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darbiniai rinkimai parodo, kad prie- pilį Managua. Vėlesnės vienok 2) Petras Jolonievič laikr. “Bie- vienam žmogui teisine kailį nulups.
Bažnyčia medinė; viduje dailiai
Nėra kam pas mus žmonių švie
• ininkų skaitlius stlmažėjo^ Išten žinios pranešu kad tai nebuvo, di lęruskaja Žizn’* redaktorius (agi
Gėda vaikininkams, metas jau išpuoštą. ■ Kunigai du. Viskas lie sti.
ka rods daugiau liberalų ir jų delis mušis, bet he svarbos susi tacija); 3) Jnn—s Mikulskį, lenk, butų tą suprasti. *' Zvaigždč.
tuviškai. Yra protes'antų mūrinė
Jaunutis Skapiški nas
MASKOLIJA.
draugų, nors su jais kovoja visos rėmimas pryšakinlų kariumenių juokų laik. '“Bomba” redaktorius
' (“Šaltinis”).
kirkė. — Miestelyje yra dvikliasė
(“Šaltinis”)
Jau net tokia rami, visada nusi partijos het ir muitų šalininkai dalių, susifėmimas ;>atrolių.
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Kaip matyt, sekančiame parla
svetimame krašte drąsiai besiel mente, su airių ir darbininkų at town, pranešė abiem kariaujao- kupams išduoti paliudijimus kupiBe magaryčių išrinktasai vaitas ir mergaičių vienakliasė mokykla.
1908 m. grovas Kcizerl ngas par
giančių maskoliškų politiški] šnipų stovais, liberalai turės persvarą, ant čiom pusėm, jog jis neleis mū gams normt lems Amerikon ke C. Žaunierauskas buvo žmogus su Mokslas eina gerai. Kiek vaikų davė visus ąžuolus pigiomis kaiBeto dar romis žydui ir jau baigia kirsti,
darbas. Be abejonės maskotiškiejie rą vietą užims imijonistai. Iki šiol šio mieste, nes didesnė triobų- daJ liauti. Amerikos vyskupe pasi sipratęs ir apsišvietęs. Jam esant —. negaliu pasakyti.
šnipai yra ir kituose Europos kraš rods imijonistų išrinko daugiau lis priguli Anglijos ukėsams; pra guodė popiežiui, jog daugelis ku valsčiaus perdėtintu, faštinėn atei- Čionai yra skolinamai-taupiamoji Neseniai vėl fa uim pači; m žydui
tuose, kur tik užsilaiko Maskolijos negu liberalų, bet unijonistų nę- šė jis, kad po reikalavimu pasira nigų netekusių doros savo . šalyje dažfa ir. lietuvių laikraščiai; buvo kasa, kuriai šįmet išmūrijo na pardavė visas egles ir p-»’ ISIS.
ukėsai, bet antai Prancūzijoj, arba parems kitos partijos. Iki pane- šyti ir Amerikos laivyno vadovas, keliauja Amerikon ir paškui čion ko pasiskaityti. Didžiu jis nesine mus, valsčiaus raštinė ir kung. to, tuos ąžuolus kerta atėję iš kasAnglijoj jie turi, elgtiesi labai ac- dėlio vakarę—išrinku: unijonistų bet tas iš VVashingtoeo gavo pri tik biznį darko. Sako, jei jiems šė, nereikalavo, kad prieš jį kas Mirskio įsteigtoji vartotojų drau žinkut gudai. Reikėtų žmonėms
reikėsią kokių kunigų, tat jie. rei- kepurę imtų, nebent tai- darė pats gija.
\ alsčiaus
valdyba — suprasti ir kreiptis į v riausybę,
rūgiai, kad neitžsitraukti gyven 92, liberalų 77, darbininkų atstovų sakymą nesikišti.
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Ak sur miškus žydams, žy lai rišvėž
gyventojai reikalauja, kad butų iš menkutė; bus liberalų pusėj. Dar mas angliško kapitono padarytas
jimą
.iš
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varo,
dar
į už.ienius ,0 m;s liksime be nievyti maskoliškiejie šnipai. Be abe rinkimai nepasibaigė \ alijoj ir supainiojimui Amerikos siekių, ku
tiek priva nais rusų laikraščiais, lietuvių laik nori ir toliau šeimininkauti. Žmo ko. Teip nega Įima.
jonės šnipai yra ir Amerikoj, kur Škotijoj, bet kad iš čia visada išren ri j ieško progos paremti revoliu- tautų, lietuvių kuni
žiavo Amerikon, j
neturi kur raščiams vietos nebėra. Tiesa, kad nės, eidami pas savo “ponus”, ku
'al-kas
yra teip daug išeivių iš Maskoli- ka liberalus, tai ir dabar negali cijonierius.
Mat mieste Greypasidėti. Skaldo jau '
es pa valsčiaus vyrai butų ęusipratę i| rie — po teisybei — turi tarnauti
U."
?
jo-< , . _ . . ' “
kitaip išpulti, rinkimai \ alijoj ir town yra 1000 prezidento Madriz rapijas ir tveria nauj
griežtai reikalautų, tai ir letuviški žmonėms — tai turi nešioti rau
. Dabar išėjo aikštėn, jog mas- Škotijoj padaugįs vien liberalų kareivių ir jie apgulti didesnių rclaikraščiai butų buvę, 1’migU juk doną kepuraitę. O ponas viršaitis
Iš ŽAGARBS,
^kolišktejie šnipai susikrovė sau liz- skatlių*. Konservaty vai. lordų butp voliucįjonierių pajiegų. DėJ pa\ ilniaus teismo rūmas pereitą netrūksta kitiems laikraščiams, tai tik tyko, kad tik kas “pamylėtų”.
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. dą Tatrų kalnuose, klimatiškoj sta užtarėjai, visai-pralaimėjo.
w
šeštadienį nutarė uždengti lenkiš ir mūsiškiams butų atsiradę. Jfto
Kuo-kuo, o jau rinkdami pana-1* Žagariečiai, budami sti •lan iais
revoliucijonieriai ne gali ant tų ką laikraštį “Z^rza \Vilenska' už
cijoj Zakopane. ;Čia likosi iš Krio
didesnis atsakymas vaitui, kad į sius viršaičius, deltuviečiai aiškiai
kavęs išsiųstas tirinėtojas Dr.
prezidento kareivių užpulti; liet visą eilę straipsnių, vardu “Suo šviesą neveda, savo dalykus aplei pasirodo nesusipratėliais, tamsuok kaiųiynais, nep įsilieka paskutiVENGRI JA.
niais pradeda kęlionizuotis į vien-k
jie. apstoję mitstąHš visų pusių, mijos reikalai’.
Gnievoš. Čia likosi suimtas Au
džia. j skaitymą liuosu laiku, ne liaisy neteisingais ir tt. š’Jeigu tik sėdi jas, taisyti mokyklas ir ūkyje
Vengrijoj pasitraukė nuo vietos
bailu T* priversti
ran
strijos-valdžių maskoliškas šnipas visi ministeriai. -Ilgai nieks neno- mano
Vilniuje neseniai susitvėrė *Sa- į girtavimą, raštinėn atvažiavus, gelbėk Augščiausias, p. Butvilavi įveda visokias našinas. Tik bloRaliinovič. kuris jai prisipažino, rėjo pasitraukusių ministerių vje- do kariumenę pasiduoti. J Grey- vvtarpinė Slavų Draugija”, kurią neragina.
čius patektų trečion tarnystėn, kaip ga, kad senieji ukininka priešta*
jog yra maskolišku šnipu,, jog šni tas užimti, bet ant galo grafui toivu uostą aplankė ir vienas Ame veda tikrųjų rusų vadovas Konas.
Andai vaitas prikibęs prie žmo-, jisai jau rūpinasi, mylėdamas sa/o rauja
jaunemsilems
sikydami;
pinėjo gana ilgą laiką Zakopaname. Khuen de Hedervary jiasisekė su rikos kariškas laivas. Graytoivuą Neseniai buvo pirmutinis tos drau gaus, reikalavęs, kad prieš jį nu šalininkus, tai jau deltuviečiams- “jauni
nieko'
nesupr;
,nta
ir
kur^vasaros laike suvažiuoja daug- tverti naują ministeriją. .Cieco- nors jame yra Nicaraguos prezi gijos susirinkimas. Iš viso k<# ma siimtų kepurę, jei ne. tai gąsdinęs valstiečiams butų didžiausia gėda. 1
nereikia jiems’ pasiduoti”; Į Vie_ lenkų iš . Maskolijos. Atkako jis rius jau užtvirtino Vengrijai mini dento kareiviai, Anglija laiko savo tyti, jog toji draugija mėgins šaltąją. Tai ką reiškia: neblaivu-, Pažiūrėsime. Juk “pasaulis ne be 1nok
tas mažai ♦ gelbsti.
Pts
(Galicijon su pasportu maskoliškojo steriją. Ji susideda iš sekančių valdyba..
traukti prie savęs vietinius lenkus. mą ar tokį neprotingą išdidėjimą? gerų žmonių’’. Yra žmonių, tik mumis yra atidengta “Prakybos
Prezidentas Madriz augščiau- Vargu'tas jiems seksis — lenkai Argi nežino, kad žmonės iš to juo pajieškoti reikia, o jieškoti ne deg- j
laštininko^Goldbergo. o ištikro jis ypatų: ministerių pirmininkas —
mokyklą”, teipogi atsider gė valsbuvo šnipu A aršavos “Ochranos**. grafas Khuen de Hedervary; iždo siam teismui prisakė patraukti at |>erdaug nemėgsta tikrųjų rusų.
kiasi. o prieš godojamus ir be gąz- tinę bei kyšiais,,p teisybe. — Del- <čiaus 2-kliasė mokykla,
Kjai-kuKaip prisipažino Rabihovič tiri- ministeris — Georg I.ukač; vaiz sakomybėn visas ypafas prisidėju
Tikrieji dabar įgijo puikų rū dftfinių kepures imasi.
tuvos valsčiaus jponų neprilygįsi jrie ūkininkai-, kuriems
uepatogu
S*. T.
<
• neto j ui. teq> Varšavos skyriaus bos ministeris — K. Hieronymi; sias kokiu ųors būdų prie sušaudy mą Ąiisirinkimams daryti ir pasi
Merkinės žmonių šviesumas prieš prie Taujėnų. *,
pasiekti Žagarę, praded i taisyti
(“Šaltinis").’
šnipų besidarbuojančių užsieniuo teisių* ir apšvietimo — Dr. Šekely, mo'dviejų teismo mirtim pasmerk- Inksminimams kelti. Tas ritmas kitų Lietuvos kraštų teip išrodo,
mokyklas sodžiuose.
S :aizgiriese yra ne tik "raštininkai” ir “mok žemdirbystės — SereiuL.
tų.inkrikonų—Grace ir Cannono. stovi prie šv. Jono g&tvės; pir kaip mė^^ ena prieš dieną. Drau
čiai jau nupirko sau žeįnės mbIŠ SKIRSNEMUNĖS,
Manoma, kad teisman jiateks pro miau buvo tenai adresų ir šnipų gijos, ūkio rateliai, spektakliai, su
slinčiai”,' “tirinėtojai visokių mok
kyklai teip-gi ir kitų so< žiu ukiRaseinių pav.
1'
sirinkimai, reikalų svarstymai, ap
slo šakų”, bet yra ir besidarbuojanti
kuratorius Salva ir jenerolas Me biurai.
ninkai tariasi taisyti Savo - sodžiuoKaip tik Nemunas užšalo, tai
švietimo kėlimas, — pas mus vis
terp darbininkų : yra teipgi persirė- • J L’NGT1 NES VALSTIJOS.
dina. Salva likosi Leone suimtas,
se mokyklas. Paskutiniu aiku pas
Prezidentas Taft atstatė nuo bet jenerolas Meilina, kuris ,yra
, dę kaimiečiais maskoliškiejie stuP. Mykolas Biržiška žadąs pra kas dar tebesutelpa alinėn. čia atsirado didelis uždarbis, kad vie- mus tankiai atsitinka “Lietuviški
vietos Roosevelto paskirtą' girių
nas žmogus per dieną uždirba —\ denai tarnaujanti "Ochranoj”.
mieste Managua. nesiduoda suimti; dėti leisti mėnesinį' Jhikrtštį “Vi
vakarai”, bet iš s>diecių mažai kas
iižveizėtoją Pinchotą užtai, kad jis
24
rub. Darbas gana nepatogus
jis užsidarė savo namuose ir nieko suomenė”, skiriamą ypač musų dai čiaus valdininkus! vaitus, seniukus
Nors kiti kraštai pradeda sun
juos
telanką Al atyt, ju >g musų
apie girių nžveizdos paslaptis pra
ir teisėjus renkasi Tą išrenka tei užšalusius sielius (trioptus) kir žmonelės nesupranta nau< qs. Papas savę neleidžia. Prisakyta su liajai literatūrai.
kinti Maskolijos šnipants šnipinėjinešė vienam' iš senatorių, o tas
“Kur. Lit.” buvo užsipuolęs ant sėju, kas paskiria pragerti 50 rub., sti iš ledo irT traukti ant kranto, žiūrėkime mes j latvius. Per jų
imti ir sąnarius kariškojo teismo.
nus, bet -valdžia be šnipų negali,
Pinchoto raštą perskaitė senate ir Gal bus prisakyta suimti ir buvu Šiąulių pav. dvarininko Jono Dau tą vaitu -kas vieną ir antrą šimtinę bet ant kranto daugiausia arkliais
vakarus Kvedaro salė bu o pilna,
natyt apsieiti. \ isa nelaimė, kad
raštas tas didelį įspūdį ant sena
sį prezidentą ZęĮąyą. kad leido su joto, kam jis pardavęs Batkunų pakloja. Jei kas pataria rinkti do traukiama. . Arkliais traukiant, ant musui vakarų įei pusės tiek ne
inipai ne moka atsargiai elgtiesi,
torių padarė, nes •jame išręjkSta,
žmogus ir du arkliai per dieną už
būva. Jeigu ir aišeina kas, iii tik
odėj atkreipia ant savę akis šve jog girių nžveizdoj nėra reikalin šaudyti abudu amerikonu, bet jis. dvarą Valstiečių Bankui, aplenkęs rą ir šviesesnį žinogų. tai tuoj Visi
dirba
nuo 6—13 rub. Pelnas labūdamas Mexike, gali sau juok- vietinius valstiečius ir p. C ’Mil- rankas nukrato^ jiems ' nepritin
miestelio gyventa jai, o i odiečiai,
itimų kraštų gyventojų, o tie pra
gos tvarkos. Kad pinigai mėtomi
’bai geras, todėl net iš už 12 mylių
tiesi iš tokio prisakymo. Nora vidą, kuris neva si’ilęsis pirkti Bat- kąs “gudročius”.
galima pasakyti, visai nssilanko,neša, valdžioms. Išeina nauji skan
be jokios naudos,.. Apkaltinimai
priplaukė darbininkų, net ir iš pa
Kada tam bus galas?
Anot jų, jeigu arit vakaro tai bu-^
guos teismas negalėjo Mexike pa k tinus. To-pąt laikraščio No. 280
dalai kaip su Azevii, kurie kompro
ties Kauno nemaža šeimynų su
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pažiūrėkime, kaip tas uždarbis suzidentui ir jis atstatė nuo vietos
j»rdavęs Valstiečiu' Bankui, bet su
Kalėdų dieną bus vakare s. __
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šeis Tiįajas skandalas- Visas skir
Pinchotą. Kam. girdi jis ne sa
IŠ DARSŪNIŠKIO,
k naudojamas.
“Genovaitę”. Reikėtų afa ilankyti,
Mieste Kalkpttoj, Indi jose, su išlyga, kad jis parduosiąs žemę vie
snius. vrien tame, kad pirma susi?
Šventadieniui atėjus, kuone divo perdėtiniui apie tai pranešė, ku
Trakų pav.
’
sekė terp imliečių kariumenės rc- tiniam.. valstiečiams, kuriuos D.
compromitavęs Azev buvo šnipu
Lapkričio 28 d. buyo čia į tei džiuina darbininkų ir traukia aluris apkaltinančius baisuj butų už gimentų kareivių suk a Ibį prieš An nurodys. Teip pasielgdamas D. ma
Centrališko rando, p Rabinovič
dėn, kur kartais praleidžia pamal
gniaužęs, bet kreipėsi su apkaltini
glijos Valdžią. -Kalkuttoj suėmė du nąs tik. palengvinęs valstiečiams sėjus ~kandidato rinkimam Išrinkta das prie degtinės ir alnčio. Ant
Goldberg Varšavos Ochranos, damais prie senatoriaus. Dėl tų Pin
“
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’
žmogus,
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jis
pastatė
kareiviu Jats regimento. Angliš- pirkties žemę: 2) Milvidas visai
IŠ VABALNI^KCį
bojančios lenkus.
choto apkaltinimų be mažo ncsUdaugiausia magaryčių. Iki vidur- rytojaus patįs save keikia, kad teip
Panevėžio palv.
kiejie laikraščiai užtikrina, jog dau nesisiulęs pirkti Balkumis; prie
I? ‘ T*
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naktų pas Leibuką “ponas • teisė
skilo respublikonų partiją, bet kad
šingai,
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neatsakė.
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iapmiręs. Rasta si
giau sukalbininkų nesusekta ir sukalavimą neutralizuot|i Mandžurinio
ir,vėl
atkartoja
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jas” mylėjo žmones ųž išrinkimą
prieš partijos atstovus prezidentas
kalbis neišsiplatinęs terp kitų ka
Rusijoje yrą sunkiausia pereiti
;6s gelžkelį.
I
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Reiktų pareikalauti darbinin ryojų. laiku žymidu pradėjo žengŽmonės vieton teisėjo išsirinko
Taft nedryso teip aštriai pasista
„ ' vietinisj klebonas lun. Bi
ti ‘atgal
reivių, bet sunku tikėti, kad su valstybės sieną. Pasipurtai bran
degtinę^... Tai koks dar mus kams, kad žydas (šeimininkas) al zauskis. Jis uždraudė rei i;
tyti, kaip prieš Pinchotą, tai, nors
igti vagus,
o
ir
su
jais
keliauninkas
daug
kalbi
tvertų
du
kareiviai.
Minė’ ANGLIJĄ.
gas darbininkams išmokėtų ne ne
žmonių; tamsumas.
yra nesutikimai, bet partija laikosi.
karus,
uždraudė
tokionis
draunesmagumų
kartais
pritirsta.
kaip
tą;
regiųientą
vienok
perkėlė
tuoPereitą subatos dieną Anglijoj
dėlioję. bet šiokioje dienoje: pėt>
J. Strazdelis.
Bet nubaudimas ‘Pinchoto gali
gijoms kaip “Btyvybės”-Įr “Ka
kratos
ir
kiti.
Musų
žmonės,
ei

jaus
į
kitą
Indijų
apskritį,
kur
yra
nyčioje ar subatoje. Dabar žydas
’ prasidėjo rinkimai parlamento pa išduot^ ne tokius vaisius, kokių lau
.
(“šaltinis”).
daryti ; susirindaugiau angliškų kareivių. Ne- dami į Ameriką, daug vargo; turi
pats atitraukia darbininkus nuo talikių Moterų
siuntinių. Kova terp partijų eina
kė prezidentas Taft. Jis manė
kimus parapijos >uste. * I'er vie
įs»abu, jeigu susekimas sttkalbio iškęsti, kol pereina. ' Atsižvelgiant
bažnyčios,
kuriems
daugiau
nieko
smarki. Mat dėl lordų buto at
IŠ KAUNO.. ,
tuom priversti tylėti, bet išėjo kas
ną susirinkimą namus užnJikino ir
ant anglijonų padarė didelį įspū į tai tam tikra komisija Peterbur
metimo biudžeto sumanymo randas ,
“
Garnys*,
mėnesinis krikščioniš nelidka, kajp tik karčiama.
kitas. Pinchot netyli. Jjs išrodiApie vakarusį i
ge
svarstė,
kaip
palengvinus
išei

dį. Indijose gyvena netoli 200 mi
Taigi uždarbių netrūksta, nerei patsai išvažiovo.
priverstas tapo kreiptiesi į tautą,
kų juok^ laikraštis, pradėjo eiti
nėja prasižengimus vidaus ministėuždraudė
ir
kalbėt
.
Bet aęiu Dieviams
kelionę.
Sulyg
tos
komisi

lijonų nekenčiančių anglijonų ihkad ji naujame parlamente per sa
iš Kaimo. Gruodžio mėnesį 1909 kia plaukti Amerikon jieškoti. Juk vųi kun. Bizausk; į i skelia į Kre
ro Ballingerio. Reikėjo paskirti
jos
sumanymo,
paspirtai
turės
bū

diečių; o juos valdo vos 250000
vo atstovus išreikštų savo geismus,
m. pasirodė jo 1 No. 1910 m. už ar tai genesnės Amerikos reikia ? tingos vienuolyną, Gal n ėl nore
komisiją ištirimui prasižengimų,
Panaši Amerika štai musų Nemu
kareivių, o kaip matyt, Anglija ant ti išduodami lengvi** ir be jokio sausio mėnesį.
<ad išneikštų. ar nori ant toliaųs
.Kongreso atstovas iš Nebraskos
Keliauninkai, kurie
no pakraščiai, o kiek dar yra tokių šiek tiek galėsime atsikvėpti. ] Kaindiečių kareivių, jau ne, gali užsi- užmokesnio.
palaikyti privilegijas lordų buto,
(
“
Lietuvos
Žinios
”
),
Hitchvok apreiškė, f jog dideli pi
įstaigų, kur gali sau uždirbti ska mendorius kunigas turii ie netikėti. Ateis laikas, karti Indijos norėtų keliauti Amerikon arba An
ar jas aprubežiuoti. arba visai pa
nigai iš girių departamento buvo
tiko ir Lietuvoj, tik reikia pamesti bloguc. net ir veiklius tik lig šiol
su visupuo Anglijos pasi Ii mosuos, glijos), turės važiuoti tik per Lienaikinti tą butą, nes jis stabdo par
IŠ LIDOKIŲ,
paskirti kelionėms privatiško se
Naują1
pojų,
o
ne
per
Prusus.
Juos
ve?
girtuokliauti, o bus kiekvienas tur darbą trukdė kl ‘bonas.
kaip šimtas metų atgal pasiliuosalamento veikimą.
Ukmergės pav.
»
kleboną žada atl eiti
<
iš
Žeimės,
kretoriaus ministerio Ballingerio,
žios
rusų
laivai.
Net
žadama
to

tinga?. ■
Lordai vienok teipgi netyli. Jie kuris yra artimu ministerio gimi- vo Amerika; tą žino gerai ir an- kiems keliauninkįuus bilietai paPasipešt! lidokiečiams nenaujie- i
kun. Miežinį Parapijos reikalai
("šaltini*”).
Inglijonai.
bet
jie
nori*
teip
ilgai
gazdina tautą, jog jeigu jų prie minaičiu. Nutarta apkaltinamuo^
na.
štai
šįmet
prieš
šv.
Mykojo
pas mus, kaip ir visur, clebono
piginti, važiuojant gelžkeliu į Liešai liberalai turės persvarą, tai An-. sius pašaukti pasiteisinimui. Hitch- dijas išnaudoti .kaip tik bus gaatlaidus Butkiškių kaimo ūkinin
lankose, nežiūrint,- kad patiai kle
P *r
Iš NEMEIKSIUNŲ,
kai
sumanė
pasidalyti
į
rėžius
miš

glija turės nupulti, nes jie apleis cok sako, jog milijonai doliarių, įima.
bonas
1905 m. davė “koiuistituci(“šalti*i*”)y
Panevėžio 1 pav.
ką, kurį pirko nuo Lidokių dvaro
laivyną, kuris vien palaiko Angli- paskirti užlaikymui viešų žemių
ją
”
ir
buvo
išrinktas komitetas prrLapkričio 27 d. pas ūkininką
pono.
Mišką
pasidalinę,
kaip
vi
žiurėjimui
bažnytinių
pinigų.
. ios galybę ir Anglija taps vokie buvo sunaudoti pirkimui brangių
IŠ TRAKŲ,
Paženeckį atėjo talkon jaunas vai
sada, “magaryčių” nutraukė į Vi*
čių. sumušta.
mebelių ir kitokiems nieko bendro
kinas Apynys prie g$ro kuliamo
Unijonistų partija agituoja už su mieriu neturinčioms išlaidoms.
?į rudenį, kada matininkas at- diškius. Sugrįžę iš ten, pas ką sios mašinos. Norėjo jis leisti pė
vedimą muitų ant^sevtimų kraš
važiavo pagal prašymo matuoti ten dar surado degtinės ir tą iš dus į mašiną, bet teip nelaimingai
Ministeris Ballįnger garsina, jog
.
Iš
VILNIAUS.
.
I§ ILGlfVOS,
tų prekių. Iš muitų surinkti pini
Kašonių sodžiau* laukus, tai ne gėrė. Visi gerai inkaušo. Pas virto į mašiną, kad mašina nutrau
visi Hitchcoko apkaltinimai yra ne
kui pradėjo, kaip visada, peštis, kė jam abi ranki. ) antrą dieną
teismo
Vasario
mėn.
Vilniaus
Naumiesčio pay.;
gai eitų laivyno reikalams ir tąsyk
norimieji
pakelė
‘
btmtą
ir
hedateisingi ir reikalauja, kad jis juos rūmas luomų atstovams dalyvau
ir
besipešant
užmušė
M.
B.
Ilguvos
parapija nedidėl :j Ku
Anglijos nieks ant jūrių nenustum
vė matuoti. Matihinkas ant “bunvargšas pasimirė.
atšauktų. Tas vienok nenori at jant nagrirfės sekančias politikos
Nors
Čia
nebepirmas
toks
atsi

nigai
yra
du,
ale kamendbiui ai
Balandžių ~D?d?.
tų į šalį. Dabar mat Anglijoj nė
taučikų” padavė skundą.
Buvo
šaukti, priešingai, nurodo liudi bybs:
tikimas. vienok žmonių tas nenugos
nėra,
dvaras
nuo sav<« kiek ;
(
“
šaltinis
”
).
atsiųsta iš. vyriausybės ištirti, ar
ra įvežimo muitų. Kol kituose
ninkus kurie jo 'apkaltinimus pa- .19 d. vasario: Juozapa Okulibaido nuo girtuokliavimo. Aplin
ten
moka.
Jau
pirmiau buvęs i
gal
-visas
sodžius
įienori
skirsty

[kraštuose pramonė stovėjo žemai,
tvirtįs. Taigi atstatymas nuo vie čienė, Katryna Jonelyčia ir Pranas
kinėse parapijose steigiama “Blai
kun.
Perkūnas
įtaisė
‘“Žibu j”, ale
IS
SKAPIŠKIO,
tis,
bet
valstiečiai
atsbkė,
kad
visi
[muitai buvo nereikalingi, bet kada
vybės” skyriai, o pas mus atbulai.
tos Pinchoto, gali priversti prezi Mažilis (prigulėjimas prie L. S. nori. Tada “buntaučikus'
neS
jau pernai
turbut
dėl
mados,
Ežerėnų
pav.
(13
kitur pramonė pakilo ir kiti kraš
Apsišvietusių žmonių, rodos, gana
dentą prašalinti ir vidaus reikalų & p*)*
norėjome
111c visai
vimu užg
užgesinu.
esinti.
7a ik
ik Kic-u,
kle- ■,
mus
laikraščius
ir
knygai
Pas
...
'
;
'T
0
!
»
r
3
n»teris)
patupdė
į
šal

tai muitais stengiasi ją pas savę
»butų,
bet
visi
miego
apimti.
ministerį Ballingerą.
’
ionas
*
Duoba,
kai
po
pirm
įninkąs
mažai kas skaito. —■» Bet ir neturi
20 d. vasario, Pranas Syrgėtas tąją. Iš jų 6 tuoj išleido. O 7 dar
palaikyti, tai .nestebėtina, jeigu ir
f
. Plunksnos vedėjas.^ už ką nusipirkti, nes pinigus pra sutvirtino: bekalbė damas p-įkalbi
ir
dabar
sėdi
/.
S'tisdL
(agitacija).
* Anglijoj yra partija muitų reika
(“šaltinis”).
geria. Bėda, kad musų žmonės no žmonių, padaiilė susiriikimą;
22 d. vasario: r) Jonas Tumas
VIDURINE AMERIKA.
laujanti. Unijonistai stengiasi pernemoka sunaudoti sunkiai uždirb išrinkom visus valdininkus, kokių
Pereitą sanvaitę telegramai pra (agitacija), 2) Mauša-Aronas Ka? tikrinti .jog Anglija privalo vien
tos
kapeikos. Eina į dvarus už tik reiks, nutarėm steigti skaityklą
IŠ
DELTUVOS.
• Iš VAU
NKV,
savo kolonijų prekes leisti be mui- 1nešė, buk aplinkinėse Acayapa, hari, žyd. laikr. “Die Proletarische
darbiauti,
dirba prakituodami nuo ir knygyną. Paskii paskyiėm 20
Ukmergės
pav.
Trakų pav.
, tų, bet ne svetimas. Bet Angli Nicaraguoj, buvo didelis mušis re- Welt” redaktorius (agitacija}, 3)
8
valandos
ryto iki 12 nąkties rub. spintai, 3 rul. Marijampolės
kaiDeltuva
žinoma
iš
istirijos,
Advento
pradžioje
Valkininkuo

jos vaizba ir šiądien užijna pirmą voliucijonierių su prezidento Mad Rimkovičius, išleidusis lenkų kal
se buvo valsčiaus teisėjų (sūdrių) po Dievaltava, įsteigta kartu su ūži 30—35 kapeikas, o nedėlio “Žib” centrui ir ant mišių
vietą ant žemės tik todėl, kad jos 1riz kajiumene, kuriame buk prezi boje, “Bažnyčia ir Valstybė” (agi
Kai kurie kandidatai Ukmerge. Čia senovėje buvusi ję visą uždarbj palieka pas žydą. Buvo nutarta ir lal kraščių
nl varžo muitai. Pramonei mui- <dentu kariumenė tapo su visu su tacija prieš valdžią, išniekinimas rinkimai.
Skapiškėnai tik tuo gali pasi- gų išsirašvti, bet
paleido degtinei ir alui apie 25 ir lietuvių šventa vieta ir pilis. Bet
nužudė daug ginklų ir amu Dievo)’.
tai gali būt naudingi, bet vaizbai mušta,
1
teko matyti. Beto
23 d. vasario: Petras \ ileisis. 30 rub. i Žinomas daiktas, kad
buk dabar revoliucijonie„Todėl Anglijoj yra nicijos;
1

. POLITIŠKOS ŽIBIOS
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versti mėsos trustą numažinti me-jmu Ia1.raštininl:ų, da: i-ežinia,
ŽMOGŽUDYSTES.
jut
Išleista per tą laiką:
Ale kam čia jos J įurodos, kad dėlei pinigų stokos
bažnyčios nėra.
Inicijatyva, kaip paptastai tokiuoMilbrook, N. Y. Likosi čia įsi sos kainas.
- Skaityklai baldų nupirkta
reik; sako kiti: “musų tėvai pa-l visas reikalas, pirmas šitos rūšies 1)
se atsitikimuose, palikta s|miai>yt.>
veržusių
plėšikų
užmušta
mergina
mynoa.
Tą
general-gubernatouž .............................. 21 r.50 k.
baigė amžį nematę mokyklos, pa viešas pasirodymas Suvalkiečių lie 2) "Laikraščių prenumera
GAISRAI.
juk susivažtavim >, taigi
KatuiėSarah Breymer/ ligonių prižiūrė
itaus
sumanymą
finansų
ir
vidaus
baigsim ir mes. O vaikams tai se tuvių, nešlubuotų ant abiejų kojų, : ta ........................... 24 r.40 k.
Woręester, Mass. Sudegė čia kui”.
Balsuojant laikraščiams,
dalykų
ministeriai
ištisai
patvirtino.
toją.
Plėšikai
pagriebė
visokių
niai nereik, nes, ypač dabar, kaip ir kad bent kaltė už tai nekybotų 3) Ketvirtas transportas
Todėl 1 Valstiečių Banko skyrius brangenybių už 10000 dol. Su dirbtuvės George C. Whitney Co. rods išrinkti naci ii komiteto apdirtik gauna mokslo, tai tuoj ima ant Marijampolės Ūkininkų Drau- , knygų
. . 88 r. 15 k. Kaune^ir Vilniuje jau 1903 metų ėmė vežėją Shenhechooną, bet ne Nuostolius gaisro padarytus skaito bimui programo iusivažia'n imo, bet
cicilikauti”.— Laikraščių čia žmo govės. Parodai pasibaigus tvo
ant to viskas apsistojo. Sąnariai
*s dėlei kolionizacijos žinia, ar jis yra užmušėju. Jis ant 250000 dol
buvo
skaityklos
butą
nuo4)
Už
nės neskaito, ūkininkauja senoviš ros, triobos parsiduos per lidta'asvaigius ij Duotna- ,mat prieš suėmimą perplovė sau
du
di
užmokėta
...
1
140
r.
—
k.
komiteto dar neturėjo nei »icnO
mos
kai. o kaip neuždėra, Jai Dievą ciją ir įdėtų piingų didžiuma grįž.
Grand Rapids, Mich. Sudegė susirinkimo, nes jų nieks nekvietė.
vą; tub pa^ju kartu išsiuntinėjo gerklę. Policija, atėjusi į jo gy
Sutvarkyti parodos programą ir
kaltina.
Vieš-tas.
Išleista išviso 274^0$ k. vidurinių’ ir pietinių gubernijų gu venimą, rado jį po lova su per čia krautuvės Young & Chaffee. Teip dalykams Stovint, greičiausiai
žinias apie lėšas parodai surengti,
(“L. U”).
Nuostolius ugnies padarytus skaito iš susivažiavimo nieko įiebĮis.
bernatoriams raštus, prašydamas, plauta gerkle.
budu
pasilieka defiJ
nutarta per susirinkimą Marijam Tokiu
ant
400000 ddl,
kad
gubernatoriai
parūpintų
iš
sa

.......................
2O3r-37keito
Klausymas išleidimo lietuviško
polės Ukinikų Draugovės sausio
vo pusės “poselencų”. Bet iš pra ŽMOGŽUDŽIO PRISIPAŽINI
IŠ IGLIAUKOS, **dienraščio gana Svarbus, net dien*\
2 dieną naujo stiliaus. Parodos Šakių “Šviesos” skyriaus turtas
Boston, Mas. Sudegė čia trio- raštį išleidinėti Amerikoj ’ sunkiau
džios
su ta fcbliohizacija ne labJ
vertas
J
.
(
.
MAI
Marijampolės pav.
tikslas—supažindinti visuomenę su
Michigan City, Ind. Čia, ka ba “Boston Young Mens Christian negu Europoj. Jeigu Laikl: aštį to- ,
Neperseniai čia apsigyveno P- dabartiniu ūkio stoviu pas mus, 1) Skaityklos baldai .. 21 r.50 k. sekės. Ypač nekaip išėjo su par
davimu “Pasvaigių”. Mat buvo lėjime pasimirė nuteistas visam am Association” prie Bcrkley str. kį galima būt aprupintj rlatenja2)
Knygų
pargabentą
į
kny

___ ar
Grinkevičius,
buvęs Lomžoje
parodyti, kokios yra musų apielinPas valgius apderėję rusai, iš Čer žiui kalėjiman Lamphere, prigeL’ Nuostolius gaisro padarytus skaito
gyną už
153 r 77
tik ne mokytoju. Gaudamas eme- kėje gyvulių veislės, ūkio maši
liškai ,tai kur kas sunkiai ąi>runigovo
gubernijos už 70000 rub. bėtojas prie užmušinėjimo vyfų ant 250000 dol. Ugnis grėsė ir
riturą ir turėdamas užtikrintą duo noj, naminiai išdirbiniai, koki bu 3) Teatro į taisos 'apie 15 r.— k.
pinti jo intelektuališką pu >ę. Juk
Bankas gi įkainavo tiktai 53600 našlei Guness, turėjusiai farmą ne katalikiškam moterų klioštoriui.
nos kąsnį ir šiltą kambarį, rodos, dai ūkininkavimo, gyvulių šėri 4) Paaukuotosios knygos
Amerikoj rąštinnikų kaip - nėra;
iub. Ant galo Bankas vistik nu toli Laporte, .Ind. Prieš mirtį *is 57 minyškas prikėlė iš lovų ir iš
•vertoj
apie
į
,
........
..
10
r.
—
k.
galėtų ir pasilsėti mažumėlę po mo, pienininkystės, ir tt., o teipo
kokių čia savę vadinanči! rašti
pirko tą cįvarą “poselencams” už ^prisipažino ir papasakojo, jog Gu vedė į triobą toliau nuo ugnies.
• sunkių mokvtojaus darbų.
Bet gi praplatinti ūkiškas žinias, dėl
ninkais yra daugiausiai —4 tai geIšviso 200 r.27 k. 64000 rub. Bet pirmutiniai pirki- ness savo aukas chloroformavo, o
kas myli tėvynę, tas myli ir jos kurio tikslo pakviesti špecijalistai
riausiai rodo laikraščiuose telparrSusirinkimas, išklausęs šios at kai atsimetė ir Bankas turėjo j ieš jeigu tas ne užmušė, tai su kirviu NELAIMEEANT GELŽKELIŲ
žmones, tas jų naudai nesiliauja daryti paskaitas, duoti moksliškus
čios
korespondencijos. Tol ių * vie- (
kotis naujų pirkėjų. Ant greito
Pinckneyvčlle, III.
Netoli nuo
dirbęs. Igliaukos jaunimas nie- paaiškinimus apie gyvulius ir įvai skaitos, nutarė r
galvas nukapodavo. Jis gi Lam
nok
raštinikų negalima 1 aštinin1) Pridengimui deficito pariluo- sios buvo atkviesti rusai-pravosla- phere pagelbėdavo užmuštu kūnas čia, specijališkasis Illinois Central
kuomi nesiskiria nuo visos Lietu rias ūkio šakas.
kais
vadinti,
Beje, vieno, laikraš
vai iš Lidos pavieto ir jiems Pas_ visą skyriaus turtą.
vos jaunimo: ir čia girtuokliavi
gelžkelio traukinys, susimušė su
Dovanos turi būti skiriamos už ti
užkasti.
čio
raštininko,
apsvarstančid suma
2) Tam darbui atlikti įgaliota vaigiai teko už 55200 rub. Pava
mas, muštynės, naktimis vaikio1 tikrai geriausius išstatytus daiktus
prekių traukiniu. Prie to viena
nymą.
buvo
reikalauta,
fcap susijimasis nepirmiena jaunimui, ypač (eksponatus*).
3 žmonės: J. Staugaitis, A. Tė sarį 1904 m . atsidangino į dvarą PERKEITE GERESNĮ ANT yphta tapo užmušta, o to yra su važiavę laikraštininkai sutartu ir
54 rusų šeimynos. Nežiūrint, kad
šventadieniais. Taigi į jaunimą
žeistų.
(
Nutarta smulkiau aptarti paro velis-ir J. Taujinskas.
BLOGESNIO.
išleidinėtų užstojantį mdkylaą laik
3) Ta pati komisija turi per. vyriausybė visaip jais rūpinos, jie
‘ ponas Grinkevičius, kaip matyt, dos .reikalus susirinkime sausio 2
Gyvenanti
Jungtinėse
Valstijose
raštį, kad jame norintis eiles rašyti,
vistiek
'
išgyventi
ilgai
negalėjo.
ir atkreipė akį.
Šventadieniais dieną, į kurį “2agariečiai” ir šiaip žiūrėti ir apkainuoti knygyną, nuo
Cedar Rapids, • Iowa. Ant Chiportorikonai atsišaukė prie prezi
o
ne mokantis, rastų pamokiinhnus,
1
1907
m.
tas
dvaras
buvo
išstatytas
kviečia jaunimą abiejų lyčii|, mo
kurio, paliepus Suvalkų gubernato
žmonės, kuriems Marijampolės pa
dento Tafto su prašymu padėti cago, Milwaukee & St Paul gelž- nes, girdi, tokių nemokančiųI rašvti
ant
licitacijos,
bet
kaip
pirkėjų
ne

kina juos dainuoti, žmoniškai elg roda rupi, šiuorn yra kviečiami. riui, tapo jiuimtos pečėtįs.
jiems išgauti' neprigulmybę ir sa- kelio, netoli nuo čia susimušė du
tis ir gražiai kalbėti. Žada su Tame gi susirinkime bus renkama
4). Apyskaitą atlikus ši *ko- atsirado, taį Pasvaigiat prie Ban vistovystę. Jie . sako, jog buvus traukiniai. Prie to viena ypata ta eilėse kartais būva labai giliųs min
tis, o kad jie eiles rašo blogai, tai
rengti šeimynišką vakarėlį. Žo
priValo paskelbti lietuviš- ko perėjo. , Ant galo Bankas gel
po užmušta, viena apkulta mirti
1010 metams Marijampolės Uki- misija
bedamas, ttįos poselencus išdalijo salai Ispanijos valdyba, jie dau
jų eilės eina gurhan. Betl gilios
džiu kalbant, pradžia labai graži,I ninku Draugovės Valdyba ir Re kuose laikraščiuose.
• #
I
nai, devynios gi apkultos nors sun
tą dvarą kolionijomis terp 26 šei giau turėjo laisvės; patekus salai
mintįs kartais išeina ir paš|likalbėDr. J. Etauzaitis.
sumanymai prakilnus. Tik tegul
kiai, bet ne mirtinoj.
!
vizijos Komisija.
mynų, o kitus visus 1909 met. Jungtiniams valsčiams, jų laisvė
j imuose su visai i>epažįst|inčrais
• Dievas stiprina jo nebejaunas jie(
“
V-ti*
”
).
Bus dar P. Vitkausko praneši
perkėlė į naujai nupirktą, dvarą tapo aprubežiuota. Bet ar prezi
literų. Argi todėl laikraščia| ture •
tgas ir augina sėklą, kurią jis be mas: Apie pagerinimą gyvulių veis
IFister, Okla. Netoli nuo čia.
a . ‘
Šiaulių pav. Kapianus, (ęip-pat dentas Taft jų prašymą išpildys,
ria į jaunimo širdį.
Svečias.
lės Suvalkų gubernijoje. (Atsa
IŠ LIEPOJAUS.
prekių traukinys nupuolė nuo tilto, tų t dar užsiimti it mbkidiniu nepaskirstęs į kolionijas, kiekvieną reikia abejoti.
(“Šaltinis”).
su

A
Liepoj aus policija neseniai
kymas ant Žemdirbystės Departa
susidaužė ir' jo griuvėsiai užside mokančų rašyti? >Tan: vienpk tepo 30 dešimtinių. *
dakcijos laiko neturi.
ėmė dar tris vyrus: Indriką Lakmento užklausimo).
Geriau išėję su Duotnava. ‘Dva SAUŽUDYSTES AMERIKOJ. gė.- Penki slapta važiuojanti trampai
IS GELGAUDIŠKIO,Reikia todėl laikraščio leidimą
P. Vitkauskas.
stigalį, Antaną Smiltini ir Joną
Pereituose metuose Jungtiniuose sudegė.
ras pasirodė ėsąs geras. Užmokė
Naumiesčio pav.
remti ant tokių pajiegų. kokiai yra, >
(“Žemė”),.
Tunėną, kurie dalyvavę 1905 me ta tačiau už jį gana brangiai po valsčiuose 10230 ypatų saužudy• Pirmajam sniegui nutirpus, dvar.
tais. Grobino apskrityje revoliuci 126 rub. 90 kap. už dešimtinę. Iš stę papildė, arba tokių buvo ant
Ant Oregon o ne ant tokių, kokios galėtįj būt,
Arcadia, Ore.
Komaras išvarė darbininkus laukoj
jos bruzdėjime. .
gelžkelio
susimušė du jeigu butų kam norinčius, I
viso žemės buvo nupirkta 2600 de 622 mažiau negu užpernai. Terp Short Line
arti. Iš pradžių ėjo gerai arti, nes
’ IŠ SAKIŲ,
(“R. Garsas”).
pasažierinis
traukinys mokančius rašvti. pamokyti, įMknusižu<|žiusių buvo — 72 to vyriš traukiniai:
šimtinių. 4
4
buvo neįšalusi žemė, tiktai vie
~~Natmii£5Čio pav.
Prie to raščiai negali lavinti sandaiiifbininį
prekių
traukinį,
įbėgo
~ Iš Duotnavos dvaro vietiniams kis ir 3029 moterys.
tomis nesiekė žagrė žemės, kur bu
šakių
Šakių .“Šviesos” Skyriaus
skyriaus likvi
vieno
traukinio
vedėjas
tapo
už kų, nes tam. redakcijos nei latko
IŠ VITEBSKO. ;
gyventojąms (cko tik 25% kultū
to dar truputį sniego. Bet p. dacijos susirinkimas, paskirtas lap
neturi, bet turi naudotieji iš itokių,
DEL
SUSIMUŠIMO
GRAŽINAI
muštas,
o
pečkurys
ir
du
pasažie
Vitebsko gubernijos taryba (gu- ringos žemės,,
gi jos dalįs pe
Komaras^ į tą nežiūrėjo. Dabar kričio 21 d. 1909 m. neįvyko.
ATGAL. 1Jriai sunkiai apkulti.'
koki yra. Tinkam^ gi Amerikoj
bemskoje
prisutsvije)
buvo
nutarėjo
“
po^ęlenęfuns".
Dabar
Duotjau trečia diena kaip pradėjo po ' Dviem sanvaitėm praėjus, t. v. '
labai mažai; jų nepakaks diilėnrašAnt laivo VGraf Waldersee”, at
truputį šalti ir užsidėjo ant žemės gruodžio 5 d.,.i vai. po pietų, bu lusi patraukti teisman vieną is- navoj yrj>49 ūkiai, žmonių abiečiui.
Kadangi didesnę*dalį straips-*
Vincentus, Ind. Netoli nuo čia
pluta, bet dar -tebeariama. Sun vo paskirtas antras susirinkimas. 1prauninką, kaltinamąjį už “vziat- jos lyties. 28^ — jie visi “pose- kakusio New Yorkan, susimušė du
nių,
kokius
gauna Amerikosi laikkus arimas. Arkliai, šiaudais še Atvyko 13 narių: Jonas Staugai kų” ėmimą. Tačiau Vitebsko gu lencai” iš Černigovo, Kijevo ir ateiviai —* įnagy aras Bazagony su iššoko iš vėžių bėgantis^ pietų* link
l&danraščiai
reikia
net perrašyti,
|
slovaku Lbidzek. Abudu peštukai! gelžkelio traukinys. Prie to 9
riami, nepaveža žagrės. O kalvis tis, Emilija Aleksiutė, Marija Vit- bernatorius sava valdžia tą tary Poltavos *£ub. ‘ *
gi
taisymas,
perdirbinėjimas
rbinėjimas
blogai
(“Lietuvos Žinios”).
nespėja/ taisyti žagrių, nes į su kauskytė, Veronika Osipavičiutė. bos nusprendimą atmainė. Sena
ateiviai ateivių užveizdos tapo su ypatos tapo sužeistos, dvi ypatos
parašyto
straipsnio
kartais
' ižima
sužeistos
labai
sunkiai,
gal
mirti

tas, apsvarstęs šiomis dienomis vi
laikyti ir bus sugrąžinti atgal.
šalusią žemę greitai sulaužo.
Pranas Stankaitis, Juozas Krikščiu
daugiau
laiko
negu
|>arašyma
š. tai
są
tą
bylą,
nutarė:
1)
gubernato

Lauras.
Ateivių užveizda mano, kad turi nai.
kaitis, Antanas Dumčius, Antanas
dienraščiui
gal
nepakaktų
vieš
o re- „ 1
rius
turįs
gubernijos
taryboje
tik
IŠ
PkUSŲ
LIETUVOS.
*
tai
(“Šaltinis”). -.
pakaktinai savųjų girtuoklių,
Tėvelis, Zakarevičius, Vincas Dam
daktoriaus. Dėl tų tai prie įa>čių
“Nauja Lietuviška Ceitunga” svetimų nereikalauja. Gal ir teiENPLIOZIJOS.
vieną balsą: jis negalįs todėl pa
brauskas, 1 Žvirblis, Simanas Lau
Franklin, Pa. Išlėkė į padan išleidinėti Amerikoj djenraštĮ nenaikinti ar atmainyti tos tarybos TO! praneša, kad tuoj po Naujų singai teip mano.
Jau keletą metų kaip Gelgaudiš-Į
rinaitis ir Jonas Taujinskas.
ges nitroglycerinos krautuvės. Vie butų lengva.
-Į
nusprendimo; 2) dėlto tai Viteb Metų Klaipėdoje '‘Sandaros” bu
kyja nėra monopoliaus (iškeltas į
Pirmininkavo Jonas Staugaitis,
ni namai, stovinti kitoj >usėj
Europoj, jeigu trūksta pinigų
Plokščius), bet degtinėje čia ga buv. Šakių “Šviesos” skyriaus pir sko gubernatorius teip pasielgęs, te IįU> "Parodd lietuviškų išdirbi
UPES KAPRISAI.
peržengė jam duotąją valdžią. Už nių'* — audeklų, mezginių, audi
lima ir maudytis, nes yra vienas
St. Louis, Mo? Einanti ledai Allegheny upės likosi sugriauti. |„dir»ui dionraščio, | tai ben, nemininkas.
Keturi vyrai ir vežėjas su dve- trūksta intelektuaįšktj
mų,
išadytų
papuošalų,
*iš
medžio
tai
senatas
nusprendė
išreikšti
Vi

gerais žmogelis, kuris “slapta” par
14 d. sausio pakėlė upės MississipSusirinkimas pripažintas teisotu.
tebsko
gubernatoriui
papeikimą
ir
geležies
visokių
daiktų
ir
tt.
davinėja degtinę.
Ar nevertėtų
pi vandenį ant 32 pėdų.
3. va jatu arklių į šmotus expliozijos Taigi ar neparankiau butų pienPirmučiausiai J. Staugaitis davė
"Nauja Liėtuviška ĮCeitunga” landas vanduo nupuolė ir daugelis tapo sudraskyti.
gminos ponams nors aki a užmesti apyskaitą už pereitus 1908—9 me (vigovor).
raštį išleidinėti Vilniuje; jeigt tė
(“V-tis”).
nuo Naujų Motų eis tria kartus j laivų atsirado ant sauso kranto,
ten. kur reikia?
vynės lietuviai neįstengia išleidainėtį
tus.
. —•'
sanvaitę (ligšiol ėjo dn kart) ta Tie upės kaprišai pridirbo nuostoMiestelyj įtai tegul prie to prisidėtų Ame -ikos
H'aterfotim,
H'is.
Peklos Kilkorius.
Šakių “Šviesos” skyrius gyvavo
pačia kaina (už 97 pfnfr. 3 mėn.).
Farmington, namuose H. Messer lietuviai.
Ii ų-ant 200000 dol.
arti pusantrų metų. Antruosius
, (“Lietuvos Žinios”).
APIE LIETUVOS KOUONIschmidto atsitiko expiiozija, ku į Amerikoj, nesant atsakančiu liemetus gyvavimo Šakių “Šviesos"
zaOjją.
IŠ MARIJAMPOLĖS. '
l;
skyrius pradėjo, turėdamas 34 na
RADO SKARBĄ.
| rios 14 ypatų tapo sunkiai sužei tuviškų mokyklų liętuvišicieris laikTilžėje nuo* Naujų Metų žada
Iki 1901 m. Lietuvoje buvo da
stų
;
viena
ypata
sužeista,
rodosi,
5 d. gruodžio Marijampolėje, rius ir kasoje 19 rub. 73 kap. Pra
raščiams
sandarbininkai
negal
iš
irhee/ing, IV. T'a. Kasant že
name Ab. Aronhauzo, ką ant kam džioje antrųjų, metų pribuvo dar linamos “rusams poseleocams” val- eiti naujas laikraštis vokiečių kal mę ant kertės Main ir 21 str., .dar mirtinai.
sidirbti, bet dar vidutinės jau išsi
dirbusios pajiegos č a suges, |usis
po Prienų gatvės ir rinkos, buvo 10 narių, tokiu budu šakių “švie stybynės ir konfiskuotosios žemės. ba. lietuvių dvasia. To laikraščio bininkas Clemens prikasė šešis
Marijanipolės Ūkininku Draugo sos” skyrius užbaigė savo gyvastį Bet nuo 1910 m. Lietuvos kolioni- vardas — “Allgemeine litauische puodus su auksiniais pinigais; ’jx>darkys. Lietuvoj gi pajiegos įišsizacija tais ‘rusais poselcncais” pra Rundschau'’. Laikraštis eisiąs per
vės susirinkimas. su 44 -nariais. Liepos mėn. 1908
dirba ir taikosi geraū Todėl < ien-1
duose
buvo
50000
dol.
Tuose
na

laikBuvo kalbama apie užmanytą met. buvo metinis susirinkimas; deda eiti kitomis vėžėmis. Nors mėnesį vieną kartą. Naujo
raščiui kur kas parankesnė 1 irva!
muose,
kur
skarbą
rado,
gyveno
ateinančiais metais ūkio * parodą j'dar vėliaus buvo 4 paprasti susi vietinėms vyresnybėms buvo aiš raščio leidėjas'J. Vanagaitis (Til pirma nuo žmonių atsiskyręs Dr.
Europoj negu Amenikoj. Ar įeri*
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose koje raštininkai darbuojasi loki,
Marijampolėj. Leidimas parodai dar rinkimai. Rugpiučio 15 d. 1908 ku, kad kolionizacija nenusiseku žė, Augštoji gatv. No. 81). Kai Schuchart, kurį užmušė 20 metų
AtValsčiuose buvo 291 nusibahkruti- kurie Europoj rašė;!"■iš
negautas, nes gubernatorius parei- m. šakiuose buvo surengtas lietu si. bet nustoti tą dalbą varius ji na Rusijoje 6 rub. metams,
“ čia ginui
atgal jo giminaitis. Skarbą tą
skiras
numeris
50
kap.
v>stįek
neketina.
Kauno
gubem.
nimas
,arba ant 20 daugiau negu siu ir lankiusių mokyklas lietuviš
• kalavo pristatyti parodos.- progra vių vakaras įvairios programos;
varžosi
dabar:
radęs
jį
darbinin

("R, Garsas”).
mą ir davė laiko iki 1 d. sausio vaidinta kom. “Vaito piršlystė” ir Rogovičius buvo tos nuomonės,
kai rašančių beveik nėra. Tjaigi
kas, jo kontraktorius ir pliavio užpereitą.
kad
iš
visų
spėkų
reikia
rūpinti*
mėn. senojo stiliaus..-.. Su pa “Nutruko”. Dėlei blogo oro pu
Amerikos mokykla lietuviškų lite
savininkas ir užmušėjas Dr. Schuf Račkįorti, III. r t)ėl stokos an ratų neisclirba. Juk čia net Iii
rodos leidimu' surištas yra pašeL blikos susirinko neperdaug ir va kuodaugfau pi įtraukti Žemaitijon,
i rtucjiarto, kuris dar sėdi kalėjime.
glių
čia
.„sustojo
daugelis
dirbtu

pos nuo valdžios gavimas parodai, karas nedavė jokio pelno. Rug- rusų. Sulyg jo sumanymo 1901
uičių
viškų.
parapijinių
ni<
Kadangi jie negali susilaikyti, a.vių ir loop darbininkų atsirado be i
kuri išneša trečdalį žmonių skiria piučio mėn. atidaryta Šakiuose tam m. kolionizacija turįs užsiimti Val
lietuvių
pinigais
uzlat
c kyseis teismui įsikišti.
mos sumos. Svarbu surikti paro tyčia nusamdytame bute vieša skai stiečių bankas, kuris turi daryti
darbo.
iviškai
rai
vti.
tojai
ne
moka
lietui
ŽEMES DREBĖJIMAI.,
dai kuodaugiau pinigų, kad nuo tykla; į ją buvo išrašyta visi lietu poselencams įvairius palengvini
tai
kokiu
budu,
kaip
jie
gali
I
iš
NIEKŠŲ DARBAS
Richfield, Udąh. 12 d. sausio
f Boston, Mas. Boston Elevaldžios daugiau pašelpos gauti. viški laikraščiai -ir kai-kurie rusiš mus. Augštesnėji vyriausybė nors
lavinti
mums
lietuviškus
raštinin

Fairfield, Con. Prieš trįs dienas
vated Railroad ' Co. paskyrė 100- kus, be kurių, norint dienraštį
Kaip dideliaįs pinigais prisidės ki ; iš Amerikos laikraščių buvo ir ne pilnai su Rogovičio sumany šitose aplinkinėse siautė gana smar
mu sutiko. Vailstiečių Banko sky kus žemės drebėjimai. Langai na apsivedęs vyras, primušė savo pa 000 dol. pakėlimui. algų tarnau
• “Žagrė”,- pasirodys tik per “Ža- “Lietuva”. Knygyne buvo apie
riui Kaune ir Vilniuj pavesta, kad muose išbyrėjo, iš mokyklų vai čią Armie Brooks, o paskui, su pa jantiems. Tas padaryta be reika išleidinėti, negalima apsieiti, . j'ji
‘ grės” visuotiną susirinkimą, kuris 55<y knygų.
Palaikymui !. skaity
nenorime, kad tasai laikraštis bu
parduodama nupirktuosius dva kus namon paleido. Menki žemės galba kito vyriškio įmetė į šulinį,
gal bus vasario mėnesio pabaigoje. klos surinkta aukų 40 rub. 45 kap.
lavimo tarnaujančių.
tų rašomas tokiu nesupranta tnu
rus banka pirmučiausi perleidinė drebėjimai čia ne naujiena, bet kur ji nuo šalto vandens atsigavus,
Dabar žagriečiaj kaip ir šalinasi Žmonės noriai buvo pradėję lan
žargonu kaip p. Baroko draiska;latų juos sentikiams ir provasla- šitie buvo smar|cesni negu papra Nugriebė geležinę vedančią į šulinį
f Cincinnati, O.
Užgimė čia
nuo parodos -nįošimo. Paketinta kyti skaityklą ir imti iš knygyno
vams. Vidaus dalykų ministerija stai; jie jaųr ir pripratusius prie dūdą ir ant jos pasikabinusi išbu
parodai pinigų apie tūkstantis rub. knygas skaityti.
nesutikimai su telegrafistais ant Bal kalas.
II
II I I
iš savo pusės skyęė ypatingą kre
vo iki rytui. Įmetę ją vyriškiai, su timore & Ohio Southwestem gelžSurašąs aukų tilpęs“ Žemės" No.
(drebėjimų ^flonįį>išgazdino.
Toks laimingas ir pasekmingas
jos daiktais-jr 700 dol. pinigų, iš
IŠ ROSELANE^ nįL.
23 nepilnas. Tos aukos turi būti plėtojimasis šakių “Šviesos” sky ditą — 10000 rub. pašelpai pose
ketio. PVadėtos tarybos likosi per
lencams užvedantiems ūkį. Val
dūmė..
Nelaiminga
moteris
nušaČia, kaip manoma,' gyvena 50
laikomos kaipo paskola parodos riaus staiga buvo pertrauktas.
ŠALČIAI I& SNIEGO DARGAtrauktos, kadangi nėra vilties suį
lo
kojas
ir
jas
reikės
nupiauti.
lietjwiškų
šeimynų, o pavienių a|ne
reikalams, kurios bus grąžintos iš Spalių mėn. “šviesos” draugija su stiečių Banko skyrius visgi 1902
,«NPS.
'
! sitaikyti.
m. nupirkęs Kauno gub. 2 dvaru
parodos jeigu.
Žinoma, paroda visais skyriaus ir įstaigomis4 tapo
;2Oo,
merginos
tik 6.11 'Yra viena
Cheyenneti:
Šitose aplin
(Lašyną ir Linagurus) išdalijo
duos nuostolius. Tie nuostoliai valdžios uždaryta, o įžymesni vei
dvįi m ė šos
kinėse, praeitų > ^pereitos san rai NAUJAS SAUŽUDYSTES GIN
f New York. Ant rytynių gelį/ diėttiviška karčiama ir
pasidengs iš suankautų pinigų nuo kėjai suimti ir pasodinti kalėji- juos tik vietiniams gyventojams, nes tės siautė sų|££GĮj .darganos. Lau
Jftkrdavinęs.
KLAS.
kelių užgimė nesutikimai už algas
galvos polygiai, kiti gi pinigai grįžš■ man. * Iš Šakių “Šviesos” skyriaus nei terp sentikių, nei terp pravos kuose pražilo ęjąug besiganančių
petuvių apšvietimas
New
London,
Con.
Dėl
nesuti

terp tarnaujančių ir gelžkelių kom
aukavusiems: Paviršutinis apskai narių nukentėjo du: J. Staugaitis, lavų visai nesiradę pirkėjų
čiausjai
pakilęs.
galvijų
ir
ketvirta
dalis
avių.
1
kimų su savo pačia, nusižudė čia panijų. Bet yra dar viltis, kad
Viriausioji išeivystės dalykų val
tymas išlaidų — ant aptvėrimų, kuris išsėdėjo kalėjime 4% mėnedraugijos:
šv. Petro
VVilliam A. BennetL Jis įsikišo streiko nebus ir kad bus galima
reikalingi] padėjimų, buto ar pa-■ šio ir Pranas Kriaučunas, knygi- dyba kolionizacijos sumanymą pa
Šv.
Vincento,
bet ir
'1
į entį trįs dinamito štangeles ir [ susitaikyti.
■ šiurių padėjimui išstatytų naminiųĮ niekas, kuris išsėdėjo arti 10 mė- vedė geriau apdirbti naujai pa
PASKENDO "feA RLA ĮVYS. I
laikosi,
kadangi
jos
uždegė knatą. Expliozija jį į" dul
skirtam 1902 m. general-guberna
išdirbinių, pastogės geresniems gy■ nėšių. .»
naši
apšvietimo
platnįįrių^
Marshfield, Oregon. Netoli nuo kes sudraskė.
vuliams. kur savininkai statydami
Su šiuo uždarymu pasibaigė vi toriui kunig. Sviatopolk-Mirskiui,
raščių
čia
nedaugiauptai']
’ ateina
savo gyvulius turės išsipirkti vietą si pinigų šaltiniai ir dėlei to Ša Jisai nutarė užsiimti kolionizacijos čia, garlaivys “Czarina” užbėgo
Ateina
:
“
Lietuva
”
,
ant uolų ir paskendo, turbut, su UŽTROŠKO 3 DARBININKAI.
Už 3—5 rublius — parodo, kad pa kių “Šviesos” skyrius, padaręs iš; darbu ypač Kauno gub.
^Keleivis”, bet mažai y
į
Kadangi
valstybinių
žemių
Kauvisais ant jo buvusiais žmonėms. Montrose, Colo. Nuo gazų prisi
karto
dideles
išlaidai,
nespėjo
jų
rodai reikia turėti bent 2—3 tūk
rinkusių nuo parako, Gunnison tu AR IŠPILDOMAS REIKALĄ-1 čių skaityti,' daugumas
stančiai rublių. Kad iki pirmam pridengti ir susilaukė didelio de. no gub. mažai, (apie 4000 dešim Ant jo buvo iš viso 31 ypata.
smukles ir jose vien
tinių) tai kolionizacijos darbas panelyj užtroško 3 darbininkai, 30
sausio 1910 m. turėti žinias, kiek ficito. •
VIMAS. ’
timo įieško.
j
vesta
Valstiečių
Bankui.
Sulyg
gi darbininkų išsigelbėjo, bet terp
Per antruosius 1908—9 metus
yra pinigų parodai^ nutarta, kad
ORLAIVIŲ MĖGINIMAI.
Darbai čia yra '4— dadgiafcsią t
Pereitame
‘
‘
Vienybės
L.
”
numekunigaikščio
Sviatopolk-Mirskio
pinigus, kiek kas parodai pa į kasą įplaukė:
Los Angeles, Cai, Čia atsibūva jų daug yra pavojngai sergančių.
gonų
' dirbtuvėse, bet šuottj kar
ryj,
straipsny
j
apie
Laikraštininkų
sumanymo:
Valstiečių
Bankos
ne

žadėjo, sudėti* pas "Žagrės” ka- 1) Nuo pirmųjų metų pasiterptautiški .orlaivių . mėginimai,
uegeriausiai| Iš kit
dirba
jose negeriausiai
Susivažiavimą,
pakeltas
klausymas,
turėtų
jieškoti
pelno
iš
tų
savo
AR
PRIVERS.
sierių p. Kazį Gatėną Marijam f h?°
........... ..19 r 73 k
Su savo orlaiviais be baliono, net
da bas gau
fe
operacijų,
bet
dar
dėlei
valstybės
ar
nevertėtų
susivažiavtisiems
laikClevelend,
O.
Čia
tveriama
ypapolėje ir p. Joną Baltrušaitį, “Ža 2) Nuo narių surinkta 10 r.50 k.
prancūzas
nes
ir
ant
vietos
yra
ne niežai n
gero, pati iš savo pusės šį-tą pri
raštinikams nutarti išleidinėti lie
grės” vediką. Kalvarijoje iki Nau 3) Skaityklai aukų surinkPaukhan. Iš dovanų gavo: Ame- tiška organizacija, kurios nariai
turinčių
darbo
darbiniu
<ų. ,
per jo dienų nevalgyti j tuvišką dienraštį Amerikoj.
• 40 r.45 k. dėtų, kaip va: savo Hšomis atlik- kotus Cnrtis (10000 doL prancūzas Į
jų AJetų. Teipogi nutarta platinti į ta
įtų matavimo ir meljoracijos daržinias apie parodą ir kviesti kuo I *
Įplaukė išviso 70 r.68 k. bus. Be to “poselencams" turėtu
daugiausiai ūkininkų prisidėti prie*
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• Anglių kasyklose patiko nelaimė
lietuvį Joną Lenkutį. - Beeinant
jam darban, nuo viršaus nupuolęs
akmuo, vargšui nulaužė koją. Ka
dangi čia ligonbučio nėra, tai Len
kutį net po dviejų sanvaičių nuve
žė ligonbutin. Juonį rūpinasi L.
U. K. (ar Liėtuvių Ukėsų Kliubas. Malonėtame, kad korespon| ^dentijos ’ butų suprantamai rašomds, nes myslių spėti lail^o ne> turime. Rd.), kurio Lenkutis bu‘j vo nariu.
. * •
Naujų metų vasarą 96 kuopa
Sustv. Liet. Amerikoj parengė baį lių. • Balius v pasisekė 'pusėtinai
“ Kaip girdėt, pelno bus apie 35
dol. Lietuvių Ukėsų Kliubas ma
no ne apsileisti, nes gal teipgi ti
kisi dar geresnio pelno ir mano per
. Velykas parengti balių. Tegul ei4 na lenkčiui, Ojiš to gal visgi bus
. šokia tokia nauda. Jeigu suprarimas pildymo pareigų negali musų
lietuviškų organizacijų prie nau
dingo darbo paraginti, tegul jdbs
ragina nors- pelno troškimas!
..
J. T.-Adomaitis.“

nepatiko. Jie pradėjo rėkaut.
šaukt, kad nereikia mums tokių
kalbėtojų; kiti šaukė kalbėtojui:
tu bedievis, vėtnfcr~broks. Girdi,,
visą vakarą’ kalbėjai, o Dievo var
do nepaminėjai! Tūli rimtesnieji
klausytojai dar norėjo šio to klau
sti, bet dėl rikspio tamsunų* kal
bėtojas turėjo pasitraukti neužbai
gęs kalbos.
Laikraščius ir knygas mažai kąskaito. Jeigu ką iš tamsuolių pa
kalbini laikraštį užsirašyti, tai at
sako, jog verčiau tuos pinigus pra
gerti, vietoj laikraštį užsirašyti.
Taigi ir girtuokliauja čianykščiai
lietuviai, tankiai paskui, besipešda
mi ir tuščias makaules susiskaldo;
ne vienas uz tai ir kalėjimai! pa
tenka. Argi ne naudingiau butų
klausyti apšviestesniujų patarimų
negu įsireižus laikytiesi tamsoj,
gintiesi nuo šviesos spindulio? Ar
negeriau, vietoj prie stiklo degtinės
laiką praleisti, o pasigėrus’ viens
kitam galvas skaldyti, paskui ka
lėjime metavoti, griebtiesi skaitymo laikraščių ir apšviečiančių protą knygų? Tąsyk ne reiktų moketi už pamokinimą teisėjams sunJciai tedirbtus doliarius.
Aš tariu kalbėtojui Verbliugevičiui širdingą ačių už ,jp pamoki
nančią ir naudingą kalbą.
E. B!aškežičia.

Iš INDIANĄ HARBOR. IND
Laikraščiuose viskas turi būt
teisingai paduota. No. 1 “LietuVof” radau korespondenciją į iš
Indiana Harbor kokio ten “Ere
lio”. Ten yra statistika ind. Har1 bor lietuvių , biznių, bet visai nejlei^inga. Erelis sako, jog lietuvių
29 d. sausio š. m. bus didelis te• • y(f.. apie 300 ir 5 lįetujviški saliu- atras ir balius, parengtas 36 kp.
L. S. S. A.
io. 51 j“Kataliko” paduota tikra
Dramatiška draukija “Lyra” iš
Ii liana Harboro, teisinga statisti
Brookiyno, N. Y. atlos sekančius
kas lietuvių ir lietuviškų biznių; veikalus: “Saliamono Sapną”, pa
sulines surinktos buvo specijališ- rašytą Br. Vargšo ir “Bombą”, A.
. ką£ Indiana Harbore lietuvių yra Antonovo.
J. Žalgiris.
nepoo, bet 145 šeimynos, 357 pa-vieni. Tiek priklauso prie paraIŠ BOSTON; MAS.
• pi jos* šv. Pranciškaus 5 ronų.
So.
Boston,-Mas.
vietnnė teatra
__ Ikrelis suskaitė 5 saliunus. Prieš
liška
draugija
“
Žaibas
” pastatė ant
Kalėdas buvo jų 12. vieną uždarė,
scenos
sausio
8
d.
šJm.
istorišką
tai dar liko 11 saliunų, a ne 5.
<*
dramą
“
Išgriovimas
Kauno
Pi
Erelis peikia ip merginas, gal kad
lies
”
.
jam mėsos ne davė ragauti, bet
Buvo tai trečias perstatymas bė
: 3
ištikro merginos čia • vertos pagy
gyje
tos pačios sanvaitės. Tikėta
rimo: jos priklauso prie S. L. A.
si,
kad
“Žaibas” turės gerokai pri
185 kp. T. M. D. 107 kp., ateina į
dėti,
bet
buvo gerai išgarsinta, ir,
tautiškus susirinkimus. Tegul tik
matomai,
daugelis susilaikė riūo
Vfcjur fnerginbs teip elgiasi, tai bus
. jau . .gerai' Ereliui reiktu . turėt dviejų pirmutinių perstatymų. “Žai:
..... jas'
...........
biečiai" yra gerai atsižymėję per
.gedą v
be' pamato
šmeižti.
statymais didelių veikalų todėl,
d
B. Jasiulis.
j
svetainėj net ir sėdynių pritruko.
• I§ MIUVAUKEE, \VIS.
Dabar keli žodžiai apie lošimą.
! ‘Per rūpestingumą draugijos Vie
Pakilo uždanga. SceVia persta
nybės tapo parengtas pirmas Mil- ta kambarį Kauno pilies, apgul
\vapkeej lietuvių pasilinksminimo tos kryžeivių. Vaidotas (S. Ba• bu perstatymu vakara?, 25 d. kanauskas) sujudintas kalba apie
’gruįodžio, 8 valandą vakare prasi vargingą Lietuvos padėjimą, nei
dėjo vaideninias veikalo “Paskuti valandėlės ramumo neturi. Kiti
nė ‘Banga”?' Pirmas aktas buvo bajorai ramina, jog tvirtovė stipri
'abliktas*y,idutiniškai. Geriausiu lo ir kryžeiviai neįstengs jos paimti.
šėju buvo! Bukevičius (pravardės Gelgudas šaukia: “Tik per musų
nesužinojau, nes jiebuvo progra- lavonus galės įeiti prakeikti vokie
i^ie)., Kašiui truko gyvumo ir ge čiai”. Tuom laiku per paslėptą
stikuliacijos ir. įsigilinimo į mok požemį iš lietuvių taborcf ateina
sleivio padėjimą. Petras truputį pasiuntiniai — Almonė ir senas
bailiai lošė, dėlto nelabai sekėsi. vaidelytis Vitenas, o Gineitis praPovilas - iš pradžių lošė vidutiniš kadą Vaidotas šaukjia: .“Paskui
kai, Bet paskui, pradėjo rėkauti, tvirtovę su lietuvių taborų, užtvino.
įspūdį .padarė ant publikos jojo pa Ypač didelį įspūdį padarė scena,
sigėrimas. Užbaigoj pirmojo akto kada Vaidaitas šaukia z “Juškui
sudainuota: "Atsimeskim nuo se mane ant sienų? Mirtis priešinis!”
nojo svieto”. Povilas pasirodė tik- “Mirtis! pražūtis!” — pritairė ba
• rai prisigėrusiu eidamas ant sce jorai, sekdami su plikais kardais
nos, nes bliovė ir per tą bliovimą Vaidotą.
nieko negalima buvo girdėt.
Antro akto scena perstata kry
.
Antras aktas išėjo dar silpniau. žeivių stovyklą girioje. Didis kry
Onutė iš pradžių lošė gerai, bet žeivių mistras (S. Michelson) ta
kaip tik dėdė pasirodė, iššoko iš riasi apie greitą pilies apvaldymą.
.rolės; paskui vėl geriau lošė. Tė Veidai visų nuožmus, kalba žiauri,
vas Onutės matyt ar ne buvo iš? kiekvienas žodis, Rievienas rankos
| mokęs rolės; ar negirdėjo žodžių pakėlimas žiūrėtojai smeigiasi į šir
suflerio, bet jojo pasikrutinįmaį dį. Ypatingai gerai atliko savo
buvo atsakanti. Kalba buvo aiški. rolę kryževių mistras. Kryvęiviai
Ofįcierius lošė blogai ir neatsakė atveda suimtus penkis lietuvius;
i. ąavo rolei. Trečias aktas pasisekė kada pastarieji meldė, kad-be_kankinimo juos sudegintų, mistras
.
Geriausiai savo rolę atlošė tėvas; trumpai atkirtos “Teip greit nenujam netaiko nieko. Publikoje tik • siųsime jus pas jūsų velniškus die
ir tesigirdėjo kalba: beprotis, be vus, da ilgai turėsit kasti mums
protis, ir ištikro jis bepročiu buvo. griovius, kuriuos mes jūsų brolių
Po vaidenimui dainavo latvių kūnais išklosime!
pač biaurus
choras blogai.
■
buvo paveikslas, kada nuo senos
Paskui buvo pasilinksminimas. motinos prisakė atskirti jos myli
Malonu butų, kad milvvaukiečiai mą dukterį ir liepė nuvesti ją į
vėl suruoštų kokį perstatymą, 1
grafo Spanheimo šėtrą. Abidvi,
"Svetys. \ apsikabinusios, verkia, o kryžeiv iai
I§ PITTSBURG. PA. 1
plėšia.
Kada kareiviai praneša, jog Ro
9 d. sausio 40 kuopa Susiv. .Liet.
.Amerikoj’L. M. D. (ar Lietuvių bertas su Zulele pabėgo į lietuvių
"Mokslo Draugija? Nuo kelių me- taborą, tai diištras pasiunta ir šau
'tų meldžiam vis musų korespon- kia: “Žemės viduriuose surasiu ir
Rdęptų aiškiai ir visiems supranta- kaulus sutrupinti liepsiu!”
Trečias aktas labai margas. Į
Bmai rašyti, nes mystes spėti laiko
■neturime. Rd.). Pirmiausiai kai-, lietuvių taborą atbėga iš kryžeivių
■bėjo J. Miliauskas, paskui Baltru- verguvės Robertas (\adapalas).
I šaitig.- Pittsburgo choras padai- Paskui pribūva kryžeivių mistras.
■ navo keletą tautiškų dainelių. Pas su grafu Spanheimtr ir reikalauja
ukui kalbėjo Verbliugevičia iš Hom- išdavimo Roberto. Keistutis (A.
lestead apie svarbumą ir vertę Su- Žimontas) griežtai atsisako. Svar
■ivienyjimo'Lietuvių Amerikoj (o biausią rolę ir čia sulošė rnistras.
Rpie ką pirmutiniai kalbėtojai kai- Kada Keistutis, susijudinęs, sušu
Į bėjo? Rd.), apie lietuvių tamsu- ko: “Su galinga kariumene ant jus
Į mą. Tūliems girtuokliams jo kai-•užpulsime!I"’ mistra^^tovi įsirėmęs

Kolionijoj Sarmie^,ljiįir yra f lenko pianisto Paderewskio “Milaugiau lietuvių, į strigęrife drau- nuetą'^
‘ **
-“Jaunis, mirė” eilutes,
pją Vienybę Lietuvį Argentinoj; perskaitė iš popieros J. Ukįsteigta ji 14 d. rūpėjo. Susi cveris; nors žodžiai Vaitkaus gana
rinkimas buvo 25 M. gruodžio. jspuddingi, bet skaitytojauS teij
Mieris draugijos — laikyti krūvoj drebėta, jog baugu buvo, kad ji.«
lietuvius, bendrai ru^intieši jų rei nenusiristų nuo estrados. * Po pa
kalais. \ iršininkais( draugijos iš veikslėlių ir pertraukos kalbėjo F.
rinkti : pirmininku — Šlapelis; pa- Bračiulis ir J. Hertmanavičins, bet
Telbininku — Povilaf Zundas; ka programai teip iki vėlybam laikui
steriu — Antanas Baltuška; sekre nusitęsus, paskutinis neėmė nei te
torių — Juozapas įlapelįs; iždo mos, bet iš kelių paskutinio kalbėprižiūrėtojai — Povilas Baltuš tojaus žodžių galima spręsti, jog
ka ir Pranciškus Lukšis. Yra lie jis yra gana gabus kalbėtojas
tuvių ir Frigoriflko, La Plotoj, Teipgi M. Horodeckiutė dekliama
dirbtuvėse. Gaila, kad ten už die vo S. Stepo eilutes “Ant Jauniaus
nos darbą moka tik iki 3 pesų, kapo ’, A. Pociui pritaikant -liūd
" IS MASON CITY, IA.
' o gyvenimas nepigus. Kada prasi nais
akordais.
Dekliamata
Darbai eina ne blogai Nors deda laukų valymas, tai galima dau rei nereikėjo teip tankiai žiū
miestas mažas, bet yra 9 dirbtu giau uždirbti.
Dabar čia dirba rėti į publikąi turint po akių did
vės plytų ir kitokių molinių daig- du gelžkeliu, o neužilgio žada dirb vyrio kapą ir apie jį kalbant. Po
tų. Yra didelė cemento dirbtuvė. ti ir trečią į fortą Comodore Ri- paskambininrai antro šmotelio F.
Lietuvių yra 65 šeimynos. Tar vadaria. Moka po
peso už Mendelsohno “Rondo Capriccioso”
pe lietuvių didelė tamsybė; apie dieną, atskaito 80c. už valgį; ki A. Pocius, gavo kaipo dovaną,
laikraščius nenori nei klausyt, ma tur moka po 2.50 peso.
muzikos knygą F. Lišto “Htmno, kad laikraščiuos telpa visoki
Kaip kitur teip ir čia terp lie garinan Rapsodies”.
niekniekiai, o nei viens laikraščio tuvių , girtuoklystė žydi. Karlai^
A beina i pasakius, vakaras butų
savo amžyj ne skaitė. Neseniai pasigėrusiems pasitaiko ir apsidau
gana buvęs užimantis, kad tik butų
čia atvyko du lietuviai, vienas pra-’ žyti, o paskui besimušančius poli
buvęs biskį trumpesnis ir su ke
dėjo
kalbinti užsirašyti
laik- cija savo globon paima. O už
liomis j tarpus dainelėmis, kas la
raštį.
parsitraukti
kokių nors nakvynę čia skaito net1 50 pesų,
biausiai lietuvius užima. O tokia
knygučių.
bet
jam
čiaKolionijoj Sarmiento prie kirpi muziką, kaip augščiaus minėti du
nykščiai lietuviai atsakė: ką man mo avių darbininkai j dieną uždir
šmoteliai, tai dar musų publiką
duos knygutė arba laikraštis? Ąš ba po 3 pesus 50 c. ikį 4 pesų, o
sunku užimti, nes ji dar prie to
už tuos pinigus parsitrauksiu ge kaip kada ir daugiau, čia svietas
nepriaugus. • Musų žmoneles dauriau degtinės. Mat jčia nėra Pa iš avių gyvena.
Manoma, kad giaus pasinaudos iš kokio kariško
liūnų, jų vietoj yra. visokių tautų šįmet vilnos bus brangesnės: per
J r tikėjinąj bažnyčios. Lietuviai nai už 10 klgr. mokėjoj pesus; maršo, kur žaidžiant pianas braš
kes, negu iš tokių Cąpricciosų ar
gi, neturėdami bažnyčios* nesant
šįmet tikimasi gauti 5 pesus.
ba Variazioni. Nors, žinoma, jau
saliunų, neturėdami kur. nueiti, ge
Taigi gyventi čia galima. Rei laikas ir musų publiką pratinti prie
ria namieje ir tankiai peštynes ke
kia vien kad lietuviai, vietoj ' augštesnio laipsnio muzikos, bėt tą
lia. Ateina čia laikraščiai ^"Lie
gėrimo ir kazyrų, kad jungtusi reikia pildyti laipsniškai.
Tol
tuva”, “Katalikas” ir “Keleivis”.
krūvon, kad stengtųsi, skaitydami stojus sako, kad muzika, kurią ir
v V
.
-J*- Varguolis.
raštus, labiau apsišviesti.
vargšai žmonelės supranta, yra di
.. ,
Juozapas Šlapelis.
desnės
vertės, negu muzika, kurią
1S FRONTIER, WYO.'
tik
gali
suprasti tam pasišventusios
Ii d. spalių pereitų metų kasu
ypatos,
taigi tik keliptas nuošim
klose likosi užmuštas lietuvis Mltis.
..."
'
kolas Markevičia.
Jis paėjo iš PIRMOJI MUSŲ OPERA*),
Antrytojaus
išgirdau,
kad bui
Nors kiekvienam yra laikas bran
Kauno gub., Panevėžio pav., Piperstatyta
M.
Petrausko
opera
navos valsčiaus, Kutkų sodžiaus. gus, tuo labiau moksleiviui, Bet,
“
šienapiutė
”
.
Taigi
stengiausi
vie
Jo švogeris, Jonas Basutis, gyvena užstojus pirmai naujų ritėtų dienu
šūvių
du
kiškiu
užmušti.
Ir
pa
nai ir pasklidus gandui, kad čhiNew Yorke.
sisekė.
O
kadangi
minėta
opera
Mike Jonaitis, Frontier, Wyo.» kagiečiai rengiasi iškilmlhgai pasitikti 1910 metus, nebeiškenčiau tiktai vienoje veikmėje, tai, kad
B°x 75- \
* r »
nepasinaudojęs iš ^eros progos, prailginti programą, pridėtas prie
u
t
*
.
.z.
das : vienas aktas iš melodramos
IŠ SEAtTLE, \VASII.
nuvažiuoju į Chicagą...^ čia su "Birutė”, hymnas, kalba, et cetęra,
Kaip, kitur, teip ir čia daug žmo
jungtomis T. M. D. kuopų jie- iš kurių reikia paminėti "Tautišką
nių yra be^larbo. Iš kitur pribu
gomis surengtas kun. Kazimiero Lasą”, kur atsispindi musų kom
vusiam sunku darbas gauti.
Jauniaus vakaras.... Programas pozitoriaus M.Petrausko originališ
čia prieš Kalėdas suvažiavo
o įžanga tik 15c., žinoma, kumas ir žmogus, nors ir nieko~apie
daug lietuvių. dirbusių giriose pi- puikus,
j
buvo ir brangesnių, bet ne man.... ■muziką nežinodamas, bet išgirdęs
n igiis išleisti; atkako apie du šim
Visųpirmiausiai užmanytojas ir teip švelnų instrumentų gaudimą,
eli lietuvių, čia vienas letuviškas
rengėjas, minėto vakaro, pirminin klausaisi ir stebiesi. ' **
žydelis laiko smuklę. Pas jį tai ir j
Paskutirfiš ir didžiausias nume
kas T. M. D., B. K. Balevičius,
renkasi suvažiavę iš girių ir tol
plačiai lietuviškai visuomenei ži ris programo tai buvo Ope
linksminasi, kol pinigų ne pabai
nomas kalbėtojas, atidarė vakarą ra, kuri teip didelę rolę lošė,
gia; prageria į porą dienų pusės
su tam tyčia pritaikyta įzengtine lošia ir loš muzikoj, o apie
metų uždarbį. Nevienam paskui
prkakalba, temoje "Tikslas”. Nors kurią njes teip mažai težinome.
pėsčiam reikia eiti šimtą ir daunekiek težinau apie kalbėjimo tie Nes jeigu mes lietuviai nofrs pa
gau mylių darbo jieškoti. Pasa
sas, bet reikia pasakyti, kad Bale- viršutinį ^supratimą turėtudie, kaip
kyk tokiam, kad užsirašytų laik
vičiui kalbant neišsprūsta nei vie svarbią rolę lošia muzikoj, taigi
raštį ir vieton girtuokliauti, kad
nas bereikalingas žodis, kas yra dailoje^ opera, tai nebūtų reikėję
griebtųsi skaitymo, tai atsako, kad
išėmimu netik pas musų kalbėto to prakilnaus darbo kompozitoriui
pats daugiau žino, negu laikraš
jus, bet ir kitų ‘tautų. Jo kalba, ir visai Birutės draugijai pakelti
čiuose gali rasti. Bet kaip jie gali
nežiūrint to, kad neseniai te tokių nuostdlitĮrJjęs tokiems daly
žiaoti, kas laikraščiuose yra, jeigu
pradėjo tikrai vartoti lietuvišką kams buvo laikas teli šimtmečiai
jų neskaito.
kalbą,
yra
gryna,
rimta atgal, kada žmones dar nebuvo pa
Yra čia S. L. A. kuopa, bet ir
ir todėl' užimanti klausytojus. sikėlė ant. tiek civilizacijoje, kad
ji nieko neveikia visuomenės la
Antras numeris buvo K. Jauniaus įstengti apkainuoti prakilnesnius
bui. Ji parengė balių Prisirinko
biografija, kurią pasakojo A. Juš darbus, one dabar! •
lietuvių apie poras, šimtų, bet ir
ka, ex-Valparaisietis, o dabar ChiAntra diena sausio 1910 m., tai
laiKe baliaus nieko. naudingo ne
cagoj medicinos studentas. Si pra buvo diena, kuri niekad’ neišdils,
buvo (o ką korespondentas tikė
kalba, iš priežasties, turbut, nepri- tai buvp šventė, kurią privalėjo at
josi matyti? Juk baliai paprastai
sitaisymo, nekaip, nusisekė. Bu lankyti netik lietuviams visos Chi
rengiami pasilinksminimui. Rd.).
vo nuobodu, kuomet kalbėtojas ne cagos ir aplinkinių miestelių ir ne
,
Buvfs ant baliaus..
tik ką neužimančkū kalbėjo, bet tik visi Suvienytų Valstijų, bet
kaip-kada, apsistodamas pažiūrėti tą šventę reikėjo atlankyti lietu
Iš HERVVICK, WASHINGTON į savo "note book”, turėjo ne viams viso pasaulio!
CO., PA.
trumpas pertraukas, kas labai var
Nėra ęeikalo sakyti apie tai,
k Trįs valkiozai užmušė keliu ei gino publiką. Pabaigus Jauniaus kaip tas veikalas nusisekė, nes jau
nantį Juozą Verpečinskį. Užmuš biografiją Balevičius, kaipo priede, tą sprendėgabus muzikos tyrinė
tasis turėjo 200 dol. -Užmušėjai, dar paaiškino keletą svarbių da tojai ir kritikai svetimtaučiai, pri
— trįs maskoliai; vienas Verčinskį lykų nurodančių charakteristiką pažindami musų kompozitoriui ne
prismaugė, o kitas su peiliu ger musų garsaus filologo kunigo Ka apsakomą gabumą muzikoje, nes
klę perpiovė ir į galvą įvarė trįs zimiero Jauniaus.
A. Pocius, liūdna, švelni lietuviška meliodija
revolverio kulkas. Pinigus atėmę, Roselando lietuvių parapijos var po
gabaus .
kompozitoriaus
kūną nunešė ant gelžkelio ir ant gonininkas ir studentas * Chicagos plunksna, kuri išvadžioja po har
vėžių padėjo. Atbėgęs traukinys Konservatorijos, skambino ant pi monijoj ir eontrapuneto laukus už
kūną supiaustė.. Užmušėjai suimti, ano F. J. Haydno "Andante con griebdama neretai įvairių modu
sėdi kalėjime.,
Variazioni, kas, nežiūrint, kad liacijų, užgauna kiekvieno ku
Velionis turi tikrą seserį ištekė pianas . buvo
stačias,
taigi ris
turi
šiokį-tokį
skonį
jusią už Jono Kvetkaus ir pusbro nepergeriusias ir šmotelis muzikos prie muzikos,
jausmus, nors
lį gyvenantį New Yorke. Kiti nevisai lengvas, tapo įšildyta ga jie būt ir akmeniniai. Bet kaip
giminės yra Kauno gub., Raseinių na gerai, todėl publikai' atšaukus fenais tas veikalas bu|ų nenusise
pav., Girdiškės parap., Palules so paskambino Padarėtvskio, garsaus kęs, vienok tai buyo pradžią arba
džiuj. Giminės tegul atsišaukia.
kampinis •akmuo to darbo, ku
J. Zipkus,
.
riuo
jau kitos tautos 300 metų
♦) Opera yramai, daugskaita nuo
Bos 250,
gėrisi.
lotyniško šodšio opus, dprbas; mu
Marianna, Pa.
Argi mes lietuviai ilgai dar vis
zikoj, suprantama, musikališkas
nesuprasime
tų prakilnių vyrų
t'eikalas.... Drama sutaikyta su
darbų
ir
ar
ilgai
mes juos teip
muzika balstf ir instrumentų,
IŠ ARGENTINOS,
marinsime,
kaip
Vaičaitį,
Kudirką
Argentinoj, kaip iš laikraščių perstatant kurią lartoja sceneriję
Italai
Bizeų,
arba
kaip
matyt, yra gana didelis lietuvių jų papuošalais ir veikme.
Pirmoji opera pasaulyje, "Daf- (Bizet ne italas. Rd.) kurie kom
skaitlus, bet gaila, kad jie labai
pozitorių prie ' to privarė, kad
P^
išsiskirstę po visas provincijas. ne", pasirodė 1595
jisai pats turėjo nusišauti?! Koks
Sostapilyj Buenos Aires jie laikosi Perį. Paskui ^Euridici* — 1600 tai baisus žmogaus prigimimas,
krūvoj ir užtai jie verti pagyrimo m. Prancūzijoj pirmoji opera “Pa- kad gyvam jisži nesusipranta ir
ir kad stengiasi apsišviesti. Juo moiia" per Robertą Cambetą — neįstengia gėlelių vainilto padova
zapas Pauga plątijia šviesą nors 1671 m. Montverdes pirmi dvi noti didvyriui, kis pastiprintų vei
pardavinėdamas lietuviškus raštus. operi "Adriana" ir "Orpheus" pa- kėją ir paskatintų prie dar prakilManoma Rozaroj uždėti knygyną, sirodi 1607 ir 1608 m.
ir paniekinančiu tonu kvatoja:
*Cha, cha, cha”. ’ Įdomiausia to
ikto dalis, tai Roberto ir Zuleiėr
vestuvės, kurios atlikta pagal seqg
vės lietuvių biųlą. ,
įspūdingiausias šuvo ketvirtam
ik tas. Pasikėlus uždangai; prieš
įkiš dega tvirtovė. Lietuviai gi
naši, o kryžeiviai į stumia juos į
ugnį. Nors buvo ir silpnai lošianti, bet
abelnai imant, loširtias išėjo labai
gerai. Ypatingai ątsižimėio didis
mištras, senas Spanbeimas, Rober
tas, Vitenas ir KeisAitis.
4^*- ,
te mytojas.

Dėsnių darbų, o kaip numiršta, kaip
pamato, ko nustoja tauta, tai rita
didžiausius, brangiausius akmenis
ant jojo atšalusios krutinės, many
damas, ka tas jam arba jiems ką
pagelbės! Taigi, broliai ir sesutės,
auo šių naujų 1910 metų pradėki
me žengti geresniais takais, per
žegnokime ant visados tas pragaro
bedugnes saliunus ir kitokias be
reikalingas vietas, o glauskimės,
kaip gelėdami prie musų dainelių,
prie Inuzikos, kur mes patįs labiaus pasisotįsime ir sušelpsime sa
vo veikėjus, vyrus tuos, kurie au
kauja savo gyvastį nerėdami mums
naujesnį, platesnį, geresnį ūką
praminti.
w -

. 3) Leista per *ba įsaviną
kiek reikalauja visuotino
<
Į
mo, o kiek ne; susirinki
rneddfvavf 25; visi 1 (alsavo
tlTlTi Fiailcn uitno
tiną
balsavimą. . .: 1 *' M
d.

pirmininko apslįelbįno, a<l atei*
nantj metą išleis naujus raštus, tii
butų malonu, kid pirm išleidinio
butų apskelbta koki,! ir k<no jie.
kį>. T. M. D. -seki
sekr.,
į
25 kp.
I \,MagdMent Kq
K tIočiatč '

I§ CHICAGO. J
Jaunio vakarai. Diene j 1 saušio, kaip jau buvd h iiR ramčiuose
minėta, chicagiškės T. J d. D. kuo
pos parengė iškilmingą vacarąj. kitJ.
. .. 1*1
pjv^gi^ jį
rįo didesnė
dalis
M. rotrauskui.
Jauniui, jgarsiam • žinovu h kalbų.
Seniai jau išdžiuvusi žemė troško Apie prųgramą ne®
ie.- nes
lytaus, apie tai jau šenausi
;
"LietaVietoms net skirsti, plyšti pradėjo. voį”. Čia reik tik pasak rti, jog
Ir štai debesėlis ant tyro, melsvo vakaras, kiek teko pątėmyt ir gir
dangaus dėti, susirinkusiai publikai
V ienas atplaukia. Perkūnas su — ypatingai paveikslai, iu
bildėjo vo parėdyta apie 100 išrvisi
Ir liejasi upėm s, upeliais gausus
Svetainė ir scena tikrai
.*
'
lytus, buvo išdabinta ži lipi lynais. ir t
Ką tik patinka^, viską vilginą
peri jomis. Nuo scenos
scenos niit»
iri uši
Ir kelia apsnūdusią gėlę, medį, ja- akis didelis Jau n ta lį s paveiki
.’
vus, tyčiai tam vakarai,
laryUs ajjej
Duodam s jiems gausią rasą, gaivią. jinėmis spalvomu ąrfeto p. J Sil
* V. A. Greičius.
leikos. Publikos buto beviik i»li; maži iul rie-|
na svetainė, nors vjuA
•
gu laike Kudirkos sukaro: Įjrieaa-j
stis tame jog tą
butu a[
ATSKAITA "AUŠROS” DRaU- 5 vakarų kitose \ ietoše, R< ngėj
,
GIJOS,
Jauniaus vakaro pranėšė, kac ren
įėjo 1909 mete iki rugsė
kasinėtai tokius vikamiis ir vis ra
jui . . ....
$624.66. noj 1 sausio. .
18. IX.09, Laisvės Mylėtojų
Nors piiblikos liuvnitnemaiaiį 1
Draugija, Collinsvile, III., ’
vienok girdėjome, jog parid;
(p. J. Steponavičių) tauka
ficitas: mat, panešta (dideli |iš|caj
vo: J. Steponavičius $i.oo,
čiai papuošimui vakaro, o jženg
po 50c.: M. Mardosas, J.
padaryta labai mažą. Deficito pi
Villumaitis ir M. Prekšaisidarė buk apie J 115.0 vieąol
t»s) ...............
$2.50. t uojau s iš locno k i seni
28. Xx9, Simano Daukanto
trįs ypatos. kuries ,nl
Draugija^ Pistton, Pa..4.27 jų vardai butų išduot
23.XI.09,
Auka . 1 prisiųsta
\ ienas iš jų buk
išsitaręs:
Kad
nv BLCBa
yo • 5’ JĮH.
XXIV seimui S. L. A, (p. * ir kas metai reiikėtų tiek paaųJ. Skritulską) ........... 4.75. kauti — pal tikauiriu
a> su norp/ te3.XII.c>9, Ant. K. Rutkauskas,
gūl tik reng a toki js naudingi
Chicago, III...... .;...... 3.00.
karus”.
22.XH.09, p. J. J. Paukštį (na
Išrinko naujus viršininku r. 9
rių mokesčių $27.75, nu<>
d. sausio 22 T. M. D. kuopa laikė
"Aušros”
apvaikšeiojimo
savo metinį susiriiinkimą ant Brid- ’
$5.90, už knygas parduotas,
geporto, Ridiko svetainėj. — |\part
nuo socijalistų
atsiųstas
atlikimo reikalų išrinkta naują
$24.00), viso ......... ’... 57.75.
kuopos vyriausybę. Pirmsėdžiu iš
27.XII.09, Auka nuo M. Pet
rinkta vienbalsiai;p. F. Eeisn ontą,
rausko ir Ilgaudo.......... 5.00.
gerai chicagiečiams pažįstamą jau
29. XII.09, J. šliupas .......... 3.0a ną ir darbštų vyruką, o kmlopos
sekretorium teip lt vienbalsi ii išTad 1909 m. įėjo
$704.93. rinkta'p. A. Šik į, studentą PhilPer mano iždininką rimo
Jipson U.igh School. Kasit rium
laiką (nuo 1906 m.)
po senovei liko p. Jokūbaitis.
įėjo visu labu ....... $33°°-75Abelnas manymas yra, kad iš
rinkta gerą ir pavyzdingą 1 aują
1909 m.išleista iki rugsėjui $176.50. valdybą. Pereitais metais buvo:
ii.IX.09, F. M., Krokavoje 25.00. pirmsėdžiu p. Mikplainis, o sekre
Lėšų ............ .................
-25- torium p. P. Žmuidzinavičius,
l8.IX.09, Ig. Jon. Grenoble 50 00. ke jų viršininkavinK) kuopa dikLėšų ...................... *.........
25- čiai išbujojo ir šiądien skaito apie
i8.X.O9, J. Fr—ė ........ 2500. 100 narių, o du metu atgal, ga Įima
i8.X.O9, V. M—tė ...... 25.00. sakyti, jos visai kaip nebuvo. P.
18.X.O9, Fr. M—is ........ 25.00 Mikolainis tarnavo kuopai du mei8.X.O9, Konst. Jas. ....%. 25.00. tu, o p. Žmuidžinįavi■ičlus vie nūs;
lidosuoti juos
i8.X.O9, VI. B—tė ........ 5000 abudtž patįs prašė paliųosuoti
1.25.
nuo
urėdų.
Lėšų ........ ................. ..
Jauniausi T. M. D. nariai. Chi
caga
gal vienatinė tari tą ątsižymėVisu labu ........ i...4.. $4®3-25jimą
terpti kitų T. j M. D. kuopų,
Nuo 1906 m. visu labu iš
jog
gali
pasigirti ne tik didžiausiu
leista ;............
$2470-9°skatlium
T. Mnarių, brft ir
Tad ižde lieka ............... $830.85.
tuom,
kad
turi
jauniausio
amžiaus
J. šliupas,
tuom,
kad
turi
jauniasūv
am;rifais
1419 N. Main avė.,
- Scrantonį Pa. Greičunas prirašė prie 21kn,,>pos
du savo sunu — Algirdų ir ViLtau
Sausio 12 d. I910 m.
tą — abudu neturi, dar nė pc| ro
metų. ’ Tegu priguli, ir knygas
‘
—- jeigu dabar
jiems prisiųskitė
—
ui viską
dar nesupranta, tai
: daktajau turės gatavą” j
lu netik
*ras,
OO, mokėdamas už
---VhuB raitus Tiv. Myl. Dr-joa rel- pilną metinę mokestį, bet ir už
kaluoae, kuopos ir pavleaioa ypatoo
malonės stųitl Dr-joa Lit. Kom. na apdarus Kudirkos r sštd. Dr. Ą.riui ir redaktoriui.
Graičunas yra senas T,'M. D. naJ. LAUKIS,
M1 Brick at,
Valparaieo. Ind- rys ir nemažas jos remėjas. Be
abejonės pavyzdingas pasielgimas:,
;vienas is
pakol vaikai išaugs
knyg\ nėjų
jau
turės
locną
gt
Shtnandoah, Pa., T. M. D. 25
lį
iš
f
naudingų
raštų.
kp., laikydama savo mėnesinį su
į Vietinis Korespondentas.
sirinkimą 19 d. gruodžio, 1909 m.,

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės ^Reikalai.

nutarė, kad organe talpinti vien
tik tą protokolo dalį, kuri lytisi vi
sos organizacijos. Todėl čion ir
paduodu vien nutarimus, kurie ly
tisi organizacijos: / •
1) Mųsų 25 kp., perskaičius
straipsnius* Nebrėkučio ir atsaky
mą pirmininko Balevičiaus, išreiš
kė didelį neužsiganėdinimą. pirmi
ninko atsakymu • ant Nebrėkučio
straipsnio. .Todėl išrinko tam tik
rą komisiją: Kačergių,| Vitaitį ir
J. Grudzinską, kurie apdirbs ga
lutinai rezoliuciją, išreiškenčią ne
užsiganėdinimą tokiu atsakymu.
2) Teipgi 25 kp. T. *M. D. pri
taria 3 kp. Brooklyne, N. Y. .

TIKISI UŽBAIGTI KUDIRKOS
RASTŲ SPAUDĄ APIE PA
BAIGĄ ŠIO MENESIO; ,
Septynis paveiksluotus tomus
Kudirkos raštų, gaus visi T. M.
D. 'nariai,
užsimokėję
už
1909 metus 60 centų metinės mokesties’T. M. f D. CeniMi iždan.
Kudirkos raštus tikėtasi pabaigti
iki 1 d sausio šių metų, vienok
kaip matyt iš pranešimo p, Gabtio, Kudirkos raštų išleidimo ren
gėjo, darbas užsitraukė kiek il
giam ir bus atliktas tik apie pa
baigą šio mėnesio, arba .pradžioje

:C

’Sd

persiuntimas teipgi užims tūlą lai
ką, tųip jog Kudirkos raštų galima tikėtis tik vasario mėnesyj.
Mes žinome, jog visi norėtų kuogreičiausiai tuos raštus turėti, vie
nok reikia atminti, jog kelios sanvaitės nepadarys didelio skirtumo,
o tuom tarpu darbas bus atliktas
tobuliau ir jeigu mes kiek pralai
mėsim greitume* tai už tai išlaimėsinte kokybėje darbo.

Tikėjimo Istorijos Rankvodls

riuąj&nCR)s rętkšmės ką pas Lao-tsf. Vi von Strauss gynė apie gryžimą prie Taa Ir 3avFprfeiasti stengti atsiekti ned
nuomonę, kad Lao-tsi
paėjo T’iš- senoviško
garbint ------ --------- - cykliaus
;marumą
doros ksliu a ‘ ‘
arbą magiškais eliksyrais, Jau trečiame
r
tojų :Tao, kuriam cykliui Kong-tsi buvo priešingas: šitas metašimtyj pi*» Čhr, ciesorius . Šinghuanti
—•-------- iš --- i----- jūrinę
tvirtinimas nėra dar patvirtntas, bet L. de Rosny neseniai ekspediciją surasti aukso salas, kur dvasios' lalina gyvySu paveikslais
parėmė, šitą pažvalgą. Labai gali būti, kad Lao-tsi sėmė bės eliksyrą? Bet gyvenimas
be turtų
n-r*^ kaihą ir
_________
_
-■»turi
___ ____
mąstis
iš senojo tikėjimo ir lankstė jas toliausr teip lygiai todėl toatjškieji kunigai ėmė daryti mėginimus perkeisti
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
kaip Kong-tsi, tik kitokiu budu. Daugumas mano, jog nauges. Prie Kingiškės ir Haniškės dinastijų nuo 255 m.
pradžios Tao mokinimo reikia jieškoti svetur, ne Chinuose. pr. Chr. 25 m. po Chr„
Čhr„ ciesoriai ir žmonės, bejieškodamt
laote-king XIV principas pamatinio principo aprašytas šitų stebuklingų būdų niekino darbu, su vilaa Šituo keliu
Teologijos profesor. Amsterdame,
k_aiR?.l)evarsis .(?)’ Įvlus (Hi) ir bekūnis-(Wei). Senpvės apsisaugoti nuo mirties ir skurdo, dora gi tuo tarpu vis
Vertė J. Taukia
jėzuitiškieji misijonieriaį šitame matė trejybėš -slaptybę; puolė ir puolė žemyn. Monininkai sakėsi turį valdžią ant
•
Remusatt priešingai, įžiūrėjo I Hi Wei Seno Įstatymo var visos gamtos, pardavinėjo amuletus ir raganvbe gydė kum)'
SUVĖLINTAS DARBAS GAL
dą.Diev^,
Jahve; šitą nuomonę dar vis tebegina von Strauss.
/yriškieji šyentnamiai nebuvo jau pamokslams, nė
SURIŠTI AUGIMĄ T. M. D.
"Jei
tas
butų
teip,
tai
iskrikdyti
žydai
turėjo
įvesti
pažinimą
tikėjimiškiems
apmąstymams, tik, panašiai musų viešbu
Pagal, T. M. D. įstatymų, Ku
'
?/ - -t
’ ■
Tokius žmones
jis visuomet turėjo aplink save ir jiė laikėsi švento vardo, kurį Lao-tsi su pagelba apsiaučia paslaptiška čiams, buvo prieigomis burtininkų fiziognpmų, be darbo
dirkos raštus gali gauti tik na
skraiste savo veikale. Negalimas ir bepamatiškurnąs šitoj slampįnėjancių et id genus omne gavedoms; Tokiame pa
riai 1909 m., nes už tuos metus savo mokytojo su dideliu prisirišimu.
prileidimo, kuris yra paremtas vieninteliai trims chiniškais vidale taoizmas apėmė savyje ir didelę tautįškp karžyginio
Kong-tsi įtekmė buvo labai didelė; savo šventų raštų
tie puikus raštai išleidžiami. To
ženklais^;
duodantis vietą kitokiam aiškinimui, puola labai kulto bei gamtos
ąmtos kulto dalį su paslaptiškąja’ magija ir žydėl kas prisirašo šiuosmet (1910 rinkiniu, .savo mokinimu ir gyvenimu jis inkštai surišo
į
akis.
Kita
pažvalga, rišanti I/10-tsi su Indija, atrado navimais. -> Aplamai, šits
tikėjimą
ir
mokslišką
apšvietimą
ir
laipsniui
mokyto
žmo

šitš mokslas greičiau gali bud
būti pava
m.), tai pagal T. M. D. įstaty
daugiau pritarimo. Padavimai apie jo vakarines keliones’, dintas materijališku, panašiai tam, kaip Konfucijaus moks
mus jau neturi tiesos gauti tų raš gaus. pridavė tą augštą vertę, kuri lygšiol yra laikoma Chi
tarytum, krypsta linkui priėmimo^ šitos nuomonės ir tolygu ląs,
las, kad turi etišką pobūdį, o Buddos metafiziską ir escha
eschar*
tų dykai. 1 Vienok, kadangi tie raš nuose. Kokią milžinišką vertę turėjo Chinams Kong-tsi
mas jo teorijų ir indiškųjų nuomonių, randamų, pav., pas tologišką
(ateiginį). Šito tikėjimo etika, nežiūrint į savo,
tologiską įį(ateiginį).
tai bus dalinami tik už
2 mė- trusas, matyt iš to, kad Tšin dinastija, norėdama įvesti nau
L panišadus, nėra užginamas.
.
. <
sulyginanti, didelę svarbą, neturi jokio susirišimo su kultu,
nėšių tai sūp’rantama,. jog tada bu- ją tvarką viešpatijoje, turėjo f»sirupinti sunaikinti King,
Pirmiaus
net
buvo
žiūrėta
į
būddizmą,
kaipo
taoizmo tuo tarpu kaip iš kitos pusės turtų, ilgo gyvenimo ir moks
? tų nesmagu, jeigu vieni- nariai gau matydama šitose knygose senų papročių spirtį ir apgynimą.
versmę 3 be,t tas yra atmetama apskaitymu laiko?- ĄSenas lingumo dievai atranda sau vietą taoiškame panteone.
Prie Hano dinastijos ne tik šitos knygos buvo atnaujinta,
tų raštus, o kiti ne.
PauĮhier
ir VVuttke manvųias, kuris, (arytum, buvo atidėtas
bet
ir
tikėjimiškas
garbinimas
Kong-tsi
asmens
prasidėjo
Iš pirmo jiažiurėjimo į taoiškus dievus piatosi galimu
Mes apiaikėmė kelis laiškus su
į
šalį,
dabar
yra išvedamas naujame .pavidale; Dottglas, pav., išaiškinti jų pirmutinę paeigą. Įėj^s į štentnamį matai
ir
augo
vis
toliau.
Iš
pirmo
jis
buvo
garbinamas
kuni

prašymais, kad galima butų duoti
randa 1 ao ir Buddos nuomones teip vienodoms/ kad jos priekyje savęs tri?^milžiniškus San-Įęing stabus; tai yra jų
Kudirkos raštus ir tiems kurie pri gaikščio vardu, paskui kaipo tikras galvočius, besostis kara
negalėję
kilti neprigulmingai viena nuo kitos/. Turime pri Skaisčiausieji arba Šventieji. Jie reiškia nei ką kitą, kaip
sirašys pakolei Kudirkos raštai ne lius ir tam panašiai. Jam pašvęsta daugybė šventnamių;
leisti
galimybę,
kad toksai perėmimams galėjo tikrai būti, Lao-tsi Trejybę, jo perimtą nuo buddistų su j jų trimi žen
bus užbaigti, nesą be to susilaiko ten nešamam aukas, kriepiasi prie jo su maldomis. Jo mo
bet
jianėšumas
nėra
įtikinančiu, kadangi sanprotaujanti pro- ‘ klais, ženklinančiais Bpddą, jo mokslą iF pasekėjus. Aųgškinimas padaro pagrindą visai viešpatijai, o jo esmtio yra
- kuopų augimas ant
—2 mene
lai
tankiai
suranda
|>anašius
kelius; priešingai gi, galimybei čiau, antrame žare stovi Ju-huan-šang-ti, v|sogalis augšžmonėms
augščiausiu
tobulumo
idealui
šių.
jiėrėmimo nuo Indijos turime tikrą faktą, kad taoizmas čiattsias dievas, sutvertojas svieto, tuo tarpu kaip trys
l>ats^ teip giliai įsišaknyjęs chinų senovybėje.
šventieji apteikti tik regimąja gamta. Taoistai lygyna jį
. DAR GALIMA GAUTI KUDIR
Žodis lao, kuris yra išreiškimui paties mokinimo su Šang-Ti, bet iš pradžių šitasai dievas išreiškė vieną
13.
LAO
TSI
’
O
TAO-TE-KING.
KOS RAŠTUS
Nusisiuntinio raitai.
Iš šitos keblios knygos vertimų, patariame
.asmenybės, yra vienu tų žodžių su daugeliu prasmių, kurie magiką iš Šang giminės, gyvenusį 7 metašimtyj po Chr.
Centro \ aldyba pilnai pripažino sekančius: Stan. Julien. Le tiroe de la vato et de la rerht (1842 m.); J.
kariais vartojasi panašiems tikslams. Remusat išverčia’jį- Teipogi apdievinta ir daugumas žvaigždžių. Penki elemen
The epeculatione on methaphyzici. polify and morali t p of.
teisybę tiems išvadžiojimams ir Chalmers,
“the ohk philoeopher" l.au-tsze (1868 m.); V. ycn Strause. Lao-teee
protas, Stan. Julien — kelias. Negalima pasakyti, kuri tai: raugė, medis, vanduo, ugnis ir žemė turi vėles arba
sutiko prailginti laiką tiems, ku- Tao-te-king (1870 m.I; du paskutiniai iš daugelio pusių priklaueo nuo
turėtų
tikti iš daugelio prasmių, atsitinkančių Tao-te-king. asmenis, kurios iškilo į dangų, idant padaryti penkias pla
Stan.
Julien.
o
tas
vėl
nuo
chiniikųjų
gVildenimų
veikalų.
Iš
straiusnių
ę..-*rie nori gauti Kudirkos raštus.
apie Lao-tsi paminėsime: A b. Remusat, Metnoire tur la tie et lee opi ulone
Jis
reiškia
pamatinį principą, visatos tvarką, tikrą būdą ir netas ir jų paveiksle užimti vietą greta su dievais/ Slibinų
Vienok, kad seniems nariams de Lao-1šen. philosophe i hinoie du vie eierle areni notre ere (1820 m.»;
daug
kitų
tam
panašių dalykų. Jis be pradžios, senesnis caraliui, kuris išreiškia asminimą vandens -ir abelnai drėg
W.
Roterniund.
Die
Ethik
Lao-teee
mit
beeoaderer
Bezuznahine
auf
die
nebūtų skriaudos, tai Centro V al buddietische Morai (1874 m.); ir kelintas straipsnių V. von
und
negu
Sang-ti, apsoliutiškas /savyje, turįs savvje visas tie numo jo įvairiuose pavidaluose, pašvęsta daug šventnamių,
dyba, prailgindama laiką, stato vie Torney. Eseaye zttr allgrmeinen Religionswieeenerhaft (1879 m.i.
sas, kuomet Dangus turi taikytis prie Tao; jis , pereina ežerų ir upių antkrantėmis; į gamtos apsireiškimus chinai
ną neatbūtiną išlygą, minėtinai:
Lao-tsi.
to
paslaptybinio
galvočiaus
gyvenimas
smulk

|>er viską ir liet atsilaiko visokioms atmainoms; jis vra žiuri kaipo į jo galybės ir valios rodymą. Šitb dievo asmikad toki nauji nariai, kurie prisi
meniškai
mažiau
žinomas
negu
gyvenimas
ir
darbai
Kongtėvas ir motina — auklėtoja visų daiktų. Pats pirmas niniu yra žaltys ir dėlto jį garbina ir - meldžiasi prie jo
rašo dabar ir nori ga u (i Kudirkos
tsi.
Jis
I
hivo .senesnis už Kong-tsi, gimę 604 m. ir susitiko
sakinys
knygoje prasideda aiškinimu skirtumo terp junži- l>er patvinius. Saulinio kulto žymės dar matosi iškilminėse
raštus ^už (^yk<įt užsiutoketų Centro
pirmą
kartą
su
Kong-tsi
gardie
Cau.
kur
Lao-tsi
turėjo'
no
j°
Tav
ir Tao, kokiu jį galima išreikšti žodžiais. Nebaty- pavasarinės šventės ugnyse, kuomet kunigai beria ugnin
iždan 6o centų už icyDt) m. ir 60
visuomenišką
urėdą
ir
kur
Kong-tsi
atsidūrė
laike
savo
liaviški
ir
pozityviški
sukimai vienval keičiasi vienas kitu. Iš ryžius ir druską ir basi šokinėja per ją; prie to jie, tankiai
cenhį už šluos igio m. Tada jie
stvmos.
Chinų
raštininkai
išlaikė
mums
šitų
dviejų
vyrų
vienos
pysės
Tao
parodytas
neturinčiu vardo, neapimamu, ne pusnuogiai, bado sau šonus filiais. Šitos ugnys daugiau
skaitysis kaipo prisirašę 1909 m.
išsemiamu;
tai
yra
kai
pi
r
tuštuma,
neturinti ruhežiaus’; jfs yra siai kuriamos dievo-leistojo šventnamio priekyje; jo gar
ir galės gauti Kudirkos raštus dy
viskas
ir
tuo
patim
laiku
niekas.
Iš
kito| pusės jis visgi yra bei daroma teipgi švyturinės procesijos, kuriose dalyvau
kai kartu'su visais T. M. D. na
svieto
pamatu
ir
gauna
sau
vardą,
pradėjęs
reikšti tverian- ja papuoštos žaliuojančiomis šakomis patvados, ir kunigai,
riais. Tokiu budu, kuopos gali
čią
jiegąi-jis
užlaiko
viską,
nesistengdamas
viešpatauti,
vis-" apsiliedami krauju, daro sau žaizdas dievo garbei. Mėnulis
priiminėti ant viršminėtų išlygų
ką
veikia,
nebūdamas
veikliu.
\
isokiam
daiktui
skirta
tani
kaikuriuose mytuose asniinamas varle, kiškiu, raudonme- į
naujus narius ir pažadėti jiems
tikras laikas augti ir nokti, kuriam išėjus viskas ima senti džiu. Ant lygicjs su akacija šventais medžiais laikoma teip
Kudirkos rąstus. Mes nematėme*
*1 gryžta prie savo pradžios.^ Amžinai tęsiasi tik “niekas” gi gluosnis, pušis ir persaslyvė.
kito geresnio ir teisingesnio išrišiir jahie tai gludo viskas. Knyga palieka mus nežinėįe
Šeimyniški dievai, kurių paveikslai yra be stogo sta■mo to klausimo.
sulyg svarbių klausimų, k. a. nemarybė. Iš keliatos pasa- bynėse prie didžiųjų namo durių, aplamai visokeriopi ir j
Svarbus apsirubečiaz iinas. Pra
kvnių* tarytum, išeitų. j<jg tie, ką pažysta Tao, nežųva pasirinkimas jų svyruoja priegulmiai nuo vietos, o teipgi
ilgindami laiką su viršminėta išlvmirtyje, liet sulyg protuolio nuomonės reikia tenkintis vie luomo ir asmeniško skonio. Užtai židinio dievo paveikslą t
gą. mes turime čia pat padėti syir/
nais spėjimais, sulyg šito klausimo.
ir šeimyniškas 'protėvių lenteles bųtinai atrasi kiekvienuose
bią pasargą. - Trumpu laiku pasi
Dorai abiejų protuolių turi tolygias panašumo ir skir chiniškuose namuose. Židinio dievas, kuris iš pirmo gal
rodys pusmetinė atskaitaCentro
tumo pdses. Lao-tsi, kaip ir Kong-tsi. dorybėje mato apsi asmino .ugftį, kas metas .išduoda atskaitą dangaus valdy
sekretoriaus, kuri paduos tikrą už
reiškimą tikros žmogaus prigimties; jiedu teipgi susitaiko tojui iš pasielgimų, pavestų jo globai, žmonių.
■
1909 m. skaitlių T. M. D. narių
supratimfto.se apie dorą. Pažinimas Tao. kurį Lao-tsi z
Toliaus eina , dievai, globėjanti visokias gyvenimiškas
kurierts priguli Kudirkos raštai.
iškelia iki doros principo laipsniui, neturėjo tubežinotis vien profesijas. Besimokinanti garbina Vang-čang dievą, rašlia
Nors dabar tos tikros skaitlinės*
j ieškojimu išminties, kaip 4to reikalauja Kong-tsi; čion vos globėją, kuris, tikrai sakant, išreiškia vierto viršininko
paduoti negalime, tai vienok žino
viskas susibėga prie tyrinėjimo knygų ir senų įstatymu, ten Čauįnės dinastijos dvasios įsikūnijamą, kuris mrcr to laiko "
me. jog skaitlius pilnų T. M. D.
reikalaujama ąi-kaus pažinimo būvybes. Daugžinyhę Lao- nesykį apsireiškė tai vieno, tai kito mokyto paveiksle. Ofinarių yra terp 3000 ir 4000 — ar
tsi ląiko kenkiančia: jis atitraukia atidžią nuo visų išlauki ciia’liškame kulte jis yrą Kong-. tsi užuobėga ir jo garbei
čiaus 4000. Tokitt budu išdalinus
nių apystovų linkui vidurinio gyvenimo; vienok jis nesako /ventnamiai /tankiai rahdama artį augštų mokyklų; vie
visiems nariams raštus, ir pridėjus
žmonėms išsižadėti svieto iė tapti pusčiuliais, tik būti dva name Kanlorie jų priskaito apie de>jmts. Kareivi ja garbina
dar tą skaitlinę, kuri priguli au
sioje nno svieto lai^v^is: Mcelio į dangų reikia Jieškoti nė Huan-ti, karės dievą. Nors tai buvo nė daugiau, nė ma
kavusioms draugijoms, galime iš
svieto nirkystėje, liet pas save namuose. Dorybė, tij ai žiau. kaip laimingas karžygis, apĮaimintas pasisekimu ir
kalno pasakyti, jog iš 5000 (tiek
sakant, yra nieko neveikime; reikia sekti Tao, kttriy7 vei- gyvenęs antrame metašimtyj pr. Chr., vienok, 1828 m.
spauzdinasi) mažai lieka Kudir
klumąs asmeniškai yra negątyviškas. Daug graži pasa- pavykus visokiems chiniškosibs arhiijos užgrobimams, jis
kos raštų ir todėl Centro Valdyba
kymų yra išreikšta naudai šitos negatyviškos dor/Ž ir dėl- likosi priskaitytas prie dievų skaitliaus ir pagarsintas cie- deda/ pasargą, jog naujiems na
to jie neturi'visos tos vertės, kuri kartais priduodalama jiems. soriškos kariumenės globėjų. Dievų eilėje, tųftų dievas
riams prisirašiusiems dabar (1910
Paveizdan. svieto išlaimis tikrai sakant vra/pralaime, kas stovi.nežemiau kitų; jį daugiausiai garbina pirkliai metų
* ..Į A.) tr užsimokėjusiems už iqqc
’. 13. IjHFtsl
jautrus tas stipresnis už kietą, užuojauta yra slaptinga ga pabaigoje.
I į •
- l ” I
w. 1910 tn. T. M. D. duos dykai
lybe ir frž bk^ą reikia mokėti geru. Sity* ma^l^s yri sve
Be.
minėtų
dievų
yra
daubė
dvasių
kurios
šmai >
' Kudirkos raštus tik <įįatolei, pakol
timos Kong-tsi ir joms jis iš dalies priėstariauja;^. Iš kitos. žioja dieną ir naktį šmėklų pavidale, varydamos baimėn
jų išteks. Jeigu tų rastų-pritruk pašneką, prie ko skirtumą jų pobūdžių daro labai čiupnum.
pusės Lao-tsi labai maža laukia nutylšlaukinių-veiksenų ir padoruosius chinus.
’ .
IĮ J
tų, tai T. M.. D. pasilieka sau pilną Kong-tsi parodytas čion daug silpnesniu negu jo vienalai
nelabai augštai stato išlukinę pritinkamybės išvaizdą, kuri
Kaipo skirtumą nuo sinizmo ir Konfucijaus mokini
tiesą sugrąžinti nariams > įmokėtus kis; teisybė, daugiau jis pasiekė, bet dar neatsiekė pil
yra (jas Kong-tsi tokioj augštoj vietoj,
mo, taoizmas turi kunigiją', vienuolius ir popiežius, kame jis
• už 1909 m. pinigus. Tik ant (o- nos išminties/ jis dar seka žemiškus tikslus ir niekybes.
Tao-te-king randame įdouuas.'mąstis sulyg politikos. sutinka su buddizmu. Svarbiausiu šitų š>-entatamių užsi
■ kių išlygų gali būt priimti dabar Kong-tsL tarytum pats pripažysta viršenybę Lao-tsi ir
Čion teipgi politika yra tig doros perdalinimu. Doras ėmimu yra apvalymas gatvių, namų ir žmogių niuo piktų
. nauji nariai. '
sulygina su slibinų, kuris kaip vėjas ir debesiai nešiojasi žmogus, žinantis Tao, yra geriausias valdytojas. Sulyg
dvasių su įvairių magiškų būdų pagalba ir šutaislytinas
— amuLabai giria Kudirkos raštus. Iki po nepaKiekianias augštybes; labai gal būt, kad jis mintyje
__ ,HI
išreikštų Tao-te-kinge ūRjų viešpatystės dalion .nepripiiola lėtų, kurios apsaugojimui
nuo. šitų dvasių į-111 fakmanuL]
.šnekėdamas apie vieną šventą vyrą vakaruose. jokių pozityviškų užduočių. Karė vra |>eikiama, rinkimas
šiolei gavome du tomu Kudirkos turi
įėjitųo į namus. JJie atlieka
’ * 2pamaldas *vispkiems dieAplamai,
Lao-tsi asmuo liekasi aptraukta nežinios ūkti. Jis turtų niekinamas irskaitlingos įstaigos esą be naudos. Ka prie
raštų. ))ažiurėjimui,
kaip
jie
vams provincijose ir tankiai susideda su bud miškais kuišrodo. Jeigu mes juos girtume, nesistengė vėikti į savo vienalaikius ir nesteigė mokyklos.
ceremonijų.
ralija turi žinoti Tao ir viskas eis tamiai pats; sandora nigais pildymui kitokių tikėjimiskų apeigų ii|1 ^VVI
VlilVUtJ Y*
tai tas nebūtų svarbu, bet svarbu Savo gyveninio pabaigoje, kaip padavimas skelbia, jis išny
yra pirmučiausiai valstiečių priederme. Valdovai kuoma- Nors jiems leista yra pačiuotis,, vienok yier
vieta jų.pėra payra tas, kad juos giria visi tie, ku ko vakariniame ciesorystės krašte. Vienas parubežinės ka
Iš žemesnių
žiausiai turi skatinti žmonių pageidimus, jie neprivalo ža veldėjariia sunaus pa tėvui ; jų eilės prisipildo
-------i
rie turėjo progą tuodu tomu ma rei vijos viršininkų įgundė jį parašyti savo mąstis apie Tao
Šitie tardinti jų norų, idant nebūtų tuščio, bepateikinio, svietiško žmonių luomų. Ypatingai didelį pasitarnavį
tyti.
“Tikrai puikus darbas ir ir dorybę (Te). Išpildęs šitą prašymą protuolis perėjo sie
dalinimu.
veiklumo./Politika yra ne sekime kokių nors stovių idealų nautojai suteikia visokių doriško turinio ra
_
__________
nius, būva j
pirmas tpks musų literatųroj” iš ną, idant paguldyti savo pasenusią gaivą svetimoj šalyj
ar pozityviškų tikslų* tik patiekime ramumo ir apsistojimd Taoiškieji
vienuoliai,______
užlaikydami Lao-tsi _pris;
tarė vienas, peržiūrėjęs pirmus to Ilgainiui apie jo gyvenimą atsirado daugybė pasakų.
stovio/kuriame višos širdys yra tuščios ir užsiima pa nevedę, klinasi nuo svieto ir atsižymi dideliu pįdorumu.
Tao-tt-king, kurią jis jialiko, iš visų knygų sviete yra žinimu Tao.
mus.
7 Nuo pirmo metašimčio po Chr. taoiškieji pbpįpiai gy
smukiausia
suprasti. Net cliiniškieji gvaldytojai pripažysta
iškojo
‘ Su tokiu darbu T. M. D. gali
veno
ant kalno Lun-chu vardu Šang ir turėjo
/ Paslaptybinis protuolis ir jo beišVyzdinis mokslas likosi
turį tenkintis abelnu prasmės supratimu ir negalį išgilinti
pasirodyti bent kokioj parodoj.
nMjfcyivjv
••
—
j
—
-----p
r
—
-,-c/škasis
mokytojo
prievardį.
Kaip
ir
didysai
Lama,
«
visų jos gilių mąsčių. Vertimai, kokius turime, neduoda he didelės įtekmės Chinuose. j Teisybė, milijonai yra ką mokytojas buvo renkamas iš gentės traukimu burtų, prie ko
Galima ją pasveikinti už atlikimą
jį garbina ir išpazy.Tta Taoizrhą, bet šitas tikėjimas teip
udatjg
užsitikėjimo; jie tankiai, kaip matyt, neišvengia pa
tokio puikaus darbo”, tokia buvo
yra 'manoma, jog pirmojo popiežiaus dvasia įsikūnija jo
gojaus jungti visokias šiodieninio teosofizmo teorijas,/(u mažai vieųodumo turi su teorijomis Tao-te-kingo, kad
nuomonė kitos ypatos, nusimanan
Bet “dangiškasis mokytojas” griežtai skiriasi nuo\
ainyje.
su
vargu
tębegalima
susektųjų
susirišimą.
kuriuo Lao-tsi, be abejonės iki tūlam laipsniui susitaiko.
didžiojo Lamos svarba, kadangi neturi jokios svijeti^kos val
čios apie spaustuvės reikalus. Apie
Turėdami akį ant to, paduosime svarbiausias knygas .mąstis.
ir jokios įtekmės į svietiškus dalykus.
paveikslėlius geriausia liudyja nuo
džios k
Aštuonios; dešimtis vienoj labai trumpoj skaidir^ ji
” ap
_ 
monė p. J. Šileikos, jauno artisto,
1
’ •
’ 14. TAOIZMAS.
\ .
Paveikslo taoiškos pažvalgos į svietą re ii dal jieškoti
šneka Tao jr -le_(dorybė). Pirmos trys skaidą los apima
raitei. Apie -taotzmą kelt etraipeniai yra 81tx. ber.
atsižymėjusio jau Vilniaus dailės
knygojet-apie darbus ir jų atlyginimą”; ji dabar yra svar
Ak. *» Wien A. Pfitxmaiero: Die Lebenevertoengerungen dee Wege
parodoL ir laimėjusio, Waterburio abelnas įžangines mąstis, 4—37 apšneka princi is, iš kurių 1 der
(1878 m.), ir kiti; E. J. Eitai. Fenp tihuL ar The Rudimente of Natūrai’ besniu šventu šito tikėjimo raštu, kuomet kįyga “apie
parodoj vihas tris dovanas už sa- svietas yra pasidaręs; skaidmos 38—52 šneką apie dorybę;
Science »» Chtna (1873 m ).
Didelė mjrtą. pasakų Ir apeigų dalis su
paslaptybinį laiminimą”, be skirtumo guodojan a visų trijų
rinkta sekančiuose (domiuose apie taolamų reikaluose: W. E. Mayers,
' vo paveikslus:
“Paveikslai p. 53—-80 šneka apie politiką ir 81 skaidma Arą prierašu.
Chinų tikėjimų. Knyga “apie darbus ir jų |tlyginimą”
The
Chineee
Readere'
Manuoi
(1874.
m.);
I.
M.
de
Groat,
Lee
fetee
Kontrastas terp Lao-tsi ir Kong-tsj/mokinimų tankiai annnellement icotobreee a Eaioei. Laimi svarbios knygos turime St.
Loevy Jr. vignetos p. B rako, pir
yra
iš 212 trumpų pamokinimų ir padavadijitįių; vyriausia
Julien vertimu Le livre dee compeneee et dee peinee (1835 m.), o teipgi
• 1—..i jog kaip už gerus, blogus
muose tomuose yra labai gerai at yra paduodamas labai padidintai; bet męs abiejuose, su dau
mąstis
yra idėjoje,
teip ir
J. Lecgeo. 7*7 Tratinto af detiene at tfteir JK<tri*aito«w (8. B E. L XV
likti iš artistiško atžvilgio ir gerai į geliu skirtumų, randame teipgi daug tikro vienoduomo.
mio blogų
1891 *.). I ’O
t
darbus
žmogus
apturi
pabaudimą
arba
dovanas
išlaikyti charakteristiškoj lietuviš I^io-tsi teipgi nurodo į senovę; svarbi dalis jo labai ma
ar blogą!
žemės
ir
dangaus
dvasių.
Atlyginimas
už
gĮer
į
Nors taoi£mas perėmė savo vardą huo išnašaus metakoj dvasioj; daugiaus nieko ne- ržos knygos yra iš privedimų senoviškų raštų arba senoviš
„ip
šešėlis 1
teipgi
be
atsitraukimo
seka
patį
pasielgimą
pasielgimą,
kai
fiziškojo principo, įvesto Lao-tsi, bet susirišimas jo su šituo
, galima pasakyti, kaip tik linkėti, kų priežodžių ; bet iš senų ciesorių jis negarbina, kaip kad
tai
tuom11
daiktą.
Jei
žmogus
papildo
didelę
nuodėm;.
paskutiniu yra labai tolimas ir pažvatlgos sulyg šito klausikad visi kiti ybutų panašiai užbaig Kong-tsi, Jao ir Sun, tik duoda augštą vietą Geltonąjam
..
.
------1
—
—
oras
i
žengimas!
sunaikina
12
metų
savo
gyvenimo,
mažas
pi
. mo labai įvairios. Taoizmo magija neturi nieko sau pana
ti’’. “Lietuvos” redaktorius P- L. ciesoriui Hwang-Ti, kurio7 vardas, turbut, tyčia kuone vi
Išsi*’
šaus Tao-te, o jo etikai toli Šaukia iki’ gilumui Lao-tsi traukia paskui save nužudymą 100 gyveninio <diemį. Išsi*'
sai
Konfucijaus
knygosę
apleistas.
Tao-te-Kinge
ypatinga
Šernas, kuris abelnai ant pagyrimų
i miršta; jei
sėmus
skaitliui
žmogaus
gyvenimo
dienų,
jis
pažiūrų.
Rašinys
“
apie
darbus
ir
atlyginimą
”
,
parašytas
yra labai skupus. ir bile ko negi svarba yra dedama ant mokinimo, kad dangus ir žemė
15-tame metašimtyj, yra svarbiausia taoistų knyga. Vertės gi iki tai dienai koksai iš jo prasižengimų liekĮasi jtenubau
rta. peržiūrėjęs knygas, trumpai, neturi pamėgio kaij/ir protuolis. Kiti mano atrandą pa
svarbumu
arčiausiai prie jo stovi knyga: “apie slaptybinį tu, tai atlyginimas už jį puola ant sūnų ar d ikįerų, kurie
, bet aiškiai išreiškė savo nuomonę matinių esybių trejybės žvmes kaikuriuose Lao-tsi išsireiš
lai
mini
mą
”
,
vartojama Chinuose be skirtumo visų tikė ceučia bausmę už tėvo nuodėmes. Nors šitos sinu kmenos
sakiniu 5 |“Hm ? Gerai — gerai pa kimuose. Galiads žodis Tao, kurį jis žymėja apimančiu
yti, j
pamatinį jo pązvalgų principą, yra teipgi klasiškose konfu- jimų. Tikėjimiškas Lao-tsi misticizmas toli perėjo sąvo musų imta iš taoistų mokinimo, vienok reikia palėnr
daryta
■
*
*
*
”
*
g'
*1irĮ-cinizmui.
f
cionybės knygose; ypatingai Čung-jungc jis yra pirmuojan- laiko dvasią ir chinų materijalistų rankose jis labai greitai žemiškos teodicėjos principas priklauso teipgi
(Toliau bus).
. z j (T«*a ant penkto pusi.)
čiu* žodžiu; nors jis ten ir neturi tos pačios plačios ir įvai-

P; D. Chantepie de la Saussaye,

5

z

daug.

DUS

"U IKorioptilcka.

/

r Ar girdėjote čia tokį dalyką, teip sun-Įpurę su kasnyktf ir žvaigžde, užkaito, nustvėrė, pustų bačkos, supilamos skiedros, hipinos, ir
pusf.)
DAR Ne VELI
kiam ...........
laike, šiaudus
po lauką nešiot? ~Savoms skepetą ir maišą, ir! ištolo
..
paliktą Dievas žino dar kas.
RYTI
karvėms žmogus nutrauki, iki pons Jėzus ne1 užpuoliko kepurę, nuėjo į kitą lauko galą ir
Oras tenai buvo teipgi sunkus, troškinan APDARUS Kl
STAMS.
duos rugius iškult, o kokia ten valkata guolį skubiai pradėjukast, j
jog kas nori
tis, visas perimtas kokia tai įsisenėjusia rūgš Jau sykį ptanei
4
7 Vertė Pranas Siūlelis
sau iš šiaudų taisysis? Gal tau dar patalus
Tuo tarpu fenuor miestelio pasirodė žem- čia, o per perpuvusią nuo tvartuko sieną to gauti Kudirkos
s apdaruose,
u
c '
*
1 lydžio varvėjo vanduo.
išnešt, arba lovą? Ką?.... O tu, mulki, ko sargis.
s, prista-i
~
, tiems T. M. D.
stovu
ir
akis
statai?
—
riktelėjo
ant
vyro.
—
Jis ėjo pamaži, ir nuleidęs galvą, atydžiaį
(Tąsa).
Tokiame tai kalėjime sėdėjo Onutė jau tris tydama raštus a tuojė už primo*
Grinčioj žmonių pilna, o jis čia stovės ir niek- dairės* pakeliuii Gavronskis jį ištolo patėmi- dignas, kuomet pas ją įleido naują gyventoją, kėjimą žemos inos 84 centų ui
•i Draugija, nuo įmesto einanti, turėjo pa niekiaus!
1
.
•
jęs, įšoko į griučia, <arako bačkutę ir šaudyklę buvo tai \ alerka, linksma Caliko draugė, my- visas 7 knygas, lėni nariai dar
just U kerėįantį balsą, nes šnekos ir juokai
— Tik nerėkauk, motin, tik nerėkauk! išnešė į seklyčią, nuėmęs nuo stalo keletą bom - Ictoja andarokų su mezginiais, ir dryžiotų ir dabar gali užs
apdarus —
- ūmai "nutilo, ir keli atsisuko į pusę, kur mer
Kam veltui kelt riksmą. — garsiai atsakė
dar ne vėlu. T. M D. davė orde?
gina dainavo. Tarp jų buvo vienas su trum Gavronskis.—Tai tik pono Dievo pykdynimas, kų. paslėpė lovoj po patalais, paskui prieš pančiąkų. kuriąs po ilgų pajieškojimų ir ypasmuklę atsistojo ir užsigrįžęs nosį šnypštė.
tiškų prietikių pasisekė surast ir sugrąžyt po- rį ant iooo egzetnj4iorių apdaruopui-apkirpta galva, kurio akys blizgėjo nesma
o žmonėms juokai. O ką, ar tai aš ne šeimyFedorėnko
prisiartino
prie
jo.
laiku gausime
nei kasierienei,i šiek-tiek persikelt tįsiame pa- se ir jeigu t
gia,* raudona šviesa. Ta galva ir akys buvo ninkas, kad nežinočiau, kaip kas priguli? —
— Labą rytą?
nuo narių didesni reikalavimą apr
vydale.
.
.
.,
savasčia mums pažystamo pono sekretoriaus,
darų, tuomet dar
Karvės pirmutinės, kas to nežino, bet ir mer
— Labą rytą! Labą rytą! — Smuklinin
sime padikurs dabar buvo sustojęs, kramtė lupas, pri
Onutė ką tik buvo perkentėjus drugio krė ■■■H ...BĮ
ginai išpuola šiaudų saujalę suteikt.
dinti orderį — paskiaius
kas
nudavė
didelį
nusistebėjimą.
—
O
ponas
-j
bus per
timą ir gulėjo augštieninka, vadžiodama, tar vėlu.
merkė akis ir truputį pabalo. Nesitęsė vie
Smuklininke dar norėjo rėkti, bet Gavrons starša iš kur čia šiądien teip anksti atsirado,?
nok tas nė minutos. ir kuomet dar kiti klausė,
tum stiklinėmis, akimis jx> purvinas lubas. Ji
kis dar energiškiau mostelėjo ranka ir-atsi
— Iš kur atsirado? Ot, linksmas jus žmo vienok nematė purvinų lubų, tik pilną mėlynų
ponas Aleksander Stanislavovič Kosicky, kurį grįžo! merginą.
*
L
ČARTERIO IJEI KALAI.
gus, ponas Gavronski? Iš kur turėjo atsirast? durnų kanceliarijos kambarį, kuriame ji stojo,
mieste, skaitė labai mandagiu vaikinu, atsi
11 Išsiunčiau visomi, ki lūpoms aplif — Klausyk, mergei, — tarė. Numetė Bal Iš dangaus nukrito....
prieš poną sekretorių trys! dienos atgal. Tas
kreipė į pones ir nusijuokė savo girgždančiu,
trus nuo .tvartų kreigo porą pėdukų, iš to daik - O kas naujo?
’ kacijas, kurias ręik iš| fildyti ir suraštininkišku juoku. Bet kalba jau nėjo teip
— Irakas ten gali būt naujo? Senos bė tuščias ir paniuręs kambarys dabar vaidėsi1 grąžinti Centro sukre toriui. Pa-,
to, kur per stogą varvėjo, eik už tvartų ir pėmerginai, tartum koks bedugnis urvas, iš ku; siremiant .ant tų aplik
’gui\ięi|i. Patsai gi ponas sekretorius, urnai
duką, arba du pasiimk sau. .Norint tas ne dos ir gana.... — Gavronskis pasikasė galvą.
icijų bus išrio gilumos žėrėjo į merginą dvi blizganti1 duoti kuopoms čarteriju^
atsiminė greitai 'mieste reikalą ir palydėjęs
Aplika
kiek tau gelbės, i nes jie supuvę, bet visgi bus — Nuo rūpesčių ir nedamiegi žmogus....
draugiją iki teip vadinamų nedidelės lankos šilčiau, negu ant plikos žemės.
pono eskretoriaus aki, tartum du žibintuvu. cijos turi būt išpildytoj pagal įgaFedorenko
apsidairė.
“liepųf’, kur šen ir ten matėsi, pavienės liepos,
Ji apsivertė ant šono, negalėdama žiūrėti į!' liojimą kuopos sus rinl
‘Pabučiavo Onutė smuklininkui ir jo pa
—
O
kur
čia,
ponas
Gavronski,
toji
mer-_
kuriająs ię primerkė akis. Tuomet jai ausyse* pra nje'teipgi turi būt
. skubiai grįžo į miestą.
čiai į ranką ir nuėjo už tvartų. Pasirodė vie gina, ką pas jus bulves kąsa ?
perskaitvtos
pa• ‘Onytė dainavo. Jos pilkas, menkas, pasi
dėjo girgždėt malūno sparnai, kurie,’ tartum matinės žinios api<
nok, kad numesti nuo stogo pėdukai, buvo .vi
—
Ugi
lauke;
tik
ji»
pas
mane
netarnauja,
!
T.;M.
D.
įstakalbėjo jai: ko bėgi, mulkia.... mulkia.... tymus.
lenkęs prie -žemės kūnas tiesė tamsų šešėlį, ne
siškai supuvę, net sunkus nuo supuvimo,* taigi bet teip nuo. dienų dirba.
Už sutv; rkymą čarteria
mulkia....
daugel ką-^kirdamasis nuo tų lauko akmenėlių,
..
1 lį
J
reikalų turime ištapti
ąčiu advoka
juos visai nė imti neužsimokėjo. Sugrįžo tuo
—
O
jos
pašportas
ar
pas
jus?
yoroms
gadina spvo minėtu str
kurie surankioti piemenuko, ant ežios kruvute
Toji
kalba
už
valandėlės
pavirto
.
į
kokį
tui
p.
p.
Bračiuli
ii,
met ant lauko, daryt sau guolį iš drėgno mai
Guli skrynioj.... Kas tai ten per pašpor
budaniu, parašytu
m|tofnai greituo
mis gjtlėjo. tai ilgą dejavimą, kurs nežinia iš kur paėjo, ūias. T. M. D. nlar iu,
šo,
kaip
ir
seniau.
tas!....
—
jis
pečiais
truktelėjo.
i
malobe
gilesnio
apsvarstymo,
(ki
Užsimąsčius ’ apie kurpes, mergina baigė
ar iš žemės,, ar “
J------- 1
” niai viską sutaisy i ir sutvarkyti
iš dangaus,
ar iš
Tuom tarpu tos priešsauleleidinės miglos
— Na, tai aš jį į kanceliariją paimsiu ir
motyvų
qesitilciiue).
i
Mi
kasti lysvę, skubiai žengdama prie tvoros, tve
jos krutinės;! ]paskui i kasžin kur su- pagal tiesų reiki Ja rimus ir atsisa
straipsnis
pagal
į
savo
turinį,
m
riančios lauką nuo plento pusės. Buvo jau ar ir ūkanos sutirštėjo ir pradėjo lynoti. Kelios merginą sykiu paimsiu....
skambėjo varpas,
..
ts, ir
skambėjo, skam- kė priimti atlygihirią ž savo darnuomone,
yra
d
ti, kuomet ji patėmyjo šešėlį. Pakėlė galvą žvaigždės, kurios po saulės nusileidimui buvo • — O dėl Dievo! O tai už ką ?
*1 K. Ba’. hskr
— Čort znajet. Pas nta inę načalstva yra, bėjo, o tame skambesy; pasigirdo pono sekre bą.
neužtarnauta
ir umąi nutilo. Priešais ją, abiejomis ranko pradėję žibėti, pasislėpė ir dingo pilkame ore.
toriaus balsas: “Ant trijų dienų į kamarą, o
'
<
Onutė
dengėsi
kaip
galėdama,
o
kaip
vie

ir
prikazas
yra,
ir
tarnystė,
Tai
£Š
iš
tarnyCentro Valdybai,
mis į tvorą pasirėmęs, stovėjo ponas sekre
paskui pas mane skalbt.... Von”! Ji pašoko
darbo delei atgiiVinimo šitos
torius. Dar mergina nespėjo atsigaut iš savo nas šonas permirkdavo*, tai apsiversdavo ant stos einu ir pagal paliepimą. O ką aš “turiu ir atsisėdo. Palei duris girdėjosi riksmas,
NENAUDI? !GI 0INČAI. “
natinės apšvieto^
’, išgąsįio, kaip guodotinas magistrato ramstis kito., Vienok toks vartymasis nuo šono ant daryt? Aš velyčiau ramiai gyvent, Tai ką, verksmas ir kojų bildėsis. Mergina suspaudė
Abelnai yra malonia, jog gin
šono? neleido jai užmigti. Ji atidarė akis ir kad negalima, šiądien mano žonka serga, o
> sugirgždėjo truputį prislėgtu balsu:
Pažurėkini. ką
į
dantis
ir
kumščias
sugniaužė.
Rodėsi
jai,
kad
nesą jie
Tu kodėl neatėjai pas mane į raštinę? dairėsi aplinkui. Pirmiausiai žiurėjo į dangų man reikia ir ten eiti, ir ten eiti.. . .Ot kas! tai ją jau. veda prie to skalbimo, ir kad ji turi čai yra naudingu daiktu,
Centro
Valdybai:
ir
aiškiai
matė,
kur
jis
prasideda,
o
kur
baigia
pagelbsti
išgvildenti
ir
išaiškinti
tų
Gavronskis
galvą
krapštė
ir
liežiuviu gintis, gintis....
- Kodėl hepasirodeiBi.. Ką?....
.
,
1.
Centro
Vaidyba neturėjo
si;
žiurėjo
į
smuklę,
ir
iš
po
jos
juodo
stogo
klausimą,
apie
kurį
eini
pleškėjo.
.d’
?
eina
ginčai.
Čia
Šiupyliai Onutę paėmė. Per paskutines
sos išbraukti
Durys atsidarė, ir‘per jąs įstumta Va vienok reikėtų pri lėti,
’— O dėl Dievo! O dėl Dievo!.
jog ginčain|kgališkos ko
dvi sąvaiti ji visiškai užmiršo, prie sunkaus išvydo spingsančius dviejuose languose gel
jos.
bet
ją
lerka
vėl
su
riksmu
šoko
prie
durų,
keikda

tada naudinf jeigu jie galėjo
vedasi
•savo darbo, apie visokias rastines ir urėdus tonus ir neaiškius žiburiukus; žiurėjo į girią, juk, męs dar visų bulvių nenukasėme, o čia ma žemsargius kaip tik išmanydama, kol ne yra
ba
paskirti
komis
Tarpais užmiršdavo, kad ji atsiųsta, užmirš- matė kaip paniurę eglės stovėjo, tartum ne lietus ateina.... O tegul velniai su tokiu užsidarė durys ir nepasigirdo tolinantys! žem- tinkamoj formoj ii r jeigu tie .gin
lyko.
<lavo<j<alėjimą ir visą praeitį.^ Tuomet jai at gyvos ir kaip apačioj po jomis juodavo sama darbu!.... Velniai man liepė tokią mergą sargių žingsniai. Tuomet nusiramino, apsi čai eina apie abejotiniĮ klausymą.
2. Daugumas)
n irių ginčytis
gal nepažį
nos.
Pagaliaus,
jos
akys
sustojo
ant
malūno,
imti
..
į
.
,
j.
Jeigu
gi bandjjtuįne
ui
rodydavo, Kad ji visą gyvastį praleido bekasdairė, akis pratrynė ir, pažinus sėdinčią ant aiškias
sta
T.
M.
D
1
.
įs
kurio
nejudanti
.sparnai
styrojo
ore,
tartum
Įėję
į
stubą.
Už
valandėlės
išėjo
vienas
ir fmbejonnas tiesas, tai
(iami iš juodos, drėgnos žemės bulves, ir kad
šiaudų Onutę, prišoko prie jos ir džiaugdamo miasi Centrojog
Va iš tokių ginčų ga
1
toliau tokiu* pat budu slinks jos jaunos dienos. pakeltos rankos. Pagalids visa regykla pra žemsargis su raudona popiera rankose ir sta si iš teip laimingo susitikimo, pradėjo kumš- suprantama,
dėjo
nykti,
.dingti,
ir
kaskartas
didesnė
tam
tų
spaudinių
nėliūsti
lima
greičiaus
blėdies negu
čiai
nuėjo
pas
merginą,
ko
tai
ant
žemės
beBuvo [tai/jos laimingiausios valandos. Bet
:ti blėdies
negu
čiomis duot jai per sprandą.
sa
platinosi
aplinkui.
Pirmiausiai
išnyko
gi

•3.
Juokingi
1
jieškodamas.
Pamatęs
purvyne
pono
sekre

naudos.
Rodos
buvo praeitis ir davėsi jar prisimint pavidale
itų navatna tiTokiu budu atgaivinus ligonę parpuolė prie keti,
leistų jog
išbraukti
ginčus ai ima vesti aiš
paniurusio kalėjimo. Buvo issiųsta ant apsh ria, paskui malimas, paskui tie žiburėliai toriaus kepurę, apsidairė, pasiėmė ją ir greit
jos
ant
šiaudų
ir
keikdama
ir
juokdamosi
ap

smuklėj,
pagalios
ir'
dangus
susiliejo
sų
žeme,
nors
ištarti
prie;
pasikišo
po
apsiiaustalu.
Nuo
smuklės
pasiro

kinose
ir
neabejotinuose
klausy
. gvvetiimo. Užsirūpino ir galvą nuleido.
bos norus.
— Tai ką-gi ? — prabilo ponas sekretorius ir merginą a|>ėmė neaprybota naktis, kurioje dė Gavronskis, vis. dar* susiraukęs ir krapš sakinėjo, kaip tai ją Utratoj kartu su Caliku muose;
vienok ]I*is mus viskas yyra,
plačiai praverdamas akis ir permesdamas jo jeigu ir buvo koki vaizdai, tai žmogaus akys tantis galvą. Kelioftką žingsnių paėėjo ir su suėmė. Bet tas suėmimas nelabai ją -rūpino. Kaipo pavy zdjin galima duoti tu
nors
— Ir ką jie pagonai man gali padaryt! — p. V. Rutkaucld
stojo, nežinodamas ar eiti, ar ne.
mis vi$ą merginos stovylą. — Šnekėk!.... a?.... negalėjo įžiūrėti.
straipsnį No, a
Valandėlę dar Onutė žiurėjo į tą tamsumą,
Onutė, pamačius žemsargį, ne laliai nusi šaukė drąsiai.— Kalėjimas? didelio man daig- “Lietuvos“, kuri) k jis netik gin
Onutė pakėlė į jį susirūpinusias akis.
paskui
susirietė
po
savo
skepeta
ir
užmer

stebėjo.
Vien lupos jos truputį* .pabalo ir to kalėjimas f. L.. O ką; ar tai aš kalėjimo cinas su. T.
— Kad aš, ponuli, jokios mieste tarnystes
j). Centro Val
kė
akis.
rankas
pradėjo
drebėt. Ji dar žemiaus prie nepažįstu, ar ką? Ir, pagalios, kas čia per dyba, bet net ir ^protestuoja” prieš
neradau.... aš čia teip tik nuo dienų dirbu....
Galėjo jau būti vidurnaktis, kuomet ji iš žemės pasilenkus, rankiojo rankomis bulves, kalėjimas. Pasakojo man Korbielakiutė, kad jos neva “despį>
— Tai tu vistiek tyrėjai ateit ir pasirodyt.
” pasielgimą
^Aš tavęs šiose dienose j ieškot liepiau. Tau už girdo kokius tai neaiškius šlamėjimus, tartum nes matįko negalėjo išlaikyti. Kuoųiet ji iš čia visa siena yra supuvus ir kad tik kas gerai su melagiška
sija,
kuri atsi
t H
. ‘ tai haušpiė bus, štraf. ... supranti? ką?.,... mindžiojimą suvytusių bulvių stiebukų. Ji sitiesus pakėlė veidą, čia pat prie jos stovėjo, sučiaudėtų, tai čia viskas po velnių sutrupėtų. rado Brooklyne) ir) pradėjo savaip
O kad juos!....
Trįs sąvaitės 'atgal pribuvo ir nė gyk nepasiro jiakėlė galvą ir žiurėjo. Bet nieko negalima žemsargių viršininkas Fedorenko.
“tvarkyti” T. M. D. Juo labiaus
Apsidairė.
buvo
matyti
per
tas
vos-vos
ranka
nepaima

Valandėlę, ji stovėjo tejp apsiniaukus ir
dė. .4.. Tai kaš? O pašportas tavo kur?
navatna tą girdyti nuo p. V. Rutsusibaigus, tartum nuo vakar labiau pasenusi,
— O ką jie? Kitų šiaudų man neduos?
Mergina, tartum suakmenėjo. Visos auk mas miglas. Mergina vėl pradėjo migdytis.
Tačiaus jai pasirodė, kad ji jaučia kokį tai klausydama, ką jaj žemsargis šneka; paskui
Prišoko piję durų ir pradėjo kumščiomis kaucko, kurio balsų jrigu ir retai.',
.so lukesiys. apie kuriąs prreš valandą, svajojo
papratę buvome gitdėti musų laik
dėl tų dešimties surinktų auksinų ir laukia karštą kvėpavimą čia, virš savęs, ir kad koki pasiėmę savo daigius ir nuėjo prie smuklės. duot.
raščiuose, tai visgi buvo tai visa- •
mų kurpių, nukrito nuo Jos širdies, kaip krinta tai šalti, “slidus pirštai čiupinėja jos plaukus Fedorenko ėjo paskui ^ą; rųpino jį merginos
— “Ne šumi”! — atsiliepė balšas iš laukoj dos rimtas ir sjvainus balsas s\ar- •
ir
kaklą.
Pravėrė
ji
plačiai
akis
ir,
sulaiky-J
nesusfrupinimas. Priėjo prie >Gavronskio.
lapai; nuo medžių, rudens vėjui pūstelėjus. Ne
— Tu,pats “ne šumi”, meškine tu! — su
žinodama nė tų įstatų, kurie ją baudė, nė (darna kvapą, ištiesė prieš save rankas. Ran
—į Sudie, gaspadoriau.... — paniurusiai riko Valerka. — O kodėl tai man kitų šiaudų šiuose klausimuose. Gaila, kad tą
valdžios rvbų. įx> .kuria čia buvo, bijori visko kos pataikė į pasilenkusį prieš ją žmogų. Jos prakalbėjo mergina. — Bus dar ten dvi krū neduodate? Eik tuojaus ir sakyk ponui bur įspūdį, p. V. Rudtauckas gal neJai rodėsi, kad su ja kiekvienas gali padaryti, širdis krutinėję smarkiai suplakė. Vagis, ne velės neiškastų bulvių, o čia meldžiu matiką mistrui, kad čia vieni šiaudai ant dviejų. O
ką tiktai nori. “Štraf” —- bausmė, vaidėsi jos kas kitas, atėjo pavogti jos kruvinai uždirbtus ir maišą.
kad jus!...........r
galvoj tartum !lvi šmėklos, iš kurių kiekviena skatikus — dingtelėjo jai į galvą.
,
Gavronskis krapštė galvą.
Nutilo ant valandėlės ir, kaip stovėjo, teip
Akiesmirksnyje ji pašoko ir pasigriebė ša
tiesė ilgas, ilgas rankas prie jos kruvind už
— Tik jau tavęs ten nelaikys, kad neturi pritūpus prie durų ant žemės, galvą rankomis
darbio. Po neramumo įtekme prispaudė abi lia gulintį matiką, kurį vakar vakare, užimta už. ką. Sugrįši, tai ir išrinksi.
parėmė ir pradėjo verkšlenti. Išsiverkus, nu
kiausia ir visai
dvi ranki prie krutinės, kur antyje turėjo su šiaudais, užmiršo nunešti į smuklę. Lai bū
Mergina pasilenkė jam iki kelių.
ėjo į migį, virto skersai ir greitai pradėjo gar
uda T. M. B.
na, kas bus, bet gins savo turtą! Sustojo te
rištus* skepetoj tuos savo dešimts auksinų.
— Sudie!
,. siai knarkti.^
airi padėjo tiek
Tuom tarpu ponas sekretorius apsidairė po mydama pirmyn, su atvira be balso burna,
— Sudie! — atsakė smuklininkas kokiu tai
Onutė sėdėjo su degančia galva ir ištiestu
dešinei, po kairei, žybtelėjo akimis ir tyliai spausdama abiejose rankose matiką. Jos kū minkštu balsu. Pagailo jam dabar tos tykios, kaklu, įsižiūrėjus į grinčios kertę. Jos žiū
nas drebėjo, tartum drugio krečiamas.
draugijos
užklausė:
<
geros, darbščios merginos, už kurią jo šuo rėjimas reiškė artinantys! prie beprotystės ne
Urnai išgirdo šalę savęs švilpiantį, prislėgtą turėjo geresnį gyvenimą.
' — O kur tu nakvoji? a?....
IfL
V. R: užmeta
ramumą. Ji sėdėjo apkabinusį rankomis ke=.
-t-j Čia. panuli, nakvoju....
šnabždėjimą:
; — Btr
’ šalta
’ *...................
*
’ liūs, o drebulys kratė jos menką, liesą kūną.
! — sušuko, purtydaįmasis
— Ko bėgi, nmlkia?. ...
' — Kur “čia”? Karčiamoj?
tai męs
girt,. .ponas Gavronski, Teip praslinko valanda, dvi, sutemė; iš.kam
Fedorenko,
. _
— Ne. ponuli, čia, lauke.../.
Kartu pasigirdo čirkštelėjimas degtuko ir degtinėlės po burnutę išsimestume?
pų pradėjo lyst žiurkės, medžiojančio^ liku
Pons sekretorius nusistebėja
prie jo šviesos Onutė išvydo poną sekretorių.
suspenduoti, ar
— Kodėl ne: kad teip apie ką, kaip apie čius išneštų kopūstų. Už.sienos girdėjosi krių— Kai? Lauke?.... Pati viena?....
Jis stovėjo priešais ją ištialęs ir susijudinęs, tą....
ijų ištirimui dakimas. Valerka knarkė, tartum ją kas smau
jį išvydus, mergina išgąstingai riktelėjo ir,
—•Teip....
J
Nuėjo visi trįs link smuklės. Fedorenko gė. Kas tai šlykštaus buvo tame braškėjime,
— O ar tau nešalta?) a?
' -T--. • numetus matiką, tartum pašėlus, puolėsi bėgti
ir
Onutė
sustojo prieš slenkstį; smuklininkas pertraukiančiame purvinos grinčios tylą, tar
smuklės link. Ponas sekretorius paskui ją vytis,
-‘-iTeip.. ponuli, i i
tum kirmėlės graužiančios lavoną....
išnešė
butelį
ir stikliuką.
j, ant kurių nte*
y
— Tai te tau ant degtinės. — Čia pons bet maluninko šunes ties malunu.pradėjo loti
. Onutė stengėsi galvoti. Niekuomet jai, tas
M
—
f
jūsų
rankas,-ponas
staršy.
.
sekretorius ištraukė, is kiseniaus dešimtuką, ir jiasigirdo Fabicho berno balsas:
nebuvo lengva, o dabar buvo dvigubai sun
— Už jūsų sveikatą!
[• ;
te. eik karčiamon, susišildyk.
— Ūžia, tižia, šunes.... ūžia!
tų įstatai, kurie
Fedorenko išgėrė, pasipurtė, nttsispiovė ir ku. Vienok galvojo.
Norėjo daugiau ką kalbėti, bet ant kelio
Tuomet vėjantis Onutę žmogus sustojo ir.
Trečia
diena
kaip
čia
.sėdi.
r
.
..
Trečią
kar

ną
irį, drįstantį ką
stiklelį
atidavė
snn^lininkui.
x
pakilo debesiai dulkių ir pasigirdo vaikų, par ištiesęs į ją kumštį; nakties tamsoje pagrū
tą
girdi
išlendančias
žiurkes
....
O
ponas
se

Gavronskis
atsigrįžo
į
Onutę.
•,
s Centro Valdy!!»!!
genančių galvijus, riksmai.
■
•
' mojo ir kerštingai grieždamas dantimis pra
kretorius sakė: ant trijų dienų į kamarą....
— Te ir tau, nabagėle, sušilk.... i
Šoko tuomet ponas Kosicky per : grabę į tarė:o paskui.. .. prie skalbimo.... pas jį.....
ausi branduoliai
— Į>ievc jums užmokėk už visą gerą.
kitą plento pusę ir, Onutė nė nespėjo jam pa— Aš tave?,
aš tau?....
‘ Pasipurtė, i
Straipsni j e.
p.
V.
Rutkaucko
—
O
sugrįžk,
kaip
tik
tave
paleis
....
dėkav-ot, išvydo jį tolinadtysi greitais žings
Malūnininko šunų sukeltas trukšmas dar
Kas jai salčė kada i s,' kad. . — aha, Va
Ji nieko neatsžtkė ir pirmutinė pradėjo eiti
Kaip sykis, m i pietas iš jų ne
niais? Mergina nusistebėjo. Jaunas ponas negreit afityko. Dar apie valandą laiko gir
buvo mielaširdingas, bet ką tai žiauraus turėjo dėjosi, kaip jie amsėdami bėgiojo po lauką ir miestelio link. Kėlias buvo tiesus, lygus, pil lerka * sakė Korbielakiutei---- Valerka mie- tinka visai prie dabartinio Centro
akyse...: Apie “štrafą” kalbėjo,|apie bausmę, kaip greitai, tartum viesulą, nubėgo girios kas. Miglose stovėjo nejudantis malūnas, drėg ga.... Q» kaip ji knarkia.... Ne, tai Kor- Valdybos pasielgiu-6 su minėta ‘ko.
o dešimtuką jai dovanai davė... į Na, na.... link, kur stiuodę smuklininko britoną, lodami- nas garas iŠsiplAtWw po lauką plačiai. O kuo-. bielakiutė sakė, kad čia siena supuvus....
misija”.
. - 11 Į
Sunkiai atsigrįžo į užpakalį.
Žiurėjo į tolinantys!, vartė pinigą rankose ir prišoko prie jo; čia vėl pasitąsę, visi trįs'gar niet ėjo tarp tos tuštumos, girdėdama paskui
i. Centro Valdyba savo oficijaKatra gi tai siena? Motinėle Švenčiausia liškame pranešime, į kuris yra tilpęs
gal.va lingavo; ir tartum ne pilnai persitikri siai lodami, tartum ką norėdami įkasti, puo^ save žemsargio žingsnius, jai atrodė, kad vėl
nus, ar jai tas deširhtukas priguli,* nedryso jį lesi ant vieškelio.
ir kaip gi galvoj* užią! K^d teip tik nors vie “Lietuvoj”, aiškiai ipasakė,. .jog
virš jos šniokšįia^užia vanduo.
_ toji
jjrišt į savo skepeta, tik į kišenių įleido. Suną
letitą
....
komisija
gali
atsišaukti
prie
III
T.
Gavronski mažai šiąnakt miegojęs, labai
,. rinko* paskui likučius nukastų bulvių ir sunkiai
Nuleido
rankas
ir
atsirėmus
į
guolį
sten
tiškių-aiškiausiai
M.
D.
seimo
ij
‘
’
nusistebėjo pamatęs Onutę, įsispraudusią ga
K užsimetus maišą ant pečių, nuėjo išpilt į pri
gesi atsikelt. Bet tik pečius kilstelėjo augštyn yra pasakyta:
s ((. y. seimas)
IV.
le
kiemo po vežimu ir tvirtai miegančią, ne
dengtą šiaudais kapčių, kurs buvo tarp smusiutinai”. Kąir
vėl
parkrito.
tą
klausimą
išri£
Groico kalėjimas nedaug kuo skyrėsi nuo
veizint į vėlybą laiką.
a
klės » kluono.
Neis rytoj skalbt.... nė rytoj, ne niekuo gi tas reiškia ?
ą, kad Centro
kitų
mažų
miesįlHj
valdilškų
įstaigų.
Užmuš

— O tu ką čia veiki? — riktelėjo ant jos.
) W šiaudų paveikslas, ją užvedė ant, mislies,
met.
...
neis*pas
jį.
...
kad
ir
ta
šventa
že

negalutinai ir
Valdyba
Mergina sudrebėjo ir atsimerkus žiurėjo, tas lentomis langutis, mažai įleizdayo šviesos, melė po jąja prasiskirtų-— neis. Teip jai, po
kad jeign smuklininkas suteiktų jai nors phiošo tuom kar- •
paliko
tą
III
telį tų šiaudų, ką gyvuliais kloja, tai jar vis- tartum pakvaišus. Smuklininkas pažadino ją tik tiek tegalėjo įeiti, kad apšviest :purvinas ne Dieve, padek ir visi šventi.... a!....
tu, kad apsaugoti 'fiįjM D. nuo
grindis
ir
apdraskytas
sienas
;
palei
vieną
sie

p butų geriau ir sausiau gulėti, negp ant tos čėbato galu.
Ji ištiesė ranką, o apičiupa užtikus uzboną, įtekmės ir
veikmės tų
— Ko tu ten įlindai, tu tingine? Diena, tą stovėjo puryinas suolas, per kitą girdėjosi išgėrė likučius vandens.
. Tž’lventįos žemelės....
j
nuo prider
narių,
paliuosave
inksmas.
kriokimas
burmistro
meitėlio.
Stori
T
Skstojus prieš smuklę, laukdama . išeinant kaip jautis. ,o ji guli, tartum gerų laikų susi
Dar
valanda
praslinko.
Merginą
ėmė
mie
mių ir atėmė ji
vortinklių siūlai kabojo ant lubų ir tamsiuose
gB^Ciavronskio. nes pati ją ir į priemenę nenorėjo aukus! Reikalinga tu čia?....
gas, ir karštis jau perėjo.
ate tą patį, ką
kampuose,
po
langu
riogsojo
šiaudų
saujalė.
kitaip kalbant
Mergina
susigėdus,
tylinti,
išlindo
iš
po
I^Ksileist. tvirtindama, kad nė ąpsižiurūt nespėsi,
Jeigu teisybė, kad čia siena’ supuvus, tai
H„ t. y. juos supečiaus
visiškai
nebūva
Bereikalingu
daigtu
p.
R.
velija
vežimo
ir
išėjo
į
lauką.
Einat
,
priešais
save
^^Kcaip toji svieto pereiga ką nors nustvers.
gal
toji
prie
kurios
bačka
stovi.
...
Matė
die
tspendavimas
no
Taigi stovėjo Onutė pas sieną, giliai žiurėjo truputį1 buku, truputį nuilsusiu žvilgė ntvo gražios, po teisybei neobliuotos, durys, ną, kad ten lenfa tniputį atšokus ir matė per spendavo — nes stispei
iet
sukaltos
iš
naujų,
drūtų
lentų
su
štanga
ką kitą reiškia,
^^Įrankas susikišus į rankoves ir galvą tarp pe- siu Atrodė, jog rytinis*miegas nutrynė jo- 1
ją saulę tekanti.
s
• jog p. V. Ruti
■čių įtraukus.. Atėjo Gavronskis, pasilenkė jam įe pereitos nakties atminimus. Net pataikius iir spvna iš lauko.
“O Motina Švenčiausia? kad tai .teip bu
Groico kalėjimas niekuomet nebodavo tuš
reikšme žodžio
^^Įki kėlių, melždama truputį šiaudų. Toj pat ant numesto matiko, pakėlė jį, tartum neatsi
tu!....
”
Kuomet ian»e kartais stokuodavo gy
(toris savo k^tiu k ra barbarizmu
<
iškilo per langą galvą serganti jo pati mindama iš kur. jis čia galėjo atsirasti. Tik čias.
(Tolinus
bus).
’Mvjmet netoli savo buvusio guolio išvydo ke | ventojo, ten būdavo sustatontųs senos nuo ko- Į
_____ t

PAGAL ĮSTATYMUS

Valtį

j

Imperfect in ori inal

M Ispanijoj, rhieste Madride, kamusų kalboj) ir stebimės, kaip ga
‘■pajieškau savo tikrų draugų Vin
Pajieškau s ivp
irolio Juozap*
ras, bus prakalbos, dekliamacljoc cento Nasevičios, pirm trijų metų Gailaus, -Kauni gub:.' Luisų pav., Al
lėjų prieiti prie teip nenuoseklaus riumenė, kaip „mano, susižinojusi
rAukauįu liūdnai lietoruait*
monologas ir gero muzika.
Viskas ryvenusio Kensington, III. ir Pran sėdų par. J iš p|at* ar kas kita* ma
Kirtviena^YuAs užsirašįs “Lie tas susidės iš geriančių lietuvių spė iukau* Nagreckio. Kauno gub. Ir rė- lonės duoti žir
išvedimo.
su šalininkais priverstos pasitrauk
K. S—tei, —■ Lietuvoje.
tų. Ant galo bus tšlaimėjlmas gy iybos. Ariogalos par. ir kaimo. No
tuvą” .visieinb metams, gaus dova vo
4 2.-T. M. D. įstatai (pamatiniai) ti nuo vietos Mauros ministerijos, Ant lauko žydėjo mažutė gėlelė,
meitėlio ir Bailus su lietuviškais rėčiau ųuslžinoti kaipo su savo tik .amp No. 3,
Detroit, Ore;
.yįra atspauzdinti ant kožnos T. M. kėlė neprilankias dabartiniam ran Ją lankė vis maža laukinė bitelė— nai du pulkHh ‘^Lietuvos” Kalen Jokiais iki rytui Visas pelnas bus rai* draugais. Jiedu patys ar kas ki
siuntimui delegato | 8. L A. XXV ta* malonės duoti žinių adresu:
Oįedojo jai giesmes gražias! dorius — Knygai if sieninį Ka seimų.
D. išleistos knygelės, o jų dapildy- dui demonstracijas.. Užtai kaGrajys Birutės Orchestra
Jonas Urbaitię
lendorių.
1‘Lietuvos” knygutė* Vakaro pradžia 4 vai. po pietų. Bi- 214 80. Church
niai ir pataisymai tilpo protokole riumenės- perilčtinis Madride, gra
st.,
Rockford, Iii
Gėlelė su galva svyravo, lingavo
telpa
daug gerų lietų kaina 25 centai.
T ir II (ypatingai I) T. ^1. D. fas de Villar, tapo nuo vietos pra
Ir klausės, kaip maža bitelė dainavo ir naudingų^rų&L iš kurių kiek Ar nori išgirsti gražių dainų, paPnjįeškau savo brolių Juozapo Klo-'seimo. Tas buvo,savo laiku tilpęs šalintas, prašalintas nuo tarnystes 1 Daineles prakilnias-saldžias!.... vienas turi | pasiliekančių vertę. •įklausyti gerų kalbėtojų, smagiai iš no ir Antano čerpausko; paeina iš Parauda vim 14 n
t(, po vįenų
imas šildomus
sišokti Ir išlaimėtl gyvų meitėlį? Kad' Kauno gub., Telšių pav., Ylakių mie ypatų arba po Oi
ne vienam laikraštyj iri apie tai teipgi perdėtinis armijos korpuso,
Apart to, telpa >ne ir daug in nori, tai ateik ant šio puikaus lietu; stelio. Jiedu patys ar kas kitas ma garu, maudynės vi
i ryte ir va
kare; bus parkndu , if pigiai. At
nemažai buvo rašyta. Pagalios p. kurio oficierai dalyvavo demonstra Ir švietė padangėj* skaisčioji sau formacijų, reikalingų žinoti kiek ▼iško vakaro; busi visokeriopai už lonės duoti žinių adresu:
šliaukite ii no alresnl: 3246 Halstei
Adomas Česnauskas
lelė, vienam žmogui. ; O svarbiausia, ganėdintas. naudingai ir linksmai pra
. .V. R, tikimės, geriaus negu kas cijose. Daugybę oficierų patupdė
leisi laikų Ir jei turi laimę, gausi P. O. Box 720,
Stoughton, Mase.
į
tvirtovių
kalėjimus.
Demonstra

Ir
džiaugės
dainomis
mažoji
gė-.
kitas žino, jog “nežinojimas teitai Statistiškos žinios iš Ameri Užgavėnėms Gyvų X4o«lę. . .
Pardavimui
2024 Canal
Vist karai transfėruoja ant North*
lėlė, — kos lietuvių gyvenimo’’, kurios
Pajieškau savo pusbrolio Antano port avė., ir sie|kinė šokiams Ir su
..šių (provų) negali išteisinti”. cijos kariumenės buvo teipgi pro
Juškos; 6 metai kaip Amerikoj; gy sirlnklmams.
Tik
~
vincijose
Valencia,
Galicia
ir
VaDienos
biznis
išneša
žiema
užėjo
šalta.
»....
Payyzdin, tik advokatai gali žinoti
užima net 16 pusi. Abelnai 1910 rlų. Transfėruoja Ir ant Mllwaukee veno Kenosha, Wia, potam išvažiavę nuo 15 iki 25
dolierių. Vieta apgpladolid.
Daugelis
mano,
kad
neSt karų, kuriais pri J WiscoQsino valsL miškus ir ten'dir venta lietuvių; vfęnas blokas nuo lie
teises, kurios yra valsybėj, p. V.
Nusviro, nugelto gražioji gčlelė..i. metų Kalendorius yra kiek galint Avė. ir Robey
North Avė. reikia paeiti bo 2 m.; dabar girdėjau kad jį vil tuviškoe bažny
Atsišaukite grei
~ R. jų gali visų nežinoti ir be abe-! u^s’&ap>ėdiHimas kariumenės ir jos Paliovė ją lankius laukinė bitelė,— visame geresni* už pirmuosius Ka važiavus
tik pusę bloko iki svetainei.
kai giriose sudraskė. Jeigu kas apie tai, kas j ieškome
nlo.
keliamos
demonstracijos
gali
pri

Komitetas.
lendorius, o kas svarbiausia, jisai
jį kų žinote, meldžiu man duoti tuo
jonės nežino, bet jeigu jis kokį špo
Nutilo dainelė kilta....
jau* žinių, neš turiu prie įo didėlį
Pasiduoda KpVeht kr Baliunat. pul
įkvėps naują energiją, naują drą
są iškirs, jis negalės juk teisme versti pasitraukti nuo vietos da
---------,r(|UuJų.. Jis paeina Iš Kauno gub.. fu-i
kiai įtaisyti, akt gere*,
gatvės.
Pat*
bartinę
liberališką
ministeriją,
tą

są
kiekvienam,
n
suramins
nuliuduVilkmergės pav.. Raguvos vol., p*. si duoda pigiai, .Biznis gera*. Dasi
teisintis, kad “aš nežinojau S. V.
Beširdis šiaurinis
garsiai
suvaito.?»
♦
r*
nevėžio par., Trakininkų kaimo. -Jei sulokite pas:
sius, ir pakels silpnesnius.
teisių, . todėl esu nekaltas”.... syk valdžia patektų vėl konservajo....
"Bi Shugg
gu gyvas jis pats kr kas kitas malo
tyvams,
kurie
kalėjimais
ir
sušaudy-1
VaKalnes
246 E. Broad *1^
Tamaųua, Pa
Kaip valstijoj, teip ir bile kur, na
nės duoti žinių adresu:
ir kalnus su sniegu už
KALENDORIŲ KAINOS;
Pajieškau apslvedimui merginos lie
A
;
‘
I
’
3
•
'
1
}
'
;'
•
Stanislovas
Yuszka
mais
bandė
žmonės
užganėdinti
ir
y*
riui veikmę reguliuoja viena pa
klojo .... Sieninis Kalendorius .......... 10c. tuvaitė!, mylinčioe gyventi ant ukša. 173 N. Mej)le st, . Kenosha, Wl«. Parai£uOda
žna*. geras, ant ge.
raminti,
,
|*
Turiu
160
akrų
žemės
Wash.ngtono
ros
gatvės;
utis
pardavimo
per
matinė tiesa: jeigu nori Icą daryti,
islėge geidę giliai....
Kalendorius knygelės formoje 25c. valstijoje. Neriu ne senesnės kaip
t
avo'-namųr
Pajieškau savo brolėno Juozapo
tai pirma žinok, ar gali tą daryti,
Kas užsirašys, “Lietuvą” visam 30 metų, Meldžiu atsišaukti kino Podeno,
Į( Kaip matyt, terp Europos
■MOta*-*
Kauno
gub.,
Panevėžio
pav.
re.,
Chicago, 11L
neis gal tuom galėtum kam užkenk viešpatysčių prasideda kova mui-Pr £anita Ralinga, nubudus, dė metui gaus šiuos abu4 kalendorių adresu: . J. M. Wassel
Berilų par.; teipgl pajieškau Kazi
miero Cbesno, Vilniaus gub, Šven
dovanų.
15,
Cusick,
Wasb
ti, Kalbant apie tą “komisiją”, tai tais. Kadangi Prancūzija, norė _
P.
O.
Box
Partiduoda p fctrs Bufletat, ran
javo:
čionių pav.; šenotas, pačios vardas dantysis nr. 102 So. Canal st, kam
matyt iš Centro Valdybos, praneši dama pakelti muitus ant Ameri Gailėjosi darbo papildyto savo....
Rašydami adresuokite:
K Į
Aš Adomas Skutas pajieškau savo Marcelė. Jie patys ar kas .kitas ma pas DeKoven «|
telefonas Harrison
pusbrolių Igno, Izidoriaus ir Juozo lonės duoti žinių adresu:
mų, jog jie gerai T. M. D. įstatus kos prekių, negalėdama jai vienai Tr.... verkė gėlelės giliai!., ,,
A. OLSŽEVVSKl ’
2990.
Aplinkui) gyvena lietuviai iv
škutų ir Antano ir Adomo Jutelių.
Koet. Dunevicz
lenkai. Buffete; h ik orai visokį vynai,
pažįsta ir Centro Valdybai nebuvo už jos begėdiškus muitus, atmokėti,
3253*5. Halsted sk, Chicagn, 111. Jau trys metai kaip mačiausi Chi 717 Summit st,
Norinti pirkti,
Aberdeen, Wash. likierai ir eiga a L
eigoj. Nuo to laiko negaunu nuo Jų
kreipkitės! pas J.ugust C. Mltzner,
reikalo- nei jokių komisijų skirti, m3|no muitus pakelti ir ant kitų
-i
žinios.
Meldžiu jų atsišaukti, arba
Pajieškau savo draugų Vinco B. Buffeto savininl
neis, kaip matyt, Centro Valdyba kraštų uždirbinių, tai antai Belgi- Štai mainėsi laikas ir žiema šaltoji
kas apie jilea žino, meldžiu man pra Burk, kurs paskiausių laiškų man at
nešti kur jie yra. Adresas:
Parttauoda m '•(gyčio ir valgomu
apie tai žinojo dar rugsėjo mė jaĮniano PrancuzijaTatilrokėri teip Pražuvo; — pražydo vėl gėlė grarašė Iš' Grand' Rapids, Mich, taipgi
Adomas Skutas
pajieškau 5 brolių Ulinskų ir Juozo daiktų sankrova (bučernė ir^groeer
nesyje.
gi didesniais muitais: pakelti mui
žioji ?
Box 561,
Spring Valiey, Hl. Proliko; visus palikau išvažiuodamas nė)
ucy;, vaizba ge;
bv^’*1 išdirbta; penktas
penktai
Liūliavo iapdili maži!
3; Įstatai butų juokingi, jeigu tus ant prancūziškų vynų ir perį San Francisco, Cal, du metai at meta* biznyje: j aplinkui lietuvių ii
lenkų
apgyventai
Aš
Kaziihieras
Zalunskis
pajieškau
Kreipkitės
pas sa
PRISIPAŽINk PRIE KALCIŲ. Amelijos Bajelukės, iš Kauno gub gal, ir nuo to laiko nieko negirdėjau.
• jie leistų išbraukti kozną, kuris fumų. Taigi pasirodo, kad ame
vtninkų adresu:!
Jie
patys
ar
kas
kitas
malonės
dueti
PoviĮ
Navls
. Kiekvienas žmogus, norėdamas Panevėžio pav., Linkuvos parap.. Bu žinių adresu:
priešingai išsitartų Centro Valdy-, rikonų mete<la, su pagelba didelių
tėnų sodžiaus. Amerikoj neseniai gy
Harrison, N. J.
115 N. 3rd st, ;
pasitaisyti
pirmiausiai
A.
G.
Krunglevlch
turi prisi- vena. Ji pati
• bos norams. Tas teisybė. Laisve muitų kelti savo pramonę, ne il Ir tu,, kaip gėlelė, skausmų neat■" ‘ ar, kas kitas malonės
iV
O.
Box
422,
Git^rrdville,
Pa.
duoti žinių adresu:
žodžio ir nuomonių turi būt, jeigu gam gali kėlimui pramonės patar
boki! pažint esąs kaltu. Jis turi prisi
K. .Zalunskis
pažinti,
jog
jis
negyvena
teisingai,
Pajieškau Aleksandro Linzborko,
Su žiauraus likimo bangomis ko
tik; tas yra rybose etikos (<k> nauti.
'
v
•
Chicago, 111
3244 80. Morgan st.,
paeina iš Vaišlauklo sod. Lūkės par,
jog
jis
valgo
arba
geria
perdaug,
ros) ir logikos (sveiko protaviį
voki. —
Pajieškau apaivedimui doros lietu Šiaulių pav, Kauno gub.; išvažiavo
|| Vokiteijos pakrantėse išgriebė Žaliuok ir žydėk? — o. graži?!? jog jis praleidžia perdaug laiko
^mof).
'
'
1
|
vaitės. kuri kalba an<liškai. ne
iš Chlcagos kovo mėn, pernai, į Cantiš jūrių tuščią stiklinę, kurioj rado
Inntnko ant vešim*
j ieškodamas smagumynų, jog jis neanės kaip aš pats. 23 metų,.'kuri on. Mase. Kas apie jį žino ar jis Reikalauju
Bet mums nesimato, kad C, Val-į
S". Strazdas.
prie bučernės ii re:jojimui apsteliavimyli
‘
gyventi
ant
ukėa.
Artesnėms
pats malonės- duoti žinių adresu:
sekantį raštą: ’^STiela Mama! Man
nepaiso savo sveikatos. ‘ Sykį pa žinioms kreipkitės per laiškų adreau:
mų. Turi moki . (perai rašyt ir trudyba prieš tai butų prasižengusi.
Al bert Rupėis
teip liūdna, kad tavęs daugiau ne
Jourens
Teipgl reikalau829 — 33-rd st,
Chicago, IU. pūtį suprast bii 4'
tyręs esąs kaltu, esi ant kelio j R. N.' A.2, J. Bmlth, %
• Atpenč: ji seniai apie nuomones
ju prasilavinusi) bpčierians. AtsišauContįe, So, Dak
matysiu, nes musų laivas tuojaus
pasitaisymą. Tu turi taisyti savo
• žinojo ir tylėjo iki tol. pakol nuo
Kur yra mano broliai Stanislovas kitę“ ‘laišku arba ateikite ant adreso;
PajIeškau savo pačio* Uršulės Jul- ir Jurgis Nevinskal; gyveno pirmiaus 8466 Vincennes 1 loid. Chicago, IU
paskęs. Bet neverk manęs, nes aš,
kūną. - Pradėk * taisyti gromulia- kevlčienė.
monės nepersikeitė į darbą.
po tėvu Globikė, su dukte Miner Mills. Pa.; !jie paeina iš Kau
visgi bučiau kada nors prigėręs.
vimo organus. Paimk bandymui ria Ona. kuri 16 metų senume. , Ur no gub., Josvainių sod. Meldžiu atsi
2|odis ir darbas visai j skirtim
Sudiev visiems. Daugiau rašyti
Sąskaita praeitų metų mirčių Trinerio Amerikęninį Kartavynio šulė iš blefavęs paeina iš Kauno gub.. šaukti.
dalykai. Mes pamenam, kada per
negaliu, nes musų laivas skęsti Chicagoje, sulyginus' su užperei- Elixirą, kuri# gah* sutvirtinti visą Raseinių pav., Vyduklės parap., Pa
Jonas Nevfnskas
liptų kaimo; 8 metai mane apleido Box 427,
nai ; ant Centro Valdybos išvertė
i
Durungo, Colo.
pradeda. 9 d. gegužio, laivas tais metais. Gyventojų
išvažiuodama
iš
Scranton.
Pa.
su
Pet

pilną viedrą pamazgų—ypač ant pir
skaičius gromuliaviind įrėdnę. Jeigu ta ru Burnium. Girdėjau Chicago. III.
Ypatingas yra
mkferių biznis. Jie
“Snow Drop”. Minėtas laivas iš- I9°9 tu buvo 2,224490,
Pajieškau Jono Karušo. 19 metų;
o 1908 vo malimas »nv geras, jeigu ttiri mirusi; jeigu }i ištikro mirusi, tai paeina
mininko^ —. vienok toji Valdyba
tl pinigų • ir iš to
iš Saulaičių sodos, Saulėnų maino pinigus
ktikro prapuolė.
m, buvo 2,166,055. Taigi per kokius priklįnnus*Įi)rieš ir po vali Ona duktė tegul atsišaukia kogrei- par., šaulių pav., pav., Kauno gub. turi pelnų. Jeij imogus padeda pitylėjo, nes tai buvo “laisvė Žodžio”.
čiauaial adresu:
I gauna iš bankos
Gegužio mėn. atvažiavo iš Lietuvos j nigus | bankų,
(| Anglijoj nėra muitų ant sve nai gyventoje skaičius padidėjo giui, jeigu tave erzina vemti, jei
Ji tylėjo ir tada, kada Vie
3%. Jeigu skoli
pinigus iš bankus,
Frah Jurkus
Chlcagų. Jis pats ar kas kitas ma
tai turi užm< ‘
Bankieriul
Springfield. li! lonės duoti žinių adresu:
na kuopa (rodos Minersville, Pa.), timų išdirbinių įgabenamų Angli- ant 58435. Užpernai mirčių bu gu turi galvoęįęaųjĮžius, menką ape 10 >1111 Row,atlieka 3%.
auiek*
žinoiMu bankieriai .iš
Juozas
Kazelunas
vo
3O.55
6
;
pėhiai
—
31,262.
Mir

titą.
jeigu
esp^gveitai
nuilstantis.
to uždarbio turi I apmokėti visus užišreiškė savo nuomonę, švelniai, jon, bet kad kiti kraštai krauna vis
Pajieškau savo draugo Jonas
12314 Green st., West Pullman, III. laikymo banko® ’lkiščius, ir tik per
kad ji mano, jog butų gerai įvedus didesnius muitus ant angliškų, tai tys padidėjo ant 706. Užpernai jeigu žudai ffarųmą, turi atsidėti šauckls; Kauno gub., Raseinių pav.,
didelį sudėjimų • paskolinimą plniKaltinėnų par.; girdėjau kad pribuvo
visuptiną balsavimą — tas yra ir Anglijoj atsiranda reikalaujanti mirčių buvo 14.11- ant tūkstančio ant Trinerio Ainerikoninio Kartaus į Amerlk* Jis pats ar kas kitas Pajieškau Juozapo Salmono. U me tų jam atlieka Ttas pelnas.
tų
Amerikoj;
paeina Iš Vangėnų sod.,
Bet ar jų* ii
Dabar antai pagarsėjęs gyventojų;, pernai, 14-05? taigi \ yno Efi.xję<ų sjų&otam pasigydyk mainės d?otl .žinių- adresu:
laistė nuomonėš.... Bet čia su ši muitų.
Skaudvilės par.. Raseinių pav./Kau- žmogus galt L
amt *t>ankierJu?
Skus
Žukauskas
j no gub.; pirm 5 metų buvo WeetvIUe, Kiekvienas žmogus, perkantis namų
ta ‘'komisija” Visai kits dalykas: veikėjas Charberlain. jau sirgda pernai mirčių mažiau buvo 0.5% mm. Aptirtose; < Jos. Triner, Box 137,
Taroms, WaMh 111. Jis pats ar kas kitas malonės yra bankierium, ir turi didesnį pelčia ne žodis ir ne nuomonė, bet mas, išleido į rinkėjus atsišaukimą ant kiekvieno tūkstančio gyven *333—*339 So* Ashland avė., Chi
nų negu bankieriul, nes mes par
-duoti žinių adresu:
Pajieškau Jono Brazio, Kauno gub.,
duodame namus atgabenančius tan
cago, III.
Jos i Jucius
tikras dalbas priešingas [T. M. nuro/tydamas reikalingumą muitų tojų.
Panevėžio pav., Pušaloto vol., šniūrų 841 — 33-rd PI.,
no. Todėl, tinoChicago. III. kiai 10% gryno
Mirė:
1909 m. 1908 m.
p. -tvarkai1, priešingas tiems įsta ant svetimų išdirbinių.
sodos; antrų sykį Amerikoj. Jis pats
namų gauna 7%’į
gus perkantis tol
ar
kas
kitas
malonės
duoti
žinių
Vyrų
......................
17,842 17.228
Pajieškau savo dukters Zofijos Ivin daugiau negu jii
tams, kuriuos' sutarė .patįs
įs nariai
adresu:
\
skienės. kuri pirm 4 mėnesių išva žmogus, perkanti
13420 1Z.3J8
Į| Sūlyg konsulių surinktų žinių, 1 Moterių
per savo pasi užmins. Galima apRafal P
k
žiuodama nežinia kur paliko pas ma mis, moka už sk< ; 6%, o jeigu naP. O. Box 226.
Mon
10%. tai pirkėjui
30.254 2<).5JO
• kęsti žodžių# nors ir neteisinguis, pereituose metuose Vokietija iš Baltparviip..........
ne tavo dukterį. Meldžiu jos pranešti mas atgabena jai
atlieka grynai 4\
arba daug dauParvuotų
|
.............
\
man,
ar
galiu
atiduoti
jos
mergelę
1.008 I.Olp
bet neteisingo darbo apkęst! negi- gabeno Amerikon prekių už $166Tas parodo
. Pajieškau merginos apslvedimui, ne buvusiam jos vyrui, nes jis to nuo giau negu bankierijui.
Lietuvių
Ratelio
Skaitykla
kodėl žmonės, į erkantiejie namus,
jaunesnės 26 metų ir ne senesnės manęs reikalauja.
limal nes jis' atneša labai didelę 93159^- arba ar|t $38674546 dau Iki 1 metų amž.>k 6.392 6.908
Mano
adresas:
3149 te. įtaisė SL
pasidaro turtingai 1 trumpame laike.
36 metų, mylinčios ukininkystę. pa
Domicėlė Gotautienė
giau negu užpernai. Pasidaugino Iki 5 metų amž.. 2.972 2.768
blėdj.
Prie tos proga norime parodyti,
Būva, atdara:
einančios iš Kauno gub, Panevėžio 4319 Wood st.,
Chicago,
i
III. kiek reikia turėti pinigų, kad nusiUžbaigiant reik dar pridėti, jog išvežimas Amerikon išdirbtų odų. I N’io 5 iki 20 met. amž. 1,1)42 1.958 Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vakare. pav, Pušalotu per. Gali atsišaukti
pirkt sau namų ir pkilkti bankierium
nuo 7 Iki 9 vai. vakare. Ir jaunesnė. Aš paeinu iš Pieglėnų
20 iki 60 metų amž. 13.169 12.552 Ketvergei*
PaJIeškau savo , giminaičių Jurgio ant savo pinigų,
{Perskaitykite su
komisijas gali skirti visur papra chemiškų Jšdirbinių ir geležies.
Subatomis nuo 7 iki 10 vai.
_____ sodos. Platesnės žinios gaunamos per
vakare.
ftukevičiaus,
Antano
Vaičuno.
Kazi

atydų žemiau pa. luotus nurodymu*:
1 \ irš 60 metų amž.. 6-734 6.362 Nedėltomis nuo 3 iki 6 po pietų. laiškę. ’
stai tik seimai ir Centro Vaklybh,
miero
Ir
Stanislovo
Namickų
Ir
An

r
Skaittfklot Uiveitda.
Mr. R P. Mainleris
Mirė ligomis:
Į 12 d. gruodžio j San Juan
driejaus kukeričioe.
Malonėkite at
iš kalno, galite
8) Įmokant 91
ar tam panašios įstaigos, todęl
P O. Box 226,
Morrison, III. sišaukti sekančiu adresu:
nusipirkt 9 kambarių mūrinį namų,
Difterija'
..........
.
dėl
Sur
atėjo
žinia,
buk
aplinki

675
564
.
mes manome, jog Centro Valdy
2 paųyveniniais —' 5 įr 4‘ kambariais.
’----- *—1~‘~
Slmon šukevičia
Pajieškau Jono Misiūno. Gegužių
................ 92000.
398
127 Quarry st.. G rand Rapids, Micb. Kaina
ba buvo teisinga sakydama, jog nėse Acayapa. Nicaragiioj, vėl bu Skarlatina ........ ,.. • 360
sodžiaus.
Papilio
Prisirašyk, Bėdos nebijoti.
par.. Biržų vals..
>74 Cbicagd. Litbuanian Benefit Club, Panevėžio pav., Kauno gub. Labai
toji komisija pati save apsišauk^: vo smarkus mušis revoliucijonie- Tymais .................... • >74
9) Įmokant nu* : <00 ar daugiau
Aš Magdalena Ze vesk lutė, po vynorėčiau apie jį dasižinoti. Jis pats
iš kalno, galite nu*4|ilrkti 2 lubų mn140 arba Chlcagos Lietuvių Pagalbos Kliu- ar
v ji p^ti save pasigarsino — kuopa rių su prezidento Madriz kariume- Kriokle .................. . • 151
kas kitas malonės duoti žinių brolio Juozapo Zeveaklo, Suvalkų gu rinį namų, 3 pagyk eaimai po 4 kambas. pranešame visiems Chlcagos lie
k5i
4’8 tuviams. jog musų minėtas Pagalbos adresu:
jos negarsino — ir jeigu kuopą ne, ir paskuitnė tapo sumušta. Slogoms .........
. Lugštas akmenų
bernijos. Gerulių kaimo. Pilviškių pa barius ir Storas,
Dabar
revoliucijonieriai
j
trjs
die

.................... 92700. ‘
Jonas Gazai uns
Karštlige . . ............. • 269
338 Kllub&s tapo sutvertas 8 d. balandžio.
butų net ir išrinkus ją, tai visgli
rapijos; jis išvažiavo į Canadų; jau ponamis. Kaina .
Plttsfieid, Mask. apie metai laiko kaip Amerikoj, Mėl
nas gali prisigriebti krašto sostą-1 Diarrhoca viso......... 3 560 3459 1909 m., ir inkorporuotas 12 d. ge 88 Wah<onah sL.
tos trjs yjfctos nebūtų “komisija”,
gužio. Pranešame, jog Chlcagos Lie
25) Įmokant $lw00 iš kalno, galit*
pilio Managua.
tuvių
Pagelbos
Kliubas
ligoje
moka
nusipirkt 2 lubų, 4Ivijgubų mūrinį na
Pajieškau Onos Paukščlutės. po vy dziu atsišaukti sekančiu adresu:
Iki 2 metų ... ,.v.. 3.o*)7 3019
nes ta vardą, kaip minėjome, gali
Mrs Magdalena Zeveskiutė
po 5 dol kas sanvaitė pašalpos, gelb ru Kubilienė. Suvalkų gub., Senapilės
mų 4 pagyvenimaibI jo 4 kambarius.
Virš 2 metų ............ • 463
Pittsburg,
440 sti plnigiškai ir patarnauja visokiose pav., Antanavo gm. Trakiškių kaimo; 407 Stadium st,
$3900.
duoti jiems tik seimai arba Cen*
Kaina ..................... .
II 14 d- sausio Chemnitze, SakPlaučiu uždegimu.. 4.<j6a ' 3,686 nelaimėse. Užsiima laidotuvėmis Ir teipgl Onos Endriulieuės. pusseserės,
tro Valdyba.
Pajieškau^ savo tėvo Vincento
suose (Vokietijoj), oriai vininkas
iš kalno. galite
55) Įmokant $3<
kiekvienam sųnariul moka posmerti- kuri girdėjau išvažiavo į Baltimore.
Mes gailimės, jog tokius daly-' Schueber mėgino shvo paties pa Džiova viso ........ . 3.870 3*934 nę. Teipgl jis gelbsti gavimui Ame Abi iš vieno daikto. Meldžiu atsi rausko. Suvalkų gub, Kalvarijos pav, nusipirkt 4 kambi I į marinį namg.
Liubavo gm, Apidėmių kaimo, Pir- Kaina ....................
|1500.
rikos Tkėsystės Popierų ir gavimui
kus reik aiškinti ir tikimės, jog dirbtą naują orlaivį. Iškilus jam Plaučių džiova .... 33’7 3-345 miesto darbo; gelbsti visokiais bu šaukti.
miau gyveno Joliet, III. Jei kas apie
Mrs
Teofilis
Jasauskienė
Kitokia
....................
jį žinote duoti žinių adresu:
64) Įmokant $ OOty nupirksite 2 ;
•553 - 589 dais Susirinkimai laikomi kas pirmų Boz 172,
jie yiia gerai žinomi nuo seniai ir! 25 pėdas, jis su mašina nupuolė
Granville, III.
nedėlę mėnesio. 2-rų vai. po piet.
pagyvenimais pul :ų medinį namų.
Vincentas Petrauskas
p.^.\’. Rutkauckui, kuris, girdėjo ant žemės, mašina į šmotus strsi-l Vėžiu .... Jtt....... >■5’2 1451 Kas. A. Pal.'ulo svetainėj. 1444 80.
.......... 92100.
P. O. Box 426,
So Wilmington, III. Kaina ..................
927 1,161 Jefferson st., kampas 14 Place. No Aš Antaną* Serstavičia pajieškau
me, yfa šviesus žnoogus ir šitas ne- daužė, bet pats Schueber tik leng Nervų ligoms ........
rinti prisirašyti, malonėkite pribūti savo švogerį Juozapų Vaitkevičių; pa
nupirksite
graĮmokant .
_
Širdies ligoms .... 2,897 2.518 į susirinkimų minėtoje vietoje. Įsto eina iš Kauno gub.. Šiaulių pav.. Lū Aš Vincas Valūnas pajieškau sa žų68)
' tikėtai nenuoseklus straipsnis ver vai apsikulė.
mūrinį namų. K|ina ... 32200.
vo
brolio
Raulo
Valūno
ir
Antano
kės par.; jis- išvažiuodamas paliko
Apopleksija ............... 596 - 5/8 jimas 31-00, neskiriant amžiaus.
čia net abejoti, ar ištikro gi tai p.
pačių ir 4 vaikučius; išvažiavo J Valūno; jau bus apie 5 metai kaip
Jonas Ustaltis. pres.
iu pirksi te 2 par
75) Įmokant 980
Pažandėms
..............
105
786
V, Rdtkaucko raštas?
Kas. A. Paliulis, prot sekr. Argentlnų, 2 metai atgal. Jeigu kas mes persiūk yrėme, ir dabar nežinau gyvenimų medinį n uą. Kaina $1750.
JĮ Sulyg statistiškų žinių: Ame
kur
jie
randasi.
Abu
Suvalkų
pub.,
apie jį žinote, tai meldžiu duoti žinių
Telefonas Canal 1771.
Kurie čia geriaus yra apsipažinę rikoj nuo akerio dirvos surenka Geltonlige ................. 2,338 2,056
antrašu:
. Slabados kaime. Turiu labai svarbų
nupirksite 2
83) Įmokant 91
Žudynių
buvo
viso
2.388
.2,246
reikalų. Kas apie juos praneš, busiu
A.
Seęetavičia
su miisų organizacijomis, tai turi 14 bušelių kviečių, Prancūzijoj 20,
Kaina 32000.
Ura
visi
|
Balių!
labai
dėkingas.
Jiedu
patys
ar
kas
' Harrisburg. III.
5OO Balių parengia Lietuvos Sūnų Va Box 297,
pripažinti, jog jos ikišiolei vedėsi Anglijoj 24, Vokietijoj 2&, Ho- Saužudysčių ............ ; 456
kitas malonės duoti žinių adresu:
•5) Įmokant $400 nupirksite 2
karuose Draugystė; jis bus Nedėlloj,
w«š
Nelaimėms
............
..
1,686
WHilam Walūnas
“senovišku” budu: galima sakyti landijoj 31, Bulvių Amerikoj su
pagyvenimų 'medinį namą
K&iPajieškau
mano
draugų:
Justino
30 d. sausio. 1910 nou, Frelbeit Turner
142*
E.
Renyold
st,
Springfield,
UI.
91690.
na ............................. ..
195 salėje, 3417—21 80., Halsted et Ba Dantelkaus. Mikolo Urbanavičioe, Jo
be jokio pliano. be jokios organi renka 85 bušelius, Europoj gi 250 Nužudymu ............... 212
•
’•
lius prasidės 4:yĮ0 tįųl. po piet Pel no Lygnugario — visi paeina iš
197) Įmokant >1600.
91500,1 nupirksite nau
107)
zacijos; sistemos —*- teip, kaip “Die- bušelių. Taigi žemdirbystė Ame Saulės užgavimu.......... 34
Veviržėnų
par.
—
Aleksandro
Stel

Pajieškau
savo
pusbrolio
Rapolo
nas iš Baliaus
padirbimui nau
Kitokioms priežastims6,327 6,649 jos Draugystei, vėliavos (karūnos), moko, Sarzgunų par., — mano pus Indriulluno; Kauno gub, . Panevėžio jų 2 lubų puikų taurinį namų. Kaiyas dąvė”.... Ypač tas mušasi į rikoj stovi mat žemai.
13500.
Vabalnįkų parap, Gataučių
Pernai mirtys padidėjo nuo li širdingai visus užkvięčiame, be skir brolių Šateikių, paeinančių iš Reta- pavieto,
' akis, sulyginus jas su amerikoniš
sodžiaus.
Apie
5
metai
kaip
Ame

tumo kaip senus 4«iP ir jaunus, kaip
118) Įmokant |4<100, nupirksite 6
rikoje; seniau gyveno Chicagoje. tu
komis -ir svetimtautiškomis puikiau || Prncuzijoj laukia žvejų strei- gų: Difterijos m, Diarrltoeos 101/ klišus tei p ir raišus.— visus be skir lonės duoti žinių adresu:
kambarių mūrinį nimi. Kaina $1200.
John
teteikia
;
.
riu
labai
svarbų
reikalų.
Jis
pats
ar
orgahizuotomis, su- gera disciplina ko. Užgimė mat nesutikimai terp Plaučių' uždegimo 1^76, Vėžio 61, tumo! Visi busite gražiai priimti ir 1703 E. Adams st., Springfield, III. ka*ykitas malonės duoti žinių adresu:
užganėdinti. Su guodone,
122) Įmokant 3>00, nupirksite 8
Franas Poška
organizacijomis. Todėl jos ir au 140 žvejų laivų savininkų ir 4000 Širdies ligų 379, Apopleksijos 18,1
sb
Komitetas..
kambarių mūrinį namų. Kaina 91759.
Pajieškau
savo
brolį
Kazimierų
3
Charles
Place,
Athol,
Mas*
Minėti laivai žvejoja Geltonligėš 282; Žudynių buvo
ga ir darbus atlieka. To negalima žvejų.
Butkų Ir Tonį Augaitį; jiedu paeina
151) Įmokant $1)00.
31$o4, nupirksite, 2
142, nelaimių 171.
SeptyniomBalins, iš Kauno jub.. Raseinių pav.. Taura- Pajieškau savo buvusios pačios Vik lubų, 6 Įmokant
pasakyki apie musų draugijas, nes J^iewfoundlando pakrantėse.
pagyvenimais
pagyvenimįaia gerų mūrinį
Papusmio sodos. Jie P*tys
namų. Vaina
Kaina ,».. L. .......... 98790.
Sumažėjo mirtys nuo sekančių rengiamas Jaunų xVyrų Draugiško
čia nėra supratimo apie neatbūtinai
torijos
Dalangaskienės, po tėvais
Kliubo, nedėlloj, ,23 ^4. sausio (Jan.) ar kas kitas malonės duoti žinių
J67,
Taiserskiutė.
Kauno
gub.,
Šiaulių
pa

ĮĮ • Indijose, valdonas Nepalio, ligų: Skarlatinos 38, Slogos
reikalingos disciplinos prisilaiky
1910 m, 6 vai. vakare. Frelbeit Tur
154) Įmokant $11000. nupirksite 2 .
vieto, Šiaulėnų parap., NatmiŠkių so pagyvenimų mūrinį namų su kampiAug. Butkus
mą. Vargiai galėsime ir per am- savo\kuno svarumo auksą terp be Karštaligės 69, Džiovos 64, Ner- ner Hali. 3417—3421 80. Halsted st 112 So. Racine
džiaus.
Išvažiavo
Amerikon
4
d.
lap

st,
Racine, Wla
niu lotu. Kaina .....L.......... 92300.
Muzykė F. E. Čanlslus. įžengs 25c.
kričio 1908 m. su kttiLjteduslu vyru.
' žius kią didesnio nuveikti, jeigu turčių išdalino. Mat tokios ma vų ligų 234, Pažandžių 681; Sau- y patai. Užprašo* všsua Chlcagos lie
155) Įmokant 31"0<X nupirksitj 2
tuvius Ir lietuvaites, jaunikaičius Ir ' Pajieškau brolį Joakymų žemelu- Stanislavu Biksnu, kuris paeina iš to
mes. pąnčiosim ir klupdysim tuos, dos teilųęrisilaiko visi valdonai ir žudysčių 44, Nužudymų 17.
paneles atsllanbųrti 4 šį balių, nes nų; paeina iš miesto Panevėžio. Kau pačio sodžiaus. Vyras 27 metų, juo medinius namus sų - n. m pini u lotu.
Vyrų
mirimas
padidėjo
ant
614;
turtingi;
kam
aukso
neužtenka,
tas
kurie ijiatomai nori ne tik padidin-.
................ $2100.
mus kliubo parengiami šokiai yra no gub.; pirm dviejų metų gyveno dų plaukų, rudų akių, nešioja aki Kaina
nius, taipogi Ir barzdų; penkių pėdų
smagus Ir linksmus. Kurk sykį į Brooklyne, N. Y. Jis pats ar kas
-.ti, bet ir stipriai suorganizuoti mū dalina pigesnį, metalą arba javus. o moterių 92.
ir dviejų colių augščio; moka kelias
172) Įmokant >1400 nupirksi te 2
mus balių atsilanko, tai Ir kitų sykį tas malonės duoti žinių adresu;
sų stambesnes organizacijas..
kalbas
Apsigyveno Indiana Harbor. lubų medinį namui- Kaina 92209.
Jonas žemelunas
eina ir kitus kviečia, nes žino, jog
|| Anglijos pakrantėse 14 d. sau
• H
K. Slogi*.
turės smagų laika Orchestra pirmos 3232 So. Halsted st, Chicago, m. Imi ir pasidavė vardu Smula Sikna;
Chicagos valgių peržiūrėtojai klienos;
198) Įmokant |1(
91990
00 nupirksite 8
čia nusiskuto barzdų ir išvažiavo į
pasikaustyklte gerai batus!
sio siautė smarkios vėtros. Visi
pernai rado 3,617.578 svarus viso neužmirškite sausio 23 d, 1910 m. Pajieškau savo vyro Antano Svipas Minneapolls, Minn, atmainęs vardus. kambarių mūrinį natnų. Kaina 92509.
pasažieriniai laivai turėjo labai blo
Komitetą*.
ir brolio Antano Maeiakainio.
Jie Moteris gi 28 matų amžiaus; 5 pė
kių, reikalingų sunaikinti, ne Su paguodone
199) Įmokant 9’1000 nupirksite iJį
patys ar kas kitas malonės duoti ži dų augščio. tamsiai geltonų plaukų, -lubų
gą kelionę. •
.---------------------.. 92509.
12500.
medinį
namų. Kana ....
pilkų akių; dešinios rankos vidurinis
tikusių maisto produktų. Tame
nių
adresu:
Pulkus Lietuviškas Vakaras.
pirštas
trumpesnis.
Susilaukė
kū

Ona Svlpienė
beveik pusė buvo sutaisytų val 183 kuopa 8. L. A., nekėlioj. 23 d.
Teipgi galime paniurti pigiai pui
Pranešimas.
12 j Grand st,
Brooklyn, N. Y. dikio bevažiuojant iš vietos vietan. kius lotus. Platesnėmis tintoms kreipsausio (Jan.), 1010 m.. Wicker Park
Išvaži uodam u pasiėmė su savim dvie
gių
ir
916,732
svarai
vaisių
ir
Siu o m i pranešama Cbicagos dran
2049—2946 W. North Avė.
Pajieškau savo švogerio Petro Bart- jų metų vaikų, Mikola vardu, mėlynų kųės pas
U ĄiĮglijoj, mieste Londone iš- goms, kad susirinkimas delegatų daržovių. Dėl netikusių valgių svetainėj,
(Arti Miivaukee ir Robey gatv.), kauskio, paeinančio iš Kauno gub.. aklų. Kas duos atsakančias žinias,
■ degė *■ gelumbių krautuvės Evan- reikaluose atminties Kovos ties užlaikymo buvo teista 1,442 ypa- Chicagoj, parengia pulkų vakarų su Raseinių pav., Šilalės par. . Meldžiu tam bus suteiktas geras atligynimas.
programų. Bus Dr. A. Rot atsišaukti
Rašykite adresu:
*ono & Co. Nuostolius padarytus Žalgiriu įvyks - 28 -Sausio, §v. tos, o jų užmokėtos už tai baus yvairiu
kausko skaitomas referatas "tmoaii,
Juozapas Kiaurakis
Z. ĮCalbuka
j urgio parap. svetainėje.
mės siekia 5,846.50 doliarių.
pusės milijono doliari^.
Maistas, Gaunama* iš Vandenų*’, po 1311 80. Front et, Phiiadelphta, Pa. 815 Wa*hington
Britain, Con.
*kaitoj t

"Uetuvor Kalendoriai.

Ant

rdayimo.

Paj ieškojimai

APGARSINIMAI

Reikalavimai

VIETINES žinių.

Ban eriai.

Draugysčių reikalai

I

A.OIszevvski

3252 S. Halsted St

A.

.

'

U ",

Geriausi Rankvedžiai ir Va doveliai
pradė Lietuviškoms Mokykloms g

vyežėsl,
ki daėjo lig

“Lietuvos“ Knygy
7X3

No. 490 Dvi Keltini J Tolima glau-

1908, pusi. 22.

getdua ir naudinga*
10c ttonės j JKpuršc poŲ
Kaina..... ....

dukterj turk* ciesoriaus Antonijaus,

svietą, daugybę bėdų ir vargų tikenUjo. Antra laida. U lenkiško vertė
A. Olėerakis. Chlcago. IH. 1992, pu*-

vą. Priedas prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul Latergue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškini*. Chlcago. IU. 1908. pu*-

U L. Tolstojaus ii gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems sa
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia
skaitytojų draugo jau ti ra vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chlcago^ III. 1904,

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HA STED STREET. Kampas 33tios,

CHICAGO, ILL

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.
ŠITA BANKA skolina. jmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių
ŠITĄ BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos
ir moka depozitoriams 3% metams.
'
;
<• *
,
ŠITA BĄNKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00
metams, šios- skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti. ~

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar
lotą mieste Chieago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškai.
ŠITĄ BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeūhmą (“Life and
Accidcnt Insurance“).
2 , .
*
1
t ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip
visos kitos bankos.
.
-__
•

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

No. 124 Robinzonas K rusiu*. Graši
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chieago. Iii. 1903. pusi. 83. ... 2ės

Na 130 Revollucljcs žmonės. Para
šė A. Nlemodewskt, vertė K. jPmda.
toriu*. 7. Paukštis, 8. i’onas Jėzus
Varšuvoje. Knygelė (dėmi kjeKvienam
Chlcago, III. 1908. pu*L 78. ...... 20o
No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė M Nazareto. Apysaka iš laiką
kankinimo Kristaus. Eugenijus S n*
Vertė J. Laukia. Chieago, III. 1906,
pus). K X (Alt* knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)
No. i&5 Zriogu* n e p. 1 užkiš- Vertė iš
švediško Neri*, lamu grasi apyrakhvedū *u varginga lųergiua ir laimi*
giau gyveno už kitus, hpsivedusius su
turungeir.s.
šita Apysakėlė užima
k 1A vieną jauną vaikiną ir merginą ir
M. kaip turtingo prekėjo suns apsi
Telpa čia sekanti a.tsaKymal: 1. sun, takiai* 2. Viesulą, 3. Motiejus Bali*
| 4. Laisvės šventė. 5. Juras, 8. Redakmokina žmogiško* doro*. Chicarni
ip. Ii:J. 1 J*l- SA ...» .... .... ine

Na kOC Akis už skL dantis už dan
ty. Juokai vien am o akte. 'Perdirbta Iš
vokiško. Chieago. UL 1907. pusL 29.
Katn;«..................... v-•••• 10®
viename akte.

TRUMPAS ŽEMAS APRAŽY derinę.
Pl-Liniejl gugi liTjti* uždaviniai

Pagal lenkišką autii-

Vilniuje 1906, puri. 112. 35c.
Icagrv IU. čiu*.
.........20c
724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA.
Antras pataisytas išleidimą*
Na 507 Gamtee letorila Pagal Bert Vilniuje 1808. pueL 79................ 2te.
V*rtė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau■ęliu vabalų, žuvtų, žmonių, medžių
720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
u akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš žemė* aprašymas, (su paveikslėnais
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos ir semlaplals).
Sutaisė Nėris, čia
istoriją, ypač tuos dalykus, j kuriuos trumpai, bet suprantamai aprašytos
žmonės žiuri, bet jų gerai Besupranta. vižos penkios ■ velto dalys, su 74 pa
Chlcago, UI. 1908, pual. 900.......... 50o veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir
medžių. Tinkamiausia geografija vniNa 508 Gamta* pajlegoe ir kaip Ii kams pradinėse mokyklos* Chieago,
25c.
Jų naudot'.*.
Pagal Bltneri sutaisė III. 1898, pual. 94............................
šernas. Svarbios moksliškos vertės
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ
knyga, ra daugybė paveikslų įvairių
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau Jr pavyzdžių Rinkiny* pradedamomdojimui gamtos pajiegų. Chlcago, IU. sioms mokykloms ir žmonėms, norin
1984. puaL 188........................... ... 50o tiems išmokti gerai sąskaitoti. Pir
moji dalis. Surinko P. Benderius ir
, N* 516 Iš kur atsirado musų nami P. Daugirda. Antras pataisytas išlei
dimas. Kietu aptaisu. Vilnius 1909,
niai gyvuliai Ir auginami augmenys?
pust 10*. M*.........................................30e.
Pagal Kvakevičlų sutaisė šernas. Su
paveikslėliai* Chlcago, UL 1901, pus
1630 DOVANELE. Skaitymo ir
lapių 73.................................
.... 20o
žynio Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė Sutaisė Ksaveras Va
Ne. 525 Kaip gyvena augmenys?
Su daugeliu paveikslėlių,
Pagal Lunkevičtų i.- kitus sutaisė šer nagėlis.
metu aptaisu.
Vilnius 1909, .pusi.
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra 138. ..................... ..I.....< 50ę.
šymas apie jvairlus musų žemės aug»
los. jų sudėjimų ir atmainas, gyvj Ir
1634 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi
dalų Iki didžiausių Ir tobuliausių. Chl rinkinys čia telpa 38 pasakos val
cago, UL 1901, pusi. 129.................... 35c kams, gražios ir pastumiančios valkų
r ot auti.
Vilniuje 1905, puslapių
72 ...............................
15c.
Na 528 Kada Ir kokiu budu svietas
eui vertas. Parašė Prof. Dr. M W.
1637 , NAUJA
ELEMENTORIUS.
Meyer. Iš vokl-čių kalbos vertė J.
Ilgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve Vaikams dovanėlė. Parašė A—iš—B
Lengviausiai ir
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že T ecias išleidimas,
parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje
mė Susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
1987, pusi. 48. ... ...................
15c.
rado ant jee gyvybė. Su paveikslai*
Chlcago, IU. 1906. pusi. 140........... 36e
1641 PIRMIEJIE SKAH MAI muNo. 527 Kada Ir kokiu būdu gali s’ų vaikams pavesti. Sif I l A. Ada. _ gražių
_
. _pasJ ilčių, dai
•vieta* kada-nor* pasibaigti. Parašė ta. Su daug
Prof Dr. M. WIlh.Mcyor. iš vokiečių nelių ir paveikslėlių; teipgl yra ir
re'oriosios litaroe norintiems pramok
kalbos vertė J. Ilgaudaa. Knygelėje
ti skaityti raštų. Rygoje 1906, pusi.
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori aš
52.
........................... i......... 15c.
vižiaotl, kada ir kokiu budu gali svtata r pasibaigti, tegul perskaito šitų
1844 RINKINtLIS< VAIKAMS.. Pa
knygelę. Chieago, Iii. 1906. pusi. 133 sakėlės. apsakymėliai, dainelė*; žais
lai, mĮslial ir tt Vilniuje 1904, pusi.
w.Į ....................
loc.
No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmenlų. Pagal Bitaerj sutaisė šernas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ilgas pas žmoae* jų susekimas, vystymąsi ir tL
Su paveikslėliais. Chieago, IU. 1908,
pusi. 113......................
L 30c

(Apdaruose L

Vilniuj* 1905.

*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE Ant
roji dali* Knygutė ai ajam ir tročiajam mokyklos skjfrii -■j Vaikams,
tojaa P. Benderius, j Kietu aptaisu).
Vilnius 1909, pual. M 1.................. 35c.

1649. VAIi-.Ų DRAUGAS
4r išleido P. Mikolaihisį 81
veikslelių. Tilžėje 1907:»pus

’•

Sutaisė

110 pa64. 15c.

K

1650 ŽIUPSNELI!
y«elė vaikams pašiakaityti Ii I pa sis
VŠn
taisė Ladislovas L.
ygž susideda
iš 138 pasakų, istoi^,eilių
__ , _
t_
ir „
m|slių, turinti suvirtum 40 paveikslėliu.
Vilniuje 1906, pusi. 192. .;.lL7725a
25c.

121) ARITMETU
, Sutaisė Si
Shačkauskas. Leng
_____ išmok___
būdas
tl skaitliuoti (rokuoti).
Knvgą^ pril
dalyti Į penkis skyriui, , Skyrius I
— Apie skaitlius.
skaitliu*. ŠI
Skyrlįaį II — Tr»
Tbrtimtiniai
piaiai.
Skyrius III)
trupiniai IV — Priįygki imsi ir proporcijos, Skyrius VJ P •< plercijų prievrdinės.
Chieago,- UI į 1897, pusi.
!<<. ...
.Į. Įi.,... 25*

t

1280 MUSŲ DIRVĄ. Skaitymo knyi liaudies mokyklai ir gimnazijai.
Sutaisė M. VasUlaiuįuų ] Ąr J. Matu*
lenčiu*
Su daug*
Kaune 1907, pusi. 151
850;

1326 ŽODYNAS L
ANGLIŠKOS KALBOS.
A.ALDUD j t J 7H1|»
.
OU*
taisė A. Lalls. čiajraiii tisus lietu
viškus žodžius išguldytus' angliškai.
Kožnas žodis psženkjintas kuršyvoms
litiroms prie kokio grąmątiko* skžf
Cnj gos formatą®
rfau3 jis priguli.
8x9 eollus.
Kieti •u< imo apdarai;
Chieago, III. 1902, ?UEd. 382. $2.00;

ŠKALLIR1327 ŽODYNAS AN
is II). 8$
TUVIŠKOS KALBOS; (
sus anglį*taisė A. Lalis. čia
kus žodžius išguld :ub lietuviškai,
dtio
k
Prie kiekvieno angliška
ip zod.
se, yra pridėta tarmė,
angliškai tirti, teipgl k vienas
din paženklintas kursyve
prie kokio gramatikos
-----tyrlaus
priguli. Knygos formatas 6x9 colii
u rakiais drūtais apdarls. nugara
kampai drūto* gražios moroko si
ro* šonai audimo, _
1645 SKAITYMO KNYGA mažiems šas aukso Ii taroms,
ipų
4r .dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
muruoti. .........
je telpę išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų biografijomis Ir paveiks’ViaKAI-AJt1328 ŽODYNAS L3
laią
Tai yra didelė chrestomatija,
I-UETUVIŠr
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo GLIŠKOS IR ANGLĮ
f- I Ir' IC
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi. KOS KALBŲ (abi ė
32!7) vienoj*
308................................................
81 00. t y. No. 1326 ir N
pdarai tokie
knygoje. Formatas
1847 VAIKŲ SKAITYMALIAI su pat kaip Na 1327. Į

No. 548 Orą* Vanduo, Šviesa ir ši
luma. Lekcija Prof. Bloehmann’o. Su
Lietuvos žemlapių. “Kas skaito, ra
KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsu reikaNo. 225 Gedaus vėliau* negu nie taisė šernas. Visiems suprantamai ap šė. duonos neprašo”. Vilniuje 1905.
rašyta
ypatybės
chemiško
ir
fiziško
ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime ui visus kitus.
kad. Komedija viename, akte. Pagal
pusi. 259. ..............
40c.
proceso, aiškesniam parodymui kurio
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių.
1648 VAIKŲ ŽVAIGŠDUTt.
KnyChlcago. Ui. 1907, pusi. 138. .... 40c
Į
1
. BANKOS VALANDOS'
\
zęabė 1 ir II mokyklos skyriui ir vai
No. 257 Kun. Gramuloe rsštlnyėl#.
Pasi
Mošų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigy ir Sifkorčiy kas
No. 553 Paėjimas organiško svieto. kams pramokusiems skaityti.
je. Komedija viename akte Parašė
skaitymai ir pirmutinės gramatikos
Pagal
Bltneri
sutaisė
Šernas.
Knyga
kkn.
FrHudor.
Grąžtai
parašyta
ko

dien nuo 8 valandos ryto tkt 9 valandai vakaro, o nedėldiecais ir šventomis dienomis nuo 9
žinios. , Sutaisė mokytojas P. Benmedija. tinkanti perstatymui. Chiea didelės moksliškos vertės. Ji aprašo
valandos ryt<^ iki 9 valandai vakare.
go, IU. 1908. pusi. 14.............
15c tvėrimus! viso sutvėrimo Ir visų gam
Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
tos sutvertų daiktų; parodo, nagai soNo. 262 Mlndangla, Lietuves kara nfjudua ir giliausius žemės sluogąšiokiomis dienomis:
lių*. Istoriška* paveiksi** 5-ee aktuo oim, Jeug milijonų metų atgal gyvo 3252 S. Halsted Street
Nuo 8 valandos, ryto iki & .valandai vakare
• *
se. Lenkiškai parašė Julius SlQwao- nvM'jo ant šėmės augmenis, vabalus,
kL Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. žvė.-.a paukščiu* Ir tL Su paveikslė
Nędėldieniais ir šventomis dienomis:
V. Kudirkai. Chieago, UL 1900. pua liais. Chieago. 111. 1905 pusi. 137. 35c
Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Na 566 Senų gadynių išnykę gyvi
l*pių 86. i................... ..................
25*
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė
Pknedėliais:
j
Na 589 tvirto pabaiga. Iš rusiško fe>rna8. gu paveikslėliais. Aprašo s*
No. 288 Pl-'ml Žingsniai. Drama ke vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- ‘ niausiu gadynių (vairius sutvėrimu*
Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
turiose veikmėse, parašė Br Varg U- kad* bu? tvieto pabaiga, tegul P*f- gyvenusiu* ant žemės dar prieš atsi
’ : „ Nuo 8 iki 9 valandai • vakare.
šas. Drama parašytr Iš revoliucijos skaito šią knygelę. Chieago, UL 1962. j įguldytu* lietuviškai. Prie kiekvieno
J: Norintieji šu patim Olszewdriu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreipti? augsjudėjimo Lietuvoj. Chieago, III. 1909, PUbl............................................... 10c radimą žmogau* šiandien tų sutvėpual 50................................................... 20*
čiau nurodytose valandose. ,
Fanl
hunus
gilius
Na 597 2v*ry. Ir žmogų*
Pagal
kua“8 žmonės, kasdami ^
Uu’
, , GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami/
šernas
MokyVm *šulinius,
m***
Mokate*
uHn,u’- kanalus,
kanalu«- arba lipdami iš šežeNo. 295 Piotro Caruso. Vieno veik Schmehl j sutaisė A
kūno visokių žvėžvš- m4s sugils,
anglis, randa giliai palaidotus teže
smo d f* m* Parašė R. Bracco. Vertė apte sabulavojimą kuno
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis rtų paukščių, sąnaricojų. tarnapllvių Iaej*. Tūlų sutvėrimų atrado čielu*
nesugadintus kunus, užklotos
užklotus keiiollkelioliŠių laikų atsitik imas. Chieago, 1U ir žmogaus. Kiekviena* žvėris arba
1908. pusi. 32. ...................
10* gyvt* aprašytas kas sau^ąu visomis jo ko* sieksnių storio žemės eil* Jie
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 7ra šiandien išstatyti (vairiuose muzėjis tveria. Su paveiksiėllita. . Chlca-'
kurtų žmonės mokinasi paveiksmų tragedija. Parašė H. Ibseo. go. III. 1906, pusi 313. .... .X. $1.00 rtart. kaip sena yra musų žemė. MokApdaryt* ..............
*..... $1.28 sllnčiai, pagal storumą it senumą že11 rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver
1 mės sluogsnių, kuriuos* tų sutvėrimų
tė K. Puida. Veikimą* *Uibuva Nor
N* 606 Airija. Lapai Iš istorijo* kunus rond* gali spręsti, kaip sena
vegijos šiaurėje karaliau* Eriko Kru
tarls, Spaudon perengė d-ras J. Bas> vinojo Kirvio laikuose. Chieago, UL Airijos. Parašė A. Janulaiti*. Chica-1 7™
žemė ir kaip seniai žmogus
navičiuB °’atųs bijognUiški apipasa 1908. pusi. 77. ......................
so. UL 1908. Tusi. 53.................... ant Jos atsDada Chlcago, III. 1900,
...
.
I.aiiįiė Atsitinka netikėtai, bet lakojiniai ka.-Kurių Lietuvos vietų Chl
" —
fixo
Visi, kurfe užsirašys ims manę
bai r^tat; ją reikia užpelnyti
cago. Ui. 1935, pusi. 301. . .
.... yse
No. 331 žilė galvon — velnią* vuosuv
/
fonologija
arba
mokslas
Apdaryta.
No.
c:.
“
LIETUVĄ
”
arba
-"VIENYBE
LIE
neNelaimė beveik visada ateina
degon. Komedija vionasao akt* Pa įpi* AtKi-u jtąttta* Pagal Dr. M. Hatikėtai*
TUVNINKŲ” metams, kailio nauji
No. a44 Iš Gyvenimo SamoJMy. gal lenkišką sutalrt M. P—i*. Chl- beriant;^ parašė šernas. Su paveikslė
Milfflohieriųs Andrew Carnegie ei- skaitytojai, prisiųsdami $2.00 prenu Apie Lizdiniakus ir kiti naudingi pa
10c liais. Yra lai svarbiausia moksliška
1902, pusi. 3L .
dainai parku paslydo ir parpuolė teip meratos, gaus dovanų knygomis ver mokinimai
No. 65T istorija Suvienytų Valstijų
10o
knyga apie visa* musų pasaulės žmo- šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir
smarkiai, kad pats, be parko sargo tės $1.2i> pagal pasirinkimą iš ma
No.
381
Gyvybė (kantatas) ir kitos įię veisles. Ji parodo visų viešpatys dar prieš atradimą Amerikos Iki 1896
pageŪjosr negalėjo atsiekti.
Tokis no kataliogo.
_________
Jonas____
Vis čių. visų žemės kraštų Ir net mažiau m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado
pats atsitikimas buvo ir su kitu miP.' A1IKOLAINIS,
No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio trumpa poėmo* Pr rašė
koška.
Telpa
čia eilė*; Gyvybė, II sių šalelių žmones ir jų paveikslu* Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
'lijeuieriu, R. Wajsh. Chieagoj.
Jis Bos 62.
• New York City. atsiminimai.) Parašė Vsevoiod Garėta.
tvirkėil*
Vylius.
3
sonetai,
Proverbal
irgi pidamas šaligatviu paslydo irt
Aprašo jų kilmes, parvą. tikėjimą, pa veno. kokio žmonės pirmiausiai iš
Vertė A. Laito. Užimanti pasaka iš lai
parpuolė teip smarkiai sužeistas, kad
kų karts maskolių su turkais. Chiea ir JautinuL Chlcafo, I’L 1907, pus pročius. užsiėmimą ir abeinai viską. Europos pradėjo plaukti | Ameriką,
jį turėjo nuvežti karietoje namon, po
15c Kas nori pilnai pažinti žmonių isto kokios karės buvo, už ką kariavo Ir
go, UL 1906, pusi. *81.........................20c lapių 41.........................
daktaro globa.
riją. tegul perskaito šią knygą. Chl- kokiuose metuose; kiek buvo pietįSkaitant laikraščius, matome, kad
No. 397 Kėpio* kšnčio* Eiiė* Pa cayn III. 1903, pusi. 667...........
82.00 deatų, kokio ir kiek kuris -gero .šiai
No.67 Lietuviškos pasakos (vairios. rašė Liepuka* Chlčago, I|L 1909, pus
kiekvieną dieną daugumas žmonių
Apdaryta......................................
82.50 šaliai padarė. Prie galo knygos telpa^
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. lapių 28.
taiupi( sužeistais netyčia.
Išeina iš
.......................
10c
Suvienytų Valstijų Konstitucija kuri
čia telpa 141 labai gražių, juokingų,
namų sveiki ir linksmi, o jau dau
N* 841 Geografija arha žemė* ap yra reikalingiausia žinoti kiekvienam
No. 4 Alium* Ir kito* pasako* Guy išmintingų I: žingeidžių pasakų. Chi
giau jokiais negryžta. Daugumas net{
N* 436 R*volluc’>* dainos. Suran rašymas. Pagal Geikie. Nalkovakj ty
tmagut. gyvenančiam šioje šalyj*
m>rtį į tokiuose atsitikimuose sutinka de Maupaasant’o, vertė J. Lauki* eago. III. 1903. pusi. 280........... . 81.25 kiotos iš visur 24 d.Jnae naujo* ga
4—' o terp tų visų nelaimingų susižei- Telpa šio* pasako*: 1. Ąllum* 2. Ne Drūtai apdaryta. .... .................... $1X0 dynės iš revollu .-Ijo* atbalsių, Chiea kitus sutA'jš šernas. Su paveikslė- Chlcago. UL 1896, pusi. 384. .... 81A0
’
izia,
Aiškišl
ir
suprantamai
aprašo
tikri
*brangieji
akmenys,
3.
Baimė,
ditnų ir netikėtos mirties turime dar
Ta pati audimo apdaruose, aukso
go. UL 1908, pual. 30...................... 168 rusų žemę, jos pavidalą, didumą ir
priminti ir ]>aprastas ligas, kurios ly-l 4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
lltaros ant nugaros ir- šono.......... 61A5
Na 68 Lietuviškos pasako* (valrlo*
Piktumą; jo* (tainu*. jų vardu*/ augšgiai ąįteina netikėtai. Maža permaina1 dūkėlio, 6. Mėnesienoje. 7. Vaiduty*
N* 442 Svajų* arba vaizdas sieki y. vulkanus, metančius iš savęs ugoro. ųžsišaldimas. atsigėrimas nesvei 8. Užžėlusioj padangėj, 9. Atsikirti Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia II.
No. 658 Istorija Chlcago* Lietuvių,
ku vahdens. suvalgymas nesveiko mai mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų mo augėtybė* Tragedija-poėm* Pen a|; iš kokių sluogsuių susideda žemė,
pasakų, bovi ja učių kiekvieną skaity kiuos* aktuose. Parašė Jonas Viakoš- kur k kiek joje yra ingpų. geležie* jų parapijų ir kun. Kraučnno prova ra
sto. dmai- ■pagimdo ligiaįs. .
I
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra
ka.
Yra
fantastiškos
ptešinėli*
para

1
žinodamas, kad nelaimė ne vienas Iš geriausių raštininkų pasakų toją ir klausytoją ir labai naudingos.
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek laikraščiu “Lietuva**, buvus* balan
. siunčia pranešėjų, ar esi prisirengę®
Chieago, UI. 1993, pust 330. .... 81-25 dytas sceniškoj* formoje.-Chlcago, III. marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, džio mėnesyje 1899 m. ą^la telpa ap
iš
žmonių
gyveuimo.
Chieago,
UL
1908,
1907.
pusi.
135
..........
‘
.
i:
.............
40*
prie netikėtos nelaimės arba ligos?
Drūtai apdaryt*........................ ..,81-50
gylis; kokie kuriuose ..vandenys: ra- rašymas: kiek lietuvių yra Chieago35c
t'■ '
Jeigu: dar ne esi. tai dasižinok. kad pusi. 136..........*.................................
rus, prėski, kartus: kokie juose gy j* klek lietuviškų draugysčių, su ko
yra atsakančios apdraudimo kom
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da kiais vardai* ir siekiai*; chronolo
No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė
. panijos. išduodančios a;>draudimo rašSurinko Dr. J. Basanavičių* Dalia III. 1
limis: išskaityto* viso* viešpatystė* giška peržvalga Chieago* lietuvių dar
v
tife. su kuriais nelaimės atsitikime Prison Svett-Marden. Lietuviškon kal- čia telpa 202 dar gražesnės ir juokiu gjį
karalystės, kunigaikštystės, respubli bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
gausj pašelpą.
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
kos ir tL Kiek kurioje žemėje yra baigai 1900 metų; istorija jų parapi
6—CbUMO. 111.
Apsidrausti gali kiekvienas už to-i sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
kią balną kokią nori.
Mažiausias ga. Didelio formato.
Chlcago, UL nrtit-ii ond.rTrt...............................
Ta grU.ismaL lietus
ir sniegas. Km yri papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš- tuva**. Chieago, III. 1901, pusi. 580.
k<> Jl%
moKestis. yra $5.00 ant metų, už ku-« pusi. 235.............................................. 81.25 Drūtai apdaryt*.............................. $1J» debe.lal
darbiai, ir tiesos; kokie mietus!, su Kaina.
............................................H-00
riuos kompanija laike ligos ar sužei- Apdaryta .................................
81.50
kiek gyventoj* fabrikų, pramonių; Apdaryta...........
.................. I1-50
Na 70 Listuviško* pasakos (vairi**
* V**n,° - išmoka $5.00 į mėnesį, o jeigu
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai,
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. tyrėmis verta
liktini užmuštas kokiam atsitikime,,
Chicag<x
lytus ar giedros; kur koks ilgia die
No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside Chlcago. 1)1. 1905, pusi. 299. žtej« daarba įnirtum iš priežasties susižeidiNo. 878 Lietuvių PratSvIal Mažoje
.... 76o nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
Ii ų. tni išmokės $12*5. .Jsigu mokėsi, danti Iš devynių sekančių gražių pasa lyje, - t*ip kaip ir pirmesnėse dalys* ! VL.rvL
t" ...
81
j
OO
lių. ant geros standžios popieros spau Azijoje nuo senovės iki Jie pateko pa
, AiO.OOį J metus, tai gausi dvigubą pa- kaičių; Atsisveikinimas, Vagis, Kas Dro, J. Basanavičiaus surinktų paša- j
................ t • • v
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
dinis
Aellią. ir teip toliau.
Pašelpa eina kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo-1
Na 472 ApeirelšMmat atmosferoje
82X)0 lėtojas (Dr. J. šllupes). Knyga turi
fr^igal, atsargumą darbo.
Kas dirba das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, kingų pasakų. Kiekviena* nusipirkęs arba meteorologija. Pagal profesorių Ksiii*
283 puslapiui ir 4 dideles mapas. pa
M^rsargesni darbą tas gauna diįfcsnę Buvto esybė. Chieago, III 1902, pus iš paminėtų knygų I, H, IU ar IV Vojeikov’ų LUtaisė ėeraas. Aprašo, iš
Na 655 Istorija ateina. Dalis L rodančias vietas, kur senovėje gyve
lapių 99.
.................................. 15c dalį, turė^ per visą savo amžių nei*
S Platesnioms žinioms tame' reikale
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 no lietuvių pmtėviai. Aprašo lietuvių
semamą pasakų turtą.
••ei plįitės pas
m. pr Kr. iki galutiniam išdalinimui padėjimų dar 800 metų prieš Kristau*
No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vi-' Drūtai apdaryta. .
rioe
šviesos
ir
šešėliai,
ir
daugybė
31.60
6O0
imperijos Aleksandro Makedoniškojo gimimų. Chieago, Ui. 1899.
A OLSZEW3KI
fių
bei
V*lnių.
Pasakos
surinktos
d-ro
kitų
{vairiausių
ore
apsireiškimų.
Pla

U6 m. pr. Kr. *»ursrt Dr. A. Bac*v>
■-£.* So. Halsted st,
Chieago, UI.
J. Basanavičiaus, šioje knygoje talpa
No. 861 Apie turtų išdfrbimų. Pa
No, c71
-aikrodinlnko atmlnlmaL čiai ir labai suprantamai paaiškinta, čia. Su paveikslsM). parodasčlais tų
keli šimtaT gražių pasakų, apie rojų Pas^k Erkman-ftatrijanų sutaisė 8. M. kaip galima sužinoti oro permainas ir laikų pin-nida* sienas pilių, tvirto rašė Sčhram. Vertė S. M. Veikalas
(dangų), čyščių, pėklų; apie giltino, Paveikslas iš Napoleono I paskutinių daug kitų Jdomių dalykų. Klekvi* vių; typw* kunigų tr kareivių. Hiero gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), jų kariavimų. Chieago, I1L 1907, pus nas aprašymo, aiškesniam suprati glifas Akkadų rašto Ir tL Chieago, DL kiais keliais Išsidirba turtai, kaip jie
velnius, jų vaidinimus! ir tL Pasakos lapių 44..............
raalkrauua Ir kaip atsiliepia ant gy
.... 13e mui, parodytas ant paveikslo. Noria- 1904, pual. 498. ..•• .... ....
Ta pati tvirtuose apdaruos* ... $1-26 venimo draugijos. Chieago, IU. 1900,
Gramatika anyliijcot kalbos moky- užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
Įtls be mokytojo (apdaryta)... $1.00. vo girdėtos. Panevėžy)—- pagal tar
Na 76 MaxJm Gorkij. Pasakojimai.
Vaikų Draugas arba kaip mokytis mę panevėžiečių; šiauliuober
-pagal H rusų kalbos vertė A. L— is. Turi jg*buvį ir pabaigą. Pagal Hoiiporng,
‘skaityti Ir rašyti be mokytojo.. 15c. tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa nys: Giesmė apie sakalų. NenaudėHa. Falbą ir kitus sutaisė gemas. Aprašo,
No. 858 Aukos Karė* Dievui. Para
Naujas Budas mokytis rašyti be gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts
kalbos D. Bu paveikslais senoviškų kė Jonas Grašys, ši knygelė aprašo,
ipokytjojo ..................................-____ ioc.
ko
laikosi
ir
kaip
sukasi.
Kas
yra
m
»
kokios kada buvo karės, kas buvo jų
į Aritmetika mokytis rokundų b* voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; šeši ir viena. Chieago, IU. 1906, pus lė, Ivalgidėe, mėnulis, planėtoa, ko- liekanų ir 5-tais spalvuotais temis
prieiasčla. kiek blėdies padarė ir daro
(mokytojo (apdaryta) ................... 35c. Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt lapių 103............................................... 29c
f Pinigus siųskite per Monęy Ord*f Chieago, m. 1903, pust 470. Popleroe
Na 90 Olltipa. Graši apyaakii iš
apdaruose. .».. ..
$1.50
Biuo adresui'
T
Audimo apdaruos*
$2.00 laikų savitarpinės karta šiaurinė*
P. MIKOLAINIS.
Amerikos indijonų. Vertė A. Olševj&°x 6?.
ą
New York City.
No. 44 Ii mano
(8oub skls. Antra pataisyta laida. Chlcago,
kalbos
toriaus pav.)

1329 ŽODYNAS. T
1328, tik pilnai ap
gražia moroko skūra
1817 TRUMPA L
BOS GRAMATIKA,
kykloms vadovėlis,
jas Juozapas Darni;
1909. pusi. 89........... į

s A. Olszevvski

/.r

A. OI.SZHVVSKI

: 3^52 SOUTH HALSTED ST.

Netikėtai.

Naudokitės iš progos.

Knygų Kataliogas

F

paminė Mokykla.

CHICAGO, ILL

Gintautas, Nurod;
kalba sunaikino
Lletuvų ir kaip ji
sulyg šiai dienai.

p lenkiška
moralizavo
lietuvystei
ul im

No. 907 Kaip
vojoT
XV amžiuje. Augi i;
Parašė A. jpuei. 34. ....

No. 921
bar. Parašė
N—as. Telpa
labdarybė, II.
labdarybė ir UI

liaus Ir da
Vert* M
rėš pagonį
| flenuoll
: labdary bi

No. 925 Moter
joje. Parašė J.
aiškina moterų
rams. Kalbėtojai
medžiagos.
Kaina. ...

teta žmon
ha knygel
todėl yr
ii sau Cau
pusi. 4L

Prlarfel i*
Na 948
klausimo. Rašte!
vystės reikalus j
po jtekme
1905, pusi. 28. ..

No. 970
nėl i*. Telpa čia Rusi.
patarimas, pertektoji!
▼6a, draugijų ir sus
žodžio ir sąi
Chieago, III. 1907,

lietuvi
intis lietiRusijos ir
dcago, II.

likos Knygyolkijos vis**
y putos laiąimų. laisvas

Na 1102
mažų kūdiki
Chieago, UL 1907,
No. 1140
vunų.
geliu paved
Chieago, III. 1907,
No. 1157 K
auklėji maaf
D-ro J. šliupo
lapių 91.- *...

Na 1176
mai. Vadovas
vėl. Populiari
mą valgybos. Parai
Su raštininko leidimu
Knyr utė nuro
rie luti, taip pavadi!
gial
tai* Chieago

tas apie klausiOtto Carqu*.
vertė J. Laukis,
mėsa ir kal-ki>
dilginanti vai, manėms mais, pusi. 113. 30c

m mokslą* apie
No. 1135
Pagal Bernesą.
užlaikymų
isė bernas. KM
D-rą Noil ir kitu*
_____ pataikys apjų su atyda
sisaugoti nuo visokių lita^'JlriiiikM
čielybėje savo sveikatą, pailginti saauginti sveikus ir tvj*
vo amžių Ir
a* Chlcago, UL 1897,
tus savo vaikus.

No. 1210 .
Skačkauskak.
skaitliuoti
j penki* skyrius,
skaitlius.
Skyrių
Skyrius UI —
Skyrius IV —
c Įjos. Skyrius V -

Sutaikė 3.
būdas išmokti

^^^=e=

IF NEUŽGINČYJ&M1 v
F
darodvmal

Neapsigauk , pats save..
Vyrai ir moteris, kurie ajaigandinėją patys, yra didžiau*! savo priešai
Dievas davė Tau sveikatą, tą dūUiausią tart^ idant ją sergėtume! ir ateakanii mažų upelių. , Didelį* medis
čia! naudotumeis. Didelės upės susti
nančioe žmogų r- ligos ir išsiplėtė ją
ilaugą U mažų atžalų teipgi ir sunkio*
ii menkų apsireiškimų nesveikumi todėl jei pajutęs tuojans nesigydysi o šaky-,danu lauksi rytojaus, tad* apeigai linėsi patsai sarę. Jei šiandien Tave vargina
Utkjetėjiąnm Greitoji. Galvoskntrdis. Reumatizmas,
llba ligos: ~
širdies lig
ipnninosi negerumai. Kepenų Ilgos. Dusulis Bronehitis.
.ilpn.-jimsš. Nerviškumas. Ptaurių ligos, ir džiovos,
im^iznui Šaukei-M Syphilis. Lytiškas silpo urna*,
Triperis. TrtpėrinU renmatii

Sifkoiles ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta

ir

Mobili**: Nenuolatinis ir i

Jei nori, kad tavo 'siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
iųsk juos teipgi per —

f Olsxewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo (steigtas
prie laikraščio "Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje šlubelėje po No. 941 330! flace, o kad žmonių reikalus
Ifaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats O1szewskio ofisas randasi
sįavame, didžiausiame ir grasiausiame šios miesto dalies name
Vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir
čia vėl padupdame dabartines kainas Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
i v Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 uz 100 rublių.. Dabartinės
Jfkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
tkančios: .
j.
1J Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdamj
New Yorką per 8 iki 10 dienų .......................
$66.10.
2J Norrfi Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j
Baltimore per 12 iki 16 dieirj............................... r....... $56.20.
3J North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j
11 New Yorlcą per 9 iki 12 dien...... .............................. ... .. $60.20.
ą.- North German Lloyd, Es^resinė Linija, perplaukianti mares
.. $64.10.
1 iš Bremo j New Yorką per 6 iki8 dienų
5. Hantburg-Ameriean linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
j Nevy Yorką per 10 iki 14 dienų ........................................ $62.35.
Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo j New
Yorkąk per 8 iki ib dienų .. .. ....1..............
$66.30.
7. CanadHan Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- ^Montreal per 12 iki 15 dienų ................................... $60.30.
3. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš. Liepojaus
. $60.00.
j New Yorką per 13 iki 18 dienų t^..;........
. $56.60.
). Hamburg Phkadelphia ...................... .............................
Dabartinės šifkorčių kaino* išvažiuoti Europon nuo Cbicagos
iki Tilžė* yra sekančios: '
j-.
L [Hollaiid- America h Ltnija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ....................
$55.60.
?. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore
j Bremą per 12 iki 16 dienų .....'...........
$53.201
3. North German Lloyd Linija," perplaukianti mares iš New
Yorko j Bremą per 9 iki 12 dienų....................................... $54 20
L North German Lloyd, Estresini Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko j Bremų per 6 iki 8 dienų ............................ $61.20.
5. Hamburg-A merican Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko '
į į Hamburgą per 10 iki 14 dienų............... ?......................... $55 85
6. RetL-Siar Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antwer^pą per 8 iki 10 dienų........... —................................................ $57.80.
7. \Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Montįreal į Antwerpą per 12 iki 15 dieaų ......................... .
$50^85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
j Licpojų per 13 iki 18 dienų .....................
$54.00.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo
Rusijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdoma*.
Į Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus rašykite mums į kur
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduokitė mums visų vaikų metus, o męs •’tgal pačta prisiusime jums
visį Jinijų kainas, tada jus pasirinkę sau ‘liniją kokią norėsite,
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes
kuo greičiausai išsiųsime.
Adresuokite mums visada šitetp

Chicago

DP. B. B. COLUB9,
Didžiausias pagauleje
Profesorius medicinos.
Uždėtojas Oolitus N. Y.
Medieal Instituto ir au
torius .garsios knygos,
“Vadovauta Sveikatą”
kur) apsako visokias li
gas ir kaip būti svejkųo
apsirgo* išsigydyti.

Biznieriai, kurie turite neatsakam

I namų ant Halsted st.. arti musų
New Haven, Conn.
Ln|os. Galite j| pirkti arba paimti
J. J. Vaitkevičius,
583 Grand Avė.
ant randos. Parduosime arba paranPMIadelphla,
Pa.
žavėsime visų namų pigiai. Ne reikalaiujate būti susikimšo savo bizny M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

je. (tada mes jums duodame puikų,
Portlsod, Oreg.
2 kibų, naujų, tvirtą murin| namų.
John Browman. Browman News Ca
BU
PU
i
135 ilgio, o 25 pėdų pločio,
kiaušiai (taisytais gyvenimui 6 kam
Buttlt, Wash.
bariais. ir didžiausiu Storu, ant to
Foreign and . Domestic Pariodical & Newspapsr Agency
kių (išlygų, ant kokių pats norėsite.
Ateikite apžiūrėti!
'
Woreeeter, Man.
• į
A. OLSZEWSKI
Paltanavlčia, 15 MUbujy Street.
3252
Halsted st., Chicago, III.

M.

Kur gauti “Lietuvą.”
Gąlima gauti
kiekvieną savaitę
•'Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:
BROCKTON,

J. Pocius,

M A SS,

“Lietuvos” Agentai

HAMMOND, IND.
Juciavičius, _ 235 — 155th
HARTFORD, CONN.
Lesevičius,
. 40 Mulberry

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis,

Boz 708

670 W. 18th

JERSEY CITY. N. J.
Rėklaitis,
234 Wayne

Chicago, III.

NORWOOD, UAS&
B. A. Tumavičlus,
28 Austln
l
Psterson
A. Varaškevfčlus,

Plttston, pa.
J Kazakevlčla.
103 No.

ROCKFORD, ILL
Adomas Kazakovld'a, 310 E. Stata st
So. Boston, M***.
Gandrelius,
224 ‘Athen* StretL

Ant Aakauskis,

Jeigu nėra jus aplinkėje, męs prisinsim už tikrą kainą, apmokėdami, j v
Valstijų dalis, bile kokį reikalaujamą tabokos Copenhagen 5-centinį pakelį.

jų
sfMiMusotl. kdkto* rydvote* naodoti, k>k
JS* nrvkluojM ir knr jaa
gaiilL *M0ik»idi k prervuiraj uv'pkbfių

f-A’s’t'.'

Kobolo Tonikas

r1 r S v <1» nė n, u ■ u t) A. P. r «

1
KlrUr'> »rUnt'ų aparatų. RoV-rV
*3sS
“"t l*,hrb‘"‘v. Mty-ą
^^B
l-ainų. Štokų l>r Un<>)amų Maitnėllų. Urmonikų. Koii<vrtlaų,
■
Brilvą. Pavlnėrroiilų
W
V
Ir tunui kliokiu krfiB»m reikalingą dalyk4‘ UklrPk šilą “Ke
tinimą ir pruiųtk bssi. • tuojau rasai visai dy
kai k»i*lk>«ą.
Jobą L Hafdilunat, Prop-

Viduriams Gyduolė
išgydo

Prietvarių
Nežlebčiojimą

dOHN'B »UPPLY HOUSK
33J4-2JM SO. OAKLBY AVR, CKtCAUO, KL

Nemalimą

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

Galvaskaudį
Vidurių rugį
Rėmenj ,
Priklumą

“DAGIS“

M o terši r g tas

• • ii jram utstMis Uiiušns. o •

Siančiaat pinigus ui prenumeratą arba raitus,
visados reikia sdresooH kitaip:

“DAG1S” Publ. Co.,
812-33rd St..

Chicaro*.Illinois.

F. P. BRADCHULIS

132 S. Clark, Cor. Madison St.

Raktininkas: V. A. Greičius, / ’
28 Stiles Hali, Valparaiso, Ind.
Iždininkas: A. įj. Povilaika,
804 Bank st., Wsterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius.
331 Barnes st., Plymouth. Pa.
LiteratUhaeie Komitelae
J. Gabrys,
11, rue 80 m m era n
Paris. France.
V. JokubynaA. 311 W Bro*dway,
80. Boston. Mas*. 31. 'Laukis, 501
Brlck st„ VaJparaiso, Ind.

Gp. 3II2S.

TsIsphoOT* <Brda 2390.

VlmtM tįMHška Sankrova
to agentam literatu«»e as* •‘North Stdo“ Chioago,
Čkm galima gauti mekaUSką. raletltką irdvaaiiką knjrgą, ražau£ą,ll*s*itortą, abfotfbą. vtooklą_ lalkraMią,
.
. Amerika* ir Europa* ir _popierą
' rrvm»toni». T«lp*|ital*&au vtookio to,oro: juodyla, pelėellą plunkaoiprirukuojamą mallnukią,
britrą. ttereoskopą tektoagelto kitą daiktą. Nosžmirikite auilaakyS. * tMMlts et|-Medlntl.

Chlcata IIL

A. 01szewskio Bankoj
kini p La
Saivoa Ii
•eną a tau r“ nauji,
fornaacMa dykai.
iytFį"ieaantlaMoa

Metelį.

O F. J. M. BSUNDZA
ir visokius kitus dokumentus. Ir už MAMTiT *P*
M. SIttr.
nSUTI

tvirtina visokius dokumentus pa*
konsolių.
Inkorporuoja draugijaa ir
atlieka visokius kitus notarljaliėkus
darbus.
Visokiuose notarljallėkuose reika-

Dr. J, KUUS
Ustarią Gydytoja* to Chirw*aa

T J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

n. 3252 So. Halsted st, Cbici

Karščiavimą
Sugrąžina pražuvusį ape
titą ir sutvirtina visą kūną.

Kaina $1,

6 bonkos uz $5.

Parduodama visose a plie
kose, bet jeigu jūsų aptiekorius jo neturi, prisiųskit
mums pinigus, o męs jį
jums pasiųsime ir apmo*
kčsime persiuntimo Ičšas.

KOBOLO TONIC MEDICINE 00.
2035 Si. Halsted St, Chicago

Jei jums reikalinga imti
vaistai, o yra kas apie li
gą nesuprantamo^ rašykit
mus Daktarui, o ji- duos
st.y irti 3lmo$ jums visą patarimą dykai.

PETRAS ■. KAITIS

išdirba “Doviernastis” — Kon. traktus. Raštus pardavimo

Jeigu Amerikioje nemoki Anglišku
■ Kalbą, tai gierai kinai, kad eri
NEBYLYS.

Dovanai

Bet kiekviena* 1 letąivis gali gerai ir lengvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik per mane uaslrsiyt, srb* kits naują laikraščiui skaitytoj* prikslbihs, pasiautus $2.00 ant
no vardo, gaus visną ii Čion paminėtų laikraščių: “Lietuvą”, “Vienybę LA
arba “Kovą” per metus, teippai gąrsisję, didelę knygą, virsią iš prancūzų kalbos
Baltramiejau* NaktĮ kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalboa p*rašyta visiems gerai žinomo J. Laukio. ~ u p uk kuris prisius du
dolieriu už naujų skaitytoja, tuojaus viską apturės. Motu skaitėsi nuo dienos uisi rašymo. Duodu dovanas, kad laikraščių
skaitytojai daugintų*! ir lietuviai kaip sve
timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų
agijikę kalbą. Raistą dar galima gauti
prisiunčianl 1 dol. virkaus Pinigu* siųsti
Money Orderiu ir adresuoti tokiu adresu:
fork, N.

J. Naujokas
159 E. 127-th St.
N©W
Y.

IŠGYDO IN 5 DIENAS

3255 So. N*latod«t., Chicago, III.
Gydo yteokte* Ilgu aottriį, valką tr tyrą.
Teipąl tart dldete praktika ir rydu psM-kakMal

VARieOCSLI
HY&ROCILI

daną p mitą Mt daktarą ir vaistą be ickic, uiudo* b mano t
įmoBtol, kurie bsvo tvdcmi deiuBtU** ar daužiau,
kimo, kad a* taria vissinUlj būdą, kunuomi tikrai iAtvdau.

Nemokik et gydymą b* aaadoa — mokM u
AA tikrai iitvda* litas *kilvio, ptestaą ir inkstą net ir

Slaptos vyrų
• . ligos
UtTdom* ąraitaL tikrai ir ra
pila* ttoptyb*. Nervą au»ilpatjima*. nupuolimu •veika
lo*, indvnto* stiprybė*. nub«kraujo, uRBuodijisiage

>trv>4ko» hlo» moterų,}.

nuodijimas *į
Kraujo, * J

Plaučių ligos,

M edo* H*o» kaip V*
, pikten dedervinė sjo-

Dasalve, Brssckita* Ir M
ptenčią lito* tikrai ii<Tdo
mase vaiisaua bodo- Sird
Mėsa.

PATARIMAS Ht
lOVYRIMAB DYKAI.

■ TBVlt KAI

CHICAGO

Atwood Bldg., Room SOS

Pirmininkas: B. K. Balevtčius,
918 — 32nd st, Chicago, III.

Vice-Pirmininkė: O. Ramanaucklenė,
101 Oak st, Lawrence, Mas*.

Išmoksi Anglišką Kalbą

Šalčiavimą ir

IUMTM*n>, UTTMTISSS, JMT1IM. UTTSM >

Attorney & Counaelor at Law

TĖVYNES MYLĖTOJŲ DR-8TĖ8
CENTRO VALDYBOS ANTRAtAI:

111 Fiftk Avenue, Nnr

VumcMTAbo

Eina i* Chicago*.
metai, 20
pusi. 7x10 formate knygos, su virMaliais. Prenumerata metams 11.00, pa
vienis num. 10e. “Dagyje" telpa (vai
rus lieti vių piešti paveikslėliai ii mu»sų politiškojo lauko ir visok! link
smus pasiskaitymai “Dagia” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
Ghenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas. 12% Cberry Street duolė nuo visokių "izmų” Ir kitų ligų.

j,’

Tabokos padarymas yra mokslišku priruošimu tabako, žmonių vartonei.į ■ Tas pats su
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno. C
‘
—
- Copenhagen
Taboka
svarbiausiai vartojama
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė ir ilgiau gali
“ tuaBti.

AMERICAN SNUFF COMPANY, DtpL

Bpringfleld. III.
Goo. Tachilauckas,

TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS

3143 S. Halsted gt.
1813 Strisg St.
8139 Vtndtnnes Rd.

Copenbager Taboka yra geriausia* tabakas kramtymui Ir uųstymiil,

Mula

galite aprūpinti visus*
savo reikalus

it

mu.

karto prltląa keletą
markių, nuių No. S
kataliucą, dtdiLuulą
lietarkdkoj kalboj. *4
dideli puatopUL Jame
< pa aprašymai im irt

4DE* .

Mm

J. L Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Are.
K. Stepo* i a,
Vtac, Liuką,
Jonas Visockis,

KOZNAS&IUS DYKAI

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas,
Bor 538

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 30. 32 nd
7. G. Millauckas,
37 80. l»tb st

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant muš .
Copenhagen Tabokos pakelį, arba bile mus ildirbystės taboką, bile kada per Įniki
klintai dienai, jeigu Ši taboka netaps pagadyta po išsiuntimui iŠ fabriko.
Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius,
pirmiaus negu išsiunčiama.
Copenhagen Taboka padirbta iš geiriaušių
‘
senų, pilnai gerų tabako li pų, prie kurių
lik tokios daiįs pridedamos, kurios natursliškos tabako lapui ir tyros kvėpalų ištraukos. Tabokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartuiimas ir acidas.

. Viršuj esanti gvarancija yra vistsoae Copenbagen Tabokos pakuosb.

1*1 H. *wth,.v..

Petras Glaveckas, 635 W. Lo:
7BALTJMORE. MD.
L. Gavlia,
1834 N. CaatI
John Louis,
662 W Baltimore St Vincas šelvis,
603 80.

į

.Muziką pristatau visokiems reikalam*.
Duodu lekcija*’i*nt smuikoNir mand
Mokytoja* prie Behmolli Academy
of .Music, Kootta 87, Auditorium Bldg

KsncsH*; W4*.
Petrauskas,
73 N. C^jaago st

N*w Britain. Conn.
31 Pleaaant

Chicago, III.

Band ĮC Oj cieitn

, INDIANA IIARBOR, IND.
Yasiulis,
3604 Deador St.

■ Pas žluo* agentus gan Ui* ūsais*

po Illinois . valstijų., » , i.
Brooklyn, N. Y.
E. Frome-’,
73 Grand Street
Brooklyn, M. V. T
'
Ant. Jankauskas,
37 Hudson avė. A. Leenianskas,
208 South lat
T.Jenuaias,
21S Berry Street Jonas Gutkauskas.
112 Grand
J. Milewski.
124 Grand st
S. Simanavičius,
258 Wythe Avė.
Baltimore, Md.

Tananeviče,

140 West 34th St, New York.

3351 Aoburn Ava.,
Cambridgspcrt Mase
Pet. Bartkevičius,
719a Maln St
C. Kavolius.
■ 42 Wasbington ,»t

lyti ‘Lietuvą” metams ar pusei
metų ir užsimokėti.

,175 Anės St Jonas JanuSas. keliaujantis Agentas

Chicago, III.
1644 W. North Avė.

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

FRANKJ.BAGDZIUNAS

Wsterbury, Conn.
Lswr*nce, Mas*.
J. žemantauskas, 39 W. Portsr
Ramanauskas,
M)1 Oak Street Jurgis žemaity*,
824 Bank
Montallc, Mas*.
P. Miszkinis,

ą savo bizniui vietų, apžiūrėkite mu-

Brangus Daktare: ]>ėkavoją Jums už gerus
vaistus. Per metus i irgąs, o vienok Jus iirydėdą.Eąų persi rikrirjęf,
kad visokias ligas gali te
. išgydyti. - Jonas Dečl us
i MII BmSm 3L isriatfM, t*.

i

L,
Union City, Conn.
F. Elmaii.ii.
*“ “
<5
Brennan

Apsižiūrėkite!

mėnesinės. Gumbo ligos. Odos ligos.

Vidurių nevirmimas. Tumą ir Neuralgija. *\
Neapsigauk patsai save balotiIrisnž rytojaus; ateik ar rašyk dar Šiandien
lietuviškai; paa gėnU žtnonąna'imsauleje Profesorius, kurie niojaus užsims Tavo
sveikatą, suteikiant vaistus ir pagelba, teip kaip ir tiems tukstAii- iam« išgydytų,
ką jaa kiti daktami buvo atsisakę, nestojant viltie*.
' |
.Nsapsigaudinak pats save. Ilgiau. Neatidėliok, kad 14 menkų nesveikumų,
pasidarytų didelė liga. Bet jei esi jau apsileidęs ir liga yra pavojinga, nenustok
vilties, nors kiti daktarai neišgydė. Musų garsus Profesoriai yra ataižymėją Medunnos mokslę ir žino, ką ir kada reikia daryti )4gvd> rnni, kada kiti nesujegė
pagelbėti. Atsilankyk ar parašyk:
Į.
, “

KOBOLO BITTERS parduodami
tisuose siliunuosa. Klauskit ji.

D-rasW.A.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.

06 Wabasli ate., Chicago.
Gydau visokias ligas kaip ivisžiaateip fr užsiaenėjustas. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų vaikų ir vyrų.
Teipgi prluJkau akinius ir patai
sau nesveika* akis.
ii Offlso valandos: nuo 9 ryto iki B
po pietų.
Kitoms dienoms ir nedė- '
lioms offisas atdaras tiktai pagal
sutarimą.
Phone Harrison 1300.

BUK
VYRAS

50.000
Vysai Dykai

Ta knyga yra stebuklinga ir sina! yra tyk dėl vyru,
Krfyga ta prastais, snprastaia iodsi* pasaka kaip gal
atgauti vyriėlnuna, Uigyditi nuo a aodijima krąuja
arba sypilųnubiegima aiškio*, patroti
stypribe, puiku*
ir kitus iimietimas,
negromul
—,
—----- r,ima*
patrotita
stypnbe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, nanj
igantaa lygas,
atrietura ir vys** vyru lygas, gal bul
namnse privatiUnu, slapta ir labai p
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakj
kentat ir kaip galėt galutina] isigydii
krautuvė Ainio*, katro* turo linoti k
nevedes vyras. Ta knyga yra paraL_ t__ _________ _
katras atsydave Hgo tajka tyrinejmu tu, specijaliaku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra ■
‘
L .
užmokam ui pačto, ing užpečetita i
nekokiu piningo, tyk paraėik sava t
Aemiaus paduotu kuponn, katra sius
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Dr. O. C. MEINE

M. JO*, usm 4 CO, L M2 22 PM Awsm,
Godotina* Tamiata: Pagal Taaaistoa p
jo* Tomistąpriatsatamsi man vysai dykai v

