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sis Maskolijos apšvietimo minis- me nurodo, jog reikia panai Šiemet beveik visose mokyk
teris. Jis, taip kaip ir pasitrau kinti pigų laikraščių siuntinėji lose mokinių skaitlins žymiai pa
kęs nuo vietos Schwarz, ne švie mą. Dabar mat svaras laikraš didėjo. Tuo tarpu lietuviu kal
MASKOLIJA.
są skleis, bet stengsis palaikyti čių eina už ic. Prezidentas ma bos išguldoma ikišioi į; nebuvo;
Maskolijos valdžia persekioja tamsą. Persikeitė tik žmonės, no, jog literatišką laikraščių da tik šiomis dienomis teko išgirst,
ne tik jai nepatinkančius, bet ir bet sistemas lieka tas pats.
lį galima už ic. siutinėti, bet kad Vyrų gimnazijoje būsiąs lie
jai tarnaujančius laikraščius. Da
už apgarsinimus talpinamus laik tuvių1 kalbos mokytoj^ p. Pobar teisman patraukti redaktoriai,
raščiuose reikia imti brangiau. derys, o p. Losickaitė* moterų
žinoma ir išleidėjai, dviejų StoPORTUGALIJA.
Su lyg prezidento
sumanymo, gimnazijoje p. Urbonas,’ — “Sau
lypinui labai malonių laikraščių
laikraščių
leidėjai
pašto
perdėti- lės” dviklesių mokytojai. Šiuodu
Iš Portugalijos ateina ne labai
— “Novoji Vremia” ir juoda linksmos naujienos. Respubliko niams turės priduoti vieną laik vyru parodė nemažą pilietišką
šimčių lygos laikrakščio “Rus- niškai valdžiai atsieina kovoti ne raščio exempliorių, o tie pasvers drąsumą — mokytojaut beveik
skoje Znamia” už straipsnius tik su savo priešais, kurie dar literatišką ir apgarsinimų dalį ir be piningiško atlyginimo. Kau
no lenkai moksleiviai mokosi
apie Maskolijos krantų tvirtoves. atvirai ne pasirodo, bet ir su nuspręs, kiek reikia mokėti.
Abudu laikraščiai apkaltinti už savo šalininkais ir buvusiais pa- Šito vienok sumanymo praktiš savo prigimtos kalbos už visuo
išdavimą Maskolijos atsigynimo dėtojais. Mat prieš revoliuciją ku negalima vadinti, nes ji* ir menės sumestus piningus; lie
paslapčių.
Reakcijonieriškasis revoliucijonierių
organizatoriai laikraščiams bus painus ir paš tuviai gi moksleiviai privalo tušlaikraštis Novoje Vremia laiko- sau prilankiems žmonėms išda to urėdninkams daug darbo už tint ir taip nepilnas savo kiše
mas>- valdžios organu, nes per jį lino ginklus, bet revdliucijai pa duos.
Reiks priimti daugiau nes nes už lekcijų lankymą mo
tankiai ji garsina savo pažiūras, sibaigus, daugelis ginklų ne su urėdninkų, ir tie piningai, ku kama 6 rubliai; Lietuvių visuo
jas apgina, tas laikraštis retai grąžino, susiorganizavo į plėši riuos užmokės laikraščių leidė menei tai nerūpi; link to ji kur
kvitikuodavo Stolypino darbus, kų burius ir dabar užpuldinėja jai eis užlaikymui naujų urėd čia. Nerangumas matomas viso
viskas buvo geru, ką Stolypinas ant ramių gyventojų, plėšia jų ninkų, o paštas, kaip turėjo ne se šakose. Kad ir, sakysim, p.
darė, ■ nors jo darbai tankiai ir turtus ir žemina valdžios gerą priteklių, taip jo ir nenusikratys. Naujalio kningyno uždarymas.
neprotingi ir nedori būdavo. garbę. Su tokiais valdžia ir ne
Lenkas lietuviškomis kningomis
verčiasi, o lietuvis negali, nes
Dabar gi Stolypinas tokį savo norėdama, turi kovoti. Lisabo
lietuviai gryna sąžine apsieina
užtarėją leidžia teisman atiduoti. noj buvo jau kruvini susirėmi
PRANCŪZIJA.
“Ruskoje Znamia” gi tai orga mai kariumenės su ginkluotų
Socijalistai stengėsi priversti be jo: pas lenką ir arčiau, ir
nas caro numylėtos “Lygos tik plėšikų būriais. Po revoliucijai Prancūzijos ministerių pirminin maloniau. P. Naujaliui kningyrųjų Maskolių”. Jis labiausiai mat visur tvarka ir ramumas ne ką Briandą pasitraukti nuo vie ną likvidavus, belieka tik vie
siujido valdžią prieš ne maskoliš greitai ateina; netvarka • visur tos. Užmietė jam, kad jis my- nas grynai lietuviškas kningykuosius ukėsus ir valdžia tan po tokių atsitikimų dar ilgarriai- nioja teises, peikė jo sauva- nas, p. Onos Vitkauskytės, nes
kiausiai tų siundymų klauso; kar kosi.
lišką pasielgimą laike geležinke kaitant visokių bogomazų dėl
tais siundymus talpino susita
Popiežiaus atstovas Tonti, pa lininkų streiko. Briande vienok patrijotizmo išstačiųsių lietuviš
ręs su valdžia. O čia dabar ir sitraukęs dėl vaikymo_zokoninkų išsiteisino ir gavo parlamento kus parašus ant iškabų. A. P.
— Viltis —
tokius valdžios draugus ir apge iš Portugalijos, atkako Ryman pritarimą, nes dauguma parla
nėjus ji pati teisman atiduoda. ir tuojaus nusidavė pas popiežių mento atstovų laike streiko iš
Mat dėkingumo, turbut, pas išaiškinti jam dabartinius prieti leistus padavadijimus pripažino
KAREIVIJON SAUKS.
Maskolijos
valdininkus
visai kius Portugalijoj.
atsakančiais. Tik dėl tų padavašį
rudenį iš Ukmergės mies
nėra.
,
20 spalių dieną Lisabonoj su dijimų apsiėjo Prancūzijoj be
te: Ukmergėje lapkričio ii d., iš
Caro paliepimu atstatytas-nuo ėmė buvusį Portugalijos minis kraujo praliejimų.
vietos vyriausiasis muitinių per terių pirmininkų Franco. Jis bu Prancūzai vėl gali pasidžiaug- valsčių: Kupiškio, VUBališkio,
dėtinis Finlandijoj, Boisman. Gal vo ministerių pirmininku laike ti, kad jų nykimas pasiliovė, Subaičiaus, Puponių ir Alotų ir
jo vietoj bus paskirtas koksai užmušimo karaliaus Carloso ir Pernai mat mirčių skaitlius bu- miestelių: Kupiškio, Svfdasų ir
maskolius biurokratas. Jžm už galima sakyti, savo žiaurumu ir vo didesnis negu gimimų; šie- Subačiaus.
meta, buk jis nepaklausė caro pagimdė užmušimą.
Franco met išpuolė jau daug geriau, šie Kupiškyje lapkr. 15 d. iš vals
prisakymo, kad iš svetur ne pastatė 200000 dol. kaucijos ir met gimimų buvo jau daugiau čių : Anykščių, Rudelių, Kavars
būtų įleidžiami Finlandijon gink tapo paleistas. Išėjus jam iš negu mirčių. Bet su besidau- ko, Raguvos, Troškūnų ir Indriolai. - Ar Boisman ištikro nepa teismo, prieš triobą susirinkę ginimų prancūzai visgi negali niškio ir miestelių: Anykščių,
Kavarsko,’
RaguVoš, Kurklių,
klausė caro, nežinia; greičiau žmonės pasveikino jį švilpimu ir vokiečių pavyti.
Traupės, Troškūnų ir Viešintų.
siai caras nori svarbesnius urė koliojimais. Jam užmeta, jog
Ukmergėje spalių 29 d., iš vals
dus Finlandijoj apsodyti tikrais jis, būdamas ministerių pirminin
čių: Utenos, Vyžuonų, Užpalių,
maskoliais, todėl ir kabinasi prie ku, išleido 70 priešingų teisėms
Debeikių ir Aluntos ir miestelių:
Finlandijos augštesnių urėdnin savo padavadijimų ir ^<ad išmo
Utenos, Užpalių, Debeikių, Skėkų. Iš tikro jų padėjimas dabar kėjimui karaliaus skolų, iš iždo
monių ir Vyžuonų.
IŠ VILNIAUS.
ne vertas pavydėjimo. Iki šiol paėmė 500000 dol. * ’
Utenoje spalių 21 d., iš vals
jie klausė ne caro paliepimų, bet
Vilniaus
marijavitai
atidaro
Ispanijos sostinėm atėjo žinia,
Finlandijos seftno nutarimų; ca buk Portugalijoj susekė kariu Vilniuje skaitymo, rašymo ir ran čių: Veprių, Vaitkuškio, Žemait
ras į Finlandijos valdymo būdą menės suokalbį prieš respubli kų darbo mokyklą pagal pro- kiemio, Kastantinavo, Pagirių,
negalėjo kištiesi, o jau maskoliš- konišką valdžią ir buk suėmė 32 gramą Vilniaus valdiškosios blai- Siesikų, Taujėnų ir Šėtos ir mies
telių; Šėtos, Paželvės, Taujėnų
kieje ministeriai nei jokių palie prie suokalbio prigulinčius ofi- vybės globėjų komiteto.
ir Balninkų — Ukmergėje lapkr.
pimų davinėti negalėjo.
cierius. Žinia ta vienok iki šiol
Miesto valdyba pranešusi gu 5 dieną.
Jaigu caro paliepimu uždraus iš kitų šaltinių ne patvirtinta.
Raseinių auskr. Raseiniuose
ta Finlandijon ginklus gabenti, Bet jaigu tai teisybė, tai jauną bernatoriui, kad miesto veteritai matyt, maskoliškiejie ministe Portugalijos respubliką laukia noras p. Bakūnas apsiėmęs ir lapkr. 1 ir 8 d., Tauragėje —
riai mano, kad dėl siaurinimo dar daug nesmagumų. Tas ro jau pradėjęs naikinti žiurkes spalių 15 d. ir Šilelyje — spalių
23 dieną.
Finlandijos gyventojų tiesų, jie dytų, jog kariumenė neužganė miesto veterinarų stotyje. •
— Viltis —
— Viltis
gali prieš Maskolijos valdžią su dinta ir ji gali sukilti. Kariu
kilti ir bandyti nuo negeistinų menės viršininkams labiausiai ne Šeštadienį “Rūtoj” buvo vaglobėjų pasiliuosuoti. Maskoli patinka, kad nors revoliucijoj ka karas su dainomis ir deklama- Iš
LIESNITSTVOS VALSC.
jos valdžia, pradėdama kur nors riumenė svarbiausią lošė rolę, jai cijomis. Pirmą kartą anC“Rūpersekioti žmonis, drauge su tuom pasibaigus, jie tapo į šalį nus tos' scenos pasirodžiusi p. V. Naumiesčio pa v., Suvalkų gub.
(Nuo mūsų korespondento).
nuo gyventojų atima ginklus. tumti, valdžią paėmė civilistai. Palavinskaitė (soprano)
savo
Taip darė prieš paskutinį lenkų
maloniu balsu ir gražiu, taisyk- 8 spalio Būblelių kaime buvo
sukilimų Lenkijoj ir Lietuvoj.
lišku dainavimu suteikė susirin- valsčiaus sueiga. žmonių pri
Taip jau darė ir Kaukazo kal
kusiems tikrai artistišką smagu- sirinko gana daug nes buvo svar
PIETINĖ AMERIKA.
nuose, kur žmones nuolatai gink Pietinėj Amerikoj, respublikoj mą. Rankų plojimams nebuvo bus reikalai.
Labiausiai valstiečiai žingeidalus nešioja. Bet kalniečiai dėl Uruguay kilo revoliucija. Pro galo. Tai-pat gertu dainavo ir
uždraudimo ginklus nešioti be vincijose visur yra daugiau re- p. Matulevičius (baritonas). Jo vo patirti, kas bus įu kelių tai
mažo nesukilo, todėl valdžia nu voliucijonierių, tik krašto sosti- dainų įspūdį kiek gadino ne vi symais ; nes pavieto viršininkas
sileido, nes suvaldyti kalniečius, mėj, mieste Montevideo tvirtai sai tikęs akompaniamentas. Ge- jau nuo pat pavasario užsipuola
ant visų Naumiesčio pavieto
__
gyvenančius sunkiai prieinamuo laikosi prezidento galininkai. Val ros buvo ir deklamacijos.
valsčių: LiesnjtstvAs, šilgalių,
se kalnuose ne būtų lengva. Jaį- džia griebiasi mieste kuo di
Į vietą atsisakiusio atstovauti Griškabūdžio, Sintautų, Bliuvišgu dabar caro valdžia bijosi inga- džiausio žiaurumo, areštuoja pul
benimo ginklų Finlandijon, tai, kais nužiūrėtus žmonis ir kem Korvin-Milevskio, Vilniaus gu kių ir kt., pilti kelius II skybernijos dvarininkai išrinko dva riaus, t. y. vieškelius, žvyru,
matyt, ji ne mano liautiesi nai ša juos į kalėjimus.
rininką Aleksandrą Chominskį, smiltimis arba kloti akmenimis,
kinimo ten gyventojų laisvės,
provinciją išsiųsta vai
bet mano išnaikinti viską, ką džiai ištikima kariumenė, kuri tu- o jam dėl bent kokių priežasčių vienu žodžiu, visus paprastus ke
pasitraukiant, į kandidatus buv. lius paversti plentais. Jis pasi
gyventojai turėjo, išnaikinti augš- rėjo jau kruvinus
susirėmirėmė užtvirtintu Varšuvos Geneatst.
Korvin-Milevskį.
tą Finlandijos kultūrą ir apšvie mus su revoliucijonieriais, bet
ral-Gubernatoriaus
Vietinės kelių
timą, nupuldyti ją taip, kad ne nežinia, kaip tie susirėmimai pa
Vilniaus
pavieto
žemės
tvar

taisymo
komisijos
nLomone.
Ton
stovėtų augščiau už kraštus tik sibaigė, nes telegrafų vielos vi
rų maskolių apgyventus. Tam- sur nupiaustytos, išardyti gele komoji komisija kttina paskirti komisijon renkami atstovai ir
sunų ruja mat apšviestų žmonių žinkeliai. Valdžios atstovai cen 222 rubl. 65 kap. įtaisymui dvie nuo valstiečių ir turi jie didžiu
Nuo Uesnitstvos
neužkenčia, todėl, jaigu tik ga zūruoja net į užsienius sunčia- jų pavyzdingų ūkių: Vornienų mą balsų.
valsčiaus
Brzozovkos
sodžiuje
ir
valsčiaus
išrinktas
Kubilių kai
li, stengiasi apšvietimą naikinti, mus telegramus, nuo savo šali
Musnikų
valsčiaus
Meilūnų
mo
ūkininkas
vokietis'
Holzhaus.
o drauge su tuom naikina ir žmo- ninkų slepia tikrą padėjimą,
džiuje.
Dabar pažiūrėkime kaip tie atsto
nij gerovę.
ypač gi savo nuotrotas susirė Ta pati žemės tvarkomoji ko- vai puikiai darbuojasi. Užklausti
Pasitraukė nuo vietos vienas mimuose. Bet kad valdžia pati
iš svarbiausių Maskolijoj tam jaučia savo silpnumą, tą geriau misija ketina auginti jaunus vai- valdžios: “ką reiki? daryt, kad
sos palaikytojų — apšvietimo siai rodo aštri cenzūra teleg šių medžių čiepus, jų išdalijimui keliai būtų visuomet pereinami”,
tarp sodiečių. Tuo tikslu ž. jie • atsakė, jog reikia paversti
ministeris Schwarz. Ilgus metus ramų.
tvarkomosios komisijos narys juos plentais, ir dąr pridūrė, jog
būdamas apšvietimo ministerių,
dvarininkas Senkevičia duoda Naumiesčio pavieto - ūkininkai
jis darė vsiką, kas tik buvo jo
žemės gabalėlį savo Raudon gyvena turtingai, pirtai galės at
galėj, kad mokyklos šviesos pla
JUNGTINIAI VALSČIAI
dvaryje.
likti minėtąjį darbo. ' Guberna
tinti negalėtų; stabdė, kiek jo
— Lietuvos žinios —
ŠIAURINĖS
AMERIKOS.
torius ir General-pubėrnatorius
menkas protas leido, rengimą
tą sumanymą patvirtitno. IštikNors Amerikos pašto instainaujų mokyklų ir visko, .kas tik
apšvietimą platinti galėjo. 'Bet gos negali būti paveikslu ki
IS KAUNO.
iš jo pasitraukimo gyventojams tiems kraštams, bet jų užlaiky Vyresnysis 2 kl. “Saulės” mer
Bet dabar pažiūrėkime, kokia
nedidelė nauda, nes jo vietą už mas tautai gana brangiai atsieina. gaičių mokyklos ant Žaliojo Kal
nepakeliama
našta gula ant vals
Pašto
inplaukimų
nepakanka,
ėmė toks jau žmogus — profe
no (seminarijėlės) mokytojas p.
sorius Maskvos biurokratų au- kas metai būva didelis nepritek J. Poderys patvirtintas lietuvių tiečių ūkininkų sprando. Žvy
gyklos, Mikolojaus Leceaus, Kas- lius. Kad tą nepriteklių sumą- kalbos mokytoju- Kauno vyrų ro, smilčių mus valsčiuje užtek
tinai nė už piningus negalima
Jį carui nurodė ^fblypinas. žinti prezidentas Taft rengia gimnazijoje.
P. Urbonas
rodo, koks bus nauja•• Vilti* —

POUTISKOS 2INIŪS.
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išpylimui 40 verstų vieškelių.
Akmenų būt galima gauti, tik
až kokių 6—7 mylių ir tai už
brangia kainą. Valstiečiai, ma
tydami, jog tą darbą jokių būdu
negalima atlikti, per sueigas jau
kiek kartų vienbalsiai atsisakė
atlikti.
Taip pasielgė valstiečiai ir vi
suose kituose Naumiesčio pavie
to valsčiuose. Bet valdžia to
nepaiso ir apskaitė tam tikrą pi
ningų sumą išjieškoti iš vals
čių dėl netaisymo kelių. Vienas
varstas, pagal apskaitymą, at
sieitų 1982 rubliai, tokiu būdu
visi keliai valsčiuje kainotų 79,280 rublių, be kasmetinio tų ke
lių taisymo. Esant valsčiuje apie
29.000 margų žemės, atseitų nuo
margo veik po tris rublius. Ir
tas mokestis visai bereikalingas,
nes bendruose Rosijos valstijos
įstatuose niekur nėra pasakyta,
jog vieškelius turi pats valstie
čiai perdirbti į plentus. Juk mo
kama ir dabar kelpiningiai po
15% kasmet nuo padūmės ir že
mės mokesčių. Matyt tie pinin
gai eina ne plentų taisymui, bet
į bedugnes valdininkų kišenes,
nes ant plento einančio nuo Nau
miesčio j šakius pusketvirtos my
lios ilgio išleista beveik milijo
nas rublių, o kelias pavasarį ir
rudenį nepaeinamas. Tas suma
nymas tai tik sauvalė vietinės
administracijos, Valstiečiai sako: “jaigu reiks mokėti, tai ne
vienas turėsime išeiti iš gyvenimo”. Vienok per šią sueigą,
valstiečiai nutarė skųstis sena
tui ir ministerijai. Kituose Su
valkų gub. pavietuose tokių nau
jienų visai negirdėti. Dar buvo
sueigai pasiūlyta penkta mokyk
la Meištų kaime, bet valstiečiai
nuo jos griežtai atsisakė, nes
sako“jau męs ir taip neišsi
mokėsime tų mokesčių”. Vaitas
pagarsino, jog valdžia už laiky
mą ginklų baus 500 rublių, arba
trims mėnesiais kalėjimo. Kuo
met vagįs ir plėšikai ateina ap
siginklavę, tai žmogus ginkis su
kumščia! Taipgi bus baudžiama
už visokius nekaltus susirinki
mus, pasilinksminimus, padary
tus be valdžios leidimo ir už
priešingą agitaciją rusiškai kal
bai.
Sueigoj girdėjosi papeikimai
vaito už savarankišką naujų ke
turių mokyklų tvarkymą, nesiklausiant valstiečių mokyklų ko
miteto nuomenės.
Pasiųlius dėti piningus užlai
kymui ketvirto žemsargio Sin
tautuose sueiga griežtai atsisakė. Bet valdžia, turbūt verste
privers,
Kam-gi dar klausti
valstiečių.
Paškirta alga trečiam raštinin
kui po 75 rublių mėnesiui. Tvar
ka buvo nepergeriausia, nes ją
ardė keletas pasigėrusių rėksnių.
Bet abelnai pasakius, retai kur
Lietuvoje sueigos atsibūna taip
savystoviai, nepasiduodant “po
nulių” nuomonei, veikiai ir gyvai.
V. Krivaitis.

Iš NAUMIESČIO, Suvalkų gub.

(Nuo mūsų korespondento).
Naumiesčio miesto žemsargių
perdėtinis parodė savo darbštu
mą prieš neištikimuosius tuom,
jog pagavęs vieną kaimietį vai
kiną su ilgesniais plaukais, nu
sivedė pas plaukakirpį ir palie
pęs nukirpti pusę galvos plaukų,
paleido. Nejaugi tai mūsų gud
rioji “valdžia” skaito neištiki
mais ir ilgesnius žmonių plau
kus! Mergoms juk visoms reik
tų juos nukirpti!
Visuomenė labai pasipiktinus
tokiu biauriu žemsargio pasiel
gimu, ir ragina tą vaikiną, kad
jis skųstųsi į teismą.
V. Krivaitis;
IS SUVALKŲ.
Spalių 6 d. (s. kai.) Suvalkuo
se, kaip ir kituose Lenkų kara
lijos gubern. miestuose paskirta
rinkimai V. Tarybom Renka
ma atstovas vieton atsisakiusio
jo barono L. Roszenbergo. Spa
lių 13 d. bus jau galutinieji rin
kimai Varšuvoje, kur suvažiuos
išrinktieji iš gubernijų.

Iš NAUMIESČIO, Suvalkų gub.
Rūgs. 27 (n. k): Būblelių kai
me buvo susirinkę Liesnitstvos
vals. mokyklų komiteto nariai,
priimti naujų suolų, padarytų
dviem mokyklom. Bet kad dar
suolai nebuvo pabaigti, tai apsiėmusį* juos dirbti žmogų, pra
dėjo gąsdinti, kad perduos darbą
kitam “podriadčikui”. Žmogelis,
pabūgęs didelių nuostolių, pasiū
lė magaryčias. Visi mielai su
tiko ir atidėję priėmimą ant to
liau, nukaustėjo į Naumiestį, kur,
žinomai girkšnodami alų, karštai
ginčijosi apie “apšvietimo” pa
dėjimą valsčiuje.
Dviklesėje miesto mokykloje
abu mokytoju lietuviu. Vyres
nysis M. Gylys ir jaunesnysis
nesenai dar pribuvęs Stalioraitis, buvęs Slavikų mokytojum.
Abudu baigia tarnystas.
Perei^ metą, girdėti, lietuviš
ka kalba mokytojam mažai terūpėjo. Gal šiemet labiau ruV. Krivaiti*.
pės?

užbaigta. Su piningais užbai
gimui namo taip didelio vargo
nebus ir perdaug žmonitį neapsunkįs.
Nuo lietuvių vakarų
įrengtų šitos mokyklos naudai
(pernai Alizavoje, o šiemet Kuprėliškyje) iš viso susidarė su
virs 70 rub. Kad dar ir truks
kiek, tai galima tikėtis, jog
valstiečiai, suprazdami paitįs mo
kyklos naudingumą, lengvai ii
noriai surinks reikalingą sumą
ir sugrąžįs klebonui, jaigu jis
kiek savų išleistų mokyklai. Na
mas išrodys suvis gražiai ir, ga
lima sakyti, tinkąs nedidelei mo
kyklai. Užlaikymą visą, mokyk
los ir mokytojo, prižadėjo duoti
vyresnybė.
Taip tai už kokio mėnesio ga
lima bus susilaukti ir mokytojo;
tiktai reikia neužmiršti visiems
kreiptis į direkciją su reikala
vimu, kad paskirtų mokytoją lie- ,
tuvį.
u.
J- G— Mokykla —

— Mokykla —

Iš GRIŠKABŪDŽIO, Suv. gub.
Čia baigiama statyti nauja me
dinė mokykla vieton senosios
niekam netikusios. Dabar griškabudiečiai turės naują, gerą mo
kyklą, patogioje vietoje. Reikia
tik, kad mokytojas atsakytų mo
kyklos gerumui, tat griškabudiečiai turėtų - padorų šviesos šal
tinėlį.
M-r-vitas.
— Mokykla —

Iš PAJAVONIO, Suv. gub.
Rugsėjo 17 d. š. m. vietinės
mokyklos mokiniai, besislogydami viens kitą, vieną savo draugą
mirtinai užslogė. čia, rodos, ga
lima apkaltinti mokytoją, jai net
iki to priėjo. Bet.... jam žmo
gui vaikų prižiūrėjimas mažai te
rūpi; jis turi kitą užsiėmimą....
— Mokykla —

Iš BIRŽŲ.
Jau treti metai gyvuoja Biržuose augštesnioji miesto mokykla. Joje mokinasi dabar 30
mergaičių ir 100 mokinių, Čia
mokslas net geriau išguldomas,
kaip mūsų gimnazijose; čion mo
kiniai puikiai savo mokslus žino;
mokytojai labai prieinamai —
gerai savo mokslus išguldo. Da
bar jau 3 klesos; visose aš ant
lekcijų buvau. Koksai skyrius
tarp i-os klesos, tikt dabar su
sirinkusios, neaptašytos ir mažai
išauklėtos, ir augštesniųjų: tuo
jau metai mokyklos gerą įtekmę
į mokinių auklėjimą! Apsiėjimas
su mokiniais tėviškai-broliškas,
mandagus, pilnas meilės ir abipusinio užsitikėjimo. Mokyto
jų būrelis gerai parinktas. Pro
gramos labai plačios, net geomet
rija nuo i-os klesos išguldoma;
renkvedžiai geri išrinkti; daug
supirkta įrankių, mokymui rei
kalingų ; taisoma plati bibliote
ka ir 1.1. Beveik visi vaiku
čiai mokinasi ne priverstinų da
lykų: lietuvių, lotynų ir naujų
jų kalbų. Mat, suvisu gimnazi
jos kursas. Augštojoj gi klesoj
bus išgulodma matininkavimo
mokslai, kas labai valstiečiams
naudinga; patįs mokės žemę ma
Ar pedagogas.
tuoti.

Šiaulių pav.
Iš ŽAG
Čia nuo 19c m. atsidarė privatiška prekyl >, be teisių, mokykla. Pernai mokinių skaitliūs siekė 120; šiemet mažai ką
padidėjo.
Kaikurie mano, kad mokiniai,
baigusie šią mokyklą, turės “ap-'
tiekos mokinip” teises, taip-pat
galės ir į seminariją pastoti.
Tai apsigavimas. Kol kas ši
mokykla neduoda baigusiems nei
jokių teisių, ir nėra ką svajoti
nei apie seminariją, nei apie “ap-^
tiekos mokinio” teises.
— Lietuvos Ūkininkas —

Iš UŽPALIŲ, Ukm. pav., K. g,

Užpaliuose yra dviklesė mo
kykla, kurioje yra trįs mokyto
jai: du rusai ir vienas lietuvis,
atėjęs pereitą metą. Ans išpradžių mokė vaikus lietuvių kal
bos, bet paskui, atsisakius vals
tiečiams per svarstymą sąma
tos pridėti jam kiek algos, lio
vėsi mokęs. Mat bent ant lie-’
tuvių kalbos nuvarė savo kerš
tą prieš valstiečius. Bet, rodos,
jojo alga didesnė, negu kitose mo-'
kyklose trečiojo mokytojaus, bu-*
tent 400 rub., kurie pareina, rodos, irgi iš tų pačių valstiečių
T. Užpalėnas.
kišenių.
— Mokykla —

IS VALKININKŲ, Vilu. gub.
Paskirta čia valdžios daktaru
(selskij vrač) lietuvis d-ras A
Rymas.
Vilniaus gubernijoje
kiekvienoje apskrityje tėra tik pc
du tokiu daktaru. P. Rymas yn
pirmas daktaras lietuvis, paskir
tas tokion vieton.
— Viltis —

Iš SKUODO, Telšių pav.
Latvių krašte ligišiol tebesiaučianti galvijų liežuvių ir pusna
gų liga ūmu žingsniu atsistojo
jau ir Žemaičiuose. Ylakių ii
Skuodo valsčiuose kuone kiek
viename sodžiuje serga aibės
galvijų; daugelyje sodžių susir
go visos karvės iki vienai. Bu
vo atvykęs iš Telšių apskričio
veterinorius, Veitas, davinėjo
įvairius patarimus, taip-pat labai
stropiai darbuojasi Skuodo ve-_
— Mokykla —
terinorius-felšeris, Rasiulis; bet
liga vistiek eina savo keliu, ma
tyt, nesibijo tų priemonių; dėl
Iš ŠIMONIŲ, Ukmerg. pav.
to tai draudžiama visokį pieno
Šimonyse baigiama statyti pui produktai mugėse pardavinėti. Iš
kus medinis namas Puponių sergančių karvių kuone visos
valsčiaus dviklesei mokyklai. Se pagįja, kurios esti sausai laiko
noji liaudies mokykla taipgi per mos.
taisoma; ten žadama mokyti piršį rudenį lietuvis sankrovininmasai skyrius. Taigi pas mus kas, B. Orvydas, atidarė Skuode
apšvietimo įstaigos auga.
Pir drabužių sankrovą; to dar ligi
miau šioj apielinkėj nebuvo nei šiol Skuode nei apylinkės mies
vienos dviklesės mokyklos, per teliuose nei girdėti nesigirdėjo.
nai gi įsteigta Kupiškyje, o sie Labai retas atsitikimas, kad lie
met Šimonyse. Garbė už tai tuvis įsisteigia drabužių sankro
tų valsčių valstiečiams.
vą, kadangi čia reikia labai tur
s — Mokykla —
tingos kišenės; užtai ir žydeliai
turėjo tik džiaugties, bet žmo
nėms ta žydų malonė yra jau
Iš ALIZAVOS. Panev. apskr. senai inkyrėjusi; užtai sąžinin
Alizaviečiai nors kartą galės go lietuvio sankrovai, kaip pa
savo vaikučiams suteikti apšvie tyriau, labai gerai sekasi; ypač*
timą, *— taip su vargu pradėta čion labai vertėtų palaikyti sastatyti mokykla šiemet, ačiū pa- j viskį nevien dėl savo ar jo nausirūpinimui naujo vietinio kle-ldos, bet ir idėjos dėlei, nes užbono Mockaus, jau neužilgo bus | vis didesniuose miestuose Lie-

tuvoje trūksta lietuvių vertelgų;! Ūkininkai naudojasi įvairiomis kos lenkiška? Ogi štai L _ kun
prekyba, lygiai kaip ir žemė, di mašinomis ir prietaiaomis ja Augustauskas klebonavo či* 5°
džiausia atvanga prieš mūsų vams kulti. Su spragilais jau metų nekalbėdamas lietuviškai. dirbtuvių kur gerokas skaitlius ninko valgio. Bet žmonės sa
nutautintojus.
nieks apie mus neimlia, šiemet Jis per visą pusę šimto metų darbfainkų galėtų rasti sau pu- ko: “pusrublius moka tik per
šienpištę ir rugiapiūtę, per pa
daugelis ūkininkų turi įsitaisę baisiai persekiojo ir lenkino lie sėtmų dtMnos kąsnį.
Dėl tdd darbininkų, jieškančių čiu* karštėjusius vasaros dar
Bus jau keletas metų, kaip prietaisas daryti kūliams. Tos tuvius. Einančius lietuviškai iš
Skuodo valsčiaus pradedamojoje prietaisos turi prastą išvaizdą, pažinties jis vadindavo kiaulė darbn$ rodos, galėtų nestokuoti, bus**, o tokių dienų per metus
berniukų mokykloje viešpatau l^kininkai gali jas patįs pasida mis, varydavo net gurban. Po ypač kad vis labiau ir labiau yra nedaug. Darbas nuo tam
ja didelė netvarka: vyresnysis ryti. O daug su jomis gali pa kuningo Augustausko buvo 16 platinasi-^visokios ūkiškos maši sos iki tamsai. Apšvietimas tarp
mokytojas rusas savo valia pri daryti kūlių per dieną, nors daug metų k n. Stankevičius, o po jo nos? ir pagerinti žemdirbystės pa tokių darbininkų menkas. Re
iminėja mokyklon mokinius iš reikia prie jų ir darbininkų. buvo 27 metus kun. Gabsevičius. dargai. 1 Bet, darbininkų kasmet tas iš jų moka skaityti ir rašy
Jie, kaip vienas taip ir kitas, rei jaučiasi ris didesnis trukumas, ti. Per savaitę dirba kaip arklys,
kitų valsčių, nėkieno nesiklau Draug jos iškulta ir grūdus.
kalaudavo nuo tėvų, kad vaikai dėlto kyla ir darbininkų užmo- 'nėra tuomet laiko pasiimti laik
Mokyt. Juozas Ūsas.
sęs į net pats, valdydamas tre
—
Šaltinis
—
būtų kalbos ir poterių tik lenkiš
raštį arba kningą, atėjuo-gi šven
jetą erdvų kambarių, nenori už
Kas-gi per priežastis darbinio- 1tadieniui, Kuosą laiką taipgi tan
kai mokinami. Tokiu būdu duleisti *nei kampučio savo pagel■
]kiausiai praleidžia ant tuščio ali
binkiečiai, lenkinami daugiau kų stokos?
bininkui lietuviui, kuris iš savo
parap. kaip per 90 metų, ir nepasijuto
Didžiausia dalis sveikų, dru- ;nėse besipešdami, ar sėdėdami
menkos algos turi kitur nuo Iš VĖŽONIŲ, Kupiškio
moti sau būstą. Gaila, kad vails- Tai didžiulis kaimas, kiemų svetimą kalbą prisisavinę. Dau tų darbininkų, neužsaganėdinda- Jkur prie kortų. Vaikus tėvai
tiečiai ligišiol nepasirūpino savo gali būti apie 40. Jai ir nedi gumas iš jų per savo neišmany m i mažai s uždarbiais pas ūkinin nemokina, nes nuo septintų me
1 leidžia ganyti. Ūkininkai tan
mokyklomis, leizdatni čion šei deliuose kaimeliuose atsitinka mą ir tamsumą tebcskaito save kus, > traukia užsienin jieškoti tų
rietenos, barniai, tai tokiame lenkais. Teisybė reikalauna, kad pelningesnių užsiėmimų. Dau- Ikiausiai patįs būdami tamsus, ne
mininkauti kitiems.
— Viltis —
kaime dar labiau. Daugiausia čia būtų įvesta nors retumais giausiai išeina į Ameriką. Etna isirūpina darbininkų apšvietimu
tenai ne tik neturtingiausiejic i;ir sveikata. Mažus, neturtingus
nesutikimų esti dėl gyvulių, ypač siek, nuo cekvės tvoros.
— Šaltinis —
darbininkai, kurie pelno duonos piemenukus, paėmę nuo Kalėdų,
dėl tų žąselių.
IS POMPĖNŲ, Pan. ap.
kąsnį, dirbdami kaip .jaučiai, bet <nesirūpina pramokyti skaityti ir
Net ir kuningai jau negali
Rugsėjo 20 d. dvarininko P- žmonių sutaikinti.
eina laimės jieškotų ir daugybė rašyti, bet stengiasi labiausiai
pav. ūkininkaičiu, tėvai kurių Lietu
Juozo
Kozakausko
rūpesniu
Ko čia, tarytum, taip esant, IŠ RUKAINIŲ, Vilniaus
išnaudoti savo reikalams. Susi
Vilniaus gubernatorius gavo is voje turi gana pusėtinas ūkės. žeidus darbininkui prie mašinų
Pompėnuose buvo gyvulių pa vienasėdžiais neišsiskirstyti? Kairoda. Parodon buvo priimama kurie iš vėžoniečių jau ir ma- vidaus dalykų ministerijos raštą, Eina vis tai vyrai pačiam stip ar šiaip kur, ūkininkas neskaito
tik ūkininkų valstiečių gyvuliai. ųo taip padaryti. Štai vieną kar kuriuo Rukainių sodžiui leidžia rume. Daugelis ' iš jų priversti reikalingu duoti pagelbą ligoje
Suvesta buvo parodon 167 ar ią jau beveik visas kaimas bu ma statyti bažnyčia ir skiriama šalinties nuo valdžios persekio bet tankiausiai sako: “ar aš kal
kliai ir 57 karvės. Parodą ap vo susitaręs, bet paskui kaip- iš Rukainių sodžiaus bažnyčiai jimų, kariumėnės.... Viens, kits tas, kad jis kur galvą įkiš?” Žie
lankė ir Kauno gubernatorius kurie “susiprato“, ir norinčiųjų piečius 1.12 dešimtinių, Bažny- išeivys neužmiršta ir savo gimi- ;mos šaltyj kaip vasarą, darbinin
Veriovkinas. Savo prakalboje, skirstyties beliko koks trečdalis. čia negalinti būti arčiau 100 nių, bet dauguma tamsių darbi kui reikia gulėti ant tvarto šie
ninkų, išėję į svetimą šalį, pa ne, ar kluone šiauduose. Bet
atidarant parodą, gubernatorius Ypač
nepalankios skirstyties nuo cerkvės tvoros.
— Viltis —
sineria girtuoklystės jūrėje, ir abeluai geras, teisingas darbinin
išgyrė valstiečius už sumaningą vienasėdžiai^ moterėlės; jos kaipražųva be naudos savo kraštui kas yra gerbiamas, taikomas
iįkininkavimą ir gyvulių augini kuriuos ir vyrus perkalbėjo. Vie
UGUSTUS POST
ir tėvynei.
mą. Per parodą grojo Panevė na gi šauni bobelė tai ko-tiktai
jam valgis, gerinamas būvis....
IŠ PETERBURGO.
Dalis darbininkų traukia' už Skaitomas šeimynoje kaipo jos
žio Juozapiečių orkestras. Ūki vienam savo kaimynui nesudroDauguma lietuvių moksleivių darbiauti ■ į didesnius mieštus. sąnarys.
ninkas Olšauskas nufotografavo žė pagaikščiu per šoną už tų
AUGUST POST,
jau suvažiavo. Ūpas gan apar Ten jie mažai ką daugiau pelno,
ir visą parodą, skyrius ir gru- vienasedijų reikalavimą.
Pakol kultūrinis ir ekonomi- vienas orlaivininkų, skridusių balionu “America II' apie kurį
pas. Parodos komitetas už ge
Matyt, dar viso bus Vėžonyse, tiškas; vienok nusiminti perdaug blogas miestų oras, girtuoklystė nis padėjimas ūkininkų stovi ant buvo manyta, kad pražuvo.
nereikia, — tik nesnauskim. Apie sunaikina sveikatą, toki darbinin tokia žemo laipsnio, nėra vil
resniuosius gyvulius paskyrė do kol išsiskirstys.
Rūdymėlis.
pernai pradžioj mokslo metų ler- kai, sugrįžę. į kaimus, eina šunų ties, kad galėtų pagerėti ir darbi
— šaltinis —
vanas: vienas aukso medalis,
GAUDO NEGRŲ BALSUS. ( NUOSTOLIAI PADARYTI
mą kėlusius “urbi et orbi” me lodinti.
vienas skaistvario, 50 rublių pi
ninkų padėjimas. Nes iš ko ūki
GIRIŲ GAISRŲ.
dikus — akademčikus, šiemet
Bet didžių-dižiausia dalis dar ninkas, būdamas pats tamsiu, ne Washington, D. C. Preziden
ningais, holandų veislės karvutė,
kol-kas perdaug nieko negirdėti. bininkų, vadinamą “liuosinin- žinodamas, kaip ir kokiu būdu tas Taft apreiškė, jog jis pas Sulig girių užveizdos atskai
Iš KACIŪNŲ, Seinų ap.
du anglių veislės paršiuku. Iš
— Lietuvos žinios —
kais“, gyvenančių Lietuvoje, va galima turėti daugiau naudos iš kirs Jungtinių valsčių prakurato- tos, siautę šiemet gyrių gaisrai
viso išduota 20 dovanų.
Žagarų kaimas 3 spalių padarė
saros laiku išeina uždarbiauti j savo penėtojos-žemelės, vos, vos riaus pagelbininku negrą Lewis, giriose Coeur d’ Alene, išnaiki
Paroda užsidarė 6 vai. vak. nutarimą iš kaimo išeiti vienaMūsų žmonės kalbėdavo (gal
Prūsus, prie; visokių grabių ka sudurdamas galą su galu, gal ir kitiems negrams žada augš- no tris bilijonus pėdų tinkamų
Aplinkiniai ūkininkai labai dė- sėdžiuosna.
ir tebekalba), kad mergaitei Pe
lentoms medžių, ugnis išnaikino
kingi parodos įrengėjams.
Kitiems kaimams tai yra sek terburge vieta gauti, tai tik nu simo ir kelių dirbimo. Uždar darbininkui mokėti daugiau to, tus urėdus, Turbūt tuom tikisi
medžius ant 150000 akrų; Cahrgauti
negrų
balsus.
rinkimuose
— Viltis —
bis topai nuo 2jįki 4 markių ką pats pelno? Jau prie dabar
tinas pavyzdys.
sispjauti, — vieną dieną, sako,
vater apskrityj išdegė 300O00
už
dienos
t
darbą
;
a
nt
savo
už

tinių sąlygų, daugelis mažiau pa
Prie nutarimo išsiskirstyti daug nuvažiavo — antrą ir tarnystėj;
akrų girios. Iš viso išnaikinta triūso padėjo gerb. mūsų kle už metų gi ir panaitė.... Dabar silaikymo, įjūris Prūsuose atsi siturinčių ūkininkų neturi nė po
6 bilijonai pėdų medžių. Skai
AR
TAI
GĄSDINIMAS,
AR
IŠ OBELIŲ, Ežer. ap.
bonas kun. Galeckas. Už tai pažiūrėkite kokios tos tarnystės eina dyigubąi brangiau negu Lie vieną metinį darbininką, užsiga
tant tą piningais, pasieks vien
PRANAŠAVIMAS?
Obelių vartotojų draugijos jam nuoširdžiai ačiū.
tuvoj. Darbininkas tenai dau nėdina padieniniais. Tokiu būdu
ir panystės: mažoj virtuvėlėj par
sankrova eina labai gerai. Na
giau pęlno > negu tėvynėje, bet visa namų liuoba, šėrimas gy Denver, Cal. Perdėtinis dar- valdžios giriose gaisrų padaryti
— Šaltinis —
dieną prakaitavus (ir ■ nakvynė
rių jau prisidėjo daug daugiau,
dėlto turi daugiau ir išleisti, ir vulių apžiūrėjimas, guli ant pa 'hininkų organizacijos apreiškė, nuostoliai 15 milijonų dolarų.
dažnai toj pačioj) — .už 5 rub
kaip buvo; jau yra apie du šim
taip vi? neką daugiau pelno ne ties ūkininko sprando. Jau ir' jog triobos trijų čianykščių laik
tu. Šiuo laiku buvo sankrovo IŠ DUBINKIŲ, Vilniaus gub. lius mėnesyj, su savo drabužiu gu Litjtuvoj^
pasiturintiejie ūkininkai skun raščių, kurių darbininkai strei
— tai puikiai galima prisipoBEPROTIS DARBAS/
je revizija, kuri tęsės per 7 die Tai mažas su sena medine
Be įOj, jau tpkių darbininkų džiasi, jog darbininkai perbran- kuoja, bus su dinamitu išgriau
nauti?
Kirhut, Iowa. Tūla moteris Renas. Pasirodė 800 rub. uždar bažnytėle miestelis, gulįs labai
gyvenimu., netikęs.
Vokiečiai gus, nes labai atpigo visoki ūkiš tos, jaigu laikraščių leidėjai neO ir tokią iki suranda, nema
na
Stuetterman,įgavuosi proto su
bio. Reviziją darė Obelių vai augštoj ir nepaprastai gražioj
lietuvių nekenčia ir žiūri į dar ki produktai.
išpildys darbininkų reikalavimų.
maišymą,
apliejo save, savo vytas šeškas, buvusis raštininkas vietoj prie didelio ežero, kuris, žai ašarų išlieja.
bininką kaipo į kokį pastumdė
Kylant
kultūrai
ir
ekonomiš

Nežinia, ar tai gąsdinimas leidė
Prisėjo su viena tokia lietuve
Štebavičius ir Zakrževskis, są tarp kalnų kelias mylias vinguolį, valkatą___ Vadina juos "po- koms sąlygoms, kįla ir darbinin jų, ar pranašavimas, kad tas iš Ji pati ir sūnus taip sunkiai
susitikti, Paklausiau, kur tarJi pati ir sūnus taip smarkiai
žiningi vyrai, išrinkti sankrovos. damas, nueina ligi Varšavos ge
liakais”. Bet ir beto toks dar- kų padėjimas, tąsyk tik jų bū tikto gali atsitikti.
nauja? — Pas turtingus ponus,
apdegė, kad nuo to pasimirė, o
ležinkelio stoties Pabradės ir
' bininkas nesupranta esąs lietu
— Gerai sekas? — Oi viu. /Nieks jiems neduoda pas-1 vis pagerės.
vyras dar pavojingai serga.
Iš 52 vaikų, ruošiusių šiemet čia susivienija su Neriu. Tokiu atsakė:
Tik visagalis apšvietimas gal
blogai, labai blogai — du tiktai
prie pirmos išpažinties ir ko būdu iš Dubinkių galima laivu
■ togės ir naktį paprastai jie turi pakelti visų piliečių ir tautos POLITIKIERIAI IGNORUO
svarus duonos į dieną tegaunu,
munijos, visai neragavusių svai net Vilniun, už 7 milių atstopraleisti ant gryno oro. Tarp gerovę!
V. Krivaitis.
JA UNIVERSITETĄ BAIGU
o darbo, — 5 kambariai reikia
ATSIRADO PRAPUOLĘS
ginančių gėralų buvo tiktai vie gio, nuplaukti. Patsai Dubinkių
visų veik viešpatauja baisiausia
SIUS VYRUS.
išvalyti ir 5-ki apskalbti, Kad
BALIONAS.
girtuoklystė ir nedorumas. Ru
nas, gėrusių alaus 51, gėrusių miestelis nei kuo ypatingu neat
buč žinojus, skundėsi, iš namų
“Politiškos vietos Amerikoje
dens laiku visi tie darbininkai,
degtinės 28 ir pasigėrusių u sižymi. Puiki tik jo gamta, jo
Ilgai j ieškomas Amerikos ba
bučiau nevažiavusi.... O dabar
nesti suteikiamos universitetą lionas “America II“ išlėkęs iš
kaipo nereikalingi, išvaromi at
ežero vandenįs ir kainai, apaugę
vaikų.
bijau išeiti, vėl kokį mėnesį pri
baigusiems vyrams, todėl kad St. Loūis, atsirado. Abudu orgal į Lietuvą, nes žiemą dar
Obeliečiai steigia ugniagesių pakalnėse šimtamečiais milžiniš
sieitų be tarnystės pabūti, iki
jie
nesiduoda politiškiems “bo- laivininkai sveiki. Nusileido jie
bų Prūsuose nėra. Pasitaikius su- Imigracijos biuro paskelbė, jog
draugiją. Vietinė policija ren kais ąžuolais, klevais ir senaiskur kitur kokią vietelę pasisektų
ss
’
ams
” save aklai vadžioti*. To 19 spalio Kanadoj, provincijoj
sižeidimui arba ligos laiku, kuo už rugsėjo mėnesį atkeliavo Ame
ka žinias apie įsteigėjų ištikimy senais vaisių medžiais, gal dar
surasti.
met darbinikas, negalėdams dirbti, rikon 89.931 ateiviai, tarpe jų kius žodžius pasakė Illinois Quebec, netoli Paribonda upės,
bę ir pareikalavo 7 rub. dr-jos nuo kuningaikščių Radzivilų lai
Tai dabar matote, kokios tar reikalauja pagelbos, vieton pavalstijos advokatas Wayman į į šiaurius nuo Chilagona ežero.
publikacijai. Jau įsirašė draugi- kų, kur jų rūmų liekanos rannystės ir ponystės lietuvaičių gelbos nemielaširdingai grąžina 1.638 LIETUVIAI.
Northwestern Universiteto moks Nulėkė 1350 mylių, taigi toliau
jon apie 30 žmonių. Galima ti- damos. Visas miestelis su graPeterburge laukia.
leivius pereitą savaitę.
tokius Lietuvon. Čion jis tam
kėties, kad dr-ja neužilgo pradės žiausiomis apielinkėmis, su savo
negu kas nors kitas, “Amerikai
— Lietuvos Ūkininkas —
Jis moksleivius ragino uoliai II“ todėl priguli Benneto dovana*
pa elgeta. Viens kits užsičėežerais, kalnais ir gojeliais priveikti.
K. Blaivutis.
ATSTATĖ ATEIVYSTĖS
dirbti šalies naudai, nes jie ga
— Viltis —
dyja keletą markių, bet ir tuos
guli prie gražiausių Lietuvoje
KOMISORIŲ
li daugiausiai prisidėti prie po
vietų. Vasaros metu gana daž NEGIRDĖTAS ŽVĖRIŠKU turi praleisti per žiemą, nes rei
kia
išmaitinti
pačią
ir
vaikus,
o
nai apsilanko čia pėsti turistai
PRAPUOLĖ MAŽAS GARLikosi atstatytas nuo vietos litiško pakėlimo savo žemės.
MAS.
Iš ROKIŠKIO, Ežerėnų pav. lenkai iš Vilniaus, rankiodami
katras neturi pačios, vaikų, ateivių užveizdos komisorius H.
LAIVELIS.
(Nuo mūsų korespondento).
Čia tveriasi vartotojų draugi kaip kad senobines lietuvių lie
tai.... prageria ir pasilieka sli H. North iš Angel Island, San
N ome, Alaska. Prapuolė ma
Pas Verpikų kaimo, Griškabū dus kaip lydeka. Laimingesni
ja. Leidimą jau turi ir prade kanas. Lietuviai gi tokių tolimų
MARK TWAIN PALIKO
Francisco. Jį apkaltina, buk jis
žas gazolininis garlaivys “Mary
džio
valsčiuje
ūkininką
Titų
da priiminėti pajbs. Pardavoti ekskursijų neikuomet nedaro ir,
tie, kurie žiemos laiku įsiskver įleido Amerikon daug neturinčių
$621.136.
Sarks”, kuris jau 23 d. atgal tu
pradės nuo sausio 1 d. 1911 me matyt, visai nepažįsta savo sos- Klimaitį, sėdint jam kalėjime už bia į ūkininko namelį, čion jie tiesos čia atkakti azijatų, taigi
Našlaičių
teismas
garsaus rėjo atkakti į Nome. Ant jo bu
tų.
Manoma pritraukti prie tapilės apielinkių. Visa Dubin kokius ten prasikaltimus, 29 rug išsimaitina ir dar šiek-tiek pasi japonų ir chfniečių.
Amerikos
rašytojo
Mark
Twain
’o vo du įgulos žmonės ir 19 aukse
sėjo
jau
sutemus
atsibrovė
trįs
bendro išrašymo prekių kitas kių parapija priguli prie labai
pelno, o pavasarį, nežiūrėdami
j ieškotojų ir aukso už 70000 dol
palaikus
įkainojo
ant
$611.136
apsiginklavę
užpuolikai.
Užmu

vartotojų draugijas (Obelių, Du sulenkėjusių, lenkai gi tiesiai
ūkininkų .reikalų ir vėl pukšti
Kadangi siautė ant jūrių vėtros,
dolarių.
M.
Twain'o
(Clemenso)
šę
darbininką,
puolėsi
prie
šeimy

setų ir k.). Taipgi yra užma tvirtina, kad čia jau jokio lietu
į Prūsus. Prūsuos dirbanti dar
PARDUOS INDIJONŲ
tad
mano, kad laivelį vilnįs ga
namai Stormfielde, Conn. ir 230
nyta užsiimti pirkimu nuo ūki viško gaivalo nebėra, bet tai ne nos. Pašovė ir apdaužė ūkinin-. bininkai netik nustoja doros, bet
lėjo
paskandytL
ŽEMES.
akrų prie jų žemės esą verti 70.000
ninkų grudų ir siųsti į miestus. tiesa. Aš tuo tarpu žinau čia ko pačią, kuri jau vargiai Ne nustoja buvę ir lietuviais. To
dolarių,
kiti
piningai
yra
įdėti
į
Užmanymai labai svarbus ir nau šiuos grynai lietuviškus sodžius: pagis. Išsigelbėjo ji nuo mir kiems parėįūnams nemiela so Washington, D. C. Central išdingi. Tik kad žmonės tuos Gaskiškius, Smailius, Skarenin- ties tik tuom, jog pasimerlino. diečio bakūžės, lietuviška kalba. koji indijonų užveizda nutarė visokias komerciškas priemones. TAI MĖTYMAS PININGŲ.
užmanymus ir tą draugiją rem kus, Virbliškius, gal dar yra ir Mažus vaikus, pagriebę, daužę Jie išdarko ją visokiais vokiškais parduoti per aukcijoną 1650000 M. Twain’o turtą paveldėja jo
duktė, ištekėjusi už ruso Osipo
Viena turtinga moteris iš Newtų. “
Gerbenis.
daugiau. Po parapiją, teisybė, į sienas. Vieną vaiką užmušė barbarizmais, kad biauru ir klau akrų indijonų žemių ir 1365000
Gabrilovičiaus. Ji dabar paliepė porto iš Paryžiaus parsitraukė visai,
o
mergaitę
paliko
dar
gy

— Lietuvos Ūkininkas —
syti.
Vokiškai-gi anaiptol nė akrų girių. Aųkcijonąs prasidės
daugiau lenkų kalba vartojama,
parduot tėvo namus ir biznį, tuziną šilkinių pančiakų po 100
bet seniai ir bobos visi dar mo vą. Imti nieko nebėmė, tik sa viens gerai neišmoksta: tik kal 21 lapkričio. Ketvirta dalis pi
o pati su savo vyru išvažiuoja dot. pora. Su muitu ir persiun
kėsi,
norėję
išnaikinti
visą
šei

ba taip, kaip “žąsinas su kiaule“. ningų turi bixt tuojaus įmokė
ka ir kalba lietuviškai. Iš jau
IŠ KRETINGOS, Telšių pav.
timu pora atseina po 115 dol.
Apšvietimas i į tokių darbinin ta, likusi dalis gali būt išmokėta Europon.
nųjų nuo 5—14 metų.trečia da myną.
Žinoma, atsakančiai išleidžia ji
Ant
rytojaus
du
drąsuoliu
ta

Gražokai įtaisyta vartotojų lis nebemoka lietuviškai, kiti su
kų miniaš nesiškverbia. Nemie į 18 mėnesiu su 6% palūkanų.
ir kitiems drabužiams ir jos apdraugijos krautuvė, tik nelaimė, pranta ir užkalbinus gali kalbėti. po suimtu, ir nugabentu į Nau la jiems nė joks laikraštis arba
KVAILAS UŽSIMANYMAS. sirėdymui reikia dešimčių tūks
negalima lietuviškai susikalbėti, Iš atėjūnų tarnų 58 žmonės tik miesčio kalėjimą. Įdomu, jog kningelė, jie skko: “ar aš iš jų
vienas
iš
užpuolikų
buvo
dagi
prisieina mojuot-mastaguot, kol lietuviškai kalba.
pavalgysiu, ar į atsigersiu“. Bet HAVAI SALŲ GYVENTOJAI
New York. Moteris Mary tančių dolarių kas metas. Bet
Laikraščiai
pasiturintis
ūkininkas.
Trečias
supras, kas reikalinga. Gal ne skaitoma pas 8 ūkininkus: “šal
stiklelyj jie mato didžiausią ap
Schley Bovens atėjo bažnyčion apsirėdymui mėto piningus ne
PROTESTUOJA.
dar
ir
dabar
tebegaudomas.
su visais taip daroma; bet aš tinis” pas trįs ir “Spindulys“ pas
švietimą, nusiraminimą....
imti šliubą su ponu W. Evans, tik moterįs. Vienas amerikonai
Priežastis užpuolimo — kerš
Washington,
D.
C.
Preziden

tur būt nebūčiau nusipirkęs at tris, “Vienybė“ pas du ūkinin
Dar mažus .vaikus Vokietijos
ir atsigabeno tris japoniškus šu taipgi iš New'porto parsisiųdino
V. Krivaitis.
virlaiškio, kad kitą gan poniška ku. Kad ši parapija yra buvus tas.
ūkininkai pavasariais samdo 'ga tas Taft paskyrė muitų kolek nyčius. Imant pastoriui prisie- porą tuzinų marškinių po 30 dol.
pirkėja nebūtų man padėjusi su grynai lietuviška, rodo dar žmo
nyti gyvulius, nes jie namieje torių Honolulu uoste negrą gą, šunyčiai pradėjo loti; gal jie kiekvienas. Žinoma, atsakančiai
sikalbėt — širdingai jai ačiū.
piemenų neturi: visi vaikai nuo Charles A. Cottrill, žinomą rn- tyčia buvo išmokyti. Abejotina, reikia kainoti ir kitus jo drabu
nių pavardės ir vardai kalnų, so
DARBDAVIŲ
IR
DARBININ

, — Lietuvos žinios —
8 iki 15 metų turi lankyti mo tekmingą tarp juodųjų politi ar moteris, taip lengvai imanti žius. Ar tai ne beprotiškas pi
džių ir šiaip vietų. Kalnų var
KŲ
PADĖJIMAS
NAUMIES

kyklą. Juos užvaduoja mūsų tė kierių iš Ohio. Prieš tai Ka prisiegą, jos gyvenime taikysis. ningų mėtymas vien drabužiams!
dai: Kepurkalnis, Apskritkalnis.
vų vaikai, kurie jau iš mažens vai salų ūkėsai pakėlė protestą
ČIO
APIELINKĖJ,
SUVALKŲ
Raistų ir vietų vardai: UžuraisIš GRIŠKABŪDŽIO, Naum. p.
gyvendami
tarp vokiečių ir už- ir jį telegrafu atsiuntė preziden
tis, Purvaraistis ir kiti. -Žmo
GUBERNIJOJ.
Šiemet javai apie mus gerai nių pavardės: Trumpakojis, Va
auga tikrais vokietukais, Algą tui Jie sako, jog protestuoja SUĖMĖ NUMIRĖLIŲ NURĖ- 109 ŽODŽIAI KAS MINUTĖ.
Nevr York, Lap., 3 — p. H.
užaugo. Ūkininkai daug visa- liulis, Mesiūnas, Vimuntis, Putjie gauna nuo 25 iki 45 rublių ne dėlto, kad Cottrill yra neg
(Nuo mūsų korespondento)
DYTOJUS.
O.
Blaisdell laimėjo naują re
jis
yra
sveras,
bet
todėl,
kad
ko prisikrovė: rugių, kviečių, nis, Giedris, Gruzdąs Cimaitis,
Darbininkas paprastai pas mus už ganymo laiką. Bet
Cleveland, Ohio. Suėmė čia kordą rašyme ant rašomosios ma
miežių, avižų, šieno ir dobilų. Tu Imbras, Gasiūnas, Meiliūnas, žemdirbys. Kitokios rųšies dar tos algos?
timas. Urėdai ant Havai salų
rės grūdų ir pašaro. Linai tai Grigelevičius, Girdvilis. Augenas bininkų čia nėra.
Pas mus vyrų darbininkų me turi būt pavesti tų salų gyven- pavieto negyvėlių sukrovimo hal- šinos pirklių parodoje Madison
Darbdavys
pogi geri. Kalba; kad šiemet bus ir daug kitų. Kaimų. vardai: tai bus vien ūkininkas, kuris tinis uždarbis yra nuo 40 iki 70 tojams. Bet jaigu taip reiktų Itės tarnus, Charlesą Dietrich ir Sųuare darže. Jis įstengė šu
brangus sčmenai. Bulvės gra Žalktinė. Meškaldinis, Varnėnai, samdo sau darbininką -visiems rublių, moterų nuo 20 iki 40 rub., visur daryti, kur prezidentas pa Ottoną Hesso. Jie apkaltinti, jog rašyti 109 žodžius į minutę, to
žios, tankios ir miltingos, dar Trumpakojai ir kiti.
metams, ar ant dienų. Kitokių piemenio nuo 15—35 rub. ant ūki dėtų Jungtinių valsčių politikie nurėdė vieną numirėlį ir jo dra
nekastos. Randasi surūdijusių,
Kaip gi ir kokiu būdu Dubin uždarbių paprastam darbininkui ninko valgio ir drabužio. Vasa- rius? Kuom jiem* atlygintų už bužius pardavė už brangius pi- jis pirmiau galėjo, būtent 95
džius į minutę.
- į
kių parapija pasidarė iš lietuvišbet ne po daug.

1$ AMERIKOS.

i-1'

f Pereitą sevaitę Jungtiniuose minti, parsikvietė satineV visą
valsčiuose buvo 220 nusibankru- “Birutės” muzikališką draugiją iš
; t rf<
tinimų, arba 23 daugiau negu už- Chicagos.
Youngstovvn, Ohio. Suėmė čia pereitą.
Dabar
mums
praneša,
jog ten
šitą dalyką tyrinėja dabr augšdu itališku ateiviu, atkakusiu
gera dirva sutvėrimui nemažas T.
čiausiasai teismas Washingtone,
New Yorkan 25 spalio d. Svei
ir jo nusprendimas palytės ne katos užveizda mano, kad jie ga f Brooklyn, N. T. Cianykščiai M. D. kuopos ir jau būk prade
vien Columbijos Distriktą, bet lėjo atgabenti choleros perus. ekspressinių kompanijų vežėjai dama rūpintis surengiu^ taus tik
h
?
ir tas valstijas, kurių teisės yra Jieško dar vieno italo, ku gavo prisakymą streikuoti. Ve slui prakalbų.
Taigi
greitu
laiku
gal
užgiržėjų
organizacijos
prezidentas
bent kiek į anos panašios.
ris pabėgo iš kvarantinos Phi- Hoffman užtikrina, jog vežėjai sime ką ir apie nauj%<kuopą.
C. N. Thompso’no, mokyklos ladelphioj.
nenusilenks, jaigu reiks, streikai
užveizdos pati, padavė teisman
apims
visą Ameriką. Iki šiol
skundimą prieš savo vyrą ant
----------New
Yorke
ramu, susirėmimų
$70.000 dar 1908 metuose, 2eATEIVIAI.
nebuvo,
nes
ekspreso
kompanijos
mesniejie teismai jai nieko nesuntinių
vežti
su
Washington, D. C. Rugsėjo nebando
pripažino, laikydamiesi to, kad
P. P. Mikolainis Lietuvos Ži
“vyras ir pati yra vienas”, Ap- mėnesyj Amerikon atkako 83931 streiklaužiais. Streikuoja dabar
niose N79 pastebi, kad lietuvių li
peliacijos teismas taipgi to pa- ateivys (51376 vyriškiai ir 32- 10000 vežėjų.
teratūroj bene per daug esą sce
ponia 555 moterįs). Amerikonų sugrį
. ties
laikėsi.
Todėl
niškųjų veikalų. P. Šlapelienės
žo
iš
užsienių
51253
(25439
vy

Thompson dabar kreipiasi į
kataloge jis suskaitęs 97 dramų,
atigščiausiąjį teismą manydama, riškiai ir 2514 moterų). Sugrą
komedijų ir šiaip sceniškų vaizde
žinta atgal 2207 ateivių (1678
kad ji turės laimėti.
lių, arba kitaip “kiekviena vienuo
vyriškiai ir 529 moterįs). Per
Iš SCRANTON, PA.
likta kningelė yra teatrališka”.
trįs mėnesius, nuo pradžios lieJau ne kartą laikraščiuose til Daugelis tų kningelių, anot p. Mipos5 ateivių atkako 235658; ame
- PASKENDO LAIVAS.
po žinios apie kovą čianykščių kolainio, mums esą nereikalingos:
St John Newfundland. St. rikonų namon sugrįžo u 1213. lietuvių su vyskupu už bažny
“Juk Hamletat. Antifona. AiauNuo 1 d. sausio, iki 1 d. spalio
Mary jūrių kojoj paskendo
rit Karžygiai, Prikaltas Fromečios
savastį,
kurią,
nors
lietuviai
tėjus. Paikutis. Jonas K rikity to
jų laivas “Golden Arrovv”. Pri- Amerikon atkako 854248 ateiviai. savo aukomis pastatė, vuskupas
jus ir kiti aailma vaidinti tiktai
Tik
1907
m.
Amerikon
atkako
prigėrė 7 žvejai. Jie bandė
didmiesčių turtinguoee teatruose
airis nori pasisavinti. Nors patalentuotų vaidintojų — aktorių.
sigriėbt kranto, bet tas nepa- daugiau negu šiemet ateivių.
rapijonai ne kartą teisme išlo
Mūsų teatras tai kluonas, sekly
sisekė. Mat šitose pakrantėse
čia
* ir sodas, o dekoracijos ir
šė, bet vyskupas, keldamas iš
uidanga — tai paklodė. Artlstainuo 10 spalio dienos siautė vėtnaujo bylą, alsina žmones, ma
mylėtojal kai-kurie net stovėti ne
SUDEGĖ MOTINA IR
ros ir pirmą dieną prigėrė 33
moka ant scenos, nekalbant jau
nydamas, kad jiems galų gale
VAIKAS.
apie balsų ir nudėvimą".
žvejai. 16 d. spalio paskendo
nusibos, pritruks ir piningų by
Dėl šitų ir panašių priežasčių p.
prancūziškas žvejų laivas “St.
Spencer, N. C. Su vienų metų loms. Byla už mūsų bažnytėlę, Mikolainis nemato ratio gyvuoti
Pairose”; prigėrė 7 žvejai. Pas vaiku rankose įpuolė į ugnį ne kurią męs už mūsų kruvinu pra
kendo ir laivas “Regulus” drau toli China Grove gyvenanti mo kaitu uždirbtus piningus pasis pas mus klasiškiems scenos vei
kalams. Vieton jų jis pataria
ge su 19 jo ingulos žmonių.
teris Morris. Motina ir vaikas tatėme, dar nepasibaigė; kaip ji gaminti ir spausdinti veikalus, imsudegė, kadangi nieko daugiau užsibaigs, męs patįs negalime .us iš žmonių-sodiečių gyvenimo.
namie nebuvo, tai nebuvo kam žinoti, nes ilga kova žmones al
P. Mikolainis, be abejo, teisin
go METŲ SENIS PATRAUK gelbėti.
sina ; atsiranda toki, kurie savo gai pastebi apie mūsų scenos iš
TAS TEISMAN.
aukas paveda lietuvių priešams, gales ir mūsų aktorius. Jie dar
New York, Nov., 2, — p.
ir jiems padeda tokiu būdu ucdaaugę vaidinti Hamletų, Orleano
Lieb Blau, 90 metų amžiaus še
su lietuviais kovoti. Nėra abejo Mergelę ar kitus. Bet p. Miko
BARZDUOTA MOTERIS
inis, turįs baltą barzdą dengian
nės, kad ateis laikas, kad ir tie lainis nebekonsekventiškas, kada
IŠTEKA.
čią jo krutinę iki juostai, ir už
supras savo klaidas. Kad tik tas dėl mūsų scenos menkumo bei so
P. Gracija Gilbert iš South supratimas ateitų ne per vėlai,
siimąs prisiuvinėjimu apikaklių
Bend,
Ind., važinėjusi kaipo kad tik tas jų klaidas dar galima diečių protiško neišsiplėtojimo da
prie marškinių “kada jis geram
ro išvedimą, kad męs neprivalom
ūpe”, tapo patrauktas teisman už "barzduotoji” moteris su kelio būtų atitaisyti.
turėti ir spausdinti svarbesniuosius
mis
teatrališkomis
trupomis,
ap

dykaduoniavimą.
25 spalio d. buvo vestuvės J. veikalus, kuriuosna įdėta žmogaus
’ Ida, jo pati, 59 metų, drūta ir sivedė su p. Giles E. Calvin, ūki Bužo su Alena Laukaityte na dvasios gilesnės apraiškos.
Tudusyk už jį tvirtesnė moteriškė, ninku iš Kalkaska. Mich. Jau muose nr. 118 Ross avė. Žmo rėdami veikalus, galime laukti ir
papasakojo teisdariui apie savo navedė turi barzdą 18 colių il nių susirinko didelis būrelis ir visi tikėties greičiaus sulauks^ geros
vyro tinginiavimą, ir apie tai, gio, o jaunavedis turi tik ūselius. gražiai linksminosi, kas lietuviš scenos. Juk Shake.sp^re’d’ veikakaip jis prašvilpia visą jos sukose vestuvėse ne visada būna. lams kelis amžius reikė laukt gero
Išvažiavus jaunavedžiams šliūbą atlikinu). O liaudis * — liaudis
taupymą.
GAISRAI.
“Jis yra valkata”, skundėsi poimti, pasilikę namie svečiai su Anglijoj ir dabar Sh akėspere o
nia Bfau, “ir jis. moka piningus
Akron, O. Gaisras sunaikino dainavo keliatą tautiškų dainų, veikalais neįdoinauja. tyCaip' anglų,
leisti, kaip vandenį. Dievas ži Hanvare and Supply Co. san kurios sudrutino mūsų dvasią. taip ir beveik visų tautų 'papras
no, ką jis su jais daro — jis dėlius. Nuostolių $200.000. Gais Paskui J. A. užmanė sumesti tą j ai liaudžiai smagiausias da
keletą centų tautiškiems reika- lykas yra visokios konMtiijantų
slapčia daug dalykų daro ir apie ro priežastįs nežinamos.
juos man nė žodelio nepasako.
lams. Tam visi pritarė. Auka- stokos. Tik tuo j uit niekas nesi
Jau šeši metai, kaip vedę esame,
Rockford, UI. 28 spalių sude vo: M. Augščiunas $i.oo, V. Stel- vadovauja literatūroje.
ir aš turiu $1300 dolarių bankoje. gė Rockford \Vholesale Grocery nickas 50c., J. Vilčinskas 5<fc.»
Jis turi kmatą, bet nenori dirbti; Co. namai, Darbininkus iš ant- J. Kačinskas 50c.,‘J. Tamašauctik praleidžia visus mano pinin ro ir trečio gyvenimo išgelbėjo kas 50c., V. Jarusavičius 25c., A.
Draugas N43 nepripažysta J.
gus. Jis taipgi turi piningų ban ugnagesiai.
Nuostoliai siekia Lazarevičia 25c., J. Statkevičia Šliupui mokslo vyro vardo "rim
koje, bet jis jų neleidžia, o aš $75.000.
25c., J. Vilčinskas 25c., A. Vit
toje to žodžio prasmėje”, ką su
turiu dirbti”.
kauskas 25c., J. Gatinis 25c. Iš prantame, — mato Šliupą neatsa
“Ar turi kiek piningi} ban Bosswell, Pa. 28 spalių su- viso $4.50. Parsiuntimo lėšų kančiu esant dabartinės speciali
koje?” užklausė teisėjas Lieb’o. degė hotelis pramonės namai ir loc., tai siunčiame $4.40 “Lietu
zacijos gadynės reikalavimams.
“Klauskite jos”, atsakė senis septyni gyvenimai, Nuostoliai vos” rcdakcijon (piningai gauti,
Bet
mokslininku-specialistu
ir
' rodydamas į savo pačią.
Red.). Piningus tuos skiriame pats J. šliupas, rods, savęs nes
siekią $75.000.
“Taip, jis turi”, atsakė p. Blau,
fondan Mokslo ir Dailės Drau kaito. Nėra tad ko iš jo reika
“ir kiek dar!”
Victoria Terit., Cal. 27 spa gijos namams Vilniuje.
lauja, ko jis ir pats nėra ketinęs
sudrebėjo lio dieną siautė čia didelis gais
“Ji pavydi man
Veselninkas.
teikti. šliupo historiškieji raš
Lieb’as. “Ji nuolatos skundžiasi, ras miesto viduryj, kuris pri
tai yra faktų rinkliava ir šita
jaigu tik aš į kitą kokią moterį dirbo nuostolių ant 2 milijonų
me mums jo raštų svarbumas.
dirsteriu. Aš ilgiaus nebegaliu dolarių. Ugnis prasidėjo krau IS NEW HEAVEN, CONN.
Ėmus h istoriją, jai juk pasitar
išturėti. Esu senyvas žmogus, tuvėse Spunero & Co.
Darbai eina čia neblogiausiai, nauja ne vien historiosofai, bet
ir gejdžiu bent ramybės.”
bet iš kitur pribuvusiam sunku ir paprasti medžiagos rankiotojai.
Teisėjas, Cornell pasakė, kad
Escelsior Springs, Mo. Sudegė darbas gauti. Lietuvių čia ne
Neišleidžiame iš akių d-ro J.
jis lieps mielaširdystės skyriui čia New Elms hotelis. Nuosto per daugiausiai ir tie patįs tarp
Šliupo klaidų. Kaipo pirm visko
dalyką ištirti, ir sulaikė savo lius gaisro padarytus skaito apie savęs nesutinka, mėgsta apkal
akcijos žmogus, jis jų neišvengė.
nusprendimą iki ateinančiai se- 250000 dol.
Hotelyj nakvojo bas leisti ypač moterįs. Iš to Bet manome, kad tos klaidos ne
vaitei.
175 svečiai. Jie visi išsigelbėjo. paskui kįla bylos teismuose. Ne vienur buvo ir galės dar būt tosenai tūla teta prie žmonių išnie lesniemsiems pamoka ir atvedi
kino savo brolio dukterį. Tą te mas teisingop keliopi. —
NELAIMĖS ANT
1
BEPROTĖ ^NUOTAKA.
GELEŽINKELIŲ. tą apskundė teisman ir teta ta Tik Draugas prasilenkia su tei
Monticello, N. Y. Imant šliusybe, sakydamas šliupą daugiau
Centerville, UI. Netoli nuo po suareštuota.
bą, merginai Minnie Junp su
Yra čia tėvai turinti dukteris, sia prisidėjus prie Auiros nupuo
čia
iššoko
iš
vėžių
gabenantis
Amos Carry, pabaigus pastoriui
kurie išnaudoja vaikinus vadinprisiegą, nuotaka, kuri iki šiol galvijus geležinkelio traukinys. darni kiekvieną žentu ir tokiu limo. Tų laikų dalykai, rodos,
kad liūdyja atžagariai: šliupas
Prie
to
vagonų
stabdytojas
tapo
buvo visai sveika, urnai gavo
būdų piningus vilioja, Bet, kad mažiausia Aušros nupuolimu
užmuštas,,
o
trįs
geležinkelio
tar

proto sumaišymą. Vietoj
tai privatiški reikalai, nuskriausti kaltas.
benti ją į jaunikio namus, rei- nai sužeisti. Užmušta 100 gal vaikinai,
pajieškojimui
savo
Kitas Draugo tvirtinimų, būk
kėjo nugabenti iš bažnyčiom tie- vijų.
skriaudų, turi skriaudėjus teis šliupas Buechner’io Sp? kg ir Mesiog į bepročių namus.
Chattonoaga, Ten. Tarp Boli- man duoti, tai laikraščiuose ne degg lig šiol dar laiko lyg kokia
var ir Stevenson, Ala., iššoko verta apie tokius dalykus tal evangelija, nežinome ar turi kokį
Lietuvis.
pamatą ir nemanome kad turėtų.
iš bėgių pasažierinis Norkville, pinti.
| MAŽOS ALGOS, DIDELIS
Draugas sako: 1
Chattanoagžr~&
St.
Paul
geležin

PELNAS.
“Musų nuomonl apie fili ūpą,
kelio traukinys. Prie to pečkukurią iireiikiame drąsiai ir ne
Medvilnės išdirbystės kompa rys tapo užmuštas, traukinio ve IŠ MONTREAL, CANADA.
veidmainingai. yra tokia, kad jo
nijos per paskutinius, devynis me dėjas labai sunkiai nuplikintas, o
vardas pasiliks lietuvių tautos
Darbai eina vidutiniškai, ir už
istorijoje, bet ateinančioms kar
tus kompanijų nariams dividen pačto klerkas sunkiai sužeistas. darbiai neblogi. Turime drau
toms Šliupas bus' žinomas, kaipo
dams išmokėjo: 12,66, 22,55,
(steigėjas ypatingos sektos tarp
gijų, turime ir parapiją, kuri
Amerikos lietuvių, o visi kiti
24»77 »r 53>77 nuošimčius. Taigi
labiausiai prie vaidų prisideda..
jo nuopelnai bus užmtrtti."
paskutiniuose metuose pelnas
Apie ateitį jai bent 1 pranašui
Turime kleboną Kučą, kuriam
milžiniškai pakilo. Keturios ki
Paprasti 'mirtinieji
nerūpi parapijonų reikalai, rūpi kalbėti....
tos kompanijos per paskutinius
galime turėti tik norus, kad toki
vien jų piningai. Montrealietis
keturis metus dividendams išmo K Kansas City, Mo. Išgabenti
ar kitoki būtų ateitis, ir žmonės,
kėjo vidutiniškai po 22,50 nuo- iš čia į Setulia streiklaužiai už
kuriems privali (kaip a. a. Kudir
šimčiųl Reikia dar atminti, kad imti vietas streikuojančių ma
Gary, Ind. Netoli Chicagos, ka tai pavadino) iliupofobia, su
ne ne visas pelnas eina divi šinistų varstotuose Missuori Pa kuone pusiaukelyjc tarp šio mies prantame, ne kitokį norą gali tu
dendams.
cific geležinkelio, sugrįžo atgal. to ir Valparaiso, kur ketveri me rėti, kokį kad “drąsiai ir neveid
Sugrįžę sako, jog kompanija ne tai atgal vėjas smiltis šokino ap mainingai” išreiškė Draugas. Męs
išpildė duoto streiklaužiams pri link žemas, kreivas pušeles, šian skaitome dar peranksti esant nu
j JAUNOS NUOTAKOS.
žadėjimo. Kiti streiklaužiai iš dien išaugo, tarsi, grybas po lie spręsti tikrą šliupo vietą mūsų
3 Marietta, Ga. Pereitą nedė- keliavo į St. Louis.
taus, nemažas miestelis Gary. Jį historijoje: jam ir mums dar gy
l’os dieną, miestelyj Kasmasav,
sutvėrė milžiniškos naujai pasta viems besant, mus gali klaidinti
dvi seserįs — 11 metų Berth ir
f Jersey City. Streikuoja čia tytos plieno ir geležies dirbtu ar tai šliupofilia, ar tai šliupo fobia,
12 meti] Allice Andersonytes čia ir Hoboken darbininkai ir vežė vės. Kartu su kitais ir lietu ar apskritai per artus stovėjimas
apsivedė su broliais — 21 metų jai expresso. kompanijų. Strei vių čia privažiavo didokas skait prie šio laiko.
Andy ir 22 metų John Champais. kai išsiplatino jau ir New Yorke. lius. Jie jau net pradeda, kaip
Pagalios dar vienas dalykas:
Mergaitės mat neturėjo kantry Organizuoti vežėjai žada New reik savo lietuviškos kolionijos nesuprantame ko dėlei Draugas, iš
bės ilgiau laukti. Tėvas mergai Yorke visuotiną streiką sukelti, lizdą vyt. Antai pradžioje tik-ką kreipdamas teisybę ir užgaulioda
čių atsišaukė teisman su reikala- jaigu expresso kompanijos ne ^praslinkusios vasaros, gariečiai, mas šliupą, sako jį pasikėlus į
’mu panaikinti apsiyėdimą.
nusilenks.
užsimanę mandagiau pasilinks- puikybę ir pačiam susimanius, kad
AR PATI GALI SKŲSTI SA
VO VYRĄ ANT $70.000 už
£
IŠPLAKIMĄ?

SUĖMĖ DU ITALIŠKU
ATEIVIŲ.

IS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.

UETUVUI AMERIKOJ.

s\

visuomenė pastatytų jam amžiną TOLESNI ATBALSIAI ČENS- ištikro staiga mirė, o kūno išty
paminklą, šliupui priklauso tik
rimas staiga mirusio nebuvo da
TACHAVO SKANDALO.
mintis apie amžinąją stipendiją,
rytas. Tik paskui, paslėpimui,
apskritai, Lietuvos-^ redakcijai ir
Kada ties čenstachavu pelkėje kad vainike ir rūbuose yra ne
išleistuvei — konkretiškas sumany
tikri deimantai ir žemčiūgai, nu
mas uždėti tai stipendijai šliupo buvo surasta sofa su pradėjusiu ėmė vainiką ir rubus, buk juos
gesti
vyriškio
kūnu,
buvo
pradė

vardą.
ta tyrinėjimai, kurie parodė, pavogė. Mano, kad pavogtus iš
jog užmuštas yra brolis Čens- abrozo brangius akmenėlius už
muštasis Vaclav Macoch užsie
Brooklyniečiai, pasekdami Chi- tachavo klioštoriaus kuningo niuose pardavinėjo, o piningais su
cagą, šiais metais irgi rengia vi paulino Damazo Macocho, ku kitais dalinosi. Gal dalininkai
są eilę prelekcijų. Ftm. Liet. N43 ris prasišalino į užrubežius, kur tamsios kompanijos prie dalykų
paskelbia, jog Brooklyno Liaudies turėjo susitikti su užmuštojo susipyko. Tai vienok paaiškės
Mokykla surengus prelekcijų prog brolio mote re turėjusia jau Var-. vėliau.
ramą. Skaitysią iš eilės šie prele šavoj dar mergaujant prastą gar Suimtasis kunjngas Damazy,
gentai: p. V. Jankauskas Ii im- bę. Susekta vežėjas, kuris sofą
Macoch prašo, kad jį Austrijos
migracijos, p. J. Baniulis H poezi sumaniai išgabeno, o tą susekus,
valdžia
išduotų Maskolijai, nes
jos, p. P. Norkus Velnio histarija susekta ir kiti Užmušystėj daly
mat
žmogžudžiams
Maskolijoj
(tai irgi ypatinga prelekcija! Jai vavę. Svarbiausi iš jų buvo kumirties
bausmės
nėra,
tai nėra
bent juokams jai toks vardas ningas Macoch, užmuštojo mo ko bijotiesi. Išeina aikštėn ir
duota), p. Bukšnaitis Ii geogra teris, Helena ir klioštoriaus tar daugiau purvinų darbų čenstafijos, .p. J. Baniulis Ii oria rujos, nas Stanislav Zalag.
Kuningas Damazy Macoch iš chavo zokoninkų. Tokio purvi
p. J. O. Sirvydas Etnografija ir tt.
no skandalo jau katalikiškame
Reikia sveikinti naują lietuvių keliavo užsienin ir važinėjo po sviete senai nebuvo.
amerikėnų linkmę — rengti pre- visokius didesnius miestus Au
gali atsitikti
kiekvienoj
luj.
x
Prancūzijoj
iaiivuz.iivi
ir 1f . Piktas
i*
.
.
•••.
lekcijas. Jos, kad ir silpnokos strijoj, Italijoj,
Atkakęs
Krokavo„J
Zm
“
"'
y
organ.zac.joj,
bet pjkų
būtų kai dėl ^pradžių, visgi galės Vokietijoj, j
peikti tai pareiga piktu besidaugiaus naudos atnešti, daugiau dar čia atlaikė mišias, bet jau biaurinčių dorų žmonių. Tuotn
prie mąstymo pripratinti, negu nei numylėtinės, brolio pačios tarpu antai Chicagoj išleidžia
tuščios prakalbos, kurios taip gau Helenos nelaukė, nei negalėjo mas kuningų laikraštis “Dzienik
siai visose vietose iki šiol buvo toliau važiuoti, nes Krokavos po Chicagoski”, nors Čenstachavas
licija jį suėmė ir kalėjiman paso
rengiamos.
tai Lenkijos šventa vieta, apie
dino. Jis prisipažino prie užvisa tą skandalą nieko nepami
mušystės ir prie kitų prasižen
nėjo. Bet slepiant piktą jau šian
Tčzynfs N43 S. L. A. Centro gimų: būtent sufalšavimo raštų, dien kuningų garbės palaikyti ne
valdyba apskelbė, suspenduojant kaip antai metrikų ir pasisavini galima, nes šiandien jau nėra ku
iki sekančiam seimui visus tuos mo piningų; ypač mokėta jo sa ningų cenzūros.
Susivienyjimo narius, kurie daly vo naudai vartoti piningus, iš vi
Nors paulinai ir garsino, jog
vavo Connecticut’o S. L. A. kuo sur į klioštorių siunčiamus mi dėl to visko bažnyčia nenuken
pų konferencijoj, 1910 m. 14 rug šių atlaikymui, o tokių piningų, tės, bet vyskupas Zdzitovviecki
pjūčio d., New Haven, Conn. kaipo į pagarsėjusią stebuk- dėl tų biaurių kelių zokoninkų
esamais 1-ais vietą, Čenstachavan siųsdavo prasižengimų, tomis dienomis
Suspendavimą
remia
Susiv. įtsatymuose skyriais, Sus- daugiau negu kur kitur. Pats sustabdė dievmaldystes čenstapenduojamieji galį dar “atsaukt Macoch tokių piningų per metus chavo bažnyčioj; per tas dienas
savo dalyvavimą konferencijoj’, paimdavo apie 12000 rublių ir leista laikyti tik vienas skaity
Visgi sunkokiai eina Susivieny- žinoma, mišių neatlaikydavo. Jis tas mišias ir jas laikant kujimo valdymoš. Tokie suspenda- pasakė, jog to jis išmoko nuo ningai paulinai turi ant grindų
viniai, erziną sąnarius, šiaip ar kitų zokoninkų ir jų vardus pa kryžium gulėti.
taip vertus, nėra labai jau geras minėjo. Šie jau taipgi suimti.
10 spalių d. vyskupas Zdzitodalykas ir bene per tankiai jie sė Jis prisipažino, jog pirko kir viecki su vyriesniais pralotais
jami. Argi nebūtų kitoniškų tai vį ir paskui, prisiviliojęs savo atkako Čenstachavan, pirmiau
brolį Vaclavą, jį nugirdė ir už siai bažnyčioj meldėsi prieš abkesnių kelių susitvarkymui?
mušė, o Zalag kūną ivynuojęs, { rozą Motihos Dievo, o paskui
į sofą įdėjo. Už Ui jan»‘kunin-i‘&į2uk‘g
1 --------- i visus zokoninkus ir
Lietuvių Spaudos Draugijos gas davė tik 30 rubl.
j jiems
apreiškė, jog dėl tokių biauužmušimo
Vadavo
rįų
zokoninky prasižengimų,
prasiiengim,. zoza_
Amerikoje sekretorius kun. A. Zalag prie
. .
,. .
.
irių zokoninkų
Kaupas apreiškė, jog jis senai at ">"!<« P"«)°.
paulinai, iki tolesniam
sisakęs nuo sekretoriavimo. Tai- už taip mažus piningus tą viską Į vyskupo paliepimui, prašalinti
gi L. S. D. A. sekretorius dabar atlikęs, ko nuo jo kuningas rei-j nuo vedimo ir prižiūrėjimo klioš
kalavo.
yra d-ras J. Šliupas.
toriaus; prižiūrėti klioštorių taKuningui Damazui užmeta pq pąskirta speciališka vysku__________
iš svieM. Maeterlinck’ą, garsų Bel- dar kitą užmušystę: policija po delegacija susidedanti
mano,
buk
jis
nudėjo
to
paties
tiškųjų
k
u
ningų.
Uždrausta
bažgijos .rašytoją, Prancūzijos aka*
demija parangi yra priimti už klioštoriaus kuningą Jodelį, ži- nyčioj 1giesmes,
vargonų varsavo sąnarį. Prancūzijos aka novą brangių akmenėlių. Mano, toti negalima.
demijoj gali būt tik keturiašde- kad apvogimas vainiko nuo į Pasekmės to viso skanadlo gašimts sąnarių, jie už nuopelnus abrozo Motinos Dievo buvo pa- (į būti labai blogos. Maskolišliteratūroje priimami visam gy daryu tik supainiuojimui poli-‘koji valdžia tyko tik progos
riinc iiAcVniimn cncit^ni 2111
—- .
t
*
venimui. Maeterlinck'ui kliudo cijos jieškojimo susitarusių klioš Čenstachavą paimti ir paversti
tapti Prancūzijos akademijos są toriaus kuningų, apart Damazo, stačiatikių klioštoriumi, kaip tai
Tie jau taipgi Lietuvoj
nariu tai, kad jis yra l>elgas, ne dar dviejų.
padarė
Pozaisčiuose. Jaigu dėl to skandalo užda
prancūzas, nors jis ir prancū suimti.
Suimtiemsiems užmesta, jog rytų klioštorių, juk tai tik zoziškai savo veikalus rašė. M.
Maeterlinkas labai myli savo jie brangius akmenis ir žemčiū koninkai bus kalti.
kraštą ir kasžin ar jis panorės gus iš vainiko Motinos Dievo
Kitą kart Motina Dievo gynė
jo išsižadėti ir patapti Prancū pirma išėmė, vietoj tikrų, įdėjo čenstachavą nuo švedų, dabar
zijos " pyliečiu. šiaip ar kitaip 1 pigius, netikrus. Bet tą pate- gi neįstengė klioštoriaus ir baž
Maeterlinko vardas yra' ir busjmėjo kuningas Jodelis, todėl su nyčios apginti nuo locnų k ugerbiamas prancūzų literatūroj, sitarę
jį
nudėjo,
nes
jis ningų.
a

1$ DARBO LAUKO.

in N«w York Evoning World.

SUNKU GALVAI SU KARŪNA.
Ispanijos karalius Alfonso labaLnesmagiai dabar jaučiasi. Ispanijos revoliucionieriai diena ii
dienos gali sukilt ir. pasisekus, išguit karalių, kaip kad Portugalijoj buvo padaryta. Ištikimas kara
liui generolas Weyler stovi ant sargybos ir su kalendorium vienoj rankoj, o su šautuvu kitoj lau
kia tik maišto dienos. Kiekvienų dienų, rodosi jam, gali kilti maištas—Dabar yra žinios, kad Mad
ride maištas jau kilęs.
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sai Amerikoje iki šiol visai nesmunka. Taigi vargu bau galima
greit laukti kokių nors didelių
snieginių.

4>das. Anglai ant uolų prisodino milijonus
nedžių, kurie puikiai suaugo. ■,
UŽ KIEK IŠVEŽAMA
Anglijos govemero namas stovi ant kalno
PREKIŲ.
į. Su paveikslais
ir tarytum viešpatauja ant miesto. Iš jo lan
gų atsiveria puikus reginys prieplaukos linkui, Ar gresia kriziaus ]pavojus? f
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams
kurioje kribždėte kribžda lengvi garlaiviai ir Amerikos statistikų biuro tam
Daniškosios ciesorystės gyvenimo ir.■ii
didžiuliai jurlaiviai. “Męs buvome pakviesti”, ‘tikrai prisiųstosios redakcijon KAIP Aš MftGINAU TAPTI
papročių vaizdeliai.
pasakojo vienas keleivis, “pas anglišką go- skaitlinės skelbia, jog už praeiGARBINGU VYRU.
trr
> Teologijos profesor. Amsterdame,
vernorą
ant
pietų.
Pas
prieplauką
laukė
Amcrikos
tą
rugsėjo
mėnesį
iš
. Su paveikslais
mūs astuoni palankinai arba kėdės ant išvežta visokių prekių už 165 mi s Masčiau dieną ir naktį, galvą
hj
a
Vertė J. Laukis
dviejų karčių. Męs susėdome į juos ir dvi lijonus . ir 900 tūkstančių do- kasiau, nosį riečiau, ausis plė
Vertė J. Laukis
kojai arkliai mus nunešė. Governoro kuliai, larių. Už tą patį mėnesį perei čiau ir neišradau kaip pastot
laida 1896). šitas veikalas jau nuo 2-ros laidos svarbiausiuose dalykuose
laikydami rankose chiniškąsias žibyklas, ap tais, 1909 metais buvo išvežta garsiu, kitų pagirtu didvyriu. Ma
sulygsta su teip vad. Grafine hipotėza ir iš šitos pusės su kiekviena
švietė
mums kelią, einantį augštyn į kalną. už 152 milijonus dolarių, taigi niau, rąšysiu visokio turinio ko
nauja laida istoriškoji jo indomybė didinasi. A. Kaiser. Die Theologie sodyta medžių eilėmis.
Kas penki varstai
’ i
dea A. Ta. in ihrer geachichtl. Entnicklung dargestellt, mirus autoriui
Governoras
maloniai mus sutiko ir supažin išvežta šiais metais rugsėjo mė respondencijas į laikraščius; ma
F paplentėje stovi signaliniai bokštai, viešbu
išduota buvo E. Reusso 1886 (2ra laid. apdirbta K. Marti 1894). F.
Prie pietų pasirodė, nesyj beveik 14 milijonų dau no nelaimė, kad nemoku gerai
. Gitzig, -Vorleaungen aeber bibliache Theologie und nesaianische Weiasa- čiai, pasiganymo vietos, arkliams girdyklos, dino su savo draugais.
gungen dea A. Ta., išleista J. J. Kneikero (1880). A. Dillmann, Handb.
kad
męs
peržengėme
pietinės
etlkietos tai giaus negu pereitais metais. Už žodžių sulipdyti, nors redak
išleista
R.
Kittelio
stotįs, kareivių stovyklos keleivių apsaugai,
, d. A. Tl. Theologie, iš likusio autoriui mirus rankraščio
syklę.
Hong-Konge,
mat
esama
papročio devynis šių metų mėnesius, bai torius, pertaisęs, inkimš į
(1895).
Apie pranašus ir pranašybę, kaipo svarbiausią Izraėlitą tikėjimo rinkoms vietos. Nestebėtina, kad Marko Palo ateiti ant pietų su savo pakaliku, jaunu chi- giant rugsėju, išvežta iš Ame
laikraštį, bet atsiranda tokių ne
veiksnį, apšnekama senyvesnėje A. Knobelio knygoje, Der Prophetismua ir kiti europiniai keleiviai, aplankiusieji Chinu, švelniai nusiskutusiu, puošniai supinta ka rikos prekių už $1.193.300.000, nuoramų, kurie tame jau, ar ki
der Hebraeer (i dal. 1837). Paskui eina G. Baur, Geachichte der A. Ta.
niją
viduriniais
amžiais,
stebėjos
iš
jos
tvar

~Weisaagung (I, 1861), liečia tik pradinę istoriją, Kuener, Daa Prophetenthum dea A. B. ueberaichtt, dargeatellt (1870). E. Riehm, Die messia- kos gerumo.
Dabar ant chiniškųjų kelių ge sa ir ilguose baltuose drabužiuose. Mūsų kai pereitais metais už tą patį lai tame laikraštyj duoda velnių. •
mynai prie stalo, patyrę mūsų susirūpinimą, ką buvo išvežta už $1.141.000.niache Weiasagung ; ihre Entotehung. ikre zeitgeschichtl. Charakter und
Tariau sau bandysiu visados
ihr Verhaeltnisa zu der N. tl. Erfillung (1875). B. Duhm, Die Theologie ri tiltai yra retenybė, keliai niekad nėra tai pasijuokdami iš mūsų nežinios, pasiųlė mūsų 000, tokiu būdu padidėjimas sie
der Propheten ai s Grundlage fuer die innere Entwicklungageachichte der somi ; jai kuris sugenda, tai keleiviai va
vartoti
visokius tarptautiškus žo
reikalams savo pakalikus. Kitaip mums bū kia 52 milijonų. — Iš smulkaus
iarael. Religion (1875). A. Kuenen. De profeten en de profetie onder
Iarael (2 lad. 1875). K. von Orelli, Die Atl. Vteisaagung von der Vollen- žiuoja šalia, kol lietus vėl nepataiso pirmu tų parsiėję badauti ir trokšti prie stalo gau išrokavimo matyt, kad nuolat vis džius, k. t.: intelektualas, abso
dung dea Gotteareichea in ihrer geachichtl. Entwicklung dargeatellt (1882). tinio kelio.
liutiškai, passivyškai, absurdiš
S. Maibaum. Die Entwicklung dea iarael. Prophetenthuma (1883). W.
Vaizbiškiems sus įnešimams pas chiniečius siai apkrauto įvairiausiais valgiais. Pusiau- daugiaus išvežama iš Amerikos kai, kompilacija ir tt Išmislysiu
Robertson, Smith, The Propheta of Iarael and their place in hiatorp to
šie
dalykai
:
neišdirbtos
bovelnaktyj
męs
su
svetinguoju
šeimininku
persisthe eloae of the eight century Bl. (1882; yra teipgi išversta l olandų ir nėra nei sidabrinių, nei auksinių piningų. Chi
kyrėme. Ant gatvės stovėjo ir laukė svečių nos 1909 m. — už 240 mil., 1910 sau kokį nors vardą, pseudonyvokiečių kalbas). Nemažiaus svarbus to paties autoriaus veikalas, The
O. T. in the jevnah Church (1881), bet jis turi greičiau įžangos pobūdį. nai kala piningus tik iš vario — čen arba, nemažiau kaip 60 palankinų ir kokia pu m. — už 2474 mil. dolarių; žem mą ir tuom ingausiu didvyrio
J. J. P. Valeton jr.. Viertal voorleizingen over profeten dea O. Verbonda europietiškai safteka.
Tai yra nedidelis ap
Męs su vargu surado dirbystės įrankių 1909 m. už 22 garbę. Bet ir čia apsirikau, ries
(1886). Amoa en Hoaea cen hoofdatuk uit de geachiedenia van laraela skritas vario šmotelis su keturkampe skyle santro šimto chinų.
žmonės nors nemokyti ir neži
godadienat (1894). J. Darmsteter, Lea prophėtea d'Iarael (1891). K. G.
Kornille, Der iarael. Prophetiamua (2ra laid. 1896). Be to yra daugybė viduryj.
Sapekos per skylę suveriama ant me savo nešyklą ir kuli’us tarp trukšmingos mil., 1910 m. už 25.2 mil. doL; nanti tų žodžių reikšmės visi
mil.,
Kuli, taip kaip ki kukurūzos 1909 m. už 18.2
monografijų apie atskirus pranašus ir apie tam tikrus jų teologijos da šniūro po 100—1000 stukių. 1000 sapekų ly ir rėkaujančios minios.
vartoja juos, todėl ir manęs ne
linimus.
1 ■
Toliaus labai branginami darbai priklauso S. Malbaumul, Die ginasi dviem Rusijos rubliam.
Labai varto tur vežikai, rėkia per viens kitą, siųlo ne- 1910 m. už 21 mik, odos 1909 priskaito prie didvyrių.
šyklas ir kuone stumte stumia. Šnekėjimai m. už 16.3 mil. 1910 m. už 20.1
Entwicklung dea altiarael. Prieaterthuma (1880). W. W. grovui Baudissenul, Die Geachichte dea Atl. Priestenthuma (1889). srityje gi už jami taipgi pas chinus popieriniai pinintrai. ir rėkavimai eina chinų sudarkyta angliš mil., anglies 1909 m. už 17.8
Maniau kiekvieną vadinti drau
biblijos rybų F. Weber, System der altaynagogalen palaeatinischen Theolo
Nežiūrint į šalies turtus ir chinų darbš
gu,
tai gal žmonės, tariau, ma
mil., 1910 už 20.1 mil automoka kalba**.
gie aus Targum, Midrasch und Talmud, mirus autoriui išleista Fr. Delitzsch’o ir G. Schnedermanno 1880; antra laida po užvardžiu: Juedische tumą žmonijos perviršiui parsieina gimtinę
nys,
kad aš mokytas didvyris, da
bilių
1909
m.
už
5.5
mil.,
1910
Hong-Konge graži tik europinė miesto da
apleisti, nes šalis negali visų išmaitinti.1 Gri
Theologie (1897).
lyvauju
politikoje ir organizacijų
m.
už
8.9
mil.,
India
gumos
1909
lis.
Chiniškame
kvartale
gatvės
siauros,
pur

* Be to įvairiuose teologiškuose, vokiečių, prancūzų, anglų ir olandų
savaitraščiuose yra daugybė straipsnių apie įvairiausius dalykus, liečian nai persikelia Amerikon, Australijon; tie, ku vinos, panašios į begalines lipynes. Ant nak m. už 7.7 mil., 1910 m. už 8.2 darbuose.
Ir čia vienok buvo
čius kaip izraelitų tikėjimo istorijos sritį, teip ir Seno {statymo tardymą rie gyvena Rosi jos parubežyj, uždarbiauti
Chinai, mil., dol. ypač tvirtai auga viso tuščia viltis, nes dabar tą žodi w
abelnal. Iš speciallškų savaitraščių augščiau už kitus turi būti pastatyti eina Šiberijon. Persikelia tik vyrai. I-aivai, ties jos yrą uždaromos grotomis.
— Zeitachrift fuer die Atl. Wisaenschaft. išleidžiamas B. Stade’o (nuo
nežiūrint į susinėsimus su europiečiais, ne kių mašinerijų išvežimas: siu- “draugas” jau visi vartoja, mat
1881 m.) ir Rebraica managing editor, W. R. Harper (nuo 1884—85). vežiojanti chinus bųva grūstinai prigrūsti
pametė nei savų papročių, nei būdo. Tur varnų jų mašinų, budavojimams nuo “cicilikų” įėjo madon.
Archeologijai sulygink K. F. Keil, Handbuch der bibl. Archaeologie
(2 dal. 1858—59); M. W. L. de Wette. Lehrbuch der hebr. jued. Geachichte taip, kad dėl susikimšimo, spaudimos ir ore tingi chiniškieji pirkliai nesibaido išgerti su geležies ir plieno, metališkųjų
Vieną rytą išėjau į laukus,
(4ta laid., apdirbta F. J. Rebigero 1864). J. Benzinger, Hebr. Archaeologie stokos daugumas jų bevažiuojant suserga ir
europiškiais bendpabroliais bonką šampano, mašinerijų, drukuojamų mašinė- vaikštinėju, dairausi pakėlęs gal-'
(1893). W. Nowak. Lehrbuch der hebr. Archaeologie (2 tom. 1894). miršta.
Neretai
tik
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gyvosios
Bet ir paskutiniuose dviejuose veikaluose nepasiekta dar tikro medžiagos
vą mąstydamas apie dangaus
įkrovos pasiekia paskirtą vietą. Naujoje tė sulošti kazyromis, bet tai ir viskas. Prastii lių ir k.
perdirbimo nuo istoriškosios atžvalgos.
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visokių
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gi
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nuo
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Sumažėjo
mėlynumą, Dievą ir jo šventuo
vynėje chinai griežtai imasi už visa k.\ ne
ko
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Tarpe semitiškų tikėjimų izraėliškasis tikėjimas užima
“Ant .rytojaus”, pasakoja tas pats kelei kerosino trustas ėmė smarkiai Dievo sutvertoju ir sako, kad
ypatingą vietą. Jis susideda iš Jehovos (Jahve) garbinimo pav., aslos plovimu, drapanų skalbimu. Ka
ir todėl vadinasi Jehovybe. Jo vystymosi istorisko eigio dangi prietam chinai yra taikus, ištvermingi vis, “męs nuėjome į chiniškąjį teatrą ant vai-• konkuruoti su Amerikos Stan gamta tai yra Dievas ir tt....
pakraipa buvo rybojama išsireiškiamos jame dievapažinybės ir pasitenkina maža uždarbine mokestimi, tai denimo. Būriai žiūrovų tolydžio mainėsi: dard Oil. Sumažėjo taip-gi iš- ir tt....
jie numuša kainą tų vietų darbininkams, kur vieni jų ramiai gulėjo ties pačiąis priesce-• vežimas išdirbto medžio bei plan- Šita mintis mane užganėdino
turiniu.
Tokį apemį turi ir užvadinimas Mozybė, jei vartojama jie atkeliauja. Dėlto tų šalių darbininkai nio žiburiais ir žiūrėjo į vaidenimą, kiti kų, išvežimas miltų, išvežimas ir aš visuose susirinkimuose pra
paženklinimui viso izraėliškojo tikėjimo. Paprastai jis var chinų ateivių neapkenčia. Suvienytosios* Siati • sėdėjo pasieniu ir gurkšnojo ryčių degtinę.. mėsos, kumpių (kumpių 1909 m. dėjau skelbt, jog nėra Dievo,
tojamas laikui terp išėjimo iš Aigipto ir apsigyvenimo rinės Amerikos valstijos kartą buvo atsisakę Buvo čia ir guoliai opiumo rūkytojams. Chi- už 18.3 mil. 1910 m. už 13.2 mil. nėra dūšios, nėra velnių, pragaro
Chanaane; šitoje dėstyje sekanti periodai skiriasi nuo jo “geltonveidžius” t. y. chinus pas save leisti. niškasis vaidenimas prasideda aštuntą valan■ dolarių). Kai kurie iš sumažėju- ir dangaus; pradėjau išjuokt ku
Važiuodamas svetimon šalin, chinas savo dą ryto ir tęsiasi iki aštuntai valandai va■ šių išvežimo dalykų gal ir to- ningus ir visas bažnytines apeipranašybės (pranašinio periodo) ir Judajybės vardais. Iš
šito klaidingo prileidimo išeina, kad Penkiaknygis ypatingai kaulus prisako pervežti gimtinėn, ir, kaip jau kare, o kartais traukiasi ir kelias dienas iši liaus eis mažyn, beaugant tų
apšneka -Možo laikus. Bet ištyrimai, daromi jau nuo minėjome augščiau, tam tikslui yra garlai eilės, Scena nebųva tuščia nei minutę. Antt šakų pramonijai Europoje, Ja- Visi pradėjo mane gerbti ir
daugiau šimto metų, su reiškia tikrybe parodė šitos pa viai, kurie perveža mirusių chinų dulkes at jos kaitaliojasi burtininkai, dvasios, didvyriai,, ponijoje ir kitur. Kaikurių-gi-su- skirti prie mokslinčių. Man pa
genijai, dievai ir bųvą fantastiškieji susi• mažėjimas yra tik laikinis. Tviržiūros klaidingumą. Tas, kas dabar yra Penkiaknygy, ne gal tėvynėn.
1
rėmimai. Aktoriai yra apsitaisę puikiais šil■ tą rinką pasaulyje Amerika te- sidarė linksma ant širdies, kad
priklauso vienam kokiam periodui, bet apima daugelį metakiniais parėdalais, su žėrinčiomis auksinėmisi beturi ir gal ilgai dar turės ne- radau gerą progą be jokio darbo
šimčių. Laikai prieš nelaisvę ir potam priemoniškai su
SKYRIUS VI.
tapti mokytu, tai maniau, kad ir
vestas jame į vieną. Tokiu budu ir ypatingo mozinio
Chiniškieji miestai: Hong-Kong, Kantpn, graznomis. Chinietės moterįs ant estrados> dirbtos ir išdirbtos bovelnos par- užsipelniau didvyrio vardą. Bet
periodo atskyrimas nužudo visokį pamatą; tas, kas yra is Šanchai, Tien-tsin, ir Pekin. Didėji chiniško- teatre niekuomet nepasirodo: tas yra papro■ davime ir įvairiausių mašinerijų tas mano linksmumas tęsėsi ne
čio užginta; moterų rolės yra vaidenamos bei padargų išdirbystėje. Tokį
toriškai tikra apie Mozės laikus, perdaug mažai tesiski ji siena. Gelžkeliai Chinijoje.
jaunų chiniečių. Aktorių balsai yra toki dalyką, kaip galvijų eksportaci- ilgai: dabar, nors visai nemokyti,
ria nuo induimo einančio po jam. Priešingai, visos, ne
nemokanti atsakančiai raidės pa
tik senosios, bet ir naujesnės Penkiaknygio dalys: DešimVidurinė viešpatystė susideda iš 18 pro aštrus ir rėksmingi, muzika tokia triukšminga, ją, galima skaityt irgi priklau rašyt ir nesuprantanti skaitlinių
tia-žodis, įstatymo žodis, teip vad. įstatymo knyga, vincijų. Daugumas jų yra mažai prieinamos barškalai nei šiam, nei tam taip smarkiai sančia Amerikai, didesnė kon ir tie skelbia apie Dievo nebū
Deuteronomija, šventybės įstatymas, ktrajginis kodeksas, europiečiams. 1841 m. vaizbai atsidarė penki barška, kad europietis kokią pusę valandos kurencija čia yra iš pusės Argen vimą, išjuokia kuningus ir visokias
tinos.
kaipo ir visas Penkiaknygis savo ištisumeS teiposgi tam uostai: Kanton, Amoi, Fu-čeu, Hing-po ir pabuvęs ausis užsikimšęs nešasi laukan”.
Apskritai iš dabartinio Ameri bažnytines apeigas, nepripažįsta
Bet
chinai
yra
dideliais
teatro
mylėtojais;
tikroje prasmėje Mišna, Gemara, Jozefta, visos jos, mo- Šanchai, o šešiasdešimtais metais atsidarė dar
valdžios, o patįs jaigu tik pasitaiko
zinės; bet šitas žodis reikia suprasti tokioje prasmėje, nauji uostai. Dabar yra atdari 22 pamari- kartais dienų dienas jame praleidžia ir žiūri kos prekybos padėjimo negalima proga, maukia rudį ir kerta ki
kaip jr žodis, “krikščioniškas”, “mahometoniškas” ir tt. niai uostai ir kelios upinės prieplaukos laivų į jį netik kaipo į pasilinksminimą ir žaismę, manyt, kad Amerikoje greitu tam į ausį už nepaklusnumą.
’ Jis nurodo į izraėliškojo tikėjimo vienumą; jisai išreiškia sustojimui, kaikuriuose gi miestuose chinų yra bet ir kaipo gyvenimo mokyklą; mokyklai ir laiku turės įvykti krizis. Kada- Tokių tai mokslinčių priviso da
tą persitikrinimą, kad kaip dideli ne butų skirtumai, bu paskirtos žemės svetimų šalių prekių sudėji teatrui jie priskaito vienokią vertę. “Teatras nors jis, žinoma, bus, bet ne da bar daugybė, ir aš vėl netekau.
mokina”, sako jie, — ir ištikro nuo teatro bar, ne šiais bent-gi metais. Sia
vusieji įvairiais laikais, visgi Izraėliaus tikėjimas liekasi mui ir namams.
didvyrio vardo,
Konkurencija
estrados
yra duodama taisyklės doros, gyve me dalyke neturi pamatų “Ko
tas pats. Jame yra pirmyneiga, bet ji tik tiek teisinga,
Jai iš Rosijos Chinijon plaukus jūromis,
sunku varyti. Bet aš žinau dar
va” 43me šavo numeryje nule
kiek parodo išsivystymas to, kas buvo Mozės duota. Tam tai pirmučiausiai Chiniją galima pamatyti ant nimiškos išminties ir sąmojybės.
vieną gerą būdą, kaip pastot
mianti greitą krizį.
Arti
Hong-Kongo
vra
akyva
taip
vadina

tikroje prasmėje prie šito suopračio galima pirglausti ir salpSr-Jįpng-Kongo. . Sala Hong-Gong rartmokslinčium, tik šito niekam ne
krikščionybė, teip kad žodžius Evangelijos Jono 5, 46 ga das Žemčiuginės upės įtakoje ir Chinų yra ma “laiminga pakalnė”, kur anglai įtaisė pui Finansų srityje krizį iškalno sakysiu, dabar, nes ir tas gali
lima persakyti šiteip: “jeigu jus ištikro butumete Mozės pavesta 1841 m. anglams. Pimiiaus ji buvo kią vietą lenktynėms, jodinėjimui. Žolė čia permatyti yra labai sunkus daly kitiems to paties norintiems
pasekėjais, tai jus būtumėte ir krikščionimis”.
nevaisinga ir uolinga sala, nesvetinga nedi karpoma ir lyginama kasdien, kaip ir visuose kas; tik žmonės nuolat dalyvau patikti ir jie Vėl gali su manim
Šito vystymos bėgyje tuojaus pastebiama du svarbus delės saujos žvejų vieta. Dabar ji yra dideliu angliškuose daržuose. “Chinai — didžiūnai janti biržų veikimuose gali kri užsimanyti lenktyniauti.
skyriai, kurie dėl patogumo galima pavadinti periodais iki vaizbiniu miestu su. nemažiau kaip 250 tūks ir prasčiokai” — sako rusų keleivis, — “yra zį kartais nujaust ir tai tik už
Didvyris.
nelaisvei ir po jos. Tikrą sieną terp jų padaro Nehe- tančiais gyventojų. Anglai iš tyrumos padarėi dideliais lenktynių mylėtojais ir šitos šventės keleto dienų.
mijos veiklumo laikas (2ra 5to metašimčio pusė pr. Kr,). tikrą rojų: kitados nederlinga sala dabar stebi jie sulaukti negali. Šitomis dienomis jie net Dabartinių laiku New Yorko
Bet, antrojo periodo užsmešimai siekia keliais metašim- na savo puikia augmenija. Sulyg vaizbos, po( savo biurus ir sankrovas uždaro. Chinas biržos transakcijos eina be jokių
. Laike riaušių Berlyne, kaip
čiais ankščiau; jų pradžia reikia skaityti įstatymo įvedimo angliškųjų miestų Londono ir Liverpoolio, yra apskaitus ir šykštus, bet prietam baisus ypatingų perturbacijų. Šiais me savo laiku buvo minėta, vokišlaiką, išdėtą Deuteronomijos knygoje (621. m. pr. Kr.). jis užima pirmutinę vietą. Hong-Kongas lošikas. Jis lošiui atsiduoda su tokia aištra, tais iki spalio pabaigai transak kiejie policistai užpuolė ant at
Pirmutiniame šitų skyrių tikėjimo dalykų yra ižraėliško- pražydo ačiū vaizbai opiumu, tais bjauriais kad nesykį vienu vakaru pralošia sunkiai už- cija chares pasiekė $139.644.637, vykusių riaušėms prisižiūrėti
ji tauta, antrame yra judajiška bendrija. Priegtam suoprotis nuodais. Bet sala nėra pilnai apdrausta nuo’ gyventus piningus. Lenktynių dienoje Lai bonds — $539.771.000, o už 1908 svetimų laikraščių korespondentų
apie Dievą aplamai įgauna kas sykis vis tikresnį, transcen pavojingų audrų — taifūnų, kurie liepos mė mingoji pakalpė kribžda žmonėmis. Čia ga ištisus metus transakcija buvo: keturis sužeidė, sužeistas ir vie
dentalinį (viršijantį kitus) pobūdį. Pirmame periode Je nesyj šitoje vietoje siaučia su naikinančia ga lima sutikti persus su juodais šilkiniais smai shares $148.390466, bonds $791.- nas amerikonas Wile. Laikraš
hova yra Izraėliaus Dievu, kurio galybė vis daugiau ir lybe. šitaipos vienais, 1874 m., užėjęs taifū lais šlikais, chinus šviesiai mėlynuose arba 365.000. Reiškia šie metai eina tininkai atsišaukė prie savo am
daugiau yra pripažinama, kaip sulyg įvairių tautų, teip ir nas sunaikino suviršum tūkstantį namų, pas žaliuose šilkauksiuose ir šilkiniuose drabužiuo- maždaug lygiai su 1908 metais. basadorių su reikalavimu ištari
sulyg gamtos ir istorijos ęigio abelnai. Antrame periode kandino apie 30 didelių laivų ir kelis šimtus, se, baltose atlasinėse kelinėse, šilkiniais strėp- Aplamai imant, galima būtų lauk mo to atsitikimo ir nubaudimo
liais ir kurpėmis, europiečius, negrus, indus ti tokių jau ir pasekmių, bet čia
jis yra pilnoje žodžio prasmėje visasvietiniu Dievu, pada džonkų.
.
raudonais
turbanais ant galvų. Visi bružga jokių gvarancijų būti negali: po kaltų. Tirinėjimai traukėsi ilgai,
riusiu iš Izraėliaus savo tautą, vadinas, savo šventą
Einant prie salos, garlaivis su vargu tik
tik dabar Prūsų vidaus reikalų
bendriją.
praeina pro ištisą džonkų, ir sempangų laivy‘ ant lenktynių lauko. Tarp šitos margos mi 1908 metų biržos transakcija ypač ministeris
Dallevitz
pranešė
bonds
’
uose
padidėjo,
o
po
1910
Laikas iki nelaisvei sulyg tikėjimo savu žarų skiria ną. Daugumas jų velka paskui save žveji- nios išsiskira raudonų Anglijos kareivių manjog
nemato
reikalo,
už
užpuobondsai
gali
sumažėti,
kaip
tai
ma' į du didelius periodus, terp kurių viršutinę sieną pa nius tinklus. Visas akia matomas plotas ąp- dieros ir išpuoštos nešyklos su europinėmis
limą
bausti
policistus,
kadangi
daro Omri dinastijos puolimas ir Jehu namo valdžios a pu sodytas laivais, kuriuos galima skaityti šim damomis puikiuose parėduose. Turtingųjų buvo po 1906 metų, kada 1907 užpuolimą būk pagimdę savo pa
įmonių nešikai pasipuošę išeiginėmis unifor metais didžiai sumažėjo ir bonds
ėmimas šiaurinėje izraėliškoje viešpatybėje, — nuotikis, tais.
momis
ir pačios jų nešyklos atsižymi išteklium. ir shares. Čia nieko nuspėti ne sielgimu patįs svetimi laikrašti
kurio pasekmės atsiliepė ir į judajiškas viešpafybes. Iš
Miestas eina terasomis augštyn. Žemai,
ninkai. Gavus tokį atsakymą
vidaus pusės su šituo nuotikiu, jei ne tiesioginiame,^ tai ties apačia yra chinų kvartalas, europiniai rgi• Tai vis tiek ką pas mus prastas samdomas galima.
svetimų laikraštininkų san junga
Pereitoj
sevaitėje
New
Yorko
veikliškame susirišime yra didžiųjų 8 metašimčio prana- triobesiai eina nuo jūros krašto iki pačiai Sh-. vežikas ir nuosavas ekvipažas”.
atlaikė
susirinkimą ir jame vien
šų-raštininkų apsireiškimas. Tiktai sulyg šitų pranašų- k)s viršūnei’ kur yra nuvestas vielinis grfž- c Hong-Konge greta su europiečiais ir chi- biržoje piningų kaina buvo du balsiai nutarė nepasiganėdinti to
raštininkų abu periodai ir galima pavadinti, kaip tas pap kelis. Europinė Hong-Kongo dalis visai rffc- nais gyvena apsčiai persų ugnies garbintojų. syk augštesnė, negu toj pačioj kiu ministerio atsakymu, nes jis,
rastai daroma, prieš pranašiniu ir pranašiniu. Bet ir pir panaši į chinišką miestą. Čia visur puikios Jie paeina iš Indijos ir yra turtingiausiais sevaitėje 1908 metais. Ameri ištikro, nieko neišaiškino. Tą
mam periodui pranašų netruko.
«
triobos, dokai, ligonbučiai, sankrovos, vieš opiumo pirkliais. Jie yra gražios išvaizdos, kos piningų kaina Londono bir savo nutarimą svetimų kraštų
Bėgyje pirmo šitų didžiųjų periodų dalykas eina! apie bučiai, pastatyta pagal europinę, madą. Pla dėvi baltus ilgus rytinius drabužius, savotiš žoj buvo lygi su užpereitos se- laikraštininkai pagarsino Berlyįsteigimą Jehovos įstatymo jšeimininkybės ant kitų Itikė- ti gatvė perdėm traukiasi daugiau kaip varstą kus smaihi galu juodus šlikus, primenančius vaitės kaina, bet truputį nupuo no ir svetimuose laikraščiuose.
lus, sulyginant su pereitų ir uijimų, buvusių Chanaane. Jame galima atskirti trys/ ma tarp europinių ir chiniškų namų; iš šalių šiolaikinių persų galvos aprėdalą.
pereitų metų tos pačios sevaitės
Kitas
didelis
chiniškas
vaizbinis
miestas
žesni, nors ir nelygus sulyg laiko, periodai: 1, nuo Mozės eina platus asfaltiniai šalygatviai ir medžių
iki Dovydo viena valdybei, —kovos už Jehovybės šeimmin- alėjos. Visas pamarys užimta krautuvėmis yra Kantonas, su savo pusantro milijono gy kaina.
Svarbas išradimas,
Maskybę laikas, pasibaigęs tvirtovės Jebus apėmimu; 2, Do ir prekėmis; čia pat ant gatvės, einančios ventojais. Jis stovi ant upės Sikiango ir da Geležinkelių apyvarta šiais me
koliškas
e
lekro
technikas
tais
Amerikoje
yra
visai
gera.
vydo ir Saliamono, vadinas, neužginčijamo Jehovos. val šalimais marių kranto, yra svarbiausios san bar tebėra toks, koks jis buvo suviršum 500 m.
dano v išrado prietaisą
dymo laikas ir 3, laikas nuo viešpatybių padalinimp iki krovos. Greta su turtingomis europinėmis atgal, kada jį europiečiai išvydo pirmu kartu. 30 spalių pagarsino savo atskai
dinamą
teleautografu, su kurios
revoliucijai Jehu, kuomet virė kova už palaikymą atsįėkto, sankrovomis žėri chmiškosios, japoniškosios Besiartinant prie jo, išpradžių pamatai tik tas keletas Hawley-Yoakum va
pagelba
galima pasiųsti, kad ir
karų
geležinkelių.
Iš
atskaitos
iš vienos pusės prieš politiškąją absoliutybę^Jškitos priešti- ir indiškosios. Akįs reipsta bežiūrint į chi- pagodų viršūnes ir tvirtovės sienas, apsiautoliausiai
rankraščius ir apskri
matyt,
jog
už
metus
laiko
tie
kėjimišką sinkretybę.
niškuosius šilkinius audimus, šilkauksius, iš čiančias miestą, paskui visą eilę neaiškių že
tai
žmogaus
raštą, ir tai taip
geležinkeliai
turėjo
įeigos
$52.Antrame didžiajame periode Jehovybėje ėjo procesas, dirbinius iš drumblio kaulo, išsiuvąs ant at mų triobų ant plokščio kranto. Augščrausiai
greitai, kaip ir telegrafu. Galima
916.294,
beveik
penkiais
milijo

iškyla
vidūmiestyje
katalikų
katedros
bažny

turėjusis daugiau vidurinį pobūdį. Doriškai dvasiškas ti laso, krepus, akvarelrus ant šilko, rakandus iš
tą aparatą pritaisyti prie vielų
kėjimo grūdas pradeda atsiliuosuoti nuo prigimtu keliu juodmedžio, stalelius su inkrustacijomis, žai čia. Europinė žmonija, daugiausiai anglai nais dolarių daugiaus, negu me
paprasto
telegrafo, kaip ir prie
tai
prieš
tai.
šitas
iš
dalies
gapasidariusių, tam tikroje prasmėje, stabmeldišku elementų ginius, porcelėninius ir sidabrinius išdir- ir nedidelė prancūzų dalis, — gyvena ant
be vielinio
i
hūdyt,
kad
prekyba
ir
finan'inius.
(Toliau bus).

P. D. Chantepie de la Saussa* /

Chinija

rne panamemv Austrijoj uždraustą ►oHtiškų orU Portugalija, Lisabon, lap 1, tizsittkejifną.
flgaudas. Sankunas ir GabriutS.
susirinkę
žmonės
kėlė demons gani racijų. Pradėj jau prižiūTuomlaikinis teisių ministeris
iurašą aukavusių išvengimui klai Sis veikalėlis yra daug gyvesnis
surašė naujus įstatymus paly- tracijas, bet policija demons rėti politiškus paU ilius. Kim
dų; kelios draugijos padarė pa už pirmąjį ir buvo nesulygina
taisymus, bet “Lietuvos Sūnų” mai geriaus atloštas. Geresnio
|| Belgijoj svečiuojasi Vokie tinčius persiskirimą vyro su mo- trantus išskirstė, kelis suareš ba ir prie laikraščių: sukonfis;
kavo numerį slapta fVaršavoj lei
.
tere. šitie įstatai žada tapti tavo.
draugija, matomai, to nepatėmy- lošimo nei negalima reikalauti
tijos ciesorius ir jo moteris.
Visus rattns Tėr. Myt Dx^cm ret
džiamo laikraščio “Robotnik". kaluoae, kuopoa h pavienio* ypatų jo.
įdomiausi ir Europoje naujausi
Komedijėlė išrodo gerai apdirb
ĮĮ 27 spalio naktyj, iš Kons Bųva revizijos namuose pabėgė malcnta siųsti •*! jos Lft. Ketn.
“
Na,
ir
reik
čia
tau
taip
neapta ir pamatuota geromis idėjo
|| Vilhelmas pagąsdinta užmu šitoje srityje: jie yra remiami
r<nt ir r«davtu>iuL
tantinopolio išvažiavo netikėtai lių. Paimta raštai, kningos ir
Laukia, 2851 L'alan *U Chica*® 111 sižiūrėt! rūpestingai tarė p. Ru- mis. Čia apart juokų yra gerai
šimu. Vokietijos kaiseris Vil bendru vyro ir moters noru.
prancūziškas ambasadorius Bom- ginklai, kokius namie rado.
lauckas, vienas iš žymių tos pavaizdintas lietuviškų ponelių
helmas - ir kaiserienė - Augusta
ford.
Nors
Prancūzijos
valdžia
Suėmė
iš
viso
14
žmonių,
bet
||
Portugalijoj,
taip
kaip
pirma
1 raugi jos narių”. Visi buvome gyvenimas ir platinimasis tarp jų
PRANEŠIMAS*).
Viktorija buvo aplankę Brusseir
garsina,
jog
apie
tai
nieko
ne

paskui
juos
paleido,
nes
nieko
buvo
Maskoiijoj,
valdžia
turi
persitikrinę,
kad mūsų dvidešimt- lietuviškos dvasios. Visi lošė
lio parodą. Jiems gryžtant Ber
Turiu garbę šiuomi pranešti,
žino, bet Londono laikraščiai užmesti negalėjo: arešte palaikė
penkinė jau senai sunaudota Ku jai gana gerai atliko savo užduo
lynan buvo gautas laiškas nuo daug vargo su savo buvusiais
jog. sugrįžęs iš III T. M. D.
dirkos paminklui, o čia jį žiū tis; ypač gerai atliko Vaitiekū
anarchistų, kuriame ketinama už pagelbininkais, kuriems buvo iš mano, kad dėl Turkijos jieško- tik 2, teisman paimta 9.
Seimo, radau V. Kudirkos raš
mos
svetur
paskolos,
tarp
Pran

rėk, dar pas mus guli. Proto nas, Damijonaitienė, Moskięnė,
dalinta
ginklai.
Iš
tokių
dabar
mušti kaiseris. Policija bandė
tus dar neįrištus. Matęs nekan
cūzijos
ir
Turkijos
užgimė
svar

kolų
knihgoj kaip priguli už ir Micevičia. Moskienė, apskri
susidarė
ginkluotų
plėšikų
pul

f| Čekijos sostinėj, mieste Pra- trumą, su kuriuom, mūsų drau
surasti laiško rašytoją, bet be
besni
nesutikimai.
rašyta,
o kaip pradėjom vertsi tai visokias roles gerai atlieka,
kai,
kurie
užpuldinėja
ant
namų
goj
pasikorė
profesorius
skrippasekmių. Išvažiuojant Vilhel
gai laukia įrištųjų V. Kudirkos
kavimo vietinėj konservatorijoj, raštų meldžiau Mauderodės kuo- finansų kningas, — radom, kad bet geriausiai tinka kaimiečių
mui, visas kelias nuo karališkų gyventojų. Lisabonoj buvo jau
jų rūmų iki gelžkelio stočiai bu susirėmimai tokių “revoliucijo || Turkija, gynimui savo rei Lashmur; jis buvo ir žinomas greičiau užbaigti kningų įrišimą dar neišsiųsta. Na, bet kiekvie rolėse. Sį kartą ji buvo visai
nas gali suklyst: arklys ant ke tinkama ponios “aristokratės” ro
vo nustatyta kareiviais. Gelžke nierių” su kariumene ir pol leis kalų, siunčia Persijon tiek jau Čekijoj muzikališkas komponis- ir siųsti Amerikon.
tais.
Prasidėjo
besišaudymai
ir
turių kojų ir suklumpa.... Sa lėje. Damijonaitienė yra gan tin- ‘
kareivių,
kiek
jų
ten
turi
Maslio linija taip-gi kareivių buvo
tas.
Netrukus darbas prie likusių
šūviais
įsužeista
daug
nekaltų
kau,
ir juokas ir gailai”.... už karna ponių rolėms ir buvo
kolija
ir
Anglija.
Turkija,
tur

dabojama, i
Europoj 2000 egz. V. Kudirkos
baigė senas draugijos veikėjas. čia geroje vietoje. Vaitiekūnas
praeivių.’
būt Vokietijos padrąsinta, mano
|| Lenkijoj, netoli Prūsų rūbe-1 raštų — tapo užbaigtas.
“Gaila, tai gailai! Jūsų vardo irgi buvo jam geriausiai, tinkaneleisti Maskolijai ir Anglijai pa žiaus, kaime Dombrowa, pulkas
([Rosijos durnos posėdžiai pra
Antroji ekspedicija tapo atlik
JĮ Portugalijoj likosi suareštuo sidalinti tarp savęs Persija
per tai nėra” atsiliepė vienas iš moje vietoje.
girtų vaikinų užsimanė sugriau ta Rugp. 31 d. š. m. sekančiu bū
sidėjo 28 dieną spalių.
Pir
tas buvęs 1908 metuose jos mi Įsikišimas vienok Turkijos į Per
klausančių, “bet kad toji dviPo perstatymui p-lė Kriščioti gyventojų garbėj laikomą kop du: Amerikon via Hamburg bu
mame posėdyje atsistojimu buvo
nisterių
pirmininkas
Senhur sijos reikalus gali karą pagim
dešimtpenkinė jūsų išde nepe- kiutė padainavo Moniuszkos “Va
lyčią. Gyventojai susirinko ir vo pasiųsta 1350 egz., ir tame
pagerbta miręs buvusis durnos
Franko. Paleido jį vienok Už dyti.
lėtų, stūmkit ją Centro iš- karinę dainą” ir “Nuožmią mer- ,
suėmė koplyčios naikintojus; kol skaitliuje 850 įrištų 4-500 ne
pirmininkas S. Muromcevas.
stačius kauciją. Madrido laik
dan, nes jiems ten, sako, labai giną”.
spėjo ateiti žandarai, devynis už įrištų. Ta pačia diena tapo iš
raštis “Correspondencia de Espaskambučiai reikalingi užmokėji
|| Paryžiuj, parlamento pasiun puolikus užmušė.
siuntinėta V. Kudirkos raštai
|| Apšvietos ministerių Rosi na” gavo iš Lisabono žinią, jog
’ «=----- 1 4)
f
mui paskutinės dalies už Kud.
tinys Pelletun ir kiti sušaukė su
Europos kuopom^: Vilniun, —
joj vieton prašalinto Švarco pas ten susekė suokalbį kariumenės
raštus”. Užsilikusią auką žada 30 spalio buvo “Aušros” kuo
sirinkimą pagarbinimui Ispanijos
kirtas licėjaus profesorius Kas- prieš respublikos valdžią. Su
U Italijoj, žvejų apgyventame Moksleiviams Maksviečiams ir ma tuojaus išsiųsti ir paprašyti
respublikonų ir laisvamanių va
pos parengti debatai “Visuotinis
miestelyj Bescegli. dėl siaučian laikraščių redakcijoms — 46 egz., už ją kelis egzempliorius knin80.
imta 32 oficerai.
balsavimas”. Debatantais buvo
dovo Ferrer’o pernai sušau
čios choleros policija uždraudė Tilžiškai kuopai 35; Klaipėdiš gų.
K Dzūkas.
Ilgaudas — už balsavimą, o Kas
dyto mieste Barcelionoj. Kal
|| Rosijos kuningaištis Nikolai
|Į Turtingas vengras, kunin- bant PeHetan’ui jog Ispani žvejoti ir norėjo desinfekcijuoti kiai (per A. Braką) 23 egz.; Šiau
putis
« apie balsavimo ydas.
Michailovič, akademikas Šachma gaikštis Esterharą garsina, jog ja turi numesti bažnyčios jungą namus. Kada jėjo policistai su liečiams — 26 egz., Seinams «—
Sprendėjais
buvo Bradchulis, Gu11
egz.,
Krokaviečiams
—
12
daktarais desinfekcijuoti bažnyčią,
tov ir prof. P. Vinogradov gavo savo dideliuose dvaruose Vengri
į salę įsiveržė pulkas anarchistų
gis ir Jurgelionienė. Debatantai
egz.,
Berlyniečiams
—
12
į
egz.
nuo Berlyno universiteto atžy- joj duoda prieglaudą išvytiems ir Pelletaną ir kitus kalbėtojus nu žmonės su kuolais poulėsi ant
savo temas pusėtinai praskiedė. •
Paryžiun (vietiniai kuopaj^fanmėjimą honoris causa.
iš Portugalijos katalikiškiems zo- vijo huo tribūnos. Paskui pra policistų ir daktarų, Policistai
Nors, žinoma, tokiame dalyke
koninkams. Jie ant jo žemės sidėjo salėj muštynės. Užpuoli griebėsi revolverių ir užmušė darbininkams ir svetimtaučių
lošia
ne tiek prisirengimas, kiele
|| Italijoj, ant salos Ischia, galės sau klioštorius įsitaisyti. kai yra ispaniškiejie anarchistai. vieną vyriški ir mirtinai pašovė laikraščių redakcijoms) — 50
apskritas
susipažinimas su tą
29
d.
spalio,
Hull
House
teat

egz.
moterį.
taip-gi aplinkinėse Neapoles iki
re “Birutės” dr-jos teatralinė lytinčiais dalykais, vienok ir be
Likusioji
Europoj
V.
Kudir

Portici ir Salermo siautė vėtros
Už prieškariumeniška agi
|[ Paryžiuj, prancūzas Manrice
kos raštų dalis guli sukrauta pas grupa vaidino Dviejų Moterų rūpestingo prisirengimo sunku
ir audra. Ant salos Ischia su tacija Ispanijos sostinėj Madri
|| Kariškasis teismas mieste
Tebutian, pasikėlęs oran TarmaTilžės T. M. D. kuopos pirmi dramą “Litvomanai”. Šis veika kas gero padaryti. Ypač Ilgaogriovė daug namų ir po jų griu de suareštavo universiteto pro
no aeropliane, į 6 vai. laiko nu Ekaturinodar, Kubaniškų kazo- ninką Vidūną, kaip tai buvo T.' las jau buvo pernai tos pačios dr- das, turėjęs šimteriopai daugiau*
vėsiais žuvo ir tūlas žmonių fesorių Andreo Ovejeko. Paduo
lėkė 289 mylias. Taip toli iki kų žemėj, mirtim pasmerkė po M. D. centro valdybos nutarta. jos vaidintas, todėl chicagiečiai progų darodymams ir be to dau
skaitlius. Insiveržusi jūrių vil ta teisman ir redakcija republišiol dar nieks aeroplianu nenu licijos perdėtinio pagelbininką
Likę Europoj keli šimtai eg jau jį žino. Lošė tie patįs žmo giaus laiko už savo priešininką,
nis nuplovė daug namų. Nuos koniško
laikraščio
“Espana
Holovką.
šitas
mat
caro
tarnas,
lėkė; 6 vai. ore taipgi dar nieks
zempliorių V. Kudirkos raštų nės, išskiriant porą naujų. No- visai nebuvo apdirbęs savo tetolius mieste Neapalej padarytus Nueva”.
išvedęs
iš
namų
tris
jo
suareš

neišbuvo.
toli gražu neužganėdins Lietu džiunas, vaidinęs studento rolę, mos. Debatai buvo tokioje tvarmilijonais lirų apskaito. Neapo
tuotus ant1 gatvėą, vieną pats
vos reikalavimus, kurie šiandien daug prasčiau atlošė už pernai koje: Ilgaudas 30 minutų, Kasles priemiesčiuose pražuvo taip
|Į Ant Kubos maištas. Iš Ha
be priežasties nujovė, o kitus
metais lošusį. Nodžiunas atli pūtis 30 min., Ilgaudas 15 mim,
jau yra labai dideli.
|| 27 spalio Paryžių/ prasidėjo
gi tūlas žmonių skaitlius. Iš vana 28 spalių pranešta, kad ant
kazokams ir polięistams liepė
ko
savo rolę blogai; visi judėji Kasputis 15 min., Ilgaudas 10
Vedamos
tarybos
su
vyriausiu
vulkano Vezuviaus išsiveržė la Kubos salos sukilę spalvotieji. tarptautiškas orlaivininkų sąjun šaudyti ir tie likosi užmušti.
min., užbaigimui. Pirmoje kal
va ir ant savo kelio viską iš Užmušta generolas Gnerra. Val gos kongresas. An/eriką atsto Tai buvo visai nekalti žmonės. cenzūros komitetu Petrapilėj dė mai ir nudavimai nebuvo atsa boje Ilgaudas kalbėjo iš ideališ
lei V. K—kos raštų: Cenz. Kom. kanti rolei; akis ir galvą visą
naikino. Užbėrė tramvajų ir vi džia į sukylimo vietas pasiuntė vauja Edgar H. Mnc.
nori kai-kurius tomus užginti laiką laikė panėręs. Kalėjimo kos atžvalgos, ne iš praktiškos
sus važiuojančius žmones. Sa kareivius.
|| Pradžioj šio mėnesio Chi- Rosijoj. Tikimės daug išderėt. tarnas, Astrauskas, irgi neišrodė ir neparodė patvirtinimui savo
Į| Orlaivių lenktynėse, šiemet nuose, išsiliejusi i per krantus
lermo apskrityj, vėtros išgriauti
kalbos nei vieno fakto arba pa>Prancūzijoj
orlaivininkams išda Han upė pagimdė tvanus, ku Apie pasekmes derybų savam kaip reikia; pernai ši rolė buvo vyzdžio. Perkalbėjo šį tą kliu
miesteliai Citaro ir keli kiti.
Į| Ant salos Kubos, provin
geriaus
atlikta.
Kiti
.lošė
tie
laike
pranešiu.
cijoj Pinar dėl Rio ir Matuzas linta dovanų $712650. Daugiau riuose pražuvo tūkstantis žmo
Priimkite, gerbiamasai pirmi- patįs: Domijonaitienė, Drauge dydamas iš žmonių h istorijos,
! || Po ciklonui, Italijoj karalius laukia revoliucijos. Valdžia į ne siai, nes $82053 gavo Paulhan, nių. Nuostolių skaito milijonais
ninke, augštos mano Jums pa lis, Kalvaičiutė, Moskienė, Vit apie prasidėjimą žmonių valdžios,
aplankė vietas, kurias pasiekė ne ramias provincijas siunčia ka- Morane $52000, Latham $52000, dolarių.
garbos išreiškimą.
J. Gabrys. kevičius, Margevičius, Stogis, kas, suprantama, su balsavimu
visi prancūzai; amerikonas Curlaimė. 26 spalių atvažiavo į Ne riumenę.
TMb. Literat. Komit. narys. Monkunas ir Montviliutė, jie nieko bendro neturi. Tolesnius
tis gavo $1600.
apoliu ; aplankęs salą Ischią, tu
|| Netoli Poleruoster Point,
atlošė gerai, nieko jiems negali tvirtinimus nieku nepamatavo;
Į| Pietinėj Amerikoj, republirėjo eiti pėsčias, nes pravažiuot
Pietinėj Afrikoj, paskendo por •) Sis pranešimas tapo prisiųstas ma užmesti. Apskritai, persta pav.: “Nėję mokslus žmonėtų
Paryžiuj, nusileidžiant ant
pirmininkui ir per
jokiu būdu negalima: namai, koj Urugvay, tūluose apskričiuodaugelyj atsitikimų padare daug
tugališkas garlaivis “Leasbono”. T. M. D.C. Centro
raitininkui. Pagal pirmi tymas buvo neblogai atliktas, iš
medžiai viskas sulaužyta ir su- se žmonės pakėlė riaušes, ga žemės, su savo aeroplianu nuo Prigėrė prie to 6 ypatos, kitus duotas
nesimokiousius*
ninko patarimo duodu talpinti j| skiriant pirmąjį aktą, kurį labai daugiaus už
vartaliota. Karalius matė dau- li kilti revoliucija. Revoliuci 100 pėdų augščio nupuolė ant pasažierius ir jurininkus išgel orąanan.
Kur
faktai?
Ant
galo, jaigu taią
sublogino studentas Leonas. —
/. Dap<«, TMD. Centro rait
giaus kai 400 sunaikintų namų. ją gali pagimdyti priešininkai žemės prancūzas orlaivininkas bėjo.
kada ir atsitiko, tai visgi nereiku
Žmonių
buvo
gana
mažai.
Į salą suvažiuodavo daug tur Jose Battle J. Ordonez, kurį jo Blanchard ir užsimušė. BlanPo antrai veikmei Bigelis grie augštinti nėjimą mokytis labiaui
tuolių, tai gi ten nemažai turto šalininkai nori išrinkti preziden chard laimingai atlėkė Paryžiun
žė ant smuikos Schumanno už siekimąsi įgyti augštesniui
NAUJI SĄNARIAI.
|| Veik visur Europoj uostuo
dingo, skaitoma, kad nuostolių tu. Ginkluoti revoliucijonieriai iš Bonoges, drauge su kitais
mokslus. “Žmonės yra lygus ir
krūvon.
Laikraščiai dviem orlaivininkais, su kuriais se yra šakos kuningų vedamos
Prie 8 kp. Mahanoy City, Pa. “Traumerei ir Romance” ir Wie- turi būt lygus”; kad jie turėtą
padaryta ant 10 milijonų do traukia
Prie 58 kp niavvskio “Kujawiak”. Po tre būt lygus, tai nieko, bet sakyt,
larių. — Iš po visokių griū aštriai cenzūruojami. Telegrafų lėkė lenkčiun. Nusileidžiant, ne šv. Rafolo draugijos, kuri neva Večkys Jonas.
rūpinasi
keliaujančiais
j
užjūrius
vielas
nupjaustė
revehucijonie
Grand Rapids, Mich. Belenis F., čiai — Kriščiokiutė padainavo kad jie visi yra lygus, tai reiškia
žinia dėl kokių priežasčių, jo
vėsiu iki šiol ištraukta 189 žmo
Moniuszkos “Temsta dienelė” ir
nės. — Tūkstančiai žmonių liko riai: daugelyj vietų jie išardė ir mašina su sykiu, kaip akmuo, išeiviais. šakos tos draugijos Jasaitis A., Valentinavičius K
Petrausko
“Kaitink šviesi saulu sakyti be darodymų ir pamatų,
gelžkelius.
puolė ant žemės ir susidaužė. yra Hamburge, Bremene ir ki Matusaitis A., Skirkevičius
be pastogės.
tė”. Po ketvirtai—“Ėirutės” cho “Amžių-amžiai įsteigė visuotiną
tuose uostuose, per kur. keliauja Varnas Pov.
balsavimą ir tik amžiai jį ga
Į| Kitoje pietinės Amerikps
Prie 28 kp. Chicago, III. Još- ras padainavo Petrausko “Sau lės prašalinti; tik toks būdas vaiII Ryme, išlėkęs oran oficieras daugiaus išeivių. Dabar HolanU Laike paskutinių, siautusių
lelė
raudona
”
,
“
Eina
garsas
”
ir
Pietinėj Italijoj vėtrų ir audrų, respublikoj Uraguay revoliucija Saglietti, nuo didelio augščio dijos valdžia uždraudė šv. Ra kūnas M., Ulis P., Stasiūnas J. “Kur namas mūs?”.
dymosi yra vienatiniai tikras ir
Skaitlių su savo mašina nupuolė ir ant folo draugijai rūpintiesi išeiviais,
Prie 74 kp. Philadelphia, Pa.
pražuvo apie 200 žmonių. Ne platinasi vis • labiau.
teisingas”. Antroje kalboje IIkadangi ji susekus, kad drau Bačeliūnas A., Giedra A., Juška
laimės ištiktas vietas lanko da Įginkluotų revoliucijonierių pa vietos užsimušė.
gaudas pasakojo, jog jis nesako
gija nepadeda, bet pati išnau A., Gaspeliūnas J., Balčas V.,
bar karalius Victor Emanuel. duoda ant toooo. Buvo jau ne
ir netvirtina, kad toks būdas valdoja
išeivius.
mažai
susirėmimų
su
kariumene,
Balčas S., Balčas B., Miškinis 30 spalio, Hull House teatre dymosi yra augščiausiu valdžios
Mieste Celure pražuvo 80 žmo
|| Newfoundlando pakrantėse
J., Būdus V., Vikus B., Pauskis L. Moterų Dr-ja “Apšvieta” lo laipsniu. “Žmonės ten prasčiau
nių. Becite 31, Majori 20, Ca- kuriuose nežinia, kiek žmonių paskendo tsu savo įgula iš 18
šė dvi komediji—Žemaitės "Mu
krito,
nes
savo
nustolius
adibvi
J.
Ilbukas A.
|| Jauna amerikinė nusižudė
zamiscala 12, Amalfi 10, Resina
žmonių garlaivys “Reguhis”. Jis
sų Gerasis” ir Dviejų Moterių, gyvena, kur žmonės neturi tiesos
pusės
slepiąį.
V
aldžia
su
aštrios
7, Madanna Grasia 19, Minori
mat kelionėj pametė šriubą ir Paryžiuje, p. Luciuda Farrar iš
“Kaip kas išmano, taip save ga rinkti atstovus, tą pats gyveni
4, Luscas Anuna 3. Tūkstančiai cenzūros pagelba stengiasi nuo jį bandė uostan vilkti uosto gar New Orleans, La., nusižudė sa
no”. Abu veikalėliu Chicagoje mas parodo”. Kur faktai? Kas
UŽTRMYJO, BET PER
žmonių neteko namų ir turtų, ūkėsų teisybę paslėpti, bet vis laivis, bet trūko virvė ir “Re vo kambaryje lotynų kvartale,
buvo
jau pirmiaus perstatytu. putis faktais darodė, jog toks
VfiLAI.
neturi ką valgyti. Ant salos gi žinia, jog provincijose daugiau guhis” migloj prapuolė, o pas Paryžiuje, jkvėpdamą iš atsuk
Pirmame dalyvavo — Katkevi sakymas yra neteisingas ir .iškito ragelio gazą. Ji mažai svei- Ar patėmyjote I-ame tome Ku čienė, Moskienė, Vaišviliutė, Kal- no, jog Šveicarijoj žmonės turi
Ischia išsiveržė vulkanas Epo- yra revoliucijonierių negu pre kui paskendo. >katos teturėjo ir, būdama visa dirkos raštų surašą stambesnių vaičiutė, Montviliutė, Krikščio- didžiausią laisvę balsavimuose, o
meo. Keliai išardyti, todėl nu zidento šalininkų.
kentėjusiems sunku atgabenti
|| Netoli Kijevo, Maskoiijoj, širdžia muzikai atsidavusi, įna aukotojų tų raštų išleidimui? kiutė, Gružinskienė ir Kenutie- vienok darbininkai skurdžiaus
Į| Kaip matyt, prancūzai vėl
jiems reikalingus daigtus. Žmo
kaime Menkovice plėšikai išsker žai tesikišo j * moksleivių gy- Ten nėra nei .vieno, kas būtų au nė. Vyrų roles lošė moterjs, to gyvena, kaip Maskolijoje. IInėms trūksta vandens, nes išnai pradeda dauginties: pernai buvo dė iš vienuolikos žmonių' suside venimą.
kavęs mažiau, kaip $10.00; dau dėl veikalėlis, suprantama, ^beiš gaudas griaudingai klausė: “Ko
kintos {taisos
išvadžiojančios 28.203 tnirtįs daugiau negu gi dančią ūkininko šeimyną. Plė p. Farrar’ės tėvas yra žino gumas iš jų aukavo po kelias rodė, kaip pridera. Reikia neuž dėl tėvas, atsisiveikinęs su vai
vandenį, o šuliniai dumblu už- mė vaikų; per pirmą pusmetį šių šikų nesuėmė.
mas advokatas New Orleons’e dešimtis dolarių, o kaip ve S. miršti, jog neprofesijonaliniams kučiais, savo mylima pačia ii
metų buvo 21.203 gimimų dau
nešti.
o
taipgi užima pirmsėdžio vie L. A. net $100.00.
Pažymė lošėjams geriaus pažįstamas sa žilgalviais tėveliais eina mirti ui
giau negu mirčių.
tą
Ąmerikėniškoje
Advokatų
jimui
jų
duosnumo,
ir
už
gražų vo lyties roles nėra per lengva laisvę? Todėl, kad ji brangesne
|| Paskendo kari&kasai laivas.
|| Italija labai tankiai yra paDraugijoje.
‘
parėmimą
gražiausio,
mūsų
lite atlošti, o kitos lyties rolę atloš •am už viską”. Toki žodeliai
U Ant Filipinų salų, vakarinė Netoli Port de Poex, ant
ti beveik _ųegalima. Taigi loši pas mūs paprastus kalbėtojus,
siekiama “Dievo rykštės”, Peratūroj
drabo,
jų
vardai
įrašyti,
Mergaitė tupėjo 25 metus am
se pakrantėse salos Davas, gy Haitiško kanuolinio laivo “Lireitais metais žemės drebėjimas
kaipo amžinas paminklas ainiams mas panašiai išrodė kaip aną ypač socijalistus, yra stačiai įpra
venanti Marroko tautiška gimi berti” atsitikp ekspliozija, kuri žiaus, ir buvo, Paryžiuje jau keatnešė nuostolių apie 35 milijo
pirmoj feningoj Kudirkos raštų. kart Soc. kuopos loštas “Trįs timas; tokius žodelius vartoja ir
nė sukilo ir užmušė daug plian- taip laivą pagadino, kad jis pa turius metus besimokinusi.
nus dolarių, ne vieną syk gąsdi
Vienok priaugančioji gentkartė mylimos”, kur vyras lošė motinos kuningėliai sugriaudinimui savo
tatorių, tarp kurių ir vieną ameri skendo. Pražuvo prie to 70 žmo
no žmones savo išsiveržimais
nesuras
čia vardo vienos draugi rolę. Sunku net išsivaizdinti, avelių. Debatantams toks sty|| Berlyno birža gavo žinią,
koną. Marroko vadovai sako, nių, kurie arba prigėrė, arba eksvulkanas, dabar vėl viesulos ir
jos,
kuri
turėjo nemažesni už kaip ta motina raganiškai išrodė. lius visai netinka.
jog jie iš savo apskričio nori plioztjos tapo užmušti; tarp pra buk Graikijos soątapilyj AtheKasputis kalboje yiską rėmė
valkanas nubaudė žmones. Ita
žuvusių yra 10 Haiti respublikos nuose kilo revoliucija, bet patvir kitus norą prisidėti prie Kudir Visi judėjimai buvo ne mote
išvyti visus svetimtaučius.
ant
faktų: jog Prancūzijoje,
riški
ir
apsiėjimas
toks,
jog
ausjs
lijos valdžia nukentėjusiems da
kos . raštų laidos. “Lietuvos Sū
generolų.
tinimo tos žinios perą.
bar paskyrė keturis šimtus tūks
nų” draugija iš Chicagos, buvo raudonavo žiūrint. Panašiai šio Amerikoje ir kitur balsavimo tie
|| Pietinėj Amerikoj, respubli
tančių dolarių.
anuo laiku paskyrinsi $25.00 Ku je komedijoje moterįs su vyrų sos, sulyginant, nedaugians pa
|| Garlaivis “Bluefield”, apie
kos Venezuelęs sostinėj, mieste
|| Caras atstatė nuo vietos Fin- dirkos raštų išleidimui ir pavedė, rolėmis padarė, nors, žinoma, mo gerina žmonių būvį, kaip kitur,
Cararas - apsireiškė azijatiškas kurį manė, kad paskendo laike landijos vyriausiąjį muitinių di
balsavimų laisvė daug ma
teris vyro rolėje neišrodo taip kame
||
Permainos
Portugalijoj. maras.
smarkių vėtrų, atėjo laimingai į rektorių Boršmuną, kadangi jis kaip paprastai, savo išdininkui
žesnė; jog manymas viską at
blogai,
kaip
vyras
moteries,
to

pasirūpinti
apie
jų
persiuntimą
Portugalijos naujoji valdžia pra
Havanos uostą.
nepildė caro prisakymo, uždrau kur reikėjo. Tuom reikalas ir dėl kad moteris savo elgimosi siekti su balsavimu niekur ikišiot
šalins nuo vietų visus valdinin || Prancūzijos parlamente sodžiančio {gabenimą Finlandijon užsibaigė. Koks buvo visų, o malonesnė už vyrą. Vyras, koks 1nėra faktiškai patvirtintas; nors
kus buvusius prie senosios val cijalistų atstovai smarkiai užsi || Austrijoj, mieste Trieste, be ginklų.
)
draugijos išdininko nemažesnis jis nebūtų, vis nepanašus į mo Prancūzijoj net socijallstai pa
džios. Naujoji valdžia yra pa puolė ant ministerių pirmininko turčių namuose pasimirė albauž kitų nusistebėjimas, kada pa terį. Nors ir geriausia artistė. ’ėmė valdžią, bet darbininkai bu
sirengusi galutinai panaikinti vi Briando, kurį laiko taipgi soci- nietis Sterio. Jo daiktuose rado
sirodžius
Kudirkos raštams, “Lie bet rolėje savo lytį negali paslėp vo ginklais valdomi ir malšina
sokias apgavystes, kurios buvo jalistu, už jo įsakymus lai piningų ir procentinių popierių
kurioj mokinas iW" vienas lietuvis tuvos Sūnų”, draugijos vardo ne ti; amatorės gi, vyrų roles loč- ’mi. kaip Maskoiijoj; jog žmo
daroma valdininkų iki šiol. Ka- ke geležinkelininkų streiko; už už milijoną kronų. Mat ir mi
muzikas, buvo manoma pertaisyt, galima buvo surasti aukotojų su damos, veikalą padaro pašiepa, 1nių būvį pagerins koks kitokia
I raliui buvo išmokama į metus metinėjo jam, buk jis savinasi sau lijonieriai eina į beturčių namus.
mokslą paskirstyt j augštesnius rašė.
nepanašia į ką nors reaiišką. Iš 1valdymosi būdas, bet ne parlai 800.000 dolarių, prezidentui da diktatoriaus vildžią. Briand at
ir žemesnius kursus. AugštesPeržiūrėjimas draugijos knin- lošiusių geriausiai išrodė K'atke- ’mentariškas; jog valdžia visbar, bus mokama be palyginimo sakė. jog jis ne diktatorius, bet
|| Austrijoj iki šiol pabėgę iš nieji kursai buvo ketinama pada gų parodė, jog per klaidą, ar ne vičienė.
viena yra bloga, ar valdo penki
mažesnė alga. Mokesčiai būsią tiesos ir tvarkos apginėjas. Iš Maskolijos revoliucijonieriai tu ryt nelyginant akademija. Taip
Komedijoje
(ne dramoje!) žmonės, ar šimtai; jog anarchiz
apsižiūrėjimą, piningai nors drau
uždėti pagal turto; iki šiol tur tiesęs rankas, jis tarė: “žiūrėkite, rėjo prieglaudą ir galėjo ramiai projektavo tam tikra komisija, vie
gijos paskirti, bet iki šiam laikui “Kaip kas išmano, taip save mas yra siektinu valdytuos būdu.
tingiausi žmonės Portugalijoj ant šitų rankų nėra nei lašo gyventi; dabar vienok valdžia jau nok konservatorijos profesoriai
nepasiusti T. M. D. • Centro iš- gano” dalyvavo — Vaitiekūnas, Antroje kalboje jis nurodinėjo^
mokėdavo mažiausius mokesčius, kraujo”. Parlamentas dideliu bal pradeda kibti prie tokių revo su tais projektais nesutinka, ran
dan. Anuo laiku Centro Val Damijonaitienė, Moskienė, Mi- jog Amerika susideda, nemažoj*
o neturtėliai — didžiausius.
sų daugumu Briandui išreiškė liucijonierių, kurie yra nariais da juos nejvykinamaio.
dyba prieš pat spaudos pradėjimą cevičia, Briedis, Kuzmickiutė, dalyje, iš Afrikos laukinių gj*.

IS VISUR.

Tėvynes Mylėtoji!
Dr-stės Reikalai.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

SS
ties.
Dėltogi nepamtrikite atsita>
kyti Ir linksmai vakarą praleisti.
Bus gera m uzykė prie kurios sma
giai galėsite pasišokti, nes gr i et lie
tuviškus šokius “Birutės” orkestrą.
Kožnas svečias gaus puikų progra
mą ant teatro ir baliaus. Su godone.
Komitetas.
Pasarga-.
Važiuokite Halsted ka
rais iki 18-tai, o 18tos gatvės ka
rais važiuokit į West iki Centre avė.
Važiuokite Ashland avė. karais iki
18-tai gatvėj, o 18-tos gatvės karu
į East iki Centre avė., nes svetainė
yra ant pat tampo- Centre avenue
Ir 18-tos gatvių.

ventojų, kurie turi lygias balsa P. Miko Petrausko koncerte,
Norvegijoj kqpsulis O. H. nuo jų priguli, koka bus streiko jis dabar tikrai užganėdins visus
žmones. Nesuvirinimas ir dau
vimo tiesas ir ateivių, parsiduo atsiliksiančiame
Hajugan’as yija vienas iš uoliau rezultatas.
XI
gruodžio,
dančių už stiklą alaus, ir Ameri Music Hali, dalyvaus profesoriai
sių jo apgynėjų, nes, pagal jo
Pykti už panašų elgimos gali gelis kitokių vidurių ligų šituo
kos buržujai savo siekius su to p. H. Levy, pp. Buttlerai. AkRubsiuvių streike Chicagoje numanymo, Johnsen’as nėra kal- jai bent tie, kurie norėtų uždėti vaistu labai greit palengvinama, o
kiais balsuotojais taip gerai at kompaniuos p. A. Pocius.
pančius ant žodžio ir spaudos vartojant j| ilgiaus ir visai iš
veikliai dalyvauja ir moterįs. Iš
gydoma. Vartokite jį visuomet,
siekia, kaip kad ir visai balsa
Johnsen
’
as
yra
kaltinamas,
būk
laisvės.
maždaug 30 tūkstančių streiki
kada
esat nustoję apetito ir jauvimo nebūtų. Todėl esą mano
jis
mirtinai
primušęs
žmogų
lie

ninkų vienas trečdalis apie 10
čiaties esą nusilpę bei_ įvargę,
ma suvaržyti balsavimą, pavesti
'tūkstančių yra moterįs. Ponia pos 18 d. 191a
Nepaprasta proga
jį tik suprantantiems balsavimų
Robins suorganizavo moterų
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Vaistų sankrovose. ■ Jos. Triner,
1333"1339 So. Ashland avenue,
vertę; Amerikoj visuotinas bal
Kodėl mūsų žmonės, svetimon ■ streikininkių komitetą, ji taip
MUMS-itODfl
K.
šeštokui.
Tamsta
be
rei
Chicago,
III.
savimas esąs bolgesnis už prošalin atvažiavę skursta ir vargsta?' gi labai rūpinas teikimu pagel
kalo
esi
perdaug
opus.
Kurie
žmo

"tingai suvaržytą.
bės streikininkams. Kita mote
LIETUVIŲ GIEDORIŲ DRAMATIŠ
Męs Hermai
, darbinikai-rub- nės mano, jog Tamsta tębėsi Val- Ilgaudas užbaigė debatus už- Kodėl jie esti menkai apmokami? ris panelė Gertrude Barnum at
KA DRAUGYSTE.
| siuviai savo susirinkime 28 die- paraiso studentų, tie taip Tamstą
rengia maskinĮ balių ant North
reiškimu, jog niekas apie žmo Kodėl iš jų visi tyčiojasi?
sižymėjo, kaipo kalbėtoja. . Ne
Side.
Yra plačiai žinoma, jog ši
ną spalio ipKjra.,
•y-'*.—, Columbia sa ir vadina, bet kurie žino Tamsta
gaus protą negali spręsti ir nega Ant šitų, o ir daugelio kitų.l’ | vienoj
draugystė (domiausia parengia ba
vietoj
streikininkai
išreiškbfAa pasipiktinimo nesąs studentų, tie irgi Tamsta
lius. šiuo kartu draugystė paskyrė
li darodyti, kuris turi supratimą; klausimų, “Aušros” i-mosk>s kuo-l džiaugsmingai klausėsi jos gyvų lėje išreiškikfiiedovanas tiems, kurie . ateis baliun
DIDŽIAUSIAS TEAT1LAS.
o kuris ne. Galūtinai užtvirti pos Apšvietos Komisija bandė kalbų. Tarp užinteresuotų strei jausmą ‘‘Lietavsrt”', už patalpini savaip vadina. Tai ko čia Tamstai Lietuvių
Klubo pirmu kart sce (domiausiai pasipuošę: vyrai gaus
no, jog ne per grupų balsavimus atsakymus duoti: stengėsi išras-.l ke moterų yra gan gerai lietu- mą. klaidinančio darbininkišką rūstauti ir dar rašyti pamokinimus noje bus parodyta penkių reikšmių 5 dol. nepadažomų plunksnų, moterįs
tragedija “Orleano Mergelė *, versta 5 dol. vertės branzoiėtų ir daug kitų
(tiybųt manė apie partijas?), bet ti būdą pagerinti lietuvių [»- " m7”^Oma" Miss’'Mary" E. visuomenę atsišaukimo firmos apie laikraščių pareigas? Tepildo V.
Kas
atsilankyt, tas tik
Kudirkos. L. J. R. nuo. Tovn dovanų.
kiekvienas
sąžiniškai
savo
Hart,
Schaffner
ir
Mara.
.
pareiBalius prasidės 7 vai.
dėjimą
Amerikoje,
)!
pas.rjzo
McDowd|
veikian
,i
'per visuomenišką, tiesų ir slap
of Lake stato tų veikalų scenoje 5 džiaugsis.
rie Chicasalė atvira nuo 6 vai. Mūsų
Mums neįstabu, kad “Lietuva” gas, tąsyk niekam nereiks rūpin- lapkričio, Iv. Jurgio parap. Motalai- vak.,
tą balsavimą galima atsiekti ša padaryti, ant kiek įstengs, mūsų
universiteto
settlemento,
nės svetainėje, kampas 32 pi. ir tas balius bus 5 lapkričio d., supatalpino tos firmos tokį mela ties apie kitų pareigas.
tautiečių gyvenimą sv.esesmu, I .
Mįss Jane Adams>
Auburn avė. Pradžia 7:30 vak. vai. batos vakare, kada kožnas galės pa
lies gerovę.
* }
įžanga žmogystei 25c., 35c., 50c., 75c. sišokt iki valiai. Puiki tikrai lie
Sulyg tokios kalbos' klausyto linksmesniu ir daugiaus ko za- Ekn M Henrotin, Miss S. P. gingą atsišaukimą, bet mums
ir $1.00.
Nepraleiskite progos pa tuviška muzika taip gerai griežė, tad
įstabų
tas,
kad
“
Lietuva
”
,
talpin

dančiu
Vaisiusjiųmąstymo
yra
Bre<
.
kenri<)
jai turėjo persitikrinti, jog visus
matyti tokį puikų lošimų. Kviečia kožnas jaunas ir senas turės trepsė
ti: Svetainė 1435 Emma st, arti
Komitetai.
Didvyriui. Koks yra tas laik- visus,
dama jį, uet nepastebėjo apie
I
—
Afrikos laukinius žmones męs — vakarinė mokykla.
Noble ir Milvaukee avė. Kviečiam
.
.
.
Streikininkai
kas
dieną
turi
atsilankyti visus.
Komitetas.
tos firmos vylių ir nepaminėjo raštininkų trustas, Tamsta galiturime pripažinti lygižt protin Visoms yra jau ztnoma, kad L(
mitinpf.
PUIKUS BALIUS
plačiau apie esantį Chicagoj matyti laikraštininkų susivažia perengtas
Lietuviškos
Tautiškos
gais, kaip ir europiečius, arba
,u. ,e’.
°* spalių buvo šešiolika mitingų, kriaučių streiką, kuris paskuti vimo protokole, kuris tilpo juk su Draugystės ! “Vienybės“, subatoj, 5
DIDŽIAUSIAS TEATRAS. ....
bent negalime spręsti, jog jie altsteuamast., atsi^
e mo y a. L
kuf.y prisį<Jė<|avo prie streilapkričio
(Nov), 1910,
Freiheit
Lietuvių Jaunimo Ratelis nuo Town
važiavime
dalyvavusiuose
laik

niame
laike
apėmė
suvirs
40.000
Turner svetainėje, 3417—21 80. Hal of Lake stato scenoje pirmu kart
yra kvailesniais.
-T*
pimiutinė savo rųaies Amerikoje. L o
da
darbininkai.
st Balius prasidės 6 vai. vak. Chicagoje penkių veikmių tragedijų
darbininkų.
raščiuose. Svarbiausias suvažia sted
Ilgaudas patvirtino* jog Ame Ji yra pirmutinė todėl, kad ji turi t. ..
...
..
ir trauksis iki vėlyvos nakties. Įža^ Orleano Mergeli.
J
\
‘
......................
.
Streikas,
kilęs
is
mažo,
išaugo
Mums gailu, kad toksai pir vimo tikslas buvo — išmėžti iš ga vaikinui su mergina 25c.
rikoje valdininkus išrenka stik tą, ko neiviena kita lietuvių mo'haĮ)aj didelis '
šis veikalas, vienas svarbiausių lie
Jau visi tinote, tad draugystė tuvių kalboje bus vaidinamas gabiau
meiviškas
laikraštis, kaip “Lie laikraščių šmeižimus ypatų ko “Vienybė
lai alaus ir dolariai, bet čia esąs kykla Amerikoje nėra turėjusi:!
. . . ’ ’
.
.
“ visados surengia puikiau sių artistų ii L. J. Ratelio nedėlioj
pseudonymais sius balius ir turi pirmos kliasos 6 lapkričio (nov.) 1910 m. šv. Jur
Streikmmkų . kom.teta. draug tuva” galėjo taip šaltai atsinešti respondencijose
ne balsavimas kaltas. Bet gi systėmatiškai išdėstytu, kursu..
muzikantus, kurie griežia puikiausius gio parap. svetainėje, kampas 32 pi.
dyvai, kodėl negalima spręsti apie
Iki šiol visos mums žinomos iu ^bsiuvu unijos prezidentu j šią mūsų kovą, Negana to, užsidengusių didvyrių, kas pas lokius.
Todėlgi nepamirškite atsi ir Auburn avė. Pradžia lygiai 5:30
mus
jau
net
per
daug
buvo
mareik
prisiminti,
jog
“
Lietuvos
”
lankyti
ant “Vienybės” baliaus.
mokyklos, neprisilaikė jokios sys-1 H1, A. Riekertu non, kad Cb.ižmonių protą ?
vakare.
Įžangi 25c. ir daugiaus,
Su godone.
Komitetai.
kviečiame visus atsilankyti -Būsite
Žinoma, balsavimo reikalingu temos. Ir kas iš to išėjo? Išė- caROS dirbtuvėm būtų jvestos to buvo jau prašyta, netalpinti tų don įėję ir nuo tokių besisleužganėdinti.
Komitetas.
mą negalima užginti, bet balsa jo vien neužsiganėdinimas iš pu- k,os J»"
kok,os >n 7' suvyliojančių apgarsinimų, — te-‘piančių nuo atsakomybės šmeiTEATRAS IR BALIUS!
vimas juo labiaus bevertės, juo sės mokinių bei įsteigėjų.
,uo5e' Ik, ’Pal><! nieko t.kro dar Čiaus ji to nepaisė!.... (Redak-|žėjų apsaugoti laikraščiais, nes Dramatiikae Ratelie L. S. 8. Chi
OI JOI, BALIUS! BALIUS! "
20 d. lapkričio (Nov.), sta
I-mos -Aušros-’ kuopos Ap h'rimvo žinoma ap.e susitaikym,. cija niekad tokių prašymų nebu toki darbai yra priešingi doros cagoje,
kvailesni žmonės, o to jan neužgin
6-tas didelis Kepurinis Balius, pa
to ant scenos Slovackio tragedijų:
principams.
^MINDAUGIB ". Lošimas atsibus rui rengtas storone Dr-«tės Sv. Mykolo
čysi. Tarp laukinių ir valdžia švietos Komisija suprato, kad Hart Schallner & Marx firmos vo gavusi. Red.).
mingoje
gide Auditorium” Arkaniuolo, Nedėlioj, 13 d. lapkričio
laukinė; tarp paikų ir valdžia jiirm visko turi būtinai įvesti .ys- l*'r<lė,iniai nenor' Pn,,ntl )°k»l| Dėl to męs susirinkusieji ant
salėje, — kampas Taylor ir Centre (Nov.), 1910, “Atlas" svetainėj, 1436
Emma st, arti kertės Milaaukee Ir
avė.
išlygų. Jie prisilaiko to, ką bu mitingo, išreikšdami pasipiktini
paika. Praktika rinkimus įvykdė tcm^
Noble gatvių. Salė bus atidaryta 2
Brolau!
jei
tau
žingeidi
tautos
vo pagarsinę pereitoj sevaitėje mą “Lietuvai”, sAiu ir praneša
ir nėra abejonės, jog geresnis valĮžanga lietuviams
praeitis, jei tu interesuojiesi tuo — vai. po pietų.
lo systėmos į\ ėdimo, kilo ki- Laikraščiuose, t. y., kad išlygos me visuomenei, kad dabar Chica
ateik, o pamatysi jų lyg ant delno! porai 25c.
dymasis iki šiol nėra išgalvotas.
Tiems kurie turės gražiausias ke
Pamėtysi taip mūsų bočiai buvo
Sprendėjai pripažino, jog abu tas nemenkesnis klausimas: ge-L)as joęs buvo geras, kad darbi- goj eina generališkas kriaučių Telegramas 2 lapkričio Paryžiun spiriami,
su ugnis ir kardu, pri pures, dovanos bus dalinamos 10 vai.
pranešė,
kad
Ispanijoj
Madride
kilo
vakare ir kas turės gražiausių kepurę,
debatantai yra išsilavinę, jog )rų, gabių mokytojų. Ir čią buvo nįnkai buvo gerai apmokami, kad streikas ir kad nei vienas neitų revolim-tja prie* Ispanijai karalių imti jiems svetimų tikėjimų ir taip gaus
pirmų praisą. žinot labai ge
kovojo prieš tų. žodžio — ten
Kasputis iš savo pusės atliko nemažai mąstymo padėta. ncs-1 niekas nesiskundė, o streiką su užimti streikuojančių darbininkų Alfonso. II kitur patvirtinančių ui jie
tu pasisemsi nemažų pluoštų žinių rai, kad ant mūsų balių nebūna nė
Ainių
iki
2
lapkričio
dar
negauta.
muštynių,
nė peštynių, visi gražiai
žinodama,
kaip
svarbu
kiekvickeK
tik
keli
agitatoriai.
Bet
apie tautos žygius ir nusidavimus. .—
vietą. *
gerai ir suteikė daugiaus faktų
Manoma, kad maiAtui paskiausi prie Juk nuo mūsų tik priklauso tautos pasilinksmina. ■ Taigi, draugystė Ir
nai
mokyklai
turėti,
tinkamus
dabar,
kada
streikas
taip
išaugo,
Ant Hart, -Schąffner ir Mara žastis buvo Morocco ekspedicija, ku laimė ir gerbūvis. Dėlto atsiminę kviečia visus, tiek senus, tiek jaunus
bet kad Ilgaudas atliko atsakanmokytojus. Apšvietos Komisija inatyt ir ši firma bus priversta skelbiamų ni%!ag/sčių vargu ir riai reikalauta 31 milijono dolerių. to poeto žodžius: “Permoksią įgyti atsilankyti ant baliaus, o busite visi
čiaus.
tu tietą” nepraleiskite tos progos! užganėdinti. Su guodone. Komitetas.
paskyrė tiktai tuos, kurie turi nusilęisti ir pripažinti darbinin- bereikia atsalfyti r kas dirbo ten,
Oi tu Barborėla, mano miela se
Daug klausytojų tokiu nusLošimas prasidės nuo 5 vai po
Chicago) u ta minkė policija ■uareštai Ir vėl* pakilėjimas kepu
žino gerai ir apsėjimą su darbi- tavo penkiasdešimta vienų streikinin pietų, salė bus atdara nuo 3 vai. serėle.
prendimu liko neužganėdinti, nes reikalingą prisirengimą, atsako- kų reikalavimus.
rių!
Kas murai ii tų svetimtaučių
m, gabumą ir palinkimą mokyPancdėl j
„ rubsiuvių nikais ir sanitariškas sąlygas ir kų, jų tarpe penkias moteris. Areš Tikietų kainos: 25c., 35c., 50c., 75 berniokų,
męs rasim savo dzūkelius,
Kasputis atliko, ištiesų, geriaus
tavimas atsitiko, kada minia streiki fr 31.00. Po teatro baltus su skrajo tai nors patrepsėsim.
tojauti naujoje, daug žadančioje,! . M
a..I
. .. • . ,
O grajls nuo
Komitetai.
jo augštą užrtokešnį. Darbo są ninkų akmenim bombardavo Peklo jančia k rasa
... . \
, . (streikas ne tik neuzsibaige, kaip
už Ugandą, ne dėl to, kad jis
Tikietai gaunami: “Lietuvos”, “Ka Bridgeporto Birutės orgonas. Tai ir
mokvkloje:
Aritmetikos
skyrių
.
.
.
.
.
.
.
.
.
krautuvę,
2343
8.
Trumbull
avė.
—
7
.
.
... .
buvo laukta, bet dar platinos lygos pas Hart,1 Schaffner ir Iki 2 lapkričio unijos prezidentas taliko“ ir “Amerikos Lynių” redak gudbai mano seserėle, biegu kepuriec
“ėjo prieš balsavimą”, bet dėlto,
ves mokytojų seminariją baigęsi ..
... .
.
.
p. M. Kaltis 1507 N. Ash telsyc, o turu gauc pirmucinĮ praisu
_ , ...
...
.
Itohaus. Minia streikininkų ban- Mara daugel; j kame buvo blo- Tb. A. Rlckert skaitė, kad streike cijose,
kad jis daug ką darodė, ir su
kad ir kažin ku!
p. J. Jomkis; Algebros-ir Geo. . .
. .
,
. . . gesnes negu Kosijoj!
jau dalyvauja bevelk 40 tūkstančių land avė., J. Ilgaudas ir Garmus,
..
'
...
„ de eiti i miesto centrą, kad ir
mušė gana daug Ilgaudo svajo
1513 So. Halsted st
rūbsiuvlų.
metruos—p. K. Mikolainis, n. S.,
1 . ...
. .
. »•
Dar sykį p^j-sergiame visuome-;
SĖSTAS DIDELIS BALIUS
, ,,
... |ten sustabdžius tebedirbančia.nių, kuomet Ilgaudas nedavė jo , ....
Angliškos kalbos — p. Siu- ?
.. , .
,r. . ..... ię ir darbininkus lietuvius-rūb* « PmiM Taterma1 tapteMlo tavo “AUftROS“ VAKARINES MOKYKLOS yra rengiamas Lietuviškos EvaiE,
dar dirbtuves. Mjnia is koku
kių faktų, pasiganėdino vien tuo
kis, mokinys teisiu fakultete 1.
, .. . .
... ...
akvrdynė*.
Užmušta vien uoli- atidarytai! Nuo 24 d. spalio, 1910 Luth. Draugystės, subatoj 12 d. lapkrV
atsargus ir ne žydų
J .. . ‘ .
_ . Iz.ooo darbininku pradėjo eitt nuc duvius, kad
tvirtinimu, kuris aiškus kaip die .. .
ta
žydų,
apie
5
tūkstančiai
pabėgo 8:00 vai. vak. Kliubo svet, 3149 čio, 1910 m., Hoerbers svetainėj, 2131
\orthwestern
Universitete;
. . . • ir \ an i»
So. Halsted et.
Blue Island avė. ir 21-mo H. Pra. ■
__ _ • Lie-l..Halsted
Btiren .str. r-Eju- klausytų tolesnių ’panašių kom-|uf mi^to.
na, jog balsavimas reikalingas,
Į litas mokyklas kviečiami visi
tuvių kalbos — p. K. Jurgelio.
manijos
apgarsinimų.
tie. kurie norėtų mokintis “Aulros" rai. Bus puikiausia programas pui
šieji turėjo tnubas, skambalus ir
nes nieko geresnio už jį nėra. . x.
nis, žinomas literatas; Braižymo 1.
,, . . ,
Peterburge caras pasirašė po rezo (steigtose vakarinės mokyklose: brai kioms kvietkoms apdarytas kokių
Vardu susirinkusiųjų:
’
_ .
...
. I švilpas. lies Randolph st. streiIš augšto rodėsi, jog Kasputis
liuciją. leidžiančią žydams gyventi žymo, aritmetikos, angliikot ir lie- dar lietuviai niekados u
nėr <ė; bus
p. K. Gugis, lankąs Armourol. ...
.
..
...
..
,,
J. Gaigalas,
Lenkijos ir Ukrainos kraštuose.
Ikininkus sulaikė didelis pulkąneturės progos nieko pasakyti, į
/ąttJkos talftę. Dabar galima pri- jabal pujkug balius. J kur iirdingal
sirtaytl
kiekvieną
vatar»
apart
Ut*i^
;
kvlečlaB1
e
atsilankyti
lietukas
ir lleS. Strazdas,
policijos. Raitieji polięijantai išjaigu Ilgaudas paskleis aiškius
ninko vakaro
Nedėliomis galima tuValtės
Komitetas.
Jul.
J.
Mickevičius.
Pilnas mokyklos kursas tęsia- sklaistė ėjusius. Jie paskui, vėl
taipgi prislraiyti po preiekciju. MoPRIE RINKIMŲ K0NGRE8AN.
faktus, bet buvo atbulai. Tei
Kada prie Amerikos gyventojų su- kyklocna priimami visi be skirtumo:
sėjai, matomai, nesprendė, atsi si penkias dienas į sevaitę, bū-1 susirinkę, bandė pereiti miestan
Mo-i —
,
.. i raiymo lietuviams buvo svarbu, kad prasilavinę labiau ar maliau
žiūrėdami į gerumą išpildymo už tent: panedėlyj, seredoj, ketverge, per Madison ir per Harrison st.l Hart, Schaffner ir Marx fir- tarp kitų tautų butų įvesta rubri kinama bus nuo 8 vai. iki 10 va- *
landai
kas
vakarą
apart
Utarninko.
ka Ir lietuviams, tam labai daug pa
duoties kaipo debatantų, bet į pa patnyčioj, subatoj — nuo 7 30 Bet kaip ten, taip čia be pasekmių. JI mos pasiaiškinimas buvo tilpęs gelbėjo
cenzuso komiteto narys ir Prislraiyti galima visiems iki 14
I Vėliaus streikininkai susirinko tie- tpgarsinimuose, už kuriuos re pirmininkas Edgar D. Crumpacker. lapkričio, o po 14 lap. bus priimami
čio balsavimo neužginčyjimą, ku lig 9:30 vakare.
Tie, kurie neįstengs lankyti I v’cn*i
Hart, Schaffner & Marx dakcija neatsako. Jaigu tai būtų Dabar prieš prasidėsiant rinkimams tik tie. kurie žinos tiek, klek per Pajieškau savo dėdžių Antano Benrį atstovavo Ilgaudas.
| dvidešimta aštuntąjį Suv. Am. Valst tą laiko peireita mokykloje.
ir Motiejaus Bmdoratčio. Abu
Žmonių prisirinko pilnutėlė visus kursus, gali užsirašyti į at-1 dirbtuvių, kurioj dar tebedirbi tilpę tekste, redakcija būtų pa kongresų, lietuviams reiktų atminti ' Todėl. Lietuviai, norėdami page doraičio
rinti savo skurdų padėjimą, norėda Suvalkų gub., Mariampolės pav, KeE.
D.
Crumpacker'l
ir
toj
vietoj,
nuo
liejus
gal
ir
savo
pastabą.
Strei

svetainė ir smagiai ir gana nau skirus kursus, tokiu būdu gau-1 darbininkai. Streikininkai, apsilabiškio gm., Prienų parap.. Vartų
kurios jis yra renkamas. Indiana mi pasikelti ir užimti čia ameriko kaimo,
Pirmiau gyveno Gllbertovrne,
niškame gyvenime priderančią vie
dingai praleido laiką, j Dr-jos darni progą prasilavinti patin-akmenims ir plytgaliais. kininkai ir darl>daviai yra dvi Valst., paduoti ui j| balsus.
tą, griebkitiesi už to tvirčiausio ir o dabar nettnau kur. Meldžiu duota
priešingi
pusi
;
l>ešališkumas
ir
I
reikalavo,
kad
dirbantieji
me^tę
išdan įėjo suvirs 8 dol. ;
man
žinių
šiuo adresu:
geriausio ginklo — žinojimą jaigu
karnoje kokioje šakoje už
Jonas Gruodis,
spaudos
bei
kalbos
liuosybės
pri

tik
nenorite
skursti,
o
gal
ir
visai
Į
larbą.
Neužilgo
šion
vieton
atkainą.
pranykti. Jieėkokite ir rinkite nau 478 Southbridge st Worcester, Mase
I važiavo policijos vežimai. I’ir pažinimas reikalauja, kad būtų
dingas žinias visokiais būdais, lan
Tai-gi, viengenčiai, jaigu
išklausyta ir viena ir kita pusė,
kykite visokias jums prieinamas ir
Pųjieštau Fr. Sabaliausko. Kauno
Nedėldienyj 6 lapkričio ant tate pasiekti ko aukštesnio, jai 'mas tų vežimų buvo sutiktas ak
naudingas mokyklas.
Nepamirškite, gub., Šiaulių pav. iš Gruzdžių mies
težiūrint, kuri teisybę sakytų,
menimis.
Policija
areštavo
šešis
prisirašyti ir pradėkite lankyti šias telio. Turi 29 m. amžiaus, ne augiBridgeporto Lithuania svetainė gu norite įgyti "apšvietimą, kuris
NEMALONUS SAPNAI.
:ttri melą. Tik iš abiejų pusių
Aušros mokyklas, o tikrai galėsite tas. geltonplaukis. 3 metai atgal gy
je 3149 Halsted st, įvyks aštun jums nebuvo pirma prieinamas streikininkus, kurie jai pasirodo
Žmogystės,
kamuojamos nema pasidžiaugti U įgyto mokslo.
veno Chlcagoj. Duokite žinių šiuo
>ąšiaiškinimų visuomenė- galės
esą
vadovais,
jų
pavardės
Fr
“Ašros” ' vakarinėse
mokyklose adresu:
toji “Aušros” prelekcija. Skaitys jaigu, gale, trokštate pakelti save
lonių
sapnų,
arba
negalinčios
ge

padaryti
savo
nusprendimą.
Hart,
mokslas bus duodamas pigau, negu
Fr. Mažonis,
p. M. Mikolaitis temoje “Popu- iš skurdo ir vargo, tai neatidė Spievaček, H. Mazie, St. Mi3239 Illinois court,
Chleago. IIL*Schaffner ir Marx firmos pasi- rai miegoti, turi atsiminti, kad kur kitur.
chaels,
J.
Thomas,
M.
Grubreid
t j• ;
“
Auėroš
“
Apivietot
Komisija.
liariškoji astronomija”. Bus ro liokite, ir ateikite užsirašyti j
liškinimas, kaip matome ne tik tai apsireiškia dėl suvirinimo ne
ir
J.
Brazak.
domi ’ ir stereoptiški paveikslai. šią naują svarbią įstaigą. ši
Pajieškau savo dukters Zofijos, ku
Keliose vietose prisidėjo nau neužkenkė streikininkams, bet tvarkos ir kad reikta permainyti TRECIAS DIDELIS TEATRAS IR ri prasišalino nuo manęs, jau metai
Įžanga 10c. Pradžia 3 vai. po toje mokykloje rasite pilną užsiBALIUS!
gyvenimo
būdas.
Pirmiausia
ir
mėnuo, palikdama .savo dukterĮ
ji streikininkai: sustreikavo E Jar atnešė tą naudą, kad para
statoma ant scenos komedija Elzbietą
piet.
Pranešu, kad pasirūpintų
ganėdimą, nes mokykla yra sys-K', pr-„' į" c” 4į>'"dar"bininki. fino streikininkus parašyti vir- reikia išvalyti visą systemą, kaip poBus
vųrdu: “Gudri Našlė“. Sim Dau apie Inšlura ir klausiu kur padėti
kanto
Jaunuomenės
Teatrališko
Kliutematiskai sutvarkyta, mokyto-1 iš Sears, Roebuck Co. prisidėję šiaus padėtus žodžius, ir tokiu tai turi būti daroma prie visokių
drabužius.
Duok žinoti nors per
bo. atsibus nedėiloj, 6 lapkričio paukštį šiuo adresu:
tojai savo šakų ir mokymo būdo prie streiko 100 mergaičių.
būdu perspėti rūbsiuvius, kad ne virinimo organų ligų, o paskui (Nov.), 1910, National svetainėje,
Domicėlė Gotautieuė.
• Ant Town of Lake 6 lapkri žinovai, pagalios iš piningiško—02 Centre avė., 8. West cor. 4319 So. Wood st, • Chicago, III.
dirbtų minimoj firmoje streiko sustiprinti systemą, kad galėtų 1800
W. 18th st Pradžia 6 vai vak. Tičio Davis Sq. svetainėje bus sios pusės mokykla yra visiems
laiku, Kitaip juk streiko ko- gerai atlikti savo darbą. To jus kietų kainos po 25c. Ir 50c.
“Aušros” prelekcija. Skaitys Kl. prieinama.
Pajieškau Stanislavo Kietos, Kau
Užprašome visus senus Ir jaunus,
Nervegai telkiasi jūreivio ap mitetai iki šiol to nebuvo dasi- galite atriekti, vartodami Tri- vaikinus
ir merginas atsilankyti, nes no gub., Raseinių pav., Skaudvilės
Jurgelionis apie scenos meną:
Męs mie- ner’io American Elixirą iš kar UI pirmu kartu yra statoma ant ▼alų Stulgių par.. Pastulgės sodos.
Užsirašyti galima jaib kokį va gynime. Chicagos norvegai su protėjų padaryti.
deklamacija, mimiką, žaidimą.
scenos Chlcagoj, šį dviejų reikšmių Pirmiau gyveno Pittsburge. Pa. še
karą (išskiriant utarninko) nuo sitelkė, kad apgynus John John- lai talpiname ir talpinsime, taus vyno. šito vaisto sudė labai
juokinga komedija
Bus juo ši mėnesiai kaip esu atvažiavęs Ame
Pradžia 3 vai. po piet. . Įžanga
7:30 iki devynių vakarė “Lithua- sen’ą, skurdų norvegišką jūrei jai reiks, streikuojančių komitetų jimas nesenai truputį buvo per kų Iki ausų visiems, katrie niekad rikon, turiu svarbų reikalų, meldžiu
dovanai.
nesijuokė, o čia atėję turės prasi duoti žinių šiuo adresu: • į
vį sėdintį pavieto kalėjime už pranešimus, bet ir darbdaviams mainytas, kad vaistą padarius juokti.
nia” svetainėje.
Juozapas Kleža,
Po teatrui bus puikus ba
stipresniu
bei
pasekmingesniu
ir
J oi i et III.
lius, kuris trauksis iki vėlyvos nak- 504 Franklin st,
negalime užimti burnos: juk ir
žmogžudystę.
Apšvietos Komisija.

VIETINES ŽINIOS.

Draugijų Reikalai

Paskiausiai Gautos Žinios.

Pajieškojimai

APGARSINIMAI

JURGIS BUTŲ GAVĘS PININGŲ, JAIGU NE BALTRUS.
Š/MT5 JUDOŠiųį /TĄ, n$KV\
palik Sitam \
KUR GAUSIME/
\vyru>, -jis
PINIGU t
f
TURI '
VALPARAI2A.I
I
g-alvą
.VAŽIUOT? J

JURGIS LABAI PROTINGAI

Klaiki, ateik

ant tkseilios
TUOJAUS TAPSIU BA&OTU.
Tik dabar paskolink '/BALTRUS
man įso*, O RASKUI^ TIK K/Į/K/O
'%4A!V($ OAMff
Al atiduosiu
//9*SISKOLIHO fSD
DVIGUBAI.
'itNYTtS (v MIKO"
JCHIJUOSI su
LAlTlĮNE ! |R fu
SAGOTA
OABARSUtA ifNaSlE.
Y^7?^x AfYSieS
MlKOLAlTlENE
/I TyR i ou
~ \ NAMUS

Pln>^lCs.

KĄ?!

'

Baltrus
SU JA
NtSIlENIJA

ŠUNSNUKIAI !\ BuĮVčN
JUDU MANI
A
AP&AUOIM Ė51T.I
A? TAU KAIP Į
SUOKSIU, TAI Į

tAUKAIV

NEPYK,'
M A f K f, Aj

NE LINO J A U,
KAD JIS su
MIKCLAitiEI
iENljASl

NELYSK, JURGI,
.BA SPIRSIU !J

TU 2ENYSIESI SU AAIKOLAITICNE

TU kurnu, t u!
AAAN

a?J

ir-------

NIEKO NESAKEI* J

TAVO TA MOSIS \
f KUKĮ SVSlAfCS.

PALAUK, JURGI
AŠ IŠAIŠKINSIU,
AŠ NIEKO

l

į

APKALTAS? /

\ NEPYK\ /

JURGIUS.

Pikta,

Su ©Alt R O.vi

PADARYSI.

Ant Pardavimo.

Pajieškau savo patėvo. Jono Ūse
lio. Jis paeina U Kauno gub., Ra
seinių pavM Kvėdarnos parap., ?adenaičių kaimo.
Gyvena Amerikoj
jau apie 10 metų. Jis pats ar kas
kitas jai apie jį žinotų malonės duo
ti žinių šiuo adresu:
Tamošius Ašmutis,
3301 So. Morgan st..
Chicago, I1L

Pajieškau Kosloe Knrattinkta, Km«no gub., Buriegnloe pav„ žąalniu kai
mo; girdėjau, kad yra atvažiavua
Amerikon — jau untri metai; norė
Balionu
čiau susižinoti, turiu svarbų reikalų,
meldžiu duoti žinią tino adresu:
▼Įninkąs trumpu laika išvažiuoja
Joe Stanaitis,
Lietuvon.
Kas greičiau ateis, tas
R. T. D. No. 1. Buckeye store,
Byesvtllę. Ohlo. pigau nupirks.

Pajieškau pusbrolio Prano Petro
nio, Suvalkų gub., Seinų pav.. Gali
nių gm.. Beržinių kaimo. Pirmiau
buvo Brooklyne, N. Y. rdabar nežinau
kur.
Prašau duoti žinių šiuo ad
resu:
Kostantas Petronis,
208 N. Tonnill sL, Philadelphia, Pa.

Partiduoda labai pigiai procente
ir Bvčemd, labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis
gerai išdirbtas, viskas gerai intalsyta.
Priežastis pardavimo — savininkas
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu
laiku kreiptis šiuo adresu:
J. Jonikaitis,
4330 So. Wood st,
Chicago, III.

I

Naujcestts Importuotas
Fo n e g r« f a • n :: :: AJV s *w/“*.i

i

u:

tas fonografas yra
padarytasis geriau
>
aio metalo, turi didele nikeline triuir labai grrai
' skamba. Turėdami
musą fonografą,
galite surengti naį
miepuiką mužiko*
koncertą. Užsuksite tik maSinflą, uždėsite voliutą, ir galėsite išgirsti gratisusias tautiškas, darbtnipkiškas ir kitokias dainas, (įtraukas it operą ir ope
rečių, žaidhną visokią tnstrumenią pavieniu ir orkestroj^ Klausam tai viską
bus malonu ne tik jums Ir jūsų šeimynai, bet ir jueų pažystamiems bei kai
mynam*.
Musą fonografas yra geriausi**, koks tik dabar gali būti. Už tokį fonogra
fą ližmokėtumėt mažiausia 112. Mąs duodamo jums tą fonografą suvis dvJcsi.
Prisiąskite tik 50c. markėms Ir mes išsiųsime jums geriausio rusiško tabako
už ŠB ir tą fonografą draug su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Ap
turėję tat per expresa, užmokėsite likusius 15.50. Namie galite išbandyti
musų fonografą, o Jalgu ji* jums nepatiks, tai galite sugrąžint mums ta-

iL
|3
I -

i dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokias rizikos, taigi naudokitės,
pamatysite, kad busite užganėdinti.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.
111-115 East 7th Street,
::
. NEW YORK, N. Y.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste

5208 W, Harrison St,

A. OLSZEWSKI

1 dol. 65 cęnt.
(3 rub.) metam*
83 cent. (1 rubf
50 kap.) pųam.
LIETUVOJE,

Arli 52ros Avė.
Tslcęisons Austre 459

3252 So, Halsted St,

Valandos:
iki 9:00 kiskvisną rytų

Lietuvos UklnliiK j
(PADIDINTAS)

Kiekviš|įiim iš jūsų yra svarbus urė
’ das Assessoriaua, kurį noriu užimti.
Jeigu liksiu išrinktas lai neužmiršiu,
i jog Broliai Lietuviai man pagelbėjo ir
darbuosiuos jums taip pat, kaip ir Len, karna.
Be Abejonės kiekvienas lietuvis paI rems mano kandidatūrą ir padės kry
žiuką prieš mano vardu.

2 doL 20 cent.
(4 rub.)metams
1 dol. 10 cent.
(2-rub.) pusm.
AMERIKOJE

[x] FRANK W. KORALESKI
For Aaacssor.

Širdingai ačiū ir meldžiu pa
rėmimo nuo Lietuvių.
FRANK W. KORALESKI,
Kandidatas anl Asseasortaus
ant Demokratiško U kieto.

Šv. Jurgio parapijos Svetainėje
32ras Place ir Auburn Avenue

Pradžia lygiai 6 vai. vak.

Tęsis iki 2-3 nak.

(“Dvasios Laimėpi" yra tai symboliškas veikalas paradytas iš šią dienų ,
gyvenimo. — Antrasai, “Šelaputris“, parašytas (Kalėdų Kaukės) pagal
Juozo Gurauskio apysakos “Susimildamas“. Abu veikalu dar nėspauzdinti ir pirmu kartu statomi scenoje). Dainuos “BIRUTES“ choras vado
vaujant M. Petrauskui. BALIUS. ŠOKIAI. Lėk lojanti pačta ir įvairus
žaidimai. Visą vakarą ir antraktuose griež “BIRUTES“ ORKESTRĄ.
Kviečia visus lietuvius ir lietuves atsilankytų į šį vakarą; toksai vakaras
yra paskutinis šiemet prieš adventus.
“Birute*" Draugija

Tikietų kainos: $1., 75c, 50c, 35c, ir 25c.
Galima gauti pas kiekvieną “Birutes’’ sąnarį
Svetainė bus atidaryta nuo 4 vai.

Jaunu Vyro Liet. Dr. Ristiku Kliobo
Petnyčios Vak., Lapkr. 11, 1910
PULASKIO SVET., Ashland Ava. Ir 18ta
Prasidės 8 vai. vakare ir trauksis koliai persigalės

TIKIETU KAINOS: 50c, 75c h* $1.00 ypatai.

Antanas Baladynskas, Kliubietis, drūčiausias Lietuvis Cbica- *
gej'ir tikintis būti dručiausitt ant svieto savo vogttj, jeigu pergalė* Htą,
eina ristis už $100.00, statydamas už save, su Bruno Minkley vo
kiečiu, drnčiausiu ant svieto vidutinėj vogo, turėjęs jau 1W susitikimų ir
vis išgrajines. — Taipgi bus ir daugiau susitikimų Kliubiečfąsu svetimtauči*ht„Neprale»kitA filė didelio susitikifco, bet ateikite visi pamatyti.1

1401 N. Main Avė.,

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvai*W ’ arba “Vytis“.'
Kiekviena tauta savo ženklą myli ir guod°ja'
I'elu.riai
ABHBB^... ’w
||
turime taniikta “tiRg__
X,
jį
4BB
'*ikio’’’*rbavytį.kuarba
Iki1 .2 ■/* j.
ens tirėtų rasti* kiek\
vieno lietuvio gyveniV¥-mp’
salėse ir
, •< •jr*: i
niokslainėae.
Mano
JBĮĮ
dirbti • Žirgvaikiai••

■■ -1 1
I
PSl

1^1

O-į

ial^B 1
MS !

*

Prie “L ŽINIŲ eina lietuvių Moksleivių laikraštis “AUŠRINE ”, kuri)
visi “L. ŽINIŲ ĖMĖJAI gauna DOVANAI. .
Kas primokės prie metinės prenumeratos 26 kap., tas gaus naują spal
vuotą (su etnografiškaisiais rūbeliais) LIETU Y 08 ŽEMLAPį, kuria Šiaip
paraidavinės po 50 k*P>
“L. ŽINIAS", “L. ŪKININKU”, “VILNIAUS KALENDORIŲ“ ir
knygas, leidžia Bendrovė “F. BORTKEVIČIENR, K. GRINIUS IR KO."
Bendrovės nariai, įaimokėję 25 rub , gali gauti “L. ŽINIAS“ už 1 rub.
melams, o įnešę rub. — visuomet dovanai, t.y. duodasi iki 20Jt.‘
KAINA: AM “ LIROJ metams 3 dol. 30 cent. (8 rub.), pusmečiui l dol.
kĄj
92 cenl. (3 rub.
_ .); LIETUVOJ metama 2 dol. 20 cent. (4 rub.), pusmečiui 1 doL'fU ueiafc (3 rub. 20 kap.)
ADRESAS Vilnių*, Semlonovsk*j«10-1 "LIETUVOS ŽINIOS",

Rusti a-Lithuanla.

\ L—s':* „4. . ‘/ZV7

jL Olszevvskle Banke liuose užeisimo mizf.is
MoksliszkM ŽnxeWiB8.ŽinojiBfi-G*!ybe

galite aprūpinti visus

Teiephone Y ar d* 23BO.

Namine Mokykla

P. Mikolai Mis,
New YoricCtty

v

CHICAGO, ILL

Mes Išgydom Vyrus
Męs troMUm. kad visi, kurie yra neutjrsnMIntĮi su kitais
pvdyinai*, ateitu pa* mus ir pamėgintu musą tikrą ir Mtikigydymą. Męs tmailkianim tau delko kiti gydymai tavąa
neardė ir kaip niįi tave ilrydysim.

Kraujo Užnūodyjimas
tl* prie WmynUko gydytojaus, rodo* plėmos, lopai burnoj*,
skauduliu ant Uciiuvto. slinkimą* plaukų, skausmas kauluo
se, suuariuoae, plėmos aut kūno, jauslu* tekanti skauduliaL
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADBJIMA—MES NELOPOME.
||Mls**Smssl *r kankina tave nubėgimaipMŠSMti nuo
nUDuKlnidl pertangimo pamtos tiesų. vyriAkieilpnu° maL nualini****, silpna atmintis, atives
skaudėjimai, plėmai prietai akis, nervilkumas, skausmai str*.
noee? Ar pst* ėsi apimta* nors vienu litų tankių! Ateik pas
mus, mfs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Užsikimšimai

jeigu
k»nkiu* de
ginimai. plikinantis Ilapinimas, puilė* nesveiknmaa, enlninaaL tauku* noraa iUutlinimo, mja
ilgydom viriui minėtu* padėjimu* be vartojimo
peilio ir be siautimo į ligonbutį.

gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

AMT VI

Gazaotos Ir Sasfcake Gyslos

į.£kJa7

Abelnas NusilpMjlnias
■ u gyvenimo, nuilsimas, yvairu* gėdinanti
■llpnnmai, irti. ATIDĖJIMAI YRA PAVO*
JINGI-PASIRODAVIK SU MUM! DABAR.

Odos NesnikoiMl

rimai, spuogai,
lopai, netobu
lumai, žaizdoa skauduliai, paireltonaru* Ir
iibiyAku* oda. pajuodavį paakiai. Vyrai, yra
jum nuo to visko vaistas, atsilenkiant pas
maa ant gv<1ytno*L GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles Ir Sėbrus Nesveikuyra sRpaa* velkanti* jautimai daugmaž n uola tai.

_lukštų nesveikumas gali iis(vystyti
Midi į pavojinga* komplikacijas, ir jeigu Be
atbūtas, pagimdys kitas ligas ir kompUkad-

Ildirba . “Doviirnaatis" — Kon«
traktas. Raitus pardavime

tverti. Vyrai, tikrai
tui lankyk it į šitą
stebėtina linoso tnteogtiBO Musiją.
Šimtai interesuo

tvirtina visokios dokumentus pas
konsolių. Inkorporuoja draugijas ir
atlieka visokiu altus notartjzllikus

žmogus* kaso »t»L 150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
kam ir asrganėtae
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais
(toryje. Cbirurgta
ko* operacijos. ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatas geidžiančio* gydymo turi atsišauk

darbus.
|

arbB Yytįs yt* iškalti

sriisnikai IŠ balto
kipsoIPlaslerof Paris)
" si 25x25, uždėti ant mėdH 1x1106 spalvos šilkinio
aksomo, išveizi laba
puikiai.
Kaina 330
Dirbi \ įsokias figūras
Kipšo ir medžio,
pjaustau paveikslus
ornamentus,
bažnyČioms, mokykloms ir
gražiems namams
... .<3

Skulptorius

CllHnlmal Uždegimai, suimt fr »kaa«ingl
UUlinlinai
atimančio*
vutiniHiui sunariai, kantrybe
kBrtog

Atwood Bldg., Room 806

'Boa 62.

i U y

|W. I \

Eis 3 kartus per savaitę — duos 150 numerių per metus.

e

"

MM

■ 1

(PADIDINTOS)

132 S. Ciark, Cor. Madlson St,

Gramatika angliškos kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta) .... . ...........
$1.00.
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo:....................... 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo ___ ,— 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveikslais (ap
daryta)_____ .... ...........35c.

L

. ..v

“Lietuvos Žinios”

F. P. BRADCHULIS

SasųGtoi, Pa.

-

i ANT. ALEKSANDRAVIČIUS
3227 Auburn Avė.,

1911 METAIS^

Prof. Julius S. užtikrina, kad Išmo
kys šokti kiekviena jauna *r seng
Išmokina vatcų 6 rųšių ir telp, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šoklus su 6 va
karais; vakaro nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti
Ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, po numeriu. 2119 So.
(alsted St., mokinu kas dlen .apart
šventų dienų. Prof. Julius 8. prane
ša visiems, kurie nori Išmokt tuos
šoklus, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South Halsted St
Ofisas ant 3-čtų lubų. Atdaras nuo
6 iki 8 vai. vakare. Nedėliotais nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Taipgi išmokinu buck 8 wlng; buck
skirt; Irlsh jig; clog; spanish waltz;
waltz turo step ir waltz side stop ir
95 kitus.

Gyy. 3112S^Halstidsl, arti 3lmos toj BAiaoZiSSvTs’ notaras
Nekaip visada buvo parengtos vadovystėje

“Laisvoji Mintis,”

,

rikėj*. V*4* Tuokia* byla*, civiliškas Ir komi-

Didžiausios Ristynes

Paskubinkit—Dovanas neilgai todooota*

Adresas: VILNIUS.
Semionovskaja 10-1
“LIETUVOS ŪKININKAS”,
Russia-Lithuanla.

“BIRUTES” — Muzikos - Dainos ir Dramos Dr-jos
artistai pastatys scenoje KALĖDŲ KAUKES drama
tiškąjį veikalą 2-jų veiksmų

Ned. 13 Lapkr. (Nov.), ’IO

Kas, i risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpę*
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiem
“L Malį** metams duodame knygų už Si .N užsirašantiem
Tušai metų už Me.
*

Adresas:

Bs to, ką* primokės prie metinė* prenumeratos 25 KAP. (14 CENTŲ)
ta* g*ua naują spalvuotą (*u etnografiškaisiais rūbeliais) LIETUVOS
ŽEMLAPį. koris šiaip parsidavinės po 50 kap.
K«* įsirašys į "LIETUVOS ŪKININKO“ BENDROVES nariu*, ir už
simokės 25 rob. tam laikrašti* su priedais ir dovanomis visuomet ei*
DOVANAI, (taigi čia duodasi iki 16% .)
Vieną numerį pasižiūrėt siunčiame dovanai.
Užsisakyti galima nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Pinigus priimame
ir money orderiais, lik orderyj reik įrašyt, kas siunčia pinigus.
Kviečiame broliu* Amerikiečius, kad patį* uitai pirkių mu*ų laikraštį,
kad užpirktų jį savo artimiesiems Lietuvoje paaUikusiems, kad platintą
ir palaikytų jį. ■ •

Mokykla šokių

ir vieno veiksmo komediją-juokus

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Misterijos, KalhirM Misterijos, Giatri Hakslą, OraBgijteig Mekslą,

Kaina metama >2.00; pusei motų >1.00; Į užslenj $2.50

KAINA

53 Nę. No. “Lietuvos Ūkininko“
26 No. No. “žemes"
13 No. No. “Mokyklos"
12 No. No. “Sveikatos"
13 No. No. "Jaunimo Skyriaus"
1 Didelį Kalendorių 1912 metams.
Sėklų išbandymui, (tik tas, kas užsisakys iki
kovo 1 d.)
Ūkio padargų (tik kaikuriems premijoms už ge
riausius raštus).

BROLIAI LIETUVIAI!

CHICAGO, ILL

“LAISVOJI MINTIS”

Visi metiniai ėmfrjai 1911 metais gaus:

CHICAGO, ILL

“Dvasios Laimėpi”

3. O tada užsirašyk lalkraštj “LIETUVĄ" ant 18 mėnesių ui
tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAŠYTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE", o su pa
galba šios knygelės galutinai išmoksi netiktai angliškų kalbų, bet
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.
Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame jų tiems,
kurie užsirašo “LIETUVA" ant 18 mėnesių ir užsimoka 13.00 pre
numeratos, tai tiems jų duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap
garsinimų ant 8-to puslapio 61o laikraščio ir persitikrink apie jos
vertę.
Kiekvienas gaus jų dovanų kas užsirašys “LIETUVA“ ant 18
mėnesių ir užsimokės >3.00 prenumeratos.
Kurie paklausė musų patarimo, užsirašė laikraštį “Lietuvą",
ir gavo šių knygelę dovanų, tie šiųdlen jau moka angliškai kalbėti
ir laiškus rašyti ir dėkavoja mumi už tos knygelės išleidimų.
• Todėl ir Tamlsta, jei nori išmokti angliškų kalbų, tai užsirašyk
-LIETUVA” ant 1« mėnesių ir gausi minėtų Knygelę dovanų, su
kurios pagelba išmoksi gerai nev(en angliškai kalbėti, bet ir anglis
kai taškus rašyti.
' j

Siųsdamas pinigus už “LIETUVOS” prenumeratų adresuok:

' KAINA;

Už $1.75 dabar pas mus gausi $5.55 vertės visas 6 serijas stereoskopišką paveikslėlių su teleskopu.

3252 S. Halsted St

1. Pirmiausiai perskaityk knygelę “VADOVĖLIS" No.1209. Kai
na 25 centai.
y
* 2. Paakul perskaityk knygelę “RANKVEDIS" No.1300. Kaina
11.25.

Rezidencija

Už^Ipirkkite 1911 metams

PAVINČIAVONIŲ KORTAS, STEREOSKOP1Š. KUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS
ABROZEL1US.

KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JIS.

1725 W, l&th St

Atsiminkite, kad žinios ii Amerikos Lietuvon ir atgal tik
j mėnesį suvaikičioja. Taigi nesi vėluokite.

Kad atituštinti vietą naujoms knygoms, kurias męs nuolatai
išleidžiame naujas, įsame priversti išparduoti už X dalį ją ver
tės visas:

A. OLSZEWSKI

žinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje- Nors
tu butum geriausiu mekaniku, profesijonalistu, ar biznierium, jeinemokė*! angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo,
n« biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis angliškų
kalbą Amerikoje, yra visur pageidaujamas ir gerai apmokamas.
Todėl kuogreičĮaustai rūpinkis jų išsimokinti.

Offisa*
Tarpe Pauhaa ir Wood gatvių
Baiso aptiekoje
Telepboee Cantl 1203
Valandos: nuo 9 80 iki 12X10 dien.
nuo 3 00 iki 4XX) po piet
cuo 7X)J iki 8.-00 vakare

GERA PROGA PADARYTI PINIGUS PRIEŠ
KALĖDAS.

kas nori pasipinigauti prieš Kalėdas, tai dabar yra geriausia
proga, kada įdėti į Šį tavorą $5.50 atveda $21.00.
Rašyk mumi, o męs prišiųsime tau cirkuiiorių kuris viską
dėtališkai išaiškina kaip padaryti pinigus Prieš Kalėdas.
Adresuok

Mokinkis Anglišką Kalbą
•L <
DABARTINIS BUDAS IŠSIMOKINIMO ANGLIŠKOS ,
.

PERKUPCZIU ATYDAI

Virš paminė^ tavorai užima musų štore daugybą lentynų
kurios yra reikalingos mumis naujoms knygoms, ir todėl męs
esame priversti šiuos visus tavoms išparduoti už % dalį jų ver.
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.
Šitie tavorai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas.
Todėl

tų

tab*

Reikalavimai

Už $10.00 gausi $35.00 vertis 1400 visokių šventųjų vardų
abrozėlių.

c i

l«

Aš Jonas Darlun j ieškąu vietos
prie bažnyčios už zakristijonų. Mo
ku skaityti ir rašyti lietuviškai ir
lenkiškai; moku mlnistrantūrų. Ga
liu darbuotis visame kame, kas tik
kunisgui reikia. Turtu norų ir pa
traukimų. Ui eičiau Ir už pigiausių
algų; aš ir Lietuvoje buvau pas kuningus. Kuningų-prabaščių labai pra ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
Pajieškau savo pusbrolio Mataušo šau prirodyt man tokių vietų.
Mokiname visokių šoklų angliškų
Simanavičiaus, Kauno gub., Ukmer
Jonas Darlun.
ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių
gės pav.. Kurklių vai. ir parap., Vai 92 W. Main st
Rockvllle, Conn. dar
niekas iki šiol nešoko. Užtikričiuliškių kaimo. Antri metai kaip
nam. kad, išmokę pas mus, galėsite
atvažiavo Amerikon, nežinau kur gy
šokti by kokioj publikoj. Mokiname
vena. Meldžiu duoti man žinių šiuo
be skyriaus — jaunus ir senus.
adresu:
Lietuvis, ilgu* metu* praktikavės Mokiname tris vakarus per sevaltę:
Joe. Jourkenas,
P. O. Box 222,
Palnesdale, Mich ir dirbęs duonkepio darbų, Liepojoje utarninkais. seredomls ir ketvertais
ir vėliau Škotijoje, pajieškau darbo nuo 7:30 Iki 10:30 vai. vak. Nortn
prie duonkepio arba prie valgomu tjs mokintis eikite į svetainę 3119
Pajieškau švogerio Nikodemo Vir daigtu sankrovos. Dėl artesnių žinių So. Morgan st.. Chicago. III.
balo, Kauno gub., Panevėžio pav., kreipkitės adresu:
Ramygalos parap., Gudelukų sod.
W. P
EDWARD J. TOBIN
Apie 14 metų Amerikoje. Nežinau P. O. Box 29,
Melrose Park, III.
Demokratų kendidatat į pavieto
kur jis gyvena. Turiu svarbų reika
kuklu tvpeiintendentva.
lų. Prašau duoti žinių šiuo adresu:
Kad ir sunkiausiai dasiekiamų daAnt. Adašiūnas,
tykų galimų atsiekti, gali mums
180 Oak st,
’ New Haven, Conn.
rodyti Edward’o J. Tobin gyvenimas. !
Gimęs Wlsconslno fermoje p. Tobin 1
Pajieškau savo brolio Juozo Vai
atkeliavo Chicagon turėdamas šešto- j
vados, Suvalkų gub., Naumiesčio pav.,
likų metų, čia jis išvažiojo
namus .
šakių gm. ir par. Yra vedęs, buvo
pieną Bet kad ir tokį darbą dirba- L
kariumenėj, 20 metų Amerikoje. Pir'
raas.
jis
vis
gi
rasdavo
laiko,
kada
ma gyveno St Joseph, Mo. Kas apie
Reikalaujame 20 gerų kriaučių prie
j| žinotų ar jis pats tepraneša man moteriško darbo. Darbas ant visa poeimokinti ir pagalios putaupęs tru‘ P“*! piningų išvažiavo mokintus į
šiuo adresu:
dos. Užmokestis
zmokestis nuog 112 iki 20No- Valparaiso universitetą. Jš kurio per
Monika Vaivadukė.
larių. LKreipkitės
----------- adresu: L. Kasper. Į ėJo { Cook c^ty Nonnai mokyklą,
96% Meador st.,
Westfield, Mass. 3129—3131 Wentworth av., u ag • v§jjaug j|8 t>uvo mokytoju ir prin_________ Įeisiu Chicago mokyklose per kelioĮ likų metų. Vienuolika metų jis buvo
Pajieškau savo brolio Juozo Juodo
' Hayes ir Healy Schoolš prlncipalu.
ko. Kauno gub., Vakalninkų par., AimiReikalinga 400
darbininkų
į. ...
Mi«««annpa
svv
U
y
Ol
ninKų
,
™.VžimdaIna8 ėita8 vlet„ Jlg dau<
niškių sodž. 10 metų Amerikoje. Aš
L
Syr^riSs
’
ik^
jo brolis Jau trečias mėnuo atvažiau nuo |26 iki >32 į mėnesį.”užlaikymas yra Padar?8i vaikai-mokinial, tėvai
Amerikon ,ir norėčiau su Juo susiži ir kambarys, darbas nuolatinis; rei ir mokytojai naštai džiaugdavo jo ge
noti. Prašau duoti žinių šiuo adresu: kia pačiam užsimokėti už kelių iš rumu, mokėjimu apseit su vaikais bei
mokytumu. DaBar statomą jo kan
Aleksandras Juodukas,
Chicago, III. >6.00. Ateikite ar pa
159 Hamilton st Grand Rapids, Mich. rašykite laiškų savo kalboje. įdėdami didatūrų | pavieto mokyklą superin
tendentus ir labai pageidautina, kad
2c. markę atsakymui. J. Lucas, 1363 jis būtų išrinktas. 8 lapkričio pa
August Smlth, gyvenęs 1890 m. W. Chicago avė., Chicago, IU.
duokite už jį balsus.
Dayton ir Hamilton, Ohlo, ir Ch.
Tomašauskas 1901 m. išvažiavęs iš
Homestead, ___
praneškite savo
draugui, kur esate, Yra svarbus reiRetkoltnpa moteris ar mergina už
kalas.
gas pėdinę šeimynoje, susidedančioje
iš keturių ypatų. Tegul kreipiasi šiuo
G. A. Matulis.
P. O. Box’ 17,
W. Fitchburg, Mass. adresu: 2334 a Oakley avė., Chicago.

Už $5.50 gausi $21.C0 vertės 15 tuzinų brangiausių ir gražiausių
laiškams popierų, importuotų iš Franci jos.

Bos duotas kiek
vienam, kas ne
pirks pas mus ru
siško tabako až
U5. Nieko nuo jusą
dauginus nereika
laujame tik kad

Visokiuose notart jai Mkuoas
Juose kreipkitės į

reik*-

lililnlika-

(Notary Public)

8252 So. Halsted it, CbtoMT(“
_
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INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

UUOSO UŽĖMIMO MUZEJUS

OFIttS-IaapM 31 ir Se. Mtted g<

State Medical Dispensary
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Dr-asW.A.Mart15iis

J. J. Hertmanowic$
*

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

•50 SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL.

’ Tsmista H amatą gali iissokti nas 4iki fyatflą.r ofisas

R. 409

Tacoma Bldg.

Madison & LaSaile Sis, Chicagh

duosime vija setą skutimo
prietaisą. K* amatu yra
Gydau visokia* ilgu kaip švtattaa
tinkamu perdėm visam* , telp ir užsisenėjusias. .Ypatingai
~ 1~~i
sviete Irtamist* turėsi ta- durių Ilgas, moterų vaikų ir vyr
Tetpgi priUlkan akiniu* ir petį
nu neeveitas akla.
t Offi&o valandos: nuo 9 ryto iki
po pietų Nedėliotus offisas atetet
faktrl pagal sutarimų.

TAUTIEČIAI - GINKITE PĄTS SAVE!
Saugokitės auvadftiotojo dhktao, kuria Dori Uplėftti Jqsq kiiiaaius, padėdamas aukitą prek* už pigą patarnai
!r blediiigaa ryduolias, — kuria Dori Apgaut Jus ir Jqsq teini yna* nno dldiiausio turto, tai yra Sveikatos, dno
Jum* n* atsakančiu* vaistus, tiesiai no zinodaari aaedŪaliiko mokslo.

ECColųM
uždėtoje*?

Daktaru yra geriausiai
žinomas, per atliktųjų
darbus.
DroOoUins'o garsingą
knygą

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted Stf

VADOVAS

Chicago, UL

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir lietų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
pasko
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmestas algas
lintus pinigus.
į
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovicrennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitui
ir visokius kitus rejcntališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
F^rka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosi jos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už įeitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

tąpo pripažinta per visus
kitus i'rofesorius, kaipo
Didžiau - i a knygą sveik atosil visų kitų, kada
norint* piršly tu per kokį
norint* daktarą.
Nėra daktaro, kuris
duotu Jums tokią knygą,
dm ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt.

*140 WE8T 34th STREET -*NEW YORK CITY
Odeo valandos; kasdieną nuo 10-5 vai. Nedeldieniaia ir Iventąd. nuo 10-1 vai. po pietų. Utarninkai* ir pėtnyėL, 7-8 vuL vakare

50,000- KNYGŲ

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,
Chicago, III,

Jos Vardas yra:

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles ftendena.
DR. JOS. LISTKR A CO., L. ?•? Northvreatern Bldg., 22 Kfth Are., Chicago, TU.
KrsrŠMgsr Daktarai; Meldais prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygrlė.

Varda- ’r pravardė
Paėta

.................

D5 HARTMANN
1/^

CHIC1G0, ILL

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
kurio tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
aš pagelbėsiu ! nes esą senas daktaras,palįsta Ilgas Ir žinau kokie vaistai ge-

rišu pagelbsti VYRAIS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančią perleidžia ir
turiu dldrlį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš esu pa•iryžęM M-rpnučiun gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali papkrningui išgydyti teip kaip ak darau; ir pačią gydynlą paveikslai ir žodžiai dėklagumo liudija;
r)—
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Ouod. Dr. HartMalonus Dr. HariKrislus!
manas!
manai:
w
Esu labai dėkinm
Su džiaugsmu pri
MKJSi <C. [
Širdingai dėkavoju Dr. llartui *eras 8^1
TJV
I manui už irgydymj ligos akaudft- Ml
siunčiu sąvo pavoil.
Rlduoles, kurios man
I L.’^r/ jimoi'o krutinę, sunkaus kvėpaslą ir didelį dėkingi,
Ty pagelbėjo nuo uljflh q m| už išgydymą mu
pSy. vimo, širdies ligos, ne* nors kiti L
V sikrečiamoa ligos,
no vydurių ligos, £'
' "''‘'{ji neįstengi' išgy dyti, o Najorko Sar
nes vos penkioliką į
lainiiij Institutas tik sunkiai uiK. bėrimo kūno, blogdirbtus mano pinigu* viljo; bet
*
<l‘«nU pavartojau V^MN^NF kraujo, sutinimo i
Dr. Harlmanas, kad išgydė, tad jam Ir dėkin -A
ĮF ir jau jaučiuosi gegas; tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį payni. Labai dėkin skaudėjimo blauzdose. Dar kart
sakau, nemažai esu dėkinga* e;
laipyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. bor 2,
gas už gerą daktaravimą.
DU BOIS, Pa. D. POPOVIČE, M odei Farm, Pa- sveikatą. Jo*. Turkeviče, 695 Sbcridan Road Canal, Wilmette, UI
schall, Pbiladelphia, Pa.
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PžlinksMins Daugel Sergancziu,
Si,Pnu ,r Nualintu Vyru
**■«•, nupuolė* sveikatoje? Ar peržengei tiesos įveikatot
arbsgsmto*? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam podė
utduotls šesybinio gyvenimo? Jeigu y ra mažiau
•e»b*JOB€ j°R randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyj
taTO
atsišauk ant žemiau* paduoto adrrao, o *|
turėsi petsrimą ir Utirinėjimą dykai! Mes ietlrinėsiine tsv:
visai dykai. Ir Jeigu iigydymas bus galima*, tai tart Ggydy
siute ui kožemlauslą kaiuy. Ne užsidedi aut savps Jokių pa
reigų ateilaūkdamas p<* mus dėl bemokestinio positeiravl
mo Mf* Prr»ta‘yi'®e padėjimą vl»o dalyko tikroje Irlesoje
o tada galėsi gydyti* jeigu norėsi.

Sol Oderio Nereiks Mokėti Pakol Nebosi Užganėdintas Savo Locno,
Mintyj kad Mes Eseno Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.
nesveikumą inkstų, puste* arllapumo ravellą, jeigu Janti nesmagumą Ir ikauimą, jeigu randacC
koks padėjimas dėl korio nesinori kreipti* pris teimynliko gydytojau*, kaipo tai; aUpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atminti*. nemtego“*~*a*. gėdingumas, nubėgi mat, navarvėjlma^
Mlpnlnanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gu <^ta* ir susisukime* gyslas, jeigu kenti nūs
užsikreėiamų ligą kokio* nebūt rulte* kurio* tomistai daro nesmagumą; Jeigu turi nor» ‘
skaitlingą ilgą kuriom vyrai gali būt apimti; Jeigu kenti nuo pertankitĮ dasileidimą; Jeigu
U*, skauduliu* burnoje ir ant itežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą lig
turi utnuodlntą kraują arba nors vieną ii ligą kurią anka tampa vyrai—TAI MESGALIMb sava
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti *u mumi didžiausiame privatiėkutae ir *»
kratė, o męs padėsime atsikratyti nuo visą kliuCią kotrumpiausiam laike. Mes turime labai dideli
nailrime
ll-~- ^AsiL.i_ __ *«___ a___ _________ *_________ . ..
Hsydytime teip tikrai kaip ataUaakei pa* nu*. Silpni vyrai, kurte nustojote vilų peaveikimo be*lgydydani kur kitur, ateikit pa* m a*, tne* atkreipsime aut Jus niuij specijaUšk* atyda teip Jog av
gausite savo vyriikamf Ir busite vadovai* terp savo sandraugą.

PATARIMAS IR IŽTIRINEJIMA8 VISAI DYKAI.

344 SO. STATE ST, arti Harrisoa Salves, CHICAGO, ILL.
Musą ofiso valandos yra nno 10 valandos ryto iki 4 po ptet ir nuo S iki 7 vakare. Jeigu negali
atsMaukti terp tą valandą, tai gali aUlUuktl terp 10 ir 1S Kedėliom. Ateiiauk asabiškaš
Mes kalbame Uatuviškal.

VYRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS S,
Norta išgydyti kiškvianą vyrą sergant; Upltrimu lytilfcą dalią gyslą, strikturą,, užsikre
eismus kraujo nuodua, ncrviSką sua<al«gmą.paSlug>mą lytdką dalią ir ligas bečisna** vyra*
Šita* nueMrdu* paaiulinima* yra stviru* viaOmi, kuria pralaida daug pinigą ant daktarą ir
vaistą b* jokio* naudos ir maae noru yra paradyti visiem* Mtiems SmeaSaaa. kurie bure gy
domi Suimtiem* ar dan/iau daktarą ba Jokio pasisekimo, kad ai taria vUaiatUl badą kurine
■A tikrai Mgydau.

NemokM ui gydymų be naudo* — moktk ui tikrų Išgydymų.
41 tikrai iigydan liga* skilvio, plaučiu, kepam; ir Inkstą, nori* ir Ubm atsodintas.

Silptų Vjoį Litu

Moti.' Ligoj.

Utytems (raitai. tikrai ir sa pOaa
Mantyte. Marsą nuUlpnlįlina*,

ko* UgM motorą.

Krau)e

Uinelyjlmn
ir viso* odos lig**, kaip v* pučki

SEKO SKIS spgsvlng'i lustltnto. kurtam numiręs dskUraa gsrsUsmM buk gySąs Ir labai meiliai kalba, bet vinkijaa kaip angie su septyniom,
pagundoms,-lasydama*! „LIETUVIAI TAU? 1ECZIAI“, o at nugaros „ragdotą** tart, kad Uk prislvlllojąs prigauti Jumis. Nsapslgasklt si
VAOUt V IN KIŠENIŲ arba Ilga slcloma kaygsts dovanai „n* 10 centą

~ Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašvk lietuviškai nors ir toli gyveni,
kas tau kenkia, o aš

Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:
Ranniattsmo, ntkietSJimo, akabdėjimo ir ned.rb.mo vidnrtą. Galvos sknusaią; sslrdlea, inkstą Ir plaukią Ugne. Greito pallstsno, sunkaus ki /
pavimo D.d*l:O snpyklmo, dyespenaijoa t*p{1 n to jaunyste* kla'.dų, (gnutą nssvalkamą, sėklos nuMgtmo, ntslkre&amą slaptą ilgą. Taip p. f
MOTERŲ: akaurmlngą mžnes nlą,baltąją tekSJmc, visokią motertaską Ilgą; aaatboklt kad kiti daktarai Jums nepagelbdjo, ms tosgydysln srtto
kis* Ir utsteenžjrsias Ilgas, jei les karto pas *ui* st*Iššaukei, pirmiau negu kur kitur. Rausyk kslp atoki, tas aupraala, iastlrsln, duoeln rodą, kad
relsža pritašysiu gyduoles kurlot yra gerlsnrto', oaptnrdslt sveikatą, be .klrtamo kaip toli gyvenat.

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMU!

CHICAGO MEDICAL CLINIC

čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
padaryti kaip ir kitiems.
(Ištyrimas Dykai.)

AŠ KALBU LlffrUVIŠKAl.

TfiMYklTEI Man* dabar naejas adresas, todėl ateinant į ofl<ą, ar rašant laiškui, visada reikia adreseeU, ant šio
naujo adreso teip:

231 East 14 Str^
NEW YORK
Seniausia Lietuvių užeiga pas

KOZMAS GAUS DYKAI
kuri* prlsią* keletą
markią, musą No. S i
katelloEf, didžlauslf '
Itetuviikoj k»lboj, M
dktell puslapiai. Jams
telpa RprUyniai surirž
' J*” 1‘-M* r.vrų,
'• i-■ ■pj...o ■.
p-i>ub-U kmipjm
pažinti, kaip nuo jų
yįl
apsisaugoti, kokia* gyduoles naudoti, kiek
'
l’rv't,11"> ir kur)*t
M^ąaliKSSfy
g t'itl. I’av<dk»lal ir pre
kė* yvairlų kvepUnėlt
Ir Rydanflų muilų, Perfurijų, Etektro-gydac
fui aparatų, Robennlų ikarblrnų, Moną
Painų, Štokų. Drukuo
>">4 Mailnėhų, Ar
^M monikų. Koncertiną
Britrų, Pavlnčevouit,
1.3
ir įimtai kitokią kož,
nam reikalingą daly j
v
ką. Iškirpk Ut|*pgaz
tinimą i» prUląsk mum, o tuojau* gausi visai dy
fccl katallopj.
John L Bagdriunas, Prope
dAzM.

JOHN’* SUPPLV HOUSE
SO. OAKLBY AVB^ CMKA(ĄBJL

AKIU UGSS.

Ar turi galvos ikauiau!
Ar akys vandeniuoja?
Ar jas niežti?
ir spaudžia?
Ar taii
Ar daiktai išrodo dvigubi?
Ar ji* būva neaiškus, migloti?
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta įkaitant?
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ZftOPHU
turi akių nesveikumą, kurią visai
nežino, ir sirgdami nejau&ia skau
smo ir nė jokio nesmagumo, bet
ji* turi nešioti akinius, kad išgel
bėti savo regšjimąateityj.
Mokslinio laipsnio okulistas

Naujas Išradimas

NAUJA MASZINELE

JUOZUI
RIDIKU
Užlaiko visokius

Laiszkams Raszyti (Drukuoti)

Gražią Naują Svetainę

šita mašinėlė yra naujai išrasta ir ji užima vietų Odeli
mašinėlės. Ji yra tvirtesnė, praktiškesnė ir dailiai drukuoja laiš
kus. Miera jos 9X9 colius, 4 coliai augščio; sveria 7 svarus.

pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčius cigarus ir

Susirinkimam*, vestuvėms, ba
liams ir tu Širdinga* priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

“International Typewriter”

Kaina $10.00

3253 Illinois 6t.. Kerte 33rt

23 AKMENŲ,
a
Silrtillt Ltlkraft.
fcs-

Galvute ašaukasSM M
■asutuna* Tyrą se
MeterlądydMa
dvlnbuos* aMaraosa*
*a iakltuos*. lagrsra.
raotas. Tikrai sora*
laiko rodytojas cMM»
Uo MiOMto*, reiksią*.
taatteau csro tokSta

Odeli Raszoma Maszinele

Odeli mašinėlių turime jau tik dvi ant rankos ir kaip
šias parduosime jų daugiau nebus galima niekur gauti, nes
jų fabrikas subrankrutijo ir daugiau tokių niekas nedirba, šios
dvi mašinėlės yra su gražiomis, pliušu išklotomis ir užrakinamo
mis skrynelėmis.

Kaina Masnneles su skrynele $8.60
Reikalaudami mašinėlių siųskite pinigus adresu:

A. OLSZEWSKI

A. OLSZEWSKI
3253 So. B11:M Street.

Naujiena Kuri Nudžiugins k

DYKAI DEL VYRU Vertes Irt $10.00 Kotam Vyrti Ligoniu
Jeigu sergate kokio vyrium ligoie, raiikiete ing mus ogąuaite dideloe vertes
knygelė. Ta knygelė paaakin silkei keip koinaa vyras, sergantis nuo kraujo
ušnuodyjima, ailpnibea vyriškume, abelnam nupullme spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vydnrin, kepenų, inkštu arba pas"
*7——— .................
namoaie. Jeigu aaatie nusiminė mokledami piniug
negaudame jokios pagelto* ta, apstingai dykai
vertesni bagelboi, keip 8100.00. Jie posakis nu kuo
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato
vertingos knigi *“
“*
*
__ * . ______
___ __________
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunam vysai dykai; mat
užmoka m ir pačtau. Iškirpkite Semia paduota kuponą, ir priaiuakitie muxų, o mas
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygeli.

Knygele veria tiek aukso, kiek ji pati sveria.
“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose ’.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatasj lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžj mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikios kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluosir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. 1 ie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ka
sant angliškus laiškus žmogus mato kaip suristi žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena
jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygeic.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau pci skaityti knygeles
adovėlis” No.1209 ir Rankvclis No.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose'.
Ši knygele ne vein mokina laiškus rasjti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
l nerasite. Ji mokina:
.yaip oa* j u Kontraktus pirkinio, pai davimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą“ ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.90 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą“ per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
- Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir me> nuo tur
tingesnių daugiau būmio turėsime. Antra — mes norime^ kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą“ daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
už jos išleidimą., - *—»
.
jįj •.
TodėJ ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
hikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A Dėlto, kad prekės tų, greit gydančių vaistų yra daug žeme
sni*, Degu per tuos daktarua šariaUnua yrs statomos už
« eiuMamus be liaudišku*, bledingus vaistus, nes tiems dak---- ----------- R T. Ifedical Institute
Jums pažibėti kiekviename atsitikime, ne žiūrint, kokįi ui
CeUlM’a, dėl naudos vi
senam krajn je ir ne dėl
ne būtu liga, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
pagelto* nelaimiagie**____
_ H
______________
nizme ligonio.
atgauti sveikata savo, kaip »Hni *u ■eakie—iefa pinigi A Dėlto, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekviena liga
niai* kaltaia
pasekmingai, per tai yra įsteigti institutai ir ligonbučiai,
8. Dėlto, kad tie atebdtinai painfriningi vaistai, kuriuos skiria _ kur kiekviena ligą yra atydtiai peržiūrėta ir atsakančiai gygarsingi daktarai, The ColBan N. Y. Medicai Institute yra
sr daktaras, kuris ms ilgo- -isos yra gerai žimonoe,
surengiami locneje aptiekoja U naujausiu
tinęs praktikos. v
vertės medikaličkų medegą. o kuriąs dėl ji
mimo, no
ad Jųsų nusilpnėjimas yra \ isados, speciališkai ir
gali
kiti daktarai,, —
jagu gi —
ir ----------------būtu
„—įgauti
„---------------------vardai tų
peržiūrėtas kuo skubian^iai, o prie tam visados yra
paskučiausių, šiądleninių gyduolių, tai ir teip M tinotu
ii vaistai tie, nuo kurių stebėtino pasekmingumo,
kaip jas uirašyt.
i tukstaačiai tekiui ligų, kaip Jusu, pagydyta.
Skubinkit dėlto, Tautiečiai, dasMiuoti apie savo sveikatą,l kreipdamiesi ypatiikai, ar laišku prie Daktaro 8. E. Hyodman,
Virinusio medikaliiko dinktoriona THE COLUN8 N rORK MEDICAL INSTITUTE
.

3262 So. Halsted SL

Uzsiraszukli Lietuvą
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Chicago, UL

