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Maskobjoj, kaip prieš karą su
Japonija, prasideda vėl kratos ir
areštavimai žmonių.
Varsa voj
suareštuota
daug
neištikimų
žmonių, ne mažai jų suimta ir
pramoningiausiame
Lenkijos
mieste Lodžiuje. Areštuoja ir
kituose apskričiuose, ne vien
Lenkijoj. Bet Lenkijoj lenkys
tės persekiojimas eina smarkiau.
Gal tai pasekmės pasimatymo
caro su Vokietijos ciesorių.
Maskolijoj iki šiol vis taip
buvo, kad kaip tik prietikiai su
Vokietija pagesdavo valdžia lenkus mažiau persekiodavo, bet ne/ ilgai taip būdavo, nes prietikiai
pasitaisydavo. Už persekiojimą
lenkų Maskolijoj Vokietija su
tikdavo švelniau apsieiti su Maskolija ir esančius nesutikimus,
jų išrišimą atidėdavo tolesniam
laikui.
Mat Vokietijai reikia, kad
Maskolija persekiotų lenkus, ne
leistų jiems susidrutinti. Mat
Vokietijai priguli dalis buvusios
. Lenkijos, kur gyvena apie 3
milijonai lenkų. Tūli apskričiai,
kaip antai Vakarinių Prūsų provincija ir Viršutine Slezija bu
vo jau beveik suvokietinti, bet
kad inlempta styga truko ir tie
jau beveik suvokietintiejie len
kai pajuto, jog juos persekioja
Prūsų valdžia, atgijo, pakilo iš
sunkaus miego. Nors Prūsuose
vokiečiai su lenkais kovoja jau
seniai, ir nors po Lenkijos padadalinimui
ta
Lenkijos
lis pateko Prūsams ir ten
kaip
vokiečiai - šeimininkavo,
norėjo, skriaudė lenkus
šokiais budais, o glamonėjo tuos,
1
kurie lenkystės išsižadėjo, bet
lenkų suvokietinti nepasisekė.
Lenkai veisiasi smarkiau negu
vokiečiai ir vietoj nykti, daugi
nasi.
Prūsų vokiečiti persekiojami
lenkai randa paramą pas lenkus
ypač Lenkijoj, nes tie kur kas
turtingesni už Galicijos lenkus.
Todėl tai Prūsams ir reikia, kad
ir Maskolijoj lenkai būtų pris
pausti, nes tąsyk jie, turėdami
pats ginti savo tautystę, negalėtų
taip remti Prūsų lenkus jų kovoj
su vokietyste. • ;
Jau ne kartą buvo Maskolijos
sufnanyta atiduoti Prūsams be
karo Lenkijos dalį iki Vištai, nes
Lenkija Maskolijos nesudrutina,
priešingai, ją silpnina.
Jaigu
kiltų karas su Austrija, kadangi
Austrijoj lenkai daug daugiaus
turi galės kelti ir palaikyti ten
savo tautystę, jie eitų iš vien su
Austrija; bet Prūsai, negalėdami
^Suvokietinti ir dabar Prūsuose
gyvenančių lenkų, nenori jų dau
giau turėti. nes "užgimus su
kuom karui, lenkai ir Prūsams,
kaipo ’savo naikintojams, būtų
neištikimi, jie pasinaudodami iš
karo, galėtų sukilti prieš savo
skriaudėjus. Todėl tai Prūsai
ir reikalauja, kad ir Maskolija
persekiotų lenkus. Mat ateityj,
su kuom vokiečiai nepradėtų ka
ro, visgi jį ir su Maskolija reiks
1 vesti, yjaigu ir Maskolijoj len
kai bus persekiojami, tai- Vo
kietijos ciecorius mano, jog jiems
nebus naudos remti Maskoliją,
/ tąsyk ir Prūsų lenkai bus priyersti būti Prūsams ištikimais.
Gal dėl pradėto Maskolijoj di
desnio persekiojimo lenkų nesu
tikimai Maskolijos su Vokietija
sumažės, bet abejotina, kad jie
sumažėtų su Austrija, o toje juk
susirišusi su Vokietija. Užgi
mus karui tarp Maskolijos ir
Austrijos, ir Vokietija jin būtų
intrauktą, turėtų remti Austriją.
* Maskolija gi visur, kur tik ji
gali ir nori kokį * svetimo
' krašto žemės šmotą paglemžti
ant savo kelio patinka Austri
ją, už kurios pečių stovi Vokie
tija.
Taip dabar dalykai stovi. Ne
sutikimai yra dideli, bet dėl jų
šioj valandoj atsilankymas caro
pas Vokietijos ciecosrių karą ga
lėjo ant toliaus nustumti, nors
1 tasai karas* nuo seniai laukiamas
t ir yra taip neišvengiama, kaip
' karas Amerikos su Japonija.

MEKSIKO.

Pereitą savaitę mieste Meksiko
ir kituose, gyventojai kėlė neprilankias amerikonams demon
stracijas. Mieste Meksiko minios
žmonių, vedamos universiteto
studentų, daužė langus ameriko
nų apgyventų, namų ir ame
rikonų
užlaikomų
krautuvių.
Bandė įsiveržti į amerikonišką
ambasadą ir konsuliatą ir viską
išdaužyt, bet policijai pasisekė
minių ten neleisti. Laike riau
šių, kaip sako, užmušta ant gat
vių ir du amerikonai.
Demonstracijos tos kįlo dėl
sudeginimo Texase be teisino
vieno meksikono, Rodriguezo. Ar
Rodriguez kaltas, ar ne, tas meksikonams nerūpi, bet jie apkal
tina ir visai teisingai, Jungtinių
Valstijų valdžią, kad ji, be teis
mo ir tikro ištirimo leidžia mi
nioms ne sulyg teisių bausti
svetimo krašto žmones. Dide
lės meilės tarp meksikonų ir
Jungtinių Valsčių gyventojų nie
kada nebuvo, todėl maža, ant
pirmo pažvilgio priežastis pagimdė nesikentimo išsiveržimą,
Mylėti amerikonus meksikonai
ištikto ne turi nei už ką. Po
paskutiniam karui, kurį dar se
ni meksikonai atmena,/jungtiniai
valsčiai nuo Meksiko atėmė ga
na didelius žemės plotus.
Laikraščiai Meksike siundo
ant amerikonų, amerikoniškieji
irgi drebia visokius apkaltini
mus, gal teisingus, o gal tyčia
išmislytus, ant meksikonų. Siundymai gi laikraščių niekur ne
prisideda prie santaikos, negali
prisidėti ir prie susitaikymo Jung
tinių valstijų su Meksika. Dau
gelis išeinančių Meksike laikraš
čių dabar pradėjo kurstyti žmo
nis, kalbinti juos boikotuoti ame
rikonus, nieko nuo jų nepirkti.
Mat boikotas pasirodė geru gink
lu prieš Ameriką, kada jo grie
bėsi chiniečiai.
Valdžia abiejų susierzinusių
kraštų stengiasi neleisti dar di
desnių vaidų, nes jie būtų vadingi abiem. Nors Jungtinių
Valstijų ambasadorius Meksike
išpradžių apkabino Meksiko val
džią, kad ji negynė amerikonų
ir šaukėsi atmonijimo, dabar jau
išteisina Meksiko valdžios pasi
elgimą.
Iš syk Amerikos ambasadorius
padavė Meksiko valdžiai protes
tą prieš neprėlankias Amerikai
demonstracijas, bet protestą Washingtone padavė Amerikos val
džiai ir Meksiko ambasadorius
dėl sudeginimo Rodriguezo, kas
civilizuotame krašte neturėtų at
sitikti.
Prezidentas Taft pranešė Mek
siko ambasarodiui, jog dalyvavę
sudeginime Dodriguezo bus nu
bausti •. jaigu pasirodys, kad jie
kalti ir jai jis Meksiko ukėsas.
Meksiko prezidentas pažadėjo
nubausti dalyvavusius mušime
amerikonų. Taigi iš prezidentų
pusės daroma viskas žmonių nu
raminimui, bet ar jiems pasiseks
tą padaryti? Juk nei prezidentas
Taft, nei Diaz negali bausti kal
tų. Ir jie negali priversti teismą
spręsti taip, kaip norėtų. Dėl
to nubaudimo gali dar vėl kilti
vaidai. Juk keli metai atgal, ka
da šerifo žmonės nušovė Lattimerė 40 be ginklių streikierių
svetimtaučių, teismas šerifą iš
teisino. Toks baudimo būdas,
turbut, neužganėdintų nei vienos
pusės, o Jungtiniuose valsčiuose
prisaikintiejie teisėjai dalyvavu
sius lynčiavime tankiausiai iš
teisina, nes ir patįs teisėjai kar
tais lynčo teismuose dalyvauja.
Tasai išsiveržimas nesikentimo
tarp gyventojų kaimyniškų kraš
tų ypač neparankus Jungtiniams
valsčiams, nes šitoji didžiausioji
ant žemės respublika garsina sa
vą apginėja kitu, < mažesnių res
publikų ir kaipo1 tokia, savi
nas! visokias sau privilegijas, o
kartais ypač su mašoms respubli
koms ir prievartą vartoja. Kai
po neva apginėja silpnų, neleidžia
į reikalus kitų respublikų kištiesi
Europos viešpatystėms. Dabar
vienok pasirodo, kad nors val
džios ir santaikoj gyvena, bet
gyventojai ispaniškųjų respublikų
nekenčia nekviestų globėjų. Kur
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gi yra nesikentimas, ten jieškomi ir kebai, kaip nuo neken
čiamo globėjo pasiliuosuoti. Jau
kartą tūlų Pietinės Amerikos
respublikų buvo sumanyta susi
rišti visoms išpaniškoms respub
likoms krūvon atsigynimui nuo
šiaurinės negeistinos globėjos.
Tas gal ir atsitikti ir morališkoji
intėkmė šiaurinės Amerikos ga
li nupulti, o tąsyk vėl pakeltų
intekmė Europos tautų.
PIETINE IR VIDURINE
AMERIKA.

Paėmę į savo rarikas valdžią
Nicaraguos revoliucijoneriai, su
savo priešais elgias taip jau žiaurai, kaip elgėsi valdžia išvytų
abiejų prezidentų. Pereitą sa
vaitę liberalų partijos šalininkai
mieste Leon sumanė atlaikyti
susirinkimą ir pakelti demonstra
cijas. Bet valdžia neleido, at
siuntė kariumenę. Kadangi pri
sakius oficierams, demonstrantai
nenorėjo išsiskirstyti, kareiviai
į pulką susirinkusių gatvėse žmo
nių pradėjo šaudyti iš kanuolių.
Užmušta 12 žmonių, o tame
ir vienas amerikonas, sužeista gi
daugiau, wiors tikro sužeistų
skaitliai!s dar nesužinota. Ame
rikos konsulis pranešė Washingtonan, jog riaušės Leone atsinau
jino. Žiaurumo suerzinti žmonės
negali nusiraminti.
Atsisakęs prezidento klausyti
gubernatorius Amą pala apskri
čio, Honduraso respublikoj, jenerolas Valladares jau užbaigė jo
sukeltą revoliuciją. Jis atsišau
kė prie kapitono uoste stovinčio
Amerikos kariško laivo Yorktown, melsdamas atsiųsti juri
ninkus ginti jį, revoliucijos va
dovą, nuo jo locnų pasekėjų.
Valladares sutiko pasiduoti pre
zidentui, nes nuo jo didesnės
malonės tikisi negu nuo savo
suviliotų ir užtai inpykusių buvu
sių pasekėjų.
Atkako Panaman Amerikos
prezidentas Taft apžiūrėti dar
bus dirbamo Panamos kanalo,
kuris sujungs Atlantišką oceaną
su Paoifiku. Apart to preziden
tas. nori, nuraminti, pertikrinti
Panamos respublikos gyventojus,
jog Jungtiniai valsčiai nemano
jų respubliką pasisavinti.
Pietinėj Amerikoj, respublikoj
L’ruguay pasibaigė revoliucija.
Revoliucijonieriai susitaikė
valdžia ir grįžta namon.

ANGLIJA.

Savitarpinis
neužsitikėjimas
tarp Anglijos ir Vokietijos ne
gali išnykti, nes abudu kraštai
mato, kad ateityj neišvengs karo,
reiks pavesti ginklams išrišti
klausymą, kam valdyti jūrės.
Iki šiol jas valdė turinti didžiau
sią laivyną Anglija; dabar vienok
Vokietija stengiasi ir valdyme
jūrių Angliją jaigu nepralenkti,
tai pavyti. Iš to kįla piktumai.
Abudu kraštai stengiasi sušnipinėti vienas kito atsigynimo paslap
tis. Anglija siunčia Vokietijon
šnipinėti savo oficierus, Vokietija
siunčia juos Anglijon. Neseniai
su plianais pakrančių tvirtovių
Vokietijoj su?Tnė du anglišku
oficieru. Paskui Postsmonthe su
ėmė vokišką oficierą Helmą be
imant tvirtovės plianą.
Helm
prisipažino kaltu esąs. Jis ' pas
tatė kaucijos $1,250. ir lauks gatutino teismo nusprendimo.

IS UETUVOS.

rasta revoliuc. literatūros lenkų, prancūzmečio), o sargybiniai tuoj
rusų ir baltarusių kalba. Iš visų užsigeidė iššauti.* Bet šaunant
trijų Umiastovskių atimta visos šautuvas sprogo ir šovusį sar____
ta:_ —
_
Dievo
meilė
iti iki
teisės ir ___________________________________
nurista ištremti
i gy- gybinį užgavo.
vos galvos “poselenĮjon”., Kiti dar, kad neužmušė.... Vakare
grįžo namo privargę, apsikulę,
trįs išteisinta.*
J
veždamies dienos uždirbto —
{
Spalių; 11 d. Vilnkuts teismo supuvusio šautuvo skeveldras.
— Lietuvos Ūkininkas —
rūmai nuteisė ienk^*'’pašaipos
laikraščio “BomHk” redaktorių
p. J. Mikulskį metakalėjimo,
18 PLUNGĖS, Telšių pav.
o laikraštį nusprendė visiškai
šioj
parapijoj šiemet pirmas
uždrausti.
kaimas Beremiai išsidalino gaVilniuje eina dabar išviso 29 nykias. Truikiai sutarė da\ is,
laikraščiai. Tame skaičiuje: len Dilpšiai jau išsiskirstė į vienakų kalba — 10, rasų — 8, lie sėd i jas. Gal ir kiti seks jų patuvių — 5, žydų — $ ir balta vyzdį.
Rūgs, 17 s. sk. naktį plėšikai
rusių — 1.
— Viltis tįsilaužė Plungės Liurdan ir pagriebė turtus stebuklingojoj vie
“Russkoje Slovo” No. 232 pra toj sukrautus aukomis.
neša, jog atrasta esą Ryme jėzui
— Lietuvos UklninkM —
tų archyvas, kuriame esą aprašyta
jų veikimas Siauriniame vakarų
krašte ir Lietuvoje. Tuos raš IS UTENOS, Ukmerg. pav.
tus išspauzdjsiaati Petrapilės Utenos miestelis nevisai ma
Mokslų Akademija.
žas, yra monopolis, 10 aludžių,
- Viltie -rmiesto ir liaudies mokykla —
mergaitėms ir vaikinams. Ačiū
Dievui, žmonės pradeda atbust
IŠ KAUNO.
— griebiasi laikraščių, f mokyk
Dūmos atstovui iš Kauno las vaikai nesutelpa, kaip girdė
gub. Fridmanui Kiuno guber- jau apie 40 vaikų mokykloj ne
natorius neleidęs* 'kaip rašo gavo vietos. Taip mokymo pra
"Rieč”, paskaityti Panevėžyje džioj, kada dauguma dar gano
paskaitos "Apie panaikkrimą ap- gal vijus. O kas bus toliau? Dar
sigyvendinimo ribų žydams“. Ry pasiturintiems pusė bėdos, kad
goje toji paskaita buw> vyresny ne šian, tai tėn vis vietą ras, bet
bės leista. 1
. J
kas daryt vargšams, kurie vasa
rą iki vėlaus rudens tarnauja?
Vyriausybė inltūrė
liaudies Juk ir jiems mokslas nemažiau
mokytojų kursus. Mokslas tęsis reikalingas! Reikėtų valstiečiams
2 metu. Kandidatai būsią pri kaip nors pasirūpint — padidint
imami nežiūrint tautos ir tiky mokyklos, kad ir beturčių vai
bos. Priimama įsieji miesto kams butų galima rasti vieta.
— Lietuvos Ūkininkas —

m. kareivių susirinkimas ir su-

— Viltis —

18

PABUOJŲ,

Užmušta
lietuvis.

vienas

kunduktorius

— Šaltinis —

IS DUSMONIO, Trakų ap.

Parapija beveik grynai lietu
viška. Žmonės dar tamsus, tai
mėgsta degtinę ir alų, o apšvie
timu nenori rūpinties. Dusmonių miestelis nedidelis, bet gir
tuokliavimo įtsaigų yra kiek ga
na. — Bažnytėlė sena, medinė.
— Šaltinis —

KAS YRA LENKAS, O KAS
LIETUVIS.

Rugsėjo 13 d. senatas davė
šitokį paaiškinimą tiems bajorims, kurie, norėdami Šiaur-vakarinio krašto devyniose guber
nijose pirkties žemės, — vadin
davo save lietuviais, kad: 1)
lenkų kilimo vadinasi kiekvie
nas, kurs yra gimęs Siaur-vak,*riniam krašte ir priėmė lenkų
tautiškumą; 2) tame krašte turi
teisę general-gubernatoriai ir
gubernatoriai nulemti, kas yra
lenkų, o kas lietuvių kilimo; 3)
paties žmogaus nurodymas, jog
jis ne lenkas, nieko nežėnklima,
jai vyriausybė turės apie jį ki
tokius nurodymus.
' — Šaltinis —

KALINIAI PRAŠO KNINGŲ.

Nepersenai besėdėdamas Uk
mergės kalėjime paprašiau kalė
jimo viršininko kningų. Bet pa
sirodė, kad beveik jokio kningyno tame kalėjime nėra. Yra ke
lios kningos, bet ir tos visai
menkos vertės: Kaip gi sura

— teltialK-

, Mažiausia ■ degtines geriama
Kauno gubernijoje. Sulig pas
kutinės apyskaitas, kiekvienam
gyventojui - per metus atsieina!
tik 4 — 5 bonkos, kitose gi
valstijos gubernijose išgeriama
apskritai nuo 10 ligi n bonkų.
Taip mąžta girtuokliavimas ačiū
“Blaivybės” draugijai.

Varšavos apskričio globėjas
kovo 14 d. š. m. (No. 598$) lei
do naudoties mokyklose dainų
rinkinėlių “Vieversėlis”.
— Lleturoa Ūkininkas — *
1

'

i-----

Iš MINSKO.

Minsko miesto dūmininkams
pasiūlius, žemiečių -gubernijinis
komitetas nutarė, paminėti 50
metų sukaktuveię kaip panaikinta
baudžiava Rosiįąje. J" Paminėji
mui nutarta inknrti Minske mo
terų mokytojų seminariją, Būtų tai pirmoji Rosfjoje moterų
seminarija.
-a t
— Vild> —

IS KETURVALAKIŲ, Vilk. p.
§į pavasarį •. Keturvalakiuose
keletas įkaušusių ūkininkų ties

smukle supiaustė vienas kitam
galvąs, už ką dabar kaikuriems
priseina ir kalėjime pasėdėti.
Dabar, vėl rūgs. 29 d. n. sk.
vienas ūkininkas ‘ir krautuvninkas, jau gerai įkaušę, susigrie
bę vieną vaikiną pradėjo mušt,
bet tas nepasidavė. Tada jie,
kaip tas vaikinas išėjo joti namo,
norėjo įdėti tą vaikiną į šal
tąją. Jis, jausdama?} nekaltu, nė
jo. Tada taip tą vaikiną sumu
šė, kad jisai visa savaitė, o dar
nekalba....
zDailų pavizdį. duoda tėveliai
vaikams I
f Ubaga Vaike.
— Lietuvos Ūkininkas —

IS VILNIAUS.

Spalių 11 ir, 12 d. Vilniaus
teismo rūmai svarstė bylą apie
agitaciją tarp kareivių. Kalti
nami buvo šeši žmones, kad pri
derėjo revoliucijonierių partijai
ir dalino revoliuc. kningeles ir at
sišaukimus kareiviams. Šaukia
mi buvo 20 liudytojų, iš jų teis
man atvyko tik 10. Trįs kal
tinamieji: tėvas ir du sūnų —
Pranas (technologijos studentas)
ir Vytautas (universiteto stud.)
Umiastovskiai pripažinta kaltais:
jų būste Vilniuje užtikta 190$

tebsko gub., sakos esą katalikai.
Žiūrint darbo sunkumo, uždir
ba jie neperdaug: 1 rub., I rub.
80 kap. per dieną; bet girtuok
liauja tai, brač, pilna burna.
Kiekvieną nedėldienį ar šventa
dienį be vargo užkuopsi ant
keleto revakasių su labai ne
geistinais atsitikimais patvoryje
gulinčių. Kiti gi, kurie dar šiektiek kojas pavaldo, baladojas po
pakampius, šaukdami, kaip pa
siutę, iš viso vieko.
Neblogiaus sudrožta ir jų užveizda, taip vadinamas podriadčikas. Jam atsitiko štai kokia
pasaka, . Prisigėręs vyras, kaip
priguli būt, pareikalavo iš žy
delio dar dauginus degtinės; mat,
namo reikią parsinešti. Žyde
lis, matydamas, kad tas ponas
jau nebeatskiria dienos nuo nak
ties, vietoje degtinės inteikė uo
liajam savo lankytojui kerosino
pusbutelioką, kurį p. podriadčikas
įsidėjo burnosėlio vidaus kešenėn. Atgriuvinėjęs iš smukios
į savo butą, užmiršo apie butelioką kešenėje ir, kaip stovi,
puolė ant grindų pasilsėt. Čia
ir atsitiko nelaimė: buteliokas
kažin kokiuo būdu atsitimšo ir,
kiek buvo kerosino, sutekėjo podriadčikui ant pilvo. Besivartant
po aslą, drapanos gerokai patry
nė apipiltą vietą, ir ant ryto
jaus turėjo jisai skirties su savo
nelaimingojo pilvo oda. Skau
dulys pašėlęs; šaukia žmogus
gvolto ir keikia atsitikimo prie
žastį, bet kągi pagelbės: reikia
kentėt; rasit “aname sviete bus
lengviaus”.
Baltrus Jurgis.

18 KUPIŠKIO, Ukm. pav.

Pas mus prasidėję kratos. Mat
Kupiškyj persimainj žandaras ir
••
urednikas, tai turį ,1r <« naujieji
norėdami pasirodę ’ darbščiais
pradėjo darbuotis,
ttigs. 15 d.
urednikas su sarg iiniu krėtė
šalnakandžįų sodžii ’ir Vidugirių vienasėdy]. Ji fčjo šautu
vų, bet žinoma nekur negalėjo
rast.... Bet štai ant galo, lyg
ant nelaimės, užėjo kokį tai su
puvusį, kaip žmonės sako — “nuo

18 GIŽŲ* Vilka v. pav.

Rūgs, 30 d. n. sk. buvo Gižų
valsčiaus sueiga. Apskelbta ke
letas “aplinkraščių, paraginta
mokesčius užmokėti, kelius pa
taisyti, taipgi vaitas pranešė, kad
pavasarį paskirtus sužeistiems
ir negalintiems dirbti, kurie pa
tenka į ligonbučius, — 200 rub.
jau užmokėjo; ir kad dar daug
mokėti reikia, tad reikalavo, kad
valstiečiai sudėtų po I kap. nuo
margo. Valsčiuje valstiečių že
mės yra išviso 12,976 margai.
Tai susirinktų 129 rub. 76 kap.;
visi beveik, be jokių ginčių ant
to sutiko.
Ant galo viršininko pagelbininkas Grikietis pasiūlė valstie?
čiams įsteigti 3-čią mokyklą
(Gižų vaisė. 2 mok.), paaiškindamas, kad valdžia duoda me
džiagą ir piningus mokyklos įtai
symui ir mokytojui algos kasmet
apie 400 rublių; nuo valstiečių
reikalauja duoti tik mokyklai
vietą (piečių) ir kas reikės, pa
taisyti. Taipgi aiškino, kad daug
parankiau būtų visam valsčiui
bendrai visos trįs mokyklos už
laikyti.
Dabar mokyklos yra padalin
tos: prie Gižų mokyklos prigu
li 7572 margai, o prie Bardauckų 5404 margai ir dėl tokio
padalinimo išeina daug neparan
kumų. Vieni priguli prie Bardauckų mokyklos, o į Gižus
daug arčiau; jiems parankiau
butų ten, kur arčiau, bet čia jų
nepriima uždyką, reikia mokė
ti; antra, prie Bardauckų mažiau
žemės ir todėl po daugiau rei
kia nuo margo mokėti. Bet pra
dėjus keliems rėksniams rėkti,
kad mokyklų nereik, kad dviejų
perdaug, gana vienos ir t. t., p.
Gr. tą klausimą atidėjo ateinan
čiai sueigai, patardamas apšviestesniems, kaip galint pasistengti
išaiškint tiems rėksniams, kad
mokykla tikrai reikalinga.. Ki
ta sueiga bus gruodžio m. š. m.
— Lietuvos Ūkininkas —

18 VABALNINKO, Pan. ap.
•

Daug bus naudos gyventojų
daliai iš kasamųjų čia valdžios
per balas didelių griovių. Ūki
ninkai, kurie gyveno toje • apylenkėje, negali atsidžiaugt, nes
iš niekam nevertų ir vietomis
vargiai ineinamų vietų, apsausinus, pasidarė puikios pievos
bei žemė. Darbininkai, kurie1

čionai
nesena! "Sudegė 4
ūkininkų triobesiai su visais pa
dargais; vieno arklys 100 rub
lių vertės, o kito apie 400 pūrų
javų. Nuostoliai dideli. Gaisro
priežastis — piemenės žaislai su
degtukais. Toji nelaimė bene
paragintų pabuojiečius skirstyties į vienasėdžius.
— Apie Pušalotą, ypač Medi
konių, Pabervalakių, Migonių ir
kitų sodžių laukiuose yra be
galinė daugybė akmenų; iš to
lo žiūrint, tarytum avių pulkai
ganosi, arba tik-ką iškirsta gi
ria, o žiūrėk, sodžiuose daug yra
triobų visiškai paršlijusių žemėsna. Ar-gi negalėtų ūkinin
kai, statydami triobas, pasinau
doti tais akmenimis — išmū
ryti augštus pamatus. Tada ir
triobesiams būtų daug sveikiau
ir akmenų sumažėtų. Kadangi
čia miškai gana brangus, tai sta
tant triobas galima nemažai pa
sinaudoti ir akmenimis, kurie da
bar be -jokios naudos riogso lau
kuose ir pievose.

rasti tik tas,' kuriam teko būti

kalėjime. •• •
Taigi manau, kad ta visuome
nė, kuri šelpia kalinius pinin
gais, nepagailės ir kningų Uk
mergės kaliniams. Kningos ga
lima siųsti kalėjimo viršininko
vardu — Ukmergė (Vilkomir),
Kauno gub. — su pažymėjimu,
jog kningos skiriama kalėjimo
kningynan. Kningos tinka lie
tuviškos, lenkiškos, rusiškos taippat ir kitose kalbose.
V. Pac.-Pomernackia.

P. S. Kitų laikraščių prašau
ši laiškelį persispauzdinti.
— Lietuvos Ūkininkas —

18“ EI D KŪNŲ.

Pasienio stotyje, Eidkfinuose,
prapuolusiu du dideliu sabalių
kailių siutimu. Svėrusiu juodu
pūdų ir kainuojusiu buk
tai daugiau, kaip 7 milijonus
markių, vadinas, mūsiškais pinin
gais daugiau, kaip 3 į milijonus
rublių. Karaliaučiaus (Prūsų)
— Šaltinis —
geležinkelio valdyba paskyrusi
didelius piningus tiems, kurie
suseks vagius bei prapuolusias
Iš ŽEIMELIO, Panevėžio ap. prekes.
— Viltis
Prieš Velykas po mūsų kai
mus vaikščiojo kažin-koks atei
vis ir rinko po 20 kap. rankpiIS LIEPOJAUS. ' J
ningių dalgėms, o kai atsiusiąs,
girdi, dar po 1 rublį, Dalges
Kaip dauguma Liepojaus liežadėjo atsiųsti prieš šienapiūtę, tuvių yra apimti lenkavimo liga
bet ir dabar nieko negirdėti. J (polska wiara) ir niekina lietu
— Šaltinis —
vių kalbą, o nemokėdami kalba
su savo šeimyna lenkiškai, tai
girdžiant iš šalies tokį kratinį,
Iš BALČIŲ, Raseinių ap.
juokas ima, o kartais net gailų
Nesenai šuva truputį apdras darosi. Kartą man nuėjus pas
kė — inkando vieną bobelę. Pa savo draugą J. Beri.... tikosi
daryta čia j tokia “rodą”: ap matyti tokią komediją, kurios
kirpta tasai-pat šuva ir tais plau niekad neužmiršiu. Motina pa
kais parūkinta žaizdos. Na, ir siuntė savo vaiką atnešti kada
neišmanėliams atrodo, kad tokie gio (ėglio). Betgi įspėkite kaip
vaistai “ųiačys”.
ji vadino tą kadagi: — “Pau— Šaltinis —»
liulku! idz przynies mioteika co
kolisia”. Vaikas tekinas išbėgo •
IS VALKININKŲ, ^rakų ap. į prieangi ir atnešė plušų (ragažių) šluotą.
Pamačiusi tai
Bažnyčioje pamokslai sakomi motina piktai suriko: “Idz ty
dviem kalbom: lietuviškai ir dumiu, nie ta motelka przynies,
lenkiškai. Lenkiškai kalbančių ta mioteika co smilkisia 1 tam
ičia daug, o tikrų lenkų, turbūt, jest za beczka”.
Na, kągi čia
ir visai nėrau
ir beatneš, maniau aš sau. Ir
Naudinga būtų sutverus žmo kągi sakystė, ko ne susirgau iš
nėms “Blaivybės” draugiją, nes juokų, kad vaikas įnešė kadagio
perdaug geriama.
šluotą ir motina pasakė: “Ten
-• Šaltinis —
czeba”.
Bet ką jiems padarysi; jiems
rodos, kad visgi gražiau yra ne
18 NAUJŲJŲ ŠVENTINU.
kaip lietuviškai —- žemaitiškai,
Užėjo traukinys ant išversto Nes tai esą “poniškai”, o jai

kai, tai esą pagoniškai — cha
miškai.
Juozapas Bermeikis.
Liepojuj daktaras Augevičius,
lietuvis, apsiskelbė kad lietuvius,
ypač nepasiturinčius, gydo dykai.
Gydo nuo visokių ligų vyrus,
moterįs, ir vaikus; važiuoja ir
į namus. Tikslas gerbiamojo
tautėčio — suteikti bie&niems
■viengenčiams pagelbą ir išsipažinti ’ su liepojiškiais lietuviais.
Todėl tautiečiai pasinaudokite,
nes kas svarbiausia, kad susikal
bėsime savo prigimta kalba, lie
tuviškai. Juk reikia atminti tai,
kad ir mokant kitų kalbų, sun
ku taip aiškiai viskas išpasakoti
^pie ligos stovį, o ką besakyti
apie žmogų visai nemokantį, ar
ba mažai “temokanti kalbėti ru
siškai, kurs jokiu badu negali
apsakyti nei ligos stovio, nei
suprasti gydytojo patarimų. Ad
resas: Žavu (Rihpaja) gatvė No.
12 D-ras Augevičius.

rūbas, sulaužytus laivus —- nebilius tragedijos liudininkus.

1, sustojo ir aeroplianas su Uigi į minutą nulėkė beveik tlK
* į
. ':
ivininku nupuolė aat žemes. ną mylią.

— Rygos Garsas —

APIE EMIGRACIJĄ.

Nepaisant į tai, jog visa Rosija, na, žinoma, ir Lietuva taip
retai žmonių apgyvenu, kad ga
lėtų suteikti puikų uždarbį ne
tik saviesiems gyventojams, bet
ir iš svetimųjų žemių suvažiavu
siems, tečiaus kasmet ji išvaro
iš tėvynės šimtus tūkstančių sa
vo gyventojų į svetimas šalis,
ypač į Ameriką. Aš nekalbėsiu
apie principus, emigraciją didi
nančius, nes apie tai turbut visi
šiek-tįek galvojantieji žmonės
numano. Taipo jau aš išeivystės negirsiu, nei neskatinsiu, —
M®
juk visi gerai žinome, kad jaigu
išeivystę iššaukia ne gyventojų
persipildymas, bet ji kįla dėl
kitų priežasčių, kaip sakysime
— Rygos Garsas —
Lietuvoje kad yra, tai ji biaurai alina tą šalį, iš kurios emig
ruojama.
Iš RYGOS.
Mano tikslas — tai nurodyti,
Rygos pajūryje rasta vieno kur ir kaip galima emigruoti,
I duonos nešiotojo pintinė, o pin kokiose šalyse labiausiai darbo
tinėje laiškas, kuriame pasakyta, jiegų reikalaujama, kas beabekad pintinės savininkas nuėjęs jojimo vienam-kitam gali palen
nusiskandinti.
Policija, radusi gvinti išsirinkti išeivystės vietą.
tai visa, ir ištikrųjų manė, kad Į Ameriką rudenyje nepatariu
duonos nešiotojas nusiskandinęs. važiuoti visiems tiems, kurie ma
Bet štai pagalios duonos nešio žai teturi piningų, kad prasimai
tojas ateina policijon ir pasisa tinus, kol darbas atsiras, — o
ko. kad jis norėjęs tik juoką pa žiemą Amerikoje sunku darbą
daryti. Policija tokių juokų ne gauti.
Į Kanadą važiuojantiems iš
pažino ir “juokdarį” patraukė at
eiviams reikia turėti: suaugu
sakomybėn.
Ign. Japenis.
— šaltinis —
siems po 50 rub. ir vaikams po
25 rub.; nuo lapkričio mėn. 1 d.
Rygos pajurės policija, drau ligi kovo mėn. 1 d. — suaugu
ge ju parubežio sargyba, darė siems po 100 rub. ir vaikams po
pas kaikuriuos žvejus Boldere 50 rub. Skirtumas daromas tik:
kratą. Buvo jieškoma prekės, 1) ūkio darbininkams, tarnaitėms
VAIZDAI IŠ EKSPRESININKŲ STREIKO BROOKLYNE, N. Y.
išmestos audros žėglio laivo “Sa- ir tarnams, jai jie važiuoja už
gan”; tečiaus nieko nerado.
imti išanksto žinomą tarnystę, ten gerai gyventi, nes darbinin
išsirinks savo prezidentu, o jai-{didėjo socijalistų balsai Buffalo,
t. y. jai jų darbas užtikrintas; kai labai pigus, — tai mišinys
2-i
.
<•Syracuse
..
gu taip. Ui gal 1912 metais
pa- i*.
j Schenectady,
ir
Ant Juglo ežero krantų rado 2) geležinkelių darbininkams, jai baltųjų žmonių su raudonvei siųlys jo kandidatūrą ir j Ame- ‘chesteryj. f’ **
Kaikur padidėjimas
išplautus du surištus storu re juos kviečia geležinkelių drau džiais (indijonais). Jie labai rikos Suv. valstijų prezidentus, siekė 500 procentų..
težiu lavonu, vienas vyriškos, gijos arba kontraktoriai; 3) vi mažai teišsilavinę užtat pasiduo Į kongresą vieni tik demokra- Septyniolikoj valstijų,,
valstijų,. kaip
kitas moteriškos lyties. Lavonai sų luomų darbininkams, skaito da kuodidžiausiam išnaudojimui; Ui pateko iš valstijų: Alabama, matyt iš paduoto surašo,
, šiais
taip labai apipuvę, kad nebuvo miems geistinais emigrantais, taigi juodame darbe Europos Arkansas, Colorado,
Florida, I metais socijalistų balsai pasiekė
gvarantuotiems užsiėmimu arba žmogus negali su jais konkuruo Georgia, Loūisiana, Mississipi, | netol 400.00a
galima nei pažinti.
važiuojantiems pas draugus ar ti, nes už tuos piningus, kuriuoą S. Caroliha, Texas. Nuo valsti
Apie paliuosuotus geležinke giminės.
indijon>s uždirba, mūsų žmogus jų Indiani, Kentucky, Maryland,
liečius ant Rygos-Orlo gelžkelio,
Į Australiją nuvežimas dykai, vargiai ar galės prasimaitinti. Missouri, New Jersey, New MILWAUKEE — ’
už vagystes bagažo skyriuje, bu papigintas ir palengvintas .jaigu Tiek tuo tarpu tegaliu paduoti Yorlc, Tennessee, Virginia, W.
SOCIJALISTŲ MIESTAS.
vo laikraščiuose rašyta, kad pa- važiuojama į šias vietas: New žinių apie išeivystę.
Virginia demokratų išrinkta di
liuosuotas tik vienas valdininkas. South Walis, Viktoria, QueensLaike
šiemietinių
rinkimų
Negaliu praeiti nepatėmijęs delė dauguma. Visose kitose
Dabar paaiškėjo kad už tą patį land ir tapo jau keliaujan štai ko: pirmiau, negu keliauti valstijose demokratų išrinkta ar mieste Milwaukee išrinkta vi
dalyką paliuosuota 6 valdininkai, tiems į Vakarinę Australiją žem Jicškotų laimės svetimam kraš- ba ant lygios su respublikonais sas socialistiškasis tikietas. Miltame skaičiuje begažo kasierius, dirbiams, gyvulių augintojams te aš patarčiau rimtai apsvar- arba mažiau.
waukee turi ir miesto majorą
jo pagelbininkas, svėrikas ir kon- ir visiems ūkio darbininkams, tyti visas aplinkybės, labiausiai
socijalistą ir ant jo rugoja ir
torščikai.
pralobę alaus leidėjai, nes'" mieste
bernams ir tarnaitėms. Minė- patariu netikėti nei vienam agentvarka ir prie socialisto majoro
tųjų darbininkų labai ten pagei-Į nū, nes jie kalbina važiuoti į
Praeitą ketvergo naktį siau daujama. Mažiau reikalaujama svetimą šalį ir aukso kalnus žayra gera, jaigu negeresne negu
tė Rygos pajure baisi audra, ku- mechanikų, bet meistrų, amatinin-! d? vien tik dėlto,, kad už tai
buvo pirma.
ri padarė daugybę nuostolių ir įkų ir darbininku <riobų staty-! jįcms piningus moka,. Geriau
nemaža žmonių pražudė. Audra mui stipriai reikalaujama.
: šiai
siai bus kreipties jį nnusimananAMERIKA PROTESTUOJA,
buvo taip didelė, kad net Dauawuiva
------ uius
Rudies (žemės) kasti -kėliaučius šiame dalyke žmones, yp«*u
ypač
guvoje vilnįs paskandino nema- ja į Broken H iii Silker Minės. ■ į valstijų perdėtinius. kaip: konMieste Mexiko, mexikonai pa
ža laivų su prekėmis ir keletą į Pietinėje. Australijoje mažiau rei-!Sulus ir jiems panašius, o Lon
kelė labai neprilankias Jungti
garlaivių. Milgrabene per *1)4 kalaujami ūkio darbininkai. Vik- done — į Anglų Emigracijos
niams valsčiams demonstracijas.
minutės paskendo- uoste garlai- torija dabar reikalauja ttik ūki- • ministerijos valdininkus.
Sudraskė Amerikos velavą ir- ap
1; kito— Rygos Garsas —
vis “Kasetka”. Keturi to gar- ninku, bernų ir tarnaičiųD
kito-į
daužė ant gatvių amerikonus.
laivio žmonės, norėdami gelbėti kių gi darbininkų ten suvis ne- Į
Išdaužė langus amierikonfškų
garlaivį, vos patįs tik galo ne reikalaujama. Į Viktoriją da
krautuvių. Demonstracijos čia
gavo. Ant Kiškių salos vilnįs bar emigruoja pagal naujo su
kilo tuojaus, atėjus žiniai, jog
išmetė į krantą pasažierių gar taisyto plano. Ten dabar kiek
Texase amerikonai lynčavo vie
laivį “Boris”. Palei Dauguvą vienas mažaturtis gali gauti nuo
ną mexikoną. Demonstrantai iš
RINKIMŲ PASEKMĖS.
daugeliui namų nuplėšti stogai, 10 ligi 200 akrų farmai (ūkiui).
daužė langus amerikonų leidžia
išgriautos tvoros, medžiai išrau- — be to dar visiems išeiviams; Kokia penkiolika metų šalyje
mo laikraščio “Mexican Herald”.
----- viešpatavo respublikonai. Dabarti net su šaknimis.- Paskandin- į Viktoriją išanksto r**'
mokama
Laikraščiai pilni siundančių ant
ta taip-gi 18 laivų su malkomis. 80% kelionės išlaidų.
Reikia
1
tiniais rinkiniais nuo valdžios jie
Amerikos straipsnių. Prieš tas
Ant geležinkelio stoties Milgra- kreipties į Agent-General for j prašalinti, o jų vieton pastatyneprilankias* Amerikai demonst
ben, vėjas nunešė keletą vago Victoria/Melburne Place, Strand, ti demokratai. Į kongresą išracijas jos ambasadorius pakėlė
pROF. W. WILS0N,
rinkta dabar 211 demokratų, 180
nų,' trįs vagonai sudaužyti. Iš Sandon.
smarkų protestą. . Ir Mexiko am
New Jersey govemorius.
Į Naująją Zelandiją papigin respublikonų ir i socijalistas.
Boldera rašo, kad netoli uosto
basadorius padavė smarkų pro
jūrės išmetė į- krantą užrubeži- tas nuvežimas III klesoje, — Senate dauguma dar pasiliko res Pažymėtina, kad šiais rinki testą Amerikos užsienių ministenį garlaivį. Pupe beveik išlauž kekoniai reikia turėti 86 — 110 publikonų : 58 republik. ir 38 mais v»*ur Uahai padidėjo balsų riui dėl sudeginimo be teismo
tas visas miškas. Medžiai netik rub. žemdirbiams, gyvulių au demokr. — Į senatą renkant 1906 skaičius už socijalistus. Išrink- Texase mexikono Rodriguez.
išrauti su šaknimis, bet sulau- jgintojams, daržininkams viso metais respublikonų buvo 58-niais tasai į kongresą socijalistas yla
žyti ir suskaldyti į gabalus. kiems ūkio darbininkams ir vi daugiaus, 1908 metais 47-niais Vietor L. Berger iš Milwaukee.
’ Edinburge rusų cerkvė iš visų 1siems kurie atkeliauja tarp rug daugiaus, o dabar 1910 m. jau Jis bus bene pirmutinis soci
ATEIVIŲ STATISTIKA.
pusių užgriauta medžiais. Majo- sėjo ir sausio mėnesių. Tarnai 32 atstovais turi daugiaus de jalistas patekęs į Amerikos na
New York. Spalio mėnesyj
renhofe Jomenska gatvė išrodo, tės tur su savim parodyti 19 rub. mokratai. Tokį ūmų persimai- cionalinį atstovybes namą.
New
Yorko portan atkako 62Balsai
ulS
socijalistus
.
šiuose
nymą
kai-kurie
laikraščiai
vadina
lyg kad ten karė būtų buvusi. 1reikalaujamas visokiame laike.
000
ateivių,
iš jų 7962 jau pirma
rinkimuose,^
fi
$ųlyginant
su
1908
politiškąją
revoliucija.
Ilgai
ir
Kelionei
jos
turi
turėti
25
—
65
Visa gatvė primėtyta telefono
Amerikoj
buvo.
53660 patįs už
vielų ir išgriautais medžiais. Yra 1rub. Naujoj Zelandijoje dabar vienoj pakraipoj repųblikonų val m. rinkimais,..p^mgėjo taip:
mokėjo
kelionę,
o 167000 gavo
taipgi apdraskyta ir keletas va- 1prasideda patsai karščiausis lai doma šalis panorėjo atnaujinimo.
V . TV
• 1910 m. 1908n». šifkortee nuo giminių. Pas gi
Valstijos
•arnamių.
' 1 kas ir todėl reikalaujami ten vi Prisidėjo prie to gyvenimo pa Callfornla
C0.000
28.144
mines važiavo 51653 ateiviai, o
5.133
Mat, brangimas, mokesčių padidėji Connecticut
12.000
Toks reginys beveik visoj Ry- isokie ūkio darbininkai.
.
.
.
32.000
34.711 7595 turėjo antrašus . negimimų,
Illinois
....
gos pajurėj. Apie 5 v. ryto, IŠiaurinėje Amerikoje lauko dar mas, o taip-gi visokie politikie Indissa ...
13.476
.A' 20.900
1960 neturėjo čia nei giminių,
£0.000
11.520
Kuomet neapsakomai siautė ju- bų sezonas prasideda pavasary rių vagiliavimai. Ne vienas iš Hansas ... 5D**?
4.500
nei
draugų. Visi tie ateiviai tu
Kentucky
.
4.037
rė. vilnįs išmetė į krantą Ro- je, o Naujojoj Zelandijoje — ru repųblikonų pastatytųjų kandida Mlchigan ..
11,586 rėjo
J. 10,000
$1949497.
Taigi ateivių
10,000
(Tenai pavasaris eina ta tų nebeturėjo žmonių užsitikė- Minnesota • V * •71 15.000
sijos žėglinį laivą “Anna-Greta”. denyj.
'
Nė v a c! a ,..
2.000
1,900 priešai neturi pamato siundyti
jimo.
Demokratai-gi
daugel
yj
da,
kaip
pas
mus
ruduo).
Jurininkai, kurie kokiu tai ste- '
68.000
New York . .V;.
33,994 ant ateivių, kad jie iš Amerikos
50,000
33,759
buklu išliko gyvi, nieku būda
Pietinėje Afrikoje, Transvaliu- vietų pasiūlė kandidatūras ga Ohio ...........
30,000
....
21,089 piningus siunčia tėvynėn tėvams
New Oklahoma
negalėjo išeiti į krantą. Tik apie je ir buvusiose Būrų respubliko bių ir ištikimų vyrų.
2,846 ar artimeims giminėms. Jie gal
2.500
South Dakota .. . . .
2.200
B. v. ryto, su pagclba parube se dabar ja^kiek gerinasi aplin Yorke, leiskim, už demokratą Tennessee . . . . .
1,878
...........
7,000
4,327 daugiau čia piningų atgabena ne
žio viršininko ir keleto žvejų, kybės, bet žmonėms, neturin Dix’ą balsavo daugybė pačių Utah
4,000
Washlngton
4,706 gu tėvynėn siunčia.
pavyko ’ išgelbėti juos. Jie pa tiems užtektinai prasimaitinimui tikrųjų respublikonų. New Jer Wisconsin
60,000
28.144
New Yorko valstijoj tūluose
seniausioji respublikonų
sakojo, kad vienas laivas “Ryga- piningų,- dabar nepatarčiau ten sey,
Eduard”, kuris plaukė iš Lie- keliauti. Be to dabar ten pa- tvirtovė, teko demokratams, ku miestuose socijalistų balsai ypač
pojaus sū preke Rygon, pasken geidaujamos tik moters — tar- rie ten ant governorio pasiūlė padidėjo. Šešiasdešimts penkiuo NUPUOLĖ ORLAIVININKAS
do. Buvusieji ant to laivo ju naitės. Pietinėje Amerikoje mū- Princetono universiteto preziden se miestuose, kuriuose pirmiaus E. St Loute, III. Gyvenantis
rininkai tik du išsigelbėjo. Sa sų baltiems darbininkams dar- tą, įžymų profesorių W. Wilso- buvo paduota už socijalistus iš čia nakaraguietis Dras John J.
Wilsonas gavo maždaug viso tik 7.850 balsų, dabar buvo de Preslio, kuris St Louise pa
ko; kad anf išplautų vilnimis, su gi sunku būtų pragyventi iš tos ną.
Uistrik tuose, dirbtame aeropliane iš Washinglaužytų audros laivų lentų rasti algos, kurią ten prastas darbi 30.000 balsų daugiau, negu res paduota . 28.000,
Toks kur būdavo mažiau kaip po de ton Parko pasikėlė, nuo 60 pėdų
atsisveikinimo užrašai žuvusiųjų, ninkas gauna, o nemokąs ispanų publikonų kandidatas.
jupninkų.
ar anglų kalbos negaus ten ki žmogus, kaip Wilsonas demokra- šimts sočijai istiškų balsų, dabar nupuolė ant žemės ir gana sun
kiai apsikūlč., Iš pradžių miJura dar ir dabar vis išplau tokio, kaip tik juodą darbą. Bet tams yra didelė parama. Ma pasirodė nuo 100 iki 500.
lą didelių* miestų ypatingai pąna į krantą priegalvius, kaldras, šiek-tiek ’pasiturį žmonės, gali noma, kad jį demokratų partija
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GERAS LAIMIKIS.
Dauville, IU. Plėšikai įsiveržė
čionykštį Panfieldo banką, su
namitu išardė kasą ir iš jos
įėmė 20000 dol. piningų ir
ičto markių už $910. ir paigo. Banko savininkai pasi
metė detektyvus iš Chicagos,
it ir jie iki šiol nieko nesusekė.

NUŠOVĖ SAVO .
DARBININKĄ.
Pittsburg, Pa. Farmieris Aufust Parkant nušovė savo darlininką Johną Salvak. ■ Su nu
jauto žmogaus kūnu išbuvo per
iaktį ir tik rytmetyj pašaukė
iaktarą, kada peršautasis buvo
tegyvas. Parkant bandė pabėgi, bet tas jam nepasisekė.

PREZIDENTAS
’f ' >
KELIAUJA Į PANAMĄ.

Washington, D. C. 9 lapkri
čio dieną prezidentas Taft iške
liavo į Charleston. Iš čia ka
riškuoju skraiduoliu “Tennessee’*
jis keliauja į Panamą apžiūrėti
kasamą kanalą, turintį sujugti
Atlantiką su Pacifiku. Bet Taft,
turbut, apie kasimo darbą men
kai ką išmano. -

PIKTI SENIAI.
Geneva, Ohio. Likosi suareštuotas 77 metų William J. Parker ir jo 73 metų moteris, už
peršovimą trijų mokyklos mo
kinių ; vienas pašautas mirtinai,
Seneliai mat gyveno priešais
mokyklą ir vaikai jiems visokius
nemalonumus darė. Ir 10 lapkrieto diena jie siausti pradėja
UŽNUODINTAS ALUS.
Senis paleido šruotų patrono šū
Lionardville,
Kana.
Nuo vį ir pataikė į tris vaikus. Dar
rychnina užnuodįnto alaus pa- žadėjo nušauti ir vieną moterį.
mirė čia 19 metų Edvard Person, o jo draugas mirtinai
rga. Alų jie atsinešė iš kei NEPASISEKĖ NUSIŽUDYTI
>rės vieno savo pažįstamo.
Pittsburg, Pa. 32 metų Charles
Winkler, su mieriu nusižudyti,
iššoko nuo šeštų lubų per lan
JUOKAS UŽMUŠĖ.
gą vieno banko. Bet vietoj nu
Eagle, Wis. Gyvenantis čia sižudyti, nusilaužė tik ranką ir
o metų senelis Edward Ros- nūsigrendė galva. Mat pulda
įngham, perskaitęs laikraštyj mas, jis nupuolė ant ištiestų te
okį ten juokingą straipsnį, pra lefono vielų, kurios jį sulaikė
ėjo taip juoktiesi ir to juoko ir sumažino puolimo smarkumu
egalėjo suvaldyti, kad nuo juoo pasimirė.
SUNKUS APKALTINIMAS.

PAVOJINGA SUNKENYBE.
Washington, D. C. Nenuma
nydama kokia povojinga medega yra viduryj, 11 metų Mabel
Anderson paėmė du viedreliu
pilnus kokio ten skystimo ir
pernešė juos kiton vieton. Tik
pamatęs tai jos tėvas paliepė
jai atsargiai viedrelius padėti.
Juose mat buvo nitroglycerina,
kuri prie ^mažiausio susitrenkimo galėjo eksplioduoti.
SUDEGĖ GARLAIVYS.

Milwaukee, Wi«. Ant Michigan ežero, netoli Copper Harbor
sudegė su visu garlaivis “Wasago”. Garlaivis gabeno žemdarbijkas mašinas ir akstinuo
tas vielas. Viskas buvo gabe
nama Kauadon.

Wheeling, W. Va. Moteris de
tektyvas, persirėdžiusi ligonių
prižiūrėtoja, dabojo ligonbutyj
nuo nuodų, apsirgusį milijonie
rių Schencką. Ji dabar pranešė,
jog jo moteris jai siūlė 1,000 dol.
jaigu jį įbers nuodų į jo valgį
Daabr jau, turbut, Schenckienė
ne greitai turės progą ką non
papirkinėti, nes ją pasodino ka
lėjimam
NEPAPRASTA PRIEŽASTIS
SUSTABDYMO SUSINĖSIMŲ
TELEFONU.

Montezuma, Ga. Kadangi čia
telefonai nesidarbavo kaip rei
kia, telefonų kompanija nusiuntė
darbininkus ištirti priežastis.
Darbininkai ir rado prie vieno
stulpo ant vielų pakartą negrą.
Minėtas negras buvo minios
lynčiuotas.

GAL PERSIVALGYS.

New York. Gyvenantis čia
Ratje Siedenburg savo palaikus,
10,000 dol. užrašė sąvo 12 drau
gų. Iš tų piningų jie turi pa
imti 500 dol. ir parengti sau
pietus. * Pietus vienam žmogui
turi atsieiti po $41.60.

SAJAUSMINGAS PLĖŠIKAS.
Denver, Colo. Plėšikas anl
vienos tuščios gatvės užpuolė
turtingą galvijų augintoją Dixoną, jį primušęs, atėmė pinin
gus ir paskui tuojaus telefonavo policijon, ir jai pranešė, ko
kioj vietoj guli Dixon. Ištikro
toj vietoj jį ir rado. Mat plė
APLĖKĖ BALTIMORĘ.
šiko nenorėta, kad jo primuštas
Baltimore, Md. Prancūzas or- žmogus ilgai be pagelbos ant
laivįninkas Lathan vinginatu keliu gatvės gulėtų.
aplėkė Baltimore Jr už tai gaus
dviejų laikraščių paskirtą dova
ną 5000 doL ir 500 dol. nuo mi MERGAITĖ LEIDŽIA PATI
lijonieriaus Winnonso, nes La- SAVE ANT LOTERIJOS.
tham lakiojo apie jo namus, ir Tacoma, 11 lapkričio. Viena
milijonierius per langą aeropla
gražiausiųjų Tacomos mergaičių
ną turėjo progą matyti. Latham Mtss Lavone Livingstone, turin
ore išbuvo 42 minuti.
ti 20 metų amžiaus, sumanė indomų dalyką. Manydama, kad
Amerikoj būtinai turi susirasti
EKSPLOZIJA ANGLIŲ
10 tūkstatočių vyrų, kurte norėtų
KASYKLOSE.
gauti pačią už vieną dolarį, ji
Delagoa,
Colo. . Kasyklose leidžia ant loterijos pati save.
Vietor American Fuel Co. atsi Kada 10.000 vyrų sudės po vieną
tiko ekspliozija, kuri išgriovė dolarį, ji po traukiniui kortelių
kasyklų olą ir užkirto darbinin turės vienam pakliūti ir duos
kams išsigielbėjimo kelią, kitus dar jam iš loterijoj laimėtų pi
užbėrė. Iš viso, kiek susekta, ningų $5.000. Jaigu tas laiminužmušta 58 darbininkai, 18 gi gasai vyras nepanorės jos imti*
oloj užbertų išgelbėjo. Pirmiau tai turės išsižadėti ir piningų, o
šiai atkasė 8 slavakus, kurie ne jaigu jinai nepanorėtų tekusio jai
buvo užgauti. Gelbėtojams jie, vyro, tai .ji atiduos jam 5.000
mušdami į sieną, davė ženklus, dblarių ir jis galės susirasti pa
jog jie dar gyvi Jie buvo 2600 čią, kokia jam patinka. Panelė .
pėdų po žeme. Vienas iš gel Livingstone šitokią savęs lote
bėtojų, jaunas vaikinas Evans riją daro su labdaringu tikslu,
atidavė savo saugojančią nuo du nes $5.000 iš surinktų piningų
jų kepurę vienam atkastam dar bus pavesti labdarybei.
bininkui, bet paskui pats, atsiskyręs nuo kitų, oloj paklydo ir
REIK PASIDABOT
užtroško.
NUO CHOLEROS.
Illinois valstijas sveikatos da
ORLAIVIU ATGABENO
botojai gavo perspėjimą, kad ati
PREKES.
džiai žiūrėtų į atvažiuojančius iš
Columbus, Ohio. Phil O. Pa- Rosijos ateivius.
Waukegan’o
mėce atlėkė Wrighto aeroplia- sveikatos komisijonieriui nurody
nu ir Dayton į Columbus ir ta, kad jis dabotų šiuos žmones:
atgabeno šilkų audimus. Visą Petrą Sirvydą, Alę Paul ut ką,
kelią, 65 mylias nuo Dayton į joną Margumą (Morkūną, ar
Columbus atlėkė jis į 66 minutas, Moc^cų?), Apoloną A k sa mitą,

Dną Mons ir Petrą *’ Earendą ir ne, pasilieka sau tik tiesą ne
(Orentą?). Jie visi esą abejoti- priimti ardžiusių tvarką. Algų
reikaluose kompanijos sutinka
*i sulyg choleros. ,
tartiesi tik sugrįžus streikieriams
darban.

7. U PEABODY, MASS.
\ Čionykšte šv.'Jurgio D-ja pa
rengė prakalbas. Kalbėtoją pa
kvietė kuningą Urbanavičių iš
Lovven, Mass. Iš kalbos matyt,
kad kun.'Urbanavičius nori darbuotiesi mūsų žmonių labui.
Nors oras buvo biaurus, bet kuningas lytaus nepabijojo, atkako,
kaip buvo pasižadėjęs. Jis savo
kalboj paaiškino naudingumą
draugijos ir jos mierius. Toliau
aiškino, kas mums neleidžia do
riškai, politiškai ir ekonomiškai
pasikelti. Aiškino mus kelius,
kuriais eidami, galime pasikelti.
Nors tamsunų visuomenei jo
žodžiai nepatiko,, bet trokštanti
šviesos bus jam dėkingi už jo
prakalbą ir joje išreikštus pamo
kinimus. Kad tai visi mūsų ku
ningai rodytų žmonėms kelią
kaip išbristi iš sloginančių mus
vargų, vaisiai tokių pamokini
mų būtų svarbus, nes kuningai
turi intekmę ant žmonių. Toki
tikrai gero geidžianti lietuviams
kuningai pakeltų tarp žmonių ir
Akėjimo intekmę, nes • geras ir
doras mokytojas gali mokslą pa
kelti, gali savo dorumu pakelti
ir mokinimo mokslo galę.
Jurgis Bareiša.

16 E. ST. LOUIS, JLL

randa proga plaukus rauti, o tą
mūsų lietuviai taipgi mėgsta.
Ne kartą paskui už pasimokinimą,
kaip reikia remtiesi, policijoj ne
vienam reikia dešimtinę • užmo
kėti. Kningos ir laikraštis daug
mažiau iš kišeniaus piningų iš
trauktų, bet su išlaidoms mat
mūsų lietuviai nesiskaito, jie
mano, jog kas brangesnis, tas
turi būt geresnis. Tos nuomonės
besitaikydami, neseniai net 90
dol. policijos stacijose paliko.
Neseniai čia iš Lietuvos atkako
dti merginos. Už jas jau ir peiliai buvo darbe.
Rumb.

vardytas

“Mūsų

lietuviai

yn

veikli taute”; išguldyta jam«
Darbai čia šiuo itau
apie pradžią lietuvių ateivystei
dutiniškai. Gyvuliu si lykloį Waterbury, pagiriama lietuviu
se dirj>a geriau, negu f | mėveiklumas, aprašoma lietuvių
nėšių atgal. KitoA di uvėse
draugijos bei jų veikėjai.
EKSPLIOZIJA ANGLIŲ
darbas irgi eina nėtloga
Pirmutinis lietuvis atvykęs į
IĮ
New
Jersey.
Jau
ir
šito
Jau buvo rašytą, Wrad ta staKASYKLOSE.
Waterbury buvęs tūlas J u re vimiesto ekspreso vežėjai sutiko
žnyčia.
tomą
nauja
lietuviška
1
Hillsboro, III. Anglių kasyk
čia; •atvyko čia jis 1871 m.; da
priimti New Yorko vežėjų pa
Darbas eina- labai pflenj *a; dar
lose Shval Coal Co. Panamoj,
bar gyvenąs New Britain*b;
darytą sutartį su kompanija. To
daug
reiks
laiko
iki
ji
b|
į pastaMontgamierų pavietyj, atsitiko
Pirmutinė įsikūrusį čia liet, drau
dėl jų streiką ir.eant kartu galima
tyta. Klebonija ir mokykla jau
smarki dujų ekspliozija. 50 dar
gija
yra šv. Kazimiero Dr-ja;
užbaigtu laikyti. Bet unijoj yra
beveik pabaigta. Vaitus jau mo
bininkų dirbančių oloj išgelbėjo,
įsikūrė ji 1885 m. ši draugija nuo
neužganėdinimas, todėl streikai
ko naujoje mokykloje. -Moky
iš viso gi oloj būro 350 darbi
1893 m. pasikvietė kun. Žebrj ir
išnaujo gali kilti. Vežėjai rei
tojauja panelė Čajliaus^ytė iš
ninkų, 300 buvo toli nuo ekspliopradėjo manyt apie pastatydinikalauja, kad^ jiems būtų leista
Colinsville
’
s
ir
vietinis
vargonin

zijos vietos. Iš viso užmušė
mą lietuvių bažnyčios ir paga
unijos ženklus nešioti, o eksprekas Motiejus Budrii---MU kurį
—x
penkis darbininkus ir 18 sužei
lios
su pagelba visų lietuvių ją
. so kompanijos nesutinka.
kun. J. Gadeika ati viętė iš
dė.
pastatydino.
Čhicago, III. Mokinių ra pusėIš BOSTON, ILL.
“Lietuvos Sūnų Draugystė”
Jersey City, N. J, Streikuo
tinas būrelis; mokomai angliško
įkurta 1900 m. Draugija gerai
janti ekspreso kompanijų vežėjai
Po
streikų
darbai
pas
mus
la

je
ir
lietuviškoje
kalboje.
—
Daugelis
Lietuvos
žmonių,
vei

RAUPLĖS MICHIGANO
atmetė kompanijų pasiūlytas iš
E. St. Louisiečįai dabar labai bai smarkiai eina, dabar dirba kusių “laisvės metu” sėdi dabar pasiturint ir turint 350 sąnarių.
VALSTIJOJ.
lygas. Kadangi ir New Yorko
rengia vestuves; paskutiniose kas dieną.
kalėjimuose ar skursta ištremti 1901 metais draugija buvo orga
Lansing, Mich. 30 vietų Mi- vežėjai priėmė kompanijos iš
Lietuvių čia yra didelis būre Sibiran, ar Rosijos šiaurėn. Pe nizavus orkestrą, kuri dabar yra
dienose vestuvių buvo apie pusė
chigano valstijoj siaučia smar lygas tik su pasarga, jaigu jas
lis. Visi - gražiai gyvena; nors rėjo metai — apie kalinius tapo žinoma, kaipo Morissey Band.
tuzino.
kiai rauplės. Smarkiausiai jos priims Jersey City’ies vežėjai, tai
Gedimino Draugija įkurta 1890
8 lapkričio buvo valstijos rin kartais kaip kas ir pasigeria, bet užmiršta, nors jų vargai nei kiek
siaučia menkapročių namuose tiems atmetus, atmes jas ir New
m.
Ji yra antra seniausioji Wakimai. Lietuviai mažai juose te ir taip per daug linksmybės in- nesumažėjo, anaiptol Rosijos ka
Lapecz’e. Vienas menkaprotis Yorko vežėjai ir streikai trauksis
terbury
lietuvių draugija.
gavusių
muštynių
nebūva;
jau
dalyvavo, nors turi klubą, vadi
lėjimuose padėjimas daug bloges
iš namų pabėgo ir gali ligą dar toliau. Tas gi viskas pasilieka
Šv. Juozapo Dr-ja įkurta 1896
namą politiškuoju. Matyt toks ir svetimtaučiai pradeda lietu nis tapo. Labai vietoj čia p. K.
išplatinti.
Jo dar nesugavo. taip, kaip buvo.
vardas priimtas yra daugiaus dėl vius girti.
Šimaitis Rankpelnio 44 nr. sako: m. Turi 180 sąnarių.
Smarkiai rauplės siaučia mieste
Lietuvių pyl iečių polytiškas
Kaip girdėt, neužilgo bus čia
‘•Atminkime juos. Palengvinki
mados. —
me
j
lemi
vargą
vargti,
misų
pa

Sa?i>aro.
klubas
įkurtas 1893 mf, iš pra
Furrington, W. Va. Darbai
lietuviška
valgomų
Kad ir darbai Čia pagerėjo, atidaryta
reiga pasirūpinti, kad jie nors
džių
teturėjo
17 sąnarių, dabar
čia silpnai eina. Darbininkams
daiktų
pardavinė.
Mat
lietuviai
bado
nekęstų.
Męs
nejusime
libet mūsų biznieriams: ne labai
duodami tam reikalui keletą ska turi 158.
Draugija turi savo
moka mažai, o pramitimas bran
kaip sekasi, ypač smūklininkams suprato jau, kad jiems nėra rei
tikų, o Jiems jau bus didelis
NIEKŠO DARBAS.
gus. Tai nors iš darbininkų dar
palengvinimas, kūno sustiprini namus 103 Green str.
bloga, nes jų čia per daug jau kalo sunkiai uždirbtus piningus
mas
ir dvasios sutvirtinimas”.
Lietuvių neprigulmingas • pobo
kompanijos
sau
didelius
tur

Ausbuon Park, N. Y. Čia, rado
kimšti j svetimtaučių kišenių.
prisiveisė;
P. Keserauakas.
Kai-kurie' žmonės vėl ■ ėmė dė litišk. klubas įkurtas 27 rūgs.
IS WATERBURY, CONN.
vėjo lapais užneštą kūną 10 tus surenka, patiems darbinin
6 lapkričio d. D. L. K. Viti tam reitadui aukas, šit Viltyje 1903 m.; turi 129 sąnarių. .
metų mergaitės, Xlarės Smith. kams lieka badas. Gerai būtų,
Waterbury yra 22 lietuvių kartauto Kliubas parengė prakalbas.
118 ir 120 numeriuose yra pas Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 5
Ji buvo prismaugta, sunkiai su kad lietuviai dirbanti kitur, kur čiamos, 10 mėsos ir valgomųjų ’
Lietuvių susirinko apie jo asme
Iš PITTSTON; PA.
kelbta
aukos ištremtiesiems; su kuopa įkurta apie 1894.
darbai
gerai
eina,
iš
kur
darbas
žeista ir Nužagta. Suėmė pas
daigtų krautuvių, 8 vaisių ir sal 7 lapkričio dieną Pi t ts tone mu- nų. Kalbėjo K. C. Pasnekartis
Lietuvių Soc. Sąjungos 34 kuo
jos tėvus dirbusį negrą, kurio galima gauti, apie tai savo kitur dumynų krautuvių, 2 drapanų zikališkos kuopos buvo pareng iš Belleville, III. Jis aiškino or dėta iki šiol 25 rub. 10 kap. Kiti
žmonės, jai ne piningais, tai rū pa įkurta apie 1903 m.; turi
kambaryj rado kruviną skepetaitę. skurstantiems broliams praneš krautuvės, 2 barzdaskutyklos, 1 '
ganizacijų
reikalus
;
ragino
klau

tas koncertas ir prakalbos, Kal
Mergaitė, matyt, buvo užpulta tų. Lietuvių yra čia keletas, bet aptieka, 1 autuvo krautuvė, 1 .bėtojas pakviestas bavo: A. An- sytojus prie kokios draugijos pri bais, apavalu ir kitais daigtais ima apie 30 sąnarių.
šelpti kalinius ir ištremtuosius.
Lietuvių Kapinių Dr-ja, susi
einant jai mokyklon, kuri yra iš jų tik trįs kningas ir laikraš agentūra (K. Kažemeko) ir 30 tonov. Pirmiausiai pagriežė ant gulėti. Ir ištikro lietuvis, jaigu
Reiktų, kad ir Amerikos lietuviai deda iš Gedimino, Lietuvos Sū
čius
skaito.
Tautietis.
tik du blokai nuo jos tėvų namų.
draugijų bei organizacijų.
smuiko Antonovo rrtbteris ir Fr. nori svetimame krašte lietuviu čia prisidėtų: tai bendras mūsų nų ir šv. Petro ir Povilo dr-jų;
Veikliausios iš j draugijų yra: Rudaičiutė ant piano. Mtfzika- likti, turi prigulėti į lietuviškas
reikalas. Taipgi būtų gerai, kad įkurta 1903 m.
“Aidas”, rengia teatrus, dainas; liškoji dalis publikai labai patiko. draugijas. Tas pats yra ir su
aukos galėtų plaukt .ne per reApaštalystės Maldos < Dr-ja
EKSPLIOZIJOS.
yVater. Liet. “Šviesos” Draugi Antonov savo kalboj aiškino prancūzais: prancūzai savo taudakcijas, bet per tam tikrą ko- įkurta 1899 m., turi 700 są
ja, turi savo kningyną, į kurį žmonijos gyvenimą. > Jis savo tystės tvirtai laikosi tik ten,
Kenton, Ohio. Čia esančioj
buvo buvęs Lietu- narių.
ateina visi lietuvių kalboje lei kalba nuramino viąy^, .neužgavo kur jie turi savo konstitucijas, mitetą, koks
lentų pjovykloj atsitiko garinio
IŠ BROOKLYNO, N. Y.
voje pirma.
Gyvojo Ražančiaus Dr-ja įkur
džiamieji laikraščiai, beto “Švie
kur jie gali savo draugijas su
katilo ekspliozija. Užmušta ke
nei kuninginrų.
ta 1899 m., turi 150 sąnarių.
sos
”
dr-ja
rengia
paskaitas,
dis

tverti.
Tas
pats
yra
Amerikoje
turi darbininkai.
Darbininkai
Po Antonovo kalbos bpvo dekDr-ja
Lietuvos Jaunikaičių
sustojo aplink katilą susišildyti tarp lietuvių, lietuviškų draugi kusijas, koncertus ir tt.; disku liamacijos. Dekliartfavo Marijo ir su vokiečiais: vokietystę čia Lietuvoje tūlų žmonių buvo pa įkurta 1909 m., turi nemažai sąjų, kuopų, kuopelių, ratų, ra sijos yra surengiamos kas antrą
ir tąsyk plyšo katilas. '
na Žilinskaitė. Po dekjiamaci- palaiko tik vokiškosios draugi duotas sumanymas, kad kuningai, narių.
telių ir tarp pavienių ypatų.
nedėldienį; kningynu gali nau- jos ėjo kalba Petro krosinausko. jos; neprigulinti į vokiškas drau
kalėdodami, riijktų aukas L. Moks Šv. Jurgio Gvardijos Dr-ja
Buvo parengtas balius “Lie doties visi lietuviai be jokio už
Scattle, Wash. Anglių kasyk
Jo kalba nepatiko, kadangi jis gijas užmiršta, kad jie vokiečiai. lo ir Dailės draugių namams. įkurta 1906 m.
tuvos Sūnų” draugijos. Ten šo mokesčio, tik jaigu kieno noras,
Patrijotas.
lose Black Diamond atsitiko eks
Pittstono merginas užgavo, nes
Daugelis kuningų šį sumanymą
Susiv. 'Liet Rymo Katalikų
ko, gėrė kazyravo, buvo ir toki, gali sušelpti kningyną mokes
pliozija, kuri išgriovė olas ir už
joms pasakė, kad . Jos. neturėjo
peikia
ir
aukų
rinkti
nenori.
Kai11
kuopa įkurta 1898 m., turi
kurie kauleliais nuo kitų pinin čiu lOc. į mėnesį.
bėrė darbininkus. Nėra nei ma
svetainės apleisti ir-už kitokius
kurfe
net
sako,
kad
jie
negali
ar
200
sąnarių.
žiausios vilties juos išgelbėti. gus ėmė, ant galo pradėjo muš Žadama taip-gi įkurti mokyklą, dalykus (o gal jis ?ties£ turėjo. 15
nenori to daryti dykai. Viltis šv. Marijos Blaivininkų Dr-jos
LAIKRAŠČIŲ.
tis.
jai ne dieninė, tai vakarinė. Visuomenė ir mergijibms privaReikia- skaityti pražuvusiais 15
per kelius numerius stengėsi per- kuopa įkurta 1899. m-» 25° R’
12-tą lapkričio dieną Apšvie Čia randasi bent penkiolika Vyks
darbininkų. Dabar jau nei ne
Tarp Lietuvos “partijų” eina tikrint kuningus, kad sumanymas narių.
’lo reikalavimus s^a(yti^if peikti
r-z».
tos draugija perstatė p. M. Pet tančių lietuvių, tai galima būtų
bandoma užgriuvusius gelbėti.
jas už tai, ką jos .bolog daro. įdomus prisikaišiojimai. Vieni ki yfra visai geras ir kad kuningai ga Waterb. Liet. Apšvietos Dr-ja
rausko parašytą operą “Adomas, ir dieninė mokykla turėti. Yra
Kalbėti visiemš teisybę, nepai tus kaltina už nesirūpinimą moks li jį įvikinti, jai tik panorėtų ir įkurta 26 lapkričio 1906 m., turi
ir Jie va”; režiseravo p. Bukš- čia, teisybė, parapijinė mokykla,
sant, ar kas bus tuom užgautas lais bei įvairiais tyrinėjimais ir turėtų gana tėvynės meilės, Kas- kningyną, kurs vertas $300; tu
naitis.
19-tą
dieną
Simapo bet mažai kas ten galima iš
GAISRAI.
ar ne, tai pareiga doro žmo vieni prieš kitus, kai vaikai mar žin, ar ji pertikrins.
ri 150 sąnarių.
Dauk. Dram. Draug. perstato mokti, nes mokina prancūziškos
gučiais, giriasi savo nuopelnais.
New York. Sudegė čia Ro- ant scenos dramą 4-rių veiks vienuolės, nemokančios letuviš- gaus. Red.).
Susivienyjimo lietuvių AmePaskui vėl kalbėjo A. Antonov Iki šiol pastovesnė ir ramesnė lie
salind trioba prie Manhattan avė. imų “Blindą”, parašytą Žemkal kai; vien ką vargoninkas poriko
11 kuopa įkurta 1894 m.,
Garsusis p. J. Gabrys lietuvių turi 450 suaugusių ir 30 vaikų.
< Dvi ypatos užsimušė, o keturios nio. 24-tą šito mėn. i-ma kp. terių lietuviškai pamokina, tai apie muziko^ svarbą. Jis pa tuvių inteligentijos dalis užmeti
sakė, jog muzikantai yra sura- nėjo neramesnei ir karštesnei, kad laikraščiams (Vilčiai, Liet. Ži Susivienyj imas turi 10.708 sąna
tapo sužeistos..
Prog. Susiv. Liet. Moterų Ame ir viskas. Pavasaryj buvo atsi
mintojais ir linksmintojais drau ji nesirūpina , Lietuvos praeitim. nioms, Tčzynei, Draugui, Vien. rių visoj Amerikoj.
rikoj parengs balių, prakalbas radęs mokytojas lietuvis ir pragijos, kada nuliūdimas ir nu Neramesnioji dalis ilgą laiką į Liet.), prisiuntė aprašymą (vi
Lietuvių pašalpinė Dr-ja įsi
ir loš komediją viename akte šė vietinio klebono kun. P. Siausiminimas apima, muzika pake tuos užmetinėjimus nepaisė ir ra siems tą patį!) savo pasikalbėjimų kūrė 1904 m., turi 90 sąnarių.
“Daktaro kabinete” sutaisytą K. rusaičio, kad priimtų, bet tas
lia avagią atskirų žmonių ir vi šė tai, kas jai daugiausia rūpėjo: su indų ir aigyptenų atstovais,
šv. Stanisalvo Dr-ja įkurta
M—s.
nesutiko; nežinia dėlko.
sos draugijos. Daina* drąsą su apie revoliucijas, maištus, streikus, buvusiais jų tautiškam kongrese 1902 m., turi 250 sąnarių.
Balių rengėjai, paprastai da Waterbury ir socijalistai nesocijalizmą, Marksą, Engelsą ir tt Bruxelles’e ir atvykusiais pasisve šv. Vardo Dr-ja prie šv. Juo
teikia, pakelia dvasiu.*
f - Philadelphia, Pa. Santaikos
lina lepelius prie bažnyčios kun. apsileidžia: rengia paskaitas, suPaskui Antonoviefl ant smui* Dabar dalykai kitaip virto. Karš čiuotų Paryžiun, šituose pasikal zapo bažnyčios įkurta 1900, tu
teismui pasisekė šiuom tarpu su V. Varnagirio, bet tas ir ne
lošia kokį veikalėlį ir tt.
ko gražiai pagriežė r tas jos tesnieji, susitelkę prie laikraščio bėjimuose jis padavęs sumanymą ri 120 sąnarių, iš kurių 30 su
taikyti gatvinių karų kompaniją miega; bijodamas, kad- jo iš
Nesenai čia suimta keli de
griežimas visą publiką sugrau- Visuomenč, visai jiems neprip įkurti laikraštį, “ginantį visų nu tveria Šv. Juozapo gvirdiją.
su pasirengusiais vėl streikuoti rinktųjų ta maža saujale nepa
sėtkai darbininkų už vogimą
rastu tonu ir styliu jau kaltina vergtųjų tautų teises”. Savo su Rūtos Dr-ja, moterų, įkurta'
dino.
<onduktoriais ir motormanais. gadintų, kviečia savo mokyklos
Scovill Mfcg. Co. dirbtuvėse.
Paskui dekliamAvo P. ki iliaus- ramesniuosius, “konservativinį gai manymu p. J. Gabrys sukėlęs 1906 m., prasidėjo su 39 sąnaBent tuom tarpu streikui už akių vaikus, kurie apipuola lapelių da
Tarpe suimtųjų yra 18 lietuvių.
kas. Bet dar jis pirmą kartą valą”, kad tai jie nesirūpino pra “entusijazmą”. Įvairių tautų at rėmis, dabar-gi turi 112.
jž bėgta.
lintojus ir jie turi nešdintis. Nar
J. M. Nepilnametis.
stojo prieš publiką, tai truko jam eities ištyrimu. Sako, kad da stovai (matyt ir p. J. Gabrys
Lietuvos Brolių Dr-ja įkurta
sus ir gerai ir dorai auklėjami
drąsos ir per tai dekliamacija bar “net kuningeliai’ rašo apie prezentuojasi kokiu-nors atstovu) 1907 m., turi 78 sąnarių.
New York. Prie streiko vaikai! Nėra ką sakyti! — Kun.
socijalizmą,
Darvino
teoriją, susirinksią plačiau tą reikalą apnegeriausiai išėjo.
ekspreso kompanijų vežėjų pri Varnagiris važinėjo Europoje; jo
šv. Juozapo . Brolijos Dr-ja
Iš RACINE, WIS.
Paskui buvo renkamos aukos Džiordano Bruno ar Galilėjų, bet kalbėti. — Ar bus iš to debesio įkurta 1905 m.
sidėjo vežėjai motorinių vežimų, parapijonai, jam sugrįžus, pasi
d.
spalio
čionai
buvo
pa29
Pittstono kningynui Sumesta jiems “trūksta pažinojimo Lietu lietaus — nežinia.
New Yorko pramoninkai, kadan- tiko, su iškilme, už ką jis jiems
Artojų gymnastikos k lubas
silnksminimo vakaras (balius) $12.15.
vos socijaliniai-kulturinės evoliu
v.^i vežėjų streikai jiems kenkia, žinoma užfundijo, bet garbintojai
įkurtas
1909 m., turi 30 sąnarių.
parengtas S. L. A. 169 kuopos.
Publika per visą laiką gražiai- cijos”. Taigi kaip persimainė
calbina
ekspreso kompanijas begerdami susipešė. Prieš VarMinėtasai laikraštis, surašyda
Pasilinksminimo vakaras buvo užsilaikė, už ką jai priguli pa rolės!
Draugas tik dabar, paėmęs iš mas visas šias draugijas, paduo
ėuogreičiausiai susitaikyti. Gy nagirį dėl lapelių draskymo bus
su svaiginančiais gėralais, bet dėka, nes tas ne visur atsitinka.
Atkreipus spyglį į “konservaty- Šaltinio, indėjo žinią apie piktadė- da visų jų viršininkų vardus u
ventojai kreipėsi prie miesto ma sušaukta visų Brooklyno drau
mūsų mieste, miesto valdžiai už Padėka priguli taipgi Antono vinį gaivalą” Visuomenč N7—8 jystes Čenstakavo vienuolyne.
joro reikalaudami, kad jis strei gijų konferencija.
pavardes. Nenorėdami daug už
draudus visose svetainėse pasi vui ir jo moterei už gražų iš p. Analf&beto lūpomis sako:
kams kokiu nors budu galą pa
imti vietos, męs jų neperspau
Brooklyniečiai nori išgauti linksminimo vakaruose vartoti
•‘Niekinama
“lenkiškoji”
ar
pildymą muzikališkos programo
darytų. Miesto majoras laikraš nuo miesto valdžios vakarinę mo
džiame. — Į laikraštį įdėta i«
“
poniškoji
”
praeitis,
kartu-gi
ir
svaiginančius garalus, ir lietuvių dalies. Ačiū taipgi dekliamatoVien. Liet. Nr. 45 p. A. M paveikslų: viduryj kun. Petras
tyj “\Vorld” pagarsino, jog strei- kyklą su lietuvišku mokitojum,
jaučiamasi ar bent žadama tapti
balius turėjo atsibūti be jų.
tikrais ialiea fieimininkaia, teigi Martusevičiąus primena, kad įsi- Saurusaitis, iš viršaus: Karalius
riams, ačiū ir publikai už gražų
kieriai ne unijos pripažinimo rei bet, rodosi, kam naujos, jai
ir jos evoliueifos, istorijos pasek
30 d. spalio buvo prakalbos, užsilaikymą ir už aukas, kurias
kalauja, bet vien, kad dėl strei yra jau Brooklyno “Liaudies”
mių paveldėjais. Kurgi nuosek kurusioji 1906 m. * Lietuvių Dai Urba, Jonas Rikoraįtis, Jurgis
parengtos L. S. S. A. 124 kuopos
lumas? Tasai trukumas tegalima lės Draugija Shenandoah, Pa. iki Kaženiekas, Jurgis
mūsų
kningynui
sudėjo.
Bendoraitis,
ko vežėjų, tie kurie neužsilaikė ra mokykla, kurioj greit prasidės
ikaikkinti mūsų idėjiniu visuo
Racine. Kalbėtojai buvo: iš Chi- ji
miai nuo darbo nebūtų prašalin lekcijos. Nuo mokinių bus ima
meniniai — kultūriniu neifiaiplė- šiol tebegyvuoja. Si draugija iš Stanislovas Mikulskis, Karalius
cagos p. J. Gaigalas, iš Milwautojtmu, kultūriniu barbaringumu”. leidus iki šiol vieną tik paveikslą Kažemekas, Vincas Zubrickas;
ti, ko kompanijos nenori priža ma po 10c. įžangos.
kee, Wis., draugas F. Drutsas,
Sitą-gi “barbaringumą” dabar “Prie Liuosybės”, bet kadangi to
dėti.
apačioj: Stasys Senkus, Jonas
Čia vienas karštas svieto ly iš Racine, M. Vasilevičius. Žmo
imasi prašalinti Visuomenčs ra paveikslo išleidimas paėmė dau Polaitis, Motiejus Dambraus
Iš BESBEE, ARIZ.
gintojas baigęs Veiverių semi nių buvo prisirinkus pilna sve
šytojai,. “visuomeniečiai” “darbo
New York. Mieste majoras narijos 2-rą kursą, 31 spalio d.
Darbai čia eina gerai ir uz- sluogsnių judėjimo idejininkai”, giaus kai 1000 dolarių (stebėtina, kas, Jonas Pruselaitis, J. Tre
tainė, ir visi buvo užganėdinti,
kodėl taip daug), tai draugija nu čiokas, Jonas Žemantauskas ir
Gaynor pranešė ekspreso kom visiems bemiegant išėmė iš ki
p. J. Gaigalo ir kitų prakalbomis darbiai neblogi, moka $3.50 ji “kairysis šviesuomenės sparnas” silpo. Kita draugijos nusilpimo
Jonas I. Kovas.
panijoms, kurių vežėjai streikuo šenių apie 130 dol.
8 darbo vai. čia yra vario ka ir kaip ten dar kitaip, kaip jie
ką liudyjo delnų plojimai.
priežasčių
yra
ta,
kad
visuomenė
ja, J°g jos neturi tiesos siųsti
Didvyris. ..
Aukų surinkta $4.48 kuopos syklos. Kas moka kasimo dar vykusiai ir nevykusiai vadinas, anąsyk labjausia akį atkreipė į re
vežimų su neturinčiais laisnių
6IS-TAS.
reikalams; Prie kuopos prisira- bą, gali čia atkati. j
vietoj kad pasivadinus stačiai ir voliuciją.
vežėjais, taigi su streiklaužiais,
Lietuvių
čia
yrą
4
šeimynos
šė aštuoni nauji nariai, o tame
suprantamai — socijalistais. KąDabar nesenai Philadelphioj įsi
nes tie, be abejonės, laisnių\ ne
Esančios Britiškame muzejuje
ir 18 pavienių. Daugumas gy gi — kiekvienas pasakys, Dieve,
IS ROCKFORD, ILL.
3. merginos.
kūrė nauja lietuvių dailės draugi lentynos su kningomis, jaigu bū
turi.
Tokį jau padavadyjimą
vena
Lowel,
Ariz.
.
iš
kur
už
5c.
padėk, padarysite, ką žadate, bus ja. Ši draugija norint viską turė
30 spalio d. čia buvo prakal Ig. Mačiuliuį sudarius keletą
išleido ir majoras miesto Jersey
tų sustatytos vienon eilėn, už
draugų, 30 d. spalio tapo sutver galima į Besbee atvažiuoti. Dar ačiū. Tik Visuomenč, duodama ti partyviška, bet šitoks noras pa
bos
parengtos
lietuvių
“
terptauCity. Policistai jau sulaikė ke
lengva
gauti.
Gerai
būt,
kad
ta T. M. D. kuopa iš 6 sąnarių. bas
šitokį pažadėjimą (sunkiu-stmkiu, rodo tik “mūsų jaunųjų entuziastų imtų daugiaus kai trisdešimti
lis ekspresinių kompanijų veži tiškos” Socialist partijosT^Kalbėdaugiau
lietuvių
susispiestų.
čia
vos išvelkamu styliu), tarytum nesubrendimą”. P. A. M. Mar- dvi mylias.
Nors keli mūsų miesto lietuviai
mus, kurių vežėjai neturėjo lais- tojas buvo iš Chicagos, P. Pus
J.
Stonis.
pakriipa, tampo dar pečių ir, lyg tusevičius kviečia, kad dailininkai
kunigis. Jo prakalbą negalima pradėjo kalbėti nesąmones, buk
. i nių.
Po Amerikai Indijoj daugiau
pasipuikindama, lyg .gąsdindama.* susispiestų apie vieną jau esančią
nupeikti. Po prakalbai kalbė piningai surinkti T. M. D. kuo
sia
yra išdirbama medvilnės.
pos
lieka
viršininkų
kišenėse,
sako:
taigi,
imsimės,
imsimės
to
dailės draugiją ir įkurtų vieną
f New York. Streikuojanti New tojas ragino Gegužio “Keleivį”,
Iš DELWER, IA.
darbo
ir
“
duosime
darbo
buržubet
protingi
vyrai
neklausė
tų
“didelį dailės veikalams fondą”.
Yorke ekspresso kompanijų ve užsirašyt ir sakė būk ne dėl
pliauškalų.
aziškiai-“tautiškiesiems“
moksli
Detroitui neužilgo elektrą pra
Darbai eina čia neblogai.
žėjai sutinka nuo panedėlio grįž kokio “biznio” tai daro, tik
ninkams “atitaisinėti” mūsų tyri
Darbai pas mus eina silpnai;
Lietuvių
yra
didelis
būrelis.
dės
gaminti Niagaros vandennorėdamas
jį
praplatint.
Pirkė

ti darban, jaigu ir streikuojanti
nėjimus”.... Drebėk, pasauli! — “WATERBURY AMERICAN” puoiis.
pribuvę
iš
kitur
darbo
negali
Ateina
čia
2
egz.
“
Saulės
”
ir
.
jų
neatsirado.
Jersey City išlygas priims. Bet
Kani-gi tas kraipymos ir toks faAPIE WATERBURY
vakariniame streikierių susirinki Čia reikia pasakyti, jog mi- gauti, nes ir čionykščių darbinin “Lietuvos”, bet ir tų laikraščių
naberiškas
nosies rietimas?
kų
be
darbo
yra
daug;
kai
ko

čianykščiai
lietuviai
neturi
lai

me, kada buvo perskaitytas pa nėtoj Socialistų partijoj yra
Alaskoj angliniai plotai esą
LIETUVIUS.
Ne vietoj ir dar be nuopelnų
darytas sutarimas, daugumas at geresnė tvarka, negu buvo pir- kios dirbtuvės vos kruta, o ki ko perskaityt, nes nedėlios die
verti
$200.000.000.
■
'
f
didžiavimos žmones tik prajukins,
metė
sutarimą.
Didžiausios miaus, nes 2 karštuoliai, kuriems tos dirba po 8 vai. ant dienos. ną daugumo lietuvių namuose
Laikraštyj “Waterbury Ame
*. Čionykščiai lietuviai prie skai būva alaus bačka, o tas čianykš- gąsdinimas dar nesančiais daly
ekspresso kompanijos sutinka nekaip čia sekėsi, išvažiavo Chirican
” 24 rūgs. 1^10 buvo tilpęs
Surengimas ir išleidimas W«bnieko
nenugąsdins.
O
ypač,
tymo
nelabai
linkę:
laikraščius
čiams
lietuviams
geriau
patinka
kais
Klausęs prakalbų.
atgal priimti streikuojančius ve cagon.
'dar skaito, o kningas tai visai ma negu skaitymas, ypač, kad su kad ir patįs “visuomeniečiai”, gana ilgas straipšhis apie Water- ster'io anglų" kalbos žodyno kaš
žėjus vis tiek, ar jie yra nuirtai,
žai kas skaito.
Merkurijus.
šildžius smegenis * rudžiu, atsi- anot to paties p. Analfabeto, xm- bury lietuvius. Straipsnis už- tavo netol $400.000.

UETUVIAI AMERIKOJ.

LIETUVIU

n

damies už tyrinėjimų, daro, .tai
tik reakcijos laiko priversti.,..
Mat, tyrinėjimai ir galvojimai tai
ne jų esąs dalykas, nes visur, kur
visuomenės ir historijos moks
las išsiplėtojęs, “visuomeniečiai”
tik verčią tą mokslą “nuo galvos
ant kojų’* (tarytum kokį mėšlą)
ir iš to turį daug daugiaus naudos
ir mažiaus vargo.... Taigi, ar
ne čia tik ir yra tas barbarizmas,
kuriuo Visuomenč taip švysterėjo
per panoses kitiems. Ir kasžin,
bau ką gero gali ištirti tyrinėtojai,
kuriems pirmiausia rūpi “kojos”
(spardymos?), o "galva” tai tik
iš prievartos....

IS DARBO LAUKO.

7$

nė, kuri nesielgė pagal savo vy
Žemė aplinkui Šanchajų yra labai derlin
1$ VISUS.
ro sektantiškų pažiūrų: -;&w'
ga: ją tręšia nešvarumais ir per metus nu
brangią arendą, pigiai mokėja
ima dvi, tris pjūtis. Bet pati vieta yra labai
||
Austrijos
sosto
įpėdinis
yra
darbininkams
ir buvo nebloga
vienoda: iš visų pusių, kiek akįs užmato,
Su paveikslais
yra traukiasi platus ryžių ir medvilnės lau karaliaus Franc.-Juozapo brolio komersante. Ji-gi ir Tolstdi’jaus
Ferdinand'as veikalus pardavinėjo • brangia
Franc
kai, aplinkui gi nei vieno medelio. Nedideli sūnus
' Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.
Franc,-Juozapas
yra
labai senas kaina, tuotarpu kai pats Tol
kanalai, priedupiai išvagoja šalį į visas pūsis.
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo. ir
ir
gal
jau
greit
užleis
savo vie stoi’jus juos visiems buto paJaisiais veža ryžių šia” dus arba branginamą
na n r nei u vaizdeliai.
vaizdeliai
papročių
tą įpėdiniui, šitas įpėdinis netu vedęs už dyką. Paskutinės ži
medvilnės vaisių.
Su paveikslais
Teologijos profesor. Amsterdame,
Iš kitų žymesnių miestų svarbus yra Tjen- rįs nei tiek proto, nei tiek ge nios skelbia, jog dr. Mokoveckis
Verta
J.
Laukis
tsin.
Jis yra kaip ir prieplauka didžiausiam rumo, kaip dabartinis karalius, Tolstojui apreiškė, kad jaigu
Verte J. Laukis
■ pasaulėj miestui Pekinui, dainiškos ciesorystės šit kaip aprašo vienas Amerikos Tolstoi’jus važiuos toliaus, tai
Franc jam gresia mirties pavojus.
sostinei. Tjen-tsin stovi nepaprastai derlingoj rašytojas (W. Curtis)
Ferdinandą:
“
Jis
turi
46
me
20; IV kn. Kar. VIII, 1 ir Ezek. XII, 25. Visose ši asilaičio, toliaus ant nešyklos neša įžymų
srityj, viduryj bekraštės lygumos, apdengtos
tose vietose yra veiksmažodis, priklausąs artimiausiam ap dariną, o paskui jį seka didžiule svita. Mies medvilnėmis sodyklomis ir ryžių laukais prie tus amžiaus, yra šaltas, saumy- U Paryžiui vėl gresia potvy
tarimui. Bet kadangi šitas artimiausias aptarimas negali tuose stovinčiuose prie Didžiosios upės yra- didelės, laivinės upės Pei-cho įtakos ir yra lys, .siauraprotis, priešgina, ne niai. Nenustojantjs lietus labai
būti duotas, tai vietoje jo pasirodo apsakomasis sakinys, daug arbatos sodyklų; čia taipgi išdirbama šiL vaizbos centru Chinijos šiaurei, Mongolijai šnekus žmogus, be takto bei so iškėlė Senos upę. Labai iškilus
. kuriame veiksmažodis tiesiog atsikartoja. Persakant tre kai, iš čia išvežama ryžiai, statymui medžiai
Priebaikališkbsios šalies rusams. Tjen- cialinio sugyvenimo palinkimų, yra ir Mama. Bijoma, kad vėl
čiuoju asmeniu, šitas apsakomasis sakinys nupuola ir vietoje ir akmeninė anglis.
i •
t tsitio gatvės nesulyginamai yra platesnės kaip apskritai nedaro gero įspūdžio“. neatsikartotų Paryžiuj potvyniai.
jo žydiškai vienval išeina neaiškiai išreikštas, neaprybotas
Miestas
Nganking,
- ; v—
o- — o, apsiaustas bokštajs *pa-uŠanchajuje ir Kantone; ten sunkenybių per- Franc Ferdinandas yra didelis Valdžia ėmė rūpinties, kaip čia
l
•'
■
■
■
•
•
7 sienomis,
f nesšiojimas atsibūva padieniais, kuomet Tjen- reakcionierius, nors sakoma' kad apsisergėjus nuo didelių bėdų.
darinys. • Šitai, “aš busiu tuo, kuo aš busiu” pasisako: godomis ir augštomis
kampuotomis
“jis bus šituo”. Mozė klausia: kaip tavo vardas? Į šitą maža kuo tesiskiria nuo kitų dainiškųjų mies tsine ir Pekine yra vartojama arbos, užkin dėl jo nešnekumo tikros jo pa
reikia atsakyti: “ehjeh, aser ehjeh”, kuriam tolygus yra Kn. tų. Jame yra keli dideli kningynai ir-spaus kytos arkliais ar jaučiais. Tjen-tsine yra di žiūros nežinomos. Franc Ferdi || Vanduo upėj’ Senoj kįTeisėjų XIII, 17, 18. Iš vienos pusės tas reiškia: Izraeliui tuvės. Jo apielinkėse randas medvilnės dirb džiausias krautuvės druskos šiaurinei Qtini- nandą išauklėjo jėzuitai ir jis la gteitai. Rytinuose Prancūzi
nereikia žinoti Dievo vardo; Dievas bus jam visa kuo, kuo tuvės, padarančios audimą “nanką” ir dainišką Jai ir javų klėtįs Pekino maitinimui. Didžiau yra karštas Vatikano garbinto jos apskričiuose jau yra tvanai.
jos. Yra spėjama, kad patapęs
bus, ir jei Izraėlius atsižinos tą iš prityrimo, tai ir už atlasą.
sios krūvos druskos, ryžių, kviečių, pridengtos
tenka jam. Iš kitos pusės, šitais žodžiais pasisako ir tas:
Prie upės Chan sątakos su Jantsekiangu ragažėmis traukiasi upės pakraščiu. Iš Tjen- karalium, jis pašauks prie val
jei Izraėlius nori turėti Dievui vardą, tai lai jis būva toks, stovi didelis vaizbiškas miestas Chankou su tsino išvežama medvilnė, avių ir verbliudų džios poly tikus kuningus ir pil || Prancūzijoj upė Nenotha ir
kuris be ypatingų aiškinimų tiesiog išreikštų Izraėliaus są- 100 tūkstančių gyventojų. Tai yra didirafc- vilna, kailiai ir pinti šiaudai; įvežama ryžiai, dys visus popiežiaus įsakymus. jos prietakos išsiliejo per krantus
dorą su Dievu ir jo globėjimą Izraėliaus; tas pats atsineša sia Chinijos prekyvietė vaizboje arbata. Arba* maist nes prekės, opiumas, metaliniai išdtr- šiaip jau privatiškame gyveni ir vanduo užliejo daug kaimų.
me Fr. Ferdinandas esąs geras Mieste Nansy yra 1,500 žmonių
ir prie Izraėliaus tikėjimo. Jame ant pirmos vietos stovi tos skrynios yra tokios sunkios, kad viertfs įtniai.
* , >’
netekusių
pastogės.
Mosilio
klausimas ne apie tai, kuo Dievas yra pats savyje, tik apie žmogus kaip tik paneša vieną ant pečių. Ga > - Netoli nuo Tjen-tsino stovi Pekinas, Chi vyras ir tėvas.
Hloinis
išsiliejo
ežeras.
Už
tai, kuo jis yra savo žmonėms. Jo pabudis ne metafi- lima numanyti kokį triukšmą padaro nešioto-- nijos sostinė. Jis yra pastatytas ant lygu
lieta
daug
dirbtuvių.
Nuostolius
ziškai dogmatiškas, tik empiriškai etiškas. Be to, šitas jai, arbatos skryniomis prikrauti laivai if mos, {didelio keturkampio išvaizdoje. Peki
tvano padarytus skaito milijo
vardas turėjo tą svarbią augštesnybę, jog jis turėjo tik einantieji vienas paskui kitą nuo krantą Bet ną perkerta du upeliai, bet arti miesto nėra
nais frankų.
formališką pobūdį, padarydamas savimi tik rėmą, kurio bjauriausia už viską yra savotiška chiniškoji- j^jos upės. Pekinas susideda iš dviejų, greviduryje galėjo plėtotis padorybė. Šita aplinkybė buvo ne- kvapsnis, prie kurios negreitai galima pri ta stovinčių miestų, kurie yra atidalinti vie
|| Amerikos rinkimų pasekmė
išpasakomai svarbi išsidirbimui izraėliškos vienadievybės. prasti.
nas riūo kito vidurine augšta siena. Nuo ši
nudžiugino
Europos komersan
Tuo tarpu kaip kituose tikėjimuose, dėl dieviškų vardų
Pats karščiausias laikas Chankou’je yfa va ltos sienos į šiaurę guli taisyklinio ketvirtaitus.
Berline
ir Londone biržose
reiškumo visa kas vedė prie didesnio dievų atidaiinimo vie sara. Atėjus pirmiems arbatos lapams visi inio pavidale totoriškas arba mandžuriškasis
pakilo visokios vertybės.
no nuo kito, tai čia visai buvo, antraip. Visiškai neaprybo miesto gyventojai laksto kaip padūkę; žmo miestas, j- pietus — dainiškasis. Chiniškas
tas materiališkoje atnašoje vardas ne tik nestato šitam vys nės grūdasi prie dirbtuvių ir biurų; šituo miestas sulyg vaizbos ir pramonijos yra veik
|| Laike paskutinių rinkimų ir
tymuisi iš jokios pusės jokių rubežių, bet formališkai iš laiku ateina laivai naujų arbatų ir užstoja vį- liausia sostinės dalisk Jis atrodo mūgine sto
ant
prigulinčios Jungtiniams
reikštas dieviško vienumo varde supratimas gelbsti teipo- są kelią; dieną ir naktį europinio kvartalo vykla. Jo piečiai užstatyti vežimais ir šėtro
valsčiams
salos Porto Rico regi ir suvienijimui įvairių tikėjimiško gyvenimo pusių. Vi gatves ir piečiai yra pilni žmonių su reika mis; nelygiomis gatvėmis dunda trankus ve
pūblikonams
nepasisekė: išrink
sos jos susirieja į vieną dalyką; vystymąsi eina gilyn, ne lais. Šitas verdantis veiklumas tęsiasi tris žimai; abišaliai gatvės vietoje šalygatvių yra
ta teisdarių butan mujarsistai,
^platyn ir juo gyvenimas darosi gausesnis, juo Dievo vardas vasaros menesius, pačiu karščiausiu ir sun įdubę takeliai, kurie po lietui pavirsta į klam
tik miesto viršininkus kaip kur
.gauna pilnesnį turinį. Tik kaip varde: “Tėve musų, kuris kiausiu meto laiku. Bet vos. skrynių su ar pų purvyną, sausu gi laiku į' sluogsnas dul
išrinko republikonus.
esi danguose” visas jo turinys pilnai išsisemia, teip ir Izraė bata siuntimas pasibaigė, biuruose užeinu vų kių; už klėčių, stovinčių .prie pat gatvės,
liaus tikėjimas pašibaigia, kaipo toksai. Kad nuo to laiko siška tyla; tik vieni chiniškieji pirkliaį?ne- glaudžiasi nameliai, kuriuose gyvena pirkliai,
|| Mieste Mexico, laike nepa
išeina iš vartojimo ir Jehovos vardas, tai šitas yra vienu sliauja siuntę tabaką, odas ir šalies išdirbųiius,. šitą kvartalą perkerta keli nubėgamieji ka
lankių amerikonams demonstra
iš tų supuolimų, kuriais teip nepaprastai apstinga Izraė
Tarp arbatinių pirklių yra daugybė rasų. nalai, kurių smirdantis vanduo yra vartoja
cijų ant gatvės policistų nušautas
liaus istorija.
Rusiškieji pirkliai arbatą siunčia Rosijoų ma gatvių laistymui.
FRANC. FERDINANDAS, vienas demonstrantas studentas
Vienok Johovos vardo tikėjimiškos svarbos inkaino- dviem keliais: jūromis į Odesą, arba ąausy
Totoriškasis miestas yra suplanuotas taiAustrijos sosto įpėdinis.
ir vienas norintis pažiopsoti
jimu nėra išrišamas dar klausimas sulyg pradžios. Labai keliu kirbinėmis, kurios eina Siberijos pues*- syklingiaus, bet iš pažiūros nėra gražesnis už
išsiplatinęs pirmiau manymas apie tai, kad jis yra genetiš- tan Kiachton, stovintin ant Mongolijos, ru- chiniškąjį. Gražios vietos yra tik aplink sve Jis yra vedęs Sofiją Chotek, amerikonas. Laike demonstraci
jų suėmė 217 demonstrantų.
kame susirišime su aigiptiniais ir kunigiškais sanprotavi- bežiaus.
J timų žemių pasiuntinijos ir didžiomis gat paeinančią iš senobinės cechų gi Laikraštis “EI Pars” sumanė,
minės,
buvusios
kitą'
syk
turtin

• mais, naujesniame laike teisingai buvo atmestas. Prie
Arbatinė kirbinė paprastai susideda iš^pen,- vėmis, kur per kanalus nutiesta marmuro
šingai, reikia pripažinti, kad vardo esmenyje, kurio eti kių — dešimties vežimų arba rogių, kartai* tiltai su simboliškų gyvulių paveikslais. To ga, bet dabar nubėdnėjusios. Vi nubaudimui amerikonų už lynmologiškas aiškinimas paduota 3-me sk. “Išeities knigos”, jų skaitlius pasiekia iki dviejų šimtų. Ant, toriškojo miesto vidurys padaro trečią miestą sokios kunihgaikštienės norėjo čiavimą Rogriguero, boikotuoti
gludo senesnė forma Jahu, kurią, nežiūrint į kilusius tam kiekvieno vežimo dedama nedaugiau penkių rtaipogi apvestą aptvaru su ketveriais vartais. impiršti Franc Ferdinandui sa amerikoniškas prekes ir nieko
pasipriešinimus, galima įžiūrėti tikruose varduose, kurių arbatos pakų po kokius; 150 svarų. Kiek* Tai yra “geltonąsis” kvartalas; jame yra svar vo dukteris, bet joms tai nepa nepirkti esančiose Mexike ame
sudėjiman įeina Dievo vardas Ja ir Jahu, ir kurių žy- vieną paką apsiuva jaučįo oda. Iš užpaka bus Chinijos triobesis, ciesoriškasis rūmas, iš- sisekė: Ferdinandas paėmė už rikoniškose krautuvėse.
mes galima rasti kai kur ir ne pas Izraeliu, kaip antai lio kiekvieno vežimo pririšama pufidas šieno lauko apmurintas geltonu porcelėnu; cieso pačią kad ir neturtingą, bet my
Neprilankios amerikonams
hamatiečio varde Ja’ Ubidi ir damaskiškojo karaliaus ir avižų krepšys arkliams šerti. Ant stočių, riaus valdiniams jis yra neprieinamas. Ap limą mergaitę. Jų svotba atsili
Ja’lu-Ja-hu-ilu. Kad toki vardai galėjo pasidaryti per in- pastatytų pakeliui, kirbinės arklius apmaino. linkui jį yra sodai su ūksmingomis alėjomis, ko 1900 metais. Bet kad ir yra demonstracijos Meksike, iš mies
to *Mexico persikėlė ir į kitus
terpimą žydiškojo Dievo į skaitlių kitų tautų dievų (SchraKirbinė eina neapsistodama ir važiuoto kioskais*), priemonišku ežeru. Vartai, ati jie vedę, visgi daugelis kunin- miestus. Mieste Guadalajara mi
gaikštienių
iki
šiol
trokšta,
kad,
der, Baudiessen.) tai yra prileidimas niekuomi nepatikri jams parsieina miegoti ant pasėsčių, neatsi dalinanti totorišką miesto dalį nuo dainiško
namas. Be to Tiele ir Stade parodė didelę tikrybę to, kac žiūrint į šaltį, kuris pasiekia 40 laipsnių, ši sios, ant nakties yra uždaromi. Juos nakčia Ferdinandui patapus karalium, nios demonstrantų norėjo įsi
garbinimas Jahve (Jahu) buvo vietiniu kultu pas kenitus tokiu keliu arbatos pervežimas traukiasi ne atidaro tik valandai laiko valgomų daiktų pra jo patr nebūtų pripažinta už ka veržti į amerikonišką konsuliaraliene, kaipo nepaeinanti iš ka tą, bet jas policistams pąšisekė
ir nuo jų Mozė perkėlė pas izraelitus. Faktai, patvirti mažiau kaip metus laiko ir yra sujungtas su leidimui.
”
rališkosios giminės. Kuningaikš- nustumti. Nuo konsuliato nu
nanti šitą nuomonę, kurią, rods, Dillmann*) atmeta kaipo didelėmis sunkenybėmis. Pusnįs ir gilus snie
Pekine randas svarbiausieji chiniškieji tienėms tai tųr būt nepasiseks, stumti žmonės, daužė langus
gai sutrukdo kirbinės ėjimą. Trumpesnis ke šventnamiai. Dangaus šventnamis ir Žem
. •) Handb. der Atl. Theol., pusi. 103.
nes Austrijos karaliai turi pilną amerikoniškų krautuvių. Mies
visai savarankišką ir nepriparodomą, yar tame: 1) nu lias per Odesą, bet nedaug kas juomi pasi dirbystės šventnamis, apsodinti keliomis eilė tiesą vesti moteris, kokios jiems te
Ciudad
minios
viską
rodytas kn. Teisėjų I, 16 ir IV, 11 sanryšys terp kenitų naudoja, kadangi už arbatą parsieina dideli mis nuoamžinių medžių. Dangaus šventna patinka, o kita, pati Sofija Cho išdaužė amerikoniškame * konir Mozės vuošvio, kuris kitoje vietoje vadinama Madiani- muitai mokėti.
mis su dviem kylančiais vienas viršui kito
suliate. Tos demonstracijos- roAnt Jantsekiango priedupio stovi įžymus stogaįs, stovi ant terasos, kurion veda mar tek yra gana protinga ir taktin
tiečiu; 2) tas, kad senovės izraelitų supratimu Jehova ant
Įdo, j°& daugumas meksikonų ne
ga moteriškė.
Sinajaus; todėl ten ir reikia jieškoti pradinės jo garbini vaizbinis miestas Šanchai, turįs didelio euro muro laiptai. Jis yra papuoštas vemiksuotu Kitą syk Austrijos sosto įpė kviečia ir neužsitiki didžiausiai
mo vietos; 3) didelė svarba, kurią ir vėlesniame laike tu pinio miesto išvaizdą. Privažiuojant prie jo porcelėnu ir įvairios varsos (mėlyna, švies- diniu buvo Rudolfas, vienutinis Amerikos respublikai.
rėjo kenitai, priimti į izraėliškosios tautoj? sądėtį, dalyke dar iš tolo matai visą girią stiebų, žėglinius raudone ir auksgeltone} medine drožyba.
Franc Juozapo sūnus, bet jam
aštraus Jehovybės išpažinimo. Rods, gal šitas perkėlimas laivus, džonkas, garlaivius, dirbtuvių dumŽemdirbystės šventnamis yra mažesnis ir mirus “iš savo rankos”, įpėdi || Jungtinių valsčių ir Mexikt
tiętė tik paviršutinę formą. . Kuomi buvo pas Izraeliu, tuo- traukius, šventnamius ir didelius namus. Šan užsibaigia trimis einančiais vienas po kitam niu patapo Ferdinandas. Austri prezidentai, kiek tik gali, sten
chajuje yra puiki pakrantė su visa eile rūmų, stogais; balkonai ir lipynės išpuošta įvairios
mi anaiptol jie nebuvo niekur kitur.
bulvarai, daugialubiai namai, europinės sank varsos jiekštomis. Netoliesia nuo šito švent- jos žmonės iki šiol mano Rudal- giasi stabdyti kilančius nesiken
rovos, bankos, rateliai, plačios, tiesios, grįstos namio stovi sena, apleista misijonierių jė (ą tebėsant gyvu ir tiki, kad timus tarp gyventojų Jungtinį
' 57. ABELNAS TIKĖJIMIŠKAS PADĖJIMAS.
kada-nors jis pasirodys ir pa valsčių ir Mexko. Prezidentai
Apie buvusį Izraėliuje pirma tikėjimo į Jehovą įve gatvės, gražus sodai ir gojai; ant gatvių yra zuitų observatorija su keistais astronomiškais darys daug gero žmonėms.... Taft pažadėjo nubausti dalyva
dimo laiko, tikėjimiškų sąlygų laiką, žinome mažai. Iš judėjimas ir bruzdėjimas. Europiečių yra instrumentais iš chiniškojo žalvario; senobiškų Žinoma tai tik pasakos. Bet yra vusius lynčiavime Rodriguezo, <
rišamą vertę šitame dalyke turi viena ar kita pažiūra ,į trįs kvartalai; vienas prancūzų, kitas anglų, drakonų paveikslai, puošianti šituos instru dar kitas kuningaikštis, kurs, mi Mexico prezidentas tą patį prt
patriarchų istoriją. Kad šitie pasakojimai neturi pilnai trečias amerikiečių. Puikiausi namai yra ang mentus, kaipo ir patįs instrumentai, ačiū sau rus Fr. Juozapui, gali draug su žada daryti su mexikonais nu
istoriško pobūdžio, tai tas pripažinta kuone visų. Vienok liškoj dalyj. Aplink europinį kvartalą nu sam Pekino klimatui, išsilaikė puikiai. Čia Ferdinandu panorėti užimti Aust skriaudusiais amerikonus, Ok
supratimui ir kainojimui jų yra didelė pažiūrų įvairybė. sidriekęs purvinas, smirdąs dainiškasis mies pat yra ir rusų observatorija, turinti prie sa rijos sostą. Tai yra kunin- lahomoj tūlas meksikonas už
vęs chiniškąjį kningyną, ir mokykla jauniems
Maža šalininkų randa dabar mytologiškasis jų aiškinimas, tas.
Šanchajaus klimatas yra nesveikas. Jo mandarinams, kurioje yra mokinama kalbos gaikštis Karlas, sūnus Otto ku- mušė policijos perdėtinj ir ta«
kuris ypatingai Goldzihero*) buvo nuvestas iki pačių kraštemperatūra yra nepastovi.
Nepaprasta anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir mandžurų. ningaikščio. Be abejo pirmą suprantama, sukėlė dar didesn
sias tiesas turi Ferdinandas^ bet piktumą amerikonų. Kas iš tt
.*> Der Mythua bei den Hebraeem und seloe geschichtlicbe
kaitra pasikeičia dideliu šalčiu, taip kad
Entiricklung.
Pekinas yra sujungtas su kaimyniškais jis nėra populiariškas tarp žmo vaidų užgims, dabar negalimi
tutinių rubežių. Kuenen ir kiti, priešingai, į šituos pa tankiai upė užšąla, nežiūrint į jos sriaunų te miestas laiviniu kanalu ir prastais sauske- nių ir kariu menės, Karlai-gi yra žinoti, aišku tik, kad abiejų kraš
sakojimus žiuri kaipo į padavas ypatingai į genealogiškus, kėjimą. Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. liais, ant kurių yra didelis bruzdėjimas karie populiariškiausias. Dėlto-gi- yra tų valdžia stengiasi tolesnius vai
kuriuose atsimuša atskirų giminių istorijos; šitiems moks europiečiai savo namus apšildo. Chinai to tų ir vežimų, kirbinių, arklių, mulų ir pėsti- sakoma, kad jaigu tik kariumenė dus stabdyti, tik valdžios besislinčiams didelė dalis minimų juose asmenų yra heroes niekuomet nedaro: juo yra šalčiau,'juo dau
čia įsimaišytų, tai Karlas gal ir tengimus gyventojai gali j nie
eponymi. \ ertų atidžios minėjimų iš patriarchų Iaiktr~jie giau jie velka ant savęs knatinių arba kaili r Svarbiausia sostinės aptelinkių ir pamiesti- pataptų sekančiu Austrijos kara kus paversti. *
juose nemato. Bet Dillmann*) ir kiti šitame klausime nių apsiautalų.
nių kaimų pramonija yra daržininkystė ir so
Šanchajiškos sankrovos dainiškame kvar dininkystė. Kita pramonija yra išdirbimas lium.
|| Miesto Toluga Mexike, nuo
•) Handb. der Atl. Theol., išleista Kittelia.
tale taipogi yra gausios tais niekniekiais, ku
x4ma priešingą pažvalgą, prie ko, antra vertus, reikia tu rie svetimšaliams taip labai patinka. Nuo akmeninių anglių klodų. Anglįs gabenama Pe|| L. Tolstoi’jus pasislėpė nuo dešrų padirbtų vokiečio mėsinin
rėti omeny, jog jie žiuri į kun. Kodeksą kaipo į senesnią- kampuotos sienos, apsiaučiančios miestą, at kinan senoviškiausiu budu — mulais, kir svieto. Telegramos pranešė, jog ko Noll, numirė 12 ypatų, o 25
ją sudėtinę Penkiaknygio dalį, šeip ar teip, sulyg šito siveria puikus reginys ant nusitiesusių žemai binėmis.
rusų rašytojas grafas L. Tolstoi’- dar sunkiai serga. Mat mėsa
Pekino apielinkės yra apstingos dideliais go jus apleido savo Jasnoja Polia- buvo pagedusi.
klausimo isagogiškai (įžanginei) kritikai parsieina dar pa gatvių ir bruzdančios triukšmingos minios.
sakyti savo žodį. Jei ištikro teisinga, kad kun. Kodeksas Šanchajuje nemažiau yra akyvas arbatinis jais su puikių rūmų įromis, išleistų palivotu ną ir nežinoma kur pasislėpė.
sudėtas jau po nelaisvei, tai į jo pasakojimus apie patri sodas. Z Čia chinai geria arbatą, rūko opiumą porcelėnu, su puikiais pavilijonais, kioskais, Jausdamas, kad jau artinas mir || Chinai sukilo prieš misijom*
archų laikus, rods, apskritai labai trumpus, pasiremiant ir klanso muzikos. Čia gyvena monininkai daugiaulubėmis pagodomis, šventnamiais, til tis, jis panorėjęs savo paskuti rius. Iš Leinchou miesto Kwagkartais labai skysta teorija, reikia žiūrėti tik kaipo į susi ir klaunai. Didžiausias sodo papuošimas yra tais, triumfaliniais skliaustais, puikiais žiedi nes dienas prabūti dūmojimose Su provincijoj atėjo žinos, kad
niais iš balto marmuro. Netoli nuo Pekino
rinkusios amžių bėgyje medžiagos apdirbinį.
supiltas kalnas su užverstomis viena ant kitos yra ciesorių rakstai, su marmuriniais antka vienas. L. Tolstoi’jų nulydėjo chinai sukilo prieš misijonierių^
vienas tik žmogus, jo gydytojas sudegino presbyterianų bažny*
•«
Pasakojihių vertės įkainojimui, turime atsižiūrėti uolomis miniaturiniu vingiuojančiu upeliu, su
čia, ligonbutj/ikolegiją ir keliolits dviejų padėjimų: viena, kad jokia tauta nežino savo nedideliais tilteliais ir pavilijonai su pakeltais piniais paminklais, tarp pusių ir kadagių dr. Makovecki.
.
istorijos pradžios; antra, kad kiekvieną tauta, pasirody campuose stogais. Vienok chinai nedaugiau13 lapkričio iš Maskvos teleg ką namų. Sukilėliai einą ant
Pekinas yra turtingas ir žmonmgas, daug rafuota, kad Tolstoi’jus važiuo Tsoi Yuen Po linkui, kad ir
dama ant istorijos regyklos, atsineša su savim didelį ap siai laiko praleidžia linksminimuisi, vaizba
jame
brangių šventnamių ir visokių chiniškų ja Kaukazan į tolstojiečių vie ten užpulti ant misijonierių. Basti padavų. atminimų, pasakojimų, kurie, susidėdami į dai užima juos daugiaus už viską, ypatingai Šan
senovybių,
bet jis mažiau yra akyvas už pie nuolyną Ostapovoj. Jokiu būdu talijonai pasiųsta iš Kantono mal
nas ir prilyginimus ir susirišdami su tam tikromis vietomis chajuje, kur yra daug svetimšalinių pirklių.
tinius
chiniškus
miestus, kuriuose tautos gy nesutinka sugrįžti. Tolstojjaus dintų sukilėlių.
;
troXd,?i5’ ^sak°ja7 kiek™™
kartos sa: ChiZ’ £
venimas
vaizdžiau
apsireiškia. ,
__ nurodyti, griežto rubežiauS" didelių europinių bei amerikinių firmų ir
pati
nusivijus
paskui
pra
hvotiškai.
_s. ’ ...] ne_
^!am
Nuo
Pekino
į
šiaurę;
Mandžurijos paru- šytų, kad sugrįžtų, bet netiki, -|| Anglija, Prancūzija, Ispanija
EI terp istoriskoio
ir
neistoriškom
Tnc
___
j
••
•
_
•
•
•
.
*
.
:
istoriškojo
neistoriškojo. Tas, kas tokiu budu vra vidujinių provincijų, kur jie superka arbatą
punama, būva gyvenimo paties atsimušimu tame išvyzdy ir šilkus. Iš Šanchajaus išvežama daugiau bežiu traukiasi taip vadinama Didėji chiniš- kad jai pasiseks prikalbėti^ Tol ir Italija jau užmezgė oficijališkokume jis apsireiškia žmonėse, suteikiančiuose toną'dva siai šilkai ir arbata. Tūkstančiai kuli, neš koji siena, turinti suviršum 3 tūkstančius stoi’jus yra pilname prote, jo kus susimušimus su republikoriškoje srity, liaudiniuose kalbiuose ir ypatingai liaudi dami šilkų ir arbatos pakus, savo spiegian varstų ilgio, išmūryta senų senovėje tikslu ap- išvažiavimas vienuolynan visai niška Portugalijos valdžia; jų
sutinka su jo idėjomis. Kaiku- paveikslą vesdamos, tą pati pa
niuose pranašuose; sutvertas tokiu budu įvairiame laike čiais rykavimais pripildo orą; vienas jų už
♦) Kioskas turtiškas vasarinis namas^ar rie sako, kad vjena priežasčių, darė ir Jungtinės šiaurinės Ame
būva įvairus, bet visuomet paeina iš to, kas gludo tautos veda toną, kiti priegaidą atkartoja. Jų riks
dėf kurių Tolstoi’jus apleido rikos valstijos, taipgi Maskolija.
ydyje. Męs čionai turime omeny ne mytus, bent šiek- mai nutyla tik nakčia ir su saulės užtekėji pat’ilijonas, stovįs ant jiekšti^
Jasnają Polianą, yra Tolstoi’jie- Švedija ir Norvegija.
{(.Toliaus bus,)
mu vėl prasideda.
(Toliau bus}

Tikėjimų Istorijos Rankvedis

& K. Krukovskąja.

ChinijaH
■------------------

P. D. Chantepie de la Saussa*

|| Portugalijos valdžia pagar
|| Anglijoj, mieste Hobback
sino jos surinktas žinias, jog lai apsireiškė nauja, daktarams ne
ke paskutinės revoliucijos1 už pažįstama liga. Numirė vienoj
mušta 61 asmuo, o sužeista 417. šeimynoj trįs ypatos. Tiek su
sekta, kad pirm apsireiškimo li
[| Tarybos čekų su vokiečiais gos tarp žmonių, pradėjo gaiš
Čekijoj eina vėžio. žingsniu ir ti zuikiai ir žiurkės. Kraujuose
maža yra viltis, kad nesutinkan žiurkių ir mirusių žmonių rado
čios tautos galėtų susilaikyti, nes tą pačią ligą gimdančių bakte
valdę-Čekiją vokiečiai nenori nu rijų veislę.
silenkti ir išsižadėti savo pri
|| Paryžiuj, ant Eifelio bokšto
vilegijų.
t
išbandyta išrastas kapitono ToU 19 spalio dieną Galicijos rono naujas ginklas naikinimui
seime be mažo tarp pasiuntinių orlaivių. Mėginimai išpuolė pa
lenkų ir rusinu neužgimė muš sekmingai.
tynės. Rusinai atnešė birbynes
' || Per tris tik dienas Peterbur
ir joms birbyti pradėjo.
ge suareštavo 1600 benamių valkiozų.- Tarp jų žinoma, yra ir
|| Serbijos sosto inpėdinis pa
plėšikai ir kitokios veislės pra
vojingai apsirgo. Mano, kad jis
sižengėliai.
-----tapo sosto prešininkų nunuodintas.
z
|| Lenkijoj, ant stacijos \Vi-

‘ -

Į| Belgijos sostinėj Bruxllėj,
8 lapkričio dieną,,t važiuojant
karaliui Albertui atidaryti par
lamentą, žmones kėlė ant gat
vės demonstracijas reikalaudami
visuotino balsavimo.; Parengtas
buvo, reikalavimas su milijonu
parašų, kurį demonstrantai sten
gės karaliui karieton įmesti,
kas iš dalies, ir pasisekė. - -

iki šiol 476 egzempliorius tad
globoj kningiaus jų yra 1464 egz.
Jai visuomenė nori žinoti, kur
draugas Sirvydas gavo kningelės
“Socalizmas” 665 egzempliorius*
tai tepaklausia pas kitus, nes aš
jam nesiunČiau ir apie tat nieko
nežinau. *— Dabar aš turiu pil
nas rankas darbo, tad negaišin
kite manęs užpuldinėjimais. —
Prie šios progos pranešiu visiems,
kningų palaukiate, nes visiems
ant syk negalų išsiųsti.
T. M. Draugijos kningius.

NAUJI SĄNARIAI.
Prie 85 kp. Brockton, Mass.
Ramanauskas Jonas.
»
‘ Prie rir kp. (nauja kuopa)
Ručine, Wis.
Mačiulis Ign.,
Stahnokas Ant., Stalmokas AI.,
Stelmokas J., Stalmokiutė Barb.,
Stalmokas Mikas. -

dzow, nešant stacijos perdėtiniui
su dviem tarnais piningus, už
puolė plėšikai, atėmė piningus,
sėdo į vežimą ir pabėgo. Atėmė
197000 rublių.

|| Varšavoj, sulyg surinktų ži
nių, yra 781,970 gyventojų, tam
skaitliuje 366057 vy riškiai. Katali
kų yra 417948, žydų 281734, stačia
tikių 31651,.. . marijavitų 7002.
liuteronų 14000, kalvinų 3051.
Į Kadangi Vokietijoj, dėl už
Fabrikų yra 500, o juose dirba
draudimo gabenti gyvus galvi
32398 darbininkai. Iš amatinin
jus ir kiaules iš užsienių, mėsos
kų daugiausiai yra kurpių.
kainos neišpasakytai pakilo, tai
atskilos Vokietiją sudedančios
Į| Iš Krokavos prapuolė urėviešpatystės pradėjo uždraudimo
dininkas
assekuracijos draugijos
nepaisyti. Badeno valdžia nu
Zygm.
Ekrenbergo.
Manoma,
tarė leisti gyvus galvijus ir kiau
les iš Prancūzijos. Prūsai, nors kad jis su piningais prapuolė.
žmonės reikalauja, dar neleidžia Bet dar nežinia, kaip kasa, nes
per rubežių gyvų galvijų nei jos su kningoms iki šiol nesu*Prapuolęs urėdninkas
kiaulių iš Maskolijos, iš Lietu lygino.
yra
tai.
brolis
žinomo lenkiško
vos ir Lenkijos, nes to nenori
dvarponiai, o valdžia Prūsuose poeto Gustavo Ekrenbergo,
ant dvarponių remiasi.
U Persijos šachas įieško, savo
|| Ateinantiems metams Vokie kariumenei mokyti svetimų ofitijos iždo išlaidos išskaitytos ant cierų. Pirmiausiai manė kreip
$731*236,284. Kareivių reikalams iesi Vokietijon, bet Anglija pra
skiriama $203,941,844, o laivyno nešė, kad tąsyk Maskolija ir
$112,639,849. Nepriteklius siekia Anglija pareikalaus, kad ir jų
$24,488,982. Jo uždengimui reiks oficierai butų paimti instrukto
riais Persijos kariumenės. To
paskola užtraukti.
dėl Vokietija atsisakė siųsti savo
- JĮ Prancūzijos parlamente kle- oficierus* Prancūzija taipgi siųs
ikalai ir socijalistai smarkiai už ti oficierų nenorėjo, tai dabar
sipuolė ant ministerių pirminin šachas kreipėsi Italijon. Jaigu
ko Briando, kuris padavė suma- ir itališkieji oficierai nepanorės
lymą, jog prašalinimui streikų Persijon keliauti, tai šachas ma
eikia įvesti pastovius' santaikos no kreipties Amerikon. Skęs
įeismus taikymui darbdavių su tantis mat ir peilio griebiasi.
larbininkais. Briandui 296 bal
|| Kazokų žemėj, mieste Ekatai pritarė, o 209 buvo priešingų.
terinodare karo teismas mirtim
Į( Italijoj, mieste Modenoj, 13 pasmerkė policijos perdėtinį Goapkričio dieną užgimė smarkios lovko, kuris, suėmęs tris nieko
nuštynės katalikų su socijalis- nekaltus žmones, ant gatvės
ais. ‘ Sužeista iš^abiejų pusių juos liepė be jokios priežasties
laug žmonių. Katalikai mat už*- sušaudyti. Dabar tam žmogžu
iimanė demonstracijoms prates- džiui kariumenes perdėtinis Tif*.uoti prieš Rymo miesto virsi- lize sumažino bausmę: vietoj
tinko laišką, rašytą Montrealiaus mirties, jis turės tik du metus
niesto viršininkui su peikimu kaliejime sėdėti. Toks tokio mat
rietimo vyskupo.
*
, ir pasigaili; bet niekšų besigalinti niekada nesigaili teisin
|| Hondūras revoliucijonierus gų žmonių. Už trįs žmones du
Bonilla ir jo pagelbininkas, ame metus. Tai neišpuola nei mėtai
rikonas Christmas tapo išvyti iš už nekalto žmogaus gyvastį.
Handuraso. Abudu atgabeno su
prievarta ant plaukiančio į New
Į Nuteistam Londono teismo
Orleans garlaivio “Carthago”.
amerikonui Drui Crippenui pa
korimo laikas tapo ant toliau ati
1 Uruguayaus revoliucijonie- dėtas. Jis turėjo būt pakartas
riai paėmė rando ginklų siunti 8 lapkričio dieną.
nį. Dabar laukiamas didesnis
mušis jų su prezidento kariumeU Cholera Italijoj eina silpnyn:
ne. Gerai apginkluotų revoliu- dabar jau į 24 vai. apserga ne
cijonierių yra 7000 vyrų.
daugiau kaip po 5 žmones. Yra
viltis, kad liga su visu išnyks.
|Į - Tuomtarpinis respublikos
Nicaragua prezidentas Estrada
Įf Nusibankrutino Peterburgo
atsiuntė Afiierikon specijališką miešto perdėtinis Zinjev. Jis yra
savo pasiuntinį. Jam pavesta augštas urėdininkas prie ca
išmelsti Amerikoj paskolą. Jai- ro dvaro ir turėjo dideles me
gu amerikonai piningus skdys, džių krautuves.
Bet pridirbo
tai ant didelių palūkanų, nes taip daug skolų, kad jų išmokėti
Nicaraguoj revoliucijos nesiliau negali.
ja, arba amerikonai paskolinę pi
ningus, reikalaus, kad Amerika
|| Kokią geriausiai profesiją
tą respubliką anektųotų, nes ten išsirinkti savo vaikui? Laikraš
gamtos turtų netrūksta.
tis “N. Y. Ztg.” užtikrina, jog
šiandien, nors pavojinga, bet gana
Į| Šiems metams, iki 1 liepos pelninga yra orlaivininko profe
lienai 1911 m. dirbimui Pana sija. Nuo rugsėjo pereitų metų
mos kanalo Jungtinių Valstijų dalyvavę lenktynėse orlaivininiždas turės paskirti $47,920,848: kai uždirbo 500000 dol. Dau
ilgoms darbininkų eis $19,211,306. giausiai gavo prancūzas Pauthan,
3 medegai $19,186,751. Taisy nes $82052, prancūzas Morane
mui Panamos geležinkelio ski $52979, prancūzas Latham $52.riama $1,600,000. Iš viso kana 431, Rougrir $52300, Chavez
lui iždas skiria $248,002,668; iš $49279, Graham White $35000,
to Prancūzų Panamos kanalo Leblanc $32809, Farman $23390,
draugijai išmokėta 40 milijonų Legaguer $17898, Van der feorn
dolarių, o $10,000,000 išmokėta $I7739, Dickson $17229, EfTmov
Panamos respublikai už konce $16711, Glen Curtis $26600, Catsiją.
tanev $16092, de Dambert $12s
480, Aubran $12260, Brookens
1 Londonan atėjo žinia, kad $11400, Mesrott $11200, Wagner
numestasis nuo sosto Turkijos $11051, OUeslegers $10200, Hasultonas Abdal Hama pavojin milton $10000, Johnson $9500,
gai serga, buk maža yra viltis, Sunon $9330, Bleriol $8400,
kad jis galėjų dar pasitaisyti. Drexel $84001

Cl/ANS.CJUJA
Chinijos imperatoriaus giminaičio Liang Tun Yen
C. Liang, C. H. Liang ir panelė A įsa u Liang šiemet
Amerikon mokintus Harvard’o universitete. Jų tėvas
tis Liang pats mokinosi Harvardas universitete ir nori,
vaikai čia mokintus.

C. RAST. ATSAKYMAI.
~V. Tuląuskut, Chicago, III.
Kudirkos raštus jau tuojaus gau
site. Jūs yra apdaryti, per tai
susivėlino.. Visoms chicagiškėms
kp. ir pavieniems TMD. sąna
riams įrišti Kud. raštai ateis iš
Plymoutho nuo kningininko Si
manavičiaus vienoje skrynioje ir
kada gausime Sveikam pranešiu
per atvirąjį laišką, kokiu būdu
ir kaip galėsite gauti Kudirkos
vaikai C. raštus.
atvažiuoja
M. Sakalauskiutei, Kingston,
kunigaikč- Pa.
įrištųjų Kud. raštų iki
kad ir jo šiol neturėjome; jie tik pasta

romis dienomis teatėjo ir jau
randasi Plymouthe. Expedicija
Iš dalyvavusių lenktynėse 107
darosi ir Jus gausite Kud. rašorlaivinikų, 24 užsimušė.
tus per vietinę T. M. D, 29 kp.
CHINIJON Ii AMERIKOS VIS (Adr. J. Vaitkevičia, 29 Russel
|| Vokietija uždės muitą ant
MAŽIAU IŠVEŽAMA
st., Edwardsville, Pa.).
kaikurių Amerikos iškasamųjų
produktų, būtent ant patašo ir
P. Petrėnui, Rockford. UI. Jū
įvairių chemikalų; uždėjus mui
Ne labai sėna? Chinijon iš sų mieste jau randasi T. M. D.
tą, manoma iš to gauti į metus Amerikos gana dafig buvo išve
kuopa (117) Jos raštininko ad
apie šešis milijonus dolarių.
žama visokių prekių, ypač daug resas: P. Aleksynas, m Olive*
buvo vežama medvilnės išdirbi st.; galite prie tos kuopos pri
U Prancūzijos, Anglijos, Vokie nių ir kerosino. Dabar metai nuo
sirašyti dasižinoję, kada yra lai
tijos ir Amerikos bankai sutarė metų tų daugių Chinija vis ma
komi mėnesiniai susirinkimai.
duoti Chinams paskolą 50 mili žiau reikalaujit ^Faip, pavyz
J. Dagia,
jonų dolarių.
džiui, medvilnes išdirbinių 1'902
, , TMD. Centro Rast.
m. buvo .iš vežti* Orinijo n už 16 3252 S. Halsted st., Chicago. I1L
U Peterburgo apeliacijos teis milijonų dolarių, 1905 m. už 3354
mas pasmerkė keturius nuteisė milijonų dolarių, o 1907 meteis,
kalėjiman korespondentu vieno tik už 2% milijonų dolarių, 1908
REIKALAS SU p. SIRVYDU:
pasiauoficiališko Austrijos . laik m. už 4)4 milijonų dolarių, *909
raščio, baroną Ungern-Slerutur m. už 9 milijonus dolarių. 1910 41 no. “Lietuvos” patilpo p.
gų. Jis buvo apkaltintas už šni metais iki spalių mėnesiui už ^Sirvydo laiškas į redakciją, kur
pinėjimą maskoliškosios kariume 4y2 milijonų dolarių. Kerosino jis, kas kelintas sakinys atkarto
damas žodį, “šmeižikas”, nepaju
nės paslapčių.
išvežimas sumažėjo ne taip bai dina svarbiansio klausimo: kur
>
siai; 1908 m. buvo išvežta už
[{Austrija sutiko atsiimti atgal 9% milijonų dolarių, o- 1909 už jis gavo tas kningas, kurias skryvisus apsunkinimus gabenant ke- 6 milijonus dolarių, 1910 iki spa riomis pardūvinėja? Jis stengia
si užrėkti tuščiais žodžiai^ bet
rosiną iš Prancūzijos, jaigu pran lių mėn. beveik už penkius.
nesistengia
pasiteisinti nuo už
cūziškos kompanijos petrauks
Palyginimui paduodame pen metamų jam dalykų.
visus ryšius su Amerikos Stan keto metų skaitlines, rodančias,
Jis prikiša, būk aš skelbiąs
dard Oil Co.
už kiek išrišo buvo išvežama tokius niekus, kad jis neatida
kas met prekių Chinijon:
vę* revoliucijai‘'suaukautų pinin
Į| Netoli Peterburgo, bepročių 1905 metais
. $58.600.000 gų ir nurodo, kur reikia apie tai
pantuose Udelnoje tarp bepročių 1906 metais
. $29.900.000 pasiteirauti. Man tas nė kiek
apsireiškė cholera ir daug jų nu 1907 metais
. $23.100.000 nerūpėjo. Aš tik rašiau, kad
mirė.
1908 metais
. $21.700.000 suvedant L. S. S. su juo rokun1909 metais
. $19.600.000 dą už pirktas nuo jo kningas
|| Britiškame kanale ir lapkri 1910 (iki spalių mėn.) $15.70a000 ir revoliucijai suaukautas aukas,
Medvilnės išdirbinių ir kerosi išėjo eikštėn apskaita, kuri paro
čio dieną siautė smarki* vėtra,
kuri užklnpo prancūziškus ir no išvežama mažiaus dėl nebeiš- dė, kad L. S. S. pastaruoju lai
angliškus žvejus.
Prancūzijos laikymo konkurencijos. Paskuti ku pirkusi nuo p. S. 6665 egz.
pakrantėse, netoli Carlais' prigė niais laikais Indija pradėjo smar T. M. D. išleidimo “Socijalizrė 30 prancūziškų žvejų. Prie kiau išdirbinėti medvilnę, ir gali mas ir darbininkiškasis klausi
šais Boulogne prigėrė 21 žvejys. ją * Chinijai pardavinėti pigiau* mas”. Lai jis pažiūri, kas buvo
Prapuolė ir leivelis su muitinės negu Amerika.
mano rašyta.
urėdininkais. Kas su jais atsi
Aš tada rašiau ir dabar atkar
tiko nežinia.
toju, kad man ir kitiems jau ta
da, kaip paminėtoji kningutė iš
|| Anglijoj tarybos tarp par
ėjo, teko dagirsti, kad p. S. ga
lamento ir ponų rūmo iširo, nes
na apsčiai ir sau atsispaudino.
negalima buvo susitaikytu Da
Jis bando pigiu būdu pasiteisin
bar Asųuito ministerijai • lieka Visos raitus T*v. Myk Dr-jo« rat- ti, kad pas jį yra “kvitos, Latšaluose, kuopoa Ir pavienio! ypatų*
tik arba pasitraukti, arba paleisti kmalonės
w
_ ________
siųsti
orjpa
L4L Kom. n* kai ir kiti dokumentai”, jogei
dabartinį parlamentą ir paskirti risi ir redoMo>hii.
T. M. D. valdyba “pilnai prinaujus rinkimus. Ką ministeri J. Laukta. 2951 Union st, Chicago IR. ėmė”. Tikime. Jie galėjo paja išsirinks, dar nežinia.
liudyti, kiek priėmė, bet kur pa
liudijimas,
kiek tapo atspausta?
Be abejonės jau>|visiems žino
| Siaurinėj Vokietijoj ūžtojo ma, kad “Keleivio" *Nse 35 ir 38. Jaigu T. M. D. valdyba “pilnai
jau žiema. 11 lapkričio dieną T. M. D. valdyba perstatyta šel priėmė”, tai iš kur p. S. dabar
prisnigo, sniegas daugelyj vie miais; buk už parduotas knin- jas skryniomis pardavinėja ir
tų nutraukė telegrafų vielas. gas piningai prapuola, arba kitaip tai dar kur-kas pigiau, negu kas
Nuo tirpstančio sniego vanduo išmėtomi. Tas labiausia lytisi nors jas gali gauti pirkti? Čia
kįla, Reinas pasikėlė 18 pėdų kningiaus. Visi žinome, kad T. vietoje “šmeižikų” minėjimo rei
augščiau normališko paviršiaus. M. D. administracija dabar labai kėjo jam tik parodyti, kur ir
barbuojasi labui visuomenės, o kada gavo kningas, ir jis būtų
|| Vokietijoj, netoli Charlot- to darbo neužkencianti neturinti nusimazgojęs. Męs to tik ir
tenburgo, eidamas iš Rinifieldo supratimo nori visu kuo kenkti, reikalavome.
namon, į Charlottenburgą, nak vieni rėkia, kiti griauna, bet ne
Aš tada rašiau ir dabar atkar
tyj ant kelio sušalo urėdninkas laimingi tie, kurie, turi kentėt toju, kad man labai gerai žino
Koepke. Rado jį jau negyvą. bereikalo. *— Laikau prideryste mi trįs atsitikimai, kur paminė
Yra tai pirmutinė šio rudens parodyt, jog kningų parduota — toji kningutė buvo nuo p. š.
Vokietijoj šalčio auka. Turbut nuo 1905 iki 1908, 10 lapkričio perkama ir tai vis po gerą skai
žmogus per daug į gerklę pylė už $239.27. Nuo 10 lapkričio čių egzempliorių, kas parodo, kad
ir gal pailsęs^ užsimanė pra iki 28-to gegužio 1909 už $31.25. jis jų apsčiai turėjo. Jis skubi
migti.
Nuo 28-to gegužio 1909 iki 28-t* nasi užrėkti, kad “jaigu pilnai
gegužio 1910 už $49.70. Tas vis priėmė, tai čia dalykas ir pasi
|| Pasikėsinusius ant Mikado kas buvo mano atskaitoj Seime baigia”. Na, jis pamatys, kad
gyvasties teismas Tokio tik dabar skaityta, dėlko tam netikėta, aš šis. dalykas dar nepasibaigė, kol
nuteisė: dvidešimts šeši žmonės nežinau. Kningelė “Socializmas“ viskas eikštėn neišeis, ir ko! jis
pripažinta kaltais a ir paskirta yra man prisųsta iš Philadephios neatsiteis. šitą reikalą jis “šmeijiems sunkiausi bausmė — gal 1940 egzempliorių.—Nuo tų knin- Hkais” nenutildya.
Aš tada rašiau ir dabar atkarvos pakirtimas.
gelių gavimo aš jų išsiuntinėjiau
C*-'-.. . . ‘
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Tėvynės Mylėtojų .
Dr-stės Reikalai.

tojttį kad ir kitos kningos, kokias garsiausių kompozitorių veikalai
Griego, Lalo, Chopino, Rubinogiausiai imtos mainais už “Socijalizmas ir darbininkiškasis Leonaivalią,
Debussy’o,
St.
klausimas”, nes mums teko gir Saens’o, Paganini — List’o,
dėti, kad jis iš Europos gaudavo Moszkowskio ir kitų. Taigi kon
tenaitinius išleidimus mainais už certo programas labai turininga*.
kokias tai kningas, o juk L. S. S. { koncertą be abejo atsilankys
tuomet dar savo išleidimų ne visi dainavimo ir muzikos my
turėjo. Čia jis bando muilinti lėtojai
akis, kad pora skrynių su
kningomįs tapo pasiųsta Til
žėn,
platinimui
Lietuvoj,
“Aušros** prelekcijos 20 lapkf
męs siuntinėjom T. M . D. ričio, 3 vai. po piet atsiliks: ,
kningas Tilžėn pirmiau, negu p.
1) Ant Bridgeporto, lietuvių
S. atvyko Amerikon, tai-gi la-, klube, 3149 So. Halsted st, skai
bai gerai žinome, kur ir kiek tys J. Ugaudas temoje “Žemei
siųste, bet mums ėjosi apie tas Historija".
skrynės su kningomis, kurios dhr
liko pas p. S.
Sųuare svetainėje, 45-ta gatvt
Tai-gi grįžtame prie to nesma ir Marshfield avė. skaitys K,.
gaus klausimo, kuris vis-gi tu Šliupas temoje “Naujoji Histo
rės būti užbaigtu: Tamista Sir rija".
vydai, kur gavai tas kningas?
Vietoje prasivardžiavimų, tą pa
rodyk, nes kitaip, tamistą laukia
Ant Town of Lake Davis Sq<
vardas, kur-kas nedailesnis, negu -svetainėje petnyčioj 18 lapkričie
“šmeižikas”.
bus surengtas lenkų koncertas,
Viens pirmesnių TMD. riršin. Dainuos du chorai, keletas so
listų dainuos ir griežš ant smui
Talpindamas kitą, kaipo ir pir ko,
Į
šį
koncertą
mąjį Sirvydo pasiteisinimo rei gali
eit
už
dyką.
kalavimą, neskaitau jo jokiu našus koncertai busią atkartoti
šmeižimu, kaip jį p. Sirvydas kelis sykius. 30 gruodžio dai
savo pasiteisinime teikėsi pava nuosią ir dvejatą lietuviškų dai
dinti, bet žiūriu į jį visai rim nelių. Situos koncertus rengia
tai ir laukiu, kad p. S. šį kartą, dvi lenkų dainavimo draugijos!
arba kaip reikia save išteisins, Towarzystwo Spiew6w imienia
arba, negalėdamas to padaryti, Paderewskiego ir Družyna. Mw
vyriškai prie kaltės prisipažins ir zikalinę dalį išpildo čekų daini
ją atitaisys be užsivarinėjimo ninkų draugija “Volnost**.
ant nereikalingų žmonių.
Ir
viename ir kitame atvėjuje nei
DĖLEI KAPINIŲ.
p. S. reikalaus ką-nors šmeižti,
nei kas-nors kitas šmeižti jį.
J. Laukis.
Męs, lietuviai, neturime kapi
nių, kur galėtume numirę laisvai
pasilaidoti, neatiduodami savo
paskutinių sunkiai uždirbtų cen
tų tikėjimo atstovams. Kam ši
tas dalykas rūpi — spieskimėa
krūvon.
Dabar artinas priešine, 13 d. lapkričio, šv. Jurgio svet.,
tiniai
visų
organizacijų susirin
ant Bridgeporto, buvo antras
“Birutės” Dr-jos vakaras. Buvo kimai, taigi rods būtų kiekvie
lošta du. Kalėdų Kaukės veikalė nos prakilnesnės žmogystės pri
liu: dviveiksmė drama “Dvasios valumas pakelti laisvų kapinių
Laimėpi” ir vienaveiksmė komedi klausimas tuose susirinkimuose. * - ’
ja “Salaputris”. Dramoje dalyvavo Pritarus didžiumai, reiktų išrink
lošėjai: K. Mikolaitis '— Pijus ti atstovus, kurie, suėję su kitų * . ,
Galindas, M. Bijanskiutė — jo draugijų atstovais, klausimą iš
žmona, Damijonaitienė — Mo rištų galutinai.
Trumpu laiku, po naujų metų,
teris ir Dvasia, Vaitiekūnas —
bus
pagarsinta laikraščiuose, kur
Cypas, Dūda — Raivaitis, Brie
dis — Varinis, Vitkus — žmo
gelis ir kiti. Galindo ir jo žmo kuriame delegatai nutars apiė
nos buvo svarbiausios rolės, ki įkūrimą lietuviškų neprigulmingų
kapinių.
tų — gana nežymios. Todėl,
jaigu pasakyti, jog principai i nėm s
Prijaučianti šiam dalykui laik
rolėms lošėjai nebuvo atsakanti,
raščiai
malonės šį atsišaukimą
tai bus suprantama, jog lošimas
perspausdinti.
nepavyko taip, kaip reikėtų. Ypač
Mikolaitis savo rolėje visai ne
tiko: ant jo veido ir jo kalbo
je nebuvo galima nė šešėlio įžiū
rėti perstatomojo asmens, MikoRUBSIUVIŲ STREIKAS. ' ’
laitis yra komikas, ne tragikas.
Ja rolei būtų geriausiai tikęs
Utarninke ir seredoj 8 ir 9
Briedis. M. Bijanskiutė sulygi lapkričio žmonės streiku ne tiek
nant, atlošė gerai, ypač tai rei beįdomavo, mat rinkimai ir rin
kia pripažinti prisiminus/kad ji kimų pasekmės užėmė visų pro
pirmu kartu ant scenos pasi tus. Per šiedvi dieni prie strei
rodė. Kalba jos buvo graži, gry ko naujai prisidėjo dar keletas
na lietuviška^ ką labai retai ga šimtų darbininkų.
Kaikurios
lima pastebėti tarp čia augusių iirbtuvės užreiškė, kad jos pri
merginų.
pažins unijos reikalavimus.
Pati drama yra gana savotiš
Ketverge 10 lapkričio patapo
ka ir indomi. Tariaus turinį
iš žiūrėtojų vargu kas suprato, žinoma, kad 112 firmų jau yra
nes, nežiūrint į išreiškimų sun pripažinę unijos reikalavimus.
kurną, maža-kas buvo aiškiai Tose visose firmose dirbo apie
girdima.
Kaikurie iš žinovę to tūkstančių darbininkų. Prie
sprendžia* kad autorius turėjo bū tų prisidėjo dar devynios firmos,
ti Ibseno įtekmėje. Ištiesų, vi turėjusios apie 700 darbininkų.
sas stylius išsireiškimai ir tema Taigi prasidėjo streikininkų lai
dramoje “Dvasios Laimėpi ’ yra mėj imat Jaigu jau nusileidžia
labai panašiai apsireiškę, kaip lalis darbdavių, tai be abejo ne
pas Ibseną. Kas yra matęs Ib užilgo turės nusileisti ir visi.
Į miestą Indianopolis chicagiseno “Peer Gynt”, “Rosmesholm'
lės
firmos pradėjo siųsti savo
irba “Dvasios”, tas gal aiškia
iarbus.
Dasižinoję apie tai to
patėmyjo, jog “Dvasios Laimėpi“
niesto
Kahn
Tailoring Co. darj, jas panaši.
?
Komedijoj “Salaputris” lošė uninkai skaičiuje 2.000 metė dar
B. Vaitiekūnas — Salaputrį ią. Į Rochester’į, N. Y. darbai
Mosk ienė — jo mylėtinę-tar iš Chicagos taip-gi buvo siunčianaitę, Briedis — jo pagelbinin mi. V. Altmanas, unijos pildakas, Varašau skaitė — akušierę. mojo komiteto sąnarys, išvažiavo
Taigi svarbiausiose rolėse daly ten perspėtų darbininkų.
vavo, galima drąsiai sakyti, ga
Petnyčioj 12 lapkričio ties
biausi Chicagos lietuvių lošėjai
Board
of Tradę namais 275 La
todėl komedijėlė taip puikiai bu
vo atlošta, jog nei profesijonar Šalie st. susirinko didelė minia
liški artistai nebūtų geriaus at streikininkų, atėjusių gauti pašal
likę. Ir pati komedijėlė yra gy pos. Nežinia dėl kokių priežas
va; tartum jos autorius būtų vi čių Board of Trade negalėjo su
sai ne tas pats, kurs rašė “Dva teikti vietos, kur būtų galėjus '
būti išmokėte streikininkams pa
sios Laimėpi”.
Po perstatymui “Birutės" cho šalpa. Streikininkai, radę duris
ras padainavo 4-ias M. Petrausko uždarytas, pradėjo klykauti ir
naujas giesmės, vadovaujant pa iaužties. Buvo pašaukta raito
ji ir pėsčioji policija, kuri pri
čiam M. “
Petrauskui.
Žmonių buvo pilnutėlė sve- buvus ėmė streikininkus skirs
tyti.
tainė.
Chicago Federation of Labor
prezidentas J. Fitzpatrick ir rūb* Miko Petrausko koncerte siuvių unijos pildamojo komite
programas indedama geriausių ir to sąnarys S. L. Landerš praši

Iš Chicagos.
Lietuvių Gyvenimo.
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Ir gyvenTtvynd (^
Moters garbė yra jos plau eite grašiai pasilinksminti prie pui Pajieėkau savo švogerio Antano Pts
muzikės, o draugystė visus sve pulio ir sesers Stefanijos, jaigu kas
0.... (gyveMnuAi paveikslėlis), kai.
Bet dabar pas moteris kios
čius priims kuopulklausiai.
Nepra žinote duokite man atsakymu iius
Kalėdų Kauke* Lietuvos Girioje, vietoj plaukų — kanapės.
adresu:
leiskit to taip puikaus baliaus.
Komitetas.
Deonizl Stulginskį,
prologas ing neparašytąjį veikalą.
Pasarga: 18tos gatvės karai prive 4500 80. Paulina st. P Chicago, BĮ
ža prie pat salės. 22tros ir 21mos
Astronomiški Vakįkai, Gyvenimo
Leavltt o ten išlipu eikit iki
atbalsiai, Sis 4ei mJ.
Jonukas. — Mama, teisybė, tu iki
19-taL • .
no gub.. Raseinių pav.. Mankunų vai.
man sakei, kad tie rūgštus salGirkalnio parap. Meldžiu duoti ži
PASKUTINĮ BALIŲ PRIE6
dainėliai apsargins manę, jaigu
nių
šiuo adresu:.
ADVENTĄ
John Bakan,
lEUICUtf Jftsunui as juos valgysiu.
parengia L P. D. Kliubas, subatoe 804 Bank st, -Waterburg, Conn.
Mama. — Taip, taip, Jonuk. 7ta vai. vakare l»to lapkričio, salė
Auditorium kampas Grapevine ir
Kauliukui.
Tam įstos orlai Jonukas. — Taigi jie to man je
Michigan avė., Indaina Harbor, Ind.
Pajieėkau Leono Savickio, Kauno
nepadarė.
Pelnas
eis labui naujo
kningyno. gub., Telšių pav., Aleedų par., Lau
vio aprašymo negalima gerai su
Kviečiam visus lietuvius ir visas kos sod. Penki metai kaip Ame
prasti. Bent taip, kaip jis apra
lietuves į linksmų vakarų.
rikoje.
Girdėjau gyveno Chicagoj.
Su godone, .
Komitetas.
Meldžiu duoti žinių šiuo adresu:
šytas , jis neišpildys Tamistos
Jonas Razmus,
vilčių. Davėme jį aiškinimui ir
10455 Cottage Grove avė.
Pullmau,
DIDELIS BALIUS.
specijalistui oriai v in ink ui, bet ir
Su
prakalbomis
ir
dekliamaDiftejija Chicagoj baisiai pra
Sustreikavo nurųės. Ketver
tas iš aprašymo ir piešinio spręs
cljomls.
Taipgi
bus
lakiojanti
Pajieėkau savo dėdės Baltraus Ma
CHEMIJOS SEKRETAI.
ge 10 lapkr. sustreikavo aštuo- dėjo platinties. Einant gatvėmis ti negalėjo. Jfe1 abejoja taipgi,,
krasa su išlaiinėjimu auksinta plunks čiulio -ir savo pusbrolio Antano Bla(fountainpeu) . Balius rengia sevičiaus. Abudu Suvalkų gub.
nios ligonių dabotojos Park vis tankiau galima matyti ant kad orlaivis galėtų lakstyti.
Chemijos mokslas atidengė nos
mas 129-tos kuopos Suslviejimo Lie tau duoti žinių šiuo adresu:
avenue ligonbutyje, 2017 Park namų durų prikaltas raudonas
Stasys Vaitukaitis,
daug žolių ypatybių, nežinomų tuvių Amerikoje. Atsibus nedėlioję,
20 d. lapkričio (No.), 1910 m., Na P. O. Box 638
E. Chieago, Ind.
avė. Sustreikavo jos dėlto, kad popieras su užrašu “Diphtheria”.
pirmesnėms
kartoms.
Jis
paro

tional
svetainėje,
1800
—
02
Centre
Banašauskui.
Tai
menkai
Vi
jas labai “kabindavo” prižiūrįs Motinos, saugokit savo kūdyavė.,
kampas
18-tos
gatvės.
Prasi

dė mums, kokios žolių dalįs tu
jas daktaras Hirshleąder. Beto kius! Kai tik nors truputį pra suomenę apeinanti dalykai, tai ri gydomąją galę ir kaip ją rei dės 5ta valanda po pietų. Įžengę Pajieėkau Klemenso Rušetskio, ■
merginoms dykai. Tikimas 25c. Or Kauno gub., Raseinų pav., Tttavėnų
visų
vietiniai
darbai,
apie
kokius
skundėsi jos, kad jų kambariai deda skaudėti f gerklę, tuojaus
kia iš žolių išimti. Jis taipgi kestrą "Birutės” po vadovyste K. parap.. Kuršėnų sod. Keturi metai
visuomenė
daug
rūpintis
nepri

Strumskio.
Amerikoje.
Girdėjau, kad gyvena
esą labai šalti ir kad tokia dau šaukkities daktaro pagelbos. Anpamokino mus, kaip sukombinuot Kas atsilankys J šį balių, tas ne Chicagoj.
valo.
Pakanka'to;
kas
tame
da

Prašau duoti man žinių
gybė atsilanko pas jas pelių ir titoxin’as, vaistas nuo difterijos,
sigailės,
nes
yra
rengiamas
ne
dėl
pa

šiuo adresu:
įvairių žolių naudingas dalis, kad
Paulina Rušinskiutė.
ėiurkių, kad visai negalima mie- yra duodamas dykai 28 vietose lyke tilpo. Manome, kad be pri gavus geriausias pasekmes gy sipelnymo iš svečių, bet priešingai,
dėl suteikimo naudos atsilankantiems, 211 First st.
sidėjimo laikraščio ^nesutikimai,
Elizabeth, N. J,
sveikatos departamento.
Subatoj 12 lapkričio atsiliki
dyme.
Puikiausi kombinaciją nta bus K. Šliupas, J, Laukis ir M.
straipsnio
sukelti,
daug
greičiau
J. Damijonaitis kalbėtojais, su trum
Ligonbučio vyriausias užveis
siuose streikininkų mitinguos
tokių gydomųjų žolių yra Trine- pomis, bet svarbiomis prakalbomis, Pajieėkau savo tėvo Petro Krasaueišnyks.
visur buvo tarta, kad kaip^ galim ia dr. Thexton nepripažysta, kad
rio American Elixire iš kartaus kuriu retas katras Chicagietis yra kio, Kauno gub., Raseinių pav., Pui
girdėjęs. Tarpe kalbų bus dekite
sod. Devyni metai Amerikoje.
tvirčiaus laikyties ir neklausyti pas aip, būtų. Kambariai esą pui- 9 d. lapkričio, ant Ohio gelžvyno. Chemiškoji formula yra macijos rūpestingai prirengtos jaunų kių
Pereitų pavasarį išvažiavo iš KenoR.
Baltrūnui.
Straipsnelis
kelio
So.
Chicagoje
tapo
užmuš

cųs,
o
daktaras
Hirshleader
niekalų, būk jau streikas baigias
užtvirtinta valdžios ir pagirta gabių "Birutės” mergaičių. Po pro sha, Wiss. Dar pajieėkau savo te
atsibus linksmas balius su tos Marijonos Krasauskes, iš tos pa
Čekai draug su kitais nutar :o mergaitėms nedaręs. Ant to tas lietuvis Smailis, dirbęs prie “šeimyniškoji laimė” buvo indė- šimtų daktarų. Kaipo virinimo gramai
Lietuviškais ir kitokiais šokiais lig čios vietos. Girdėjau, gyvena Ame
nedėlioj parengti demonstracija >onia Finley užreiškė, kad kelios karų sukabinėjimo. Jis paliko tas laikraštin, kaipo prisiųstas organų stiprintojas, šis vaistas pa vėlyvos nakties.
rikoj, nežinau kur. AŠ Petronė Kranergaitės vos ištrūkę iš Hirsh- So. Chicagpje pačią ir keturis nuo žinamo redakcijai žmogaus. tartina turėti kiekvienoj šeimy Širdingai kviečia visus atsilankyti. sauskė, turiu labai svarbių reikalų.
Komitetas.
Prašau duoti žinių šiuo adresu:
vaikuh.
Kad panašaus turinio Tamstos
noj. Jis labai naudingas sukelti
Jos. Balkaitis,
Nedėlioj 13 lapkričio įvairic eader’io nagų, ir taip dėjos per
raštelis buvo kitą syk .tilpęs
520 Broad st.,
Kenosha, Wls.
štisūs
metus.
TEATRAS,
KONCERTAS
ir
BALIUS
apetitui,
gydyti
rėmeniui,
diegu

se vietose buvo streikininkų mi
Vien. Liet., tuo tarpu neprisiNursės, išeidamos iš ligonbuliams, nesuvirinimui, išsipūtimui, rengiamas Lietuvių Socijallstų 8atingai, kuriose buvo svarstom
Jnogos 137 kuopos, nedėlioj lapkričio
minėm. Gavę Tamstos paaiški
Juozapas Bakanas pajieėkau sa
io, ketino nebegrįžt visai.
nerviškumui, galvos skaudėjimui, 20 dienų, 1910, 6 valandų vakare, voAltrijų
streiko eisena.
Kai-kur būvi
draugų Antano Bakaičio ir
nimą, užklausėm autorių, jš kur
Turner
Hali
167
—
170
E.
Kensingnusilpnėjimui.
Vaistų sankro
Antano ir Juozapo Baktaičių visi
renkama piningai streiko naudai
ton avė., Kensington. III. Bus loš paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
ėmė savo straipsneliui medžiagą,
Darbdaviai kol-kas nenusileidži;
Garbe Didvyriui. Kantata. A. atsakė, kad iš tūlo rusiškojo žur- vose. Jos Triner, 4333—^339 So. tų K. Jasiukaičio IV-se veiksmesė Aimkaičių vai., Antanas Kakaitis
dramų ^Alkani žmonis”. Po teatrui Stakių parap., o Antanas ir Juozapas
dėl "closed shops” reikalavime
Jakšto žodžiai. J. Naujalio muzi ntlo, iš J. R? L(eontjvo) Ashland avė. Chicago, III.
dainos ir taktai. Dainuos 81 L. S. BakšaiUs Vadžgirio parap. Antanas
Anot jų, tai yra negalimas da
8. A. kuop. vyrų choras. L. M. D. Bakaitis pirma gyveno Waterbury,
ka. švento Kazimiero Draugijos straipsnio. Taigi matomai tam
Aido choras vietinis; Yra kviestas Conn., dabar nežinau kur jis yrt,
,lykas rūbų siuvimo pramonėje
išleidimas. 1909 m. Kaune.
latviu vyrų choras U Chicagos it siunčiau vienų laiškų kiek palaukęs
stos tik vienokiais šaltiniais nau
esą negalima, kad dirbtuvės
slovakų choras iš Kensingtono. Tar ir kitų, o nuo jo jokios žinios nėra,
Tai yra pagarbos giesmė pa- dojotie s.
ps is bus deklamacijos. Paskui bus Antanas ir Juozapas Baktaičiai pirma
gaspadoriautų ne Jų gaspadoriai
rašyta Vyskupo M. Giedraičio 300
šokiai, sumišime šokių lakiojanti gyveno Chicago, III., o dabar nežinau
Streikininkai iš savo pusės tiki
kraaa. Dar pranešame, kad ta pati kur yra. Meldžiu man pranešti šiuo
m. jubilejAus paminėjimui, Pa
tCvynBs MYLĖTOJŲ DR-STEt
kuopa statys scenoje Apuoko dramų
si, kad darbdaviai neilgai spir
vidinimas Kantata ne visai jai
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: “Kova už Laisvę”, lapkričio 26 d. adresu:
s Juozapas Bakanas,
lūrmlnlnkM: Jonas V. Liutkauskaa, š. 'm. Andrew Konecny svetainėje
sis,. nes dabar ateina pati dar
tinka: yra tai trumpas veikalėlis
P. O. Box 202,
Maryville, III.
120 Grand ai, Brookljm, N. I 8801 Commerclal avė., So. Chicago,
bymetė.
liaudies dainos formoje (sutūpęs
.įce-Frimnlnkas: Pr. Butkus.
Prezidentui Tffitrt*paaiškinta, jog
Sandoval, III.
Gruodžio 11 d. A m. F. Sbedvillos
4-se mažuose puslapėliuose). Mu Panamos
Pajieėkau Motiejaus Paloko, l”
Kad parodžius, jog streikinin
kanalus. Malus užbaigtas Raštininkas: Jonas D&gta,
svetainėj® 341 E. Kensington avė., Magdelenos Navitskiutės.
Pirmiau
zika
lengva,
prieinama
visiems,
ga

gruody]
1913
□>;
eglcialilkojl
atikai visai dar nemano grįžti dar
2253 80. Halsted st., Chicago, I1L Kensington, III. bus skaitoma pre- abu gyveno po šiuo adresu: Mist
deugnuo
data
-->1
sausio
1915
m.
lękclja. Skaftys p. KL Jurgelionis Maggie Novlsky, 955 Musklngom av? .
li dainuot ir ne labjausia prasi
o*
Iždininkas: A. J. Povilalka,
ban, buvo surengta demonstraci
temoje “Scenos menas: deklamacija, Zanesville, Ohio. Dabar ne žinau kur'
804 Bank sL, Waterbury, Conn. mimika ir taidimis”.
lavinęs choras.
Melodija nėra
ja, kuri ęjo nuo Lafin st. ik
jie yra. Meldžiu kuo greičiausia duo
Knygius: J. Simanavičius,
Visus širdingai kviečia,.
ti žinių adresu:
turtinga, užtai muzikalinės imita
stillkUl
Kedzie avė. Pilsen Parke buv<
331 Barnes st, Plymouth, Pa.
Rubeiuvlų
sttMkttl
Chicago]®
Kometetas.
John Baker,
cijos indomesnės. Prie silpnų pu Americ Federattoa of LabOr sunertai Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
susirinkę apie 15 tūkstančii
Box 111, Medieine Hat Altą, Canada.
sudėt
apte
ketina
11.
rus
Sommsrard
Parts,
France.
sių
reikia
priskaityti
nesutikimą
susirinkusius
8. Jokubynas. 3153 Waltac« st,
muzikos ritmą* su eilių ritmu, ne
kalbėjo nuolat kalbanti Mis;
Chicago, III. J. Laukta. 2951 Union
’l t "T
r
vienur taipo-gi nesutinka minčių
Gertmde Barnum' Miss Edith;
Nuo 15 lapkričio (ŠioMoj Ir kitur
sakiniai su mueikos sakiniais. Yra atpigo mėsa ir Kiti produktai Kol-^ PheFps, R. Robins ir kiti. Vis
80. CHICAGOJ PIRMAS BIRUTES
kas |i_______ _ _______
keletas (matomai spaudos) klaidų. ninkal,
kvietė neiti darban, kol nebu:
VARAKAS.
Pajieėkau savo
Antena Jo
nes viską tebepanlavlnėja seRei kalinga 600 darbininkų Į MIsurengtas bua 24 lapkričio m. d., manta, du metai
1-- —1 * —
_
buvo Chicastreikas laimėtas.
Antano Koaihos salėje. 8801 Commer- go. iš čion išvažiavus, nėra apie jį cblgano ir Wisconsino miškus, algos
Mažoji arba Prūsiškoji Lietu
cial avė.. Geriausi Chicagos artistai žinios, paeina iš Kauno gub., Telšių nuo >26 iki 332 J mėnesį, užlaiky
loė balsiai juokingų komedijų 6ALA- pav.. Miestelio Narlndaičtu.
va 19-tame šimtmetyje. Parašė J.
Kas mas ir kambarys dykai, keturiems
Panedelyj 14 lapkričio buvę;
PUTRI8. “Birutės” choras dainnos duos apie ji žinių tam bus Lietuva metams darbas. Važiuojantis turi užChicagoj
ir
kitur
Amerikoj
seredoj
Šliūpas. Laisvosios Minties leidi 16 lapkričio vakare 6 vai. buvo pil gražiausias sviete lietuviškas dainas, užrašyta vieniems metams:
simokėt 36 ui tikėtų. Ateikite ar
ppsikajbėjimas darbdavių su tini
paraiyklte laiškelį, įdėdami už 2c.
vadovaujant p. M. Petrauskui. Po vi
nys. Lietuvos spauda, Chicago, III. nas mėnulio užtemimas.
Simonas Jomantas,
jos atstovais pas advokatą M. J
atsakymui, pas Lietuvių agen
sų tu linksmybių galima bus ėokti 10530 Courtls avsM
SARA BERNHARDT,
Chicago, III. markę
1910.
Kaina
10c.
tų, 1363 W. Chicago avė., Chicago, III.
Isaac, kurs reprezentavo rūbinė;
JieluvtJktu ir kokius tik kas nori šo
lingoji prancūzų artistė apie
kius.
Ateikit! Pradžia 6:30 vai.
. .manufaktūros asocijaciją.
Ta
os lošimą Chicagoje buvo raAl Ona Waldadaičia pajieėkau savo
Birutes valdyba.
Greitu laiku reikalauju 5 darbi
Rosijoj durnoj svarstomas visuotl- vak.
i pereitame “Lietuvos” num.
brolio Andriaus Waivado ir Onos ninku
Aušrini N5. s palit/“ 26 d., 1910 nojo
čiaus Isaac paskui užreiškęs, kati
prie kostumerlško darbo viapšvietimo klesstiuas
Kleinačiukės;
paeina
iš
Kauno
gub.,
rlškų ir moteriškų drabužių, nuola
m. Literatūros ir mokslo nemo
jokio nebuvo pasikalbėjimo, nes
TEATRAS IR BALIUS!
Panevėžio pav., Malgočlanių vata., tinis
darbas. Kreipkitės, šiuo ad
Dramatitkas Ratelis L. 8. S. Chi Pušaloto parap., Migonėlių . kaimo.
unijos negalį nurodyti jokių
Žmogžudžiai. Chicagos prie- kamas priedas prie N81 Lietuvos
Paul Leases, 617 W. 37 st
cagoje, 20 d. lapkričio (Nov.), sta Turiu labai svarbų reikalų. Jie patįs resu:
skriaudų, ir darbdaviai tokiu bū liestyj Cicero naktyj ant 11 Žinių.
Nuo Muromcevo kapo Maskvoje
to ant scenos Slovackio tragedijų: ar kas kitas teiksis duoti žinių šiuo cor. Wallace st. Chicago, III.
licija nuėmė kaikurjus vainikus SU UMINDAVGI8”. Lošimas atsibus rui adresu:
du neturį ant ko tikt, ant ko ne- ipkričio trįs vyrai įėjo į Belmingoje “West Side Auditorium”
negeistinais policijai parašais.
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai.
salėje, — kampas Taylor Ir Centre 58 Enderson st,
tikt. Kad ir kasžinkaip ilgai lonto saliūną ant kampo W. 12
Union City, Conn.
avė.
tęstųsi streikas, darbdaviai ne- atvės ir S. 52 avė. ir pereika- Clarence S. Darrow kalba laiky
Brolau! jei tau žingeidi tautos
pripažinsią “closed shop”. Darb :vo gėralo. Kol saliūninkas py- ta kaliniams. Chicagos kalėjime. Katalikų konvencljk New Orleane®, praeitie, jei tu interesuojiosl tuo — Paj laikau mano geros pažįstamos
La. išnešė protestų prie* Portugali ateik, o pamatysi jų lyg ant delno! Vincentos Bložlukės, paeina iŠ Kau
. Kai jos
davių galūtinis užreiškimas esąs •, vienas tų trijų ištraukė re Iš anglų kalvos verte
fiiauliu pav.
Baisogalos
vaidilų, persekiojančių katalikų Pamatysi kaip mn^ų bočiai buvo no gub.
Parsiduoda labai pipiai grocerna
spiriami, su ugnie ir kardu, pri parap. tasenų. sodž. Seniau gyveno ir Bučemi, labai geroj vietoj, lie
toks: jie priims atgal į darbą siverį ir pridėjęs jį prie sa- na 10c. Turtu ir spauda Kovos. bažnyčių
imti jiems svetimų tikėjimų ir kaip Chicago. Turiu svarbų reikalų. Kas tuvių ir lenkų apgyvento].
Biznis
.visus ir unijistus ir neunijistus, ūno darbininko Cobb’o galvos Philadelphia, Pa. 1910.
jie kovojo prieė ta žodžiu — tea apie jų žinotų meldžiu pranešt šiuo gerai išdirbtas, viskas gerai intaisyta.
tu
pasisemsi
nemažų
pluoštų
žinių
adersu:
visi gali grįžti darban, kada tik sreikalavo piningų.
Cobb’as
Priežastis pardavimo — savininkas
apie tautos žygius ir nusidavimus. —
Rokas Žukas,
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu
jie panorės, bet išlygos bus maž ūdave $7.20 — visus piningus,
Visuomenė N7—8.
Turinys:
Juk nuo mūsų tik priklauso tautos 3523 80. Halsted st,
Chicago, III. taiku kreiptis šiuo adresu:
laimė Ir gerbūvis.
Dėlto atsiminę
daug tos pačios.
iek turėjo. Po to tas vyras A. J. Valstiečių sukilimai XVII — Kas tu; esi?
J. Jonlkaitis,
užklausėm to poėto žodžius: "Permoksią įgysi Pajieėkau savo brolio Antano Wiz- 4330 80. Wood
st,
Chicago, I1L
Unijos-gi vadovai sako visai usyk iššovė į Cobb’o galvą; amžiuje Lietuvoje; M. B-ka, Lie męs jį.
tu tiesę” nepraleiskite tos progos!
baro 15 metų Amerikoj paeina iš
Lošimas
prasidės
nuo
5
vai
po
atžagariai. Leiskim, vyriausias obb’as parkrito. Paskui da ke- tuvių literatūra Vilniaus univer — Niekas! —jis atsakė.
Parsiduoda dideli Grosemia, lietu
pietų, salė bus atdara nuo 3 vai. Kauno gub., Efrogalos parap., Rarūbsiuvių auditorius J. Haskins iris syk šovė į Belmontą, su- siteto laiku. (Tąsa). Analfabe — Tai gal koks daigtas tu esi? Tikietų kainos: 25c, 35c.. 50c., 75 žinčiškių kaimo. Senai nerašė J tė vių apgyvento] vietoj. Gera vieta
vynę.
Atvažiavęs
iš
Lietuvos
norė

lietuviui. Persitikrinkite ant vietos.
ir 31.00. Po teatro balius su skrajo
užreiškė, kad streikas jau artinas ■idė jį į krūtinę ir koją, ir pa- tas, Visuomenes istorijos moks — Niekas neesu! — pramur- jančia
čiau j| surasti. Jis pats ar kas jį Kreipkitės į Grosernių: 2002 Canalkrasa.
Komitetas.
Tiebę iš kasos $20. visi pa- las ir studentija. Nešovinistas, mėjo. — Kadaisiai aš buvau, Tlkietai gaunami: “Lietuvos”. ‘‘Ka žinot praneškite šiuo adresu:
prie laimėjimo ir morališkai beport avė., arti Union avė. Chicago.
Vincentas Vizbaras,
taliko” ir “Amerikos Lynių” redak
jo. Išbėgdami sutiko įeinan- Apie dūmininkus. šilkinis Lyg-ir rods,
j veik jau yra laimėtas. Tai esąs
Chicago, UI.
žmogus, bet, deja, apsive- cijose, p. M. Kaltis l<07 N. Ash <71 W. 18th st,
Parduodama. 310 piningai ir >5*
moterį ir tą pašovė. Bėg- ažvalga. Smutkelis, Balsai (ei džiau su sufraget?.land avė., J. Ilgs ūdas ir Garmus,
nepaprastas streikas, nepaprastas
kas mėnuo galite nusipirkti lotų
News.
1613
So.
Halsted
st
Pajieškau
savo
brolio
Joną
Sera

lės).
J.
M.
Angliakasių
apskrityje
mi 52 avė. jie sutiko du po
i dėlto, kad jame dalyvauja dau
garsingame plieno mieste GARY,
pino pirmiau gyveno Chicago. pas INDIANA arti fabrikų ir elektrinių
giausia ne unijistai. Kad net
manu: J. Kane ir K. Kako- (vertimas).
kui
išvažiavo
į
St
Louis
ir
nežinia
karų. Kaina lotų 3100 ir dauginus.
TREČIAS DIDELIUS BALIUS
Parengtas Draugystės Lietuvių Jau kur gyvena. Taipogi paj Ieškau pus Norintis pirkti kreipkitės pas,:
, >
vskį, lietuvį. Policmanai išaugštesnėsės draugijos sąnariai
— Ar yr pas mus padorių nikaičių Dainos Mylėtojų, atsibus, brolio Franciškaus Genčio, pirmiau
D. K. Walshlm,
Laisvoji Mintis N10. Turinys:
ukė revolverius ir suriko, kad
gelbsti streikininkams, tai yra
nedėlioję, lapkričio (Nov.) 20. 1910, gyveno Chicago, paskui išvažiavo J 1214 Broadway,
Gary, Indiana.
mergaičių ir moterų?
stotų. Bėganti pradėjo šaudyt A. Oriov Bažnyčia ir Viešpatija — Žinoma! Jos visos pado Klacel salėje, kertė 19tos ir Leavitt Philadelphių; abudu paeina iš Kauno
' parodymas, kad streikas turi pa
gub.,
Raseinių
pav.,
Konstantinovako
Balius prasidės 5 vai vakare.
matą.
Parsiduoda 3 gyvenimų mariniai
policmanus.
Policmanas J. (iš maskolių kalbos sulietuvino rios! Nes kiekvienos dora patin Street
vai s., Pepličklų kaimo. Jie patįs ar
Įžanga 25c. porai.
namai, fronte krautuve. Kaina >5.500,
Parygožėnas).
J.
Šliupas
Lietu

Maloniai kviečiame visus lietuvius kas kitas malonės duoti žinių mums parankios
ne parkrito apsipylęs krauju,
Yra daroma prisirengimai išlai
išlygos. Ateikite ar parai
ka mažiausia porai tuzinų vyrų. Ir lietuves, senus Ir jaunus kuoskait- čia padėtu adresu:
tykite šiuo adresu: 3044 Archer ava.
kyti streiką dar ilgą laiką. Žy
ir parkritęs dar šaudė. K. vos likimas po valdžia Katarinos
Antanas Serapinas,
lingiausiai atsilankyti, nes paskutinis
prieė Adventus Nedėldlenla: čia galė- 917 W. 33rd st.,Chicago, III. Chicago, III.
dai pirkliai iš West Side buvo
kanovskis iššaudęs visas kul- II ir Povilo 1; V. K. Račkauskas

streikininkų, kad eitų j savo sales, ten išmokėsią pašalpą. Policija su streikininkais elgėsi geriau, negu kad pirma elgdavos,
bent nevartojo savo’lazdų.
Unija turinti apie 10.000 dolarių. kuriuos gali išmokėti pa
šalpoms. Kitų šakų darbininl
unijos gerai remia streiką. Br
varų darbininkų unija iš Ci
cinnati atsiuntė streikininkan
$500; vietinė"elektrikinių dart
ninku unija suteikė $250 ir p
žadėjo duoti po tiek pat kas s
vaite iki pasibaigs streikas. Dai
gelis unijų, prigulinčių į Ch
cago Federation of Labor, paž
’ dėjo duoti nuolatinę pašalpą
streiko fondą.
Mieste įrengta krautuvės,
kurių dalinama ir duodama ba
gan streikininkams maistas. Vi<
na tokia krautuvė atidaryta
ryto ant North Lincoln st
Potomac avė.; antra košerinė bu
įrengta ant Halsted st. ir 12 s

susirinkę ir nutarė paremti streikuojančius savo vientaučius. Kelios košerinės krautuvės pradėjo
duoti streikininkams maistą bargan.
Kaikurie parangys yra
remti streikinikus kad ir per iš
tisą žiemą.
šiuom laiku St Louis’e atsi
lieka American Federation of
Labor konvencija; joj dalyvaus
rūbsiuvių unijos pildomasis ko
mitetas, kad bendrai apsvarsčius
būdus, kokiais greičiauš -galima
būtų laimėti streikas.

kas sviedė dar ir revolverio į
bėgančius. Vieną pašovė, kitu
du nubėgo.
Policmanas Kane buvo nuvež
tas ligonbutin, kur ant kitos die
nos pasimirė. Paliko jis tre
jetą našlaičių vąikų.
Pašautas žmogžūdis irgi buvo
nuvežtas ligonbutin; daktarai
nebegalėjo atgauti jo žado.* Kas
jis buvo, negalima buvo dasižinoti.
Spėjama, kad tie žmogžūdžiai
buvo lenkai.

APGARSINIMAI.

NAUJI m

Draugijų Milui,

Paskiausiai JĮaiįps Žinios.

v Paj ieškoji m ai

Reikalavimai.

Ant Pardavimo,

JUOKELIAI

JURGIS IR BALTRUS BUTŲ GAVĘ VALGYTI, JEIGU NE OŽYS
, ■,‘ JHS A?l. UiagĮ

VA52/V KAD UĮĖJUS PAS T^\

FAPMzųi^rfEi Pilvas rgšč/ASj
KAIP HiffV/O MAKiTYSy
^IKIM.G-AL KP GAUSINI

MtjrgR BUK TAK DO0PY, KAD L09KĄ,
PILVAS TUŠČIA*, Ml iJ ČIKAGO, Ml
VOHilV IH VALPARAUĄ PER VIJĄ,n*4
OI erVĄ, GAL TURIT DUONOS — KLIEDĄ,
Ml A-A-A — Ml G-A T NO-A-A-A — Ml

VONA Y Y— J

LAIKYK ORUblAU ui'R A OU, BALTRAU
KAD WEPA8ČOTU. TUOJAU BAlėSIU. TAI
dar pirmą, syk savo ėrugA/Mė tok L
dDARBĄ TURIU
I \LBUOK.JORGl,

[eitilKiTf?
G£LBČKlT£!

JI NūP^Bi-Cr^r

VgRčiciauA--

UUROi, lipk/**
*> imedi’. c

[PAGĖLBtK AAAN.JMGt,
IMSirAI — JAU
1 *£< iS/LAI KAU-j/V&J

PADfcKAVONA
Lietuviška parapija & K. Raclne,
Wis. labai dėkayoja Raclne lietu
viams, kurie -buvo aukavę ant posmertinše b. a. Antano Pilkio, bet
neatsiėmue nstbašniko broliui pocmertlnėe, pavedė tuos piningus naudai
Lietuviškos parapijos Raclne. Ačiū
geros valios''žmonėms. Lietuv. parap.
sekretorius.
L. Buinauskis.

Prie ‘bažnyčios ui zakristijoną. Mo
ku skaityti ir raiyti lietuviškai ir
lenkiškai; moku ministranttlrų. Ga
liu darbuotis visame kame, kas tik
kuniagui reikia Turiu norų ir pa
traukimų, tai eičiau tr už pigiausių
algų; ai tr Lietuvoje buvau pas knnlngua Kuningų-prabaščių labai pra
šau prlrodyt man tokią vietą.
Jonas Darius,
92 W. Malu st
Rockvflle, Oonn

ISRANDAVOmtūI.
A. Olszevvskio name puikus 7 kam
bariu, gyvenimas, su visais naujau
siais ištaisymais, garų ąpšyldomas.
giltas ir šaltas vanduo visada, gazo
ir elektrikos šviesa.
Męs galime
duoti viena ypatą, kuri paims 2 ar
3 rumus ir mokės arti pusę raudos.
Tokiu budu puiku gyvenimą galima
turėti už labai pigią kaina. Kreip
kitės i pas:
_____
A OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted st.,
Chlcago, UI.

NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS
kad męs dirbame puikiausius peilius,
1 kurių kriaunas įdedam — į vieną
pusę Lietuvos ženklą (Vytį) Ir D.
L. K. Vitauto paveikslą, Į kitą pusę
'kostumerio vardą ir adresų. Taipgi
vietoje minėtų paveikslų mes galim
Įdėti kostumerio paveikslą (fotogra
fiją) arba bilo kokĮ paveiriėlĮ ar
draugijos bei unijos ženklą Toks
peilis tai puikiausi Kalėdų dovana
kiekvienam.
Mūsų peiliai yra daromi iš geriau
sio plieno, sidabro ausutemis ir perlo
apsodais. Mūsų kainos tiktai 81.25
su 2 geli. 81.75 su 3 gelt, ir 8Į2o
su 4 gelt, skustuvus (britvas^ nuo
81.50 iki 83.50.
Reikalaujame agentų, kuriems duodam labai didelĮ uždarbį.
Laiškus, orderius ir piningus
kitę šiuo adresu:
E. I. Kudlius Co.
Sub. Sta. T2T.,
Chlcago,

Brooklyn, N. Y.
120 Grcnd St
4. Leenlauskas,
298 South Ist 8t
Jos Matulis.
262 Metropolitan Av.

Chlcago, llt
J. L Bagdžiunas, 2334 3. Oakley Ava
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted St
1508 S. Ganai st
Jonas Janušas,
118 E. 115th SL
Zen. Jucevicze,
1812 Strlng 3t
1112 a Leavltt St
Geo. Pupausky,
849 — 34th St
K. Steponis.
Jobą* Visockis, 8139 Vlncennes Rd.

New York City

Box 62.

C. ŠEŠTOKAS & Co.,
1720 Girard St, CHICAGO.

Kamp. 31 mes ig Halsted St.
Prof. Burn
’s Milteliai nuo
Būru**
Reumatizmo Slx*o Kraujo Valytojas ir Hospital Kosulio Si
rupas. Visi vaistai g varantuojaPas mane dirba dabar vi
siems gerai žinomas A Bn*ževlčlua, pirmiau dirbęs Crowley aptiekoje.
Jis visuomet
duos geriausias patarmes Ir
teisingiausiai
visame * patar-

23 AKMENŲ.
Gelžktlio Lalkraft.

Dr. O. C. MEINE
ggtt-<8RN» 31 ir U Hšhhš pj,
(Synmu ilrtapMns.) .X CHICAGO, KL

juozurą RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo •
skyriaus gėrimus ir kvepenčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę
Susirinkimama, vestuvėms, ba
liams ir tt širdingas priėmi
mas ir broliika rodą kiekvienam

“DAGIS"
Kritikos, Satyros ir Juoku Men. Lsikr.

duok* • nuudotl. kiek
>’* Pr,‘k’u,,)n ,r knr
gauti. 1‘aveikilai ir pre
kė* yvalrią kvepUnčii
ir gydau?ių moll^. P-rfi:ruų. Elektro-gydan
tin aparatu. Robenni>< lUtrblme. Mon«
Painų, Štukų. Drukoo
J*t"I Malin^llų, Ar
monikų. Koncertinų
Brltvų, PavlnCrvonlu

gįį^j

MM
^B
Kf B|
B K
■

JIE

W

Rosijos-Amerikos Linija
Rusiškieji partiniai garlaiviai
išplaukia šiuo laiku:
Laivai

KURSK
BIRMA
ROSSIA
KURSK
BIRMA

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevičla, 310 B. State st

15 Liepoj aus 15 New York

1 lapkr. 1910
19 lapkr. ’IO
3 gruod. '10
17 gruod. ’)0
3 sausio 1911

19 lipk. 1910
10 gruod. ’10
24 gruod.'10
7 sausio 1911
22 saus. 1911

ir įimtai kitokių k oi
nam reikalingų daly
k4 IDtirpkžRt^PB*1
tinimą ir prialųik mum, o tuojau* gaut vl*al dy
fcj kataliogf.
Jobu L Nagdsiunaa, Pti*»
JOHfTM BUPRLY HOUSC
1834^33* SO. OAKLEY AVR. cmCAOO,HX

LIUOSO INŽENGlHO MVZFa fS
’
tverti. V y rai, tikrai
atailankykit į Mtę
■tabžtlna linoao i»Z-iFųL
žengimo Kurijų.
'.y
Tyį
Šimtai intareauo- [
r/rtrl K jaučiu pavydalų
I \
V y
žmogau* k ano a vok ,
\4/
kam ir aergaačiam [
IW
m / Ir^lva
ttovyje. Cblrurgttl
įĮįk.vs^
ko* oparaeijo*, '
V
žingeidumai, kala- •
V 7>—tumal. Tnllžlaižku- Į
~
mai. Telpgi pilna* ,
Į Al
. latortttaa aaarin• kla kuri* niekad
ne buvo parodyta*
______ _________________ dykai Man kražta. Į
Eai ui prašoma* tirinitl nuoatabumu* Astrouoml- '
jo*. Fliiologijo*. Chemijos ir Patbnllogijo*.
IsapaoUika InkvtildK Valkata OaUrija.
Pavakainl IsakUanhi ir Fngnriijnain Aanmon. 1
INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
W

■

iki Rotter- iki Liepodamui
jui
tsoso. CLARK ST., CHICAGO ILL.

Simanas Kvietkauakas.

Moteriškas Lawn stonelis
naujausias mados
Vyriškos Vilnoniu pamušalu
apatines dijapanos

45 c.

$7.98
Vyriški X vertis Keraey
arba Tibet viršutiniai
Švarkai -

Vyriškas vilnonis Siutas
spalvuotos arba lygus

$11.98

Vyriški margi arba lygus
vilnoniai Siutai

Vyriški Extra puikus Kersey viršutiniai Švarkai
Moteriškas puikus Panama
aejonas vertas >1.75

78 e.
Moteriški Vilnoniai Apati
niai marškiniai verti 51.75

$4.98

$7.98
Vyriški puikus serga ir vil
noniai Siutai .

$11.98
i Vyriškos extra puikios
grade serge ir worsted eilės
drapanų

78 e.

A. OLSZEWSKI

$14.98 ir aukščiau

Spccijalllkas Išpardavimas Vyriškos Avalinės.

Atdaras vakarais iki 9 valandos.
. Tėmykit musų langų parodą.

Dovanai!

KALAKUTAS

Dovanai!

Kaina 50c,
DELNAŽIRYS IR KORTU LEMIKAS

Kaufman’s Bargain Store

PROF. H. LEIBOVVITZ

3621-3623 So. Halsted St, •

27 Broadway

New York.

F.P.BRABCHDUS

ku gali būt matyta

81LERIJ9J

■OISLO
344

SO. STATE ST.
CHICAGO. DLL.
B«ar HarriMa St

ŽleįskhriM.' Onteotogijo*
Žingdd-jm*- Irivmdiatiro Organu

Attomey & Counselor at Law

132 S. Clark, Gor. Madison St.
Lietuvy* tavokatas, brifts tiesų mokslų Aida
riko)*. Ved* vfeokia* bylu, civilišku tr krimž

8jv. 3U2S. Bailini it., arti 3lnot
:

Rezidencija

1725

W.

Ifth.St

Tarpe Paulina ir Woed gatvių
apššekujn
Telapheite Ceaal 1208
Valandos: nuo 9 30DH 17:00 disu.

vm-«i.

aaao.

5206

Remi vienatiniu kortų Iftniku (burtiX_rJ
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti V_A -y
V'-jry
meilę ar draugi&kumų tų, prie kurių 5irdis linkusi nore Jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tam i štai ar tam Įstos vyras, moteris ar meilužė teE

J. Vanagaiczio įstaiga

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikis” arba uVyti7\

Tilžėje

UUOSA 8ALEIUA MOKSLO
344 So. State SL CHKAOOU ILL.

'
Kiekviena tauta sak__________________ vo ženklą myli ir guodoja. Mei lietuviai
turime ženklo “Žirg< L* Ik?*
"i \ ' 'T
vaikio” arba Vytį, ku\
et 1 r» tui*ty rasti’
S '
vien<’ lietuvio gyveni\ 3d fclU'VYAZ'/ Xme’ vielose salėse ir
___
Mano
A jįiii
< Z Zr-S,*-MMB mok«lainės«k
-9h dtrbu ‘Žirgvaikiai"
■
\ V
arba V)ųo yra iškalu

*• 1 ■

dėl visokių reikalų lietuvių

I'JMS
P|ki
I
t

Vokiečiu uatve (DeuiGhe Sirasse) Nr. 55
rūpinsis
Didžiosios Lietuvos, Amerikos, Anglijos ir kitose
šalyse gyvenančių lietuvių visokiais reikalais.

L J

I. »,
r

B k

tt1 U •

S
\ ' yL
H .\

Ji duoda patarimus reikalaujantiems kaslink kelia
vimo į Ameriką, Angliją ir kitas šalia.

\

Bk

Iš Amerikos grįžtantiems Tėvynę, kaip ir kokiu
budu geriausiai pasiekti savo gimtinis kraštą.

e? Ą

Prekybos dalykuose Tilžčn atvykusiems apreiškia,
kas užlaiko geriausius tavorus ir parduoti už pi
giausias kainas. Žodžiu, kiekviename reikale duo
damas sąžiniškas patarimas, ant kiek jis nereika
lauja ypatiškų išlaidų, veltui (dykai).

Mes Išgydom Vyrus
My* troHtam. kad vt*L kurte yra nenžgnaldlntt m kitais
gydymai*, ateitu pa* m na ir pamėgint* musų tilaą ir HKikigydymą Męs oaalikinslm tau dAlk o kiti gydymai tavga
netlgydi ir kaip mg* tave iigydyslm.

Krauj0UžM(Klyjinias^E^

PS. Norint gauti koki nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti dėl atliepimo krasos ženklelį
(marke) Prūsuose 10 pfg. Didž Lietuvoj 10 kap„
Amerikoj 5 cent

tto prie MmyniBro gydytojau*, rudo* plėsto*, lopai burnoje,
■kaaduUa ant nežiūria. aUskima* plauką, akauima* karino■e, Miaariuoae, plfmo* ant kūno, jaualu* tekanti *kaud«M*L
MES IŠGYDOM SiTOKĮ PADKJIMA— MES N KLOPOME.
n*.Az—t
M Ar kankina Uvynubėglmai paeinanti nuo
NllDftV mdl peržengimo gamto* tiesu, vrriiki allpnunUVUglUlUI
naannUnM,
atminti*, galvos
ikaudfjimai. pilniai prieini aki*, nervriknma*. akausmaistriuose* Ar pas* eri apimta* nori viena ižt<( ieakl^t Ateik pas
mus, mp U ve Ugydyaim ne» kitaip nereikalauji mum mokėti.

! įAeigtas 1907 metais.

Užsikimšimai ---'

kankina daRlaimai, plikinanti Mapinimts, paalaa na«vaikt»maa, erzinimai, tanku* norą* iStuStlnimo. mja
Ugydam viriui minėtu oaJ*jinrna ba aartojtano
peilio ir W »iuntlmo į UgonbutĮ.
OMAImianaal Uždegimai, autine ir Bkauamlaąž
vili Flirnai •««»**•*. kantrybę aimanom
vau ihii
oiaiamėtj Urm Kurion padam
gyvenimą nelaimiujtu. IŠGYDOMOS AKT VISADO8BE ŽU1MMO LATKO

dažnaiusia, _nės kas antra diena dideliu lapu einfa, Lietuviij
ja )
kultūros laikraštis

rVILTIS”
tama, kurie prasideda nuo spalio mėn. 1 d.
'f'®
KAINA:

"9
8
7
B 5 4 3 2 1
r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r A. x.k. r. k.

nes

i

Adre^s:

“VILTIS” rūpinasi atstoti tikrą dienraštį, paduodama huiiRmigfau
šia dienos naujienų Iš visos Lietuvos, visos Rosiįos ir užsienių.

Apie V. DŪMOS darbus raSoma tiek plačiai, kiek nei viename kitame
lietuvių laikraltyjei /
.
:
Karimi užjaučiami visi Lietuvių SIELVARTAI ir greit atsiliepiama.
TURINYS tad Įvairus ir gyvas.
J
J EINANT, “VILČIAI” vis Mbiau sekasi, vis
KETVIRTUS
1
daugiau ji girdi p
:inimo balsų. Gerai tad butų, kad viri lietuviai
žinotų, k** “Vii?
1 svarstoma.
••VILUS” lilatakr jau 21 naudi;
G ELE, kurių patartame PASISK
Tautiečius.
“VILTJl”

*
vedi

Ateinąs Nusilpnėjimas
maa, negnlinguma* prie darbo arba UakMsn*
mu gyvenimo, nulirima*. vvairn* gėdinanti
ifipnarr-1 rita ATlD«n3AJ TKA FAVO
JLNGI-PASIBOOAVIK SI’ MŪMI DABAR,

Mus Nesrtkiffiai=Į4X
_
Mblyžkua oda, pajundare paakiai. Vyruk yra
ta vtakn vaiaLa. fOmfcjmri y—

Gtziotos ir Sosisoke Gyslos

įm* aaA gydymo*!. GALI C&MOKlTi KA
DA buAI Pkir D fTAS.

šiai kalrtj
; jo* padaro arnote labai aeramo;
r ra *Uoaas velkanti* lantiaiaa daugmaž aaeiatni
Gyaioa yni uičii*opiamo« ir nurodo kaip bota^a*;

—j IsSMą neaveilrunra
MMny«ylž
Bldl į p*v .tiaga* komplikaeijaKtr jeiįnna-

Atniauk tuoj aus jeigu esi klapate.

8.75 3.35 2.9d 2.50 2.10 1.65 J.25 0.86 0.5<
6- 5.85 4.65
3.35 2.65 2.- 1.36 0.75!

Vilnius — “VILTIS”

CHICAGO, ILL

3227 Auburn Ava.,

Vokiečių gatvė (Deutsche Strasse) Nr. 55.

r. k.

15

Škuli

J. Vanagaitis, Tilzeje [Tilsit

Vlaiafi ir
tisoj R01. 5.—
Unieum 7.-

Ei

rL.m »-',I«o(I*lasterof Paris)
’
•
J
oW’11
J lyno* spalvos šilkinio
akaomo. įžvelki laba
Kaina 930
puikiai.
L—A.T
Dirbu visokia* figūras
ii gipso ir medžio, iė'pjaustau paveikslus
ornamentus,
čioms, mokykloms ir
« gražiems namams.

ANT. ALEKS

Tautiečiai! Naudokities kiekviename reikale šita
mano Įstaiga. Adresą reikia dėti tokį:

Mhniias 12

/V J
J Į
įJ
J4

\J7T7

Harrison St

Jm priima ėmėjų užsirašymus KETVIRTIEMS ėjimo me

VYRIU TIKTU
IŠĖJIMAS DYKAI

Al pasakysiu tamistal sa kuom ap»ra*l ir taipgi
vard| ypato*, kuri tave myli*"M*u ta nori Mara kaip mrv aimivaklyti Ir
k»‘P
krikvtera *»ns»»| ryvenlme pasek■rtarairkrinnt paSeryti jokio* klaidos «ava ui-

A
į ,į(Ą
! 1IJ
4 U n

843
850

, Atwood Bldg., Room 806
TuL FrankUu 1178.

■LIETUVOS” KELIAUJAN
TIEJI AGENTAI.

Vyriškas puikūs juodas
Kersėy Viršutinis švarkaa
sunkus

arti Madiaon Gatve*
.
Atdar * nuo 10 valandos ryto Iki 11 vtdumakflM

III klasė
III geresnė klasė
Antra klasė
Pirma klasė

K). F. Simaitis,

VVoroscter,
Ant. Bernotas,

į"*

LHJOSO UŽĖMIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKU ŽIMEIOUMU

KAINOS:

KAINOS IŠ LIEPOJAVSi
Sprlnųfleld, IIL
G. Tachilauckas, 1217 W. Jefferson St. III klasė 843.50 j ir 84 pagalvės ameri
II klasė 857.50 ) konlikos mokesties
•cranton. Pa.
Pirmoji klase 802.50.
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne St.
Smulkesnių žinių klauskit pas svar
Juos. Petrlkys,
1B14 Ross Avc
biuosius Linijos atstovus.
Shenandoah, Pa
A. E. JOHNSON (3L CO.
Kryžanauskas, 88 E. Centre RL

Waterbury, Conn.
J. žemantauskas, 39 W. Portsr
824 Bank
Jūgls žemaitis,

Mm

Moksliszko ŽiofeidBmu.Žiūojimfi-Gilybe
“DAGIS”, Publ. Co.
----- ‘ 'Į Mes iriu: baimių- '
33td st.,
Chicago, UI.
<■! ir įdcmlal au-

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street Vienutinč vežanti be persėdimo
i. G. MUiauckas, , 1811 TFharton St Linija tarp Rosijos ir Amerikos.

Union City,
•

TEMYKITE MUSŲ CIRKUL1ORIUS!

Naujas Išradimas

F

SO. CHICAGO, ILL.
Pet Ostrovskis, 8701 Commerclal Av.
•o. Boston, Mase.
N. Gondrolius,
324 Athena Street
J. G. Gegužis,
28 W. Broadway

Pradėjus nuo Sobatos Lapkričio 19.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

Prof. Julius S. užtikrina, kad Iišmokya šokti kiekvieną jauną ar ioeną
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip,, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Teipgi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. w
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
PROF. J. M. BRUNOZA
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atel- RBHiY A 88.8T8 8T.
8MML* M
na į svetainę, po numeriu, 1900 So.
Union st kampas 19 tos arti Halsted
st, mokinu kas panedells. sereda ir
petnyčia vakarais -nuo 8 iki
ProfJulius S. praneša visiems, kurie nori
išmokt tuos šokius, kad ateitų se
kančiu adrese: 2124 So. Halsted st
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
6 iki 8 vai. vakare. Nedėllomis nuo
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakare.
2""
vyTų
Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck
Irv'il-ų p*M,*o nuo ko
skirt; Irish jig; clog; spanish waltz;
waltz two step ir waltz slde step ir ■
purinti, k*.p nuo jų
95 kitus.
ap»i»MUgoti. kokia* gy

812

Pittston, Pa.
Ad. Bėndinskas,
42 Chesnut
J Kazakevičla,
103 Nu. -I-m

KNYGELĖ KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE, kurią męs duodame dovanų
“Lietuvos” skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos,
atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie
gavo šią knygelę, dėkavoja nuimi už jos išleidimą, nes ji
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo
jiems prie pagerinimo jų būvio.
Kas tos knygelės neskaitė,
tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei
nemokės, kol jos nesimokins; o išsimokinti anglišką kalbą, yra
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės. Praktiškesnės
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino
ją gauti, tai tik p«tš savf apsigavo'
Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs
duodame
už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” ant 18' mėnesių
ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” prenumerata kaštuoja,
tai yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovanų. '
Todėl ir tu nesikankink ilgiaus, neleisk ant tuščio laiko,
bet tuofaus prisiųsk $3.00, o męs siusime tau “Lietuvą”
per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę “KAIP RAŠYTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE”, su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir laiš
kus rašyti.
Virš minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popieros
apdarais.
Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap
darais, turi primokėti dar 25c už jos apdarus.
Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o
matysite jos vertę.
v
Siųsdami pinigus adresuokite laiškus šiteip:

Dovafj^ KALAKUTAS Dovanai!
Su $ia.oo vertės eile Drapanų arba Viršutinių
. * ’ Švarkų ar daugiau.

3253 Illinois Gt.. Kerte 33rfl

DAGI8 bado visus be skirtumo,
kas tik nusikalsta prieš visuomenę.
DAGIS
gražioj formoj 6*4x9^
HaP.TFORD. CONN.
Kar. Leaevlčius,
40 Mulberry st knygos, su viršeliais, 20 puslapių
kas mėnuo duoda skaitymų.
DAGIS talpina po kelis origlnali
HerrlR, Illinois.
tJ. T. Adomaiti*.
\Box 708. nius, juokingus lietuvių pieštus pa
veikslėlius, kozname numeryje.
DAGIS nesigaili straipsnių su 1valriais pasišaipymais ir juoksis; juk
103 N. Wyomlng
juokai yra reikalingi visiems dėi
INDIANA HARBOR, IND.
sveikatos.
3604 Deador
B. Taaiulia,
DAGI8 turi rastis kiekvieno lietu
vio name, tai -yra geriausia gyduolė
MINERSVILLE, PA.
nuo visokių ligų. “Dagio” kaina la
tnauskas,
Box
bai žema, tiktai 10 centų num.,
arba 81oo metams.

Patoroon N. J.
A V^tžketičiu*.
70 Lafayette

3621J623 So. Halsted St.

$16.48 ir aukščiau
DBNT1STAS

trinbMM oMIbiom —
■•htfcttaoae, ib<totoruotat. Tikrai garaa
lako rodytojai mižžollo įmonėm*, reikalą*jaatiem* gero laika*

GRANT WORKS. ILL.
Jonas LtSkonts,
Box

NORWOOD, MASa ,
B. A. TumavičiuB,
28 Austln St

HtsinobBimas didina jo sbida.

Kaufman's Bargam Store

48 C. ir brangiau
Darome kontraktus statymui na
mų kaip mūrinių, taip ir medinių,
ir duodame patarimus kaslink pirki
mo senų namų. Savo darbą pilnai
gvarantuojame. Taigi kas nori kad
luitų darbas gerai ir gražiai pada
rytas, kreipkitės šiuo adresu:

b Cleveland, Ohlo.
P. Sznkys,
1408 E. 25th
CAMBRIDGE. MASS.
Pet Bartkevičius. 877 Cambndge

MOKSLAS GERINA ŽMOGAUS BUYL

Vyrijkas juodaą virjutirns
Švarkas naujausios mados

“Lietuvos” Agentai

f. Ambrozėjus,

Gramatika angliško kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta) ____________ >L0O
Valkų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo_________ 15c
Naujas Badas mokintis ra
šyti be mokintojo_____ 10c
Aritmetika mokinimuiai rokundų, su paveikslais (ap
daryta) __________.„.._35c.

P. MikoUlnls,

o KAS ČIA?
Nagi dovanai popieriai laiškams
tų. Sintim litų inlkrn.
rašyti su visokiais pasveikinimais ir
tiaras CkSt D. nt Ž8.7S Ir eipr**n Hžn* t*>
tam pritinkančiomis dainelėmis su •ganmtnnvtmn!.
J*1 nnbo* toks, kaip antooaa.
visokiais paveikslėliais ir su kvietke- NemeMkHn nti nratą.
kltar ■*liais. Kas prisius 25c. pačtos markėms ■skastte už tokį laikrodį įATMUUKJT,
as daL »■>*■*los
tam prisiusiu 12 popieru su konvertais ir dar pridėsiu donavai labai
gražią stainelą Kristaus užgimimo,
pavidale altorėlio, verta 25c. Rei
kalaujam agentų ir duodam gerą už
darbį. Adresuok.it:
Mokykla šokių
K. J. Intas,
P. O. Box 1724,
New York, N. Y.

Lyti Lietuvą’' metams ar pusei .
metų ir užsimokėti.

Namine Mokykla

lakštu, Posto ir Sėbras Nesrdfab
*>. Ar minai ai«a«»ati? Ar «a* iikaat.

150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL
1

Of»o valandos: duo 10 ryto 3ti 4 po pfat. Ite C iki 7 vakarais. Kadrili—tais
ir švecžadieaiais nuo Į0 iki 12 tiktai. Yy 1 Ir— raidširaFias gydymo turi atsišauk
ti ssab&kai, nes ligos negali bot gydomos teip pasefaamgai per WBSbBejrrtią
kaip ligoniui atsiiaukus pačiam. Ncriuyk betatsilAokyk.
-

Taniau 51 amato rali
HMktl ura Lik* Saraalš
Kainuoa tau tR( MR 1
duotime 1
ąriatais^ r _ ________ __

tinkamu percriin visame
■Meta ir tanrtfta turSri ta
da savo 7p*tiak|v«ftelYys-

lhsW.A.Martišiis
Mrtfc&n & LaSalii Stt Chicago,
Gydau visokia* Jįgno kaip šviežias
teip ir nžsfeenėjneteu Ypatingai vi
durių ligas, moterų valkų tr vyra.

TAUTIEČIAI -.GINKITE PĄTS SAVE!
itės nvadžtatojeidaktaro, kurto nori išplėšti Jųsų kišianlus,
M gyduollas, — kum nori A|
------*------------Jums ne

DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI sevo .minim
UetavtaaM. idant M
ir iigonbuAiei tvėrėsi
mis. Vien tik Uoątaui
■ime, bet be medikai

---------------- I I
Jums, Jqsq kent
Ju dskt&m — išrinktu per _____ _____ __________
Ne gu. to-tfe (taktam! net teip toli nžaivMO, kad net budo įk
įuose, aiškindami, bnk tąi *4m0
1 vėgis vadina visu kitas žmonis
imiunilki daktarėliai, pilni savęs
d užvedėdami, jok ne tari tos Ad

Ranka A. ūlszewskio
3052 So. Halsted St,

Chicago, I1L

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
- Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose batikose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokčtas algas ir pasko
lintus pinigus.
'
■ - j
Padaro visokius ^lotarijališkus raštus, kaip tai: Dovierenftastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitua
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
Perka 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”
Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tamysta
visuomet geresne už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St,

Chicago, III.

I Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.
Jos Vardas yra:
I “Kaip rašvti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lietuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžj mokintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų angliškoje kalboje, tai ir angli‘kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros knygos, kuri nemokanti mokintų. . Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
Į ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų
Į į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų j darb
davius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. RaI šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui j 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 knygelė
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles
adovėlis No.1209 ir Rankvelis No.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laii~
\ kus lietuz’iškoje ir angliškoje kalbose’’.
ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina:
,
- dfrąip Gaivu uuntraktus pirkimo, paidavimo, samdymo i.’
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakaltoje vieno su
'kitu, kaip užsilaikyti bankietbose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kaltoje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kaltose, išverstų j 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 užširašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3 00 prenumeratos, tai tiems duoda;
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
metų. 4 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 geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio 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” jturą. 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
rupinamėsi 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.
*•' .
Todėl 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
.bikraštj “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipr

I
I
I
Į
I
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A. OLSZEWSKI
Slil Si. BlllM SMIl

CHIffltO, ILL

VADOVAS

tapo pripatinta per visus
kitas Profesorius, kaipo
Didžiausia knygą sveikatoaiš visų kitų, kada
norinta parašyta per kokį
Dorinta daktarą.
Nėra daktaro, kuris
duota Jums tokią knygą,
nes ne tori ataskančio rapraUmo, kaip parašyt.

įsteigtas, per gerai žinai
CslltM% <M naudos vi
senam krajuje ims dėl
pagalbos netalaUngtaeM
atgauti sveikata ata i
■tais kaštais.
&. Dėlto, kad tie stebėtina ,______
____ _______
gantagi daktarai, The Cailiu N/T. Medical lutituto yra

Dėlto, kad Jųsą nusilpoėilmas yra visados, aperiališkai Ir
gali įgauti kiti dakl
atydžtai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra
paskučiausių, iiądk
perrašomi vaistai tie, nuo kurių stebėtino pasckmingnmo,
kaip jas užrašyt.
likos jau takstančtai tokiai ligų, kaip Jaaa, pagydyta.
TaadieMai,
Skubinkit dėlto
dėlto. Taaži
tMai, daaiUnoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatiikal. ar ląilka prie Daktaro 8. E. Byndiaan,
▼Mausto ntedikallško dtoektorian THE COLUNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 WE8T 34th STREET <-NEW YORK CITY
Ofiso valandos; kaedto*ąauo 10-5 vai Nedeldieaiais ir šventai nuo 10-1 vai po pietų. Utaninkais ir pėtayėL, 7-8 vai vakare

JAUNI
VYRAI
SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

f Vyrai kurie iada
nepąstitigi daaileida per
__ _____ ...
ir kaneoMlaukie amšio. katraci negale pylnai nauduoti prumnuma
gam*Mv vysi tie vyrai tur pareikalauti vieną lė tua knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava avaikata. keip jie igauna
u
ligas ir kodief jia netnr snaivesti badams tam* pa ii akas.
Ta knyga taipgi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai tearia tnr Uinuodljlma kraujo, arba oyRII,
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnoima, AbeH
C • •K M pragenėti ėpeku, Pragalėti gyvybe* bky«
atlmo. Naktiniu* nuboglmuo, RhoumasSKjft
tfsme. Organiška* ilga*, Fylva, Kepenų,
Rvotae Ir Inkėtu llgee, gali būt gaiiutinai

50,000
KNYGŲ

DYKAI DIEL VYRU

aioe ir talpina šiam tykrva alaptibea, kurion vyras turi
tįsoti. Notrvtiktat sava piningu moktadumi ui prastus,
booartte. vMMns Iki kotaik noporukoittati iitų knygų JI
posakis koAial Jus kentėti ir keip galėt gniiutinai isigyfcrti. Atmink, jos ta knygn yr* duašasaaVTgAl DYKAL

Naijisiia Kuri Nudžiugins ii4
Palil|ksalM Daugel Sergančiu,

Si,pnB,r

/ 0

vilkas, nupuolęs sveikstoję? Ar peržengei tiesas evaikstoa
arbng^mtoe? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padės

/ /
,(//;,

■I

ilsimi užduotu. ženybiuio gyvenimo? Jeigu yra mažiau.

Ii

-'''VAsž abejonė Jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje
*W
tavo kiapetų, tai atiiiauk ant žeminus paduoto adreso, o ap|
rLJk'l?- lėturėsi paterimy Ir Utlrinėjimy dykai! Mes Utirinėsime tavy
J**‘kO*’)'“** t>°* kalimas, tai mes llgydySime ui kobemtausiy kainy. Ke uasidedi ant sarge Jokly pabeinokestialo pMiteinvi’iao dalyko tikroje tvmojt,
o tad*
sydytto jeigu norėsi.

Dobrfo R«r$N» Meti Rakei lebesl Užganėdintas Save Leeeel
tliaKyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakaati ir U įsitikimi.
nesveikutny inkstų, pustės ar Dlapumo ravelių. jeigu jauti nesmagnmy Ir skausme, jeigu randasi
koka padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie lelmyniiko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, neevUka negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiego‘‘’''as, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjimai,
— -ipnal ir Unaudota gyvybė; jeigu tart
uotas ir susiaukusas gyslas, jeigu kenti nuo
ligų kokios nebūt ruttas kurtos tamistal daro nesmagumy; jeigu turi norą viena ii
kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertaakių daiĮleidimų; jeigu turi vo--------- -- --- ---------------------- -- ------------------------ --- . ..
TAVB

IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME.______ ______________________________
didžiausiame__________________
prlvatiėkutne Ir aokreta, o mp padėsime atsikratyti dm vi»ų klinčių kotramptaa.lai* laike. Mes turime labai 4MeH
patirltef Kydram tokioe ruttae tirų » užtikriname lėgydymų. Met netiktai paiearviname. bet Uryšome tikrai ir ant rtaadaa. Ateik Ir paaiiiurėk ant tkaititana beturiu kuriuo, me. iėrydėme. Mee
lėrydytlme taip tikrai kaip aMiėaultat pa* m*K Silpa l vyrui, kurta n u.tojo ta »Uti pasvėlkimabeulSydydaml kur kitur. ateikit pat mat. net atktelpeitne aht jot motų tpecijallėka atyda teip jk at
gausite saro vyriėkumų ir busite vadovai, tarp turo sandraugų.
'T

PATARIMAS IR 1ŠTIRIK1JIMAS VISAI DYKAI.

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDTMU1

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST^ arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

Kuponas dykai gautos knygos.

Musų oftoo valandos yra ano 10 valandos ryte iki 4 po pirt ir nuo S iki 7 vakare. Jeigu segsi
ataiėaukti tarp tų valandų, tai gali utsiėuukti tarp to ir sž Nedehom. Ataiėauk asablėksb
Mm kalbama llacuvtisrt.

Siusk JI Asndena.
DR. JOS. L1STER A CO. L 300, 22 F1FTH A VE-, CHICAGO.
Godotini: JJ am utintoraanotaa frau pa»iulm>inttl dykai
■tenato. knyroa ir Nnika, jog jūe ItoMami tona
vienų i< tuo knygų.

Vardaa ir pnvnrdė.............................................. . ........................

VYRAI BCYDOMIĮ 5 PIENAS ffig-a
Ji—■ -

—-—J.,mu

_______ w

_■

■■

i. m

r—*r

Morin išgydyti kiekvienų vyrų Mrfantj ižplėrimu lytiėkų tatai
strikta^. utaikrtkranjo aaodaa.nervittų •uMjUėjimų.pUlugtmų lytiškų tatai* M«* RačiataMat vyną.
Šitas Motut* pasiatiaimaa yra atvira* vtaima. kurie praleido dauf peigų aat daktarų u
valsui ko Jokios naudos Ir mm noru yra pe.-odyti visiems ktMSM imostuu, kurie buvo gySukastiems ar tau/ian taktan} be jokio pasisekimo, kad ai taria vienintių būda kuriuo■i tikrai iigydan.

Nemokėk už gydymą be nndM - mokėte už tikrą Išgydymą.
AA tikrai Ufydaa lifae skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, noris ir labai uteatintas.

Motini

Uck.

t*a tikra: UgyAoMaa. DApakai 1aėt žaraM.- nta.liiatai b Mrviėkos ligoe moterų.

Plaučių Ligos.

Kraujo llžairtyjlsat

DnR)l. Broočytn. ir kito* plan
etą Ilgo. tikrai tifoną mano vSliauna Indą, širdie, ligos.

ir viso, odoe ligos, kaip v* pučkai

(Utyrimas Dykai.)
AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

Cliitagi.

VblastisMbMo S ryte lUt vsksrs, Nsdėlte* s ■

S ryts iM4pspM.

NAUJAS JŪRIŲ KARALIUS PRIBUVO.
Naujas, majestotiikas ir puikus laivas, Rosljos Amerikos Lnijos, kursuojantis tarp Rosijos ir Amertkos, pribuvo 12 dieną Lapkričio, atlikdamas kelionę iė Liepojaus (Libavoa) į New Yorką per 11 dieną.
Laivas “Kursk” yra tai tas naujas plaukiojantis ruimas parankumo, padirbtas Barcley Curle Co., Olasgow’e, su tikslu užganėdinti augamuosius reikalavimus Amerikoolikoa prekybos, nuo laiko, kada Rucijoa-Amerikos Linija, 1909 metuose paleido naują dvišriubinį laivą *<Ruasia".
Laivas “Kursk”, tas naujas jūrių karalius gal nėra didžiausiu mieroje ir ifiveizdoje, bet yra didžiau
siu parankume ir įtaisyme, kadangi talpina 120 pėansai 176 antros ir 1300 trečios kliasos pasažieriy. Di
dumas to laivo yra sekantis:
Dvi mašinos.
450x56x34.
Apėmimas 13500 toną.
Du kaminai.
Nekrutamo sunkumo j talpinimas 9000 tomų, pr
Trjs lubos.
Registruotas sverimas apie 10.000 toną. 1,
Bedratinlal aparatai.
Greitumas apie 16snyteą.
Tas laivas yra įrengtas pagal Bloy’o specialttkom ižmieros, uiganėdinlmul Amerikos ir Rusijos
sažieriy; kiekvienas pasažierius turės užtektinai vietos.
Ne tik kad turės daug vietos, bet prie tam bus
ir speciallškl valgomi kambariai, ant agfttesniy lubų trečios kliasos pasaiierlams, ko nėra ant kitų lalvų, iėskiriant laivą “Russia”.
Įtaisymas dėl pirmos vkliasos pasažieriy, taipgi yra stebėtinas.
Ten
kambariai dėl rūkymo, moterims kambariai, Balionai, privatiškos maudynės ir viskas, galintis suteikti
mlnj gerumą, parankumą mylintiems pasažierlams.
Keliauninkas, keliaujantis tąja Linija, jaučiasi kaip savo namuose, nes čionais gauną valgį, prie
kurio pripratęs Ir visur girdi vien tik savo prigimtą kalbą, vartojamą visur oflclerių ir tarnų, pradedant
nuo kapitono.
Stebėtinas ir puikus patarnavimas ant Rusijos Amerikos Linijos, matomas viešiems ke
liaujantiems Ir nuo laiko uiėjimo ant laivo, kiekvienas jaučias ne svetimu, kaip ant kitų laivinių linijų,
bet kuolinksmiauaiai apsuptas kaip namie.
čionais yra daktarai ir prižiūrėtojos, visados gatavi suteik
ti, ištikus reikalui, medikallšką pagelbą. * čionai keliauninkai neturi klapato prie pernešimo bagažo
per rubežių, apsiaaugoja nuo ilgų stovėjimų, ar tai angliškuose, ar kituose portuose.
Laivai Rosijos
Amerikos Linijos, ateina iš Liepojaus (Ubavos), Rusijos į New Yorką, jokių stojimų kituose portuose,
nes tai yra vienatinė tiėsiogiė linija tarp Rosijos ir Amerikos.
Ačių didelei pasekmei tos Linijos, po atsakančia ažveisča A. E. Johnon Co., Oenerallškų Paaažierinlų Agentų, kompanija ta stato dar du laivu, kurie vKukuom sulygsta su ‘•Kursku".
Plrmžengystė tos
gabios kampanijos, gali būti patėmyta iš skaitlinių valdiškose statistikose, kurios rodo, jog prekyba, tarp
Rusijos ir Amerikos, pasididino paskutiniuose metuose ant 100 procentų.
Tas yra labai pagirtinu darodymu apie darbštumą kompanijos, kuri stengiasi suteikti atsakančius parankumus ir puikius įtaisymus
keliauninkams.
Drąsiai pasakyti galime, kad prekyba dvigubai pakiltų, jai turėtume dauglaus pana
šių laivų, kaip “Kunk", o kas link pasažlerių, tai jie gedaus Ūktų užganėdinti, kaip namuose.
(

PERKUPCZIU ATYDAI.
GERA PROGA PADARYTI PINIGUS PRIEŠ
M A LEDAS.
Kad atituštinti vietą naujoms knygoms, kurias męs nuolatai
išleidžiame naujas, isame priversti išparduoti už % dalį jų ver
tės visas:

PAV1NČ1AVONIŲ KORTAS, STEREOSKOPIŠKUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS
ABROZELIUS.
dabar pas mus gausi $5.55 vertės visas 6 serijas stereoskopiškų paveikslėlių su teleskopu.

Už $1.75

gausi $21.GO vertės 15 tuzinų brangiausių ir gražiausių
laiškams popierų, importuotų iš Frąncijos.

Už $5.50

gausi $35.00 vertės 140d visokių šventųjų vardų

Už $10.00

abrozėlių-

Virš paminėti tavorąi užima musų štore daugybę lentynų
kurios yra reikalingos imimis naujoms knygoms, ir todėl męs
esame priversti šiuos visus tavorus išparduoti už % dalį jų ver
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.
Šitie tavorai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas. Todėl
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 cirkuliorių kuris
dėtaliŠkai išaiškina kaip padaryti pinigus Prieš Kalėdas.
Adresuok

A. OLSZEWSKI
3252 S, Halsted St

CHICAGO, ILL

