininkais pelnu, atiju pasirašo kun. J. Norbutas.
Suprantama, kad toks apgardėjus pirm to šalin tinkamas susinimas turėjo padaryti tikrą remas apmokėjimui
dividendų, paPrie Seinų Šaltinio skyriaus voliuciją ne tik pačiam Detroite,
ir padidinimui dirbtutaisymui
"Artojas" pristojo-Danijoje i.ok- kur randasi didžiausios Fordo
vių.
slą baigęs agronomas Stankevi- dirbtuvės, bet, išdalies, ir visoj
Šisai plianas,—baigia Fordo
čius, kuris bus nuolatiniu to sky- šalyj. Tuojaus sekančią dieną po
kompanija,—yra tik musų dirbriaus vedėju.
apgarsinimo tūkstančiai žmonių tuvėms, bet
męs pasitikime, kad
apgulė Fordo dirbtuvių ofisus: ir kiti darbdaviai
pripažins, kad
Lietuviu opera Paryžiuje. Pra- kiekvienas norėjo gauti darbą
nėra dabar lygiai dalinapelnas
nešama, jog Paryžiuje ruošiama- šioj dirbtuvėj, o podraug su tuom
mas tarp darbdavių ir darbininsi statyti lietuvių operą. Pran- ir nemažiau
kaii- $5.00 algos
ir todėl jie pasistengs tai pakų,
cūzų kompozitorius Sykio Laz- kasdieną.
kokiu nors budu, kuris
gerinti
zari jau baigiąs jąją rašyti. MoKompanijos ofisus turėjo da- jiems
tinkamesnis.
atrodys
tyvai semiama iš lietuvių liau- boti policija, o kada ta negalėjo
—

rą

—

—

—

—

—

gauti

Toks atsitikimas buvo su K.
Kišreinu (pravardė neaiškiai pamechanikų, o pertai ir savo pelrašyta. Red .) iš Chieagos. Jis ną
galės padidint. Ir sunku bupaimtas kariumenėn, nežiūrint
tų rasti tame kas nors blogo;
to, kad turi pilnus 35 metus, tobe abejonės, mes tik džiaugti*
rengiąs spaudon L. Tolstojaus dėl, kad metrikų neturėjo, ir prigalime iš to, kad kompanijos apveikalą ''Pirmoji pakopa" (Pier- sieis išbūti jam pulke, kol negarsinimas atneša į darbininko
vaja stupien). Ten pat prane- paaiškės jo metai."
kišenių dvigubą algą. Antra gi,
Kurie rengiasi grįžti tėvynėn
šama, kad A. Jaroševičius išverkas yra svarbiausia, darbininkai
tęs iš rusų Pjiitlerovo bitininka- ir nebuvo liuosi nuo kariumenės,
tokiu budu pastoja praktiškai davimo knygą "Bitė. jos gyveni- lai šituom persergėjimu pasinaulininkais tos kompanijos, kurią
mas ir reikalingi bitininkavime doja.
Redakcija. jie savo triusu
išaugino, ir kiekvienas iš jų žinos, kad jis dirba
ne tik darbdaviui, bet ir >au. Tai-

pos

Tame
kokj amerikiečiai padarė <avo
straipsnyje kalbama apie. kai-ku- aukomis Tautos
Namams, nemarių ateivių tautų liaudies dainas. no Tautos
reikalo atidėNamų
Paliečiama lenkai, lietuviai ir čelioti ilgan krepšin. Dabar, sakokai. Išversta anglų kalbon ir tema, jos svarsto naują projektą
nai patalpinta visų šių tautų
—vieton statyti Tautos Nahymnai. Išversta lenkų "Bože
mus, kas užimtų gana ilgą laicoš Folskę," "Z dymein Požaką, ar negeriaus butų pirkti
rovv." "Jeszcze Polska nie zginęta" ir "Marsz Sokolovv." Išversta atsakant] namą tuojaus? Sakoma,
kad ir proga dabar esanti gera.
dar musiškasai hymnas "Lietuva,
Ant Vilijos kranto, prie pat
Tėvyne musų" (vertė Ant. Lalis)
Žaliojo tilto, yra dideli rūmai
ir keletas čekų tautiškųjų
dainų. (palocius) senovės Lietuvos
pilių
Tanie straipsnyje pasakyta ir
Ištyliuj e. Seiliaus ten buvo gelekeletas abelnų žodžių apie lietužinkelio kliubas, kuriame atsivius ir jųjų dainas. I'rieto
pa- buvo
pirmasai V ilniuje lietuviu
duodama ir keletas žinučių iš
vakaras. Vieta esanti labai gramusų istorijos. įdomumo dėlei, ži. Už
ją prašo 135 tūkstančių dies dainų. Lietuvių kompozitoištisai paduodame ponios McDorubliu, bet, sulyg žinovų nuo- rių bei liaudies meliodijų rinkėjų
\vell išreikštąsias apie lietuvius
monės, jeigu tokius runius reikė- prašoma prisiųsti antrašu: 41 B-d
mintis. Tinai sako:
tų statyti, tsi atsieitų virš 200 Batignoles, Paris, France, musų
Lietuviai draugai yra sakę man, tūkstančių rublių. Tikimasi vie- tautinių šokių meliodijų, kurios
kad jųjų žmonės savo dainose nok dar šiek-tiek nuderėti ir nuo
reikalingos operos baletui. Vėneišreiškia karingų
jausmų ir, pirmiatts paminėtos sumos.
liaus tos meHodijos busiančios
kuomet jųjų jausmai sujudinti,
šis
vėl sugrąžintos. Šiosavininkams
"Jeigu
projektas
pereis,—
lenku
bei rusų dainas,
vartoja
tfocialistai dainuoja Internaciona- rašo
musų bendradarbis,
tai, je vasaroje operos autorius su
lą Marsalietės gaida.
ačiu amerikiečiams, Tautos Na- teatro scenarijum
rengiąsi važemiau sekantis lietuvių hymklausimas gali labai greitu žiuoti Lietuvon, kad
uas (straipsnyje žemiau paduota mų
prisižiūrėjus
laiku buti užbaigta. L>e ameri- lietuvių typams, rūbams,
mušt; liymno vertimas.
"Liet.";
gamtai,
buvo parašytas dvidešimtamj&ine
kiečių paramos negalima butų gyvenimui ir 1.1, ir kad padarius
amžiuje
pabaigoje tamsiau- šiuom laiku
apie tai nei manyti." operą kiek galima "lietuviškessiųjų, rasi, dienų šios tautos isšiuos
rumus nupirktų, tai
Jeigu
torijos. P<*r dvidešimts penkis
nę." Operos turinis esąs paimmetus jiems
(lietuviams "L.") senąją vietą, kuri buvo Tautos tas iš Kaizerlingo dramos ''Panebuvo
leista
tačiaus Namams ir
spauda;
nupirkta, reikėtų, tur- vasario auka.''
—

mainų. kaip buvo ikišiolei (Fordo dirbtuvės dirba dieną ir naktį), Fordas tuomi duoda progą

—

suvaldyti milžiniškų

miniu, reikė-

jo jai pagelbon šaukti ugniagesius, kurie paleido vandeni, idant
privertus žmones išsiskirstyti,
nes kompanija turėjo jau pilną
darbininkų skaitlių.
Visos' šalies laikraštija, o podraug su ja ir laikraščius skaitančioji visuomenė, užgirdus tokią naujieną, taip sakant, išsižiojo iš nusistebėjimo. Kada nu-

*

Toks

*

yra Fordo pranešimas.
Atsikreipdami dabar j laikraštiją
ir visuomenę, randame, kaip jau
augščiau paminėta, įvairių nuomonių. Daug didesnėji dalis kaip
laikraštijos, taip, turbut, ir visuomenės, užjaučia šiam Fordo
darbui ir nesigaili jam pagyrimo
žodžių. Daugelis mano, kad šis
Fordo pasielgimas turi nepa-

balsas

išeina iš taip vadinamų
didžiųjų kapitalistų pusės. Štai
jįj laikraštyj "The \Vall Street
Journal" randame tokią nuomonę!

Tokios dovanos esą nemoksliškos. Jos pagelbės Fordui pasiliuoeuuti

nuo

savo

milionų, tajokia tikra

ofau tai neesanti visai

labdarybe.
Sulyg šio laikraščio nuomonės
jeigu toks plianas butu Įvestas,
tai darbininku bandos jieškosią
darbo dirbtuvėse kyšiais ir dovanomis jvairiems 'forcmanams';
žmonės

nedirbsią dėlei algų; jio

šuleriuosią

savo

darbu dėlei do-

vanų ir bonusų, kuriuos dirbtuvė išmokės. Todėl esą Fordas

padaręs jeigu ne nuodėmę, tai
didelę ekonomišką klaidą. Si
klaida esą gali atsigrįžti ne tik
prieš jį patį, bet ir prieš industriją, kaip lygiai ir prieš gerai
organizuotą draugiją.
Pažymėjus šias įvairias svarbesnes nuomones, reik pasakyti
keletą žodžių ir dar apie vieną
dalyką,--būtent, kokiame sanryšyte yra šis Fordo apreiškimas
dabartiniais bedarbės laikais.

su

Daugelis mano, kati jeigu milžiniška kompanija, duodanti darbą 22,000 darbininkų, ne tik nemano apie darbininkų skaitliaus
sumažinimą, bet dar dvigubina jų
turi buti nurody"sunkus laikai," matomai, nėra baisus, kad jų visai

algas,
mu,

tai

tas

kad

nelaukiama, nes kitaip kompanija tokių milžiniškų sumų nerizikuotu. Tas, todėl, skaitoma
ženklu, kad vėl "geri laikai" turi

sugrįžti,
*

Paprastai,
nors

taipgi

*

išgirdę apie kok|

nepaprastą darbą, norime
žinoti, kas toks yra j i

sistebėjimas šiek-tiek aprimo, prastą svarbą. Sakoma, kad tai padaręs. Taigi, kas yra perviepradėta įvairiai apie tai kalbėti: yra spindulys ateinančios naujos nas tas ITenry Ford, apie kurj,
vieni Fordą už tokį duosnumą gadynės šios šalies
industrijoj jeigu kuris iš musų girdėjo, tai,
kiti
tai
ir
j
giria,
žiuri, (išdirbystėj
abejojančiai
pramonėj). Mena- rasi, tik pamatęs "Ford" ant att-

o yra net ir tokių, kurie jį už tai
ma, kad kitos didelės išdirbystės, tomobiliaus priešakio,—ir tai dar
beveik
Visi
vienok
iešj
papeikia.
kuomet
ypač automobilių srytyje, seks žmogus nežinojei: ar tai bus
dabartinis caras buvo
but, parduoti. Iš kitų šaltinių
ko priežasčių, kurios išaiškintų Fordo pavyzdį, norėdamos išlai- žmogaus, ar mašinos vardas...
priverstas po didžiojo
streiko
1905
m.
šlame-tame nusileisti, mums teko girdėti, kad už tą
Dainų rinkinys ir lietuvių kal- tokį nepaprastą šiais laikais For- kyti su juom konkurenciją, ir paHenry Fordo gyvenimo istorinpauda buvo dar kartą Lietuvoje vietą Mokslo ir Dailės
bos
iš 1866—7 metų. do pasielgimą.
draugižodynas
o
tas
bus
tą
ir
darys
patį,
pradžia ja yra žingeidi,—sakytum, pasaleiaia,
sakoma, kad tūkstančiai
joms jau siūlyta keletu tūkstančių "Vilties" 155-tame numeryje kun.
Pirm to, negu minėti apie tas '"naujos industrialės
poemų, straipsnių ir apysakų būliuosybės," ka,—pamokinanti pasaka, kurią
rublių daugiau, negu buvo prieš A. Šmulkštys praneša, jog p. P. įvairias pašalines nuomones,
ro išnešta iš paslėpimo
vietų.
pir- kuri tokiu budu įvyks ir be so- todėl verta paminėti.
i pora
už
metų
ją mokėta., Kriaučiūnas, Mariampolės gini- miausiai verta atkreipti atyda cialistiško režimo.
Sutrumpinęs, Tai buvo paprastas farmerio
j

F
\ iena tlidela firma Londone
ji-, kaipo
dirbtuvėj; pagarsino, jog reikalauja nutukukeletą rlo- siu žmonių, kuriuos nori priimti,
Harių, jis užsidėjo dviračių ("bai- kaipo agentus pardavinėti precvkliij") šapelę. kur jis per ištisus kes, nes buk nutukusiems geriau
Gal but
metus taisė senus dviračius, su- sekasi prekes įbrukti.

sunus; vėliaus dirbo
mechanikas elektriškoj
dar vėliaus, susicėdijes

dė-tinėjo naujus,

ir

visą laika taipgi, kad toji firma pardavinė-

384-

Iš

kur

atsirado

ja kokius
vaistus.

>

Bet

Reikėjo jų gauti.

'mokyklų užlaikymui pašelpas.
kaip? Tverti kompaniją? liet kas Tai vis dėlto, kad valdžios mojam užsitikės? Vienok energiš- kyklose nemokina prigimtos vaikas jaunas vyras, tikėdamas į kų kalbos.
Valsčiai savo vien
savo gabumus ir energiją, pasi- lėšomis
rengia privatiškas moryžo būtinai sutverti kompaniją, jkyklas.
ir 1903 metuose, pergalėdamas
! Iš Europos praneša apie dibeveik nepergalimas sunkenybes,
delius
sutvėrė
kompaniją
šalčius, sniego pustynes ir
jisai
buvo
tvanus.
Sroo.ooo.
>u kapitalu
Kaip
Peterburgą sniegas užstoka pinigu, galima spręsti nors klojo ant 3 pėdų giliai. Rytinėj
tš to, kad advokatai, kurie išdir- Rusijoj yra dideli šalčiai; sušalo
binėjo inkorporavimo popieras, jau daug žmonių ir galvijų. Upė
vieton gauti atlyginimą pinigais, Reinas užtvino. Pomeranijos pabuvo priversti imti šėrių toj pa- Įkranči kaimus užliejo smarkaus
čioj kompanijoj. Jįo kratėsi nuo vėjo išmestos Baltiko jųrių vilto rankomis ir kojomis, reikalau- tus, kurios nunešė j jūres (likdami gyvų pinigų už savo darbą, tai žvejų namelių.
vienok jų negavo. Šiądien gauna
už tuos šerius kelis šimtus tūk| Angliškose kolionijose pietistančių doliarių dividendų kas- nėj Afrikoj užgimę geležinkelinėtai.
ninkų streikai išsiplatino ir ant
I>ar prieš Fordą automobilių kitų darbo šakų. Visos darbiišdirbyr.tėj buvo pagarsėjęs taip ninkų unijos balsavo taipgi už
vadinamas Seldono patentas, ku- streiką. Apšaukta todėl visuotiris skaitėsi pačių, taip sakant, nas streikas. Generališkas streipamatu automobiliaus budavoji- kas apėmė Transvaalių, Oraniją,
me, ir kiekvienas automobilių iš- Natai ir Cape Town kolionijas.
dirbėjas buvo priverstas mokėti Valdžia bijosi, kad darbininkai
don j už patento naudojimą jo visose kolionijose nesukeltų resavininkui. O tuom Seldono pa- voliucijos prieš kapitalistus aptento savininku buvo "Associa- skritai. Traukinių, gatvinių karų
of Licensed Automobile bėgiojimas
tion
pasiliovė; neveikia
Fordas
Makers."
užpro- pačtas ir telegrafas. Kraštuose,
testavo prie^. toki patento mo- streikų apimtuose, apšaukta karo
nopoli/avimą. vienok po kelių stovis. Bankus ir aukso krautumetų sunkaus bylinėjimosi pra- ves saugoja kariumenė.
neturėjo.

Tada

kišo.

jis padėjo visą

savo

bylą perkėlė j augščiausi
Japonijoj išsiveržė vulkanas
kur
Sakura
Teismą,
J ima, kuris miegojo 180
Suvienytų Valstijų
suišlošė
ir
metai
laikomas buvo užgesti s i u.
bylą,
atgal
metų
trįs
iki Išpradžių žemė drebėti pradėjo,
daugindama.^ jsivyravusį
šiam laikui minėtos draugijos bet žmonės, Jap mijoj prie drebėSeldono patento monopolių.
jimų pripratę, i.edaug to paisė,
Pasisekimas Fordo kompanijos f'et paskui išsyk išsiveržė upės
po to buvo nepaprastas. N'cžiu- degančios lavos, kuri viską ant
rint j tai, kad jo mašinos buvo savo kelio išnaikino; išnaikino
labai pigios, jos turėjo toki pa- kaimus ir miestus ir nuplaukė

turtą ir

sisekimą, kad netrukus kompani- miesto Kagoshima link, ir majos kapitalą padidinta iki 2. niilio nyta, kad tą turintį 60,000 gynu doliariu.
1912 metais Fordo ventoju miestą su visais žmonė-

kompanijos vertė pasiekė 35 mi- mis sudegino. Žmonių žuvo tūkstančiai, bet miesto Kagoshima
lionų doliariu, o 1913 metais
lavos upė nepasiekė, išnaikino
64 milionų doliariu.
savo
Skelbdamas
atigščiaus v ien daug triobų, bet žmonių ten
—

minėtą pranešimą apie padvigu- užmušta tik 10, o sunkiai sužeisbinimą algų, jis pasakė: "Aš ve- ta 30. Žmones gelbėti atkako Jalyt norėčiau matyt 50 tūkstančių ponijos karo laivai ir jiems pasi-

žmonių laimingų ir užganėdintų,
negu keletą milionierių."
Kazys Ausris.

sekė daug žmonių išgelbėti. Kiek
išviso žuvo žmonių, dar tikrai nežinia. bet žuvusių skaitlius skaitosi tūkstančiais.

Į|

IS VISUS,
praneša, buk pavojingai apsirgo Turkijos valdo-

\\

nas

Smarki vėtra Krakove išver-

clidelią vinkšną ir po jos šaknims rado užkastą Lenkijos karalių vainiką. Tasai vainikas padirbtas 14 šimtmetyj, o pražuvo
18 šimtmetyj.

tė

Laikraščiai

sultana-> Mahometas.
Išrinktas

Albanijos karaliu[j Prancūzijoj nupuolė
kunigaikštis \Vied nesiskubina
iš
meteoras
užimti
dangaus).
(akmuo
vietą. Reikalauja pirma
Puolant jam, buvo tokia balado- sutvarkymo jo užlaikymo reikanė, kad daug langų nuo to iš- lų, padidinimo algos ir leidimo
byrėjo. Manoma, kad tasai ak- užtraukti svetur paskolą, padirmuo nupuolė angį iškan kanalan, bimo
reikalingų karaliui ženklų,
jj

didelis mi

bet kur, nežinia.

tame

ir vainiko.

įĮ Laikraščiai praneš* apie
[Į Kievo teismo išteisintas pasvarbius išmėginimus laike ma- garsėjęs iš bylos Kievo teisme
nevru franeuzišku kariško laivyžydas Beilis sausio 15 dieną išno povandeniniu laiveliu.
Du po- keliavo iš Rusijos į Palestiną.
laivai
vandeniniai
nepatėmyti Apsigyvens jis ant nupirktos jam
perėjo

dvi eili

torpedinių laivų

ir fanuos netoli miesto

Jaffa.

prisiartino prie dideliu mūšio laivų. Jeigu tai butų karo laike,
|Į Milionierius L. M. Jonės iš
du maži povandeniniai latveliai Clinton, X. Y., pirko
Vokietijoj
butų galėję .suvisn išnaikinti tvir- Uolstdno veislės bulių ir už ji
čiausią priešo laivyną. Tokiu bil- 11 ž ni okėj o $ \ f,.000.
du

laike

pasirodo

vertė

povandeninio

laivų.

Tie

laiveliai

delius laivus
siekti nebuvo

karo

didele

torpedinių
mėtė

torpedų s,
galima.

o

j

jų

di-

|Į Angliškas
užmokėjo

vabalų

rinkėjas

vieną blusą $5,000.

pa- Bet blusos tos veislės veisiasi tik
odoj jau beveik išnaikintu jurtų

ūdrų.

Į j Pietinėj Afrikoj,

už

dėl streike
sustojo trauki-

lukštą,

ant

kurio męs dabar gy-

vename.

Tačiaus dabar, šale kietų uolu,
męs turime ir daug minkštos žemės? Toji minkšta žemė yra il-

gai veikusių Įvairių ganito? jiegų
darbo
Svarbiausiais
pasekmė.
veiksniais pirmutinių kietų uolų

sutrupinime reikalinga paskaityti

rausiį

nujftmą | dugną, paskęs.

Pašnekiu Kampelis.

minkšta
laužė sau galvą. kaip
nupenėjimui laibų žemė? Buvo laikas, kuomet visas saujžemls
naują pigesnį automobilių. Šioj
susidėjo iš vienos
a pelėj
jis gatij-gale ir padirbo
ištisos, kaip akmuo, kietos uolos.
pat.s savo pirmą Ford automobiDaugelis valsčių Latvijoj at- Taip buvo pirmuose žemės susiliuką. Jis pradėjo laužyti sau sisako valsčių mokyklas jungti tvėrimo amžiuose, kuomet virgalvą ir toliaus, kaip tą savo iš- su valdžios mokyklomis, atsisa- šutinis žemės sluogsnis iš karštos
radimą sunaudojus. Pinigų jis ko priimti valdžios duodamas tirštos medžiagos pavirto Į kietą
ismislinus

kid

|

įmestas*! daiktas
387. Kuomet pradėta kopertai
Bet jei- vartoti? Kopertai visuotinau va rgu męs padėsime ant vandenę tojiman inėjo sulyginamai nesveiką, stiklinę, tai jinai ramiai senai, vos nuo 1840 metų. Taisau
plfudurtuos ant paviršiaus. siais metais pradėta vartoti užI tą stiklinę dar galime įdėti ke- klijuojamieji kopertai. Pirmiaufa
veiksi,
fr
m
gamtos
3,
J juodže- letą mažų akmenukų arba gele- siai kopertai išrasta 18^0 m., sami galėję* pavirsti. Svarbiausiu žies gabalėlių. 'Tuomet tiktai koma. tulo knygų pardavėjo S.
veiksniu čia buvo augalai ir gy- apatinė dalis kiek nugrims van- K. Brevver, Brighton. Bre\ver tuvūnai. Augalai, pergyvenę savo denin: viršutinė dalis bus aug- rėdavęs tokiu mažų popieros lakamžių, ten pat puldavo ant že- šeiaus vandens, ir stiklinė neskęs. štų laiškams, kad ant jųjų sunku
mės, supildavo ir susimaišydavo Dabar pradėkime dėti vis po ak- buta antrašas parašyti. Todėlei
su susmulkintu smėliu.
Smėlio menukų arba geležies gabalėli jisai sulyg tų lakštų sulenkdavęs
su
likučiais
augalo
susimaišymui
daugiau. Kaskart stiklinė vis kitą popierą j tain tinkamą kolabai pagelbėdavo visoki po tuos1 daugiau grims vandenin, kol ga- pertą. Išradėjas turėjęs net ir
likusius landžiojanti kirminai ir lop viršutinė josios dalis nepa- tam tikrą Įtaisą kopertų popierai
vabalai.
sieks vandens paviršiaus ir visa pjaustyti. Žinoma, tie kopertai
Tasai procesas nepasiliovė ir stiklinė su savo įtalpa nenuskęs. turėjo daug trukumų ir variki šio laiko. Ir šiądien diena iš Jeigu gi męs j stikline iškarto tojime buvo keblus. Tat pilnai
dienos, valanda iš valandos eina įdėsime daug akmenukų ar ge- suprantamas yra tasai greitumas,
tas visas didis procesas taip, ležies, tai jinai iškarto paskęs.
su kuriuom išsiplatino 1840 meKame gi priežastis, kad stik- tuose išrastieji, parankus, lengvai
kaip ėjo šimtus metų; tęsis jisai dar šimtus ir. rasi, tūkstan- linė su viena joje švara neskęsta, užklijuojamieji kopertai.
1845
čius metų. Dar šiądien yra šim- o su kita tuojaua dugnan nu- metuose išrasta jau tam tikra ma1110,

ir k.
iš

Turinys visų veik vienokia:
nelaimingu vargšų daromi tur-

čiai, talentai ir t. t.
Girtinas p. J. Žalpio veiklumas
ir triūsas, tik
apgailėtina, kad, būdamas gabiu režisėrium,

"Jaun.
Rately j" stato tik savo vekialus,
kitų-gi parašytu visai nenorįs
pripažinti. Veikalai gi i> sodiečiu

gyvenimo, jo

nuomone, Ame-

rikoje statyti visai netinką, nes
esą perdaug juokinga, kai "mužikas" sermėgoje išeinąs ant scenos.
Patartina butų musų jaunam veikėjui
geriau susipažinti
musų literatūra ir musų žmo-

su

nių dvasią pažinti. Energija ir
triusu viskas pasiekiama, o
pas
jj to, reik pripažinti, nestoka.
P. Kurkulis.

Šeimyninkavimo Mokykla.

rai

žinau,

kas

kitas

<

ie-.

kad

šį antgalvį pervanduo ir oras.
Į skaičius, neviena musų seselių
Kaip tiktai žemės atvėso tiek, tai debesius remiančių kalnų ir grimsta? Paimkime musų stikli- šina kopertų popierai lankyti, ir pasakys: "Ar tai da ir
šeimyninkad garai galėjo pavirsti į vande- taip visokių augštumų.
Aug- nę ir pasverkime; paskui paimki- neužilgo kopertai visur išsiplati- kystės mokintis reikia? Aš moni, prasidėjo baisiausi lietus, ko- ščiaus minėtieji veiksniai uoliai me tiek Vandens, kad jisai už- no.
ku grindis ir sudynus
išplaut,
ki męs niekuomet nematysime. naikina tuosius kalnus, verčia imtų tiek pat vietos, kaip ir mūkavos išvirt, kiaulienos
į
iškept,—
Dabar vanduo dengia tris ketir ko man daugiau?"
KLAUSIMAI.
įjuos į smiltis ir tasias suneša sų stiklinė, ir tą vandenį taipogi
vir'is viso žemės paviršiaus. Iš- jžetnesnėsna vietosna. Tas proce- j pasverkime. Sulyginkime ir gauLabai apgailėtina,
kad mes,
388. Kuomet ir kur įtaisyta
pradžių tasai visas vanduo, su- [sas eis, kol nebus sunaikinti visi tasias svaras, ir pamatysime, kad
nesistengiamos pažinti save ir
geležinkelis
po žeme?
pirmasai
darantis dabartines milžiniškąsias kalnai.
vanduo
daug daugiau sveria.
389. Kur atsibuvo navatniau- savo pareigu, perdaug kartais
Ant Marso, sakoma, nesą kal- Sverkime dabar stiklinę su akjūres, plaukiojo vienu ištisu deapsileidžiame, ir manydamos, kad
sios lenktynės?
besių sluogsniu \ iršu 111 žemės. nu. Lyguma dengia visą Marso menukais ar geležies gabalėliais.
viską mokam, nieko daugiatts ne390. Kodėl žmogus keikia?
Atvėsus žemei, garai tame sluok- paviršių.
Kaip galima manyti, Svarą vis didinsis ir artinsis prie
norim mokintis.
391. Kokiu budu valgo kai-kuDaugelis mūsų
snyje virto vandeniu ir baisiau- toji lyguma susideda iš minkštos tos svaros. kroną turi paimtoji rie
kad męs taip gerai šeimanome,
dantų?
gyvūnai,
neturintieji
siomis sriovėmis pylėsi žemyn. žemės. Tenai kalnu su trupininio vandens dalis. Abi svaros galop
(Atsakymai bus kitam numeryj.) myninkystę suprantam, kad nienors oras
Tačiaus,

buvo atvėsęs,
bet žemės lt*'estas turėjo savyje
dar dideli karštį. Nukritusia žemyn vanduo, palietęs karštoji žemės

procesas

jau

užsibaigė.

Tasai susilygins, ir dar toliaus kraunant
-tiklinę nauju sunkumu, stiklinės

pats likimas laukia ir mūsų žemę.
Ateis laikas, kuomet visi kalnai
bus sunaikinti-sutrupinti, ir visą
žemės

paviršiu, pavirsdavo j

garą
ir vėl kildavo augštyn. l»aisiausis lietus dideliu smarkumu krito
iš debesiu per tirščiausias, augštyn kįlančias ūkanas. Koksui
tai buvo regenys, šiądien sunku
yra sau Įsivaizdinti. Ir taip da-

kaip
štos

paviršių dengs

pcrviršins vandens svarą.
Darydami tuos bandymus, išimkime, pasverkime, vėl atgal įleisšvara

begalinė

dens, rasi. užlieta,

lyguma.

geležinkdninkų.
Įj Atidarydamas parliamentą.
nių bėgiojimas. Traukinių bėgio- Švedijos karalius, tarp kitko, pajimas Transvaalhij ir Oranijoj pa- sakė, jog busiąs užgirtas paduosiliovė. Nataliuj prieš s^reikierius tas sumanymas pripažinti motepašaukta taruyston visa milicija rims pilnas politiškas teises ŠveJaegerslontamo deimantų ka- dijoj.
syklose sustreikavo juodspalviai.
ir čia sugabenti indtečiai darbiJaponijos sostinėj, mieste
ninkai.
Susirėmime darbininkų Tokio, pasimirė kunigaikštis Yusu
policija užmušta septyni juo- kyo i to, išgyvenęs 71 metą. Laidieji darbininkai. Pašaukta tar- ke karo su Rusija, jis buvo per- .kietų u I n gavosi minkštoji ženystoa 60,000 milicijos kareivių dčtiniu Japonijos laivyno štabo. mė, kuri Ugniniu, ačiu
įvairiems

nei

prisieina mums
su daugiatts
civilizuotais
žmonėmis, tai tada pa-

už mus

matome. kad da
vakaras. visko nemokam,

toli-gražu męs
ką galėtum ir
Chicagiečiams jau senokai žino- turėtum mokėti. Męs persitikridalyką. Kaip sveriant, su kiek- ma?, ar bent girdėtas p. J. Žalpio nau) tada, kad sumani
šeimyuiuvienu kartu abiejų daiktų svaros
(Zolp) vardas, kaipo dramos vei- kė turėtu pažinti-suprasti paeėdvis artinsis prie lygumo, taip ir
kalų rašytojo ir "Jaunimo Rate- lvvumą

385. Kuomet ir kur atsirado
viršutinis stiklinės kraštas artinkviečiai? Kviečiai, kurie šiądien
rėsi ne valandą, nc dieną, savaitę,
sis prie vandens paviršiaus. Galop
yra taip išsiplatinę, kati daugelymėnesį: net ne vienus-kitus mestiklinės kraštas, kuomet svaro?
be jųjų negalima tiesiog
tus: ištisais amžiais žemė buvo je vietų
lygios, susilygins su vandens pa\ ra
javas, pažįstamas ne- viršium. Kuomet stiklinės švara
tokio vaizdo regykla. Nuolatos apsieiti.
vien na u jų jų laikų žmonėms.
kietą žemės paviršių plakęs vanKiek galima susekti, kviečiai perviršius paimtąjj vandenį, pirduo atskeldavo laiks nuo laiko
žmoniiai yra žinomi labai senai. jmoji paskęs.
uolos daleles, nuplakdavo jas kur
Jeigu akyvai, pernagrinėsime
Senovės grekai pažinojo kvieklonystia, žemumosna. Atskeltąčius ir juosius vartojo. Grekai tuos bandymas, tai labai lengsias daleles vanduo dar labjau
vai
prieisime prie kelių išsmulkino. Tai buvo pirmas žing- kviečių išplatintoja savo padavi- vadų. kurios
paaiškins mums, komuose vadino,
deivę l 'eres. šioji
snis prie busiamųju mink-tos žedėl ir didelis sunkus laivas laikodeivė išmokinusi Triptolemusą žemės sluogsniu.
si ant vandens paviršiaus ir neKuomet žemės paviršius dar mę apdirbti ir duoną pagaminti,
davusi jam tam tikrą ve- skęsta. Pirmiausiai, męs rasime,
labjaus atvėso, kuomet paliovė paskui
kad mūsų stiklinė, įleibla j vanžimą, kuriuom Triptolemus \ažipylęs baisus nuolatinis lietus,
išstumia, ar išspaudžia tulą
denį,
ir
platinęs tuos javus tarp
kuomet jau ir ledo pradėjo atp- nėjęs
vandens dali. Išspaustasai vanrasti ant žemės, prasidėjo antra- visų tautų.
duo veržiasi atgal i tą vietą, iš
Tačiaus, grekai nebuvo pirmiesai smulkiųjų žemės sluogsnių
kurios likosi išspaustas, stumia
tvėrimo laikotarpis. Dabar jau ji žmonės, žinoję kviečius ir juos
laukan stiklinę, ir, aeiit stumimui,
ramiau, nors, rasi, daug greičiau, vartoję. Kynijoje kviečiai, buvo stikline laikosi ant vandens
paėjo tolimesnis tojo tvėrimo proce- žinomi apie 2700 metų prieš Kris- viršiaus. Vanduo negali visai lautaus
gimimą. Tenai jie skaityta kan stiklinės
sas.
išspausti, kadangi
Kiekvienam žinoma, kad be- dovana, duota žmonėms tiesiog iš
stiklinės sunkumas yra stumimui
veik visoki kūnai nuo šalčio su- dangaus.
prieštaraujanti jiega. Tosios dvi.
Bet ir kyniečiai nebuvo žmositraukia, o nuo karščio plečiasi.
stūmimo augštyu ir sunkumo verKiekvienas kūnas, kiekviena me- nėmis, kurie pirmiausiai pažižimosi žemyn, jiegos galop susi'
kviečius.
džiaga, kaip kieto ir tiršto sudė- no
Egyptė- taiko ir ineina Į tam tikrą harvisuomet
savo
tiai. kaip galima spręsti, kviečius
tarp
jimo nebūtų,
moniją, arba santarą, tarp savęs.
sudėtinių dalelių turi mažesnius pažinojo dar angsčiaus. Betyrinė- Antru kartu įleidus sunkesnę (su
Nors tie jant senovės Egjpto piramydas,
ar didesnius protarpius.
Įtalpa) stiklinę, veržimasis žeir
ta- rasta plyta su
labai
maži,
protarpiai butų
įmūrytu i jąją myn didesnis ir stūmimą augštyn
čiaus oius Įsigauna j juos. Ačiu kviečio grūdo. Ant plytos buvo
daugiau įveikia. Sunkumas kasšiltam orui, medžiaga plečiasi; pažymėtas 3359 metas prieš Kriskart darosi didesnis, galop approtarpiuose esantis oras, skės- taus gimimą. Taigi, jau tais lai- veikia stūmimą
augštyn ir stikdamasis, padidina tuos protar- kais kviečiai egyptėnams buvo linė atsiduria
dugne.
pius. Padidėjus protarpiams, Į žinomi.
Paini tasai bandymams vanduo
Tokios tai yra istoriškos žinios užėmė tiek
juos ineina vanduo. Vanduo, kaip
vietos, kiek stiklinė.
žinome, turi vieną ypatybę, kuri apie kviečių vartojimą. Tačiaus
Daugiau vandens stiklinė negali
vandenį skiria nuo visų kitų me- yra iŠ kasinėjimų Šveicarijoje
išspausti. Męs paėmėme taip vadžiagų. Visi kūnai, žeminanties rasta, jog kviečius pažinoję ir dinamąjį maximumą.
Stiklinė
temperatūrai, vis daugiau susi- taip vadinamieji ežerų gyvento- tol laikėsi ant vandens pavirtraukia. Vanduo traukiasi tiktai jai, tai
yra žmones, kurie savo šiaus. kol jinai su savo Įtalpa svėtol, kol jojo šiluma nenupuola buveines statydavo ant ežeruo- rė mažiau už tą maximumą. Periki 4 laipsnių pagal Celsių. Puo- se įkaltų
-tulpų. Apie šiuos žmo- viršinusi maximumą, nuskendo.
lant temperatūrai dar žemiau. nes
istorija nesuteikia mums jo- Tas pats bus
kiekvienu daiktu:
vanduo vėl pradeda skėstis. Prie kių žinių, vien
iškasamųjų lie- jisai tol laikysis ant vandens pa4° pagal Celsiii vanduo virsta j kanų pagelba galima šį-tą apie viršiaus, kol to daikto išstumtaledą, ir s keti mos i procesas tuo- juos žinoti—taip senai jie gyve- sai vanduo svers daugiau už
tą
met yra ypatingai smarkus. Aiš- no.
Randama, kad taip vadina- patj daiktą: vadinasi, kol tasai
ku, kad esantis kokio nors kitno mamjame akmens amžiuje įvai- daiktas bus
lengvesnis už išstumprotarpiuose vanduo, pavirsda- riose Europos vietose kviečiai ži- tąjį vandenį.
mas Į leda ir išsiskėsdamas, turi nota.
Taigi, jau seniausiuose amTuorn įstatymu naudojamasi ir
žymiai padidinti protarpius. Ki- žiuose kviečiai vartota.
prie laivų statymo. Laivas ištą metą vandens ineina jau dauKur pirmiausiai atsirado kvie- spaudžia milžiniškai
daug vangiau j protarpius, kurie tuomet !čiai—tikrai nežinia. Kiek iki šio- dens. Visas laivas sveria daug
dar žymiau plečiasi. Taip iš me- 1 lei žinoma, kvečiai
auga tiktai mažiau negu išspaustasai vantų j metus kartojasi, ir. ačiū vi> žmonių pasėti ir prižiūrimi. Taip duo. Todėl į laivą galima krauti
pasididinantiems protarpiams, kū- vadinamųjų "laukinių kviečių" tiek sunkumo, kad visas laivas
nas darosi silpnesnis ir galop vi- dar niekur
nerasta. Išreikšta nuo- su savo
įtalpa svertų beveik tiek,
sai subira. Iš kitos pusės, nepa- monė, kad kviečiai
augę niekeno kiek išspaustasai vanduo. Jeigu
liauja veikęs ir oras su visomis neprižiūrimi Palestinoje. Tačiaus išspaustasai vanduo mažiau svesavo permainomis.
šitasai spėjimas yra abejotinas. ria, laivas išsyk eis į
dugną; jeiTokis tai procesas eina ir pa- Kitų spėjimu šalie
šiojo vienin- gu vandens ir laivo sunkumai lyviršutiniuose kietuose uolų sluog- telio
nepastatyta.
gus, bangos užlies laivą, padi>niuose; už kiek laiko kietos uoŠiądien kviečiai yra labai išsi- dins jo sunkumą ir nugramzdins
los pavirsta smėliu (pieska), ku- platinę ir
atsižymi dideliu savo į dugną. Todil laivas užkraunarį vanduo nuneša j žemesnes vie- rųšių įvairumu. Darant aplamą ma taip, kad išspaustasai vantas. Kaip smulkiai vanduo ir oras
apskaitliavimą, reikalinga pažy- duo visuomet daugiau svertų negali sumalti kietą uolą, rodo mėti, kd dabar kviečių rųšių yra gu laivas su jojo įtalpa.
mums
sluogsniai smulkiausio žinoma suviršum šeši šimtai.
Tame tai yra priežastįs, kodėl
smėlio, randamo jūrių ir upių
sunkus laivai ramiai cau plaukiokraštuose.
386. Kodėl sunkus laivas laiko- ja ir neskęsta. Prisilaikant šių
Tokiu tai budu iš pirmutinių si ant vandens
1

geriaus suprasti

Bet kada

susitikti

VIETINĖS ŽINIOS,

iš mink- kime kiekvieną kartą stiklinę į
susidedanti ir van- vandeni. Pastebėsime gan Įdomų

ant Marso,

žemės

tokia pat.

negali.

"Jaunimo

Ratelio"

lio" režisCriatis. Po jo vadovyste
ir šį sekmadienj. sausio 18 d.
(Ant Town of Lake) 'Jaunimo
Rat." nariai vaidino,
o
paties
t-111 kal"Kas
sutaisytą veikalą
tas." Vaidino, veik kaip visada,
vieni geriau, kiti silpniau, (ierai
atliko patsai autorius, taipgi P.
Žukas, Barėius ir p-lės Al. Urbiutė ir Laurinavičiutė. Kiti visi buvo daug silpnesni.
Svarbiausia tai patsai veikalas,

kaip valgiu gaminime,
rūbų devėjime, taip uet ir laiko
sunaudojime,—kad viską galima
butų pigiaus ir geriaus atlikti ir
darbą sau suėėdyt.
Yra daugelis tokių
dalykų, ku-

riu męs lietuvaitės nežinome, ir
už tai mus kaltinti
negalima, nes

didesnėji

musų dalis

neturėjome

seimyninkyste arčiau
susipažinti. Taip darome, kaip

progos

su

musų
mamytės mus mokino.
Vienok reik pripažinti, kad
yra
—jisai statomas jau antrą sykį tarp lietuvaičių žingeidžių ir suir, kiek pamenu, laikraščiuose manių, ir jeigu tik yra proga pabuvo išgirtas.
Autorius sakosi simokinti, tai ir
stengiamasi iš
turinį paėmęs iš tikro atsitikimo tos progos pasinaudoti.
lietuviškos šeimynos Chicagoje,
Štai dabar, esant ilgiems balbet žiūrint turinio aiškiai ma- tos žiemos vakarams, Liet. Mot.

tosi, jog tai autoriaus fantazija, Dr-ja "Apšvieta" ir vėl parengė
ir

galima pridėti, nelabai pavy- Cnicagos lietuvaitėm? vakarinę
fantazija. Šio veikalo turi- valgių virimo mokyklą, kurioje
nys, trumpai suglaudus, yra to- mokinama ne tik sveikus ekonokis:
miškus valgius gaminti, bet
syMarcelė Jogintienė, kurios vy- kiu suteikiama ir daug
naudingų
ras visai neaišku kur dingęs, turi
patarimų, kurie gyvenime labai
2 dukteri: Aleksandrą ir Izabele
gali buti reikalingi. Mokinama
ir sūnų Kastulį. Jie gyvena visi kiekvieno ke t v ergo
vakarą Felvargingai, duoną jiems uždirba louship svetainėj (831
33rd
dukterįs siuvėjos. Į Izabelę Įsi- pl., pradžia 7:30 v. v.). Neprimyli kas-žin kokis darbininkas klausančioms prie dr-jos mokesVytautas, kuris jai duoda pini- tis 25c. už kiekvieną vakarą. Pagu eiti mokslan. ši pastoja kon- tariama
žingeidesnėms mergiservatorijon ir per 2 metu lieka noms ir moterėlėms iš tos progos
garsiausia dainitike ir išteka už pasinaudoti ir persitikrinti, kad
kusi

—

turtingo vokiečio.
lieka

Vytautas gi sugaišintas laikas ir išleisti

tam

Tuotarpu tur- tikslui pinigai šimteriopai gyvetuolis Eberhartas, užgirdęs atsi- nime atsimokės. Norinčios možymėjusią Izabelę, padeda jai to- kyklą atlankyti, gali užeiti viršliau mokintis ir nei iš šio, nei iš minėton
mokyklos vieton (žemai
to, vėliau, pasirodo esąs jos tė- —inėjimas per užpakalines duris),
vu Jogintu.
Jos vyras lieka girLietuvaitė.
atstumtas..

tuoklius

ir ji su juo nesutinka.
šešiems mėnesiams praPašovė pačią, pats nusinuodislinkus, ir Vytautas lieka garsiu no. Nepaprasta tragedija atsidainininku. Tas pats Eberhartas buvo pereitos pėtuyčios vidunakužkviečia visą Izabelės šeimyną čiu Tuozunu šeimynos namuose
ir patį Vytautą j savo namus ir prie 8530 Yincennos Road. Pa-

Galop

pri.-ipažjsta visiems, jog

jų

tai

jis

tėvas.

Vytautas

sekmės buvo tokios:

R.
laike vakarienės už-

dainuoja ir Izabelei atgimsta užslopinti meilės jausmai; ji su jno
susieina, ir. jiems besimeilinant,
užklumpa juos Izabelės vyras.
Čia prasideda oaisi drama. Jisai
nušauna Izabelę ir patsai nusišauna. Vytautas išeina iš proto,
bet ir pamišęs šauna san smilki-

Juozunas

tris kartus,

pranešama, šovęs į

savo

kaip
pačią,

kuri

jau buvo lovoj gulėjusi. Išbėgęs laukan, jis, anot policijos
žodžių, pats j save paleidęs du
šuviu, vienok tik lengvai užsigavęs. Tad paslėpęs revolverį anglių
sandėly j, nuėjęs j saliuną. tireitu laiku pasirodė
policija ir dedektyvai. Pati pa>irodė sunkiai
niu. Subėga \isa Izabelės šei- sužeista.
Abudu paimta ligonmyna. ir tuom viskas baigiasi. butin. Čia Juozunas, sakoma, pa-

Pasirodo tam kaltas esąs tėvas,
bet dėlko, tai turbut ir pats Saliamonas nebūtų supratus. Iš kur
tėvas pralobsta, kaip Vytautas
per 6 mėn. galėjo likti daininin-

siklausęs daktaru, ar jo pati išJam buk pasakyta, kad ji,

liks.

turbut, mirs. Tada

Juozunas, kaip

sakoma, nuėjęs j klozetą ir

išgėręs

ten

Nuo
nuodų.
ku. kam Izabelės vyras girtuok- to ir mirė. Pati gali
pagyti. Liliavo veik ištisą 3-čią veiksmą, ko ketvertas
vaikų: vyriausia
su
savo
liokajum visai nesu- mergaitė to metų, jauniausia—«
Šie gi 3 asmenjs: 3 mėnesių.
prantama.
Kastulis, taip pat Zofijos jauniSiu baisaus atsitikmo priežaskis. lygiai ir Kberharto draugas, tis, sakoma,
slėpėsi šeimyniškavisai bereikalingai, mano nuo- me nesutikime.
mone, j veikalą įpinti.
paviršiaus? jeigu taisyklių, galima sutaisyti nors J. Žalpys yra parašęs, berods, į Išgėrė alaus su stiklais. H11męs akmenj, geležj, stiklo gabalą geležinį, ar plieninį laivą, ir jisai
apie 8 teatr. veikalus: "Valkata,"' gleu'ood'o apvgardėj vienas vymesime i vandeni, tai pamatysi- ne skęs,
"JJe Vardo," "Kas tam kaltas" rukas V., nuo Kerfoot
gat\c4,
—

alau-

"pantėj," prisipylė stiklą ir, nepatėmijęs, kad
jame buta mažu stiklo šukių, išgėrė; po to jis tuojaus pajautė
gerklėj gana didelį skauduli.
parsinešę-;

Pašauktas d a k t
bėti

iras

Uždarė saliuną. Ahtano Amt>roso saliunas, j>rie 644 \V. 18-os
gatvės, kur nesenai tapo užmuštas Juo/.as Noreika, tapo u/daryta^. Miesto majoras Harrison,

snlyg
J. O.

rekomendacijos kapitono
Storen, panaikino išduotą
minėtam saliunui "laisnį." Amb r ozas, kaip kapitonas Storen
pratiesė ir kaip "Lietuvoj" jau
buvo aną syk minėta, leidęs keliems vyrams kazyruoti užpakalyj savo saliuno nuo i-os iki 6

vai. ryte. Iš to kazyriavimo
Iiaus kilę muštynės, kuriose

Taparauskas

Jeigu jųs atyd/.iau perskaitytut

aną
straipsneli, tai ir aupragtilt, kad "vie
nybės ardytojų" vardas 110 jums pri
klauso, bet. to laikraščio vyrukams
ir nieko gel- kurie Kanados lietuvius nori sūkiai
kol- dinti, patardami kokius ten naujus
tverti. Jie žino, kam
surasti ne- susivienijimus
jie tą daro, jus gal ir nežinot, bet
yra di- jeigu žinot ir jus, tai ir jums tas vardas priklauso. Tamista, tai dar ne

Ligonbutyj,
kas. t u stiklu taipgi
gali. Žmogaus gyva.-tis
deliam pavojuj.
Vargdienėlis.
negalėjo.

tuos, kurie, daugiaus galėdami nusi
manyti, r.ą dalyką rėmė; 0 tai dar*
minėtas anam straipsnely] lall.Tcštis

visi

Kanados ar Medicine Hat lietnviai, todėl redakcijai ir nebuvo reika
lo, kaip jųs sakote, Medicine Hat
lietuvius įžeisti.
Jūsų ilgą rašlelj
grąžiname, nes iš jo užtektinai aiškiai matyt neapykanta sulyg SLA. ir
l "Tėvynės"; aišku taipgi kad dainuojate jums jbubnytą svetimą dainelę.
Nenorime vienok ir Tamistos už tai
pasmerkti, nes gal gerai dalykų stovio

reiką.

Apolinaras Vit.
Pajieškojimų
merginų ar našlių apsivedimui netalpiname. Kitą kukį pajleškojimą savo skaitytojams įdedame vieną sykį

uždyką.
p. Parapijonas.

taip kokių

naujienėlių apie lie-

nors

tuvių gyvenimą,—už
kingi.

Susirinkimai.

«.

p.

Pereitą

Aug—as.

tai

buvo

busime

dė-

jau pritrukę

nedėldie- mums vietos, todėl priversti buvome
Tii atsibuvo Aušros svet. Cliica- įdėti paminėjimu apie tai "Apžvalgom"

Lietuvių Draugijų Sąjungos
susirinkimas, arba sei-

gos

metinis

Delegatu buvo apie
apie 20 draugijų. Seimo
mas.

40,

nuo

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite

Visiems, kurių aukos iki šiolei nepaPakvituosim prie pirmos
progos; šiame numeryje mums vietos
kvituotos.

Pajieškau savo vyro Adomo Gri
navičiaus. Paliko nlane liepos md
tiesyje dideliame varge su dukterin:
Onele pusantrų metu ir sumun "» sa
vaif iu. Paeina iš Kamilui kaimo, Aly
taus par., Suvalkų gub. Jisai 5 pėdij

augštas, geltonu p 1 auluJ, nešioja usus
su pavaritais.
Jo paties, ar kias jj
žino, meldžiu atsiliepti antrašu;
Ona

43 Pardee st.,

Gjimąvlčienė,
New Uaven, Conn

Pajieškau Jono Balnio, Barzdų kaiGriškabūdžio par., Suvalkų gub,
DaGyveno Manchester, Anglijoje.
bar, girdėjau, Philadelphijoje. Turiu
svarbi,], jam naujieną. Meldžiu atsiIŠKILMINGAS VAKARAS
šaukti adresu:
West Sidėje
A. Molešus,
Septynių draugijų parengtas Lietuviu Knygyno naudai.
Chicago, III.
Scenoje sta- 2316 Blue Island av„

užsirašyti atsilankykit

po

viršminėto

intrašu:

toma pirmu kartu
smė komedija:

Chicagoje

mo,

Vaidins TMD, 28 kp. Dramatiško Skyriaus nariai. Atsibus nedėlioję, sausio 25 d. 1914 m., Meidažio svet.,
2242-44 W. 23rd pl.
Pradžia 5 vai.
vak. įžanga 25c„ 3oc. Ir 60c.. ypatai.

Pajieškiiu savo pusbrolio Kazimiero
Balio, iš Vfiželių sod., Skopiškio parap., Vilkmergės pav., Kauno gub.
Apie 11 metu gyvena Amerikoje. Seniau gyveno Springfield.
Girdėjau,
buvo atvažiavęs Chicagon. Jo paties,
ar
kas jj žino, meldžiu atsišaukti

Sėdynės rezervuotos. Išankato tikietus galima gauti pas knygyno atsto- adresu:
Antanas
vus, A. Radomskio ir J. Bagdžiuno
P. O. Box 293,
bankose.
Vaidinimui
pasibaigus,
styginės orchestros A. B.,

rėmimui

ateivy-

koncertas

reikalų, ir nutarta išrinkti
komisiją, kuri rūpintųs svetainės
įgijimo reikalais. Sekantiems me-

stės

M.

8.

Tam stos raštelis apie
p.
išradimus laikraščiui netinku. Rasi,
galėsimo kuomet nors, reikalui iš-

tikus,

šj-tą

panaudoti.

!

—

juokingas
vodevilius: "Stepukas su žmona," Dr.
A. L. Graičiuno kalba ir gražios jaunų mergaičių dekliamacijos. Pabaigoje šokiai ir skrajojanti krasa su puikios dovanos laimėjimu.
Rengėjai deda visas pajiegas, kad
kaip vaidinimą, taip ir vis* vakarą
surengus kuopuikiauaiai ir suteikus
kuodaugiausia malonumo publikai, kuri savo atsilankymu prisidės prie palaikymo taip prakilnaus darbo, kaip
Viešas Knygynas. 2336 So. Leavitt
st. (atdaras 7—10 vai. vak. kasdien;
galima uždyką naudotis visais laikraščiais ir knygomis, pastaraslas ga-

Freiheit Turner svet., 3417-21 So.
Halsted st. Prasidės 5-tą valandą popietų. Įžanga 25 centai.
Taigi užkviečiam visus lietuvius ir
lietuvaites, senus ir jaunus atsilankyti ant mūsų 4-to Didelio Rožinio

valdybon

DIDELIS

Ten pat atsibuvo ir TMD.

bon išrinkta Dr.
zidentu.

ValdyDraugelis pre-

Apgarsinimai,

TAI IŠGYDĖ JĮJĮ.
Mr. Mat. Pavlich iš Isett, Pa.,
Įvairumai. Lietuvių moterių
parašė mums sekantį laišką: "Aš
draugija "Apšvieta" dabar jau tuturėjau
jusų kainininką, tačiaus
ri dapildytus įstatus. Pirmiaus
Trinerio Amerikoniško Kartaus
jos mieriu buvo tik rengti įvaiElixiro nusipirkau musų
rias, moterims tinkamas mokyk- Vyno
Aš paėmiau tiktai keaptiekojc.
lėles. Dabar gi, apart to viso,
turias bonkas ir tapau visiškai
mokama ir $5.00 pašelpos ligoje
nuo savo
ilgu skilvio
bei $50.00 pomirtinės. Draugija išgydytas
trukdėsiu.
Aš pasirašau savo
dabar turi apie 100 narių. Priranka po šiuom laišku ir paveliju
imama kiekviena gero budo liejums jįjį atspausdint laikraščiuotuvė, mot< ris ar mergini. Drause." Aš malonėčiąu padėkavoti
gijos pirm'ninkc yv\ p. A. Mis- Mr. Pavlich'ui
ir užtikrinti jįjį,
čiukaitienė.
Sekretore gi yra
kad jisai negalėjo pasirinkti gep. Z. Poniškienė (3120 Emerald
resnio vaisto, nes Trinerio Ameave)., kuri noriai suteikia visas
rikoniškas Kartaus Vyno Elixiapie pastojimą draugijon inforras skilvio,
kepenų ir vidurių limacijas.
gose yra labai geru vaistu. JiPereitos subatos nakčia
sai išvalo kuną ir sustiprina jįjį.
prieš nedėldienį sudegė South
Jisai
paliuosuoja užkietėjimą.
Side Turner Ifall svetainė, prie
Jos. Triner, 1333—
State st., netoli 31-os gatvės. Aptiekose.
So. Ashland ave., Chicago,
*339
Gaisro priežastimi, sakoma, bu111. Reumatiškieji ir neuralgišvęs numestas kur ten į kampą
cigaretai; laike šokiu subatos va- kieji skaudėjimai greitai pasiduoda Trinerio Linimentui. Jisai vra
kare. Nuostolių padaryta apie
vaistu išsinarinimuose, ty$40,000. Keletas ugniagesių vos puikiu
ninmose, nugaros ir krutinės
laiku atšoko, kada
—

grindįs Įgriu-

vo.
na

Šioj svetainėj ir lietuviai galaikydavo savo vaka-

tankiai

rus.
—•

Subatos

Aušros

vakare

svetainėj
moterių draugijos

gana

atsibuvo
gražus

"Apšvietos"

vakarėlis. Dr. A. Rutkauskaitė
skaitė referatu temoj: "Kuomi
lietuvaitės gali pasižymėti." Buvo
Šokių ir lengvas užkandis. Publikos buvo daug, net buvo truputi lyg peranksta. Smagiai linksmintasi iki vėlokam laikui.

REDAKCIJOS ATSAKYHai.
p. V. Užkuraitis, Med cine Hat, Canada. Jijs norite, kad Redakcija

METINIS

BALIUS!

Parengtas Dr-stės Lietuvos Karaliaus Mindaugio, atsibus ned., vasario
1 d., 1914 m., Freiheit Turner
3417-21 So. Halsted st. Pradžia
4-tą vai. popietų. Jžanga 25c porai.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, kviečiame męs visus atsilankyti ant to iškilmingo baliaus, nes Dr-stė L. K.
Mindaugio visados parengia linkumus
balius, ir taip kožnas atsilankęs ant
šito baliaus bus užganėdintas ir galės
sve

.,

linksmai laiką praleisti.

Parsiduoda:

2

—

mūrinis

Kviečia,
Komitetas.

PIRMAS DIDELIS BALIUS
ENGLEVVOOD'E!
Parengtas Suslv. Lietuv. Amerikoje
251-os kuopos, nedėlioję, sausio (Jau.)
26 d. 1P14 m. E. Ellies svet., 6728 So.
State st., kampas 57to pl. Pradžia
4-tą vai. popiet. įžanga vyrams 25 c.
Moterims 15 c.
Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuosi:uitlingiausiai atsilankyti ant mušu parengto baliaus, nes vakaras bus labai įdomus ir su plačiu
programų, taip kad iš to butų nauda ir pasilinksminimas.
Bus monoUogai, dekliamacljoš ir kiloki įvairus
juokelai, kurie palinUsmins publiką.
Todėl, lietuviai ir lietuvaitės, nepamirškite šio puikaus vakaro ir skait-

(Kaina 25 ir 50 centu)

namas su saliunu, arti 47-os
Western ave. Ant pirmo augšto
saliunas, ant antro augšto 6 ruimų

ir

33rd at.

927 W. 34th pl.
Motiejūnas, Turtij Rašt.,

930 W. 33rd st.
T. Radavičia, Kasierius,
936 W. 33rd st.
J.

Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
841

DRAMOS

W. 33rd st.
IR CHORO SKYRIAUS

Namas puikiai įrengtas, gaisu ir elektriką apšviestas, su
maudykle lr visais reikalingais įtai-

symais.

JONAS

VIRŠININKAI.
eitų M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro,
bu jumis j ginčus, o tas.
matote, ne902 N. California ave.
galimas daiktas. Ką nęa pasakėme
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
apie jusu sumanymą tverti naują Su3149 So. Halsted st.
sivienijimą Kanadoj, tą ir dabar gali- | M. M.
Juodis, Pirm. choro Ir dramos.
me
atkartot.
Kanadiečiams, musų
3252 So. Halsted st.
nuomone, nėra reikalo sktirtis nuo
Mitingai atsibuna kiekvieną, pirmą,
SLA., nes Jų ir permažal yra, kad
mėnesio 1-mą valandą, popatįs galėtu sutverti stiprią organiza- nedėldienj
T. Radavičiaus svetainėje, 936
ciją. Centro Sekretoriaus laiškai yra r.ietų
,7. 33-čios gatvės, ant antru lubų.
mums prisiųsti iš Medlcine
Hat ir iš
choro ir dramos repeticijos,
faipcgi
jų męs matome, kad Jųs. dėlei jums
atiliuna toje pačioje svetainėje. Chožinomų priežasčių, nepaklausėt SLA. d
repeticijos atsibuna seredomis,
•♦Pretoriaus patarimo ir, ažuot su7:30 vai. vakare.
Teatrų repeticijos
erti SLA. kuopą, ėmėtės tverti
nau- atsibuna
pėtnyčiomis, 8-ta vai. vak.
ją susivienijimą.
Sekretorius davė Taigi,
jauni vaikinai ir merginos, jei
Jums labai išmintingą patarimą: turimylite prasilavinti dailėje, kaip tai
te sutverti
vieną-kitą kuopą, nes ki- dainose ar teatrų
lošimuose, tai kvietaip kaip gi galima čarterj registruočiamo prigulėti prie
Jaunų Amerikoj
ti? M?s visai nemanėme ir
dabar ne- Liet. Taut.
Kliubo, nes J. A. L. T. K.
•lanome Medicine Ilat
lietuvių jželsti: nevien tik užsiima dainomis, lošižmonės gal darė taip, kaip Jiems išmais, bet taipogi ir pašelpa ligoje.
rodė geriaus ir. nežinodami
dalykų Taigi, kiekvienas lietuvis Ir lietuvaistovio, galėjo suklysti; už tai
jų peik- tė privalo prisidėti prie Jo auklojimo.
ei
negalima. Bet redakcija nupeikė
Su pagarba,
J. A. L. T. K.

So.

Atsišaukite j A. 01sze\vskio 3259

KŪLIS

Halsted

GENERAL1ŠKAS

Halis,
Batavia, 111.

st„

Chicagc

mu

AGENTAS

Severos

Chicagoj,
"Lietuvą".
apgarsinimus
šiaip
parduoda.
šiaip
informacijas

dabar
Lietuvos.

Turiu pranešti

Canalport

Pajieškau

Chicago, 111.

av.,

savo

sesers

Marijonos

Motiukaičios, iš Vaitkunų kaimo, Solų parap., Ukmerges pav., Kauno

12020 S. Halsted st.,

\Vest Pullman,
UI.

Pajieškau

savo
brolių Antano ir
Pavilanių, iš žeikių kaimo, r.ppenų vol., Panevėžio pav., Kauno gub.
Antanas, girdėjau, pirma gyveno Brockton, Mass.; Kazimieras gi
Chicagoje prie N. Ashland av. Jų
pačių, ar kas juos žino, meldžiu at-

Kazimiero

sišaukti

ro

kombinaciją

gerą

nuo

užkimimo ir gerklės skaudėjimo.

adrpsu:

Rim.

Pavilanis,

Shand,

"Lietuvos"

meldžiu atsišaukti adresu:
Stanislovas Remkas,
166 Main st.,
Seattle,

Ignacas Mineikis,

Užkietėjimas pas Vaikus

2015 Canalport ave.,

gali išmokti barberytrumpu laiku lr galit* padaryt
piuigą kol mokinatės. Rašykit, klau1ami informacijų. Nossokoff'B
Barbei !
College, 1202 Penn ave., Pittsturg,

Chicago, 111.

•te?

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda labai pigiai ant Nortli
sidėp (priešais lietuvišką
bažnyčią)
vežiojimo (delivery), kraustymo, arba

droiveriu drapanos ir visi
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai.
Savininkas turi perdaug bizniu ir vi.tų negal apžiūrėti. Atsišaukti adresu 1656 Wabansia ave., arba telefo-

"Ateitis yra

2334 W. 23 r d st.,

pina

Į

1 floor

pigiai pusė akerio
nauju namu prie N. 61 st ave., 3
blokai nuo Grand ave., karų. 6 blo—

su

School.

Reikalauja$500.00 grynais (casli) pinigais.
Likusius po $10.00 } menes). Pardavimo priežastis
liga.
Atsišaukite
greitai antrašu:
2328 N. 63rd ave.,
Chicago, 111.
ma

daugybę {vairiausių

nių.

ži-

Reikalaukit vieno

kad
sius.

nume-

lių.

Neimkit

Severos

kitų.

jums
GyduoJųsų

Jeigu

aptiekorius neguli jų pristatyt,
užsisakykit stačiai nuo

"ATEITIS"
Broadvvay,

BOSIO.N,

kad

būtinai,

aptiekoj duotų

Adresuokit taip:

366 \V.

veikiai ir pas suauguKaina 25 ir 50 centų.

Reikalaukit

pažiūrėjimui uždyką.

SO.

su

dėtinių, taip vienok stiprių,

"Ateitį" išleidinėją bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateiti".
rio

nekenksmingų

ir

nų

Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50
metams, o
85c. pusei metų.

Ti

K*

MASS.
C t DAR

—

Wash.

Ant- pardavimo:

—

saliunas

lietuarti

vių ir lenkų apgyventoje vietoje,
lietuvių bažnyčios. Parsiduoda

pi-

giai. Pardavimo priežastis: savininkas važiuoja j kitą šalį. Antrašas:
1600 So. Union av., Chicago.
DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS
ant limitų. Sučėdyk laiko ir
pinigų,

—

teisingas

suteikia greitą palengvinimą. Skonis jų yra malonus; vaikai valgo juos labai noriai. Padaryti iš gry-

laik-

raštis, tarnaujantis jaunimo
kultūros reikalams. Tal-

Chicago, III.

Public

bepartyviškas

ir

Monroe 2545.

nuo

(Paliuosuojanti saldukai)

"ATEITIS"

Jurgis Juzėnas,

kai

Severos Tab-Lax

Naujas Savaitin's Laikraštis

blankietai,

Parsiduoda:

1

•

mufinimo ir anglių vežiojimo biznis,
kuris nuo senai išdirbtas ir
puikiai
eina. 2 karietos, 4 arkliai, pakinktuvai.

nu:

neprivalo buti užleistas. Viduriai privalo but aptuštinti
kasdien
reąuliariškai.
Jeigu užleisti užkietėjimą,
ta> tas gali pagimdyti visą
jilę negeistinų pi sėkmių.
Geriaus todėl tai pergalėti
pačioj pradžioj.

Kiekvienus

Pajieskau savo brolio Jono Levicke, pirkdamas čia.
Męs taipogi turime
iš Vivulių sod., Subačiaus vol„ Vilkpuikių eilę dresių šliubams ir vakamergės pav., Kauno gub. ?, metai gy- rams. Su kiekviena šliubine drese
vena Amerikoje.
Meldžiu atsišaukti duodame
šliubinj uždangalą uždyką.
adresu:
Kainos (čienios) vidutinės.
Kazimieras Levickas,
S. Buffenstein,
Box 26,
Ledford, 111. 3447 So. Halsted st.,
Chicago, 111.

—

Į

RAPIDS. IOWA'

Canada.

Sasta,

Pajieškau savo draugų Jono ir Juozapo Shimbelių ir ^rolio Kazimiero
Remkevičiaus. Gyvena, girdėjau, apie
Chicago. Jų pačių, ar kas juos žino,

Reikalingas:

leidėjas.

Atvažiavau gia. Norėdami dasižinoti, atsišaukite
labai svar- antrašu:

kur.

1 floor,

1951

Pamėginkit šiij vaistų ir
persitikrinsit, kad jie suda-

savo

nežinau

o

Antisepsolius

(Severa's Antisepsol)

A. Olszevvski,

Ant pardavimo:— bučiarnė ir grovyro Kazimiero Jurkevičiaus.
Law- sernė su naminiais rakandais, arba
Pirmiaus
gyveno
rence, Mass., paskiaus Chicagoje, 111., be rakandų, parsiduoda visiškai pi-

Pajieškau

vyras su

$750 prisidėti prie gerai apmokamo PIRKITE
NAUJUS NAMUS,
hotelio biznio ir vesti gaspadorystę.
ALE NE SENUS.
Savininkas yra singelis ir turi 3 hotelius, tai vienas visų negali atsakan$1.800.00, ir turite savo locną
Kazimiero čiai apžiūrėti. Jeigu tiek pinigij ir
namą, su 4 dideliais rūmais, ant

Pajieškojimaš.

Pajieškau savo brolio
Ramono. Jisai gyvena Chlcagoje. Jo neturi, bet esi geras vyras, tai atsipaties, ar kas j| žtv.o, meldžiu atsi- šauk, o gal galėsime susitaihinti. aukšto

šaukti adresu:

imamas J vidurį suteikia
malonų palengvinimą, ypatingai jeigu apart to atydžiai
plauti gerklę šiltu
atskestu
skysčiu, \adina-

pagyvenimas.

Reikalavimai.

P.

Plaučiams
(Severa's Balsam for Lungs)

DRAUGIJŲ REIKALAI.

917 W.

Severos Balsamas

augštų puikus

Parsiduoda:
buėiarnė ir groserPajieškau savo giminaičio Juozo
Daukšto, paeina iš Rygos. Prieš 6 nė lietuvių apgyventoje vietoje. Parlingai atsilankykite, o męs iš savo pu- metus jisai gyveno pas lietuvius po davimo priežastis—savininkas išvasės stengsimės kiekvieną maloniai No. 64 S. 2nd
et., Brooklyn, N. Y. žiuoja j Lietuvą. Kreipkitės adresu:
Su pagarba,
priimti.
570 W. 18th st.
Kas apie ji žino, kur jisai yra dabar
S. L. A. 251-08 kp. Komitetas. arba nors žino
Jo adresu, kur jisai
gyveno šituos paskutinius kelis moPetras Vaitiekūnas
"E ATRAS IR BALIUS!
tus, malonėkit pranešti man sekan"LIETUVOS" Agentas.
Po vardu "Gudri Našle," parengtas čiu antrašu:
Dr-stės šventos Petronėlės, nedėlioj,
PETRAS VAITIEKŪNAS,
J. Paradnek,
sausio (Jan.) 25 d. 1914 m., švento 1022 Orcnse st.,
"Lietuvos" Agentas.
Los Angeles, Cal.
Jurgio parap. svet., kampas 32-ro pl.
Dabar jisai lankosi pietinėje
dalyje
ir Auburn ave. Salė atsidarys 5 vai.
skaudėjimuose.
Pajieškau savo brolio, Jono Go- Illinois valstijos. Pas jj galite užsiravakare. Teatras prasidės 7
towto
iš
valandą.
Lavkovos, Kauno gub.
4 šyti laikraštį ir pinigus užsimokėti.
Įžanga 25c. ir augščiau. Muzika B. metai atgal gyveno Chicagoje, dabar
A.
OLSZEVVSKIS,
Ežersltio,
nežinau kur. Jo paties, ar kas žino
"Lietuvos" leidėjas.
Nuoširdžiai užkviečiame visus lie- tų apie jj, meldžiu duoti
Petras
adresu:
Vaitiekūnas yra atsakomas
žinią
tuvius ir lietuvaites atsilankyti
"Lietuvos" agentas, todėl jam kur
Fr. Goto\vtas,
j šitą. puikų teatrą ir balių. Visi gar- 4228 Washtenaw ave.,
Chicago, 111. atsilankius, galima be baimės laik; JAUNŲ
LIET.
AMERIKOJ
TAUT. džiai
pasijuoksite, ir linksmai laiką Ll
rašti užsirašyti ir pinigus jam užKLIUBO
ADMINISTRACIJA.
|
praleisite. Bus gera muzika, prie kumokėti už prenumeratą, o
męs laikChicago, III.
rios po teatrui galima bus smagiai
rašti reguliariškai Biuntinėsime.
J. Jankauskas, Pirm.,
pašokti.
Užkvietfia
A. OLSZEWSKIS,
927 W. 34th pl.
Komitetas.
A. Zalatorius, Pagelb.,
"Lietuvos" leidėjas.
D. Gulbinas, Prot. Rašt.,

jautimas gerklėj, o jo priežastimi yra pergalimas, pasekmė neatsargaus kvėpavimo
šaltu oru, vieton per
nosį, stačiai per burną. Galima taipgi gauti užkimimą
po
ilgos ir varginančios
kalbos, laike kurios gerklė
buvo
išstatyta šalto oro
jtekmei.

ANT PARSAMOYMO.
Automobiliai veselijoms, krikštynoms, pagrabams ir 1.1, yra pigiai
parsamdomi iš Halsted (Jarage. Taipgi automobiliniai trukai perkraustymui Kuraičių, nuvežimui j dypu's ir
t.t., yra gaunami pigiai. Perkraustymui furničių automobiliniai trukai
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir geriau ir greičiau atlieka darbi*.
Atsišaukite j
HALSTED GARAGE,
3222 So. Halsted st.,
Chicago.

—

kuopos susirinkimas.

22

yra žinomas kutenantis pa-

CJty.

p. P. Sel, (Cleveland).
Tamistos
išrinkta: K. Gu- žinutės pradžią praleidome, nes Cleve- Baliaus, gaus kožnas po Rožę, kus gub. Girdėjau, nesenai atvažiavo iš
Ant aprdavimo:
parsiduoda už
lando lietuviai gerai visiems žinomi tik atsilankys, taipgi bus puiki mu- Lietuvos. Labai norėčiau sutikjti. Jos
gis prezidentu, P. Kybartas sek- ir
prieinamą
kainą naminiai rakandai,
ir kvepiančių Cigarų.
ziką,
skanių
nėra reikalo, rašant apie juos,
ar
kas
pačios,
ją žino, meldžiu atsi- visai mažai
pravartoti; dėl artiuiesniu
retorium, A. Bieržinskis iždinin- dėti nuo "A B C."
Komitetas. šaukti adresu:
žinių kreiptis adresu:
ku.
Mr. Jonas Motiukas,

tams

Užkimimas

T Ė M Y KIT E!
Turėdamas $oOO.OO, gali įgyti namą
LankOsi
užrašinėja
So. Halsted st., beveik priešais
Pajieškau savo brolio Jurgio Šim- prie
Renka
kaus. 3 metai Amerikoje. Pirmiau naujai statomą teatrą. Gera proga ir
spaudos darbus. I'erka
lietuviui jgyti namą su mažais pinigyveno prie mainų Bush, 111. Turiu
Ir
svarbų reikalą. Jo paties, ar kas jį gais, biznevoj vietoj ir prieg to labai namus, liotus ir
pigiai.
Kreipkitės platesnėms žisuteikia
žino, meldžiu atsišaukti adresu:
biznu;
nioms į:
Mike Sh'mkus,
reikaluose.
A. OLSZEWSK10 BANKĄ.
443 Collinsville av., E. St. Louis, 111.

m.,

peržiurėaim.

—

Bankų.

ir visų pritruko.
bių reikalų. Taigi prašau atsišaukti,
p. Vargdienėlis. Ačiu. Kirą. žinutę
arba jį žinančių pranešti man adresą.
metų susirinkimams vesti išrink- anksčiau buvome gavę.
Katrė Jurkevičienė (Kastuškiutė),
lima
ir
namon
F.
Doveika.
Jau nespėjome jdėti.
parsinešti).
p.
ti!
Dr. A. Zimoti'as.- Raportai
19 Middle st.,
La\vrence, Mass.
visus
Todėl t.lk trumpai pranešame.
kviečiame
kuoširdingai
Koviršininkų parode, kad pereitais respondencija tilps sekančiame num.
skaitlingiausiai atsilankyti.
metais valdybos absoliutiškai nie- Adresą, išsiuntėm atskiru laiškeliu,
Pajiešktau gaspadinės (housekeepKomitetas.
er) dėl namų darbo. Darbas geras
p. Bijūnėlis. Bus sekančiam num.
ko nenuveikta. Daug kalbėtasi
ir lengvas dėl atsakančios moteriškės.
p. P. O. A. ir Smuklių Priešas. Perapie ateivystės reikalus ir apie žiurėsim
ir sunaudosim tekančiam 4-TAS DIDELIS ROŽINIS BALIUS, Moteris ar mergina, mylinti namų
Parengtas Dr-stės Sunų Lietuvso darbą, tegul ataišaukit adresu:
svetainės įgijimą. Nutarta įsteig- numeryj.
Vak. atsibus ned., sausio 25 d. 1914
John Jankus,
čia dar nepaminėtiems.
ti immigrantų fondą prie drauRaštus

gijų sąjungos

3 reikalingi
Pardavėjai:
šeimynų likeriniam štorui veikti tarp
musų
žmonių. Turi mokėti
taipogi angliškai. Didelis nuošimtis nuolaidos.
Auburn Liquor Store,
749 W. 79th st„

dviveik-

"Vyro Jieškojimas".

nesuprantat.

p.

Tuos visus pasiskundimus vertėtų tiesiog vietiniam
kunigui ir pasai yti, nes, teisybę pa1
sakdua, tai grynai vietiniai reikalai,
; kurie kitur esantiems lietuviams ne\ė- labai
žingeidus, šiaip gi gema tik
B. [tušti ginčai, o laikraščiai jų labai nemyli. Bukite malonus pranešti mums

kirviu užmušęs No-

-IRGVAIKIO PASK. IR EJUC. DR-JA
Jau gyvuoja 3 metai ir turJ
kapitalo suvirs $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy
U pinigi; mokėdami tik po fioaig. eumi),
prisirašyklt prie šios draugijos. Dr
ja laiko saro susirinkimus kas scrodos vakaru apie 8 vai. vak. L. Aptiko
avet., 3301 Auburn ave., kertė 33 cios
gat. Taipgi šita Dr ja skolina pinigus
ant najn j
už prieina m? procontį.

Adresas:

Ignatz Ramons,
John Ambrose
17 John st.,
Branford, Conn. 1230 \V. Madison st.,'
Chicago, 111.

beismento, su porėiu ir
geroje lietuvių apgyventoje vietoje, 2500—2502 West 45U1 Pl„

KAS GERIAU
3-čias AR 6-tas PROCENTAS?
Bankai moka 3-čią procentą,
o Bondsai moka
6-tą procentą, ir
į Bondsus Įdėti pinigai yra geriau

apsaugoti, negu

ant

mortgečių

pa-

skolinti.

Taigi jei nori, kad tavo pinigai
neštų 6-tą procentą, tai Įdek juos
į Bondsus.
Norinti dasižinoti

kas

yra

Bondsai,

rašykit

adresu'.

A. 0LSZEWSK1 BANK
3252 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Račiūno kelionė po Lietuvą.
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės Lietuvos?

Lietuva Judamuose Paveiksluose Jau Amerikoje.

Pirmu kartu Lietuvos judėjimas gyvuose paveiksluose musu hisir Rockuell
torijoj.
st. Jau yra
pabaigti statyti. Iš
Nepamirškit ateiti ant šio perstatymo, pažvelgti j savo gimtlnj
10 namų tik tėra 2 namai.
kraštą, kurj apleidot. Nekartą apgailaujam musų paliktos Tčvynžs.
Daugumas sako: "trokšta mano širdis d. kartą Lietuvą pamatyt".
Nepraleiskit!
Pamatę prieš savo akis vaizdą, perstatantį Lietuvoje gyvenančius musų
NEW CITY SAVINGS BANK, likusius brolius ir sesutes bei senelius, pamiršim savo kartųjį kasdienini
Parduosiu:
i>igiil vieną iš 2 sagyvenimą ir nevienam užžibčs ant veido džiaugsmo spindulys.
vo valgomųjų daiktų; krautuvių.
Ma4601 So. Ashland Ave.,
PAAIŠKINIMO ŽODIS.—Aš renku lietuviškus paveikslus ir rodau žmono partneris šj mčneaį išvažiuoja Lienėms jau nuo 1904 m. Mano vientaučiai lietuviai-ameriklečiai beveik varu
CHICAGO, ILL.
tuvon. Pats 2 krautuvių negaliu apprivertė, pereitą pavasari važiuoti į Lietuvą ir kiek galima daugiau nuimeiti. Parduosiu kTflutttvę atskirai, arti vaizdelių iš Lietuvos gyvenimo dėlei krutamu jų
paveikslų. Kad vientau-

tarpe Western

ave.

Pajieškau savo brolio Antano Laukionio, iš Pasarnikų kaimo, Serijų
gm„ Seinų pav., Suvalkų gub. Gyveno pirmiaus
Slienandoah, Pa. Paskui
išvažiavo į P'ttsburg, Pa. Dabar girdėjau, esąs Indiana valstijoje. Jo paties, ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Juozapas Laukionis
69 Winter st„
GALI APSIRĖDYTI BEVEIK
Eieter, N. H. ba su visu namu. Atsišaukite kuočiams patarnauti ir išvažiavau Lietuvon birželio, 7 d. 1913 m. Tenai vagrelčiausia vienu adresų:
UŽDYKĄ.
žinėjau po musu tėvynę, traukdamas paveikslus virš keturis mėnesius, priPajieškau Stanislovo Svirušio, iš 2098 Canalport ave., arba 1810 Johnmenu, kad visus šiuos vaizdelius ne tik patsai nuėmiau, bet ir išdirbau
ir truputj padėvėti siutai
Nauji
ir! savo studijoje. Paveikslus
Paliepknlnio kaimo, Gadimavo vol., son st. Chicago, 111.
rodant, aš pats apie juos publikai Ir išaiškinsiu.
Overkotai, kurie, buvo užsakyti ant
Telšių pav., Kauno gub. Gyveno DePaveikslus rodys mašinos operatorius p. J. V. DANIELIUS, kuris
orderio už $40, 1 ž $50 ir už $60, dabar
Ilgą laiką
troit, Mich. Jo paties, ar kas ji žino,
prie to praktikavosi.
Parsiduoda:
pienininkystės parsiduoda po $0. ir augščiaus.
meldžiu atsišaukti adresu:
Gali but puikiausiu sportu tiktai už Padainuos n-lė E. Kancieriutė
Kinematografistas A. T. Račiūnas.
(milkmono) jstaiga su arkliu, 2 veį Apart šių
Antanas Lukšas,
bus perstatyta visoki vasaros laukų darbai
žimais ir visais tam dalykui reikalin- $5.
vaizdelių
Lietuvoje.
1343
49th av.,
Cicero, 111. gais įtaisymais. Bizni6 išdirbtas, lieParsiduoda pigiai Čemodanai ir laMusų antras paveikslų rodymo vakaras bus Newark'e, N. J., nedėlioje,
j
tuvių apgyventoje vietoje. Pardavi- gaminai. Nauji ir truputi padėvėti sausio 25 d., šv. Jurgio salėje, 180 NTew York ave. Pradžia 7 vai. vakare.
Pajieškau Prano žebrio, brolio, Jur- mo
Ketverge vakare, sausio 29 d., atsiims Elizabethport, N.
priežaitis: savininkas trumpame siutai ir overkotai vyrams ir januo-!
J., "Clurczafc
gio ir Antano Babickų. Meldžiu atsiHali" svetainėje, 69 South Park pl.,
laike važiuoja Lietuvon. Norintis tu- liams.
Ateikite J
kampas Front gatvės. Pradžia 7 vai.
šaukti adresu:
vakare.
rėti gerą bizn). atsišaukite adresu:
S. GORDON
A. žebroski,
Pėtuyčios vūlihre sausio 30 d., atsibus Bayone, N.
A. Petroshius,
J., Jono Maidašo
Brovvn Rancli,
Vyriškų Drabužiu štorą
svetainėje, 94 E. 21 gatvė, kampas ave. P. Pradžia 7 vai. vakare.
Sherlock, Wasb. &35 W. 34th pl.
Chicago, 111. 1415 S. HALSTED 8T.,
Kln.
A. T. RAČIŪNAS Ir J. M.
PerBtatytojai
DANIELIUS.

Ant Pardavimo.
—

S-.fe

—

—

CHICAGO.j

Telefonas

Humboldt
Atdara

PRANEŠIMAS
ir

L. KAPLAN

MAUDYKLIŲ

CO.

yra

vi-

kambariai

ir

pirkti, bet taip gerų drapanų, taip gražiai pasiutų, taip gra-

KUR INDETI PINIGAI ATNEŠA

DIDŽIAUSI pelną?

moterims.

Barzdaskutykla krūvoje.

Chicago.

sur

315 E. 115th 3f.,

Kensington, 111.

Pinigai laikomi Banke atneša tik 3 procentą.
Pinigai paskolinti ant Mortgečių atneša 5 ar 6 proc.
Pinigai įdėti į Bondsus atneša 4, 5 arba 6 procentą.
Bet pinigai įdėti į namus atneša 10 ir 12
procentą.

FURNICIAI

žiai ant apsivilkusio
gulinčių ir taip pigio-

Geriausius Fur-

ničius, didžiausiame pasirinki-

mis kainomis niekur

kaip letuviš-

nerasi,

AGENTAMS.

Naktį.

Kadangi žemiau nurodytu antrašu
parduotas aaliuuas, tat pranešaRusiškai-Turkiškos ir vime, kad degtinės, alaus, etc. komsokiu
rųšiŲ maudyklės.
panijų agentai, turintieji bill'as prieš
1914-1916 W. Division Street
tą, saliurrą, atsikreiptu nevėliau sauArti Robey Jt.
sio (Jan.) 19 d. 1914 p. prie buvusių
Taipogi Rusiškai-Turkišky maudyklių savininku, kurie tas bill'as išmokės.

DRAPANOS!
Drapanas gali

4532

Dieną

pigiausio

me ir

kame Store:

mis kainomis

gali

rasite
lietuviškame

kėjai,

THE BRlDGEPORT CLOTHINGC 0.
3246-48 So. Halsted St.,

Netiktai kad namai duoda didžiausią procentą, bet
pirkęs namą geroje biznio vietoje, už kelių metų

savo

nekaštuoja, o
fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kainas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti,
kaip kiti storai.
Šis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant išmokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir i
iš

Mat,

mums
drapanas dirba geriausios sviete firHART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS.
ir kiti didėlėmis
daugybėmis, už tai mes gauname geriausį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir
už tai galime ir savo kostumeriams
parduoti geras drapanas pigiomis kainomis. Musų Štoras gauna kasdien
pirkėjų vis daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos už-

Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite
mi arba ypatiškai atsilankykite į musų storą.

South Halsted Furkiture Hūuse
3224-26 So. Halsted

SI., Chicago, III.

keletą iš jų:Namas kaštuoja $5,000, o rcndos neša $600 per metą, per 10 metų $6.000. Taigi per
pati renda nama išmoka. Įmokėk tik $1,000, o ręstą duosime ant lengvų išmokesčių.
2.
Namas kaštuoja $7,000, o rendos neša $732 per metą, per 10 metų S7.320. Taigi per
10 metų pati renda namą išmoka. įmokėk tik $2,000, o reštą duosime ant
lengvų išmokesčių.
3. Namas kaštuoja $16,000, o rendos neša $1.800 per metą, per 10 metų $18,000. Taigi per 9 metus pati renda namą išmoka. Įmokėk tik $5,000, o reštą duosime ant lengvų
išmokesčių. Šitame name yra teatras. "Lease"' šito namo baigiasi 1 dieną Birželio, 1914
metuose. Rendauninkas nori gauti "leasą" ant kitų 5 arba ir io 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 metų
4.
$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.
Turime ir daugiau gerai apsimokančių namų pardavimui.
Šie visi namai yro. išrendavoti ant kelių metų, rendos plaukia kas mėnuo reguliariškai.
Tuos gali pirkti su mažais pinigais ir per 9 ar 10 metų iš rendų išrenki savo pinigus, 1*
Žmonės suka savo galvas, kaip uždirbti
namas tau lieka dykai.
pinigus, o nemato kad čia
uždarbiai laukia žmonių, tiktai jų žmonės nesupranta.
Todėl, jei jieškote gerai apsimokančiu properčių, tai ateikite pas mus, o męs Jums jas
1.

Bell (
Labai Gražios Atvirutes

atsiųsti

atvirutės LietjuRaštininku:

vos

mums

Simauo
Daukanto ir Dr. Vinco

keturiuose koleruoset
atrodo kaip gyvi.

kad užtikrinus

Reikalauju

agenAš parduodu
gerą uzaarbj. Kas prisius
sidabrini dešimtuką ir aavo antrašą, aplaikya porą
minėtų atviručių.
Tollaua bus išleistos visu Lietuvos
kunigaikščių ir kitos lietuviškos

TV»s*rvA»«
i namas J

A Kraitis
/*.£,r»ms

313 SO.
<art

ar

ypa-

chicago, ill.

ŠOKIŲ MOKYKLA.

OERA PROGA!
C Tematika anjfliSkoskalbo* tj v
k y t Ls be mok yto jo(apdary ta) $ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir raSyti be mokyto-

jo
Naujas

13c
Budas

mokytis rašyti

mokytojo

be

10c

Aritmetika mokinimuisi rokuo*
iIiį, gu paveikslais (apdaryta).. 33c
Kas

Telefonuok.ite užsakymą

Patvirtinkite laišku.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

>$

FOR

m

I\ Mikolai uis

KAS

City

J.

KAM REIK, ŽINOTINA:
(ivuodžio 2 d. 191J m. tapo išduotas Sav.
.jų Patcnti; Offiso \Vaihingtone patenii
llntkur iš Cliirago, III., ir Jonui
A. Kilikui U ftaltimore. M d.. tvatijai i 5 rastos
pru taisos,
žinomos vardu "C;»pping Hoadn
fov FoOle l'appir./ Macltires**.
nm iiradimo teisės
pirmraus huvo
išra >jii American Cork * Seal Co.. parduotas
ChicagoK. kuri vHittM permainė var^a j
fmproverf
Cronro * Seal Co., Inc.
korporacija Illinois
\ alstijos.
snlyg užregistruotos patento jaunini peticijos 18 d.
Rugsėjo 1911 m. serijos
num. «40.7»j
L'nited Stafes Patent Ofiice.
spalio 28 d. 1913 ro. minėta
Iniproved
•
iseal Co., Inv.,
'/"711
atpardavė minėto
lira limo tr patento
teisei Juozui Ilutkui iš
t.hicagof.
įuija Spalio 29 tl 191.5 m.
?»*«'«* Baltimore, Md.. ir pardav?
f0.n"įA
Augustu. F.benui ,i
Cfc.cago 111.. po ,/t
ca.ifnis
—

—

tcisiŲ

minėtu

lygiolS

patentu apsaugoti}.

Jttozaj Butkus*

geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.

FILLIPOVJ.ČIUS

ČIA?

^

Strėnų
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra

Antra kliasa
$52.5(]
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:—
A. E. JOHNSON » CO. General Pass. Agents,
27 I?.oad\vay, NEW YORK.
arba įgalioti} vietos agentų.

Atsiuskit 10c prisiuntimui mažos
bandymo skrynutės
Anolos ir persitikrinkit apie jos
gerovę. Adresuokit:

Parduoda už labai žekainas (prekes) na-

Na-gl popieriai laiškams rašyti su
visokiais gražiais pasveikinimais ir su
tam pritinkančiomis dainelėmis, su
auksinėmis raidėmis, su gražiomis Silkinėmis kvletkelėmis ir visokiais paveikslėliais, parsiduoda labai pigiai.
Kas prisius 25 centus pačto markėmis, tas aplaikys 12 popierių su konvertais; kas prisius 1 dollarj per Money Order] arba registruotame laiške,
tas aplaikys 6 tuzinus popierių su
konvertais.
Reikalauju agentų ir duodu ger?
u/.darbj. Adresuokite:
F. NOREIKA,
Box 245,
Salem, N. J.

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo
Gerklės skaudėjimo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo,
ir

pažandžių, Nervų skausmo,

pagalvinių taksy $4.

K.
O

ANOLA ANTi-PAIN BALM

—

"Lietuvos" ir 11.00 per
\isas i

New York

LINE.

Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Amerikos didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiais,
Rusijos imperiškos krasos, naujais dubeltavų
sriubų garlaiviais
RUSSIA
16,000 tony.
KURS K
13,500 tonij
CZAR
13,000 tonj.
JKI ROTTERDAMUI į 9 dienas br persėdimo, j 11 dieni} be persėdimo iki .LIEPOJAUS.
D A Ž N V S P L A U KIO J1J M AI.
Kainos išaugšto mokamos,
Liepojua iki New Yorko $35.00 ir
—

order, tai gaus
knygas 60c. pigiau.

Box 62

RUSSIAN-AMERICAN

—

atsiusiškirpęs 5it<> apgarsi-

money

3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

permainytas.

Mokinama 5 Valcai. 4 two gtepal Ir
taip visokių šokių, kokius nori šokikai; taipgi ir naujausieji.
K o z n a vakarą atdara nuo
7 vai.
vak. iki 9:30 nakties,
po numeriu:
4600 So. Paulina st.
Mokytojas Stanislovas Auškalnis.
Telefonas Yards 3884
Kreipkitės viengenčiai pas 3avąji.

Viso *1.(30

nimais

A. 01szewski Bank

Praneškite Kompaniai Dabar, jeigu jūsų buveinės ar biznio antrašas jau yra ar prieš tą dieną bus

CLINTON 9T.

trečių iubų>

parodysime.

teisingą jųjų patal-

pinimą į
Naująją Telefonų Rooyklę.

tu.

uuuau

Atsišaukite laišku

prieš

Vasario 1 d.

Kudirkos,

tidkal antrasn:

Svstem

Antrašo permainymai turi bui

Isejo ia apaudoa labai gražios

atvirutės, taipogi keturiuose koleruose.

metus

9

St., Chicago, III.

*

tavo

bai gerų namų geriausioje biznio
vietoje, kurie neša nuo 10 iki 12procentų ir kurių vertė kasmet kįla ir
kils augštyn. Čia paminesime tik

štoras yra atviras ir vakarais: Ltarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai.

THE BRlDGEPORT CLOTHING CO.

lt>

sudegtų,

Męs turime pardavimui keletą la-

mu-

Musų

Ateikite ir Patys Persitikrinkite.
Musų štoras yra atidarytas ir vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai.

cim + ala

namas

kitus miestus ir farmas.

ganėdiname.

3246-3248 So. Halsted

Jeigu

Prakilnesni amerikonai spėja, kad ateinantį pavasarį darbai
Amerikoje pradės gerintis
ir kad 1914 metai bus tai metai "of prosperity." Kaipo pamatą laiku
pagerėjimo jie priskaito
užbaigimą Tarifos revizijos ir priėmimą "Naujo Currency" biliaus, kurių tai bilių Amerikos
fabrikantai ir pramonininkai pirmiau labai bijojo ir dėlei to darbai buvo
apsistoję. Bet
kadangi šie biliai tapo apdirbti ir užbaigti pagal Amerikos žmonių norą, tai ta baimė praėjo, ir dabar fabrikantai ir pramonininkai galės drąsiai už darbo imtis. Tokiu budu darbu
busią visur pilnai. Jeigu šie spėjimai išsipildys ir darbai pagerės, tai ir namų kainos tada
žymiai pakils, ir tie, kurie turi namus pirkę, gerai pasipelnys. Todėl, dabar yra geriausis
laikas namus pirkti kol jų kainos žemos, o parduoti su pelnu, tada, kada
jų kainos pakils.

locną namą, randa jam nieko
tavorą perka už gyvus pin*£usi stačiai

mos:

Chicagos namų kainos kasmet kįla

Kodėl tada neperki namo ir neimi pelno kaip kiti ima?

3224-26 So. Halsted St., Chicago, Iii.
Sis storas turi

nes

mo-

pinigai neprapuls, insurance kompanija užmokės pilnai.

SO. HALSTED FMTURE H9USE

Kas pamato apsivilkusį siutu,
pirktu musų store,
klausia koks kriaučius jį siuvo, o kad
pasako, kad pirko gatavą BRlDGEPORT CLOTHING
store, tai
niekas netiki, kad gatavi Liūtai
butų taip puikiai pasiūti, lyg ant orderio dirbti. Tada kiekvienas prašo
musų storo adreso, kad ir jis galėtų pirkti taip gražiai pasiutas drapanas.

jį gauti dvigubai tiek, kiek šiandien

augštyn.

Štore:

Chicago, 111.

už

mas

S.

mus, lotus ir farmas, kurių turi didžiausi pasirinkimą. Apsaugoja
nuog
ugnies namus, biznius ir
furnięius geriausiose kom-

Perkantiems
panijose.
propertę dirba visokias
reikalingas popicrps ir pamortrūpina paskolas
Parduoda lotus
gečius.
visose Cliicagos miesto dair
§500
nuog
lyse

Klausimai ir atsakymai "Lietuvos" skaitytojams.
Klausimas: Kodėl žmonės moka už laikrodi 4 kartus ar net ir
tas? Atsakymas: Nes nei vienas nesupranta tikros fabrikinės daugiau, ncg'i laikrodis verlaikrodžio kainos, arba nežino, kur jįjį už fabrikinę kaina galim.- įgyti.
Klausimas: Kodėl
dį 4 kartus daugiau negu jisai vertas? Atsakymas: Nes vertelgavertelgos rokuoja už laikroįgyja laikrodžius nuo kitų
ir parduoda vieną arba tiktai keletą
laikrodžių į pąvaitę, ir iš žito turi mokėti už savo krautuvę ir padaryti sau gyvenimą, tuom tarp Fabrikas išdirba bei
parduoda
šimtus ir tūkstančius laikrodžtų kasdien. Pavyzdžiui,
jtigu Fabr:k*» parduos tiktai 100 laikrodžių kasdien
ir turės naudos iš kiekvieno laikrodžio tiktai
25 centus, tai Fabrikas jau turi
gryno pelno
kasdien $J5 Ir dabar jųs žinote, kodėl Fabrikas
parduoda Laikrodžius taip pigiai.
Jeigu jus norite pirkti gera Laikrodį, Lenciūgėli ir Pagrožiuimą fabrikine
kaina, tai
pirkite tiesiog iš mūsų ir jųs -utaupinsite daug pinigų ant to
pirkinio. Mušt; Laikrodžiai, Lenciūgėliai ir Pagrožinimai yra labai
parankus, naujausio sutaisymo ir geriausios rųšics, Išdi+bijo gviirantuoti ant 20 metų, 14 k.
paauksuoti (Gold Filled). Laikrodžiai turi
tris makštis, artistiškai
graviruotas. Šitie Laikrodžiai turi patį ger'avfij
mechanizmą, atydžiai nutaisytą ir išbandytą teisintum
ėjimui.
JEIGU JŲS TAT SŪRITE TURĖTI
ŠIŲ
LAIKRODŽIŲ,
LESCIUGRVIENĄ
IR
I.IŲ
PAGROŽINIMŲ, kainuojančiųjų po $35 už $10.50, apžiūrėkite atydžiai augščiaus
stovinčius Laikrodžių, Lenciūgėlių ir
Pagrožinimų
paveikslus,
paski'i
iškirpkite
tuos, kurie
jums daugiau patinka ir prisiųskite mums su $2
uždėlio, ir gavę tai mes tuojaus pasiųsime
jums Laikrodėlį, Lenciūgėli ir Pagrožinimą, kuriuos
jųs
išsirinkote,
įoiius
į
puikią
pliušinę
dėžutę. Kuomet tai atnešta į jųsų namus,
jųs prieš užmokant, galit viską atydžiai ištyrinėti
Jeigu /;.s busite užganėdinti Laikrodžiu Lenciūgėliu
ir Pagražinimais, tai užmokėkite likuta e n
—r--*-"
ausiucoancios is Kfirtos centu.
ir jeigu
ju* neužganėdinti Laikrodžiu, Lenciūgėliu ir
Pagrožinimu, rcpriimkite jų ir męs tuojaus sugrąžinsime jt&ia j:jsij
$- uždėlį.
Męs turirie prikergti, kad, pirkdami
ir
Laikrodį, Lenciūgą
Pagrožjnimus nuo musij, jus visiškai niekti nerizikuojate. Tai vr» todėl, kad mušt) I.aikrodžiai.
Lenciūgėliai ir Pagrožinimai !.<tiirh?ja yra Įfiarantiiojatiii 20 metų, ir įeifu Laikrodi'' pasigadinti! per 20 metų
gvarantuot.i Iaik», ir.e^ pataisysime jums I.aikrodį visiškai nidyttą arba
sime jįjį po jinokčjimui 25
pamainycentų expreso ijlaidoms padengti.
Tie. kurie nori pirkti
Laikrodi be Lenciūgėlio ir Pagrožinimt), užmokės tiktai $6 ir pr'.siijs $1 uždėlio.
Aiškiai adresuokite
...

...

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY

Dept. 212.

505 East 5tb St, N?w Ytrk, N. Y.

4601 So. Ashland

Męs

ave.,

Chicago.

Geo. L.

;

LIETUVIŠKI

REKOKDAU

dabar

turime 30
lietuvlšky
įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar
partraukėme didelį transportą
iš
Lietuvos ir gavome pigiaus,
taip kad dabar parduodama po
$1.00 su Pasiuntimu.

Ukso pres., St. Marcinkie wicz
Yice-pres., A. J. Bierzynski iždiuiukas.
Priima bankon pinigus ir moka
3%. Už sudėtus pinigus mūsų batikoj duodame čekių knygutę, is kuParašykite mums savo adresą, o
rios parašyti čekiai tinka visur. Skomes prisiusime
katalogą, iš kurio gilina pinigus aut Iteal Estate. Perka lesite
pasiskirti ir apsisteliuotl lieir parduoda namus ir lotus. Išsamtuviškom dainoms Ir
deklamacijom-*
do bankines skryneles (boxes) po

pardavimo biznių
niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
pašelpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalaujam:-. agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
sekančiu antrašu:
R38 \V. 33rd st., Cliieago, III. Telefonas Drover 2250.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.

vakare.

Telephone

S A S S ,
Dept. 6,
Chicago. 'ii.

NEW CITY SAVINGS BANK ATPIGO

aukščiaus. Ta i nogi
turi
ir biznierių namų su biz-

ant

K.

1725 W. 18th St..

rek~"du3.
Adresuokite:
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir
A. OLSZEWSKI,
siunčia pinigus j visas svieto dalis. 8?S? So.
Haletei st.. Chlca».
Banko6 Valandos:

Canal 285

Panedčliais,

se-

Iškirpkite šitą apgarsinimą. Kiekredoms, ketvergais ir subatomis nuo
ninkai.s ir pėtnyčiomis nuo I ryto iki vienas narni; savininkas, kurs
iškirps
3 ryto iki 9 vakaro; nedėllo įds, utar- šit g. apgarsinimą ir atneš
jįjį ponui
6 vakaro.
Joz. Husakui, turinčiam
ofisą Lenkiškame Banke, apturės kaštu
knyBile vienas gali uždirbti $25.00 i gutę dėl raudauninką.
Apturėti jąją
galit"
u/dyką, jeigu iškirpsite šj
savaitę liuosomis valandomis; prityrimas nereikalingas.
Gavimui visu apgarsinimą ir atnešite jįjį į mano
ofisą.
sulyg to žinių, rašykit:

K. KATUTIS
LIETUVIŠKAS
GRABORIUS

Jozef Husak
Ofisas Lenkiškam®
Banke. Baltas kampas, North YVeat
Truat and Savinga Bank. L. 6. 1201
—

710 W. I8th St.

LIPMAN

Ghicago

SUPPLY HOUSE

Dept. 7
527 So. 5th ave.,
i

CHICAGO,

1LL. Milvvaukee ave.,

kampas

Oiviiion.

28 metų seuus laikraštis

Vienybe

Tel. YARDS 1532
4

Dr. J. KŪLIS

liftuvninku

EINA KAS SEREDA. BHOOKLYN, N. Y.

paduoda daugiausiai gorij Ir svarbių žinių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaStuo|a metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
Ir

Antanas A. Slakis

Liel^uvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halstetl St., Chicago, Iii.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciaiiškai gydo limpančias, užsisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

A13 V OKATAS

f 3.oo; pusei metų 91.60.

RAŠYK ADRESU:

Dr. G. M. Glaser

J. J. Pauksztis & Co.
120-12-4 Grand

*

Str.,
Brooktyn, N. Y.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

fiiuomi apreiškiu pugodotai visuomeniai, jog esu seniausias gydytojas
an4,

Bridgeporto, praktikuojant

per 22

metup, perkėliau savo ofisą ir gyvenimu J savo locną namą po numeriu

3149 S.

RAŠTIS

Mahmoy City,

Įsteigta
P Iii] MA

juos

3

pinigus taupinimui
procentą metams.

vieno Dolierio iki

nuo

didžiausių

3149 S.

Naudinga

išmokėsiu.

"Katalikas" yra 12-kos puslapių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
"Katalikas" metams $2, puseej meti; $1.

LIETUVIS GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL.
STREET

U2sira5yt

"Katalikas" galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o
gausite vieną "Kataliko" numeri pamatyti veltui.

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

pigiai

ir

r*avo

pas

Čekių
biznį

šią-

vesti.

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus rastus gerai ir pigiai.
PARŠAM IX) Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreugtoje Bankoje, prie
kurios nė vagis, ne ugnis negali prieiti.
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5 mjtus turėsi

10
20

metų
metų

$
.:

pilną informaciją.
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o
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į1
i

kiekvienas žmogus.

kurie pinigus kuparėliuose
o

Buvgs

Nedėliomi

nuo 9

ryto iki

nuo

nuo

8
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1 po

VALANDOS:

DENTISTAS

nuo

j

2634 W. 67th St.

9

Attorney

3310 So.

Halsted St.

krajaus,

geležinkelių
Europą.
ant

po

rytais

—

K ALNA

P£RFECT10N

$1,00 I

uzBUT.'

Tankiai

Mes absolučiai gvarantuojaine, kad Vigorola yra vieautinis sviete vai3tas plaukams
želdinti. Jeipu jums slenka plaukai, jeigu
niežti galvą, jeigu turite plaiskainu galvoj,
tai gelbekite tuojaus. Dabar turite progą
ntgautisavo piauku3. Vigorola jus iss0ydŲ8 ir turetite gražius, ilgus ir puikius
plaukus.. Vigorola yra išbandyta ir gva-1
rantuota
Suvienytu Valstijų valdžios
Nebusi
(Under l>.o Food and Drug Act)
.plikas, jeigu vartosi Vip oro la. Rąžyk
reikalaudamas butelio Vigoroloa.
<•

šilumos

reikalaujant

ankstyvu rudens laiku, pakol
aną nepradėjote pečių kūrinti.
Kokiam
ir

kambaryj norėtumėt, galite šilumą geriausiai
Pečiuku.

su Perfection B<*duminiu Aliejiniu
The Perfection yra ištikimiausias pečiukas, kokį tik
ir iį lengvai gali perkeldinčti. kur tik norite.

greičiausiai gauti

galit

pirkt,

PradOkit nuo miegamojo kambario nr maudyklas Ir gaiė'it smagiai apsirengti
bue iaiie pusryčių
kad Ir *alčiaufį rytį. Pcmešklt j vaisomai kambarį -Šilta
Br* Vštelkit degtuku tuteraus. ir turSsit« snagų, Mltį vakuri-lį.
ai
dali
lSdirl.tl—visur orPeliukai
yra
Tlio rerfeetlon Kedumiuls Aliejiniai
namentai. Bubliai iš lygaus ornamentuoto mėlynai plieno; rikelinial kramtai.
Knatas visados
Ypatinga automatišku prietaisu padaro dumnvimę negalimu
Yifos dalįs lengvai valosi. Virš i juSka. Šalta raukeua.
nuo bile kurios
Gaunamu visur; arba pra*\kit clrkulio.-lo pu paaiškinimais

VigorolaCo.Dep.B.3149S.Morganst.Chicago

ijgns.

Yar<ta23!)U

tikietus'

visą Ameriką ir1

J. J. STASULANIS,
Geriausia

Gyduolė

PLAUKAMS

Chicago,

111.

sustiprina skclpa, sujudina šaknis,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vaitojant du ar tris kartus
j sąvaitę, sustabdjs plaukų slinkimą.
Trinkie gerai į skclpg, ant šaknij
antra

ar

trečia

diena.

PRAKTIŠKAS ISDmBr.JAS IR PARDAVĖJAS MUZIKALISKU JNSTRUMUSTU.
J. ui iu
krautuvę
ir dirbtuvę muzikai i.skij instrumentų. Dirbu naujus
ir gerai pataisau
instrumensenus
tus.
Ncsikreipkit
prie agentų, kuriems' už patarnavimą turite mokė-

Davanos!
Pirkite už $6 vertės musų ži-

ir $1.00.

F, A. POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695
CHICAGO, ILL.

tabako dėl

cigaretų ir išsirinkit sau dovaną iš
sekančių
daiktų: 1—Naujausia importuotas Fonografas su
duda„ kuris

grajina gerai ir aiškiai visokias
muzikas ir dainas. Kiekvienas
gali turėti savo name

2—Geriausią Armoniką

koncertą.

vokiško
notomis ir nurody-

išdirbinio su
mais. 3—Puikų stalavą
nikelinį
Laikrodį su muzika, kiekvieną
kartą grajina 10 minutų. 4—

jums pi-

36
Turiu
praktika ii

paliudijimus iš Rosijos, Vokietijų* it
Amerikos, kad dar
n.»

auicKu

didelis
mentu,

KuuKcnaiisiai.

.Mano

krautuvėje yia
instrupigesnės kaip ki-

pasirinkimas įvairiu muzikališkų
ir

mano

kainos

daug
nors užganėdinpermainau, arba pataisau uždyką. Savo
darbi gvarantuoju.
tų.

Jei pirkęs nebūtų kuom

3231 S. Halsted st.,

Chicago,

K.ZURAITIS
PIRMAEILIHIS BUFETAS

2'KATAL106ftl

šaltas alus, gera deg-

tinė, kvepianti cigarai.
:

320# S0. HALSTED ST.

English Asiatic Tobacco Co., Dept., 115 E. 7t!i St., New York (Jity

DAILUS KALENDORIUS UŽ 10c.
Kas prisius 10 eeuUi markčmis, tas

siunčiame, tik gavę iškalno $6.00.

gaus dailų kalendorių bu paveikslais

Įdėkit
tuojaus,

už

10c. markių ir
adresuodami taip:

nuo

seniausios iki naujausios

:

nuo

DYKAI P

lietuviškų KNYGŲ

Priima svečius

kuoširdingiausial.

naujo miesto Garv, Ind.,
pradžios net iki dabar.

(An

pat jo

rašykit

Josopk Skinderis,
3362 So. Halsted it.,
Cliicsgo, 115.

laidos, pilnas naujas katalogas,
80

pusi,, bus prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJAI MUZ; 'OS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klcrnctų ir 1.1.

Moterų ir vaikų ligų specialiste
——

_

Reikalingi knygų platintojai-ajeniš mažesnių miestelių, pardavinėti
knygas ir laiškams popierai, Adre:as:

M. J. DAMIJONAITIS

903 W.

33rdSt.,

CHICAGO,

ILL.

■

unsas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

Fhone Ganai 1203
Valandos:
6:30 iki 12:00 vai ryto
tuo7:00 iki 8:00 vai. va'i.
Nedelioms

Tel. Austin 737

ru o

0:30 iki 12:00 vai. ryto

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryti

111.

Ssniausm

Lietuvių užeiga pas

CERI AUSI A

juozurfį mm
Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, vestuvėm!, baliams ir u.

širdingu

koaslr broliška roda

pritmlkickvionan

,

dentistas

nes
o

yra

taip, kaip

kuomet

moki
.eerai šokti, visuomet busi
linksmas ir kitu paguo-

dojamas.
mokytis, meldžiu, atsilankykite po numeriu:
C33 W. 33KD ST.,
CH1CAGO, ILL
Arti Morgan gatvės,
Mok'.nama. P;inodPlyjo, TTtarninkf; ir
Ketvergė nuo 8 Iki lfl:?0 vak.
Mokytojai Prof. F
L. Jankauskas,
Mlss D. Tlsaltl.
Norinti

I OflSAS-Kampjs 31 ir So. Halsted gat.
(.Syvaotmas r!r& aptiekos.) X CHICACO, ILL

laikus,

[numirę,

8°5žl!!lG0is6L. Kerte Sšrfl

Dr. O. C. H EI NE

Telephono Yarda 2750
ŠOKIŲ MOKYKLA

CHICAGOJ E.
Kurioje gali ]r»ckvlea*s
gerai ir gražiai išmokti
šokt j trumpę laiką, ir už
labai mažus pinigus. Vaikinai ar merginos, kurie
^nemoka Šokti, niekuomet
Inegali užganėdinti savęs
'Ir negali turėti linksmus

Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gčrimus ir kvO'
pen?iu8 cigarus ir

Rašant man laišką, p.-.minėic katra
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kart.i?
tai

Company

Indiana Corporation-)

D-re Maria Dowiatt-Sass

uuo

J. J. STASULANIS,

£jįf Atsiusk mums ant rankos 50 centu markėmis, o męs jums
prisiusime 40 skrynučių tabako, 4 gJ tunkų už ?6 ir jusų išrinktą
dovano- Likusius $5.50 užmokėsite, gavę i a vorą. Kam ta voras nepatiki, Rali jj neimti. Kanadon ir abelnai j užrubežius
tavorą

Garsinkites "Lietuvoje."

giaus.
metų

tas, ai

Vyrišką ar moterišką paauksuotą laikrodėli, ir puikiai išmargintą.

Standard Oil

ti; kreipkitės stačiai į mano dirbtuvę, bus

St., Chicago.

Musų Barka Išdirba visokius raštus
lr dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose lr reikaluose ypatiškal ir
'aiškus. Tik kreipkitės virSminfr
;o antrašo.

6 iki 9 vakarais

nuo

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

& Counselor at Law

Prekė 50c.

Savininkas

taipgi

ir Subatomis
nuo 9 iki 12

G. J. LEVESKIS,

Telephone Franklln 1173
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Arasrikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri«
minalibkas visuose teismuose
(suduose).

ka«.

Bank

svetimų žemiu pinigus mainome, perkamo ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų i
krajų

—

III.

Ghicago,

yra

III.

o

Iš

Nedeliomis

Mokykla.'

Kalbos:-

30 N. LaSalle St.v Cor. Washington Si.
Siock bchange Bldg., Rooms 1107-1114

GYDO INVAiRIAUSIAS LICAS

nomo

metų. Siunčiamo pinigus ( visvieto dalia pigiai, greitai ir tei-

ir

Ketvergais

UI.

Stebėtinas Išradimas Plaukams Želdinti.

Dr. A. L. Graičunas

Priimame pinigus J Bankų užčėdiJimui nuo vieno doliario ir daugiaua
lr mokamo trečiu ;>rocentą ratomia

singai,

Utarninkais,

^

ryto lig 9 vakare

Telefonas Yards 3162

LIETUVIŠKA BANKA

sas

BIURO VALANDOS:

$1

a.

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal nor$ ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis y^atiškai
arba per laišką siuom antrašu:

F. P. BRADCHULIS

pietų.

Adresas:

ant

*

1. Pradinis Prirc ngiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amtr. plianą,
3. Prekybos Kursas pag.il Rusijos plianą
(dc 1 manančių grįsti Lietuvon!.

Banką.

ryto iki 9 vakaro.
ryto iki 6 vakaro.

Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir prijiijsi man
ivj adresus ir 6 dol., gausi metams "LIETUVĄ" ir padidinta savo paveikslą visai u/dyką.
Aš galiu padaryti da 12 lakštų laiškams posieros, arba dailias sagutrs (kulionikus) su
Tavo paveikslu irgi uidyką, jei prisiusi 2
skaitytojų prenumeratą 4 dol.
Išsirink i.š tų s dovani;, ktirj Tau geriauliai patinka.
Darbas
gvarantuotaSiųsdamas paveikslą
grupoje, pažymėk kryžiuku iš kurio nori pasidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klaupk
laišku, įdėdamas 2 c. krasaženklj.

S. Wood

OLSZEWSKIO BANKOJE
3252 SO. HALSTED ST.,
CK1CAGO.
A.

GELBEKIT JUSŲ PLAUKUS!1

16xJ0.

4600-4602

pess!

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

iimsu agentūros.

Tokios (lovwos reikalingos visiems!
"UKTUV.y DUODI rZDVK.y
Prikalbink 2 "LIETUVAI" skaitytoju ir
prie tų 4 dol. prenumeratos, pridėk tik 1
dolinrį nuo savęs ir prisiij»k man kartu su
•«vo paveikslu
(pikčėrium) išviso S dol., tai
gausi "LIETUVĄ" visiems metams ir artisant
drobės
tišku
tėp'.iot) paveiksi.! didumo

Joseph J. El/as,

BIURAg

vekselines paskolas, algai?, dapinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

laikraštį

Chicago,

===== M/il-innm:!-

ĮSIDĖMĖK!

Savings

REJENTALISKAS

įlETUVOS

Priešai A. Olševskio Banką

Telephone

Town of Lake

liškus Raštus Geriausia Padaro

DRAUGAS PU B. CO.

Gyv. 3112 S. Halsted St„ arti 31-mos

JUOZAS P.RAKNIS,
J135 So. Morgan st..
Chieago.

Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

Parankus Pečiukas

3261 So. Halsted Si.

BANKOS VALANDOS:
lltarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

Rašydami

KAZIS KRAUČUNAS
ATTORNEY-ATLA>V
SBATTLB, VVASH.
403 Lyon Building

CHICAGO. ILL.
ir mūsų

DROVER 5326

Pasportus, Affidavitus,

$>.60
laiškus adresuokite

Dienine ir Vakarinė

gausite

A. OLSZEWSKI BANK
IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

kada-nors

"DRAUGAS" atsieina metams $2,
Užsieniuose metams $3, pusei

torlum
turi Tisas tiesas kaipo Attorney, Advocute;
I'roctor, Sollellor ir Councelor-at-La\v. Veda
visokias bylas įprovnsi tisuose teismuose ir
departamentų įkyriuose. Gavimui patarimų
kreipkitės lalčkais, įdedami krasos ienkISlį
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų
ir miespribuna ypatifkal į visas Valstijas
tus lulyn pareikalavimo. Adresai:

LIETUVYS

Atvažiavusius

matei

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

Skyriau* VlrSintnku, Inspek
Suvienytų Valstijų Inimisracijos

DR. K. DRANGELIS

-

Telephone

—r,

Rašydami adresuokite šiteip:

St.,

Ar

0 metus

Plione Drover 5052

3252 So. Halsted

RANDOLPH 1307

Lsveskio

KAZIS KRAUČUNAS.
!

Rašykite mumi,

7 iki 9 vai.,

nuo

išskiriant nedėlias

Phone Canal 3762.

ADVOKATAS

52.70
279.82

sanvaitėje gali užčėdyti

kitvj miestelių

lOth st.

tai

1418.26

"Kurie Šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus,
kavojo, tie dabar gaudo vagius".
Bankoje gali pasidėti pinigus ir

ant, 3

604!5(>

turėsi
turėsi

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną dolierį
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.

Šioje

cor.

tik tie kurie Eankon deda.

vien.-j. dolierį eauvaiteje padėdamas .ij. Bankon

VAKARAIS:

Chicago.

ŠOKIŲ.

t'&karij. Mokinu kas vakaras. Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai.
Prof. Julius Šalkauskas praneša visiems, kurie nori išmokti šokti, ateiti dienomis nuo 9 valandos ryto ir
nst iki 11 valandai vakare.
Taipgi
mokinu visokius šokius Buck £ Wing,
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step.
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj.
Mokytojai: Miss Ruth. D. Bro^vn,
Misa Joanna "VValets, Prof. Julius Saldauskis, 1843 S. Halsted Bt., Chicago.
Kožnij pėtnyčios vakarę atsibuna geriausia muzika. 1843 S. Halsted st.,

knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išmoke.^tis.
Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias
būdas vedimo rokundu biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali
dien atsakančiai

Halsted Street
33-čią gatvę)

lės ir

Prof. Julius Šalkauskas
užtikriua, kad
išmokys šokti kiekvieną jauu$ ar se114. Išmokinu .als^ t> rūšių, taip, kad
gali flrąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi
išmokinu ir kitus šokius su keletą

greitai.

Rosijo? kons.ulio

nuo

and Clark Sts.,
CH1CA00

lškolektuoja
MOKYKLA

parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, .> ir r. procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
ir visas dalis svieto

So.

(Priešai

Randolph

Telephone

TANANEVECZ,

3249 S. Morgan St.f

lengvų

PERKA ir

SIUNČIA pinigus [ Lietuvą Rosij.į

reikalinga

užsisaKyti

J. M.
aut

Rooni 510 Ashland Block
Cor.

Rusiškas Dovierennastis,

KATALIKAS"

SKOLINA pinigus
PKRKA ir

ir kiekvienam

į

sumų ir moka už

pirkimui ir statymui namų Cliieagos mieste.
parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

DR. A. YUŠKA

CORNER 181h

MIESTO OFISAS:

Dr. G. N. Glaser

Pa.

Tel. Cunnl. 2118

1749 SO. HALSRED ST.

dokumentus.

Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

►

1893 metuose.

Peržiūri

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus

ir toliaus mane rems, esiu namio ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintose ligose.

Utarninkais ir Pėtnyčiomis
Prenumerata metams $2.50
pusei metu $1.25
Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOWSKI CO,,

3252 So. H&lsted Si, CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto

(suduose).

Kerte 32-. os gatvės.

25 metai

jau

kas visuose teismuose

Morgan St.

Telefonas -Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
bu'iais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Eina

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ-

