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Vilniaus Žemės l'kio Dr-ja .inio. Suimtas dabar kalvis An- poniškai
\*o1<ietijoj, negražiai atsimo-j
pasipuošę, pamatę beta turėtų 150,000 kareiviu ir su1 kėjo,
daugiausia gavusi, kaip ruošia ateinantiems metams kur- tanas Koltuša, kurj matė Lipov- sidairantį žmogų, apsiėmė jam
jų pagelba galėtų kraštą valdy- kiekviena prekėjų tauta, nepasi- sus, kurie tvers nuo vasario 15 kas smuklėje drauge su pačtoriu patarnauti
nurodyti tinkamu
ti, kaip valdo ir dabar; Dc la gančdina tuom, ką gavo, bet no- iki 25 d. ] tuos kursus bus pri- Cebotulia begirtuokliaujančius.
MEXIKO.
arklį nusipirkti. Vienas apgaviLietuvos žinios
Rarra, neturėdamas kariumenės, ri pasisavinti visą pietinę Alba- imami norintieji apsiprasti dar
ka nusivedė tat žmogų nuošaMūšiai kariumenės su revoliupats nieko veikti negalėtų, turė- niją, nors tam priešinasi didėsės buotis su garinėmis ūkio mašinoliau, užkampin, jį pasivijo to apcij<'iiicri.iis pasiliovė, bet nežinia, tų pildyti kariumenės vadovo, Europos tautos. Grekai stengiasi mis. Ta pat draugija ruošia tuo
gaviko draugas, sakydamas, kad
ar ilgam.
Kevoliucijonieriij va- Huertos, paliepimus.
KAUNO GUBERNIJA.
pietinės Albanijos apskričiuose pačiu laiku ir antrus kursus nojis
jo pinigus radęs ir tuojau paneiškariumene
dovas su savo
Muerta prie Torreon dabar ma- surengti grekų sukilimą: kadangi rintiems taip pat su ūkio maširodė
išėmęs savus pinigus, liepKAUNAS.
traukė, kaip žadėjo, į miestą
i nomis ir garinėmi- apsiprasti, bet
no pasiųsti 25,000 kareivių. Ka- grekų ten gyvena nedaug, tai
damas drauge tam žmogeliui saMexiko; nepaėmė ir stovinčios
Kauno miesto durnos posė- vus parodvti. Tas, nieko
dangi Yilla išviso turi tik 12,000 pietinę Albaniją traukia grekai mašinomis ir padarinėmis arkliu
blogo
jam ant kelio tvirtovės Torreon. kariautojų, tai nesunku butų ji liuosnoriai iš tikrosios (Irekijos, traukiamomis. 1 mokslą kiek- dyje tarpe kito ko buvo tartasi nemanydamas, išėmė iŠ užančio
C
bihualuia,
mieste
vis
Ji- yra dar
Gal dėl to, kad prieš ii ir dabar ten yra 0o,ooo ginkluotu vienuose kursuose reikėsią mo- apie pardavimą "Saulės" Dr-jai skepetoj surištus savo pinigus ir
at- Įveikti.
11.u- bent dalis jo kariautojų
2,208 ketvirt. sieksniu tos že- padavė tiems ponams; tie, peri Įne rta gali taip daug kareivių grekų, pasirengusių pasipriešinti kėti po penkis rublius.
sirado miesto Torreon apielinBet nėra abejonės, kad
ir
Ūkio
siunnesiskubina
Europai.
mės, ant kurios namai stovi.
Yilla
Ratelių
Draugijų
pastatyti,
žiūrėję, vėl surišo ir atidavė atkOse. Villa buk <u>irgo; bent taip
>r Italija neleis grekams
be
bus
mokinami
Tai jau trečią sykį Kauno du- gal, o
nors
Austrija
čiamieji
traukti j pietus,
dykai,
greižadėjo
patjs abu nuėjo, sakydajo apsistojimą Liiihuahuoj aiški- tai net \lexiko sostinę užgrobti savintiesi Albanijos žemės plo- jokio atlyginimo.
rna ėmėsi šio klausimo svarstyti. mi:
"tu čia palauk, o męs suna jo drangai. Jis buk labai gaitų. Iš to ir gali kilti vaidai tarp
ir ii nertą nelaisvėn paimti.
Labjausiai "Saulės" reikalus už- rasime tą žmogų, kuris pa: 'etė
lisi. kad krašto sostinėn traukti
tarė
tautų.
Europos
didžiųjų
šįkart prisiek, adv. P. Leo- pinigus." Kai jie nuėjo, žmogus,
Mieste Vera Cruz stovi Huernedali. (ialctu rods tai padaryti
Cirek i jos ministerių pirmininMĖLAGĖNAI,
Švenčionių
ap.
nas,
prirodinedamas, kad "Sau- atrišęs skepetą, pamatė,
tos kanuolinis laivas "Zaragoza."
vietoj
ir vyriausiasis revoliucijonierių
kas Venizelos,
išmeldimui pa- Gruodžio 28 d. buvo čia "Ryto" lė," tai švietimo dr ja, auklėjannori
Iluerta
kad juom
pinigų,
Manoma,
surištą
saują
popiergalių.
kad
jis
vadovas, bet \*illa mano,
ramos ir pritarimų, važinėja da- skyriaus
Įsteigiamasis susirinki- ti 100 suvirsimi vaiku. Šis auklėP. Kuzma.
bėgti ant salos Kubos, jeigu ilkarvedis
negu
mas.
gabesnis
yra
bar po Europą; atlankė jis Rypats
Narių prisirašė tuo tarpu jimas reikalaująs 30 tukst. rublių
valdžios palaikyti negalėtų.
giau
C arran/.a.
\ era mą, o iš ten važiuoja Yindobo- 24. Yaldybon išrinkti: pirminin- išlaidu metams. Tokia didelė pi\ aisti jos prie
ŠVEDASAI, Ukmerg. ap. šią
Mieste Mexiko susekė sukalbi Jungtinės
Pri- non ir Paryžiun, o paskui atsi- ku—kun. A. Zardmba, padėjėju nigų suma juk niekur daugiau
turi
Cruz
kareivių.
3,000
kun. Strazdo rupesniu bubuvasarą
Į
prieš 1 Įnerta. Sukalbininkai
lankys Londone ir Berline; gal —M. Meldžiunas, sekretorium— neleidžiama, kaip pačiame mieste. vo
skerdynės
kiltų
jeigu
sakyta,
rezovo sutarė mie-te surengti
parsisiųsdintos mašinos ceatkaks ir Peterburgan.
J. l'rbaitis, kasininke—M. Mel- "Saulė" siulijanti dabar 800 rubmic-te Mexiko, ten siųsti tuos
mentinėms plytoms dirbti ir parA.
nariais:
P.
liuciją ir išversti 1 įnertos valrodosi
džiunyte;
Jakštas,
lių suviršum už žemę, ir
kareivius maištus malšinti. P>ct
sikviestas vyriausybės instruktodžią. Vadovu sukalbininkų buvo
Juršėnas ir S. Burokas. Kandida- tokios pinigų sumos ir ministerisu 3,000 kareivių, titrbut, nebūtų
rius. Iš tų plytų pastatė
sukalbio
Nobles:
prie
tais: S. Apyvala ir J. Meldžiupuikius
pulkininkas
ja negali atmesti (Pirm siulija- namus
numalšinti, jeigu Iluerta
galima
mexiir
vartotojų dr-jos krautužymių
nas.
Nutarta atid ryti skaityklą- mų 500 rub. sumą už tą žemę
prigulėjo daugelis
su
vei. Stogas taip
daug didesnėmis pajiegomis
pat cementinėkonų; jie jau suimti.
-knygyną ir pradinę mokyklą.
atmetė, kaipo perma- mis.
ministerija
kad
numalšinti,
prieš
ypač,
plytelėmis
ir labai
Iš Mexiko praneša, buk pri- negali
dengtas
VILNIAUS GUBERNIJA.
Žioplys. žą). Kadangi "Saulės" veikimas
tą neskaitlingą Jungtinių Valatrodo.
Madero
puikiai
išvertimo
Perkant
piečių
sidėjęs prie
visų pripažintas naudingu, tai g. tiems
VILNIUS.
galėtų susijungti
namams
valdžios Felix Diaz rengia naują stijų kariitmenę
pastatyti, daug
PABERŽĖ, Vilriaus ap. Gruo- P. Leonas patarė, negaištant, sudabar tarp savęs kovojančios parkenkė žydai, kad vos
Gruodžio -5 d. pasirodė čia džio 29 cl.
revoliuciją lygiai prieš 1 Įnertą,
trečioj viepalaidojo čia a.a. kun. sirinkusiems pritarti šiam sunes amerikonai visu partitijos.
Tortoj
pasisekė
pirmas numeris "Sicv.-Zap.
galutinai
ji nupirkti.
kaip ir prieš Carranzą.
laidotuves
prelatą Erdmaną. ]
manymui ir sutikti parduoti
nekenčiami.
M.
R— šys.
gov. Proiiivš!. Žizn" (Šiaur-Va- buvo atvykęs Vilniaus vyskupi- "Saulei"
Anglija, Francuzija ir Vokie- jų yra
žemę. Po trumpų gink:.rinio krašto pirklybos ir prakun.
K.
Michalketija atsišaukė j \Va>hingtoną su
jos valdytojas
čų buvo žengta prie balsavimo:
monės gyvavimas), rusų kalba
ŠIMONIS, Ukmergės ap. Šį
protestu, kad Mexiko valdžia atvičius, kuris ir atlaikė vyriausias už pardavimą pasirodė 20 balsų,
JAPONIJA.
sisakė mokėti nuošimčius nuo
leidžiamojo žu ivalo. Leidėjas, ži- gedului mišias, kunigo dekano prieš—6.
rudenį pradėjo veikti lietuvio J.
nomas knygininkas Syrkinas, reManelio garinis maitinas, lentkraštuose užtrauktų patuose
Novickio ir kitų -.ipiclinkės kuniJaponija po ją pasiekusiai ncIšgirdęs tokį rezultatą, "SauKamionadv.
ir skindeliams dirbti mašiir
per tai, skolinę pinigus laimei ir jai išreikštai Jungtinių daktorių?—prisiek,
skolų
gų asistuojamas. Palaidojo mi- lės" pirmininkas kun. Olšauskas pjūvė
s!<
is.
na.
turi pelno išsižadėti. Nuo Jungtirusį prelatą Paberžės kapuose.
Valstijų simpatijai ir sanjausmui
M—jus.
padėkojo miesto dūmai "Saulės"
niu Valstijų vėl pareikalauta sy- neilgai tylėjo; dabar vėl šiauštievaldybos vardu ir, graikščiai nuVilniaus apskrities giriose
kį padaryti galą revoliucijoms ar- si pradeda prieš Ameriką. JapoVALKININKAS, Vttn. gub. silenkęs, apleido susirinkimą.
ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Gruoatrasta
ba per pripažinimą lluertos valpaklydęs Lydos apskr. Nesenai čia įsisteigė, vietinio klc-.
džio mėnesyje buvo čia valsčiaus
\\
ashingnijos valdžia atsišaukė
elgeta, turįs 100 suvirsimi metų, bono ir kelių ukii-nkų 1 upesniu,
džios. kuriai tąsyk revoliucijos
Matininkų kursus ketinama sueiga Rink virinti ir --varstė
jtonan, reikalaudama užbaigimo
suvaldymui butų pinigai pasko- nesutikimu dėl aprubežiavimo ja- Mikola? Gaidala. Kelyje susirgo l'kio draugija. Kai-kurie, supras- atidaryti prie Kauno žemės tvar- keturkliases mokyklos įsteigimo
linti, arba siųsti Mexikan Jung- ponu teisių Kalifornijoj, taipgi ir yra nugabentas į Savičio ligo- dami jos naudingumą, tuojau pri- komosios
klausimą. Ačiū anykštėnams vykomisijos.
tinu Valstijų kariumenę. Bet pre- dėl sumanymo naujo ateivystės ninę.
sirašė nariais ir jiiese po io rub.
rams, kurie mielu no-u
priėmė
zidentas \Yil-on vis dar nežino, biliaus, kuris reikalauja, kad nemokesnis
tą
(Nario
,o kap., įstojiMuzikos mokyklą steigia
klausimą, tą mokyki;, nutarta
Gruodžio 24 d. Vilniaus tei- mas
kokio raminimo budo pridera
25 kap. Am;* nas narys už- Kauno žinomas kompoz. Juoz. Anykščiuose jkurti. Gii ičti, kad
galinti tapti Jungtinių Valstijų
rūmai nuteisė čia buvusį moka 10 rub.).
smo
atgriebtis.
Amerikon
-\Tarių jau .yra Naujalis. Mokyklos svarbiausia labai palankus tai mokyklai buvę
piliečiais, negalėtų
1 Vilniaus
lombardo prižurėtojo
Prezidento \ViIsono speeialis kakti. o
100.
tikslas—ruošti geru vargoninin- ir raštininkas ir žemiečiu viršipitapti
daugiau
kaip
japonai negali
1
su
atstovas Lind ant Jungtiniu Valpuse
Ši draugija buvo čia ir yra
ku.
Tuo tikslu bus mokoma ninkas. Taigi galime tikėtis, kad
liečiais, todėl ir apsunkinimo atei- padėjėją Svionteckį
stijų kariško laivo "Chester" ta- vy s tė s bilius kreipiamas prieš ja- metų areštantų rotų už pasisavi- labai reikalinga. Čionai visi (iš- skambinti fortepijonu, groti var- susilauksime tos mokyklos jau
rėsi su dviem žymiais mexikoPrieš nimą 22 tukst. rub. lombardo pi- skyrus keletą sodžių) gyvena prie gonais, bažnytiniu giedojimų ir netrukus.
ponus ir juos ažgauna.
Anykštietis.
nais. Toliau tarybas vedė mieste tuos vis u s Japoi iją, kaipo civi- nigų. Kadangi Svionteckis pirm kaimo.
Žemė nepergera,
nes liturgikos. Visas mokslas
padateismo ilgai kalėjo, tą patį laiką
\ era Cruz su 1 įnertos iždo mibet
Anykščiu antstolis su Utesmiltynai;
galima
pa- lintas j keturis kursus: įžengializuotą tautą, užgaunančius, Jungbausmės ir jį
Prezidento tinu \
nisteriu
jam
priskaitė
prie
Magonu.
ir
daryti
'.inoma, dabar, manjan kursan galima pastoti nos žandaru ir sargybiniais darė
gerą.
alstijų užsimanymus, jos
\Yilsono atstovas mėgina prikal- valdžia
paleido.
kuomet už 4—5 varstų reikia neturint jokio mokslo. Mokiniai kratas pas Antaną
protestavo kelis kartus,
Paragį jo
binti iluertą pasitraukti nuo pre- bet
a t*
važiuot arti. ar mėžinį veži; tai priimami ne jaunesni,
nors
atsakymo negavo,
de- krautuvėje, kur daromas limonakaip
Buvo čia teisiamas bu- ir kalbos
zidento vietos ir ją pavesti vienegali buti. Šienapju- šimties metų. Mokestis už mok- das, taip pat ir jo gyvenamamsakyti reikia, to reikalauja tarpLikbrandmaisteris
Vilniaus.
nam iŠ įtekmingiausių mexikonų,
vęs
tai
Ir
ir
formos.
tauti.sko mandagumo
tyj
po 2 mylias reikia su- slą: priruošiamamjam kurse 80 jam bute, pas Laskauską. Taip
manas' už išaikvojimą ugniager važinėt!... Tikras
buvusiam užsienių miuisteriui I)c tas
vargas! P.et rub. metams; žemesniam ir vi- pat padarė kratą pas Laskauską
nemandagumas užgauna Jasiams prigulinčių pinigų. Lik- kol kas
la Barra. LTž išsižadėjimą prebet
žmoneliai
o
moka,
mūsų
tylėti
taip sau duriniame po 100 rub.; augštes- —knygyne ir bute, bet nerado
poniją, japonai
nieko priešingo ir su savim niezidentystės, Huerta butų paskir- įžeidimo niekada neužmiršta, prie inanas nuteistas teisiu atėmimu galvoja: "ot, sako, mūsų tėvai niam 120 rub.
ir 2 metais kalėjimo.
tas visos Mexiko kariumenės vako nepasiėmė.
tinkamos progos juos užgavuPaskui padarė
taip išgyveno ir mes išgyvendovti, o Jungtinės Valstijos pa- siems atkeršija; gali jie atkeršysim..." Ir primink tokiems, kad
Kauno kelių komitetas pa- kratą pas aludininką Česuną, bet
Pirm 3 metų Vilniaus spausižada apginti jo asmenį nuo jo ti
reiktų į kolionijas cit i: "ot, at- skyrė 1914 m. 524,371 rublį vi- ir čia. nieko įtariamo nerado. Be
Jungtinėms Valstijoms, kaip atdos
komiteto
tik
nežinia,
tą
narys
kaip
galėtų
Jaroševskis sako, pasikelk eiti, Ui ir pirkia sai Kauno gubernijai keliams tai- to urėdninkas darė dar kratą pas
priešų,
keršijo Rusijai; tam jie laukia
padaryti be siuntimo Mexikan vien geriausiai tinkamos progos; pradėjo darbuotis, versdamas Į reiks statyti nauja... ir pinigus syti, naujiems tiltams
statyti ir aludininką Liulevičių, kur Parair
kariumenės. Jeigu Huerta pa- dabar
gys turi pasisamdęs sau krautujieško geriausiai tinkamų lietuvių kalbą rengdamas spau- mokėti... o iš kur paimli ? lai t
i
..I
kliūtų į savo priešų rankas, tie padėtojų, turinčių pamatą taip- don' pravoslavu, liturgiją. Dabar išdalies ir teisybė. Skurdas čia
Kauno apskritys gaunąs iš tos vę; čia irgi nieko nerado. Paragyvo jo nepaleistų, jie nepaisytų jau nekęsti galingo kaimyno. "Novoje Vrernia" lauk;a didelės didžiausis. Kal-k-rie po dešim- sumos
142,579 r., iš kurių, tarp gys buvo net suimtas ir nuvaryvisai pažadėjimo prezidento \Yilnaudos iš to darbo. Laiks n.uo
ToMexika.
arba
Prie tokių priguli
tinę
3 turi smiltynėlio, tai kitko, skiriama pliantui vesti nuo tas Ukmergėn, bet pasirodė jo
laiko
sono.
busianti
Vilniaus
liturgija
ir
skursta
su
Mexidėl Japonija ir stengiasi
kokioj lindynėj. Kuris Gostonių sodž., važiuojant į nekaltumas, ir jj tuojau paleido.
Dvasios Šventos pravoslavų vieLaikraščiai praneša, jog vy- ka
daugiau turi, tai noroms-neno- Rumšiškio m.; Ukmergės apskr.
Anykštietis.
susidraugauti.
riausiasis revoliucijonierių vadoroms turi skursti tarp .tokių be- gaunąs 10,425 rb., iš
Dabar Me.\ikan atkako specia- nuolyno cerkvėje skaitoma.
kurių bus
vas ( arranza Jungtinių Valstijų
DARBĖNAI. Laisvės metais
būdama?. Pinigo kad ir turi, tai grįstas kelias nuo Utenos miest.;
li-; Japonijos ciesoriaus pasiuntiGruodžio 26 d. staiga pakiišlygas sutinka priimti, bet jų nys. Jj Mexike entuziastiškai priDimitravo
dvare gr. Tiškevičienors
nu"pačtoj" laiko; bijo ką
Zarasų apskr. gaunąs 19,543 rb.,
nenori priimti generolas Yilla ir ėmė
lo šaltis iki 14 laipsnių; gruodžio
nė buvo įsteigusi
ar
čia
ne \icn Huertos valdininkai,
kad
bus
kitas
nepirkti
parduoti
privatinę vaiObelių miestelyje grinZapata. Tie todėl galėtų toliau bet visi gyventojai, o pirma taip- 27 d. šilta, kaip ir pirma: termo- pastebėtų ir nepasijuoktų is jo, dįs dedamos ir bus statomi var- kams mokyklėlę. Ji nusanidydav e»t i
naikinantį Mexiką naminį jau visi Japonijos gyventojai šir- metras rodė 1—2 laipsniu šilu- jog "kupčium" pasidaręs.
stams pažymėti stulpai; Panevė- vo mokytoją, duodavo butą ir sukarą, ir iš pasitraukimo I įnertos dingai priėmė Huer'os specialj mos. Tą pat vakarą buvo audra su
Minėtoji draugija mano visų- žio apskr. gaunąs 37.960 rub., iš teikdavo mokslo vadovėlių. Bet
ir vėtra, kuri
nieko gero neišeitų. Tąsyk pasižaibais,
griaustiniu
-pirma steigti sa\o krautuvę ir kurių bus skirama mediniam til-, uždraudus vyriausybei laikyti
pasiuntiuj. Fie abiejų tautų širrodytų, kad Jungt. Yaist. negali dingumai rodo, kad vienodi rei- žmones gatvėse vertė. Gi gruo- ūkio padargų sandėlį. Bloga tik tui
statyti ant Dauggyvėnos privatines mokyklėles, buvo uždžio 28 d. vėl šalta: termometrą? iu
pas kaimyną tvarkos įvesti; todėl kalai
kad
namais, mat, visi beveik mie- Klovainių miestelyje, bus panau-i daryta ir Dimitravo mokyklėlė, it
jas riša; rodo,
jeigu
rodo vėl 6 laipsnius šalčio.
noroms-nenoroms, tuom turėtų kas
vaikai buvo
stelio
kiek
namai žydų rankose. 1 ai- jintas tiltas ant Nevėžio
užpultų vieną, kita,
galėupės; Darbėnuosepaleisti.
užsiimti kiti, turinti Mexike svarmanoma atidaryti
reikia
ties
žino
namai.
dama, padės. Tą
gi
statyti nauji
Jungtinių
Smiltynės sodžium; Šiaulių j
bius reikalus, kad ir pri*:š JungGruodžio pabaigoje Vil- Manoma
krautuve.
draugijos
todėl
ir
neant
skiriama
Pajų kapiiš
juos statyti
Valstijų prezidentas,
parapi- apskr.
15,246 r.,
tų
tinu Valstijų norus.
niaus teismo rūmai nuteisė dvi
siskubina j Mexiko maišatj kišjinės žemės, jei s* tiktų parapija. bus Papilio geležinkelio stotyje talo jau surinkta apie 2.000 rub.
(ivvenanti mieste Mexiko amemergini už giedojimą lenkų pa- Bet tam, rodos, parapija netu- pliacius grjstas;
Žmoneliai čia, matyt, jau suprantis.
Telšių apskr.
rikonai bijosi, kad, pasitraukus
rioti.-kos giesmės "l'ože coš Pol- rėtu buti
ta tokių
jstaigų naudą, nes nopriešinga, nes tai juk gaunąs 136,692 rub., iš kurių bus
Huertai ir jo vietą užėmus De
ske" pernai šv. Kotrinos bažnyriai
jon prisideda.
pačių parapijbnų reikalas ir jiems tęsiamas pliantas tarp Telšių ir
la Barrai, nekiltų mieste revoliučioje: baronaite M. Rozenbergai- iš to bus tik nauda.
EALKANŲ PUSSALIS.
Mažeikių (Muravjovo) ir statocija, kas amerikonams nieko gePeterburgo psicho-neurol. inKULIAI, Telšių apskr. Šįmet
Turiu dar paminėti, kad žydų mi varstų stulpai; Raseinių apMėginimai turkų Albanijoj su- stituto studentę, it E. Koblin- rankose ne tik
ro
neatgabentų. Dabar Mexike
miestelio gyventojų skaiKulių
prekyba, bet ir -kr. gausiąs 153,013 rub., čia bus
kitų kraštų piliečių neužkabinė- kelti maišatį nepasisekė. Expe- skaitę, Peterburgo Bestuževo amatai. Kalvio, siuvėjo, daily- pliantas taisomas nuo Jurbarko čius siekia išviso 338 žmonių.
Tame skaičiuje: lietuvių katalija nieks, mažai kitų kraštų pi- dicija Izctto Pašos, kuris mėgi- kursų klausytoją, 20 dienų tvir- dės—tai nerasi krikščionies.
iki Pašvenčių muitinės.
liečių išnaikinta nuosavybės; vien no išlipti Albanijoj su keliais tovės. Kaltinamos jos buvo daLietuvos žinios
kų vyrų 34. lietuvių katalikių moTautvaida.
su amerikonų nuosavybe didelių šimtais turkiškų aficierų ir ka- lyvavime viešame susirinkime šv.
Viltis
terių 118, lietuvių katalikų vaicermonijų ten nedarė, nes Mexi- reivių, nepasisekė. Bet per tai Kotrinos bažnyčioje. To susirinKAVARSKAS, Ukmerg. apskr. kų 42, stačiatikių vyrų 4, žydų
ke, kaip ir kitose ispaniškose pavojus maišaties ir galimų di- kimo tikslas buvęs viešai paroAŠMENA. Pač torių, Ašmenos
Neturtingas Kavarsko žmo- vyrų 35, /ydų moterų 45, žydų
Amerikos republikose, Jungtinių desnių vaidų net tarp didžiųjų dyti simpatiją atitraukimui spėkų vieškeliu bevažiuojantį, apiplėšė gelis turintis 2 dešimt, žemė^. v.iikų 60.
Valstijų piliečiai yra labjausiai Europos taut'i už Albaniją ne- įnu" Rusijos valstybės šalies, va- plėšikai farp Vilniaus ir Rukai: per visus metus uždarbiaudamas
Gyvenamųjų namų: lietuvių
nekenčiami; juos kaltina už revo- išnyko.
dinamos "Privislinskij kraj," ir uių.
Pačtoriui buvo Vilniuje iš šalies, patsai *u vaikais ba- 38, žydų 2i. Yra čia katalikų
liucijų kėlimą, kad valdžiai suGrckija, nors laike karo ma- atnaujinimui neprigulmingos len- įduota ioo rub.. laiškai ir iždo daudamas, buvo susitaupęs 18 rb. bažnyčia, žydų maldykla, pačtas.
teikus progą įsikišti į naminius žiausia aukavusi, bet, pasidėkavo- kų valstybės. Tas prasižengimas' siuntinys nuvežti į Rukainių val- Trečiadieni,
gruodžio 15 d., nu- Krautuvių 8, iš jų tik viena laitų republikų reikalus.
jant Prancūzijos paramai, kuriai baudžiamas nauju krim. įstatų sčių. Pačtorius Čebotulia pagrįžo ėjęs Anykščiuosna, panorėjo nusi- koma žemaičio, kitos—žydų. £yJeigu todėl prezidento \Viliono paskui jos karalius, besitaikyda- pirmos dalies 121 iiraipsniu,
j Rukainius girtas be jokio siun- pirkti ark!j. Kai-koki apgavikai, daį laikę taip pat aotiekos krau-

pasiūlymas

'i

THE LITHUANIAH WEEKLY "LIETUVA"

—

—

IS LIETUVOS.

tuvę ir traktierių. Be monopolio
ir to traktieriaus yra dar šalinės.

Amatninkų
žemaičių.

yra ir

žydų

ir vietos

Pereitais metais iš Kulių monopolio išgerta degtinės už 14/158
rub. 30

kap.

Kulys.

JŪŽINTAI.
Jūžintų

iruod/io
valsčiaus
<

buvo

d.

24

rinkikų

sueiga, kame nutarta Matyti naują raštine; busianti. sako. betoninė, visą medžiagą ir vi>us -tatvmo darbus atlikti ap>iė;ii
p.
Petraitis.

Išvi.«o

kainuosianti

8,4C( rubl.

Rinkikams, vienok, mažai terūpėjo naujus raštinės didumas ir
patogumas, vien tik jiems rūpėjo,
kad mažiau kainuotų metinis jos
išlaikymas, kaip tai: kuras, švieir 1.1, ir kad

sa

Petraičio

nuo

daugiau išgavus

"magaryčiom-."

Lauksime naujos raštin
ton

ir vie-

puikaus rum kad tik neišdvgtų kelių sieksnių ilgumo ir
platumo sulipdyta bakūžėlė.
■.

A. B. C.

MAŽEIKIAI.

Šiaulių apskr.
prisnigo ir
užpustė kelius, jog traukiniai, kurie turėjo atvykti 4 vai. ryto—
atėjo u v. dieną. Gatvėmis neGruodžio 28 d. tiek

—

galima išbristi.

ŠAUKĖNAI, Kauno gub. (I« rkio dvaro baudžiauninkam- l ')
;

ripažinta

žemės

mokėjimas
išsipirkti

Leista

ūkininkams:

—

—

1

—

—

Iš-

išpirkimas.

siekia

8.107

32 kjkaimu

r-

šių

žemė

Paklibakių. Peleniu,

Pailgiu, Giriškių, Telučių
čenauskiškių.

—

—

K. Š.

—

Viltis

ir l\a-

—

UKMERGĖ.

Buvo čia nagrid\ rrininko Meištavičiaus
ir valstiečio \ "ežinto byla dėlei
slapto vaiku mokinimo.
Keli Meištavičiaus dvarų darbininkai kreipė m Į \"yžuonų liaudies mokytoją, prašydami priimti
ir jų vaikus mokyklon. Mokyto-

nėjama

jas vaikų Į mokyklą nepriėmė
dėlei vietos neturėjimo, bet pasisiūlė pats juos pamokyti namie.
Buvo išrinktas tam tikras "daraktorius" ir mokslas, Meištavieiui pritariant, prasidėjo.

"Daraktorius,"

Vėžintas

Meištavičius buvo dabar
traukiami ir apygardos
nuteisti: Meištavičius 8
Vėžintas

2

rub.

ir

tiest.n
teismo
rub.

ir

pabaudos.

o

—

—

PANEVĖŽYS.
Netoli geležinkelio stoties Labos atrasta u

visokių sidabrinių daiktų,
žytų gotiškais papuošalais.

išraiVnt

visų

stovi aiškus vokiškas parašas: "Ernst von Ilaliren."

,

—

Nfdėldienj, gruod/io 28 d.,
mėgino
peiliu
"Blaivybė.-" arbatinėje Smėliuose.
Esą gruodžio 2<) d. turėjo
b u t i jo byla ir bijojo neteksiąs
—

tūlas valstietis Krinčino
atlenkiamu
pasipjauti

žemės.

V. V.

Vasarą buvo paduotas .gubernatoriui prašymas, kad leistų
Įkurti vietinę draugiją. Dabar
V. V.
jau gautas leidimas.
—

ARIOGALA, Kauno gubern.
Traukiami tieson 85 ūkininkai už
keliu netaisymą.

—

ŽAGARĖ.

1

—

—

—

rius
dies

lciclo

Kauno gu'> ruatoliau-

Žagarėje įkurti
dirbinių mokyklą.

ZARASAI.

leista

įkurti

.Šiame miestelyje
mergaičių progim-

kuriai pats miestas skiria
rublių oašelpos kasmet ir

naziją,
500

duoda

pliaciui ž.cmės
virtainių sieksnių.
—

Lietuves

žinios

800

ket-

—

—

—

SUVALKŲ (iUlJEKNUA.
MARIAMPOLĖ. Gruodžio 31
a.a. Petras Draugelis, buvusis "Žiburio" mokyklos Mariampolėje mokytojas, šeštadieni popiet vėlionies kūnas bu«

d. mirė

įleistas bažnyčion,

o

sekmadienį

gedulingų pamaldų palaidotas .icne.-nč. Išpradžiu abudu taip 'palūkanų metam- pasis'k M n: i io> Iii-i) geležinkelio"traukinys už- 'Argentiną, vieną iš žymesniu
puikiai mokėjo savo roles lošti, iki 2,000 <1ol. I'.» penkių metu ln-go netoli nuo čia ant varomo Pietinė> Amerikos
Mariampolfs kapinyne,
i.-paniškų renet kor -aeris užmušystę pa- .-koliii'>
kad
Kun. V. Draugelis.
pi;1 ^i!l'arnu i is turėtu '"-iiioini- rankinio vežimėlio, ku- publikų.
— Viltis
laikė nelaimingu atsitikimu; tam užmokai pcrkt'i pa.-koiintii pini riuom geležinkelio darbininkai

p®

paveiksluose
nors

—

PALUOBIAI, Naumiesčio ap.
Cia neperscnai įkurta parapijėlė,
f kurios bažnytėlę (nors ji ir maža) susirenka daug žmonių net
ir is kitu parapijų, nes bažnytkiemis sausoje vietoje, šįmet atidarė "žiburio" skyrių, žada ati-

dengti mokyklą.

•

Girininkas.

patikėjo ir tuoj
bėgę kaiaivnai.

po

štiviui

at-

NORIN-

PALIUDIJIMAI

TIEMS VESTI PRIEŠINGI KONSTITUCIJAI.
Mihvaukee,

Wis.

\\ iscnnsino

1egi>Iiatura u/gyrė tei-cs, kurios
reikalauja, kad norinti apsivesti,

j parodymui, kad tinka apsivediVILKAVIŠKIS, Suvalkų gub. fmui, turi pristatyti daktaro pa\ ietiniai rn-ai čia rengia net du
vaidinimu, tuo tarpu lietuviai—
ni<.k'>. Nors žmonių, kurie galėtų (uotui ] .įsirūpinti, čia nemaža.
Vilkaviškyje Imtinai reikalinga
skaitykla, kuri vienytų miesto

gyventojus. Dabar jie susitinka
vien gatvėje, kame galima vien
api miesto naujienas pasikalbėti. ,\pielinkC> jaunimas irgi tinginiauja.
■

Vienas

Nabagas.

Lietuvos žinios

—

iš Miras.
RENGIASI LĖKTI PER ATL ANTIKĄ.
Du amerikonai, orlaiviu išraOrville \Yright ir (.iraham

dėjas

rengiasi mėginti lėkti
Atlautiką, taigi iš Amerikos

per

\Vluto.

Eu-

Ta i reikia bo nusileidimo
perlC-kti suvirsimi 3.000 kilomet\\ liile nori pasiimti ir kelis
ru.
ropon.

pasažierius. žinoma, jeigu
norinčiu lėkli drąsuolių.
r5

suras

MILIŪNŲ DOLIARIŲ

NUPIRKIMUI RADIAUS.
Tūlas
Washington, D, C.
kurio
praAmerikos milionierius,
vardės dar uegars'na laikraščiuomise. iš savo turtu paskyrė 15
radiaus
dirbimui
liniui doliariu
ir taikymui jo prie vėžiu sergančiu žmonių

turtingu.

žinoma,
dėl brangumo

gydymo,

nes

nera-

diaus prie gydymo neturtingų iš
jo nesinaudota. L*ž gramą radiai- reikalauja dabar $.250,000.
GAL TAI GERAI BUS.
Plieninis trustas pirko netoli
C'onnsaut 4.000 akru žemės, kunori pavesti kooperatyviškam
besinaudojimui savo darbinin-

rią

kams.
DIDELI PINIGAI PAČTO

UŽLAIKYMUI.
Washington, D. C. Kongrereikalams

pačto

sas

paskyrė

300

tnilionų doliariij, tik pridėjo, kad
laike

sužeisti

janti
o

per

tarnystos

tarnau-

gautų pilną algą,
šeimynos $2,000 po-

metus

miru-iu

mirtinės.

liudijimą.

turėjo but
naujų metu. Tuom
apskričio tei-ėjas Esch-

pildomos
tarpu
ueiter,

Tiesos

tos

nuo

prie kurto kreipėsi busiantieji
jaunavedžiai,
pripažino daktaru paliudijimus be-

savo

pinigų nes laike kelionės sunkiai apsikulė. Ji prašė vyro
užstojo vėtra ir vanduo veržėsi ja nušauti ir tokiu budu kentėjil salioną. o pasažieriai skepetai- mams galą
padaryti. Jos prašytėmis turėjo užkamšyti skyles.
mą jis ir išpildęs. Už tai vienok
Tuom laivu su savo vyru grįžo teismas
jj pasiuntė 7 metams kair prezidento \\ ilsono duktė.
lėj iman.
NEDAVĖ APSIVEDIMUI
TEISĖJAS UŽDRAUDĖ
LAISNIO FILIPINUI.
AUSTRIJON GRĄŽINTI.
Kansas City, Mo. Klerkas atFargo, N. D. Teisėjas Clurlcs
sisakė wluoti apsivedimui leidi- Amidon
uždraudė ateivių užvaizmą filipiniii Salvatori Patino su dai
grą/.inti Austrijon 5 ateivius
ameriko'e Cecilija Handley, įsi- iš
teu paeinančius, kurie į Jungmylėjusia i tilipiną. Klerkas at- tines Valstijas pereitą vasarą atsake, ji
valstijos teikės nelei- kako iš Kanados ir dirbo ant fardžia ve^ti mongolams kaukaziemos. Ateiviai gali but sugrąžinčiu merdinti. Bet, matyt, klerkas ti
vien ten, iš kur jie atėjo, bet
netvirtas etnografijoj, nes filine ten. iš kur jie paeina.
Tuom
i-

UŽMUŠTA SEPTYNI
ŽMONĖS.
McAlister, Okla, Susirėmime

kalėjimo
pabė; 'i

>:irgų

su

kaliniais

mėginančiais
užmušta

sep-

tarpu Kanada gali jų taipgi
priimti.

ne-

REIKALAUJAMA

DIDESNIO
ŠVARUMO GELEŽINKELIŲ VAGONUOSE.

Washington, D. C. Kongresas
Pirmiausia leidosi
biliii. kuris reikalauja diužgyrė
bėgti trį: kaliniai. Jie bėgo prie
lesnio švarumo geležinkelių vakalėjimo vartų ir peršovė visus,
ka> n ėgino jiems kelią užstoti, gonuose, taipgi geležinkelių stasėdo Į direktoriaus vežimėli ir cijose. Dabar mat kaip kokių
geležinkelių traukiniai tinka gekiil >.«i !>C^ti. liet raiti
kalėjimo riau
galvijų, bet ne žmonių vasargai juo* pri>ivijo ir visus nužiojimui.
šovė. Nušautas tapo
teisėjas, pertyni

žn mė-.

diHinis

l'ertillono jsteigos ir du
kalėjimo užvai/.dos.

NEPAPRASTA MEILĖ.

Gaiesburg, III. Tūlas Robert
Iliggins nušovė savo pačią, kad
galėtu v.esti 15 metų savo po(Jukrę, kuri ir prikalbėjo patėvj
jos motiną užmušti. Abudu prisipažino. Iliggins turi 27 metus,
ū
uiuiuityji pati buvo už jj

matyt, ka i
i

grįžti

tėvynę ir gal >unkianie padėjime ten gyveno, vienok dar vis
tebėra stipriai prisirišęs prie
gimtosios šalies ir. kokiai
progai pasitaikius, skubina
matyt, kaip išrodo
lužusi gritelė....

-a.

j<>j<> senoji

Judinamųjų paveikslų

»

nors

pami-

buvo 3

ritiniai.

Dviejuose parodė, kaip
kaimiečiai dirba ant laukų, t. v.
kaip

linus

Sale

rauja. aria, >icną pjau-

parodyta susirinkibažnytkiemiuose, jomarkais
ir šventadieniais, laike
pamaldų
ir procesija apie bažnyčią. Treciasai ritinys rodė Nemuno pa-

na.

to,

mai

krantes

ties

Kaunu.

Vaizdeliai

PASKOLOS

FARMERIAMS.
Washington, Senatorius Norris iš Xebra>kos piešė kongresan
reikalavimą

is visus,

laikraščius ir moka

dos,
pakalbėti
patįs nežino, apie ką
Vokietijos ciesorius tapo apo- bai
o
sutvėrė SLA. rašo. "Keleivyj" teisinamasi, kad
daug,
taipgi
pleksijos užgautas. Bet Vokiekuopą, Į kurią visi kaziruojantieji tas donosas ant kun. K. Alšauskuojančių angliakasių su polici- Įj Peterburge, dingo nežinia tijoj apie panašų
nieks
atsitikimą
kur
keturi
laikraščiu
redaktoriai.
čieli metai, kaip ko ir J. Tumo buvo rašytas i</io
ja ir milicija. Suimta suviršum
nežino. Tasai paskalas vienok priklauso. Jau
Leidėjai
j policiją su pakreipėsi
20 žmonių, o tame 8
m. Tuom tarpu tais metais niemoterįs;
nupuldė vertę visokių procenti- kuopa sutverta, o, rodos, narių
ar
redaktoriai
klausimu,
tiek
kąiš amerikiečiu ju dar ir nekad
nei
iš
čarterio
susirėmime sužeista keli žmonės.
netapo
turi,
nių popierų ir popierinių pinigų,
I trečiąją, buvo matęs. nes lygiai tik po mecentro negali gauti.
Muši pradėjo moterįs, kurios į suareštuoti, bet gavo atsakymą, nes
užėmęs sostą sosto įpėdinis, arba
kareivius mėtė akmenis ir tuščius kad policija dabar apie tai nieko nekenčiantis
į liežuvių rodytojų, kate- tu jie atvyko. Anais metai- skaifrancuzų, gali grei goriją priklauso šio
pasakyti negali. Taigi, matyt,
butelius.
kampo so- tėme Konkolausko laišku- su patai su jais j svarbesnius nesutipolicija žino, kur yra pražuvę recialistai. Nelabai senai atsidarė siteisinimai- "Kovoj" ir "LietuDAUG NENAUDOJAMOS
kimus įsipainioti, iš ko gali karas
daktoriai.
oia vienas jiučiantysis save di- voj," ir ten buvo sakyta, buk t:iŽEMĖS.
kilti.
deliu socialistu lietuvis barzda- iaiškas buvo rašytas pas tulą \!iD.
C.
Washington,
Sulyg žemLondono laikraščiai praneša,
||
skuty klę. Tiktai atidarius ne- kelionį, dabargi esą pas Chikedirbystės departamento surinktų
|| Republikoj Haiti vėl kilo re- buvo galima
buk Anglijos turtuolis Sir
llugh
žinių, Jungtinėse Valstijose yra
suprasti, kokią tai lionį; pirmiaus rašyta, kad tas
už $300,000 ame- voliucija. Mušyj prie Kap llai- spalvą turės
1,140 milionų akrų žemės tinka- Lancyc pardavė
toji "fabrika," bet donosas buvęs numesta- i pečiu,
rikonui Emery iš Cincinnatti pa- tien prezidento kariumenė tapo dabar labai aiški.
mos
Kožną nedėl- dabargi rašoma—kad i sąšlavyžemdirbystei; iš tos žemės
sumušta ir turėjo greitai traukveikslą karaliaus Filipo II, nutik 27% išnaudojami, o
susirenka '"susipratusieji" ną.'—Tikri stebuklai darosi! Tie,
dienį
ar73%,
tiesi. Karo ministeris
pasislėpė ir, einant žmonėms iš bažnyčios, kurie intersuojasi tuom Konkoba 832 milionų akrų, dėl stokos tepliotą garsaus teplioriaus Tiant
buvusio angliško garporte
ciano.
Abrozdas
tas
išbando liežuvius rodyti. Taipgi, lausko skandalu, sako, kad i
tapo jau
rankų tos žemės apdirbimui, guli
laivio "Ouebec."
gabentas Amerikon.
be naudos.
susirinkę, sugalvoja naujus var- šitie laikraštiniai advokatai, m:idus kai-kuriems namams, kame tonjai, negudresni už pati -.r.
mieste
Į!
mto
Azijoj,
eu[I
atsigynimui
Škotijoj,
tautininkai
Glasgow
gyvena. Kaip tai, vie- klijentą, jeigu tokiems
::o!a^yGAISRAI.
pamestos bombos likosi išnai- ropiečiu ir amerikonų, tveriami ną praminė tautišku muziejum ir stėir.s pataikauja.
Vietinis.
Memphis, Tenn. Sudegė kraukintos stikliniai rūmai botaniška- trijų mongoliškų tautų rysis. Ry- aprašė
Vanagaičio prakalbos atsibuvo
Philadelphij'>s organe ir
tuvės E. \V. Trout & Co.; su111c
darže. Policija mano, kad šį tverti sumanė mažiausia iš ci- Chicagoje kas mėnesis emanoia- čia sausio iŠ d. vakare. Kalba,
degė krautuvėse 1,000 bolių medtai sufragečių darbas.
Si- me šlamšte, buk ten randasi lie- kaip tenka girdėti nuo žmonių,
vilizuotesnių Azijos tautų
vilnės. Nuostolių ugnis pridirbo
amas, o tam pritarė svarbiausios tuviškai-tautiškas
ant $300,000.
muziejus, ir buvo užimanti, ir publika atydžiai
jį Ant Havai salų, J miestą Azijos tautos—Chinai ir Japoni- kvietė siii>ti daiktus. Dėlko taip klausėsi pranešimo, kaip vokieI lonolulu atėjo pačto
siuntinys ja. Rusija mėgino Japoniją sa- praminė, sunku pasakyt. O gal čiai stengiasi sugermanizuoti pruFort Worth, Texas. Siautė čia
su gyvu 20 svaru sveriančiu vai- vo pusėn patraukti, bet,
matyt, dėlto, kad ten gyvena socialis- sų lietuvius. Kiek prenumeratodidelis gaisras, kuris išnaikino
ku. Pasiuntė ji motina, nes, ap- Rusijos pakvietimą Japonija at- tams
nepatinkančios ypatos? rių surinkta—neteko sužinoti.
įtaisas Trinity Compress Co.
metė.
su juom važiuoti
T
sirgusi,
Mat nepriklauso prie jų kuopos
negalėir
Sudegė
25 prekių prikrauti geir pabara už jų juodus darbus.
jo.
Rikteraičio byla. Uyla M. K i !<ležinkelio vagonai. Nuostolių
ug|| Gruodžio 16 "pereitų metų iš Tai toki musų kampe žmonės teraičio, kuris kaltinama- yra už
nies padaryta ant $400,000.
|į Vokietijoj prasidėjo kova Lisbono, Portugalijoj, New Yor- gyvena. Apie nekuriuos musų užmušimu savo i>aoi«>> ir nuėmiFort Wayne, Ind. Sausio 22 d. tarp Bremos ir Hamburgo gar- kan išplaukė garlaivis "Oceano.'' karčiamninkus irgi yra labai daug mą save nusižudyti, tapo vėl
laiviu kompanijų. Bremos kom- Jis turėjęs įgulą iš 40
žmonių ir ką pasakyti, bet tegul bus ki- atnaujinta aukšte-n iam teisme
sudegė "National Hotelis." Ugsavo didįjį
"Kaikamštinio
panija
aržuolo
garlaivį
gabeno
nis apėmė taip greitai
Zarasiškis. sausio 21 d. Apkaltintojo apgyžievių tam sykiui.
triobą, kad set* Wilhelm der Grosse" nori už
milioną
Garlaivis
doliarių.
žmonės per langus turėjo žemyn
nėjai remiasi dabar labjausiai
paskirti vien važiojimui išeivių. tas iki šiol New Yorkan neatėjo,
Lietuva Amerikoje. Sausio 21 I)r. A. K. Diefcndorto pranešišokti ir daug jų susižeidė ir
ap- Pasažieriai
3 kliasos galės nau- nors jau senai turėjo ateiti. Ma- d. McCaddin Memorial svetainėje mu, kuris tvirtina, buk M. Kikdegė, vieną gi rado ant trepu
dotis ir iš kajutų 1 kliasos. Ži- tyt, garlaivi tą laike siauttiMOS atsibuvo rodymas ti[>
ilgai lauk- teraiti.s yra apimtas pamisimo linegyvą. Matyt, jis nuo dumų užnoma, jeigu nebus galima susitai- ant jūrių audros kokia nelaimė tųjų p. Račiūno judinamųjų pa- gos, vadinamos Para n
troško.
ta
kyti su Hamburgo kompanija.
patiko.
veikslų iš kelionės po Lietuvą. paeinančios nuo girtuoklia\ im.»:
Žmonių prisirinko pilna svetainė.) todėl jis pats nežinojęs. ką daNELAIMĖS ANT GELEŽIN*
ĮĮ Kaip praneša Paryžiaus laik- || Chinuose, netoli Kuldžos, nors tikietų kainos buvo gana ręs. Kuomi byla užsiraigs, dar
KELIŲ.
raščiai, blržeKo mėnesyj Ispa-- anglių kasyklose atsitiko explio- augštos; mat ko/.nas įdomavo; nežinia.
jtansag Cicįv
d. prasidėjo Haru
$ijo£ karalius ketina atlankyti zija, kuri uiii.ušč 16 darbininku, pamatyti savo gimtąjj kraitį nors
Sausio
Trinidad, Col. Sausio 22 d. čia
smarkus susirėmimas strei-

pačios nušovimą. buvo

lies

mongolai.

!S DARBO LAUKO.

ko

nemano

o

Jis teisinosi, jog pati buvo netic," pareikalavo sugrąžinimo da- sveika ir,
nupuolusi nuo trepu,

ne

|nės,

iš

ir

paskaitas
rusinai,
^ana įdomus ir gražus: tiktai
ir stačiai net melapurvinimo
tik
lierumunai,
23 STUDENTAI SUŽEISTI.
magyarai;
kodėl paveikslai išrodė
apie
nežinia,
Toledo, O. Sustreikavo 400
reikalingais. net priešingais kon- Sanbury, Pa. Važiuojant per darbininkų General Electric Co., tuvių paskaitas aprašyme susi- gysčių. Tasai nešvarus darbas labai tamsus. Jeigu veikiančiostitucijai, dorai ir supratimui ti- tiltą tarp Sanbury ir Northum- nes jie išgirdo, kad kompanija važiavimo nepaminėta. Susiva- pasidaręs savo rūšies amatu pas sios y.patos butų ir gerai kam
kurie priegto juom pažįstamos, tai
berlancl
kėjimo laisvės.
studentams
Sanbury nori numažinti jų algas. Šitos žiavimai! atkako 6,000 mokytojų, socialistus,
visgi pažinti n c
net
ir
l)Ct
atstovo apšvietimo ministedidžiuojasi. Esą, jeigu so- galima, nes. išrodė, it per kokius
augštosios mokyklos, ant jų ve- dirbtuvės dirbo daugiausia lemžimo užbėgo gatvinis karas. Prie
rijos nebuvo, tai turbut jis susi- cialistai su 5avo sąjunga neper- durnus matai, kad dumuoja-juda,
pas; jose dirbo daugiausia merDAUG KANDIDATU.
važiavimui mokytojų nepritaria, mainys savo dabartinės taktikos, bet labai neaiškiai, ir negali visto sužeista 23 studentai, o tame
ginos. Nors jos neorganizuotos,
VVashington, D. C. Fxarnfnuotai greitai galą rasią. Buvusieji ko
bet jo neleisti negalėjo.
gražiai matyt, kaip kad svetrjs sužeista labai sun- bet prie vyrų tuoj prisidėjo.
ties kon-uliatu vietoms atsišaukei skaitliuje
susirinkime socialistai bandė pakiai, gal mirtinai.
timtaučių
padaryto>e filnio.se,
130 kandidatų. Daugiausia reiWhite Star linijos kelti triukšmą, tačiau publika ir kur galima viskas atskirti ir net
ji
Anglijos
Ind.
20
Sausio
Indianapolis,
kalaujamu svetimų kalbų. Tas SUAREŠTAVO
vakaro tvarkdarys jųjų prie to
vpatos aiškiai pažinti. Pono RaBEDARBIŲ d. prasidėjo čia konvencija ''Uni- garlaivių kompanija Belfaste
ir .suprantama, nes konsuliams
dirbdina
neprileido.
čiūno paveiksluose to nėra.
milžinišką
DARBININKŲ
pasažierinį
VADOVĘ.
ted
Aline
of
\Yorkers
America"
vietos ir yra tik svetimuose krašRačiūno paveikslų, esaSan Francisco, Cal.
Policija organizacijos. Veik visi kalbėto- laivą "Britauic," kuris bus taip Apart
Tarpe judamų paveikslų butuose. Konsulius, negalintis svema pas mus šiek-tio'k ir
ir
suėmė laike prakalbų ant gatvės
tokio
įrengtas
kitokių vo nemažai ir
didumo,
kaip
smarkiai
jai
peikė
svarbiausią
timame krašte susikalbėti, ir ten
stovinčiųjų. Tie
su pusantro tūkstančio naujienų. Dabar laukiame p. Pepaskendęs
mo- Amerikos
bedarbių
ka>
darbininkų
vadovę
kita.
labai
jau
aiškus, bet
darbininkų
organizaciją
esantiems amerikonams nedaug
trausko operetės ''Užburtasai Kulaivas "Titanic."
terį I.ucy Parsons. Šitos mote- Amerikos Darbo
žmonių
ir
tie
kuvisgi
netinkamai
Federaciją,
padaryti.
gulė.4 pagelbėt
nigaikštis."
ries vyras drauge su kitais ke- rios vadovu
"Šventoji Naktis" Kai-kurie nudažyti taip raudoyra žinomas fanatituriais anarchistais 1887 m. liko- kas ir
|| Portugalijos sostinėj Lisdo- "Vyturėliui" nekaip nusisekė. nai, kad net nepanašus į paateivių priešas Gonipers,
si
kur streikuoja tarnaujanti Suvaidinta prastai, o ir publikos veikslus.
noj,
kalPARDAVIMAS PRODUKTŲ
Chicagoj nužudytas. Juos
iŠ tų pačių ateivių malonės geMatyt, stengtasi paBrook- siekti
ant geležinkelių, suėmė 200 strei- rieperdaugiausia tebuvo.
tino už bombos metimą ant ĮlavBE TARPININKŲ.
rą sau vietelę turintis.
kuonaturališkesnių .-palvų,
kierių ir pasodino kalėjimam Fa- lyno "šventakupriai" iš džiaug- tačiaus tai nepavyko.
Manitawac, Wis.
Susijungė ina rke t.
Pavyzsmo
tik
trina sau delnus, kad
krūvon 10,000 taimerių iš \Yisdžiui, plaukia laivelis per NemuAlbany, N. Y. Buvo kilęs liepta areštuoti 400, bet kitiems
gausią paimti "į savo nagą" nau- ną su žmonėmis, ir ne tiktai kad
consin valstijos ir apsiėmė Chica- DAUG IŠGERTA IR SURU- streikas tarnaujančių ant Dela- pasisekė pabėgti.
jąją 'viešnią' ("Laisvę"), kuri pa- pats laivas raudonas it
KYTA.
\vare & Hudson geležinkelio dėl
gon
produktų reikalaujantiems
kraujas,
bugusi
Mieste
bėga iš Bostono nuo tau- bet ir žmonės su
D.
C.
Nuo
|Į
Otta\va,
Washington,
stačiai
bc
Kanadoj,
pra- prašaliniirfo dviejų tarnaujančių;
pristatyti juos
tarpiupės pakrašA. Ramanauskas.
čiais vienokiai raudoni. Taipgi
ninkų pagelbos, kurių tarpininka- džios liepos iki 1 gruodžio die- sustreikavo 5,000 žmonių. Strei- žieminės parodos pavilione atsi- tininkų.
tiko expliozija, kuri užmušė 4
vimas brangiai atsieina lygiai fer- nai pereitų metų Amerikos gy- kas vienok traukėsi tik
keletas paveikslėlių, pagal paties
5 valanSmulkmenos.
Nepamenu ku- p. Račiūno aiškinimo, imta nakmeriams, kaip ir konsumentams. ventojai išgėrė 70 milionų galo- das, nes kompanija priėmė atgal Žmones. Paviliono trioba sugriuvo, bet stebuklingu budu žmonės riame tai "Lietuvos" numeryje ties
I;artueriai reikalauja, kad Chica- nų degtinės: surukę 4,090,300,- prašalintus tarnus.
laiku, bet jeigu nebūtų pabuvo
600
rašyta
ir
korespondencija,
išsigelbėjo.
cigarų
komi8,711.000,000
aiškinta,
ciganiekas negalėtų suprasgoj susitvertų gyventojų
kad Central Brooklyne labai
nes
tetas, kuris pristatomus produk- retų. Mokesčiais už alkoholinius
Ind.
ti,
Indianapolis,
žvaigždžių ne.imatė.
Angliakasių
|j Prancūzijos valdžia paliepė daug karčiamų ir nieko daugiau debesįs piešta, matyt, paišiuku
tus priimtų; dabar ėiu tokio ko- gėrimus iždas surinko £85.682.711.
konvencijoj tapo apkaltinta unisavo
ambasadoriui Mexike pa- lietuviai neveika, kaip tiktai tve- nemokančio
miteto nėra. todėl be .tarpininkų
ja Xo. 979 iš Pocaliontas, W.
piešti ir. priegto.
ria diena nuo dienos ir. prisigėduoti
11nertai
UŽPUOLIMAS.
protestą, kad Meximėnulis įdėta, it didžiausis sietas.
apsieiti negalima, o tie išnaudoja
Va., kacl jos nariai yra šnipai ir
konstt mentus.
Springfield, 111. Keturi mas- tarnauja detektyvais. Apkaltini- ke pusei metu sulaikytas išmo- rę, peiliais pilvus viens kitam šioj pusėj debesių: labai keistai
bado. Teisybė mat visada akį
kuoti plėšikai užpuolė miesto mai
išrodė, Kai-kurie paveikslėliai lapasirodė ne be pamato, to- kėjimas nuošimčių nuo svetur ižduria,
do
užtrauktu
iaip ir čia: daugelis įtū- bai
iš
maršalą RythellĮ Waverly. Su- dėl ir minėta unija likosi išmesta
paskolų; paskolose
gražus ir verti pamatymo.
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
žo už tą
ir net
mat yra daug
rišo rankas ir kojas ir įkišo
korespondenciją
iš
francuzų
šiuose
į
pinigų.
"United
Mine
organizacijos
SALOS.
paveiksluose, matyt,
j ieškojo korespondento, kad jį įdėta nemaža darbo ir
tuščią prekių vagoną. Pagrasino \Yorkers of America"; nutarimas
pinigo, ir
Jungtinės V alstijos turi S,000 dar
užmušimu, jeigu
|| Sausiu 18 d. ant Tarpžemi- ''pamokinus" (žinoma, kumščiu) jeigu jie butų atsakančiau pašauktų.
iiį
šitą
šnipų
uniją
ir
organizacijos
didesnių
mažų salų; žinoma,
Maršalas vienok į pusę valandos išmesti
nių jūrių siautė smarki audra ir už netinkantį jiems aprašymą. daryti, turėtų labai didelę
padaryta vienbalsiai.
svarbiausios yra Filipinų salos
svarbą.
nuo raiščių, prikėlė
vėtra, kuri paskandino diktail Parašyti apie šį kampą, kad jaPriegto
ir jų yra daugiausia. Ant tų salų pasiliuosavo
butų
neprošalį
p. Rane tiktai geriama, tai dar ne
žmones ir tokiu budu
žvejų laivelių.
čiūnui patarti, kad parašus teiMich.
supainiojo
PrezidenHoughton,
10
gyvena
milionų žmonių, taigi
vi?kas. Pas mus reikia žmones
plėšikų pliatius, kurie norėjo vie- tas \Vestern Federation of Misingiau užrašyti, kad žodžiuose
daugiau negu visos Jungtinės
dalinti j tris kategorijas: girtuoktinį banką išplėšti.
Charles Mover, atsisakė
ners,
|| Sausio 19 d. Londone atsinebūtų tiek daug gramatiškų
Valstijos turėjo gyventojų šimir liežuvių rodylių,
kazirninkų
buvo
miesto
priimti
Zarasiškis.
tarptautiškoji jūreivystės
klaidų.
tas metų atgal. Prekyba su tomis
gyventojų sudėĮ girtuoklių kategoriją priSUDEGĖ KASYKLOSE.
tus $39.000 sušeTpimui nelaimės konferencija.
Konferencijoj pri- t°jų.
salomis siekia 300 milionų doklauso
daugiausia "paprastieji
Bingham, Utah.
Kasyklose laike Kalėdų atsitikusios aukų. imta sumanymas admirolo Capps,
liarių. Iš šitų salų Amerikon ei- "Boston"
arba tiesiog pasadarbininkai,"
atsirado ugnis, kuri Pinigai tie todėl bus
IŠ WATERBURY. CONN.
na visokių prekių už 100
sugrąžinti kad laivuose butų parengtos tušmilionų
'Keleivio'
kius,
darbininkams užkirto juos aukavusiems.
penkiems
(?).
]
skaitytojai
kurios
tumos,
ir
sumuštus
drūStreikieriai
doliarių. { visokias jstaigas ant
Apie Konkolausko laišką. Kiišsigelbėjimo kelią. Jie visi ir užtikrina, jog jie gali pats užsi- čiai pagadvtus laivus palaikytų antrąją kategoriją, priklauso tautų salų įdėta Amerikos pinigų
tininkai-laisvamaniai. Nedaug jų tos naujienos, čia vėl pradeda
Tris suanglėjusius kuant
pražuvo.
jūrių paviršiaus, neleistų
laikyti, jie neelgėtos ir pašeipų
400 milionai doliarių.
lius ištraukė
gelbėtojai, bet prie nuo jiems nepritariančių nereika- jiems paskęsti. Nutarta taipgi, čia yra, bet kurie randasi, tai visi žmonės juokus daryti iš ano
(?) susirenka į vieną krautuvėle Konkolausko laiško, kuri ji- pakad garlaiviai, ant kurių nėra
UŽMUŠĖ PAČIĄ, NES JI TO dviejų kitų prieiti neleidžia oloj lauja.
50 ir
kožną vakarą kaziriomis plie- rašė "Keleiviui" ir kurį "Pirprisirinkę
nuodingi gazai.
pasažierių, gali apsieiti be aparaPRAŠĖ.
kia. Negalima pasakyt, kad. jie myn" persispausdino.
Šakuma,
bevielinio
tų
telegrafo.
Philadelphia, Pa. K riminališnieko daugiau neveikia, kaip tik- kad Konkolauskas sau
SUSIRĖMIMAS STREIKIEblogus
kame teisme ėiu buvo teisiamas
tai kaziruoja. Ne. Jie skaito ir advokatus tuose laikraščiuose raSU POLICIJA.
RIŲ
80
|| Londone gauta žinia, buk
senelis YVilliatn Kber-

PASAŽIERIAI REIKALAUJA
PINIGU GRĄŽINIMO.
metų
New York.
Pirmos kliasos inein už
pasažieriai, atkakę laivu Majes-

pinai

IŠ BROOKLYN, N. Y.
(lait, ir | er >ekančius j jnki- važiavo darban. Vežimėlis tapo
|j Dideli šalčiui l'rancu/.ijoj iš- Dr. Šliupo prakalba. Smulknutli- \' 1 -;i skolą
i.'mo- sūdau:' y tas.
Prieito ant vietos
vijo iš giriu \ i 1 k u >. Išalkę žvė- menos. Sausio 20 d. laisvamakėi:
tapo r./innšta- darbininkų tore- rįs pasikasa kaimuose i tvartus, niu parengtame vakare Dr.
J.
i -anas ir ketn'ri darbininkai mexiužpuola ir ant žmonių. Kaime Šliupas sakė prakalbą. Publikos
SUNUS M O DRZEJ EVVSKIE- !.• s;ai.
Le C'oquille vilkai sudraskė ei- prisirinko apie 500.
Kalbėtojas
NĖS JIEŠKO PERSKYRIMO.
savo
tema turėjo: "šiądieniniai
nančią mokyklon mergaitę.
Jackson, Mich. Netoli nuo čia
Portland, Ore. Su nu- garsios
mušu prietikiai."
Savo kalboje
asažierinis
geležinkelio traukidramatiškos aktorės, lenkės Alu- 11
atsibuvo gerb. daktaras daugiausia užgrieKu-ijoj,
Peterburge,
dtv.elcu-kieuės, Ralph Modrze- !nys susimušė sn prekių trauki- susivažiavimai liaudies mokyto- bė socialistams už visokių riaujew.sk i atsišaukė teisman su rei- initt. I. /.mušta prie to penki žino- jų iš visos Rusijos. Klausime šių kėlimą lietuviu tarpe ir aro
daug sužeista.
kalavimu perskirti jį su pačia.
mokyklų ne rusų apgyventuose dymą viešojo darbo. Jisai sakė,
Modrzejevvski yra inžinierius, gykraštuose visi pritarė, kad to- jog nei kuniginė spauda nevartoveno Chicagoj.
Pati nuo j<> pakiose mokyklose turi but moki- janti tiek netyrumu ir nepadorusitraukė 1910 m. ir nuo to laiko
nama
prigimtoj vaikų kalboj. mo, kiek socialistai visuose saabudu gyveno skyrium.
Apie reikalus mokyklų tokiuose vo laikraščiuose, kurie kimšte prikimšti kolionių. atskirų ypatų
kraštuose
laikė
gtj

kitas

prie

žemdirbystės

ministerijos įrengti biurą, kuris
ant prieinamų išlygų
skolintų
pinigus farmeriams, norintiems
pirkti farmą, arba jau turimą
pagerinti. Sulyg Norriso sumanymo, larmeriav galttt a iiji aSt,

la-

nes

ir

>

—

«
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ford, Conn., byla Jurgio Leske- jokiu prakalbu". Sausio 18 d. torvičiaus su velionio Kulivinsko gi- ringtoiiiečiai galop turėjo progą
minėmis, atvykusiais iš Lietuvon. i: ^ i r1 i senai negirdėtų prakal1 u.
Kulivitiskas buk palikes keletą Tą dieną atsilankė čia iš \Vatcrtūkstančių turto, kuri > i»;ir tie bury p. K. Maciukonis, kuris ir
Lc- Iceviėius. pasakė taip nekantrai torringiegiminės paj ieško.
kuris taipgi esąs velionio gimi- riu lauktą prakalbą. Pradėjo nuo
kuri- u/.-iėnc vėli«»ni«> lai- darbininku išnaudojimu, bet tuodotuvėmis, buk .sakęs, kad velio- jaus perėjo prie laikraščiu, kunio pinigu nelikę. 1*ž tai dabar ir riuos išvadino žmonių nuxlintone, ir

Darbai, prie kuriu užimti vy- darbai. Palikę knygyną, eikime Sausio 17 d. buvo susirinkirai. šiuom kartu labai sumažėjv; toliau i kitas organizacijas- SLA. mas
visų lietuviu, seminaristų ir
tačiaus merginos turi užtektinai kuopa sausio 4 d.
parengė pra- kolegistų. Mokytojuni išrinkta
darbo.
C. K. ir Apolinoris. kalbas. Mūsų karštuoliai pakėlė
J. Paškauskas, kuris, jįjj išrinlemia už tai, kad SLA. prezi- kus,
prabilo keletą žodžiu j susiVakarėlis.
Vietinėje lietuviu dentas Živatkauskas! .'Išsitarė, kad rinkusius, prižadėdamas pildyti,
vakarinėje mokykloje p. K. Mik- yra nešvarumų "KtVvoje,'' "Ke- kiek galint, savo priedermes. Talo, to mokyklos vedėjo, pastan- leivyje'' ir kituose "jų" laikraš- me
pačiame susiėjime išrinkta ir
gomis surengta vakarėlis su pra- čiuose?
nauja valdyba "Literatinei Maikalbomis ir dekliamacijomis, kuSausio 11 d. atsibuvo SLA. ronio Draugijėlei":
pirmininku
rias atliko patsai p. !Miklas. Pas- kuopos susirinkimas, kuriame buišrinkta A. Tamuliunas, kuris bukui buvo šokiai. Jaunimui toki vo balsuoti centrališki viršinin- vo tos
draugijėlės užmanytoju ir
vakarai yra labai malonus bei kai. Tuli kuopos nariai visa sapirmininku iki šiai dienai; pirm.
naudingi ir daugelį patraukia nuo vaite pirmiaus aplaikė balsavimo pagelbininku išrinktas J. Miliaussmuklių su jųjų svaigalais ir ne- korčiukę su agitacija ir pažy- kas; raštin.—J. Svirskas; iždišvarumais.
P. O. A. mėjimu balsuoti "už savuosius."

prasidėjo.
jais (?). Girdi, esama ponelių
Reporteri?. .agentų, po miestus važinėjančių
ir raginančių žmones užsirašyti
KreČmoniutes
Iš
gyvenimo. laikraštj. žmogus, ir nenorėdaSofija Krečmoniutė, kuri k/*) mas, užmokąs du doliariu, o
metais užmušė savo buvusį neva paskui gaunąs nuodus rieškutėmylčtinį ir dabar randa-i bepro- mis per ištisus metus. Kalbėtočių namuose Midcileton, bus ne- ja- ragino žmones apsisaugoti,
IŠ PITTSTON, PA.
trukus sugrąžinta j valstijos ka- o agentams, sako, dirbti, kaip
visiems, butų geriau. Koki gi
lėjimą. Taip sakė Or. \V. l;i-her,
Tarptautinis Bazaras. Knygy1 -pradžių laikraščiai
tų namų perdėtinis.
taip baisiai nuodingi,
inas—agitacijos lizdas. Pittstone
sn
Krečmoniute, sakoma, turėta kalbėtojas nepaaiškino. Iš to payra dvylika pagelbinių draugijų,
bėdos. Pereitą vasarą ji du kar- ties kalbėtojo išgirdome, kad ir
taipgi kuopos SLA., S.L.R.-K.A.
tu baudė iš tų namų Išbėgti. Pro- visos
apdraudos
tinsurance) ir LSS.
Tarpe čionykščių lietutas jo-, sakoma, dabar visai ge- kompanijos yra žydiškos.
Vien
vių,
draugijų ir kuopų randasi
ram stovyje, ir ji net tukti pra- S.L.R.-K.A. išganymas.
Kalbėtoir keletas veikėjų. Gaila tik, kad
dėjo, nes nuo bile kokio darbo jas, matomai, norėjo sutverti čia
šių veik'ėjų nuomonės labai plaatsisako. Krečmouiutė, sakoma, to .-usisvienijimo kuopą, bet nečiai viena nuo kitos skiriasi, ir
dabar skaito labai daug laikraš- atsirado nei vieno norinčio prisiveikimas mažai atgačiuose apie bylą Harry Thavv, rašyti. Prakalba, abclnai imant, pertai jų
bena Pittstono lietuviams gero.
kurį stengiamasi paliuosuoti už buvo silpna ir supainiota. TurGruodžio mėneso pabaigoje čia
taipgi pasiremiant būt. ir patsai kalbėtojas tai jauužmušy-tv
atsibuvo tarptautiškas bazaras
tė, kadangi pabaigoje atsiprašė
tuo, kad jis buvęs beprotis.
(Bazar of Nations po "nursių"
W. R.—K. publikos ttž savo mažą
tuoksią
susivienijimo priežiūra), rengiair negalėjimą geriau kalbėti.
mas naudai
biednų ligonių. ŽinDarbai pas mus silpnai eina.
čia buvo matyt Įvairias taugeidu
Pilno laiko nedirbama. Iš kitur
IŠ MANCHESTER, N. H.
tas, pasipuošusias tautiškais drapribuvusiam darbas sunku

kivirčai teisme

gauti. bužiais. Tautas
reprezentavo moVyturėlis.
terjs; reprezentantai buvo nuo
anglų, vokiečių, francuzų, škotų,

Pataisymas. Darbai,
kaip "Liet." .V3 minėta, čia eina
pusėtinai. Nuo šitų metu praDarbai.

džios

medvilnės

vietinėse

au-

IŠ ROCKFORD, ILL.

bent

kame

pusę visų
dyklose,
darbininkų sudaro lietuviai, suĮvairumai. Pereitais metais čia
trumpino darbo dieną pti^e va- susitvėrė dramos draugija, kuri

landos (pirmiau dirbta ioj/j vai., išpradžių
vadinosi
Rateliu,
dabar (o vai.), ir užmokestis pa- paskui persikeitė į 'Liet. JauniDarbas mo Dramatišką
didinta /i nuošimčio.
Draugiją,'' o danors ir galima gauti, bet sun- bar
virto
"Lietuvos Mipagaliaus
kiai. Tas pats su darbo gavimu nu ir Dukterų
Pašelpos Draugiir vietinėse čeverykų dirbtuvėse. ja." Sausio 17 d.
šioji draugija
Čia yra ir vietos žmonių, nega- parengė, matomai agitacijines,
linčių darbo gauti; su žmogum, prakalbas, į kurias pasii«.\ ietč k<.iliš kitur atvažiavusiu, žinoma,
bėtojum p. Kučinską iš \ alpadar blogiau. Vasaros metu, prie- raiso. Pradėdamas
kalbėti, skunšingai, čia darbas lengva gauti. dėsi nežinąs apie ką kalbėti 'r
Tilpusioje "L." korespondenci- tik čia pat atėjusi jam mintis k .1joje yra padaryta keletas- klaidų. bėti apie Lietuvos istoriją. KalPažymėta, kad čia yra viena val- bėjo apie valandą laiko. Neskaigomų daiktų krautuvė, vienas tant klaidų, parodanciųjų kalbėkriaučius ir vienas barzdaskutojo labai mažą apsipažinimą su
tys-lietuvis. Ištikrujų fci, čia yra nuisų istorija, pastebėtina • ratodvi valgomų daiktų krautuvės. riaus
nuo

nukrypimai
paimtosios
Ką bendro su L'.etu\ o s
istorija turi musų kunigai ir.
pavyzdin, toki kalbėtojo išsitarimai: "Nestatykit bažnjcių,
geriaus svetainę! Ką jus ten girdite toje bažnyčioje? Kunigas
niekados jums to nepasako, k.j
aš čia šiądien"
sunku įspėti.
nas "Kareivis," nes visos ketuRagino žmones prie laisvės (?),
rios draugijos yra visai atskiros
bet ką bendro turi tai su musų
organizacijos.
istorija, arba agitavimu už praN. A. Rastenis.
kalbas
parengusią
draugiją r
Apart to visko, kalbėtojas nelabai ir mandagus buvo (kokiu bilIŠ SO. MANCHESTER, CONN.
du? Red.).
Abelnai suglauTMD. kp. susirinkimas. Pra- džiant, reikalinga pasakyti, kad
kalbos. Sausio ii d. pas p. J. naudos iš šios prakalbos greiApart toje korespondencijoje minėtųjų biznių, lietuvių rankose
yra laivakorčių agentūra ir dar
saliunas. Ten pat pasakyta, kad
čia yra S.L.R.-K.A. kuopa blaivininkų ir L.S.S. benas "Kareivis." Turi buti: S.L.R.-K.A. kp.,
blaivininkų kp., L.S..S kp. ir be-

Januškevičių
TMD.
mas.

atsibuvo

metinis
kuopos sutrinkisekantiems me-

103-Č10S
Valdybon

išrinkta: pirmininku

tams

Januškevičius,

iždininku

p.
p.

J.
A.

Zokaitis (abu buvo senoje valdyboje), vice-pirmininku p. J.
Užupis, raštininku p. F. Krauzaitis ir knygium p-le C). Kraužiutė (šie visi
nauji valdyboje nariai). Praeitais metais mažai kas
nuveikta.

Šiais

metais žadama
pasidarbuoti. Kad sukė-

daugiau
lus daugiau gyvumo
kuopoje ir
jąją sustiprinus, vasario 15 die-

nai rengiama prakalbos. Kalbėkviečiama iš Xe\v York'o
p. V. K. Račkauskas, "Tėvynės"
redaktorius. Susirinkimai nutarta laikyti kas mėnesis.

tojum

Tą pačią dieną atsibuvo naujai
susitvėrusios L.S.S. 214 kp. parengtosios prakalbos. Plakatuose

kalbėtojum garsintasai p. L. Pruseika neatvyko. Todėl
prasidėjo
visa eilė
dekliamaciju, kurias atlikw keletą ypatų,
ir iš kitur

vietinių
atvykusių. Ponia R. Zokai-

tienė pasakė

juokingą

monoliovienos galvos."
Beto, p. Segevičienė su dukterim
patiekė susirinkusiems kiek muzikos. V ieton
neatvyknsiojo p.
Pruseikos, kalbėjo p. A. Žvingilas (apie
gą:

"Viskas

ant

kruvinąjį nedėldienj).
Publika, rods, liko>i užganėdin*aJ. Žvalgas.
15

TORRINGTON, CONN.

Prakalbos. Darbai. Šiame
miestelyje per keletą mėty nebūta

temos.

velšių, airių, italų, japonų ir t.t.
I autos lenktyniavosi, pardavinėjamos įvairius produktus, sudovanotus turtingesnių miesto
gyventojų.
Apart aukščiaus paminėtų taudalyvavo ir. lietuviai. Lietuvių tautą perstatė dvylika mertų,

ginų-lictuvaičių. Mūsiškės
pasipuošusios
drabužiuose ir

buvo

Lietuvos

kaimiečių
pardavinėjo lietu-

vių sudovanotus produktus.
Kadangi lietuvių tautą reprezentavo čiagimės merginos, tai
dauguma mūsiškių tuomi žingeidavo ir per visą bazaro laiką (keturias dienas) SKaitlingai lankėsi.
MuSų kraštutiniems "veikėjams" lietuviškas skyrius

ir pats

pasipuošimas lietuviškų merginų
tautiškais
nervus.

rūbais didžiai ardė
Vieni mat geidė, kad

šale lietuviško

darbininkais, ėjusiais prašyti

pas

nuo

pasigailėjimo. Dauguma

už-

sa

carą

už

darbą. Iš \ iparašyto skaitytojai

vestuvių. Taigi rudis garavo kai- važiuoti.
-kuriose galvose ir jųjų savininkams nedavė ramiai
klausyti.
pasibaigus, prie kuoprisirašė 3 nauji nariai.
Bijūnėlis.

Prakalboms
pos

—

Sausio 18 d. čia parengtos

IŠ

Bedarbis.

SIOUX

CITY,

IA.

Darbai.
Lietuviai.
(iyvenančia
lietuviai
savo
tieji
didumoje
dirba Cudahy ir Armour sker-

prakalbos, kad atgaivinus SLA. dyklose. Turinčiųjų kitokius darbus esama tiktai apie (o žmonių.
66 kuopą. Kalbėjo Dr. J.
Šliupas Darbai,
kaip paprastai šiame laiiš Scranton, Pa. Publikos
prisike,
sumažėję. Daugelis paliuoninku—J. Tiškevičia; knygium— rinko p.ina svetainė. GerbiamaTarpe kitų verta paminėti "Lais- J. K1 orius.
sai kalbėtojas papasakojo apie suota nuo darbo, o likusieji pilvės" leidėjas Naviaekis, kurio perMinėtoji draugijėlė turi savo lietuvių istoriją, kaip žmonės nų valandų taipogi nedirba. Kaip
šiamasi j SLA. prezidentus. Mat
knygynėlį, bet visai mažą,—nes baudžiavas eidavo, užkliudė in- ir kitose šios kompanijos skeriki gruodžio i d. 1913 m.
'draugas' Naviaekis 1911 metuose iš pašalies niekas knygučių nekviziciją, nepralenkė socialistų, dyklose,
nėra mažiau už kitus pasidarba- prisiunčia; tai tik tas
už darbo valandą mokėta po 20c.
kuteturi,
uždrožė ir katalikų kunigams.
vęs SLA. sugriovimui. Ir šiądie- rias patįs
draugai yra suaukavę. Pastarasai dalykas nepatiko pra- Siia mokestis tapo vienu centu
ninė Naviacko "Laisvė" mėgsta Išviso
knygelių esama į keturias kalbose buvusiems katalikams, sumažinta, taigi iki 19c. už vaSLA. niekinti su geru apetitu. dešimtis. Labai butume
dėkingi kurie iš apmaudo, matyt, net landą. Taėiaus tai tiktai nauTad todėl gal "draugai" ir nori toms
jiemsiems darbininkams; senesypatoms ir spaustuvėms, kojomis j grindis
pradėjo kalinjam atsimokėti išrinkimu į Cen- kuiios paaukautų keletą knygu- ti.
20c. iš kitur
Kaip galima spręsti, Dr. Šliu- nieji tėbegauna po
tro prezidentus.
atvažiavusiam darbas nelengva
Vienok, rodos, čių musų knygynėliui. Knygy- po kalba
j susirinkusius padarė
ar negeriaus
Du lietuviai skerdyklose
butų palaukti, kol nėlis niekams nenueis, nes jeigu dideli
(Prie augščiaus til- gauti.
įspūdį
sutvers
užima
Kanados
kada lietuvių skaitlius čionai suaną
"Laisvė"
augštesnes bosų vietas:
pusios Bijūnėlio žinutės apie
Gražis nuo 1908 m. ir J.
susivienijimą, tad ten gal butų mažėtų, tai knygynėlis bus pa- L.S.S.
Juozasvakarą sausio 10 d. Šitatinkamesnė vieta.
siųstas ten, kur yra daugiau lie- sai korespondentas prikergia, kad Stukonis nuo 1912 m.
Ant galo dar vieną gražų ruoBiznio srytyje vietos lietuviai
tuvių.
tai pirmutinis Ansonijoje vakažą musų kraštutinių veikėjų nostovi: turi 7 valgomųjų
Tuom pačiu laiku likosi užšiaip
ras, atsibuvęs be svaiginančių
riu paminėti. Gruodžio mėnesio
krautuves, fotografijos
daiktų
megsta Lietuvių R.-K. Mokslei- gėrimų; ano korespondento užsusirinkime
ir saliuną. \ i si užsilaiknygyno draugija vių Susivienijimo kuopa: pirmiįstaigą
tėmytieii apsvaigę nenuoramos,
rinko viršininkus. Musų karštuo- ninku išrinkta
J. Tiškevičia, pir- kaip galima ir iš paties kores- ko pusėtinai. Pora lietuvių čia
turi gražias svetaines, kame dažliai, matydami, kad senasis ne- min. pagelb.—J. Paškauskas, rašpondento suprasti, kitur pasigėnai rengiama šokiai ir kitoki pataps išrinktas į knygyno iždinin- tininku—A. Tamulunas, iždininrę, į vakarą atėjo. Red.).
kus, ėmė mesti po du balsu. ku
silinksminimai.
J. Klorius, knygium
J.
Tautietis.
Tokiu budu "senasis" viršininky- Svirskas;. Čionai
Savo bažnyčios vietos lietuviai
seminaristams
stę laimėjo. Ant nelaimės, vie- ir kolegistams yra užginta susi[neturi. Prisig'iudi; k<>l-kas j>rie
nok, vienas iš balsavusių prisi- eiti. Tat seiliaus ir lietuviams
lenkų parapijos. Buvusis iki šioIŠ KENOSHA, WIS.
pažino ir tuomi visą gešeftą pa- nelabai patogu buvo. Bet
lei
kunigas-lenkas,
pramokęs
dabar,
Užmušė vyrą
gadino. Knygyno iždininko rin- gavus musų kalbos
teismas pagy- šiek-tiek lietuviškai, aprūpindavo
kliasą, galikimai turės vėl atsibūti vasario ma bus susieiti kas
savaitė, ir, be re. Nepaprastas dalykas atsitiko lietuvių dvasiškus reikalus. Nemėnesio susirinkime.
čia pereitą savaitę.
Tūlas Z. senai tasai kunigas iškelta, ir
ši
abejonės,
proga atneš nemaža
Ištikro, žmonės daug kalba pas naudos, nes galima bus nevien (maskolius) buvo "ant burdo" jojo vieton turime dabar visai
mus apie liuosybę, apie naudin- tik
pasilavinti bei pasimokyti sa- pas lietuvius Beinaravičius. To- nemokantj lietuviškai. Nors liegumą balsavimo, o vienok šiuom vo kalboj, bet ir
pasidalinti min- dėl, kad jis netinkamai užsilaikė tuviai su lenkais iki Šiolei gralaiku, stačiai pasakysiu, purvinus, timis ir abelnai pasinaudoti iš ir nuolatai "kibdavo" prie šeimy- žiai sugyveno, taėiaus dabar nori
tamsius darbus veikia. Ir vis tai asmeniškų susitikimų.
ninkės, Beinaravičiai atsakė jam atsiskirti, pasistatyti sau bažnyvardan žmoniškumo, vardan meiir vyras turėjo išsinešti. čią ir pradėti savistoviai
"burdą,"
Svirskas.
gyventi.
J.
lės artimo ir vardan apšvietos ir
Vienok velnias j|, matomai, po Tam tikslui jau ir žemės turi nusenovei kurstė ir j pašones badė. sipirkę 7 liotus prie Leech st.,
progreso!
Supleškėtumėte jus su tokai
Vieną vakarą, pereitą savaitę, gražioje ir parankioje vietoje.
IŠ ZEIGLER, ILL.
esant namie tik Beinaravičienei, Dėlei bažnyčios vietos tarp lieprogesu ir žmoniškumu....
—-

—

—

...

J.

IŠ

NEW

Liudis.

PHILADELPHIA,

Įvairumai. Vietos lietuviai šią Z. atėjo ir bandė jiega įsiveržti tuvių čia kilo daug nesusipratižiemą šventė net dvejas Kalė- j Beinaravieių namą. Jis jau nei mų: kiekvienas biznierius norėdas: amerikoniškas ir rusiškas. ir langą pradarė ir stengėsi pro jo, kad vieta butų aprinkta ties
jj šeimyninkę ištraukti. Beinara- jojo namais. Tačiaus galutinai
Neapsiėjo, žinoma, be

svaigalu,

kuriu čia žmonėms užtektinai pa- vičienė pradėjo šaukti pagelbos,
o
slaptieji smuklininkai. pagalios griebė revolverį ir šoLietuviai uivaldė miestą. Ši- rūpina
vė į užpuoliką, įvarydama
jam
tame miestelyj lietuviai pradėjo Slaptos smuklės ir jųjų savininkai yra tikra Dievo rykštė mū- kulką į pažandį. Užpuolikas, perapsigyventi 27—28 metai tam atbėgęs porą blioku, puolė negygal. Dabar lietuviu čion pri- sų žmonėms. Jeigu žmogus eina vas.
kuone
į skvernus kaskaitoma apie 1500—1600.
Iki pro šalj,
Beinaravicienę suareštuota ir
miesto
rin- binėjasi jam, kad ineitų vidun.
PA.

—

>

—

čia

silaikė ramiai. Bet buvo ir negali matyti, kad jicškanticms darnuoramų. Mat, tą dieną buta bo nėra ko nei
manyti čionai

skyriaus butų kabojęs kryžius; antri gi, geidė,
kad
lietuvaitės, vietoje rutų
kviet'kos, už savo kasų butų tuurėdninkų
rėję raudoną vėluką (socialistų pastarųjų
nosim pristatyta priešais "Koroneriaus
ženklą). Tautų atbudimas, ypa- kimų, kurie atsibuvo 1913 m. ru- Viduje tuojaus pakiša po
Čia
pat pasirodo ir "mi- džiury." Išsiaiškinus dalykų stotingai lietuvių kilimas kultūroje, denyje, retai kuris iš lietuvių į svaigalų.
kurios
savo kabinėjimuo- viui, teisėjas paleido Beinaravisiukės,"
apsišvietime, prisipažinime savęs tuos urėdus pakliūdavo, nes lie- se
prie
įtrauktųjų svečių nei ga- cienę, sakydamas: "Moteriškė,
lietuviais—visa tai musų kraštu- tuviai atiduodavo balsus už ainei
krašto
neturi. Drauge su kuri tokiu budu gina savo garbę,
lo,
tiniems veikėjams, matomai, tik- rius ir kitus svetimtaučius. Dabuti tik pagirta, o neperseglamonėjimais neuž- gali
bar rinkimuose išėjo priešingai: visokiais
roji giltinė!
kiota.
Eikit ramiai namo,—niemiršta svečią raginti gerti ir
Nuo praeitų metų musų mieste išėmus keletą kitataučių, j įvaikas
R.
jus nekliudys."
užsilaiko "Lietuvių Knygynas." rius urėdus išrinkta veik vieni "pundyti." Kaip išrodo švarumo
tos
smuklės—nėr ko
Į knygyną ateina veik visi Ame- lietuviai. Girdėtis, naujoji valdy- žvilgsniu
nei kalbėti. Jeigu žmogus tų viba
užvesianti
rikos laikraščiai. Knygyne ranmiestelyje geresnę
IŠ SPRINGFIELD, ILL.
dasi didesnė dalis Amerikoje iš- tvarką. Tai gyventojų yra pa- sų kvietimų ir šaukimų "užeiti"
visoki paVietos lietuviai. Darbai. Sialeistų knygų. Taigi, lietuviai geidaujama, kadangi kai-kuriose nepaklauso, prasideda
Ir pajuokimai. Kaip iš- me mieste lietuviu
šiepimai
čiausia niekam nebuvo. Žmonės
miestelio
vietose
labai
nešvaru.
yra apsigyveliuosą laiką gali sunaudoti pasičia
nieko negalėjo pasimokinti, kaslaptos nę nemažas būrelis. Kiek mus
skaitymui. Ant nelaimės, kny- Beto, bus pareikalauta nu stryt- siplatinusios yra
dangi kalbėtojas nesuteikė tei- gynas lankomas labai menkos karių kompanijos, kad pastaroji smuklės, galima spręsti iš to. čia išviso esama, nėra tikros žikad kai-kurie vien iš to "amato" nios,
singų faktų iš musų praeities; Pittstono lietuvių dalies. Dar ma- telegrafinius
kadangi lietuviai iškrikę po
stulpus tvirčiau
rengėjai, vylęsi agitacijos už sa- žesnė dalis jj šelpia medžiagiš- įkastų žemėn. Dabar stulpai su- gyvena. Sausio 16 d. 25 slapti ,«isą miestą. Menama, kad esama
vo draugiją, iš tos
prakalbos irgi kai. Vietinis klebonas sako, jog kasti | statų krantą, tai gana smuklininkai buvo patraukti tie- Įtipi'j 1,200. Biznierių skaitlinėse
son, ir beveik visi turėjo užsimonieko nepešė. Betikslis ir nepirmąją vietą užima saliunininprie knygyno priklauso vien be- dažniai jie parvirsta. Nepersekėti
po $29.00.
kai (apie 15), iš ko lengva mareikalingas kitų žmonių jausmų dieviai ir kiti blogi žmonės. Už- nai vienas toks stulpas, virsdaBuvo čia L.S.S. kuopa, bet,
ir tikėjimo užgavimas, apart su- tai
kad girtavimas yra įleidęs
sužeidė
Grimas,
K.
tyti,
net
iš
pavojingai
ponį kartų
sakyklos teičia sako, jinai sugriuvo.
kaip
simažinimo naujai įstojan«;ių na- kėsi blogai apie
šaknis mūsų lietuvių tarkomgilias
galiuno
7-nių
metų
vaikutį;
knygyną atsiuž vaiko sužeidimą užmo- Kuopa turėjo apie $5.00 savo iž- pe.
rių iš tikinčiųjų pusės, riieko ne- liepti, išvadydamas jj
panija
Valgomųjų
daiktų krautukirminų
galėjo atsiekti (prie visa ko rei- lizdu. Klebonas dar nei vieną kėjo Grigaliūnui $20.00 ir dak- de. Vieni nariai sugalvojo, kad vių esama 6, ir yra dar vienas
tuos pinigus reikią
pragerti; kiti siuvėjas. Kitokių vertelgų netukalinga atkreipti atyda ir į ap- kartą knygyne nebuvo.
Plaušinis.
tarų lėšas.
buvo
tam
kalbos
bei
priešingi.
Taip kuopa rime. Vietos lietuviai turi savą
skelbimų
Kad knygyno tvarkai nieko nerašybos "šluir pakriko.
bavimą."). Prakalboms pasibai- galima butų užmesti,—to negalibažnyčią. Iš draugijų 4 priklauSausio 3 d. nubalsuota šitą so
IŠ ALLEGANY, N. Y.
gus, ponia M. Mercaitienė ir p-lc ma
prie bažnyčios, ir tiek pat yra
pasakyti. Knygyne yra plakaimclj paversti miesčiuku. Pir- tautinių. Girdėtis, buk norima
O. Keturakiutė padekliamavo ne- tinama
per musų kraštutinius
Iš moksleivių gyvenimo. Čia miau
jisai buvo kompanijos nuo- vėl sutverti pairusiąja SLA. kuoblogai nusisekusių eilių.
kairiuosius veikėjus truputis fa- atokiai nuo
miestelio randasi Šv. savybe.
Prieš kiek laiko vietinių draupą. Musų draugijų susipratimą
natizmo, partyviškumo. Ant ne- Bonaventūro,
tėvų Pranciškonų
Darbai vietinėse anglių kasyk- labai aiškiai
gijų "Taryba" buvo sumaniusi patinkamų ypatų šnairuojamu,
liudija aukavimas
užlaikoma, mokslainė, kurioj yra lose tuom tarpu eina gerai. Dirstatyti tautišką namą, o jeigu grumojama kumštini. Kad
Tautos
kame dalyvavo
Namams,
taip ir keletas lietuvių moksleivių. bama kasdien. Vien
to negalima butų
anglių "lio- vos viena šv. Juozapo draugystė;
pasiekti, tai yra, štai parodo kad ir toks atKaip senai į čia lietuviai pradė- duotojai" mažai teuždirba, bū- visos kitos
bent ilgesniam laikui pasisamdyti sitikimas :
draugijos apie tą
jo
atvykti ir kas iš jų buvo pir- tent: nuo $35.00 iki $45.00 j dvi
tuom pačiu tikslu svetainę.
1 aužmiršo. Dabar
Tūlas lietuvis vos spėjo išnešti mas—sunku
svarbų
reikalą
pasakyti; bet mekartais net ir mažiau.
čiaus dauguma musų žmonių, ne- iš
girdėt, kad p. Glemža, vietinis
knygyno sveiką kailį tūtai, tams bėgant, jų skaičius didina- savaites,
Smuklių priešas. vargonininkas, ruošia vakarą su
supratusių aiškiai dalyko, tą su- kad drįso kritikuoti vieno gar- si.
Šįmet lietuvių čia yra išviso
manymą atmetė. Dabar toji pati saus 'oratoriaus'
vaidinimu. Kuomet atsibus ir kas
prakalbą. Ateina
penki Seminarijoj, o kebus vaidinama—kol-kas nežinia.
Taryba sumanė parengti tautišką antras žmogelis į knygyną ir devyni:
turi kolegijoj.
IŠ ANSONIA, CONN.
vakarą, kuriame prisižadėjo imti meldžia užveiždos užrašyti laikDarbų pas mus esama daugiauIki šio laiko lietuviai čia nesiai anglių kasyklose.
dalyvumą visi įžymesnieji vietos raštį, paminėdamas laikraščio
Dabar
turėjo savo kalboj pamokų, bet Vakaras ir prakalbos. Sausio kai-kuriose
lietuviai.
dirbama
jųjų
pusę
('Lietuvos') vardą.—Tai draugas šįmet, pargrįžus visiems atgal po 10 d. L.S.S. 186
kp. statė sccnoje laiko, kitose daugiau. Klondike
TMD. 117-ta kuopa savo lai- norite
užsirašyti "Lietuvą?"
eiti
nutarta
Kalėdinių švenčių,
veikalą "Išgama." Atlikta neblo- kasyklos, prigulinčios
kytame susirinkime išsirinko sau klausia užvaizda, ir nuo
Springfield
savęs pas mokyklos viršininką ir pragiausiai. Publikos buvo nema- Coal Co., nesenai
naują valdybą: kuopos pirminin- priduria: "Aš rodyčiau
sustojo, ačiu
kad leistų laikyti lietuviš- žai. Vaidinimui
draugui
šyti
jo,
ku išrinkta p. J. K. Guokas, bupasibaigus, buvo kam apie 300 žin. neteko darbo.
užsirašyti "Keleivį," "Keleivis" kas pamokas. Ką
pasakė, tą ir šokiai su skrajojančia krasa. Dovęs Valparaiso studentas. Tiki- yra
Sustojo taipogi tai pačiai komgeresnis. "Keleivyje" yra
Tam dalykui išrinkta po- vanas už
daugiausia atviručių panijai priklausančios anglių kamasi, kad prie šio pirmininko juokų skyrius apie "Džian Bam- padarė.
ra
vyrukų, kurie, nuėję, persta- gavo,p-lė A. P. iš Xe\v llaven,
kuopai geriau klosis. Kuopoje bą," "Keleivis" užtaria
syklos miestelyje Riverton (apie
tė viską viršininkui. Viršininkas
"draugų
Conn., ir p-le L. K. iš A n sonia. 8 mylios nuo
dabar esama 35 narių, vis jaunų
Springfield). Dardarbininkų reikalus" ir 1.1. Po tam visai neprieštaravo :r
paveKitą dieną ta pati kuopa pa- bas pas mus labai sunku
ir dirbti galinčių vaikinų. Viskas
ilgų aiškinimų, vietoje "Lietuvos," lijo turėti
gauti,*
lietuvių pamokas sykį rengė prakalbas kruvinamjam kad ir už
klotųsi gerai, jei nesuvėlintas iš- žmogelis gauna
pinigus pirktum. Blo"Keleivį" ir turi į savaitę. Tačiaus yra viltis, kad nedėldieniui
leidimas raštų, kurių dar ir iki
paminėti. Kalbėjo gas dalykas, kad darbininkai patįs
gėrėtis Džian Bambos spyc:ais. ateityj galėsime
skaitlių pamokų L. Pruseika iš So. Boston, Mass. išpaikino savo boselius.
šiolei negauname.
Čia
dar
ne
visi
Kaip gir,
uiusų ve'kėjų« lavaitėje padidinti
Papasakojo, kaip pasielgta su dėti, daug kur esą imama
pinigai

*

darbininkų
ko

padaryta taip, kaip parapija, o
ne atskiri biznieriai,
norėjo.
Viską Žinąs.
IŠ RIVERTON, ILL.
Darbai. Darbai čia, kaip "Lietuvos" Nįi buvo rašyta, iki šiolei anglių kasyklose ėjo vidutiniškai. Bet štai sausio 13 d. stai-

uždarytos

tapo

ga

Springfield
los,

ir

ir

tuom

Riverton,
Ta/lorville kasykpačiu aj»io i,(>oo

žmonių neteko darbo. Kasyklos
uždaryta neapribuotam laikui.
Yra daugelis tokių, kurie pirma
galėjo šiek-tiek susitaupinti. bet
alutis neleido. Tie dabar nežino,
kur ir prie ko pultis Yra. žinoma, ir

dėjime.

taip žmonių sunkiame
stovis

Dalykų

pa-

pasisun-

ki.ia tuom, kad balandžio

d.

1

rengiamasi streikuoti. Prie streiko gi žmonės, ir be šios bedar-

bės,

nebuvo

prisiruošę.
F. D.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Darbai. "Lietuvoj" nesenai bukokio ten korespondento pranešta, kad čia darbai gerai einą.

vo

Tas teisybė, bet ne visai. Yra
tokių dirbtuvių, kurios dirba pil-

laiką, ir labai gerai dirba.
Vienok čia pat reikėtų paminėti,
kad šluotų dirbtuvėj, knr dikčiai lietuvių dirba, darbas eina
labai silpnai: vos tris t'.ienas į
ną

savaitę
bo

dirbti,

ir

ne-

žmonių, jieškančių

dar-

gaunama

mažai yra

kasdieną.
Jaunas Berželis.

IŠ WILSON, PA.
Lietuvis apkaltintas. Čia lietuviu yra 10 šeimynų, pas kurias
gvvcna pavieniai lietuviai ir rusai. Sausio 14 d. vienas rusas

apkaltino lietuvi, buk šisai paėmęs jojo laikrodėlį. Apkaltintąjį
padavė teisman, ir vaikinas nuteista užmokėti $40.00.
Pora suviršum metų atgal eia
buvo panašus atsitikimas, bet su
kitokia užbaiga. Rusas apkaltino

vieną lietuvį $150.00 pavogi-

Teismas kaltintąjį išteisino,
taėiaus šisai, parvažiavęs namon,
išėjo iš proto ir padarė sau galą.
me.

Praeivis.

jam, kad reikia esą su tais ne- tiktai tr.omct, jciiru esantieji da\U0 REDAKCIJOS
Vial laikraščiui siunčiami rankraščla! ( vidonais tautiečiais kovoti už tai. l>ar obaJsiai Ims laiku ir prideturi but pa/.ymčti autoriaus parašu Ir kad jie socialistu darbelius aik
rančiai išplčtot', išvystyti.
adresu. Pasirašantieji pseudonymais štėn išveda ir
tuomi
Pačiu inu>ij pažangiųjų tautigėdijuos
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir
itiku priederme hutu tai atlikti,
na, paduoda gerą budą, kaip reik
savo tikrąJJ vardą.

nę 25 i;ub.f arba, jeigu pabau- Štai tie bankai: i) J. P. Morgan tuos vyrus, kurie tokias
korpo- tuvos tautiškuosius
dos į>iwig"ų ne; neštų, 2 savaitė- & Co. bankas, 2) The First Naracijas ir trustus veda. Mat iki .turime

Redakcija pasilieka sau te'.sę atsiunJai rankraščius trumpini ir
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rar.kraščlūB
Redakcija, pareikalauta. gr;įžina au-

vusi "Liet. /įnitt" redaktorė. buvo
žinomojo A. Smilgos ticson

Esą reik, kad "susipfa- r juo greičiau, juo geriau, nes
tę darbininkai" tokiems laikraš- kiekviena dabar sugaišta vala:»cia
čiam? parodytu duris etc.,
reiškia bent dvigubą darbą ateižocl/iu, "Keleivis" užtektinai aiš- tyje.
toriui atięal Jo Iromis.
kiais žodžiais kviečia, kad "LieReikia visada rašyti plunksna Ir tik
ant vienos popierio pusės, paliekant tuvą" už tai b Ikctuoty.
Lietuviu
redaktorės
teisme.
plačius tarpus tarp eilučių.
I'ergždž.ias ir gana pavojingas Sausio i d. Vilniaus apskričio
patarimas. Bergždžias todėl, kad teismas, kaip "Liet. Žiu." pranetie darbininkai jau ne toki kvai- ša.
nagrinėjęs dvi bylas, kuriose
li, kaip "Keleiviui" ir "Pirmyn" "Liet. LTk." ir "'Liet. 2in." redakišrodo, ir molca, ačiu dievams, torės patraukta atsakomybėn 11/
atskirti grudus nuo bostoniškių
tuose
laikraščiuose
tilpusius
'"Sunkus laikai..." Sunkus be- pelu. Pavojinga todėl, kad už
straipsnius. "Liet. Uk." redakdarbės laikai, sakoma, jau pra- šaukimus prie boikoto priešais
torė, [). M. Radzevičienė, buvo
tina. Bet nekuriems mūsų laik- kitą laikrašti kvepia teismiška
kaltinama už patalpinimą savo
raščiams jie, matomai, dar tik bausmė,
kurių "Keleivis" jau ne laikraščio
čiamus

kovoti.

!

—

Apžvalga.

patrupinti

mis arqšto.

\11trpje byloje p. M. Radzevip-!ė St. Mošinskaitė, bu-

čienė ir

patrauktos už

taip vadinamąją

difiarnaeiją,

yra

ta i

iiiti, kurios turi
i

žeminti kieno

įstatymo

apie

skelbimą

savo

nors

tikslu

/inu-

garbę. Sulyg

diffamaciją,

pa-

skelbtosios žinios gali buti teisingos, ir. nežiūrint to, kaltinaTeimasai gali buti nubaustas.

atgal

šią bylą grąžinti
tardytojui, kadangi šioje

byloje

buvo sku .džiamos dvi

nutarė

smas

at-

skiros

kraipyti

vienon, ar kiton pu- sakyti. Tokia pat vpatiška bausėn visos šalies pramonę. (.) vie- smė ir
tiems, kurie mėgintų sunok taip, sakoma, yra.
kelti bereikalingą paniką ir beTik viena augščiaus minėta darbes.
J. P. Morgano firma, sulyg se- 6. Viena
korporacija neturi teinato surinktu žinių, turėjo (>3 disės bereikalingai paimti šėrit
rektorius 39-ose kuose korporakitos korporacijos ir laikyti juos
cijose, kurių kapitalas išneša 10,kaipo paskolų gvarantiju.
036 miltonus doliariu. \ isi gi
7. Privatinės ypatos, ar koinoro

prasižengusios
ypatos,
dviejuose atskiruose laikraščiuo29-tame
numeryje se, o toki skundai vienoje ir toje keturi augščiaus paminėti bankai,
straipsnio, kame, anot apkaltini- pačioje byloje negali buti nagri- sykiu sudėjus, turi 341 direkto- poracijos, kurios turėtų bylas su
tokiais trustais, gali pasinaudoti
rius 112-oj kitų. bankų, apdraudos
mo, kritikuota vyriausybės veiki- nėjami.
teisme valdžios jau surinktai?
mas, suteikiant melagingų žinių.
kompanijų ir įvairių korporacijų,
trustus
tuos
dokumenNežiūrint to, kad adv. A. Leviraštai.
Lietuvos kurių sujungtas kapitalas išneša prieš
Vaižganto
tais.
Tas
labai
palengvintų bynas. p. M. Radzevičienės gynėjas, laikraščiai praneša, kad J. Rinmilžiniški} sumą 22,.>45 milionų
las
nes dabar pasu
trustais,
Durnos
kevičius
leisti
Valstybės
doliariu.

prasideda... štai, pereitu vasara, vieną ragavo (už šmeižimą) ir
besilankant pas mus* Dr. Basa- ii i i e kurias, matomai, jau panavičiui ir p. Yčui, buvo jiems \w irso.
"darbo" iki ausų. O dabar visas
Iš viso gi šito toks paveikslėšturmas apie "Svečias-Žvėris" ir lis išeina: mušu sociaiistiški laikYčo medalius, matomai, jau pra- raščiai išpradžiy šturmu ėmė
stenogramomis
Vaižganapsiėmęs
ūžė.
Buvo tada puikus laikai: "Vienybę Lietuvninkų" ir p. Sirprirodė, jog aprašytieji dalykai to raštus. Tų raštų išviso husisį
Taigi, jeigu šitie keturi bankai
ir
mus u "prieteliai" iš Bostono
vydą, bet atkando dantis, o ne- pilnai sutinka su visa tuom, kas .5 tomai: du tomai "Augštaičių eina
išvien, tai per savo "surakinbei
Baltimorės
Philadelphijos kuriems net ir per kelinaites kliutei- vaizdelių" ir vienas .Vaišganto tus
pačioje
Dūmoje
paaiškėjo,
"Pirdirektorijatus" kitose kor("Keleivis" su "Laisve" ir
vo; griebė po to urmu "Tėvynę" smas nubaudė
p. M. Radz^vičie- scenos veikalų.
poracijose
jie praktiškai kontromedžiair p. Račkauską—čia taip pat išmyn" su "Kova") turėjo
ne tik didesnę
liuoja
Išvažiavus
dalj šalies
silaužė sau dantis. Dabar savo
gos apie ką rašyti.
bet
tuomi
ir dipinigu,
laipačiu
Svečiams, nebubnysi gi visą
visas kanuoles atkreipė ir pradėvisos
šalies
desnę
dalį
pramonės.
ne
tik
žmonėms, jo bombarduoti
ką nusibodo
"Lietuvą." Gali-j
Pamėgink dabar kurią nors iŠ
bet ir patiems. O naujos me- ir.e iškalno užtikrinti, kad iš
tokių
korporacijų užkabinti ir panėra...
Taigi, viso to, vyručiai, laimėsite tiek,
ižiagos, matomai,
traukti
ją atsakomybėn už neleir
"Keleivis"
jau- krek anas žlajlcckis laimėjo ant
musų draugužis
Pereitą savaitę prezidentas toj pačioj uklirbystės ar pramo- gališką biznic» vedimą; pamėgink
nasai "Pirmyn" grjžo vėl prie muilo....
\Yilsonas pats atlankė kongreso nės j. ak o j.- Visos jos varo kon- j vesti {statymus, kurie kuriai nors
pagarsėjusio Konkolausko skanabelną posėdį, kur ji.-> savo pra- kurenciją tarp savęs ir todėl ne- iš jų butų kenksmingi. Už jų
dalo. "Keleivis" išspausdino to
Tautininkai ir musų partijos.
kalboj pranešė susirinkusiems gali pakelti kainų ant savo pre- pečių stovi visi "surakinti truir
vyro laišką, kuriame jis, kaip
Xe-enai triiisu spaudoje pasigirSuvienytų Valstijų senatoriams kių (tavorų) augščiaus negu vki- stai," kurie, reikalui esant, moka1
draukeli
"aiškinasi,":
seniaus,
do balsas, kurio prasmė buvo
ir žemesniojo buto aUtovams tos tokios
kompanijos. Ateina ir nenaturališką "bedarbę." pagai. esą, susiėjo ir susiginčijo, mąž-daug tokia, kad mūsų visuob
kokiu
d
u
tai,
apie
tada
u,
mintis sutverti trustą, tai daryti, visoj šalyj taip vadinamą
sulyg jo
kuris iš jų geriaus rašąs. Tad ir
tos
menę
užviešpatausiančios
nuomonės, reik sutvarkyti trustų yra užgriebti į savo rankas visą kryzį sutverti. Tas ypatingai aišvisokius
pragirdi,
pradėję jie,
sriovės, kurios turi apsibriežu- ir kitų didelių pramonės įstaigų tos rūšies
pramoniją, arba iš- ku buvo paskutiniais metais Roošymus ir skundus rašyti: ant -io5 tam tikrą pamatą, turi griežreikalus.
Didėsės
prezidentavimo, kada pidirby sty.
kompanijos
caro (nežinia, kam tik tie skuntai nustatytą ideoliogiją, aiškiai
Šita
jo prakalba padarė pama- tarp savęs susitaria ir susijungia įniginis trustas prigrasino val(lai ant caro galėjo būti adresuopažymėtą kc!ią. Tokiomis pas tą trečiai iš eilės didelei refor(konsoliduojasi) krūvon, ir vi- džiai panika, jeigu ji neleis išjami), ant gubernatorių, kunigų mus esančias kraštutinės sriovės,
kuri įvedama gyveniman so-- dirba iš\'ien. Mažesnės kom- pirkti plieniniam trustui paskumai,
ir 1.1. Jisai, Konkolauskas, pa- susiburusios
j tam tikras parti- laike trumpo \Yilsono prezidenpanijas? ar atskirus asmenis, ku- tiniojo likusiojo konkurento.
rašę* donosą ant kun. K. Ol- jas. Tautininkai gi neturį savo
dvi
re- rie
Tokiu budu, kaip matome, nei
tavimo,—pirmos
palietė
Vėprie jų nenori prisidėti, jie,
šausko, "Saulės" delegato.
aiškiai užbriežto programo, :r
tarifo ir pinigyno.
valdžia
čormą
i>skcrdžia.'
Turėdanegalėjo pasekmingai
sakant,
taip
visi
tie
buvę
popieriai
liaus, esą,
vadovavimas visuomenėje galu
Turbut, niekas taip sunkiai ne- mi dideli kapitalą, i te pradeda trustų suvaldyti ir tinkamai prieš
išmesti į sąšlava*, tik matomai
gale pereisiąs, jeigu jau neperėjo, davė žmonėms atsijausti, kaip
Shermano
anti-trustinių
pardavinėti savo ta vorą r.c tik bo juos
kas juos iš ten pagriebęs ir "Lie- vistiek
anųjų krastutiniųjų gai- milžini
val- jokio u.: i.irbio, bet dainai net ir įstatymų pritaikinti.
trustai,
kurie,
Kaip tik
tuvai" nusiuntęs.
rankosna.
valų
valdžia
dydami
su
neišpasakytus
kapitalus,
savo nuostoliu.
ištikrųjų mėgindavo įvesNepriklausanTaip aiškinasi anasai Ivo n k OrKad ne taip baisus kipšas, kaip
užgriebė j savo rankas mažesnes čios prie to trusto mažesnės kom- ti bent kokius tnistams kenklauskas.
jisai piešiama -visi žino. Bet
Įstaigas, prašalino to- panijos ir atskiros ypatos, netu- smingus įstatymus, kildavo be'"Pirmyn," persispausdinęs tą tuose žodžiuose męs galime rasti išdirbystės
kiu budu jų konkurenciją, sutvė- rėdamos užtektinai
pinigų ir gy- darbės, sunkus laikai: trustai palaišką iš "Keleivio," šaukia: sau šį-tą pamokinančio, greičiaus
rė išdirbystės monopolius ir pri- vendamos tik iš
uždarbio, to pa- sirūpindavo fabrikus uždaryti ir
"Banditizmas! Laukinė vakclru- net
paraginimą. Šiądien taip va- vertė visuomenę mokėti už reiir
turi arba ban- žmones pabaidyti. Žmonės, nedaryti negali
nalija! šmei/imus! Kur priro- dinamieji pažangieji, arba laisviekiek
tiek,
kalingus
jai
produktus
arba
kalkrutyti,
parduoti savus biz- žiūrėdami, kur yra tikro blogudymai, kad Konkolauslcas
ji tautininkai savo skaitliniu ir jie užsimanė (mėsos ir kiaušiniu nius trustui.
Kada tokiu b u d u mo priežastjs, suprantama, kaltitas?" Ir, atsiprašant, kaip girjiegomis yra galingiausiu gaiva- bei sviesto trustai yra puikus, trustas
di- na valdžią ir ateinančiuose rinkireikaprašalina visus,
tas laužiasi j atviras duris,
lu mušu visuomenėje. Bet pri- bet ne vienatiniai '.o
pavyzdžiai).
savo
desnę
dalj
"Lietuvos"
konkurentų, jis muose renka kitokią,—tokią, prie
laudamas nuo
priro- sižiūrėkime
arčiaus, ir pamatyTrustai pastaruoju laiku taip
kelti
anot
pats
pradeda
kainas, kiek kurios bedarbių nebūtų, t. y. pajo, sime, kad šios sriovės
dymu ir "laktu," nėsa,
gaivalai įsivyravo, besmaugdami visuo- tik jis nori. atsimušdamas sau taikaujančią trusfams. Taip tru"darbininkų spaudos pareiga pa- ištikrųjtj yra išblaškyti. Apie komenę
augštomis kainomis, gy- sykiu ir tuos nuostolius, kuriuos stai metai iš metų ir valdė ne tik
daryti, kad panašus j Konkolaus- kią nors organizaciją jųjų tarpe
venimas taip pabrango, kad galu pirma sau
pasidarė, "skersdamas" pramonę, bet išdalies ir politiką.
ko incidentą dalykai kuogreiėiau- nėra ko nei
kalbėti. Galop, orgažmonės
Vienok prilipo ožys liepto gagale
pradėjo
visoj
šalvį
mažesnius savo priešus. Tabako,
siai rastų galą."
nizacija
prie
dabartinių
šiems
trussanlygų
šaukti:
"Užmaukit
mėsos, kerosino ir plieno trustai lą. Trustai žmonėms taip jau
Ir męs pilnai sutinkame su ir
Dėlto, kad susior- tams apynasrį ir apžebokit jii
negalima.
kuoyra ypatingai žynius tokio vei- įgriso, kad metai nuo metų vituom, kad toki "incidentai
turėti tam
ganizuoti,
reikalinga
1"
suomenės opinija vis stipriau ir
kimo pavyzdžiai.
gašlumą
greičiausiai rastų sai galą. O tikras aiškiai a p i b r i e ž t a s
turėta ir pirma, bet
Apynasris
Tuomi vienok trustų veiklu- stipriau pradėjo prieš trustus apgreičiausis ir geriausis būdas pa- pamatas, kuriuom remianties, ganeužtektinai
jis
stiprus.
sireikšti; pradėta reikalauti
pasirodė
toks:

Kova

su

Trustais.

Įsevelto

tokių
galo yra
donosų nerašyti, o "pirmeiviš-

darymui

to

kiems" laikraščiams
myn," "Keleivis" &

a

Ia "PirCo.

prieš

apšvietos ir mokslo įstaigas (kaip
"Saulė" ir "Tautos Namai") ir
prieš jų veikėjus tamsių žmonelių nekurstyti, netanitizuoti kutriškais afidavitais, "žvėrimis,
medaliais ir kitokiais nonsensais;

limas

bas.

butų

organizavimo

dar- Yra

taip

vadinami

Shermano

Reikalinga griežtai

su

visomis

kurios nariu
Tuomet pažangieji tautininkai
l)uvo ir kuris tttojaus po to
<,'ali atsidurti tarp dviejų priešiniš sąjungos, matomai ne be priegosna pu-ėsna smarkiai tekančiu
žasties, buvo išmestas.
sriovių. Xe laikas pradėti tvarNeatkreipdami j "Pirmyn" aty- kytis ir
stiprintis, kuomet to*
dos, męs, gali but, tuonū paga- .-riovės
pradės virti visu savo
dinsime jam advokatišką biznį,
smarkumu.
Sugaištasai laikas,
bet pats ji> kaltas: kam išdygo
rasi, tuomet privestų prie minėtada, kad jau buvo "pietų..."
tųjų žodžių išsipildymo.
Su vi^a tinkama p. "Pirmyn"
Bet šiądien nėra reikalo to
pagarba, męs visgi negalime su- visko
bijotis. Vidurinėj i sriovė
silaikyti, nepažymėję, kad musų turi
savyje užtektinai gyvybės
"prietelius" juo tolyn, juo labjati
ijiegų. Josios obalsiai stovi savo
bereikalingai karščiuojasi, iš kan[šaknimis
giliai inusų tautoje.
trybėm išeina ir sveikos lygsvatie obalsiai, negaišiReikalinga
ros
nustoja. O tas negerai.... nant laiko, išdirbti
j smulkią ir
sveikatai gali užkenkti!...
met

Keleivis,

*

is kitos pusės, per-

sispausdina vėl visą jeremijadą iš(
"Pirmyn" (vadinas, "vienas kala,
kitas zalatina ) ir, pritardamas'

žiniško

trusto

mil-

apžebojimo.
pramonės reikalin-

nustaty- prieš-trustiniai įstatymai, kuriuos
žalia medžiaga, iš kurios
smulkmenomis ir buvusis prezidentas Taftas ga yra
tavorai
jo
daromi; reikalingi geideoliogiją. Herods, pažangieji mėgino pritaikinti, patraukdamas
ležinkeliai, kurie jų medžiagą ir
tautininkai turi savo veikimui
už
neleteisman
keletą tru>tų
tavorus vežiotų; reikalingi bangerų ir gaivių pamatinių princi- gališką pramonės varymą.
Takai, per kuriuos galima hutų atpų. Bet to praktiškame gyveni- čiaus, kaip minėjome, šis apylikti
įvairius piniginius reikalus;
me
neužtenka. Vienais pamati- nasris, neužtenkantis trustų sureikalinga daugybė kitokių dalyniais principais neilgiausiai veikvaldymui.
kų. kurie gelbsti pasekmingam
si. Jie yra tiki'i ramstis, pamaTaigi dabar prezidentas \\ ilpramonės plėtojimuisi.
tas, ant kurio,
norima ilta

nevaryti tų aklų savo įrankių
jeigu
skaitydamas savo oficialį
desperacijon,—tad nei donosų, nei gai ir pasekmingai gyvuoti, rei- įsonas,
pranešimą
kongresui, nnrodė kondonosų mokyklų tarp jų pase- kalinga pastatyti visas gražus ir
kurie naujus įstanariams,
greso
kėjų nebus. Kas kokią sėklą sė- sandarus namas. Iš savo abiejų
tymus
kaip tasai apyišdirbinėja,
ja. tas tokius ir vaisius renka. šonų pažangieji tautininkai turi nasris,
trustų
suvaldymui,
geras
durKas pats savo dirvon dagių,
aiškiai savo kelią apibriežusias turėtų buti padarytas.
tad
naropių ir piktžolių prisėjo,
-rioves. \ iena iš tų sriovių yra
vaikiška ant savo kaimyno, kumsusitvarkiusi, susiburusi Į
gerai
Pamatinė prezidento \\ ilsono
štį sugniaužius, dantis šiepti: veiklią partiją. Kita,
ir ne- programo mintis yra šita: trustų
jeigu
kam jis pirštu į tą piktžolę ne tik
taip veikli, ne taip gerai iki šio- (monopoliu), kurie ]>ilnai konparodė, bet ir išrauti ją patarė?!.. lei susitvarkiusi, bet dėlto su
troliuotų tūlos išdirbystės ar praMums labai gaila, kad tame aiškiai
Xe monės šaką, negali ir neprivalo
pažymėta
pakraipa.
dalyke męs nematome reikalin- šiądien, tai rytoj ir toji iki šiolei buti;
tarp atskirų kompanijų prigu esant su "Pirmyn" į diskusi- mažai verkusi sriovė
valo buti sugrąžinta konkurengali
pasijas leistis: męs senai jau buvo- daryti veiklesnė, joje kartais gacija, lenktyniavimasis.
me pasiūlę ir pasiruošę tai atlikti
li apsireikšti ir labai smarkus
Šitame atvėjyj prezidento \Vilsu
Lietuvių Socialistų Sąjunga, gyvybės pulsas.
sono
programas griežtai skiriaKonkolauskas tuo-

*

neužsibaigia. Varymui

mas

visą gyvenimą pilnai apglobianprogramą.
Reikalinga, kad
vidurinėji sriovė liktų ir toliatts

čią

tuo pamatu,

šina

kurisai laiko ir mal-

persmarkiai įsisukusius

jų kraštų

sparnus.

O tai

abie-

galima

reikalus. Męs
ir

paminklo
tional Uank ir 3) The National šiolei nubausdavo
korporaciją, ži- pastatymu
K.
Duonelaičiui.
l'.ank
City
(abudu kero.-ininio noma, pitiigiška bausme, nes kor- Bet aš nelabai tikiu
j akmeninius,
trusto—Standard < )il—bankai) ir poracija yra
legalė ypata be kū- ar geležinius paminklus. Jie ma4) Knhn, Loeb & Co. bankas.
no, tad jos j kalėjimą neįkiši, o žai
tepakels užsnudusią Pru>ų
Šie bankai yra milžini bankai,
piniginės bausmės jos nelabai bi- lietuvių dvasią. Jeigu norime
I > c t, rudos,
žmogus negalėtum li- jodavo. Dabar gi kiekvienas'kor- Duonelaičiui statyti paminklą, lai
kėti, kad keturi bankai galėtu pa- poracijos prasižengs prieš anti- sušelpkime
dabartinį Prūsų Liedaryti piniginj trustą, o tuo la- -trustinius įstatymus urėdninkas tuvos
tautiškąjį susipratimą. Suhjaus, kad jie galėtu sulyg savo turėtu pats savo kailiu už tai at-

Laike

jų
paskutinių

prezidentinių rinkimų kiekviena
partija įdėjo savo programan
plianą, kaip reik trustus sureguliuoti. Turėjo tą plianą ir demokratų partija. Ir štai dabar
prezidentas \Vilsonas pradeda jį
vykdinti.
Savo pranešime kongresui jis
patarė tokias teises sulyg trustų
į vykdinti:

šelpkime jų

vos-ne-vos

gyvuojan-

čius tautiškus laikraščius: "l'rusu Lietuvos
Savaitraštį" ir "litru tę."

Sušelpkime Prūsų

draugiją "Santarą."

vos

Lietui ai bus

paminklas
dri

.*

kuti.
Duonelaičiui
geresnis už koki ten akme-

uinj, ar geležiuj stulpą. nežiūrint,
kad tasai butų
pastatytas ir "ant
švento Rambyno kalno."
Paminklą iš akmens, ar geL-.' ^s
turi pastatyti Prūsų lietuviai
p.i-

tįs,

jie

turi

daugiau pinigų
už tnusų lietuvius.
Jeigu kun.
(iai,<įalaiti> kiek pasidarbuotų. tai
jo vieno parapija galėtų kun.
Duonelaičiui puikiausj paminklą
prastas žmogus jokiu btulu, gali
įtaisyti. Todėl jųs, paminklo
sakyt, nepajiegia laimėti net ir
statymo komitetai, vieton at.-iteisingos savo bylos su trustu skubinti
pas "mus į Ameriką su
vien tik todėl, kad jis neturi
kolektomis, pasirūpinkite pirištekliaus
surinkti
liudijančių miaus
tą dalyką atlikti uamieje,
prieš trustus prirodymų.
Prūsų
nes

Lietuvoje!

#

*

vo

Duonelaitis bu-

evangelikų-liuteronų kunigas:

todėl dabar turi ypač
protestonišKą galima apie šitą prezidento
kieji
Prūsų Lietuvos kunigai ra\Vilsono programą pasakyt?
Jis gal but nėra pilnas ir ginti savo žmones prie aukų daturi nekurias savo silpnas puses vimo; aiškinti jiems, ką gero
kun. &rronelaitis
yra lietuviais
(sakysim, čia nieko nepaminėta

apie reguliavimą patentų, kurie
labai prisideda, nekuriuose atsitikimuose, prie monopoliaus palaikymu), tačiaus, abeliiai paėmus, \Vilsono plianas yra neblogas. Tą pripažįsta didesnė dalis
visos šalies spaudos ir didesnė
dalis
visuomenės.
Jeigu kas
"spardosi," tai spardosi nekitrie

padaręs. Ir jeigu tenykščiai
nigai tą darytų, tai aukų
tikslui susieitų daugiau,
negu

kutam

reikia. Aukautų ne vien
lietuviai,
bet ir vokiečiai. Todėl
dabar

dirbkite!

Męs, Amerikos lietuviai, rūpigyvuoju Duonelaičio paminklu, t. v. palaikymu tautištrustai ir jų atstovai, bet ir tai kojo judėjimo Prūsų
Lietuvoje.
toli gražu ne visi.
Jus. prusiečiai, pastatykite jam
Kad šito pliano įvykdinimas nors akmenini, ar geležiuj atnamės

galės suteikti gerus vaisius, apie minties paminlr'n. Amerikiečiai,
tai jau dabar galima spręsti, štai. norintieji paminėti 200 metinei

Morgano
liomis

bankinė firma, dar ke-

dienomis

prieš

\Yilsono

Duonelaičio
siųsti aukas

sukaktuves,

galite

Pru.-u Lietuvos

tau-

kati ji iš- tiškiemsiems laikraščiams
pagedirektorius iš 30 di- rinti ir suilrutinti—"Prūsų Lietu-

pranešimą apreiškė,
traukia

savo

delių korporacijų ir neužilgio ža- vos Savaitraščiui" galima siųsti
da ištraukti juos iš visų kitų sve- aukas jo vedėjai (antrašas: Kr!.
timų korporacijų. Xe\v Ilaven Martlia Raišukytė, Tilsit. Angeležinkelio korporacija, kuri bu- ger 15. Ostpreussen, Germany).
vo geležinkelio trustu visoj Nau- "Birutei" gi antrašu:
Hern J<>jojoj Anglijoj, taip pat pasiduoda hann Wnnnagatis, Tilsit. \Vasvaldžiai ir ardo savo trustą, at- serstrasse "s. Ostpr.
Germany.
sisakydama nuo svetimų geležin- Jeigu kam neparanku
sių^i pakelių ir laivinių kompanijų, ku- duotaisiais antrašais, gali pasiurias ji laikė iki šiolei savo ran- nti aukas "Lietuvos,"
Tėvynės"
kose, kad išvengus jų konkuren- ir "Vienybės Lietuvninkų" recijos. Nevv Haven geležinkelis dakcijoms.
skaitėsi vienu iš blogiausių tru"Lietuvos" skaitytojas.
stų-monopolių, ir valdžia prieš
kelis mėnesius prigrasino užvedimu bylos, jfcigu ji savo trusto
ATEIVYSTĖS REIKALUOSE.
neišardys.
"

ti

Svarbiausia vienok yra patėmytai, kad jeigu toks plianas hu-

tų paduotas prieš keletą metų,
tai antrytojaus pasidarytų baisiausia panika, bedarbės užviešpatautų. O dabar, kaip matyt,
visa tai priimama ramiai. Visuomenė yra

su

prezidentu,

Mūsų išeivystės
sutvarkyti
Š.

reikalai

yr:i

gerai, aeiu I.. T.
kuri gyvuoja jau

gana

Draugijai,

treti metai ir kurios komitetas
veikia, kiek galėdamas, labui tautiečiu lietuviu, kokiu nors

aplink}
bių priverstu apleisti tėvynę ir
Suvienytosna Yalstijos-

ir tru>tai
atkeliauti

mato, kad, kaip nesispardvsi, vis na.
vien nieko iš to neišeis, todėl beKiekviena tauta rūpinami ateine bus geriaus
kartų vaistą, už- vyste, kaip galint
geriaus. ir
simerkus akis, kantriai praryti. tani
tikslui esančias
draugijai
Čia ir prasideda tas "surakinr. Pirmiausiai panaikinti virššelpia visokiais budais. Tos yi
tų direktorijatų tr'ksas." Trustas minėtus "surakintus
draugijos užlaiko savo atstovus
direktorijapradeda pirkti
uis
(akcijas) tus," kad tokiu budu priversti PRIE DUONELAIČIO PA- ant Ellis Island, i kur daugiauMINKLO STATYMO.
geležinkelių kompanijose, ban- atskiras korporacijas ir trustus
sia pribuna ateivių, kuriems,
kaip
kuose ir t. t. Kada jis užtektinai vienus su kitais
žinome, daug vargo ir rūpesčio
konkuruoti ir paj tų šėrių superka, jis reikalauja, naikinti
"Kataliko" 4-tanie num. tilpo tenka patirti.
Iš Ellis Island
monopoliu.
kad jam butų suteikta viena, ar
2. Kadangi geležinkeliai
dau- "Duonelaičio paminklo komite- ateiviai yra grąžinami atgal Eudaugiau vietų (sulvg to, kiek jis giausiai nuo trustų priklausė, to atsišaukimas." Tas komitetas ropon. Tokiuose atsitikimuose

šėrių supirko) tos kompanijos nuolatos reikalaudami pinigų
direktorių valdyboj. Turint sa- nauju linijų tiesimui ir užlaikyvo reprezentantus
direktorių val- mui, tai, kad išėmus juos iš po
dyboj. jis, žinoma, priverčia ją trustų globos, patariama sutverti
elgtis sulyg savo noro, ar bent valdžios tarpvalstijinė komercijos
jam nekenkti.
komisija, kuri prižurėtų ir, reiTokiu būdu mėsos, sakysim, kalui esant, sutvarkytų geležintrustas turi savo direktorius
ge- kelių piniginius reikalus.
si nuo programo Roosevelto, ku- Įležinkelht
trustuose; piniginis
3. Reik Shermano anti-trustiris pripažindavo trustų reikalin- trustas—'plicifo, vilnos, ar kerosino nius įstatymus griežtai
pildyti ir
gumą (ar bent jų neišvengtinu- trustuose; kerosino trustas—ang- prie visų prasižengimų trustų
mą), tik skirstė juos j "gerus" ir lių, vario, tabako trustuose ir pritaikinti, o kad trustai patįs žitrustus,
"blogus"
patardamas t. t., ir t. t. Vieni trustai turi notu, kas yra leistina, o kas nešiuos "blogus" trustus reguliuo- savo direktorius kituose trustuo- leistina jiems daryti, tai apie tai
ti su pagelba tam tikros valdiš- se ir supina tokiu budu
tikrą vo- pažymėti aiškiais įstatymais.
kos komisijos.
ratinkli, kuris apima beveik visos
4. Išrinkti tarpvalstijinė pramonės komisiją, kuri turėtų ant
Kaipgi prezidentas \Vilsonas šalies pramonę.
tą savo minti norį jvykdinti? Jis
Jie varo biznį po įvairiais, iš trustų kontrolę ir išdalintų movisų pirmiausia pataria prašalin- pažiūros skirtinais, vardais, bet nopolinius trustus Į jų sudėtinas
ti visus fos Įnagius, su pagelba tai yra vis ta pati
mašinerija: dalis, t. y. išskirstytų trustus
kurių trustai tveriasi ir su pagel- l'etra- turi savo bernus pas Joną tveriančias korporacijas ir priba kurių jie pasilaiko. Tokių įna- ir Jurgį, Jonas—pas Petrą ir Jur- verstu jas tokiu budu vieną su
gių yra ne vienas, bet svarbiau- gi.
Jurgis pas Joną ir Petrą. kita biznyje konkuruoti. £i kosiu tarp jų vra taip vadinami Toks direktorių
valdybų susi- misija išdalinimo darbą turi taip
"surakinti direktorijatai" (inter- pinimas. susirakinimas ir vadina- atlikti, kad iš to nesukiltų panilocking direct'-rates).' šitas trustų ma "surakintais direktorijatais." kų: tam tikslui ji gali panaudoti
"triksas" štai kaip yra daromas:
Paimkime pavyzdžiui taip va- teismą, arba kitokias priemones
Visoj šalyje yra tūkstančiai dinamą pinigini trustą. Sakoma,
5. Už anti-trustinių įstatymų
Įvairių kompanijų ir kompanijė- kad jis susideda tik iš keturių Į peržengimą bausti ne korporalių. bei atskirų asmenų, dirbančių Xc\v Yorko firmų arba bankų, j Įcijas ;r ne trustus. bet ypatiškai
o

ragina ir Amerikos Lietuvius draugijų atstovai padaro daug
aukauti, kiek kas išgali, tam pa- gero, paimdami savo globon \iminklui pastatyti. Kad kun. K.
Duonelaitis yra užsitarnavęs paminklą nuo visos lietuvių tautos,
tai nei vienas geras tautietis ne-

sus

reikalaujančius pagelbos.
I. S. Draugija,

Yiršminėtoji L.
irgi užlaikydama

sivo

kaslegarnėje,

padariusi,

yra

atstovą
be

abejonės, daug gero šiam atvejyje. Lietuvių visuomenė, kad ir
pritaria draugijos tikslams bet
medžiagiškai remti pačią draugiti.
Duonelaičio laikuose buvo ją nesistengia ir palieka jąją likidvasiškai apmirusi ne vien Ma- mo norui. Malonus viengenčiai,
žoji, bet ir Didžioji Lietuva. Tik- jus numanote labai gerai, kad
tai vienas K. Duonelaitis bu- draugija savo atstovui Ellis Isvo tais laikais
gyvas lietuvis ir land'e išlaikyti turi nemaža lėsavo raštais ragindavo "lietuv- šų padėti.
Knygos ir popieriai
ninkus" prie doros ir tautos mei- reikalams kaslegarnėje vesti tailės.
pogi reikalauja apsčiai pinigų,
Liet turtingiems Prūsų lietu- kurių neturint, L. I. Š. Draugijai,
viams prašyti nuo vargingesnių kaip maitinančių syvų neturinamerikiečių aukų Duonelaičio pa- čiam medžiui, sunku butų gyminklui pastatyti—tai butų lyg vuoti. Draugijos veikimo sustopadyvytina. K. Duonelaitis gi- jimas, ar net tiktai susilpnėjimas,
mė
Prūsų Lietuvoje, tarnavo sutrukdytų gerai pradėtąjį darbą,
Prūsų lietuviams ir rašė apie o tai sunkiai atsilieptų ant mu>ų
Prūsų Lietuvą savo eilėse. Ir da- ateivių, kurie tuomet taptų be
bar toki turtingi Prūsų Lietuvos pagelbos palikti jųjų pačiu likigali prieš

ginčyti. K. Duonelaitis yra musų pirmutinis ir
didžiausis poetas. Jo raštus ne
gėda nei svetimtaučiams parody-

Įnirai

tai

neįstengia,

be mūsų

pagel-

mui.

Žinote, kad Suvienytu

\ al-

jam paminklo pastatyt!.... stijų šovinistai stengiasi visokiais
Męs turime šelpti Prūsų Lie- budais sulaikyti jiems negeistinų-

bos.

jo

su

šiuom

Rašymo) pagelba.

Kiekvienas žoclis visuomet turi
tani tikrą reikšmę, mint]. Tokia
arba kitokia

žodžių tvarka, sakiniu, męs išreiškiame painesnias.
sudėt inesticfs mintis, kuriu vienu
Įžodžiu išreikšti negalima. Kaip
žinoma, daugiau Išsilavinęs žmogus visuomet žilio daugiau žodžiu ir visokerio()iau gali sudėti

vadinasi, išreikšti samintis, negu mažą apšvietiturįs "prasčiokėlis." Tam

sakinius,
vu

mą
tikrai

darytais tyrinėjimais, stakuopuikiatil sa patvirtinta. Vienos tokios statistikos pagelba ištirta, buk paprastas darbininkas vartojąs vos
apie tūkstantį žodžiu, taip vadinamasai
vidutinis
inteligentas
C.ooo
žodžiu; Scliiller, vieapie
nuvokiečių garsiausiųjų rašytojų, vartojęs, regis, apie 16,000
žodžių. Taigi apsišvietęs, išsilavinęs ir apsiskaitęs žmogus, turėdamas didesnį žodžių turtą,
vi.-uomet lengviau gali išreikšti
tai, ką jojo protas ar siela pagamino.
turėApšviestunas,
damas didelį žodžių skaitlių, tų
žodžių pagelba lengvai gali išreikšti tai, kas jam "ant širdies
tistikomis šita tiesa

KLAUSIMAI.

telius.

Paėmę tiek vatos, kiek ti, negalėdamas priderančiai žoj skaudantį dantį gali lysti, džių ištarti. Priderėtų bent tuos
sudrėgninti ją ir, apvolioję drus- žodžius, kuriuos dainuojama, iš393. Kaip
Azijoje
gydoma kos-alumo milteliuose, jkimškit mokti priderančiai ištarti, Padanties skylėn. šitie milteliai yra
žmones?
prasčiausiųjų žodžių suambriniinas
394. Kokio ilgumo yra mylia taipgi geri dantų valymui.
neleidžia technikos gražuMergaičių plaukai neprivalo mu gėrėtis.
įvairiose šalyse?
395. Iš kur paeina išsireiški- but kerpami nuo penktų metų.
Xe vien Amerikos Lietiniu
Užtenka syki j mėnesį pakirpti
mas: "gauti saktį?"
Moksleivių
Susivienijimas, bet ir
(Atsakymai bus kitam nitmeryj.) galus: plaukai mat galuose šako- tarp I;itų L'bicagos jaunu
jasi (skyla pusiau) ir tas sulaiko yra įsisenėjas tautiškas lietuvių
įiejauslujų augimą; plaukų kirpim-.s tai mas. Pavyzdžiui galima
paimti
prašalina.
iš lietuvių susidedanti.kvartetas,
Prašalinimui smalos nn<> rankų
LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.
kuris, dievai žino kam, pasivadigerai yra įtrinti tas vietas išlau- nęs
"Regai Kliubo kvartetu."
392. Kada ir kur atsitiko
vatniausi lietus?

na-

I.
(Icrb. "Lietuvos" Redakcija!
Labai geistina butų sužino
ti

apie tai:
Kaip galima

išreikšti
turi

savo

minties

pavartoti kokį

ar

nega-

įspūdžio,

"stiprų"
žodį, kurį męs vadiname keikjsmu. Taigi, keiksmas yra bu
Idas išreiškimo minčių ir jausmų,
kurių žmogus negali tam tinkamais žodžiais išreikšti. Inteligenj ii elementų ateivystę. Tam tik- 'dažnai nori gauti reikalingus nuo je, Vokietijos provincijoje. Du
tui,
kaip matėme, keikti paprastai
slui jie į nešt" kongresai! keletą Rusijos konsulio popierius ir buti žmonės turėjo karvelių ir bičių.
1 i 1 i 11, priešingų ateiviams. Jeigu nuvesti ant laivo. Tai yra svar- Susiėję, jie kokiu tai btulu pra- nėra reikalo, kadangi jisai kitaip
kuri.s iš tu bilių taptų kongreso ini, kadangi, atvykus iš kito mie- dėjo ginčytis apie karvelių ir bi- gali išreikšti savo mintis ir jausturi kitokį, tinkamesnį, keir senato priimtas ir Suv. Val- sto, labai sunku dainai yra ky čių greitumą.
Viens tvirtino, mus,
lią
pagamintonisioms
jiegoms iškad
dideliame
bitės
greitesnės; kitas, kad
stijų prezidentas po juom pa- nors surasti tokiame
eikvoti.
Xc\v
kame
tai
tuom
ant
karveliai.
mieste
užkirstas
York,
hutų
sirašytų,
Galop ėjo laižybosna ir
kaip
kelias į Ameriką tūkstančiams kiekvieno žingsnio, visoki apgavi- nutarė praktikoje persitikrinti.
atėnių. Bet ir čia L. I. S. Dr., be kai stengiasi surasti sau auk,į Rado tam tikrą karvelinyčią, >a39i- Kokiu budu valgo kai-kuabejonės, stengsis palengvinti ir jasias apiplėšti, kiek galima. le kurios stovėjo bicų avilys. Tai ric
gyvūnai, neturintieji dantų?
ateiviams inėjinią.
Tai atsiekti Kuomet gi platesnė visuomenė turėjo btiti lenktynių pabaigos
N ra ištisa eilė gyvūnų, kurie, neyra lengviau, nes Šelpimo drau- žinos, joge i L. I. šelpimo Drau- vieta.
Lenktynių tolumai buvo turėdami
paprastai sutaisytų dangijų atstovams valdininkai Kilis gijos atstovas šiuose reikaluose paskirta ais mylios ir pusė. Su
maistui suvalgyti
tų.
vartoja
Island'e užsitiki ir, ačiu atsto- duoda pagclbą bei patarimus, ne- karveliais viskas gerai buvo, bet
daug
gan įdomių, budu. Peržiūvų rupinimuisi, įleidžia daugeli prityrėliams nurodo galimus pa- bitės sukėlė nemaža keblumų,
rėkime keletą įdomesnių atsitikitokių ateivių, kurie yra paskirti vojus ir kuomet visi žinos, kur kadangi lenktynėms paskirtųjų mu.
atstovas ii* draugija veikia, žinos, bičių negalima buvo atskirti nuo
grąžinimui atgal.*
(ierai mums visiems pažįstaTaigi, iš to atžvilgio musų pri- kaip juos galima pasiekti.—iš- pašalinių, kurios kartais galėtų
valumu yra ištiesti draugijai pa- vengsime, be abojenės, daug iš- iš kur nors atlėkti prie avilio, ir masai voras dantų visai neturi.
\
*
PERPLAČIOS KELINĖS.
Prezidentas Witsonas prikcrpa perplačias trustųmonopolių kelines. Viršui paveikslens parodo, kad dabar jau nauja "mada" užėjusi ne tik žmonėms, bet i.* truatams siauresnius drabužiuR nešioti. (Skait. "Kova
su trustais").

nors

"*

>

leton dantų, jisai vartoja savo
gelbos ranką ir jvairais budais naudojimų, apgavysčių ir visokių tokiu budu galėtų Įsiskverbti
aštrius raginius žandus, kustengtis tą draugiją palaikyti.
nelaimiu, kurias musų keliaujan- klaida. Kad visokių panašių klai- gan
riais gnaibioja savo maistą ir todų išvengus, nutarta bites aptrinDraugija gi kas sykis stengsis tieji žmones turi nukęsti.
kiu budu jįjį sukremta.
ti baltais miltais. Tuomet jos gageriau* tarnauti ir užganėdinti
Su

reikalus

pagarba,

vientaučių, kaip
naujai atvykstančių j Suvienytas
"Valstijas, taip ir grįžt ančių jų
J.ietuvon. (irįžtantieji Lietuvon
savo

I.

Brazdžionis,

L. T. S. Dr.
ant

atstovas

Kilis Island.

Pašneksią Kampelis.

lima aiškiai atskirti nuo kitų,
lenktynėse nedalyvaujančiųjų bičių. Kaip nutaria, taip ir padaryta. Beveik visi lenktynių liudininkai bifvo persitikrinę, kad
karveliai išloš. Karvelių pusėje
dar ir tas parankumas, kad bitės
buvo apsunkintos miltais, kuriais
jas apvėlė. Tačiaus nežiūrint to

pasirodė, kad bitės yra
smarkesnės už karvelius.
Pirmutinė bitė atlėkė dvidešimts

visko,

daug

388. Kuomet ir kur įtaisyta pir- į rodėsi, kad šie blogi pranašavi- penkiomis sekundomis pirmiaus
geležinkelis po žeme? (ie- mai tartum pildosi. Taisant pir- pirmojo karvelio. Antrą j j karve-

masai

ležinkeliai po žeme šiądien ya
paprastu apsireiškimu dideliuose
civilizuoto pasaulio miestuose.
Šiądien tie geležinkeliai aptarnaunauja šimtus tūkstančių žmonių,
ir be jųjų dideliam miestui jau
net
sunku apsieiti.
Išsiplatino

mylių ilgą požeminį lį aplenkė išviso trjs bitės. Tokiu budu bičių savininkas išlošė
geležinkelį, išpradžių ištikrųjų
keletas
įgriuvo
namų, vanduo už- laižybas.
darbus.
liejo
Netikėjusieji džiaumutinįjį

14

gėsi teisingai išpranašavę. Ta390. Kodėl žmogus keikia? Jeišios klintįs buvo veikiai
prašalintos, ir kovo mėnesyje gu męs prisižiūrėsime į žmones,
tai męs pastebėsime vieną labai
jie j sulyginamai trumpą laiką. 1863 m. galima buvo paleisti
akyvą
apsireiškimą, būtent: dauPirmasai geležinkelis po žeme pirmasai traukinys po žeme. Nearba inteligentišgiau
apsišvietę,
tapo įtaisytas Londone, Anglijos užilgo tasai geležinkelis atidaryžmonės
kesnieji
To
paprastai daug
geležinkelio įtai- ta viešam vartojimui. Tuojaus
sostinėje.
mažiau
keikia
už
tuos, kurie stobuvo
visa
au- pirmoje dienoje, viešai geležinkesymo priežastim

ganti pirklyba, susitelkusi Londono didmiestyje, aėiu kam žmonių gyvenamosios vietos vis tolinosi nuo didmiesčio prie miesto kraštu. Daėjo iki to, kad visi ant žemės paviršiaus buvusie-

čiau s

vi ant žemo apšvietimo
laipsnio.
atidarius, juom pasinaudojo
Keikimo įprotis ir žmogaus išapie 30,000 žmonių. Tai žmones
įdrąsino, ir tuom geležinkeliu silavinimo, apšvietimo, apsiskai-

lį

pradėta taip smarkiai naudotis, tymo laipsnis stovi kokiame tai
keistame sąryšyje. Truputį artarne pačiame mete parliačiaus prisižiūrėję, męs pamatymentan įnešta keletas sumanymų
kad

įtaisyti naujų geležinkelių po že- sime, kad kitaip buti vargu ar
nauti didelės kasdieninės minios, me.
Pirmojo geležinkelio trau- gali.
dirbusios Londono didmiestyje, o kiniai ilgą laiką buvo
Kaip žinoma, žmogaus kūnas
garu vagyvenusios priemiesčiuose. To- romi. Tiktai sulyginamai nese- ir dvasia visą laiką gamina jiedėl 1845 metuose keletas inžinie- nai, apie dešimts
metų atgal, su- gas, kurias žmogus eikvoja reirių ir miesto valdytojų įnešė laukė jie elektrikos
įtaisymo. Iš kalingiems jam dalykams. Kūparliamcntan sumanymą įtaisyti Londono požeminiai geležinkeliai no pagamintasias jiegas žmogus
geležinkelį po žeme. Atsakymu į išsiplatino ir po kitus didžiuosius panaudoja vaikščiojimui ir abelnai
tai buvo didžiansis pasipiktiniEuropos miestus. Tačiaus čia visiems savo kuno judėjimams.
mas, ir sumanymas, kaip sako- jie. ačiu
išsiplatinusiamjam elek- Dalis kuno pagamintųjų jiegų eima. nuėjo gurbą 11. Tiktai dešim- trikos
vartojimui, pradėta varyti na kalbėjimui, tai yra žodžiu iščiai suvirsimi metų praėjus, pa- ne garu, bet išsyk elektriką.
tarimui, surištam su liežuvio,
kelta tasai klausimas vėl. ir šj
gerklės ir plaučiu veikimu. Bet
kartą po ilgų kivirčų 1850 mežmogaus ištariamuose žodžiuose,
389. Kur atsibuvo navatniau- sakiniuose
tuose galop gauta leidimas
yra tam tikra prasmė,
taisyfi požeminj geležinkelj. Tačiaus sios lenktynes?
Lenktynės ar- tam tikra mintis. Tais žodžiais
daugelis dar ir tuomet bijojosi kliais, dviračiais, automobiliais, ir sakiniais žmogus išreiškia savisokių nelaimių. Žmonės tvirti- luotais, laivais, aeroplianais, peš-j vo jspudžius, savo jausmus; iščiomis ir t. t. šiądien yra
no, kad namai, stovintieji virš to
papra- reiškia tai, ką pagamino jojo progeležinkelio, turėsią sugriūti, nes, stu apsireiškimu ir nieko neste- tas, siela. Kaip visoki kuno juačiu pasidariusiajai tunelyje tuš- bina. Kai-kada surengiama kar- dėjimai yra tuom keliu, kuriuom
tumai, žemė negalėsianti išlaiky- veliu ir kitų paukščių bei gyvu- žmogus išleidžia savo kuno
pati sunkumos: kad galop pačių lių lenktynės, kurios irgi nuste- gamintasias jiegas, taip kalba tobinti nieko negali. Bet apie lenk- kiu
pat keliu sielos pagamintomtraukinių trenksmas, pridėjus
tynes karvelių su bitėmis vargu sioms jiegoms.
paviršiaus geležinkelius, taip suDaug tų jiegų
kam teko girdėti.
Tokios iš- pas žmogų negali buti susitelkus.
judins žemę, kati šioji tuneli
tikrųjų navatnos lenktynės atsi- Sielos pagamintai, kaip
sakyta,
užgriausianti ir t.t. Išpradžių buvo prieš kiek laiko
\Vestfalijo- išsieikvoja kalbėjimo (ir surištoji geležinkeliai negalėjo

aptar-

kine

dalim

šviežios orandžios
(pomaranėos) arba lemono ( citrinos) lupyna ir po to nutrint' ia>.
Smala išsileis ir ją lengvai galima bus nutrinti.

išdirbti aviu
Užsidegus drapanoms ant ypakailius taip, kad galima butu iš
tos ir neturint nieko kito
po raujų siūti kailinius, kad jie lietaus
ką. nusivilk "kotą," užmesk jį ant
nebijotų ir kad vilnos neslinktų.
degančios ypatos, ir kuogreičiau2. Kaip geriaus kailius apsausiai parvertęs ją ant žemės, pragoti, kad sudėti iš vasaros jie ne- dėkie
Parvertus
jąją volioti.
sugestų.
y patą ant žemės, tuomi prašali3. Kaip lengviausia išnaikinti nama
didžiausis pavojus, nes liepar/uolinius kelmus, kad jie atžasnos neina viršun į veidą ir kvėlų neleistų ir suputų.
pavimas karštu oru, kuris pa4. Kaip supudinti pušinius kelprastai buva blogiausiu dalyku,
1.

mus.

5. Kada geriaus sodinti eglailėdams dažnai tinkamais žodžiais tes: žiemon, ar pava?aryj?

guli." Paprastas žmogelis,

tik

taipgi

tuomi

prašalinama.

Užsi-

Nei iš šio, nei iš

t<>.

tiškų pažiūrų

vaikinai

čiau.- tų musų
gelių, kurie

graibstosi

demokra-

puošiasi
aristokratišku.- prasmės žodžikis
ir dar visai nelietuviškais! Ta-

jaunikaičių

ir

mer-

visokių
svetimų plunksnų, negalima įtarti. buk jie turėtų blogus,
išgamin-

palinkimus.
Anaiptol ne!
Neturėdami sektinų pavyzdžių,
jie kaip išmano, taip ir daro.
Kaip visuomet, taip ir ši kargus

tą, klausytojam- geriausiai patiko lietuviško- dainelės.
Šį va-

karą labjausiai savęspi pritraukė
p. F. A. Jakutis ir

klausytojus

p-lė Ona Klimavičiūtė. Vi-i

kiri

degus drapanoms,
programo
vykintojai
laimėjo
bėgti, arba durių atidarinėti, nes duosnius delnų
plojimus.
"Michigano Ūkininkas." nuo to
liepsnos dar libjaus pasimoksleiviu
Sulytu
priimto
didina. Geriausia ir pačiam virsti
mot to : "Pats švieskis ir kitus
Kas iš skaitytojų turi praktiškus
ant žemės ir pradėti greitai voapšvieski, nebloga buvo (bent
patarimus ir nurodymus šiuose liotis
(rituliuoti).
man ji
klausimuose, gali apie tai praneš- Nuo
patiko) p. S. J, Dargužio
diegliaus viduriuose gerai kalba, arba
ti per laikrašti, nes šie dalykai
bandymas kitus apyra, paėmus rankšluostį, pamiršviesti. Jo geri norai, rodosi,
gali but nc vienam žingeidus.
kimi jį į karštą vandenj. greitai
svieste švietė.
Nenuoseklumas
Redakcija. išsukti ir
pridėti prie pilvo. Tas apsireiškė
tie, ką tuagitacijoje:
kaip ranka nuims dieglių.
ri susitaupę pinigu, anot kalbėII.
Visados, ypač žiemos laiku,
Davę vietos vienai pusei, duoda- pravėdinkit kambarius kasdieną tojo, neprivalo juos bankuos-.* laime
ir priešingai. Tatiaus prašykyti. bet turėtų moksleiviams išiš\ \ sit tuomi iš
tinu, kad abi pusi maloniai teiktųsi gerai. Pusę ligų
leisti. Kitas
niekados nereik

neįtraukti bereikalingai laikraščio savo namų.
j savo vietinius ginčus, iš kurių
Nuvalymui
vargiai kam nors naudos gali buti. šiltas
vanduo
•
Redakcija.

nenuoseklumas—tai

velijimas padaryti lygsvarą

tarp
vartojama mokslo ir
girtuokliavimo: esą
boraksu, muilo
reikia vieną valandą alu gerti, 3
nereikia. Nuplovus ištrinti stikkitą valandą mokintiesi, laikrašMęs, žemiau pasirašusieji, nuo lus sausai ir nušveisti suglam- čius skaityti, l'rečas nenuosekkeliolikos metu gyventojai Cam- žytu laikraščiu.
lumas—tai agitavimas prieš visus
bridge, Mass., ir nuo pradžios Ammonija yra naudingas na- tuos, kurie pataria jaunikaičiams
uždėjimo lietuvių parapijos P. X. muose dalykas, bet su ja atsar- pirma amato išmokti, o
paskui
Prasidėjimo parapijonai ir pa- giai reik apsieiti: nelaikyti arti savo uždirbtais
užpinigais
rapijonės, labai meldžiame Ger- ugnies, nes lengvai užsiliepsno- simokėti už
mokslą.
Kalbėtojas
biamąją Redakciją patalpint sa- ja: nelaikyti atkilto butelio, nes kalbino visus be
pinigu kibti
vo
laikraštyje mušu šį protestą ammonijos garai yra pavojingi prie ankštųjų mokslu ir tikėtie-

prieš

begėdiškai-inelagingas

nias, patalpintas
"Ateitis" (Ni ant

ži-

laikraščiuose:

langų

su

kvėpavimui.
Kad

pečius blizgėtų geriaus ir

si, kad, taip

darydami, patrauks
u
labjausiai
p i n iguočių, pasiga ilė ji m ą.
savęspi visuomenės,

puslapio 3) ir ilgiaus, primaišykit prie "stov
"Vienybė Lietuvninku" (S 2 ant poliš" šaukščiuką sutrinto alūno.
Man rodosi, menkas bus tėvvKad skalbiniai butų baltesni,
puslapic 5 ir 8), o taip pat ir
iš to moksleivio, kuris nuo
Nemažiau mums vi-denis žinokituose socialistų laikraščiuose gerai yra į paskutinį vandenj. Įnainis
mokslo
pat
pradžios jau išmokma peteliškė turi tam tikrą truapie mūsų gerb. kleboną kun. J. perplaujant skalbinius, primaišy- sta is
visuomenės
siurbia
save
pašelpos laukbelę, per kurią
į
gė- Krasnicką ir E.
Cambridge lie- ti šaukščiuką borakso. Tas labai ti. Priėmimas bent kokiu
pašellių medų. Daug-maž taip pat tinius abelnai.
Jeigu keliems gelbės. Boraksas privalo but ptj doriškai nužemina
Sadaro ir bitės su musėmis, kurios
ėmėją.
karšto
vaništirpintas
truputyj
[girtuokliams (?) gyvenantiems
vistovumą- užvis labjausiai yra
tariaus, vieton trubelės, vartoja
dens pirma maišymo su paskutipas bažnyčią ir toliaus nuo jos
brangintinas.
ilgą liežuvėlį.
niu vandeniu.
tai
da
tas
nenepatinka 'kunigas,
Man rodosi, sveikiausis jauniGenys, laipiodamas po me- reiškia, kad visi žmonės butų
mui patarimas.
tai pirmučiaudžius, baladoja j žievę, tuom iš- prieš jį. Męs labai esam dėkinsiai (kol dar angliškos kalbos
baido iš labai gilių skylaičių duggi klebonui už pastatymą mums
nemoka) vakarais eiti į amatu
no vabalėlius, paskui į skylaites
gražios bažnyčios, mokyklos, svemokyklas ir besimokinant sau
Įkiša savo ploną ilgą liežuvį, pa- tainės ir už jo nuolatinį sunkų
pasiskirto amato, vienkart mokingauna išgąsdintąjį vabalą, iške- darbą ant katalikiškai-tautiškos
Iš moksleiviu judėjimo.
Pe- tis ir
angliškos kalbos—apie to
lia jįjj laukan ir j.vi čia turi sau dirvos
musų mieste ir apygardo- reitą nedėldienį man teko gčrč- amato reikalus.
Pabaigęs amato
pietus.
je. Jeigu vienoje dalyje Cam- tiesi mūsų jaunuomenės pasiuždirbs ir
mokinimąsi,
daugiau
vėžiai
labai
Jūrių
įdomiai val- bridge'iaus miesto, vadinamoj E. stengimais net dviejose vietose.
turės darbo valantrumpesnes
go. Jie, kaip ir vorai, tam tikrais Cambridge, žmonės elgiasi sulyg Pirmiausiai
gėrėjausi "Aušros das; netaip labai pavargs—galės
raginiais žandais apkramto savo savo tikybos mokslo ir darbuoja- | Vartų" parapijinės mokyklos mo- vėl vakarais
mokintiesi kitą amamaistą ir prarija. Pilve gi turi si ant katalikiškai-tautiškos dir- kinių dainelėmis ir
fortepiano tą, arba, berenkant pinigus, privisą eilę dantų, kuriais ir už- vos, nepersiimdami socialistų skambinimu. Visą gana ilgą, net
sirengti vakarinėse mokyklose
baigia maisto kramtymą.
prieštikybiniu raugu, tai jiems iš 17 dalių, programą išpildė ma- prie j stoji 1110 j
kokią augštesnę
Dar įdomesnis yra taip vadi- už tai ne gėda, bet garbė.
žulytės mergaitės ir bernaičiai mokyklą. Augštesnį mokslą bePasirašome:
namojo karališkojo (į pasagą panuo 6 lyg 13
metų.
simokinant, reikia vengti tu visu
našaus) vėžio valgymo būdas.
Alek. Tačionis, Vincentas BaŠito vaikų koncerto suėjo klaupigiu darbų, kurie stteikvoja
Šisai vėžys sukramto maistą sa- ranauckas,
Mikolas
Burbulis, syti vietiniai lietuviai. Visi ne- brangų universiteto
metų laiką.
vo užpakalinėmis kojomis.
Tik- Juozupas Mockevičius,
Emilija galėjo svetainėn sutilpti, Gėrėji- Geviaus visai atsitraukti iš unitai gerai sumalęs valgį užpakali- Baniutė,
Vincentas Anuškevi- muisi nebuvo
galo. Klaidų nebu- versiteto ir eiti prie gerai apnių šlaunų pagelba, ima jįjį ir clius, Bronislava Žekevičiutė, vo. Malonų jspudį darė
vaikų mokamo amatninkiško darbo, meBronislovas Zdanevičia, Juozapas mandagumas,
prarija.
disciplina, puikiau- tus padirbti—ir vėl grįžti univerJūrių ežys turi penkis žandi- Giedraitis, Aniela Šliužiutė, Ma- sia tvarka maršavimuose ir nuo- sitetan
pabaigti pradėtąją mokslo
nius kaulus, kurių kiekvienas tu- rijona Yenkauckiutė,
Stefanija seklumas visame, kas buvo vei- šaką... Šitą patarimą sekdami,
ri po vieną dantį. Žandiniai kau- Garbaliauskiutė, Adela Gudlaus- kiama.
musų moksleiviai įgytu jiems
lai apstatyti aplink to gyvulio kiute,
Juozapas Satidaravičius,
Klausytojams regimai labai pa- priderančią paguodom;. Pilnai
burną ir juda taip, kad kiekvieną Jonas Sandara vičius, Stanislo- tiko mažų vaikučių dainos ir Nau- universiteto
laiką
sunaudojus
tarp jųjų pakliuvusį daiktą su- vas Vaivoda, Ona Gidrečiutė, Ju- jalio "Lietuvos
ir "Su- mokslui,
ir musų moksleivija
Grožybė"
mala ir varo į burną. To ėžio lijona Burbuliutė,
Kotryna Gie- diev Lietuva."
tikrai butų nei kiek nepratesuė
valgymo organus galima prily- draičiutė, Stefanija Saulitukė, Šitą išklausęs, nuvykau Į Flull už
svetimtaučių moksleiviją.
ginti prie kokios nors mašinos, Motiejus Glebus, Marijona Ar-I Tlouse Amerikos
Lietuvių Mok- I Ką darot, ne darot.—meldžiu
kuri, savo krumpliais sugavusi našiutė, Stanislovas Yutkus, Ven- sleivių
Koncertąn-Teatran, "ku- neauklėkite musų moksleivijoje
ką nors, su grūda ir paskui deda į ciutė Bublauskiutė, Kazimieras rio tolygaus dar
Chicagoje ne- ir jaunuomenėje -avmylybės. nes
tam tikrai paskirtą vietą.
Zutkus, P. Bakaveckis, Anelia buvo..."
(Taip užkvietimuose taip darydami, niekad nesusiC.yvunų, turinčių savotiškus Karpavičiūtė, Ona Tamulyniutė, rašyta).
lauksime tos doros, apie kuria ;».
valgymo organus, galima butų Julius Remeika, Kazimiera BaPirmučiausiai j akis puolė ne- S. J. Dargužis
kalbėjo.
priskaityti, kaip sakoma, devy- kavičiutė, Alena Karanauskiutė, taisyklinga lietuvių kalba užAntanas Kazis Rutkauskas.
ir.os
ir
Ret
galybės.
šių šiam Vincentas Šandaraviče, Kaxi- kvietimuose ir programe... Iš
kartui
užteks.
Įdomaujantis mieras Tamulvnas, Antanas Stu- augštasias mokyklas ir univerLietuviu Evang.-Liuteronų žišiuom dalyku, jeigu nori platesnių bec, Antanina
Yate, Adomas sitetus lankančių studentų tokio niai. Mus prašo pranešti, kad
žinių, gali kreiptis prie geresnių- Ovvcrka, Benediktas Mineskius, apsileidimo ir nepaisymo nesiti- pamaldos
jiems atsibti.- sekanjų knygų, aprašančių įvairius gy- Petr. Saulitis, Juozapas
Degutis. kėjau. Išskyrus tvarkos vedėjo čiose vietose ir dienose:
vunus.
kalbą, lietuviai moksleiviai proVasario (Feb.) i ir 8 d. atsibus
grame nedalyvavo, šito vakaro pamaldos
Chicagoje 10 vai. ryAtitaisymas. Pašnekėlyje X384
rengėjai užkvietiinuose žadėjo te; vasario 8 d., 2:15 min. p«>NAMŲ DRAUGAS.
klaidingai tapo atspausdinta:
kaž-ką dar ligšiol negirdėta. !r pietų atsibus \Yaukegan. 111.;
"Prie 40 pagal Celsių vanduo
Dantų skausmas gali but su- savo prižadėjimą ištęsėjo, mato- vasario
15 d.—-Cbicagoj 12 vai.;
virsta j ledą. ir skėtimosi proce- laikytas, pamirkinus
mažą vatos mai, tuom, kad pusę programo vasario 22 d.
Rockforde, 111.
sas tuomet yra y patingai smargabalėlį j ammoniją ir įkišus tą išpildė svetimtaučiais, o tūlas vie- 12:30 popiet.
kus." Turėtų buti: "Prie O0 pa- vatą
j skaudančio danties skylę. tas ir lietuviai angliškai dainaChicagoj protestoniškos bažgal Cclsių vanduo virsta J ledą, Kitas būdas: sumaišyt lygiomis
vo,—pav., p. Stogis atkartojo p. nyčios (tarp jų ir nckurios evauir skėtimosi procesas tuomet yra dalimis paprastos druskos su M. Petrausko
anų metų klaidą: gel.-liuteronų) rengia vasario 1 d.
alunu (alum) ir sutrint tai j mil- būtent, bandė
ypatingai smarku#***
angliškai dainuo- taip vadinama ;T.ik Bažnyčion
—

VIETINES ŽINIOS.

—

Nedėldienį" (Go-to-1 hurcli SirtiMęs. lietuviai e\aii^.-liuteronai, to siuoMi kartu nedary-

ŽIRGVAIKIO PASK. IR CUL\ DR-JA.
PALAUKS.
Pajieškau brolio Juozo Kalinaucko,
Jau gyvuoja 3 metai ir turi
Tauragės par., Huseinu pav., Kauno
Policinona* klausia girto žmokapitalo suvirs $12,000.00
rod. 5 metai
ir Mykole
i>
prakalbos, dcklianiaciju, kon- gaus, kurį- -k vi prie kampo gat- Taigi, lietuviai, kuris norit sučėdy- Mojerio, 20 m.Amerikoje,
Amerikoje. Gyveno
tl
nes
mokėdami
certini
pinigų
kim,
žinome, kad kiekvienas
dalies, teatrališko per- vės. apsikabinu stulprj Klausyk,
tilfięo mažų sumų, Chicagoj, prie 14tli pi. Turiu svarbų
prisirašyki! prie šioaį^irav.gijos. Dr- reikalą.
Kreipkitės antrašu:
nedėldienis yra krikščionimi "(io- statymo ir, žinoma, iš Stepuko kodėl neini na:tion?
ja laiko savo susirii>mou3 kas sereOna Kalinckaitė,
-to-C'liurch" nedėldienis. Tačiau s vodeviliais.
Kvaili, atšovė girtasai—ar dos vakarę apie-S vatflįf'ak. L. Ažuko 4536 So. llermitage av., Chicago, 111.
Apie knygyno naudingumą nematai, kaip vi>i namai plaukia? evet., 3301 Aubufd aveį kertė 33-čios
j c i : i mušu lietuviai evangelikai,
ga;. Taipgi šita
pinigus
Pajieškau Kazimiero Liškuus, kuskaitliutoliaus
nuosekliai
ypač
gyvenanti,
kalbėjo D r. A. (irei- Aš palauksiu, kul mauo namas nnt namu už Dr-jattolina
prieinamu procentą. ris pirm keturių metų gyveno Ken11
vačiunas.
ir
ineisiu.
giaus at>ilankvtų tą dieną
Dviveiksmėj komedijoj atplauks,
Nauja 15-ta serija apsidarys sausio sington. 111. Kas praneš, kur jis yra
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite dabar ir prisius jo antrašą, gaus $f>.00
sario) j pamaldas, tai padarys "Vyro Jieškojimas" geriausiai atJonas Budris,
užsirašyti atsilankyki! po viršminėto
J. J. D. R. sižymėjo geru lošimu p-nia Kaugerai.
i4!» Kensington av.,
tntrašu:
Kensington 111.
paitei alonienė, kuri jau nuo
mergaitės! Saugo- senai \vc-t.sidicčiams yra pažysta-

clay).

ies«»jo lietuvių knygyno

vairu- vikaro

naudai.

DIDELIS

programas*ifui aidėjo

VALYMO

IŠPARDAVIMAS

ant lnutiĮ. Sučfdyk laiko ir pinigi)J
pirkdamas čia. Męs taipogi turime

—

puikią eilę dresių
rams.

Su

šliubams

ir

vaka-

.šliubine

kiekviena

dreue
M

—

duodame
Kainos

Saugokitės,

kaipo viena iš geriausių arK it i lošėjai atliko daug
tisčių.
liežuviairu, kurie smailais
jums
silpniau.
n<>ri galveles užsukti! Tokį paDekliamacijos buvo vi-

tarimą nori suteikti mušu lelijėlėms sekantis laiškas, prisiųstas
j mūsų redakciją:
•'Jau apie pusė metų, kaip yra
atvažiavęs j Chicago tūlas jauvyras iš Philadelphijos, kur
buvo
gimęs ir augęs. Ten ji.ji*,
buvo apsivedęs (sakoma, su italijone) ir po kelių mėnesių panas

pačios, palikdamas ją
Dabar aš ji matau
Cliicagoj, ir baliuose jis suka
apie rtiergaites. Gyvena ji- ant
South Side. Atsargiau mergaitė- su nepažįstamais vyrais!"
bėgo
su

nuo

kudikiu.

ma,

Apgarsinimai.

GERAS PATARIMAS.
Be abejonės, jus galite duoti
dutiniškai atliktos.
Koncertinė gera patarimą žmogui, kuris yra
Pajieškau savo draugu Antano Vadalis, kuria atlikta ant gitarų, susilpnėjęs, kuris neturi apetito, nagaičio, Stanislovo Butano ir Vinco
balalaikų ir mandolinų, galėjo kuris gerai nemiega ir kurisai VišuovHkio. Pirmieji du paeina iš
Kauno gub., o V. Višnovskis iš Subuti geriau atlikta.
išryto atsikelia visai pailsęs. Jus
valkų gub., Mariampoiės pav. GyveJeigu vienok buvo koki truku- galite jam patarti, ką jisai priva- no pir-miaus So. Omaha. Jų pačių, ar
mai, tai juos pataisė ant pabai- lėtu daryti, kad išvengus tokių kas juos žino, meldžiu atsišaukti adKlausimas yra tame, resu:
gos mūsų Stepukas su savo vo- keblumu.
Wm. Danis,
deviliam: kitas turėjo rankomis ar jus galite patarti patjs sau ir Box
284,
% The llinsdalo Club
ir pilvą daboti, kad nuo juokų gyventi sulyg savo paties nuoUinsdale, UI.
kartais bestija neplyštų.
sprendžio. .Męs abejojame. Kad Pajieškau:
burdo pas lietuvius,
Publikos buvo pilnutėlė svetai- padėjus jums, męs norime pa- gyvenančius Seat tie, Wash. Darbo
nė, taigi ir gerokas pelnas knygy- tarti jums Trinerio Amerikoniš- turiu mieate, o nenoriu gyventi tarp
nui liks.
A. K. ką Kartaus
Elixirą, kuris svetimtaučių. Malonėkite atsišaukti
—

Vyno

J.

šiuo

antrašu, už ką busiu labai dė-

tokiuose atsitikimuose visuomet kingas jums.
Antanas žigulis,
Susirinkimas. Mus prašo pra- turi pageidaujamą veikmę. Jisai
Weller st.,
Seattle, Wasli.
P. Kazinskas. nešti, kad pirmas susirinkimas išvalo iš viduriu visus maisto 670i£
naujai išrinktos Chieagos Liet. likučius, kurie tenai rūgsta* ir Pajieškau Uršulės Kubiliučios (po
Draugijų Sąjungos Valdybos ir suteikia bjaurią gelsvą išvaizdą vyru Griškienė), paeina iš Vilkialių
rūgštim merginos
Kauno gub.
veidui,
direktorių atsibus
miegą ir atima kaimo, Čedasų parap.,

Nuplikino
veidą. Deginanti

pertraukia
pėtnyeiojc
karbolinė, ar
(30 d. š. m.), 8 vai. v., "Aušros" mums musų apetitą. Skilvio, kesulfurinė rūgštis suardė visą gysvet., 314') So. Ilalsted st. Kvie- penų ir viduriu ligose tai yra
venimą gražios jaunos mergičiami dalyvauti naujos ir senos atsakantis vaistas.
Aptiekose.
nos Leonoros Vencloviukės, gynariai.
Triner.
valdybos
Manufacturer,
1333Jos.
So. \V00d st.,
venusios

vaikas

15 metu

spaustuvę,

drukorystės darbo. Turi
gęs publiškn
mokyklą

yra žinoraaa kutenantis pajautimas gerklėj, o jo priežastimi yra peršalimas, pasekmė neatsargaus kJvėpavi-

į

mokintis

1110

buti baiir

buti

JONAS
3259

Reikalingas:

geras barzdaskutis: darbas ant visados ir gera užmokestis. Gera vieta dėl gero vyro.

3319

Auburn

KŪLIS

Halsted

Chicagc

st.t

GENERALIŠKAS
Lankosi

mergina prie na
mų darbo. Atsišaukit šiuom antrašu:
—

Julius Šalkauskas,
1843 So. Halsted st.,
cor. 19th st,

Renka

šiaip spaudos

apgarsinimus

Perka
namus, liotus ir parduoda,
ir
suteikia
biznio
šiaip
informacijas
reikaluose.
A.

Chicago, 111.

darbus.

žmogus, atvažiavęs

iš

Stanley
104,

imamas

ypa-

mu

Didesnė dalis ligų paeina nuo

Pilvas yra svarbiausia
kuno mašinerijos.

dalis

mai-!
mušu

Severos

šineriją.

Pamėginkit šių vaistų ir
persitikrinsit, kad jie suda-

varo.

Todėl

labai

yra

svarbu

Antisepsolius

(Severa's Antisepsol)

Maistas yra medžiaga, kuri tą ma-

K. Dagis,
darbo kur anglių 1^759 Michigan av.,
Pajieškau:
Chicago, 111.
nymo parašys?
kasytolose.
Jeigu kas žinotų, malo"lindęs." Šeimyninkas Aleksan- p. Eskul—as,
Ačiu, bet jau bunėkite pranešti sekančiu antrašu:
Parsiduoda:
saliunas arti 35drą išmetė "iš burdo," o tas pa- vome gavę apie tą patį nuo kitos
930 W. 33rd st.
F. Doveika.
tos gatvės prie Halsted g-vės, tinka
T.
ypatos.
Radavitia,
Kasierius,
už
tai
atkeršinti
Box
302
111.
merginai
siryžo
Riverton,
lietuviui, geras lysas, randa su flia936 W. 33rd st.
pp. Liūdnas, K. Kudl—as Vai. Len-1
tu $50.00.
Aukso kasykla atsakannežmogišku budu.
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
kauskas, Virbalis. Narys Dr-ės ir kiti. 1
Pajiešiaau savo* tikrb brolio Po\ ilo čiam žmogui.
Kreiptis antrašu:
841 W. 33rd st.
Mergina, lyg nujausdama, da- Peržiurėsim ir, ką galėsim, sunaudo-!I
Vaitonio, Kauno finb., Vilkmergės
Wehrley & Schwarz,
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
pav., Subačiaus vol., kaimo Pakarkiių. 3110 So. Racine
bojosi kiek galėdama, bet perei- sfm.
av.,
Chicago, 111.
Ch.
VIRŠININKAI.
Draugijų Sąjungos Spaudos
Treji metai Amerikoj. Gegužio mėnetos
seredos vakare pakliuvo j Kom—ui.
Telefonas Yards 3864—1147.
Vietines žinias dedame tik- M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro, syje 1913 m. išvažiavo iš Waterbury,
902 N. California ave.
žvėrio-jaunikaiČio rankas. Sku- is bėgančios "laikraščio" savaitės: !
Conn., buk i Chieagą, bet jokios žiAnt
bardzdaskupardavimo:
biai mergina bėgo iš darbo namo, todėl busime dėkingi, Jeigu teiksitės B. Vaitiekūnas, Režisierius,
nios nedavė, ir dabar nežinia, kur jis
tykla su 3 kėdėmis ir visokiais įtai3149
So.
mums
Halsted
st.
prisiųsti nesuvėlin as žinias, i
yra. Jis pats, ar kas kitas, malonė- symais su 2
nei nežinodama-nejausdama, kad
metų lysu; biznis yra
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. kito duoti
Butume pasakę ačiu už
žinią adresu:
gerai išdirbtas. Parsiduoa, nes saPalianskas jos laukia, pasislėpęs jusų pranešimo J pprfitąj.risiun.'mį
3252 So. Halsted st.
Petras Vaitonis,
mimerj;
vininkas išvažiuoja iš Chicagos. Atatsibuna kiekviena pirmą
785 Bank st.,
tamsumoj prie jos namu su bu- dabar jau pervėiu minėti išnaujo Mitingai mėnesio
Waterbury, Conn. sišaukit antrašu:
valandą poapie tai, kas buvo, nors ir kiek uedėldienj
1-mą
teliu deginančios rūgšties ranko1376 Blue lsland av.,
Chicago, 111.
trumpiau, minėta pereitam numeryj. piety T. Radavičiaus svetainėje, 936
Pajieškau savo pusbrolio Prancišse.
33-čios gatvės, ant antrų lubų.
7A
Lipant merginai trepais ant
p. PrieSas Alkoholio.
Atsitikimas
kaus Mikoliūno, iš miesto RadvilišANT PARSAMDYMO.
Taipogi choro ir dramos repeticijos,
antru
lubų, jis liejo rūgštim buvo sausio 1 d., o jųs apie tai atsi- atsibuna
kiu, Šiaulių apstor., Kauno gub. Jis
Automobiliai
veselijoms, krik?.*yChotoje
pačioje svetainėje.
minėt lik sausio 24 d. Redakcija layra Amerikoje jau ketvirti metai; noms, pagrabams ir 1.1,
ant merginos veido, nuplikindayra pig»ai
repeticijos atsibuna seredomis,
bai dėkinga yra už greita suteiki- ro
kad
girdėjau,
apsivedęs.
Gyveno
iš Halsted Garage. 'Taipmas
jai veidą ir akis. Po to dar mą žinių; pasenusiomis jau niekas 7:30 vai. vakare. Teatru repeticijos Pittsburg, Pa., prie 1316 Rebeck st. parsamdomi
gi automobiliniai trukai perkraustyatsibuna pėtnyčiomis, 8-ią vai. vak.
Jis pats, ar kas kitas, malonėkite mul
priėjęs stikline perkirto jai kaklą. nejdomauja. Butam patalpinę, jeigu Taigi, jauni
Furničių, nuvežimui j dyp.is ir
vaikinai ir merginos, jei
žinutė nebūtų taip labai "ataušus."
duoti žinią, šiuo antrašu:
t.t., yra gaunami pigiai. PerkraustyRūgštis nuėdė plaukus, vieną aki, Kita karta teikitės tuojaus
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
Konstantinas
pranešti, dainose ar teatru
Inkevieze,
mui furničių automobiliniai trukai
lošimuose, tai kviebaisiai sužeidė veidą ir sudegino ilgai nelaukdami.
2301 So. "Leavitt st.,
Cbicago, 111. kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir gečiame prigulėti prie Jauny Amerikoj
p. Jonui K.
drabužius. Mergina suspiegė <š
Męs pranešėm, kas
riau ir greičiau atlieka darbą.
Taut. Kliubo, nes J. A. L. T. K.
buvo garsinta, o kodėl "Keleivis" ir Liet.
•
Pajieškau brolio Kazimiero BernoAtsišaukite j
nevien tik u/siima dainomis, lošiskaudulio, užsiiindama veidą ran- "Kova,"
nežiūrint } savo pasižadėjiŠilalės parap., Raseinių pav., KauHALSTED GARAGE,
mais, bet taipogi ir pašei pa ligoje. to,
komis. Kaimynai, išbėgę iš na- mus, talpina ir toliaus
humbugiškus Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- no rėd. 12 metų Amerikoje. Pasku- 3222 So. Halsted
st.,
Chicago.
to
daktarų
apgarsinimus,
nežiir
męs
Tumų, pamatę bėgant] vaikiną
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo. tinį laiką gyveno Pliiladelphijoje.
nome.—geriaus pasiklauskit apie tai
riu svarbų reikalą. Atsišaukit adresu:
Su
J.
A.
L.
Parsiduoda:
T.
K.
pagarba,
svyruojančią merginą, kritusią jų pačių.
pigiu! pusė akerio
Motiejus Bernotas,
su nauju namu prie N. 61st ave., 3
skersai slengstj.
p. J. B— tis. Chicago, III. Pirmiau4514 So. Paulina st.,
Chicago, 111. blokai nuo Grand ave.,
karų. 6 bloDIDELIS METINIS BALIUS!
Daktarai, pamatę žaizdas, iš- siai, Tamista nepaduoda! savo pilnos
kai nuo Public School.
ReikalaujaParengtas Dr-stės Lietuvos Karair jau tik todėl jusų rašpravardės,
savo
Vaclovo
pusbrolio
Pajieškau
ėstas ant merginos veido, lupų ir
ma $500.00 grynais
(cash) pinigais.
telis negali tilpti. Antra vėl, jus no- liaus Mindaugio, atsibus ned., vasaZalaushio, DevainišKių kaimo, Trakų
akių, abejojo, ar galima bus jas rite, kad męs pagarsintume jusų "že- rio 1 d., 1914 m., Freiheit Turner pav., Vilniaus gub. Aš pribuvau iš Likusius po $10.00 j mėnesj. Pardavimo priežastis
liga. Atsišaukite
15417-21
So.
svet.,
Halsted
st.
natvės
Pradžia
kuriame
jus manote užLietuvos į Chicago 4 mėnesiai atgal greitai antrašu:
užgydyti.' Mergina tik, sunkiai siimti biurą,"
suvedimu krūvon vaikinų ir 4-tą vai. popietu. J/anga 25c porai.
ir norėčiau su juom susižinoti. Mel2328 N. 53rd ave.,
verkdama, dejavo: "(ieriaus jis merginų, kurios nori apsivesti. LaikChicago, 11!.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, kvie- džiu
pranešti adresu:
mane nelaimingą butų \ isai už- raštis ne tik kad pritarti negali, bet čiame męs visus atsilankyti ant to išMarcele čarniauskaitė,
TĖMYKITE!
jis privalo prieš tokius biurus savo kilmingo baliaus, nes Dr-stė L. K. 928
32nd pl.,
mušęs !"
Chicago, 111.
Turėdamas $500.00, gali jgyti namą
skaitytojus persergėti. Musų jauni- Mindaugio viaadot* parengia lintemus
Pribuvę detektyvai po kelių mas nėra gyvuliai, kad juos lyg ant balius, 'r taip kožnas atsilankęs ant
So. Halsted st., beveik priešais
du vaikinai buto, kur prie
Pajieško:
valandų suėmė nedorėlį ir paso- turgo per kontoras ir biurus viena šito baliaus bus užganėdintas ir galės pas gerus blaivius žmones. Męs dar naujai statomą teatrą. Gera proga
lietuviui jgyti namą su mažais piniKviečia,
dino Xevv City stotin, kur jis jo- prie kito vedžiotum. Joks save go- linksmai laiką praleisti.
nesenai Cbicagoje, tai neturime daug
ir prieg to labai
Komitetas.
dojantis vaikinas nc! mergina tokiu
pažįstamų. Jeigu kas žinotų, ar tu- gais, biznevoj vietoj
kiu budu nenorėjo nieko kalbėti biuru
pigiai.
žiKreipkitės
platesnėms
nesinaudos, nei ^1 per laik
rėtų vietą, malonėkite atsišaukti kuonioms j:
DIDELIS BALIUS IR TEATRAS!
ir tvirtino, kad jis merginos vi- raščius
L-ad
nori
nesigarsirs,
greičiausiai antrašu:
A. OLSZEVVSKIO BANKĄ.
Vardu "Lietuvė Antano Kalni? Gyvesti. Teisybė, pas kitas tautas yra
sai nepažįstąs.
P. Chapas,
toki biurai, bet ant jų žiūrima labai ventoja," parengtas storone Dr-stės 1607 N. Ashland
Bl.
av.,
Chicago,
(iy vulys-užpuolikas privalėtų "prastai." Męs patartum Tamistai su- Mot. Valančausko ž. V., nedėlioj, va3 reikalingi šeimyPardavėjai:
už tai buti sunkiai nubaustas, naudoti cavo gabumus garbingesniam sario (Feb.) 1 d. 1914 m., švento
nų likeriniam štorui veikti tarp musų
Pajieškau savo brolio Vladislovo žmonių. Turi mokėti taipogi
Jurgio svetainėj, 32 pl. ir Auourn av.
anglišnes, ištikro, toks žvėriškas darbas darbui, negu "ženatvės biuras." GeLukauskio, Kupščių kaimo, Bitigalos kai. Didelis nuošimtis nuolaidos.
ram žmogui sarmata tokiais 'bizniais' Salės bus atidaryta 5 v. vak. Teatras
Kauno
7
metai
vol.,
gub.,
Amerikoje.
yra vertas nuožmios bausmės.
7:30
v.
Auburn Liquor Store,
Tikietai 25 c. ir
prasidės
užsiimti.
Jis gyveno Chicagoje. Jis pats ar jo- 749 W. 79th
st,
City.
p. X. Y. Z. Jusv raštelj apie atei- augščiaus ypatai.
Reporteris.
teiksis
duoti
jo
adresu:
draugai
žinią
Labai bus linksmas teatras vivius jdėsim j sekantį numeri.
Bol.
LukauskaS,
siems žmonėms, o labjausiai jaunip. Juoz. Buk—is, Chicago, III. RinParsiduoda:
2 augštų puikus
2424 Oakrtey ave.,
šv. Petronėlės Dr-jos vakaras.
Chicago, 111. mūrinis namas su
kinys neblogas, tik reiktų jj visą. Iš kaič'ams ir panelėms, bus lošta apie
saliunu, arti 47-os
Antano
ir
Vandos.
meilę
Neužmiršsausio
be
d.
kad
atsibuvo naujo
ir Western ave. Ant pirmo augšto
klaidų perrašyt,
Nedėlioj,
25
jis
kite Ir neapleiskite to brangaus vakaPajieškau savo tikro brolio Stanis- saliunas, ant antro augšto 6 ruimų
minėtos draugijos vakaras. Su- tiktų spaudai. Reik pažymėti, iš kur
ant
ro,
lovo
atsilankykite
Barzdžiaus, Šiaulių pav., Lygu- pagyvenimas.
kiekviena daina imta.
musų iškilminNamas puikiai įrenglošta dviveiksmė komedija "Gudte&tro ir baliaus, kur galėsite mo parap., Stačiūnų sod.; taipgi pusp. Fred—Bee. Mintis nebloga, bet go
tas, gazu ir elektriką apšviestas, su
gerai pasišokti prie gražios muzikos brolio Juozo Daukšio, Panevėžio pav., maudykle ir visais
ri N'ašlė"; atlikta gerai. Iš lo- vaizdelis silpnokas.
reikalingais įtaiHeights, III. visokių lietuviškij šokių iki vėlaus Pakrojaus parap., Osufių sod. Abu- symais. Atsišaukite J A. 01szewskio
šėju ypatingai atsižymėjo Ra- p. Daujelis. Chicago
laiko.
Su
du
Kauno
Maloniai
godone,
melgubernijos.
Korespondf acijos be rašytojo adreso
Banką.
domskiutė Karusės, tarnaitės, ir ir tikros pravardės eina gurban. Reik
džiu atsišaukti antrašu:
Komitetas.
Barbora Barzdžiukė,
vėliaus Magdės, senos burtinin- visados paduoti redakcijos žiniai saAnt pardavimo:
saliunas lietuREGAL!
REGAL!
227 N. \Vatt8 st.,
Pbiladelphia, Pa. vių ir lenkų apgyventoje vietoje, arti
kės. rolėse. Šios jaunos artistes- vo tikrą pravardę ir adresą. Gaila
16-tas
PUIKLS BALIUS!
mums buvo numesti jusų rašteli, nes
lietuvių bažnyčios. Parsiduoda piparengtas
Pajieškau savo brolio Jurgio Šim- giai. Pardavimo priežastis: savinin-mėgėjos lošimas, kaip buvo gir- rašote neblogai.
kaus. 3 metai Amerikoje. Pirmiau kas važiuoja
Regai Lietuvių Kliubo
dėt nuo nekuriu atsilankiusių
APin. Meldžiame nep. J. Svir.
į kitą šalį. Antrašas:
nedėlioj, vasario (Feb.) 1 d., 1914 m. gyveno prie mainų Bush, Bl. Turiu
užmiršti ir toliaus.
1600 So. Union a v., Chicago.
svečių, jiems labai patiko. Publi- p. Tautietis. Dalis
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd pl. svarbų reikalą. Jo paties, ar kas
jį
žinių telpa kikos užsilaikymas šiame vakare
1 Ruimas parandavojimui.
toje, anksfiaus prisiųstoje korespon- Pradžia 5-tą vai. vak. Įžanga 25 cen- žino, meldžiu atsišaukti adresu:
tai. Muzika Sarpalio.
Mike Shimkus,
nebuvo pagirtinas. Kartais dėl dencijoje. Jusų rašinyje palikome
Aš turiu parandavojimui labai graUžkviečiame visa atsilankyti, kur 443 Collinsville av., E. St.
tiktai tuos
Louis, 111. žų ruimą dėl 2 vyrų arba dėl 2 merkurių nebuvo
jos neramumo negalima buvo gir- ankstyvesnėje dalykus,
korespondencijoje. Už 1 galėsite pialeisti linksmai laiką, šoginų. Jeigu kurio reikalauja ramaus
kiai su JekiojanCia krasa.
dėti lošėju kalbėjimo. Labai re- žinutes ačiu. Meldžiame
Pajieškau savo giminaičio Juozo gyvenimo ir puiKnus ruimo, tegul
neužmiršti
iš
Daukšto, paeina
Rygos. Prieš 6 ateina pasižiūrėti, adresas:
tai galima pastebėti toksai už- ir toliaus.
34-tas FIDELIS BALIUS!
metus jisai gyveno pas lietuvius po
John Yankus,
silaikymas.
J. P.
Parengtas Jaunu Liet. Am. Pasi- No. 64 S. 2nd st., Brooklyn, N. Y. 1951
Canalport av.,
Chicago, 111.
liuks.
vasario
8
KHubo,
ned.,
d., 1914 Kas apie jj žino, kur jisai yra dabar
PRITVIRTINO.
m., Pulaskio svetainėje, 1709-15 So. arba nors žino
Vakaras ant West Side. Praeigeriausia vieta
Jonai, ar vienas žmogus ne Ashland ave., arti 18-tos gatvės. Pra- gyveno šituos jo sdresą, kur jisai Išrandavojimui:
paskutinius kelis me- grosernei arba vaistinei (drug store),
ta nedėlvakarį Meldažio svetai- toksai
pat geras, kaip ir kitas? sidės 5 vai. vak. Įžanga 25 c. y patai. tus, malonėkit pranešti man sekan- 62 mylios nuo Chicagos.
Lietuvių lr
čiu antrašu:
Žinoma! Kai-kada net ir Muzika J. Keturakio.
nėj atsibuvo septynių draugijų
j lenkų koliouija. Atsišaukti antrašu:
kviečia visus
Širdingai
J. Paradnek,
Chas. Bisno,
surengtas vakaras \Vest Side's daug geresnis.
KOMITETAS.
Los Angeles, CaL 1
^022 Orange et.,
Kenoslia, Wii.
išma-

suteikia

SEKRETAS.

ro
gerą
užkimimo

sveikatai,

kombinaciją
ir

nuo

gerklės skau-

dėjimo.

Užkietėjimas pas Vaikus
neprivalo buti užleistas. Viduriai privalo but aptuštinti
kasdien
reguliariškai.
Jeigu užleisti užkietėjimą,
tai tas gali pagimdyti visą
eilę negeistinu pasekmių.
Geriaus todėl tai pergalėti
pačioj pradžioj.

—

savo

vidun

—

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

kėf, kol kas kitas sulyg

J

tingai jeigu apart to atydžiai
plauti gerklę šiltu
atskestu
skysčiu, vadina-

DRAUGIJŲ REIKALAI.

nepasiliaus prie jos

oro

(Severa's Balsam for Lungs)
(Kaina 25 ir 50 centų).

leidėjas.

kad ne tik maistai, bet ir pilvas bu-1339 So. Ashland ave., Chicago,
Paj ieškau savo dėdės Jurgio Ya(iyvuliškas
geri.
tų
111. Reumatizmo ir neuralgijos jovacko, iš Dudnios kaimo, Kanevos
Parsiduoda:
ir atmesto
geras arklys,, veBlogas maistas sugadinti gali ir gevol., Lydos pav., Vilniaus gub. 20 žimas ir
pakinktuvai,
greitai
pigiai.
paprastai
paskaudėjimai
Taipovaikino tai padarė,
riausį pilvą.
metų kaip Amerikoje. Jo paties ar gi parsiduoda
naujos mados vargonai,
siduoda Trinerio Linimentui.
kas jį žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Blogas pilvas sugadina ir geriausf
Leonora Vencloviukė gyveno
su
kuriais
K.
Jarumb.
visai
nemop.
gali grajinti
C. Vit—as rašė, k'ad
ir pagimdo daugel}
Mike Linkevic,
maistą
pavojingų
viskas
kėdams. Kas pirmesnis, tas gersnis.
buvo labai gerai, o jąs rasote,
pas Antaną Capą augščiaus miligų. Tie tik ilgai ir sveikai gyvena,
Ma^s.
T. O. Box 112,
North
Easton,
kad viskas buvo labai blogai.
Atsišaukit šiuo adresu:
ant
Taigi
nėtu adresu, Tetj pat atėjo
kurių pilvas yra geras. Todėl, jeigu
ir žinok dabar, kurio iš
K. B., 939 W. 33rd st.,
jūsų yra
tik pajaučiate kokj
nesmagumą pilburdo Alex. I'alianskas, kuris viršus. Męs buvome
savo
Arnasto
arba
draugo
telef.
Pajieškau
Drover
1749.
gavę ir kitą
ve, jeigu viduriai yra kieti ir nedirba
iš
Vabalkaimo,
kaVarakulio,
žižonių
raštelj
apie tą patį vakarą, kuriame
greit pradėjo prie merginos
reguliarišbai, jeigu jaučiate abelną
ninku parap., Panevėžio pav., Kauno
Parsiduoda:
1 iniis. Aleksandra vienok nepa- visgi nebuvo taip labai nupeikta, JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT.
barzdasku*ykla nusilpnėjimą ir aptingimą, tai vartogub. Apie 8 metai Amerikoje. Turiu (barber sbop), netoliausiai nuo
kaip jus rašote. Ar nebūtų geriaus,
KLIUBO ADMINISTRACIJA.
lietu- kit tuojaus Salutaras Bitter, kuris sutiko Leonorai, o jo šokinėjimams jeigu Judu, suėję
svarbu
reikakj. Meldžiu atsišaukti viu bažnyčios, ir liotas prie 33-čios teiks
Chicago, III.
kada, patįs tarp
jums greitą palengvinimą ir
adresu:
Tad
savęs
nebuvo
J. Jankauskas, Pirm.,
išsiginCytut; laikraščiui tada
ir Halsted gatvių.
galo.
Pardavimo prie- apsaugos nuo aršesnių
apie Leonorą
pasekmių.
likai daugiaus liuosos vietos naudinMike
Sa\vickv,
927 W. 34th pl.
žastis: savininkas išvažiuoja j LieSalutaras Bitters galite gauti visoji ir pasakė šeimyninkui, kad tu- gesniems už ginčus dalykams. Kodėl
412 N. 5tb st. E.,
( edar Rapids, Ia.
A. Zalatorius, Pagelb.,
se aptiekose ir
tuvą. Kreipkitės antrašu:
saliunuose, o kur nerėsianti "nuo burdo" išeiti, jeigu Tamista iškarto neparašėt, bet lau917 W. 33rd st.

Aleksandra

šalto

Plaučiams

Olszevvski,

Volonche\vski,
sto ir pilvo.
Clinton, Ind.

Ant Pardavimo.

per

Severos Balsamas

Lie-

tuvos, mokantis lietuviškai, lenkiškai
ir gudiškai, jieško kanceliariško, ar
kokio kito darbo, adresas:

vieton

malonų palengvinimą,

"Lietuvos"
Jaunas

oru,

buvo
išstatyta
jtekmei.

AGENTAS

Cliicagoj, užrašinėja

"Lietuvą"'.

Chicago, 111. ir

ave.

Reikalinga:

So.

saitu

nosj, stačiai per burna. Galima taipgi gauti užkimimą
po
ilgos ir varginančios
kalbos, laike kurios gerklė

—

Atsigaukit antrašuJos. Maskalunas,

Chicago, III,

Užkimimas

gerų tevij vaikas.

labai svarbų reikalų. Jos paBox
čios, ar kas jų, žino, meidziu atsišaukti adresu:
Teklė Stankevičiūtė,
5008 Berring a v.,
East Chicago, Ind.
Turiu

prie

4501
aut Toun of Lake.
kerštas besiperšusio

Reikalingas
"Lietuvos"

*

Buffenstein,

3447 So. Halsfed st.,

Reikalavimai.

Pajieškojimai.

(čienios) vidutinės.
S.

#

kitės, mergaitė?, nepažįstamų vy-

šliubinj uždangalą u/.dyką.

Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 W. 34th pi.
P. Motiejūnas, Turtu Rašt.,

D.

—

galite jo gauti, tai reikalaukit nuo
SALUTARAS CHEMICAL INSTITU-

Severos Tab-Lax

TION,

(Paliuosuojanti saldukai)

4614

—

—

—

—

—

Yards

A.

st.,
ILL.

suteikia greitą
mą. Skonis jų

4780

417

ŽIUGŽDA,

Chestnut st.,

NEVVARK, N. J.
KEPYKLŲ SAVININKŲ.

ATYDAI

Atsišaukiu j visus Amerikos lietuviškus kepyklų savininkus su
pranešimu, kad aš turiu dideli
patyrimą
jusij pramonės pagerinime su užtikrinimu. Meldžiu atsišaukti iš

apielinkiių:

iš

visų

Chicagos,

iš PhiladelAš jums
siu grynai
lietuviškų miltų, iš kurių'

phia, ir iš kitur.

pristaty-|

galėsite iškepti grynai
lietuvišką duoną. Meldžiu užklausti, ir aš
tysiu visiems miltų prabas.

prista-Į

palengvini-

yra malonus; vaikai valgo juos labai noriai. Padaryti iš gryir
ną
nekenksmingą su
dėtinių, taip vienok stiprią,
kad veikiai ir pas suaugusius. Kaina 25 ir 50 centų.

BAKERY

Reikalaukit būtinai, kad jums
aptiekoj duotu Severos Gyduolių. Neimkit kitų. Jeigu Jųsų
aptiekorius negali jų pristatyt,
užsisakykit stačiai nuo

W. F. Severą Čd
CEDAR

RAPIDS.

IOVVA,

Dramatiško Ratelio
Prie VIII

Rajono L. S, S. A.

NEdTVA^m-FEB^\1914
C. S. P. S.

—

—

Wood

CHICAGO,

—

Telephone

So.

Svetainėje

1126 W. 18th St. arti Racine

Schnoje Statoma

L.

(Centre.) Ave., Chicago

TOLSTOJAUS

5

veiksmų Drama

"PATAMSIO GALYBE"
Svetainė

atsidarys 4 vai.
Uždanga pasikels lygiai 5

po piet.
vai. p.p.

TIKIETAI 75c„ 50c., 35c. ir ANTBALKONO 25 c.
Levo
ranka

Tolstojaus veikale "Patamsio Galybė" yra genijališka
nupiešta gyvoji kopija tamsiųjų vėlės užkampių, milžiniš-

kos, juodos gyvybės,

po

kurios

galingu

nioje, žmonija daro savo tiesas, kerta
lio/.ofija prie savotiškojo gyvenimo.

sparnu,

savo

tamsioje

kelią savotiškaja

—

—

li-

Filiozofo Tolstojaus veikalas nereikalauja rekliamus, lieka tik
atvaizdinti ji gerai, o visuomenei suprasti.
Po perstatymui puikus Balius.

mums

Kviečia

KOMITETAS.

—

—

neži-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES IŠTAIGA

"VILIJOS"

BENDROVE

Turi

Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir
Sandelius, apdovanota už savo dirbi-

nius 1 aukso ir 4 sidabro medaliais;
norėdama

padidinti

fabrikaciją

Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Serais (pajais)
Kreiptiev. VILNIUS, Poltavos g-ve 55
"VILIJOS" BENDROVEI

PIRKITE NAUJUS NAMUS,

Telefonas

KAINA

ALE NE SENUS.
$1.00 I
$1,<800.00, ir turite savo locną iižBUT.'
Tiamą, su 4 dideliai- rūmais ant

#uk.što beismento,

porčiu ir
geroje lietuvių apgyventoje vietoje, 2500—2502 \\ e-t 45th PI.,

tarpe \Vestern

[GELBEK1T JŪSŲ PLAUKUS1]

ir Rockvvell
Jau yra pabaigti statyti. Iš
narnų tik tėra 2 namai.

$t.
10

L.

su

ave.

Stebetidas Išradimas Plaukams Želdinti. J
X'os aliję.inči ii gvarantuojamc. I;ad Vijjo- į

yr-i vienatini*9vi> tev<,Utar.plaukai.. į
žc'dlnti Jeien firrns slenka piattkal,
S
niežtigalvf. j :iju turitl plais!.:.; n galvai
UigMbekūn ttiojanj. Dib.ir tniitn proef'
atgauti uv'o piattkus. Vigjrolu jus i*~- Į
OŲti'js ir turtv.'.to Cfažiu^. ilgin if puikiu
plautu*. Vigorota yru i'bandyta ir i.'v.i 'j
rantuota.# Suvienytu Valstijų valdAtos ]
■L'aJsJr tbs Food and Drug Ac:)
Nebusi!
pli! ii, i •' Vartosi Vi y oro la.
j

j

NEW CITY SAVINGS BANK,
4601 So. Ashland Ave.,

CHICAGO,

raikaUudmtM butelio V.gorolos.

ILL.

l'igorohC!).pep.B.3149S.Morganst.Chica^;

kambariai ir moterims.

Barzdaskutykia krūvoje.

1202

Pena

ave.,

Plttaburg,

O

KAS ČIA?
laiškams rašyti su
visokiais gražiais pasveikinimais ir su
tam pritinkančiomis dainelėmis, su

Na-gi popieriai

auksinėmis* raidėmis, su gražiomis šilkinėmis kvletkelėmis ir visokiais paveikslėliais, parsiduoda labai pigiai.
Kas prisius 25 centus pafto markėmis, tas aplaikys 12 popierių su konvertais; kas prisius 1 doliaij per Money Orderi arba registruotame laiške,
tas aplaikya 6 tuzinus popierių
su
konvertaiB.

Reikalauju agentų ir duodu gerą
uždarbi. Adresuokite:
F. NOREiKA.
Box 245,
Salem, N. J.
Petrai VaTtiekunat.

"LIETUVOS"

DRAPANOS!

|
I

Chicrga.

Drapanas gali

(

ŠOKIŲ MOKYKLA.

Kožnų vakarų atdara nuo 7 vai.
vak. iki 9:30 nakties, po
numeriu:
4600 So. Paulina st.
Mokytojas Stanislovas Auškalnis.
Telefonas Yards "884
Kreipkitės viengenčiai pas savąjį.

SVEIKATOS TURTAS

yra

4601 So. Ashland ave.,

skaityti

ir rašyti

Labai Gražios Atvirutes
is spaudos labai gražios
atvirutės
Lietu-

Raštininkų:

vos

S i mano
Daukanto ir Dr. Vinco
ketuKudirkos,
riuose (coleruose,
atrodo kaip gyvi.

v/\
Stoty*
^*ViVr'Vi
T<r.:.i
COKR

-2:n^ Ncmino-*

'^r

Reikalauju agentg. Aš parduoda
Šimtais Ir tūkstančiais, agentams duodu gerą. uždarbi. Kas
prisius
sidabrini dešimtokų ir savo antrašą, apiaikys porų minėtų atviručių.
Toliaus Ims kleistos visu Lietuvos
kunigaikščių ir kitos lietuviškos
f.tvirut''h, taipogi keturiuose koleruoso. Atsišaukite laišku ar ypatiškal antrašu:

Ahraiiic
/vorams

s,

313 SO. CLINTOM ST.

(anttre6ių,|Uh4)

chicago, iul.

Bankai moka

3-čią procentą,
Bondsai moka 6-tą procentą, ir

į Bondsus įdėti pinigai yra geriau
apsaugoti, negu ant mortgečių paskolinti.

Nepatyrę
Boxą ir ten užrakina savo pinigus, kuriuose užrakinti pinigai neatneša nė vienusi-

žmonės

samdo Banke

procento.

Išmintintingi žmonės,

nusisamdę Boxą, deda į jį

gus, bet

6-tą

ne

kurie neša jiem
procentą, ir jų pinigai Bond-

suoSe

yra

kas

kame Store:

Viso $1.00

(

Rell

Kas atsius iskirpęs šita apgarsinimo iš "Lietuvos" ir $1.00 per
monny order, tai gaus usaa 4

THE BRIDGEPORT CLOTHINGC 0.

JraL f System

3246-48 So. Halsted St., Chicago, 111.

knyi/asGOc. pigiau.

Kas pamato apsivilkusį siutu,
pirktu mūsų store,
klausia koks kriaučius jį siuvo, o kad
pasako, kad pirko gatavą BRIDGEPORT CLOTHING štore, tai
niekas netiki, kad gatavi siutai butų
taip puikiai pa-

F. Mikolaiiiis
Bok 62

Sausio Trisdešimt Pirma

New York City

yra

3231 S

Halsted st.,

Chicago,

RUSSIAN-AMERICAN

siūti, lyg

Paskutine Diena

J. J. STASULANIS,

kad

sirašius j

buto

naująją laidą

mos:

šaukite

Komercijinį Dcpart-

pasakykite, kad atsakąs įrašymas butų pada-

ji

111.

—

/VItisu štoras yra

Patvirlinkit e

Norinti dasižinoti

kas

adresu-

yra

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.

Chicago, 111.

valandai.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

Official 100

3246-3248 So, Halsted St., Chicago, III.
i

Kainos

išaugšto

mokamos.

Liepojus iki New Yorko $35.00 ir
pagalvinių taksi; $4.
Antra kliasa
$52.50
Smulkesnėms žinioms kreipkitės prie:—
A. E. JOHNSON" k CO. (ieneral Pass. Agents,
27 Broadway, NEVV YORK.
arba įgaliotų vietos agentų.

J.

Kamgi

Parduoda tii labai žekainas (prekes) namus, lotus ir farmas, kurivj turi didžiausi pasirinkimą. Apsaugoja
nuog
ugnies namus, biznius ir

mas

|

furničius geriausiose komPerkantiems
panijose.
propertę dirba visokias
reikalingas popieras ir pamortrūpina paskolas
Parduoda lotus
gečius.
visose Chiragos miesto dair
nuog
lyse
$500
aukSčiaus. Taipogi
turi
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su bizniais. arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
pašelpa ligos ir r.ehimės atsitikimuose. Reikalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
srkan:iu antrašu:
85B \V. 3Jrd st., Cliicago, III. Telefonas Drojįver
2250. Ofiso valandss: nuog S vai. iki 10
vai. iš ryto, ir ntiog 5-tos vai. iki 9-tai vai.

| vakare.

Telephone

Canal 285

ilgėdamas Tėvynes

Lietuvos?

FURNIČIAI

sluose Jau
Pirmu kartu Lietuvos

judėjimas

Geriausius Furničius, didžiausiame pasirinkime ir pigiausio
mis kainomis
rasite
lietuviškame

Amerikoje.
gyvuose

paveiksluose

musų his-

torijoj.
Nepamirškit ateiti
kraštą, kur} apleidot.

ant

šio

Derstatymo, pažvelgti į savo gimtinį
apgailaujam musų paliktos Tėvynės.
Daugumas sako: "trokšta mano širdis dar kartą Lietuvą pamatyt".
Pamatę prieš savo akis vaizdą, perstatantį Lietuvoje gyvenančius musų
likusius brolius ir sesutes bei senelius,
pamiršim savo kartųjį kasdieninį
gyvenimą ir nevienam užžibės ant veido džiaugsmo spindulys.
PAAIŠKINIMO ŽODIS.—Aš renku lietuviškus paveikslus ir rodau žmonėms jau nuo 1904 m. Mano vientaučiai lietuviai-amerikiečiai
beveik varu
privertė, pereitu pavasari važiuoti i Lietuvą ir kiek galima daugiau nuimti vaizdelių iš Lietuvos gyvenimo dėlei
krutamųjų paveikslų. Kad vientaučiams patarnauti ir išvažiavau Lietuvon birželio, 7 u. 1013
m.
Tenai važinėjau po musų tėvynę, traukdamas paveikslus virš keturis mėnesius. Primenu, kart visus šluos vaizdelius ne tik
patsai nuėmiau, bet ir išdirbau
savo studijoje.
Paveikslus rodant, aš pats apie juos publikai ir Išaiškinsiu.
Pav2iks'u3 rodys mašinos operatorius p. J. M.
DANIELIUS, kuris iljį l.ilkį
prie to praktikavosi.

Nekartą

Štore:

SO. HALSTED FUBNITURE HOUSE
3224-26 So. lialsted St.,
Sis štoras turi

Ciiioago

Šis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant iimokesčių, ir prisiato i visas dalis Chicagos miesto ir
kitus miestus ir farmas.
Reikalaudami tikrai gerų
mi arba

£19

UŽDYKĄ

S19

UŽPYKĘ

kiekvieną vertelgą nuo jusu butų pareikalauta
užmokėti už tą patj iaikrodol| bent $25, kuomet
mūsų Specialė Dirbtuvės kaina šitam laikrodėliui yra $6,

3224-26 So, Halsted S!.,

šitie $25 laikrodėliai, kuriuos męs dabar Bpadaliai parduodame Dirbtuves kaina už $6, yra
labai gražus, 14 K, paauksuoti (Gold
Filled), Išdirbėjo gvarantuoti 20 metų, turinti pasaulyje
pagarsėjusi Amerikonišką Mechanizmą su 17
akmenų, šitie laikrodžiai turi tris drutus dangtelius, artistiškai graviruotus, ir kaslink savo
gražumo, sustatymo ir teisingo ėjimo, tai jie negali buti perviršinti.

N. Y.

Ghicago, III.

Nuo

Jeigu jus norite pirkti vlen% šitų laikrodėlių, iškirpkite iš augščiaus patalpintų
laikrodėlių paveikslų tą, kuris
jums daugiausia patinka, Ir prisiųskite mums drauge su jusų pilnu ir teisingu adresu, ir męs be jokio uždėlio tuojaus prisiusime jums pasižiūrėti laikrodėli, kurį jųs pasirinkote, puikioje pliušinėje dėžutėje. Kuomet laikrodėlis
atnešta i jusų namus, nemokėkite jokių pinigų, nei cento, kol jųs neišt/rinėjote laikrodžio lr n
^persitikrinote, kad
laikrodėlis yra tikirai tuom, kuom m?s jįjj tvirtiname esanCiu. Kuomet jųs peržiūrėsite
laikrcd>lį ir rasite tikrai
tokiu, kaip męs perstatėme, tuomet užmokėkite sumą $6 ir expreso išlaidas, siekiančias kelių centu, bet kuomet
jųs
laikrodėliu neužganėdinti, jųs turėtute jįjį nepriimti, ir Jisai bus mums su^rąžiutas mūsų lėiomU. Tokiu budu
Jų3, pirkdami 'aikrodėlį nuo musų, ntrizibuojate niekuom.
Męs turime pritergU, kad, pirkdami laikrodėlį nuo muaU» jųs visiškai niekuom nerizikuojate, nes męs siunčiame
savo laikrodėlius jums uždyką jusų
peržiūrėjimui, ir šale to, musų laikrodėliai yra Išdirbėjo Gvarantuoti 20 mety,
ir per Si visą laiką, jeiflu laikrodėlio pasigadytų,
męs jįji pataieyeime jums be jokio užmokesčio, arba apmainysimo ant kito, jeigu jus prisiusite mums 25 centus
persiuntimo išlaidoms padengti.
Adresuokite aiškiai:

YORK,

nm-

South Halsteo Furniture Hous;:

s.iu Lent $19.
Tai yra todėl, kad paa
Pirkdami laikrodėli tiesiog iš Dirbtuvės, jųs bu-

COMMERCIAL CQ., 505 E. 5th st, NEW

Furničnj, rašykite
ypatiškai atsilankykite i musų štorą.

Musų storas yra atviras ir vakarais: U ar»
ninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valauJa

taupinate

NATIONAL

savo

kiti storai.

kaip

Antru tartu paveikslu rodymas Brooklyn'e, N. Y, atsibus
vasario 1 d.
Tautiškojo Namo svetainėje, 103 Gi-and st. Durjs atsidarys 5 vai. vak., rodymas prasidės 6:15 vai. vak.
Seredoje, vasario 4 d. atsibus Soranton (Providence), Pa., Auditorium
svetainėje. Duris atsidarys 7 vai. vak., rodymas prasidės 8:15 vai. vak.
Nedėlios ir pauedėlio vakarais, vasario 8 Ir 9 d. atsibus
bažnytinėje
svetainėje, Pittston, Pa.

—

Chicago, 111.

locną namą, randa jam nieko
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stač'at
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kainas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti,

Padainuos p-l§ E. Kancieriutė.
Kinematografistas A. T. Račiūnas.
Apart šių vaizdelių bus perstatyta visokį ••ašaros laukų darbai
Lietuvoje.

LIETUVIŠKAS
C.RABORJL5S

710 W. I8th St,

liūdi

Lietuvą.

Lietuva Judamuose Paveik-

FILLIPOVIČIUS

tavo

Bondsai, rašykit

9

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Račiūno kelionė po

DAŽNUS ri.AUKlO.UJ.MAI.

centu.

į Bondsus.

ir vakarais: Utar-

—

atker-

pinigai
įdėk juos

atidarytas

—

Banko Boxuose laiko saBondsus ir naudojasi 6 pro-

neštų 6-tą procentą, tai

Patys Persitikrinkite.

viinkais, Ketvergais ir Subatomi iki

—

musii

Taigi jei nori, kad

Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete firHART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS.

Ateikite ir

laišku.

LINE.

prašo

ganėdiname.

rytas.
Orderi

kiekvienas

jis galėtų pirkti taip gra-

daugybėmis, už tai mes gauname geriausį tavorą, geriausi darbą ir žemiausias kainas, ir
už tai galime ir savo kostumeriams
parduoti geras drapanas pigiomis kainomis. Musų Storas gauna kasdien
pirkėjų vis daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos už-

mentą ir

Telefonuokite

Tada

ir kiti didelėmis

biznio antrašą, pa-

ar

ant orderio dirbti.

musų štoro adreso, kad ir
žiai pasiutas drapanas.

Chicagos Telefonu Rodykles
Jeigu jųs permainėte savo

Tiesioginis keliavimas tarp Rusijos ir Amerikon didžiausiais, puikiausiais ir greičiausiais,
Rusijos imperiškos ktasos, naujais dubeltavvj
sriubų garlaiviais
KL'SSIA
16,000 tonų.
Kl'RSK
13,500 tonų.
C7.AR
13,000 tonų.
IKI ROTTERDAMUI i 9 dienas be
persėdimo, į 11 dienų be persfdimo iki I.I K PO JAU S.

paduoda Bankai ir gauna savo
procentą. Yra šimtai žmonių, ku-

vo

letuviš-

Aritmetika mokinimuisi rokun-

pa,

rie

taip pigio-

V

du, su paveikslais (apdaryta)..35c

pusme-

Bondsų

ir

nerasi, kaip

taip gerai apsaugoti, kaip

anų Boxe laikomi. Jie
tis tik kuponus nuo

apsivilkusią

mis kainomis niekur

be

pini-

Bondsus,

gulinčių

..

KAS GERIAU
3-čias AR 6-tas PROCENTAS?

žiai ani

mokytojo
13c
Nauja- Budas mokytis rašyti bs
mokytojo
10c

K.

no

—

iVfcAVOY MALT MARROVV DEPT., CHICAGO.

J. J. STASULANIS,

I.sejo

o

krašto

gyvybę duodantis tonikas, sugražins jums geros sveikatos gera laimę.
Kaipo nervų
gyduolė paligėliams ir maistas anemikams bei blogai
besimaitinantiems, jisai nesulyginamas. Užsisakykite dėžę išsyk. Telefonas C'alumet S-401. i'urėkite
jįjį
pristatytą šiądien. Apsisaugokite pamėgdžiojimų. Reikalaukite nuo mus
knygelės: "Žinomi Vakarų Gydytojai", (Emincnt
I'hysicians of the \Vest).

Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie/vicz IHRAKT1SKAS IŠD1RB&JAS IR PARDAVĖvico-pres., A. J. Bierzynski iždininkas. | JAS M U ZI KALI S K V INSTRUMENTU.
runų krautuvę
Priima bankon pinigus tr moka
ir dirbtuvę muzifcalisfcų instrumen3%. Už sudėtus pinigus musy banDirbu naujus
tų.
koj duodame čekių knygutę, iš kuir gerai pataisau
rios parašyti čekiai tinka visur. Skosenus
insuumenA. OLS2E WSK IS,
tus.
lina pinigus ant Real Estate. Perka
Nčsikrcipkit
"Lietuvos" leidėjas.
kuprie
agentų,
Petras Vaitiekūnas yra atsakomas ir parduoda namus ir lotus. Išsamriems už patarnavimą turite mokė"Lietuvos" agentas, todnl Jam kur do bankines skryneles (boxe&) po
ti; kreipkitės staatsilankius, galima be baimės laik- $2.50 metams. Parduoda šifkortes Ir
čiai i mano dirbsiunčia
visas
svieto
pinigus |
dalis.
tuve. bus jums piraštį u'.sirašyti ir pinigus jam užgiaus. Turiu 36
Bankos Valandos: Panedėliais, semokėti už
prenumoąaU}, o męs laikmetų praktika ir
rodoma, kelvergaia ir subatomis nuo
raftj reguliariakai siimtinėsime.
paliudijimus iš Roninkaia lr pėtnyčiomis nuo f: rvto iki
sijos, Vokietijos ir
A. OL3ZEW3KIS,
Amerikos, kad dar*
J 8 ryto iki 9 vakaro; nedėliouli, utari'l atiickii ktiogeriausiai. Mano krautuvėje yra
"Lietuvos" leidėjas. 6 vakaro.
didelis pasirinkimas jvairiy nuizikališkų iiistntmentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip kitt). Jei pirkęs nebūty kuom nors užganėdintas, aš permainau, arba pataisau uždyk;|. Savo
darbį gvarantuoju.

!

persidirbimo

Malt Marrow

(iES?A PROGA!

Chicago.

PETRAS VAITIEKŪNAS,
"Lietuvos" Ag-ntas.
Dabar jiani lankoki plotinėje
dalyje
Illinois valstijos*. Pas
j) Kalife užsirašyti laikrašti ir piniguH u/.:»imoketi.

Tf»Am»c
i namas

ant

NEW CITY SAVINGS BANK

Azentas.

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

yra daugiau pageidautinas negu aukso laimė.
Jeigu jums slysta gaivinančių gyvybės jiegy, jeigu jusi) kraujas neveikliai leka jusų gįslose, jeigu
jusų nervai

Craniatika angliškoskalbo* mokyt i?bemokytojo'apdaryta'>$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokyti?

vi-

sur

Mokinama 5 Valcai, 4 t v, o stopai ir
taip visokių šokių, kokius nori šokikai; taipgi ir naujausieji.

Kiekvienas gali Išmokti
ua:bery»
•tęs; truiupu laiku lr galite padaryt
piaisį kol mokinatės. Rašykit, klausdami informacijų. Nossokoffe l>arl>er

Coliego,

j

Taipogi Itusiškai-Turkišku maudyklių

ro/a

Nepraleiskit!

Hurr.boldt 4522

Atdara Dienn ir Naktį.
KAPLAN MAUDYKLIU CO.
Rusiškai-Turkiškcs ir vicokiii
riišiii
maudyklės.
1914-1916 W. Oivisicn Street
Arti Robey st.

\

Dept. 1):

A.

peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėjimo, Užkimimo, Gaivos skaudėjimo, Strėnų ir
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,
Podajror. ir daug kitų skaudulių. A .)la yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip :r jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.
Atsiąskit 10c prisiuntimui mažos bacdymo skrynutes
Anolos ir persitikriakit apie jos gerovę. Adresuokit:

]

'j

S.
1725 W. 18th S t.,

IV.

S A S S
Dept. 6.

,

Chicago, ri

28 metu

Tel. YARDS 1532

laikraštis

senas

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

paduoda daugiausiai geru Ir svarbių ii:■.! iš Amerikos. Europos ir viso svieto, o
.renumerata kaštuoja metams tik $2.oo:
jsei motų $i.oo. U/rubc/iuose; metams
f

$3.oo; pusei

metu $1.53.

•ŠYK ADRESU:

feiuomi

.20-1-4 Cirand Str..

Drooklyn,

N. Y.

^U-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
pusei metų $1.25
Adresuokit taip:
W. B. BOC/KOVVSKi CO.,
,,

Įsteigta
pinigus talpinimui

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1893 metuose.

pTOcenty

SKOLINA pinigus

PERKA

ir

vieno Dolierio iki

nuo

metams.

1749 SO. HALSRED ST.

CHICAGO, III.

pirkimui

parduoda

namus

ir

statymui namų

Chicagoa

ir lotus ir .stato kitiems

ir moka už

didžiausių sumų

namus

lengvų

išmokesčių.
PERKA

ir

MOKYKLA

parduoda Morgečius
Bondsus, nesančius 4. 5 ir 0 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
ir

IŠMAINO ruskus pinigus ant
SIUNČIA pinigus

amerikoniukų

Į Lietuvą, Rosijiį

ir amerikoniškus ant

ir visas dalis svieto

ruskų.
ir

pigiai

greitai.

ŠOKIŲ.

Lekci11 vai.
praneša vi-

Prof.

Julius Šalkauskas
siems, kurie nori išmokti šokti, ateiti dienomis nuo 9 valandos
ryto ir
net iki 11 valandai vakare.
Taipgi
mokinu visokius šokius Buck &
Wing,
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, SpaniBli
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step.
Pirma Lietuviška Mokykla Ameriko?.

biznį vesti.
PADARO Dovieiennastis, ir visokius kitus
rujenlališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes)
saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie
kurios ne vagis, nė ugnis negali prieiti.

Liekuosi

savo

Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown,
Miss Joanna Walets, Prof. JuliuB Saldauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago.
Kožną pėtnyCios vakarą atsibuna geriausia muzika. 1S43 S. Halsted st.,
cor. 19th st. Phone Canal 3762.

metą

turėsi

$

5 metu3 turėsi
10

20

metų
metų

turėsi
turėsi

"Kuris šiton Bankon pinigus dėjo, tie Šiandien perka

kavojo,

Lie dabar

Šioje Bankoje

gaudo vagius".

namus, o kurie

gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai.

n«vgs

pilną informaciją.

o

0 metus

DR. K. DRANGELIS
*

3252 So. Malsted St.,
Atvažiavusius IŠ KITUR

Ir

Nedėliomi

nuo

0

ryto

iki

nuo
nuo

8
8

1 po

nuo

9

ryto lig

3261 So. Halsted Si.

ILL.

9 vakare

Chicago,

Priešai A. Olitvskio

"Ateitis yra

pieros,

arba

dailias

•)3->

Attomey

ryto iki
ryto iki

9
6

vakaro.
vakaro.

& Counselor at Law

Stock Exchango Bldg,, Rooms 1107-1)14
Telepbone Prtaklln 1173

III.

pietų.

Tisuose

teismuai#

(suduas*).

arti 31-nm

"Ateiti"

Savings Bank
Joseph J. Eli'as, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus i Bank;j. užčėdijimui nuo vieno doliario ir daugiaus
Ir

mokamo

trečią procentą ratomis
meti;. Siunčiamo pinigus i visvieto dalis pigiai, greitai ir teisingai, o svetimi; žemi'j pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visu
linijų t
k raJ 4 ir iš krajaus, taipgi tikietus

aut
gas

gele/.inkelii;
Europą.
ant

po visą

Ameriką

lr

>ai$kug. Tik kreipkitės viršininkių antrašu. 7

nuo

7 Iki 9 vai.,

išskiriant nedčlias

Tciephons DROVER 5326

liškus Raštus Geriausia Padaro

ĮIETtHOS

REMIMS

BlURAg

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

lės ir

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED

laik-

išleidinėją. bendrovė,

ST.,

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:

Otarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Nedeliomis

nuo

in-

nuo 6 iki 9 vakarais
9 iki 12 rytais

korporuota ant $25,000. Dilaikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:

matei

Ar

kada-nors

laikraštį

"DRAUGĄ"?

Šviesa Namams.

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

Skaitymui, siuvimui, vaikų mokymuisi, visokiam
vartojimui namie
geriausia lempa, kurią jųs galite
nupirkti, yra Rayo.
Jokio žėrėjimo, jokio m rgėjimo.
šviesa minkšta ir aiški.
Jųs galite prie jos
skaityti arba dirbti, nepakenkdami savo akims. Rayo
yra žemos kainos lempa, bet jųs negalite gauti geresnes šviesos už
by kokią kainą.
—

"DRAUGAS" atsieina metams {2, pu;;! b. $1
Užsieniuose metams $3, pusei mtę $1.60

Rašydami

laiškus adresuokite

Rayo lempos apšviečiadaugiau

Chicago, 111.

Chicago, UI.

C »

negu tris

milijonus

sustiprina sk :Ip$, sujudina šaknis,
plaukus padaro ivelnius, blizgančius,
vra
geriausis vaistas nuo Dmidruff
luskų". Vartojant du ar tris kartus

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

CHICA60, ILL.

išdirbimo

mais.

su

notomis ir

3—Puikų

vokiško

nurody-

stab.ii nikelinį
Laikrodi
muzik.i, kiekvieną
kartą grajina 10 minutų. 4—
Vyrišką ar moterišką paauksuotą laikrodėli, ir puikiai išmargintą.
gaj- Atsiusk mums ant. rankos 50 centų markėmis, o męs jums
prisiusime 40 skrynučių tabako, 4 gatunkų už $6 ir jusy
išrinktą
dovaną. Likusiu;, $5.50 užmokėsite, gavę tavorą. Kam tavoras nepatiks, gali jj neimti.
Kanadon ir abelnai
} užrubežius tavorą
siunCiame, tik gavę iškalno $6.00.
su

English Asiatic Tobacco Co.. Oept., 115 E. 7th St., New York City

Pas

G. J.

L E V ES KIS,

K. ZIRAITIS

STANDARD OIL COMPANY
(An

ATPIGO

LIETUVIŠKI
REKORDAI:
Męs dabar turime 30 lietuvisky
jvairioms dainoms rekordų, kurie Iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar
partraukėme didelj transportą Iš
Lle
tuvos ir gavome pigiaue, taip kad dabar parduodama po
su

$1,00

siuntimu.

Parašykite

mums

savo

prl

adresą,

2 KATALI06AI DYKAI! t

Saitas alus, gera deg-

tinė, kvepianti ciga:

Priima svečius

kuoširdingiausial.

:

Indiana Corporation)

o

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti

Ir vaiku

Valandos:
r.vc0:30 iki 12:00 vai ryto
tuo'iiOO iki S:00 vai. vak.
Nedėiioim
tuo 0:30 iki 12:00vai. ryto

Seniausia

Lietuvių uSelga pas

JUOZUPfį RIDIKU I
Uilaiko visokios pirmo
skyriaus gėriams ir kve.
petičius cigarus ir

I26E Illinois Gk Kerte 3Srfl

R»iht'<ngi k u y g iį platln'.ojalagc:]iš mažesnių mieslelių, pardavintfi
knyįasir laiškams popieras. Alrtas;
tai

803 W. 33rdSt.,

CHiGAGO,

ILL.

P

Ilgu specraliste

utisas

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

RašaDt man laišką, p;rnia:k kitri
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kart'.i?

M. J. DAMIJONAITIS
#
ILU.

Moterų

vestuvėms,
liams lr lt. širdinga* prlCnlbu Ir brollSka rodė, kiekvienas

gerų muzikališkų instrumentu
katalogą, įvairiausių armonik į,
konccrtinkų, kleractų ir 1.1.
Bile vienas gali uždirbti $25.00
j
savaitę liuosomis valandomis; prityrimas nereikalingas.
Gavimui visų
eulyg to žinių, rašykit:

D -re Maria Dovviatt-Sass

Gražią Naują Svetainę
Baiirlnkimanis,
ba-

laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus
prisiųsts.3 DYKAI.

3200 S0. HALSTED SI.

Lept. 7
527 So, 5th »ve.,
CHICAGO,

Visur.

»

PIRMAEILINIS BUFETAS

rai.

Vertelgas

Ns

—

tuviškom dainoms ir
deklamacljomrekordus.
Adrecucklte:
A. OLS2EWSKf,
SIM 80. Hatsted st., ChlcagOi '•?

LIPMAN SUPPLY HOUSE

Garsinkitčs "Lietuvoje."

—

prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lesite pasiskirti ir ap&isteliuotl lle

su dūda,, kuris
ir aiškiai visokias

koncertą.

c|udinent kamino arba dangsčio. Lengva išvalyti ir jdėti knatą.
Uždegimą,
lėluo|a. Ekonomiška. Padaryta įvairiuose stiliuose ir visokioms tikslams.

piiani,

mes

sekančių

2—jGeriaus'ą Armoniką

1. Pradinis Prirengiamasai) Kursas.
2. Prekybos Kursas pagal Amer.
3. Prekybos Kursas p:igil
Rusijos plianą
(de) manančių gntiti Lietuvon).

Lamp.

Vedėjas Mokyklos

daiktų: 1—Naujausia importuotas

(muzikas ir dainas. Kiekvienas
gali turėti savo name

11 Kalbu
Vakarine Mokykla*

===== Mnl/in.-ini.-i

r

j

Pirkite už $6 vertės musų žinomo tabako dėl
cigaretų ir išairinkit sau dovanu iš

The

^rekYbo?

3100 So. Halsted St., Chicago, 111.

į savaitę, sustabdįs plaukų įlinkimą.
Trinlcie gerai
skelpa, ant iaknų
kas antra ar trečia diena.
50c.
Ir
Prekė
$1.00.

Dovanos!

I ouDcIrin
LOVOOMU

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
pagal norą ir Lenkiška).
smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
arba per laišką jiuom antrašu:

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

".YDO INVAIRIAUSiAS LIGAS

Halsted St.

Mūsų Banka Išdirba visokius raštus
ir dokomenttis visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiSkal lr

p*..-

VAKARAIS:

Telephone RANDOLPH 1307

Del

Fonografas

LIETUVIŠKA BANKA

and Clark Sts.,

C H1C AGO

bar

k'nlhr»v—

23l>l»

•i

Dr. A. L. Graičunas

Igrajina gerai

Town of Lake

bepartyviJkas

Dienine ir

Lietuvis»d*0-*<•».baiįęj'eisiu rnolcslj Am».
rikoie. VtdaT'-soVias bylis, civiliškas ir kri«
miBRlišku

sagutes

JUOZAS BRAKNIS,
So. M-jrsjan st..
ChicaRo,

Halsted Street
33-čią įatrę)

Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

DRAUGAS PUB. CO.

130 N. LaSille St„ Cor, Washlng1on St.

man

(kulionikus) su
Tavo paveikslu irgi uždyką,
jei prisiusi 2
(kaitytoji) prenumeratą 4 dol.
Išsirink iš t:j 4 dovani], kuri Tau guviausiai patinka.
Parbus gvarantuota*.
Siųsdamas paveikei
grupojr, pa/vinėk kryžiuku iš kurio nori pasidaryti. Jei nori platesnio išaiškinimo, klausk
laišku, jdidatTM* 2 c, kra«až"iikl|.
Adresas:

So.

(Priešai

F. P. BRADCHULIS

Telefonas Yards 3162

P* liltMC

3255

Block

namų.

Jei prikalbinsi
skaitytojus ir prisiusi
jų adresus ir (> dol., gausi metams "LIETUV.Y' ir padidintą savo paveikslą vi<ai uždyką.
Ai galiu padaryti da 12 lakštų laiškams po3

BR1DGBP0RT0 OFISAS:

Pasportas, Affidavitus,

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Tai
pina daugybę įvairiausių 41nių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.

iii.

ĮSIDĖMĖK!

16x20.

Randolph

"ATEITIS"

2634 W. 67th St.

Tekpbons Y*riis

3310 So.

Room 510 Ashland

Cor.

Naujas Savaitin's Laikraštis

Banką

G>y. 3112 S. Halsled St,,
Tokios dovano* reikalingos visiems!
"UKT( V.y DiODl
U2DYKĄ!
Prikalbink 2 "LIETUVAI" skaitytoju ir
t:j 4 dol. prenumeratoj, pridėk tik 1
prtt
doiiarį liuo savęs ir prisiųsk man kartu stl
ra'.o paveikslu
(pikčirmm) išviso j tiol., tai
gausi "LIKTUVĄ" visiems metams ir artistišką ant drobčs tepliotą paveikslą didumo

OFISAS:

Rusiškas Dovierennastis,

Chicagn, 111.

musy Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls

UETUVYS DENTI9TAS

VALANDOS]

CHICAGO,
MELDŽIAME rplankyti

MIESTO

Skyriaus Viršininku, Tnspek

Phone Drover 5052

A. OLSZEVVSKI BANK

dokumentus.

366 W. Broachvav,

gausite

Rašydami adresuokite šiteip:

padirba visus kitus legališkus

SO. BOSiON. MASS.

atsakymui. V»dimuiivarbių bylų ir reikalų
pribuna ypatUkal į visas Valstijas ir miei'uiiulyp parelkalarimo. Adresą*:
KAZIS KRAUČUNAS
ATTORNEY-#M-L A W
403 Lyon BuHdintr
SEATTLBi WASH.

pinigus kuparėliuose

Peržiūri

St.

TANANEVIČIA,

3249 So. Morgan St.,

kreipkitės

Rašykite mumi,

Morga.i

I.aikraščiui su-ilaukti jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
viena sykį j 15,. 25 ar 50 metų. Toks
lai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymų*. kad
didžiausias lietuvių laikraltis 'Katalikas" susilaukė 15 oi tne'.ų jubiliejaus ir
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilną
paveikslų ir indom'.ų raitų. Amiims
svarbos šitame numeryje yra ankietą į
klausimą: "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri-

toriuni
Suvienytų Valstijų Iramierncljos
turi visas tiesa; kaipo Attorney, Advooiite;
l'roctor. Solicitor ir t'ouncelor-at-L»w. Ved*
vUokins byl«» fprovnsi visuose teismuose ir
departamentų įkyriuose. Gavimui patarimų
laiškais. įdedami krasos iuakiėh

Tai ką padaro vienas dolieris, o vieną
dolierj sanvaitėje gali užČėdyti kiekvienas žmogus.
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdy'.i,

obstraktus ir

St.

Kertė 32-ros (jatvės.

KliAUČUNAS.

KAZIS

52.70

;

(suduose).

pagarba

su

3149 S.

ADVOKATAS

279.82
604.56
1418.20

kas visuose teismuose

"ATEITIS"

Pinigus turi tik tie kurie čedyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda.
Užčedyk lik vieną dolierį sauvaiteje padėdamas j[ Bankon ant 3 procento, tai
1

bylas, civiliškas ir kriminališ-

Dr. G. M. Glaser

i

Per
Per
Per
Per

Morgan

ir tollau8 mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nak*
tj. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendiatose ligose.
Darau visokių operacijų.

vakarų. Mokinu kas vakaras.
jos yra nuo 7 vai. vak. iki

PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir rarupina nuo
Rusijos konsulio pas
portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais
jie apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išrnokestis. Čekiai
yra praktiškiausias ir lengviausias
hudnf vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos
čekių negali šiądien atsakančiai

3149 S.

J. M.

i Prof. Julius
Šalkauskas užtikrinu, kad
! išmokys šokti kiekvieną,
jauną ar seną. Išmokinu vaisą 6 rušių, taip, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi
i išmokinu ir kitus
šokius su keletą

Antanas A. Slakis
Veda visokias

visuo-

koje?"
Sita jubiliejini "Katalik#" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui
10c. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaige.
Kasydami adresuokite:

mieste.
ir storus ant

pagodotai

JUBILIEJAUS NUMERIS.

COKNER 18th STREET

PRIIMA
juos 3

apreibkiu

meniai, jog Sau seniausias gydytojas
ati*. Bridgepovto, praktikuojant
per 22
metua, perkėliau savo ofisų ir gyveni*
mų 1 eavo locnų namų po numeriu

Pa.

Mahanoy City,

3252 So. Halsted St„ CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto

v

ADVOPCATAS

M. Glaser

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

Eina jau 25 me'ai

<

vyru. Speciališkai gydo limpančias, užsisenėjusias ir paslaptingas vyrij li^ns.

Dr. G.

J. Ji, Pauksztis & Co.
į

Dr. J. KŪLIS i

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gydo visokias liyras moterių, vailuį ir

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

OfiSAS-Kimpat

31 ir So. Halsfad gaf.
(Spiaiais rirtiptlikos.) X CH1CA90, (LL I

Rezidencija
5205 W, Harrison Street
Tel. Ausiia 737
Valandos:
tiktai iki 9:00 klekvieoa ryu

Telephone

Yards

2750

CERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJE.
Kurioje gali IMofevieaas
gerai ir gražiai iį mokti
šokt j trumpą, laik.-} ir už
labai mažus pinigus. Vaikinai ar merginos, kuria
nemoku šokti, niekuomet

negali užganėdinti savęs
negali turėti linksmus
laikus, nes yra taip, kaip
I
numirę, o kuomet moki
,','orai šokti, visuomet busi
linksmas ir kitų paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilankykite po numeriu:
£33 W. 33RD ST., CH1CAGO, ILL
Art! Morgan gatvės.
M'jk'.mma: Pp.n<?d§lyje, TTtarnin'rS !r

'ir

Kotvpri?6
Mokytojai

nuo

Prof
Mlss

R Iki 10:30 vak.
F
L.
Jankauskai
B. TIsaltL

