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POLITIŠKOS žinios.

taringi ją Prancūzija“ tam noriai
pritartų, bet priskyrimui prie Vo
kietijos vokiškųjų A.ustrjjos pro
vincijų ji pasipriejjys, nors besiprešinimas karą iššauktų.
Kad
Vokitaija, .. išturėjusi t Austrijai
Lenkiją, už tai damatįduotų Prancuizjai Alzatiją su Lataringiją pati
nieko ne imtų, ne galima tikėti,
nes dykai viena tauta kitai nieko
neduoda.
Kitas dalykas butų, jeigu Maskolija iš,_gero^noro sutiktų1 Lenkiją parduoti Austrijai. Tąsyk
Prahcuzija negalėtų priešintiesi.
ypač jeigu dar už pritarimą Vo
kietija jai sugrąžintų Alzatiją ir
Lataringiją. Bet tam sunku pati
kėti, kad Vokietija krauju ukėsų
užkariautas provincijas iš gero no
ro kitiems atiduotų.
Ar šiaip ar teip žiūrėti į laik
raščio “Svobodjjoje Slovo” palei
stą paskalą, jis išrodo to laikraš
čio ismislu. Gal jis laikraščio tyčia
paleistas kurstymui maskolių prieš
vokiečius. Tokių kurstančių laik
raščių Maskolijoj netruko nieka
da, ir dabar kursto prieš vokiečius
gana net randui tarnaujantis laik
raštis “Npyoje Vremia”.

parodė atsilankymas Vokietijos c{ecoriaus su motere ir daugybė ku
nigaikščių pas prancūziškąjį amba
sadorių Berlyne, kur jis nebuvo
buvęs nuo susipykimo už Morokko.
Visų pakraipų laikraščiai lygiai
Vokietijoj, kaip ir Prancūzijoj iš
reiškė džiaugsmą ir užganėdinimą
dėl pasigerinino prietikių terp augu
čiai iri a i civilizacijoj pakilusių tau
ri.

1893, at the Post Office at Chicago, Dlinois, under Act of March ąrd, 1879.

Phongan paskerdė >0 japoniečių. Kun. diakonas Mačulskis iškėlė ar
| maištų apimtą provinciją išsiųsta tistams puikius pietus; j>rieš-pat
gana stipri karumcuė.
išvažiuojant gi širdngai pavaišino
juos pas save darbštus ir karštas
lietuvis p. Valius — Švenčionių
feldčeris kuris daugiausia to va
karo įrengimu rūpinosi.
Tasni.
I§ VILNIAUS.
\ ilniaus paišymu mokykloje
IŠ LYDOS.
gruodžio 28 d. atidalyta mokyklos
\ ilniaus apygardos teismo išvamokinių darbų paroda kuri truks
ANGLIJA.
- *
iki sausio 3 dienos, i Sausio t d. žiojamoji sesija svarstė šiomis die
Pasibaigė galutinai .Anglijoj rin paroda busianti uziaryia.
|ėji- nomis pagarsėjusią kitą kart kun.
kimai parlamento atstovų. Dau mas veltui nuo it
2 vai. dienų, St Stakėlės bylą dėlei jo apmu
giausiai vietų laimėjo unijonistai.
Gruodžio 26 d.
iki nežinomi šimo Binekainiuose. Mušeikos ‘nu
šalininkai muitų ant svetimų iš plėšikai 5 vai. vi
> įsigrūdo j teisti dviem ainvaitėm kalėjimo
dirbinių. Nėra dar žinių iš kelių pirklio FaimuševR5a|s butą, prie ir turėsią užmokėti kuii. Stąkėfei
100 rublių už suplėšytąsias drapa
apskričių Škotijoj ir Airijoj, bet
kaip ten rinkimai neišpultų, jie ne nigų. Paties Fairm ievičiaus na nas.
(“V-tis").
daug ką perkeis. Valdžią rods ga mie nebuvo, žmona | i atsakė, kad
lės pataikyti liberalai, bet ne vie jie pinigų neturį. H t plėšikai iš
Iš TURGELIŲ,
ni, reikės jiems kitose partijose krėtė butą ir radę dėžinę kasą,
Vilniaus gub.
padėto jų j ieškoti. Po rinkimų 1006 į įvyniotą antklodėn, įsinešė gatvėn
Šiuo
mėnesiu
pasimirė Agota
m. liberalai su darbininkų atstovais ir nuvažiavo. Kpsqįc buvę arti
Barkauskienė,
išgyvenusi
. . 128
parlamente turėjo 211 balsų dau 1000 rub. Įiinigah in vekselių ant
gumą. dabar gi unijonistų išrinko 25000 rublių. Ant rytojau’ poli metus ir 10 dienų. Suskaityta su
vien Anglijoj 239. o liberalų ir su cija atrado sudaužytą tuščią kasi} lyg metrikų, Paliko našlaičiukąjais einančių darbininkų atstovų Neries pakrantyje, palei elektros sūnelį ... 100 su viršum metų,
Retas atsitikimas.
227. Taigi unijonistų yra 12 •I.TU- I stotį.
(“V-tis*). ,
giau. Bet unijonistai vieni negali
Išėjo No. 1 (už sausio * mėn.

nės, kad mokykloj.butų mokytojas, d i ja apie tųjų aukotojų dievotu
mokąs letuviškai, prižadėjo parū mą. Ir šią vasaęą iš Amerikos su
pinti kitą mokytoją ir pastatyti laukėme nepaprastos aukos i$ p.
naują mokyklai namą. P. Stoly- Juozo Baturo, musų išeivio valstie
pinui davus žemės dešimtinę, pu-y čio, kurs prieš kelioliką metų, ten
santro tūkstančio pinigais, o vai iškeliavęs, regimai, gerokai pasi
džiai girios medžiagą, šįmet pasta * pelnė, kad galėjo 600 rublių pa
tytas pne dvaro gana didelis namas. skirti įsteigti Šiaulėnuose dgetna-Rudeniop liko paskirtas antras mo- miui-ubagynui. Kad gerb. auko
kytojas-lietuvys, ' vaikų prisirinko tojas kaip tik laiku mums talkon
daugiau šimto; visi beveik katali pribuvo, manau, ne aš vienas tars
kai. Gruodžio 6 dieną buvo nau jam ačiū ir pasidžiaugs jo pra
jos mokyklos pašventinimas. Žmo kilniu pasielgimu. Nors ne viena
nės tikėjosi, net paėjo garsas, kad spraga musų parapijoje Jaukia užšvęs kunigas; susirinko mokiniai tvėrimo, bet ubagyno įkūrimas,
šiek-tiek mokinių . tėvų ; tuo ta rpu mano nuomone, visupirmiausis ir
atvyko stačiatikių dvasiškasis ir svarbiausis šiandien musų reikalas.
pašventė, nors mokykloj tik venas Aplinkinės parapijos nebešiandien
stačiatikis tėra. Tiesa, buvo kvie pralenkė mus savo darbštumu; ki
stas ir kunigas, mokyklos kapelio tos gi ruošiasi ubagynus tvarkyti;
nas, kad išventikui mokyklą paš tuo tarpu pas mus prapliupo riemaventinus, pakalbėtų su mokiniais tyti-neregėti svieto perėjimai, ma
maldą prieš lekcijas ir pasakytų tomai, anų parapijų* išdykėliai, iš
jiems iš tos priežasties pamokslą, savo tarpo išdūlinti* tranai, musų
bet neatvyko.
maisto ir prieglaudos tykodami.
Meknių Tarnas.
Todėlei, kad išvengus i snaudaliųOblomovų garbės, turime pasi
stengti ne atdčliojant tolesniam lai
Iš SUTKUNŲ VALSČ., - kui šį naudingą sumanymą įvy
Šiaulių pav.
kinti. Turėdami teip gausią pas
Rinktiniai sustatė Inutarimą, kad pirtį, be vargo geru darbu pasi
butų uždaryta Kužių monopdli- džiaugtume; tik reikia, kad kas
nė. Nutarimas pasiųsta patvirtinti sužadintų tuo dalyku užsiimti. Ne
kam reikia. Tikimasi, kad nuo Nau gi turime laukti iki užgims mums
jų Metų monopolinė busianti užda koks naujas Koliumbas kurs duo
ryta.
damą kiaušį dar nuluptų? Čia di
(“V-tis”).
džio gudrumo juk nereikia. Kle
bono pirmiausia priedermė suda
Iš BIRŽUVĖNŲ, '
ryti tam tikrą komitetą iš parapijoŠiaulių pav.
nų tarpo; tuomet ir matytųs^ ką
P. Gorsjkis šįmet panaikino«čia ir kaip reikia daryti. Pavyzdžio
pinkų malūną ir įtaisė popierio fa ir patarties, nepagailėtų jau gyvuo
briką. Iš malūno, daug žmonių jančių ubagynų komitetai. Turint

MASKOLIJA.
Maskoliškasis laikraštis “Švpbčdnoje Slovo”. pagarsino nepaprastą
žinją, buk Vokietija tverianti Eu
ropos didžiųjų viešpatysčių ryšį
prieš Maskdiją. Buk Vokietija,
pa^sinaudodama iš dabartinio Maskoiijos silpnumo, su pagelba kitų
..
..i
•>5riešpatysčių nori ją nustumti to
liau į rytus, atimti nuo Maskolijos
Lenkiją ir ją priskirti prie Austri.
r
jos. Už pritarimą Vokietijos mie
žiams, Anglija ir Prancūzija gautų
sau atsakantį atlyginimą, Prancū
zija atgautų savo 1871 m. paverž>
tas provincijas — Alzatiją ir Ix>1 taringiją. Austrija taptų slaviška
viešpatystė, paimtų slavų vadovy“ *i-stę, nes Maskolija nemokėjo sla
vų sunaudoti.
Teip kalba maskoliškasis laik
r
raštis apie paslaptas tarybas Vokie.
tijoš su kitoms Europos tautoms,
bet įtiek tame yra teisybės, sunku
sužinoti. Teisybė, vokiškuose laik
raščiuose ne kartą buvo kalbėta
apie reikalą atimti nuo MaskSTijos
vakarinę Lenkijos dalį ir priskirti
prie Vokietijos vokiečių apgyven
valdžią palaikyti, kadangi jiems I0IO m.) moterų reikalams ski,
Iš KAUNO.
- ■
kilti _*_______ •
_____ _____ ) ■
___ -»■_ ‘..t •
tas Austrijos provincijas ir vokiePRANCŪZIJA. .
nepritaria nii-ini
airiai H-iriinnaliūtni
nacijonalistai.. Kaip
riamojo mėnesinio laĄraščio “Lie
2(> d. gruodžio kjoc) m. iš Kau
' ’ ' čiai tose provincijose gyvenanti
Ant galo nelaimingoj Prancū dabar dalykai stovi, tikra persvara tuvaitė". Redaktocėlfeidėja pasi
no
kalėjimo išvežė į Jenisėjaus
nori prisiskirti pre Vokietijos. Kol zijoj vandens pradėjo slūgti, bet bus airių rankose, kurie turės nau rašo p. Teresė Kekeluiskaitč.
gub.
Antaną Didžiulį.
jie buvo Austrijoj valdonais, kol tvanai neišpasakytai daug nuosto jame parlamente su viršum'*8j at “Lietuvaitė" esąs ųrganas Lietu
r
9
d; gruodžio, “Dainos" bu
,
slavai miegojo- ir davėsi vokietinti lių pridirbo, nuostolius tuos skaito stovų- Jeigu kokiam klausime ai vių Katalikių M<>tcįrųl Draugijos.
te
buvo
trįs paskaitos: “Šveicari
sayę, Austrijos vokiečiai buvo-už jau milijardais frankų, bet kol riai ne parems ministerijos, jai;
_
_
_
ganėdinti. bet pabudus slavams, vanduo nenustngs, kul jdaug vietų reiks arba pasitraukti, arba .vėl kreipėsi į liaudies mokyklų direk- jos mokyklos” (p. Damijonaitis),
“Iš mano atminimų” (p. Liamlšskiečiams valdžią savo rankose pa yra dar vandens apsemtų, negali paleisti parlame:i:ą ir paskirti nau- torių prašydama. I
"
laikyti vis sunkiau ir sunkiau, ypač ma tų nuostolių apskaityti. Kiek jus rinkimus. Dahkai galėtų per- daryti mergaitėms ! “Vakarinius bergis) ir “Lietuvių dainos” (p.
Leonas).
• Čekijoj jiems reikia taikytiesi prie tvanuose pražuvo žmonių, teipgi sikeisti, jeigu liberalai susitaikytų kursus'
Visų šių paskaitų turinys lyg
čekų, čia vokiečiams reikia vieną,i- nežinia, nes tvanų apimtuose ap- su unijonistais. Bet tas nelengvai
ję y| j)ra
iėdininkė
,
tyčioms buvo parengtas ypač besipo kitai, poziją apleisti.
Pa- skričiuose susinėsimai likosi per- bus padaryti, res liberalai priešių--p yj Robaiauskiei
sėkminga kova čekų su vokiečiais> traukti, gelžkelius užliejo vanduo, gi muitams, o unijonistai priešingi berną toriau s pade j
'
Čekijoj padrąsina ir kitus slavus.■ telegrafų vielos arba nutraukytos, aprubežiavimui lordų buto.
įsakius nubaustą 45 truhhais pa
tik sugadino kelius. Į malūną rei
-i
Penkias dešimtis metų, atgal. Au arba vandens apsemtos.
Ir liberalų sumanytas aprube- baudos už tai, kad jos namuose butai Ko<lėl teip buvo? To
kia važiuoti toli, malkos pabrango. gautų. - šialčniškių l’alstietis.
strijoj visur mokyklos buvo 'vo-„ Randas tvanų distriktų perdėti- žiavmas lordų buto ne svarbus ir buvęs įtaisytas, be policijos leidimo, h ko aš čia nemanau aiškinti. \’ien
Ir popierio stogams kloti, sako,ne
tik pasakysiu, kad kaltės nemaža
., kiškos. Urėduose viešpatavo vo niams paliepė,- nelaukiant padava- jų programas gali neužgaųėdintV vakarėlis.
gausime, nes viską žadą vežti į
dalelė krinta ir ant “Saulės” kur
kiška kalba, o dabar visai kitaip: dijimų centrališkų valdžių, gelbėti airių. Liberalai mano Vien už
miestus.
’’ \ IŠ GARD1ŠKĖS,
į ’
Žmogus.
sų užveizdėtojų. Juk jiems tur
Čekijoj didesnė-dalis mokyklų yra vargstančius žmonis sulyg savo nu drausti lordams atmesti sumany
Raseinių
pav.
u
f
<š ŠVENCIONJO,
būt gerai žinomas buvo turinys t
• čekiškos, urėduose tiesos čekiško žiuręs, kol randas nes]>ąfr siišelpi- mus tris kartus parlamento priim
Gruodžio 18 d. nežinia iš kokios
paskaitų (ypač p. D.), tai ir ga
sios kalbos tajx> sulygintos su tieso mui nuo parlamento išgauti atsa tus. Mano panaikinti įpėdinystą
IŠ KURŠĖNŲ,
priežasties kilo zakristijoje -gais L
Gruodžio 26 d; buyo čia lietu lėjo savo mokinius paraginti, kad
mis vokiškosios. Galicija šiądien kančius kreditus.
lordų, taigi kad lordų vaikai ne
Šiaulių pav.
ras. Iš zakristijos tuojau ugnis
vių
vakaras. ' Artista^-mėgėjai iš ateitų paklausvti to, kas jų pačių
v. lenkiška provincija.
Taigi Aitr
Trečdalis Paryžiaus vandens ap butų lordų buto atstovais. ’ Ten
Pas mus gana išsiplatinęs gir- perėjo ir į bažnyčią. Visgi dėlto
strija virsta be pašalinių tautų pri semtas, darbai dirbtuvėse turėjo galės patekti tik turinti arabiškus Vilniaus i 16 žmonių ^vaidino A liečiąs. Iš tos puikios paskaitos jie tuokliavimas: geria vyrai, moters,
kunigams pasisekė išgelbėti Šven
sidėjimo į slavušką viešpatystę. pasiliauti, o tas, suprantama, dar nuopelnus, užsipelnę ar tai laivy Vėgėlės išverstą ' iš • lenkų kalbos galėtų |>atirti apie tai, kodėl teip
net ir merginos. Pereitų metų ge čiausią ir kitus brangius daiktus.
‘L
‘. Skaitlius slavų ten djdinasi, Austri padidino vargą. Avadangi produk ne kariumenėje arba administraci triveiksinę dram4 “Kątr%utė;\ vai I Šveicarijos mokyklos augštai sto
gužės' mėn. tapo čia įkurtas “Blai Ugnelės nebuvo galima sulaikytija renka slavus ir vokiečiai ma tų privežimas labai sunkus, tai visi joj. Taigi aprubežiavimai lordų dintą jau du .kartu VHhtuje. \ ai- vi. . Tokiomis paskaitomis galima vybės” skyrius, kuris darbuojasi,
Bažnyčia sudegė..,.
dinimas pavyko.
to, kad joje vokietystės palaikyti prbduktai ir duona labai pabrango. sumanyti menkučiai.
juk parodyti mokiniame kad ne kiek galėdamas. Tik darbas įvai
Vienas gesintojų.
neįstengs, todėl ir nori prisijungti
moterų rolės: Rcėytės (p-lė Skrins- užtenka mokėti skaityti, skąitliuo- rių girtuoklių trukdi^nas. Ypač
Kaip visur atsiranda niekšai be(“šaltinis”).
prie Vokietijos.
kaitė) ir Daratos (p. Moisirjevie- tj, bet norint, idant darbas eitų pa- svaiginančiųjų gėrimų pardavinėto
■ sinaudojanti iš nelaimių, atsirado
VIDURINĖ AMERIKA.
Laikraštis “Svobodnoje Slovo" toki ir Prancūzijoj; atsirado niek
Kadangi angliško kariško laivo Inė). Pagaliau?' prijuokino publi sekmingiau reikia dar iir intelektua- jai įkalbinėja žmonėms, kad jie
Iš KRAŽIŲ;
j į
užtikrina, jog už pritarimą Vokie šai plėšianti vandens užlietus na “Scylla" kapitonas uždraudė Nica- ką žydas (p. Kasiufaitn). Po vai Hškai ant žinomo laipsnio stovėti.
! Raseinių pav..
i... |
nesirašytų prie “Blaivybės”, įkal
tijos miežiams Prancūzijai ir An mus, bet pagautus plėšiant prisa raguos revoliucijoncriams užpulti dinimo p. Lopattos vėtiamas cho
O paskaita p. Landsbergio sa
Jau ir'pas mus ukinitftįąi įsupra- i
binėja, buk už prisirašymą prie
glijai siūlomas atsakantis atlygi- kyta kariumenės vadovams tuojaus ant mesto Greytojvn, kur yra 700 ras uždainavo “Lctuva, tėvynę mu vo gražiu aprašymu kelių vaizde
“Blaivybės” valdžia pat rauksianti to, kad sodžiuose „sunku gy venti
. -nimas, Prancūzijai siūloma Aba sušaudyti.
prezidento. Madriz kareivių, tai re- sų", “Tris dzienas, tris nakcis*', lių iš ne teip tolimos praeities,
„
teisman, arba sugrosianti baudžia ir negalima pagerinti ūkio. Pe
tija ir Lataringija, bet ką gautų
Daugiausiai nukentėjo vienas iš voliucijonierių vadovas Estrada iš- ■'( >i, kumai-siisiedai”, “Noriu mie nevienam sukeltų geresnius jaus va ir tt. Tokių melagių nevertė reitą vasarą išsiskirstė it žada už
Anglija, nežinia. Anglija Euro turtngiausių sviete mieštų, Pary suntė garlaiviu 500 savo kareivių go” ir "M -tiiš motušė”. Dainos mus ir prakilnesnias idėjas. Butų
r
vesti keturląukį arbą šejlaukį ūkį.
tų žmonėms klausyti.
poj nieko nereikalauja, o kitose že žiuj. Valdžios stengiasi dabar šiek į šiaurius nuo to miesto, perkirsti begalo pavyko ir klausytojanjs pa jaunuomenė patyrus, su kokiuo
Kražiečiai
žmonės
n(p
;
pMknnK'j!
S. Kuršeiuinkas.
mės dalyse, turėdama tvirčiausią tiek į tvarką suvesti savo įstaigas, maisto privežimą.
tiko. Po to, virš programos p-lė džiaugsmu buvo sutinkamas kiek
niai tamsuoliai, vaikus savo noriai
laivyną, Anglija ir be Vokietijos ypač telegrafą ir gelžkelius. Nėra
Didesnėsės revoliucijohierių pa- S. \ ihurytė, ,p. Lopattti fortepijo vienas spauzdintas lapelis lietuvių
IŠ ŠIAULĖNŲ,
leidžia mokyklon. Yra valdžios
pritarimo gal sau griebti tokius vilties šią sanvaitę sutvarkyti elek jicgos renkasi dabar aplinkinėse Ti- nu pritariant. puikiaFpadauuvo so kalboje. Butų patyrus, kaip žmo
Šiaulių pav.
mokykla (šį rudenį trikliase padary
žemės plotus, koki jai patinka. trišką pajiegoš stotį. Kadangi ta pitapa ir nuo čia mano traukti ant lo "Pasakyki, paukštužėli”. Jos nes ’ nesigailėjo savęs, kad tik ko
Musų parapijos žmonėms ne ta), keletas-draugijų yra vartotojų
Pranęuzija teipgi gal nepasiganė- po sunaikintos vandens traukimo krašto sostapilio Managua. Prieš skardus altas stačiai suživėjo klau kiuo nors budu pakelti savo tautie benaujiena svetur sau duonos jiešdraugija, kuriai gerai klojasi. Žmo
dintų vienu sugrąžinimu Alzatijos įtaisos, tai trūksta žmonėms gero revoliucijonierius prezidentas Mad sytojus. Liaudies arbatinės gan čius iš sunkaus miego.
koti; jie seniai jau yra įpratę nės labiau eina į savo sankrovą,
it Latariųgijos. Priskyrimas prie vandens, reikia imti dumbliną upės riz išsiuntė 1000 nauj kareivių. didoka salė buvo artipilnė. DauPaskui p. Leonas gražiai praa- traukti į didžiuosius Rusijos mie negu pas žydus.
, Vokietijos .Austrijos vokiečių ap Seinos vandenį. Valdžios bijosi, Neužilgio reikia todėk laukti .dides •giausia lietuviai sodiečiui, keletas nalizavo liaudies dainas. Privedė stus, pagaliaus danginties AmerU
Laikraščių pareii ta nemačiai;1
gyventų provincijų per daug Vo- ]kad dėl negero vandens neįsivieš nio mūšio. ^Revoliucijonicrių įene- kunigų
ir
lietuvių daug puikių pavyzdžių išreiškimo kon laimės pamėginti. Tai vie knygas skaito, yra kpygynėlia. Žo
kietiją sudrutintų.. ji paskui butų patautų
j
šiltinės. Daktarai’ vaikš rolas Chamarro su savo kareiviais inteligentų, pagaliaus ’ švenčioniš- gamtos1 gražybių, meilės ir savo nok kartais ne kliudo jiems kad džiu, kražiškiai prie Šviesos ne jiasPrancūzijai, dar pavojingesnė ne- čioja
(
po namus ir persergsti žmo įsispraudė į tarpą prezidento švie kiai rusai, na, ir žydų bent kiek; vargų. Pabaigoj ragino susipa ir svetur gyvenant, gerais likti tau kutiniai, tiktai gaila, kad vakaro
’gu dabar. Austrijoj vokiečių gy- nės,
1
kad nuslūgus vandeniui, jie žiai atsiųstos kariumenės dalies ir lenkai iš miesto vakaran neatėjo, žinti su kalba ir turiniu musų bu tiečiais. Musų tautos įžymiausis niekas netaiso.
Kračictis. į
j
vena apie 8 milijonai, Alzatijoj ir tuojaus
1
nesikraustytų į buvusius 4000 nuo seniai stovėjusių prezi boikotavo. Maža to, jie, mątyt, dies dainų. Ir jaunuomenė, kuri privalumas, iš seno jai pripažintas,
Lotaringijoj gyventojų vos 2 mi- ;apsemtais savo gyvenimus, kol jie dento kareivių. Padėjimas jo ne- varė prieš vakarą didžiausią agita dabar gal mažai atkreipia akį ant tai/ jos dievotumas; šis pagirtinas
, Ii jonai.’ Taigi mainai butų nely- nebus
1
dezinfekcijuoti. Kalbina gt*r- geriausiaš. Išsiliuosuoti ji£ gali ciją, net lietuvškos ąfi|os buvo laudies dainų, pamatytų, kiek jo musų liaudies pobūdis-, ir nuna
gus. Per atėmimą nuo Maskoli- ti
1 tik virintą vandenį.
'vien tąsyk, jeigu jam pasisektų su visur nudraskytos arba užlipdy se yra išreikšta jausmų, kaip gra tvirtai užlaikomas: gauti auką
Panevėžio
I
jos ' llenkijoš: caro viešpatystės
Iš visų kraštų valdonai ir randai mušti daug skaitlingesnę preziden tos kitomis. Tokia, Jau mat jų žiai ir švelniai sielos skausmai iš bažnyčiai ar labdarių įstaigai iš
magazin|ėDegėsių seniuniji
įtekme Europoj nupultų ir Pran- atsiuntė Prancūzijos randui tele to kariumenę.
musų “išeivių” — paprastas atsiti rium buvo išrinktas
"brolybė”.
Vietiniai inteligentai pasakoti ....
/
JM b seniuTeismas paskirtas prezidento lietuviai ir rusai, kuriems šis va
K. Nabagėlis.
. • euzija liktų viena prieš susidruti- gramos su išreiškimu čielų tautų
kimas; ne vienas iš jų, nors toli nu M. A., kuriems buvo pavesta
|. hųsią dar labiau vokiečių galybę. sanjausmo
nelaimės
ištiktiems Madriz ant dalyvavusių sušaudyme karas paliko puikiausius įspūdžius,
(“Liettivos Žinios”).
moje šalyje gyvendamas, kaipo iš prižiūrėti magazino vus, tik • tb|H
Todėl wji lengvai, be atsakančios prancūzams. Visur^renkamos au- ( dviejų amerikonų prezidento Ze- prašė vilniečių artisty neužniiršti
tikimas patrijotas, visuomet palie rėjo viską gerai užr
L Bet pfer^
IŠ ŠVĖŠNIŲ DVARO,
.
sau naudos nepritars vokiečių dar kos sušelpimui nukentėjusių nuo layos tarnų pasibaigė. Visi suim- Švenčionių ir toliau: Po vaidinika artimas savo mylimai tėvynei, ketverius metus tei
betvarkiai
Kauno gub.
tvanų. Amerikos prezidentas teip tieji tapo teismo išteisinti.
I didesniam susidrutininnii?
jos gerove besirūpinąs. Kaip toli vedė pavestą jiems j darbą, kad
,mo artistai gavo puikų gyvų gė
Mirė grafas'jodomas Broel-Plio- siekia mano atmintis, šiems j ge daug dabar trūksta javų magazine.
Savo laike garsus Bismarkis, kai- gi atsiuntė telegramą Prancūzijos
lių bukietą su parašu; “Išreikšda
JAPONIJA.
’ po. atlyginimą už Altazijos ir Lafa- prezdentui ir pasisisiulė rinkti au
mi širdingiausius padėkos jausmus teris, b. Vilniaus žemės banko val rienis darbams šiaulėniškių išeivių* Jei nepanorės sugrąžinti nuostolius
Japonija stengiasi viduriuose'už broliams lietuviams vilniečams už dybos valdybos pirmininkas, buvęs tarpe pirmas įžymiausis aukotojas magazino prižiūrėtojai, “tai turės
ringijok nužudymą kalbino Pran- kas Amerikoj, jeigii tas Prancūzi
1 eliziją imti sau Belgiją, bet išto jai bus tinkamu. Rinkimu aukų trauktas ant 5% palukenų pa skolas jų apsilankymą Švenčionyse 26 teip-pat ilgą laiką Vilniaus guber buvo a. a. kun. Galimskas, prieš patįs valstiečiai atsaįcytž'j savomis
prancūzai nesinaudojo, nes suprato, užsiims Raudonojo Kryžiaus drau perkeisti ant 4% ,taigi palukenas d> gruodžio 1909 m. švenčioniš- nijos bajoravedžiu.
40 m.‘ miręs Rusijos gilumoje, Ka- kišenėmis. Tai butų valstiečiams
2L.jog tubmi Bismarkis stengėsi su gija. Aukas renka ir Visur Euro sumažinti ant 1%. Panaikinimui kiai lietuviai prašo priimti tą dova
1
(“V-tis”'
zaniaus mieste. Iš varguolių luo geras pamokinimas, įneš magazipykinti Prancūziją su Anglija, poj, bet surinktos svetur bus tik senos paskolos dabar Japonija už nelę ir nežiūrėti į jos neturtingu
1110 kilęs, visą savo turtą 24000 nierių ir seniūną išsirinko už degt*
k Belgija su Abatija ir Lataringi- lasas vandens nupuolęs j jūres, traukia paskolą 50 milijonų dolia- mą. bet į musų gerą iirdį”. Bu
Iš KALNABER2IO,
rublių testamentu užrašė savo gim
j Gluosnis.
ja jau butų atlyginimas tinkamas šelpti savuosius turės pats prancū rių. Mat finansiškas stovis Japonijos kietą padavė p. Banevičius^
Kauno gub.
tinės Šiaulėnų parapijos vargšams
Po
ius!
(“Šaltinis”). J į — I- ?
žymiai pasigerino ir ji gali suma vaidinimo, veik iki
Jau keliolika metų p. Stolypi- sušelpti. Nuošimtis nuo ane ka
^■Prancūzijai, ypač kad Belgija per zai, milijardų svetimi nesudės.
žinti
palukenas,
kadangi
namieje
■pusę prancūzų apgyventa, bet Belno
rupesniu buvo įsteigta Kal- pitalo kasmet parapijos vargi* ns.
Baisi nelaimė, pasiekusi Prancū
kiai, vedami p. M,' Valiūno," Nau
IS PANEVĖŽIO.
Mgijos užėmimui vargiai bo pritar- ziją, į šalį nustūmė visus politiškus pinigų netrūksta, kursas pinigų kį- jųjų Švenčionių gelžkelio stoties naberžio vienakliasė ministerijos nelaimės ištiktiems’ ualijama. > no
Gruoilžio 22 ir 23 d. siautė and-,
,
■tų Anglija.
reikalus.
Bet ir laike nelaimės la nuolatai.
viršininko. \ ilniečiai pašoko tau mokykla; ligšiol buvo samdytame prakilnaus pavyzdžio pasekėjų ir.
■ Jeigu čia eitų vien apie prisky- aikštėn išėjo didesnis susidrauga
Į-Japonijos sostapilį atėjo žinia, tiškuosius šokius: suktinį, klum bute kaime. Mokytojavo rusai; paskui netruko; nors vėlybesm ant žmogaus Ir nuspaudė,
■ rimą Lenkijos prie Austrijos, be vimas Prancūzijos su Vokietija, su- jog šiaurinėj Koreos dalyj pasi pakojį. noriu miego ir aguonėlę. mokinių maža tebūdavo. Pernai aukos nėra teip milžiniškos, bet d. du vyru susibadė peiliai
■ priskyrimo vokiškų jos provincijų jnažėjimas terp šitų kaimynų pik- kėlė gyventojai ir skerdžia japoniš- Ypač patiko Švenčionis
kaimo moterims paprąjlus garbės ne vienas bažnyčios papuošalas,
■ ^rie Vokietijos, už Abatiją ir La- tumo ir nesikentimo. Geriausiai tą kuosius kolionistus; provincijoj kis noriu miego ir
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Piemenėlių mišios buvo labai ninko ir dviejų sargybinių, kurie šas P. P. S. ir nupiešta žmogaus čių pašventinimą be tam tikro leidi
ŽEMIŲ LIOTERIJA.
NUNUODINO SAVO TĖVĄ, ftume aukas išlridinite įtktariškų
gražios. Niekas nesigailėjo, vidu norėjo pas Laurinčiką kratą pa kiaušas. Mat norėta nuduoti, kad mo. Be to dar tiedu kunigai buvo
JParAmgtNų D. C. Senatas pri Minot, N. D. 23 metų Charles j knygų, kokių lietuviškoje literatu**
daryti, nors ne jų apskrityje Lau laiškas lenkų socijalistų partijos l>erkelti į kitas gubernija*.
naktyje atsikėlęs.
5. 2.
ėmė sumanymą, kad žemės dar ne
roje
visai
nėra,
rinčikas gyvena. . Mat, be liudy rašytas.
Tų parapijų žmonės, kuriose jie išdalytų indijonų rezervacijų pie sanvaitės penktadienyj nunuodino lios
tojų pavojinga veržties svetimUosDėlei to laiško sausio 4 d. buvo du pirmiau gy veno, mylėdami ku tinėj Dakotoj butų išl mosuotos no savo.tėvą, kadangi jam rodėsi, kad
ros, tik, žinoma, ne gy dy mo me*
na namuosna.
>
Bemolis.
atsibaldę iš Suvalkų į- Beržininko nigus, susidėję užmokėjo kunigų rintiems jas dirbti kolionistams.
IŠ VABALNINKO,
jo tėvas nori vėl apsivesti. Nu- todos. Red.) ir dide|ė spraga p<a(“V-tia”).
apylinkę
žandarų ppulkimnkas pabaudas. “ Dvasiškių laikraštis
Panevėžio pav.
nuodintas, žinoma, jau apsipačiuo- sidarė. Taigi broliai — sočij a li
su dviem žandarais ir 5 ženuar- “Marijos Vardo Apsauga” pagar
*Iš Vabalninko krasos ' atsiima
JAUNA SAUŽUDĖ. "
štai ir Rymo katalikai visi išvien
IŠ SKUODO,
giais kratų daryti. Krėtė pas kai- sino aukautojų pravarde*. Mins
laikraščius trijų (Vabaln., Anta
Mount IVashington, Md. Ka
užtverkipi
šitą spragą, nes dabar
Telšių pav. •
kuriuos lietuvius. Jieškota pati ko gubernatorius už tai nubaudė dangi motina už pinigų pasisavi IR VĖL NELAIMĖ KASYKLO
šavos ir Kupreliškio) miestelio ir
yra
gera
progf.
Tasį i vyks, jeigu
Nepaprastai šiltą šįmet turėjome nėlių. Regis nieko nepešta.
aplinkinių sodžių gyventojai:
laikraštį 300 rublių.
nimą nubaudė 8 metų Prancišką
SE.
lietuviški
laikraščiai
parems. AtI. Parodoma, kokie lietuviški rudenį, sykiu nepaprasta esti ir
Vietinis.
Laikraščio redaktorius užmokė Iloldge, toje nuėjo į savo kamba
Trinidad, Cąl. Anglių kasyklose siras pasišventusių dkktanL kurie
(“Šaltinis”).
laikraščiai čia yra skaitomi, kurio žiema, nors išpirmo šalo ir nu
jo pinigus, bet gubernatorių mini rį ir pasikorė Išgirdo vienok jos Primero 31 d. sausio atsitiko baisi
pašvęs savo jiegas pasidarbavimui
aria
luomo žmonės juos skaito ir kiek go; . kai-kurie ūkininkai
steriui apskundė.
6 metų brolis ir radęs pasikorusią dujų exp!i<^ija, kuri išgriovė olą. visuomenės labui (Vilniuje yra
dirvas kaip vasarą; gyvuliai
MARIJAMPOLĖS VYRŲ GIMišviso yra tų laikraščių t
(“Šaltinis”).
seserį, pašaukė motiną, kuri jau Laike exphozijos oloj dirbo 75— draugovė daktariškoms knygoms
7 NAZIJA. ’
“Viltis”: valstieč — 13, dvasišk, nosi ant lauko— dažniausia ant
apmirusią mergaitę iš kilpos išėmė 150 darbininkų. Mano, kad tie leisti. ’ Red.).
Skruzdė.
Tariuosi neprošalį bus padavus
— 5, pasaul. intelig. — 4, dvarin. šiųmečių rugių kurie čion visur
ir atgaivino.
visi žmonės pražuvo. 10 vai. ryto]
vėl keletą
"
" “
žinelių
visuomenės do— 1, atsk. numer. — 4, išviso — buvo baisiai sužėlę.
iš oįos ištraukė 15 užmuštų dar
Dabartinis Skuodo valsčiaus vir mai apie “letuviškąją” Marijampo27 (1909 m. pirm. pusm. — 23)/
JAUNI SAUŽUDŽIAI.
bininkų. Kadangi kasyklos guli
,-^“Liet. Žin.”: valst. — 3, dvas. šaitis J., tik šįą vasarą paėmęs tar lės gimnaziją. Dabar tinkamas
Dės Moines, lova. Nusinuodino atkampiai ir sunkus su joms susi
1 IS LEVVISTO14, ILL.
h.
* — 1, pasaul. int. — 4, išviso — 8 nystę iš patraukto teisman viršai tam laikas, nes . įstaigos gyvenimas
čia 16 m. Bernoh Barr ir 14 m. nėsimas, tai negalima gauti plates
8 d. sausio čia ant gelžkelio su
čio,. teip pat patrauktas teisman per ištisą mokslo pusiaumetį pa(pirm. pusm. — “
y).
mergina Lina Ammer*, kadangi tė nių žinių apie tą atsitikimą.
RENKA AdKAS PRANCŪ
važinėjo
24 metų lenką. 22 d. dir
už
kyšių
tupimą.
Čia
"
skuodiš

kankamai turėjo laiko susitvarkyti
’ v “Liet. Uk.”: valst. — 25, dvas.
vai "ne leido jiemdviem apsivesti.
banti
naktį
kasyklose ] karas suva
ZAMS.
kiai,
kaip
toje
pasakoje
nuo
vilko
ir nusistovėti. Taigi dabartinis
— 1, pas. intelig. — 3, dvar. —
Paskutinę naktį saužudžiai buvo
EXPLIOZIJOS.
žinėjo
prižiūrėtoją
k^rų, vaikirfį
Amerikoniškoji
Raudonojo
kry

bėgo,
mešką
antbėgo.
—
dalykų stovis gali būti tikriausia,
I, atsk num. — 5, išviso — 35,
ant šokių baliaus. Važiuodami na • JanesviUe, O. Su dinamitu K- 24* metų,
žiaus
draugija
išleido
į
Amerikos
kaip ir charakteriška, mokyklos iš
(pirm. pusm. —‘ 30).'
gyventojus atsįšaukmą melždama mon, išgėrė strichnynos. Atvažia kosi išgriautos dirbtuvės Kunble
Darbai neina čia visai blogai,
vaizda.
“šalt.”: valst. — 31, dvas. —
vus vežimui namon, vežėjas rado Co. Dinamitas tyčia kokių nesu dirba kiekvieną dien;
dieną,1 bet iš kitur
dėti
aukas
sušelpimui
nuo
tvanų
Iš
VILKAVIŠKIO,
Jau kelinti iš eilės metai kaip
4. pasaul. int. — I, atsk. num.
abudu apsikabinusiu, bet jau ne gautų niekšų padėtas.
nukentėjusių
prancūzų.
Morgan
pribtryttriani
t
darbas
įsunkti gauti,
,
Suvalkų
gub.
mokinių
skaičius
Marijanųx)lės
vy

i 12. išviso — 48 (pinu. pusm. —
gyvu.
tam
tikslui
duoda
50000
dol.
nes
ir
ant
vietos
yra
be
darbo žmo48). 1
Naujų Metų dieną ap’j 4 vai. rų gimnazijoje pamažėl- eina ma
NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ. nių.
Puidokas, ’i
, “Ryg. Gars.”: valst. — 1, dvas. iš ryto pas.žydą Turbergą atsilan žyn. Smarkausią to priežastis yra
IŠREIŠKĖ SANJAUSMĄ
Pittsburg, Pa. Iššoko čia iš vė
JAPONŲ DOVANA.
— i, dvar. — 1, išviso — 3 (pirm, kė trįš nepažįstami jauni žmonės apšvietimo ministerijos užpernai
žių gatvinis karas ir nupuolė nuo I
PRANCŪZAMS^ .
IS CHERRY, j ILL.
ILL.
H’askingion. D. d. Japonijos
ir padarė eksproprijaciją: Pabarš įsakytoji norma, kad kliasoje ne
pusm. — ,
B
’
ashington,
D.
C.
Prezidentas
10 pČdų augšto pylimo. Prie to
sostapilis
Tokio
atsiuntė
WashingKomitetas
renkantis
aukas liku
f ' “Vien.” : valst. — 30, dvas. — kinus į duris pranešė jogei yra te daugiau privalą būti kaip 40 mo
Taft, vardu Amerikos tautos, at 10 ypatų tapo sužeistų, o tame 3
tonan
2000
jaunų
japoniškų
vyš
našlėms
ir
našlaičiams
nuo
sioms
5. dvar. -— 1, atskr. num. — 14, legrama ; žydas įsileido ir nejja- kinių. Tačiaus to nepaisant, šįmet
siuntė. Prancūzijos prezidentui Fal- ypatus sužeistos mirtinai.
nių
medžių
.kaipo
dovaną.
Mede

Šv.
Juozapo
Draugi
jos,
Mahanoy
išviso - 50 (pirm. pusm. — 57). žįstamieji pareikalavo pinigų “or augštesniajai valdžiai paliepus ta
liai tie norėta pasodyti Washingtono lieres telegramą, kuriame, dėl pas
City, f*a., gavo 10 dol. Už tą au
“Žemd.”: 1valst. — 1, dvar. — ganizacijai” (kokiai, nežinia); Žy po- uždaryta Marijampolės vyru
kutinių tvanų, išreiškė prancūzams
Titusville, Pa. Ant Chantaųue
jiarke,
bet
pasirodė,
kad
jie
apsėsti
ka taria draugijai širdingą ačiū.
J. ūkio dr. —- 1, išviso — 5 (pirm. delis sukrapštė apie 3 r. variniais, gimnazijoje šalutinis trečios klia-’
sanjausmą ir pasiulė pagelbą nu- gejžkelio iššoko iš vėžių gelžkelio
vabalų,
todėl
juos
reikia
sudeginti.
Ša ftas, kur nelaimė atsitiko, Jar
plėšikai išėjo palikę raštą, iš .kurio sos skyrius; abiejų gi skyrių mo
pusm. — 5)
kentėjusiems, jeigu prancūzai ją traukinys. Prie to keturi vyriškiai
vis
uždary tas. Pastatė mašinas vė
kiniai paskirta vienon kliason, ku
“Draugija”: dvas.. — 4, pasaul. nieko negalima suprasti.
priims.
tapo užmušti, o trįs sunkiai stiŽVAIGŽDĖ
SU
DVIEM
VUOją
varydi.
Sako, buk panedėlį ati
Kap pasakoja patsai žydas, ne rioje dabar jų yra 55. Pagal sta
int. — i, išviso — 5 (pirm. pusm.
žeisti.
DEGOM.
darys
ša
f
tą
ir pradės iš olų rinkti
pažįstamieji ' užsilaikė labai ra tistiką, padarytą gruodžio 1 d.
' DIEVOTAS MIESTO M AJO- (
Tttcson,
Arisana.
Astronimidarbininkų
kunus.
“Vadovas”: dvžs. —« 4 (pirm, miai, ir tik išėjus aniems T. ‘pa 1909'm. dabar išviso yra 321 moRAS. )
jos profesorius D?uglas. |>er tė‘
Mik. Kasunas.^
kėlė triukšmą, bet jų nesurado.
I kinys. Tame skaičiuje yra lietu
pusm. .— 3).
1
udianopolis.
hid. Už laikymą
myklos didįjį žiūroną susekė, jog
Pradžioj
lapkričio
mėnesio
vieti

vių 133,. žydų 59, lenkų 53, rusų
• Išviso laikr. — 185: valst.' —
dabar pasirodžiusi ant dangaus ko atidarytų karčiamų, čianykštis mie|
IŠ KENOSHA, iWIS. '
104, dvas. — 28, pasaul. intel. — nis pirklys Feinbergas atidengė 40, vokiečių 35 ir 1 totorius mameta turi dvr vuodegi: viena nu sto majoras jau keliems karčiamf
22
d. sausio čia Lietuvių Kan
nuolatinį
teatrą-kinematografą.
Se

hometonis. Lietuviai mokiniai pa
- 13, miest. — 1, dvar. — 3, draug.
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose
sidriekė ‘seredrts naktyj pietų link, ninkapis atėmė laisnius ir pasakė,
klių
Giedorių
draugi ja/ atlošė ko
ansai
atsibuvo
3
kartus
į
sanvaitę.
gal kliasas šįmet skaitosi šiteip:
— i, atsk. num. — 35 (pirm,
kita gi tiesiok augštyn iškilo.
- . kad tol neleis karčiamas atidaryti, Valsčiuose buvo 295 nusibankruti- mediją “Velnias spąstuose”, o 23
Publikos
visuomet
susirenka
daug.
priekliasyje 15, I-*-' 10, II — 21,
pusm. — 180).
kol jie nuo kunigo ar pastoriaus jtiimai, arba 20 daugiau negu užped. sausio paantrino. Žmonių buvo
Be to‘dar ateina iš Amerikos at Prieš šventes atvažiavo ir išstatė III — 26, IV — 17, V — u,
ne atneš paliudijimo, jog nedėldie- 1reitą. a;
apie 300. Pelnas
]
ėjo šv. Petro
balaganą
cirkas
“
Beiliui
”
.
Vieti

VI — II, VII — 10, VIII — 12.
skiri numeriai įvairiems asmenims
TRAUKINYS PAGRIEBĖ RO nyj nuo pradžios iki pabaigai buvo
lietuviškos
bažnyčios
nąudai. * Gai
nė
jaunuomenė
jau
seniai
laukei
Kaip peniai, teip ir šįmet, moki
kai-kjirių laikraščių, kaip va: “Lief Portland, Ore. Nors kaip vi
bažnyčioj ir išklausė visą devniaiGES SU 20 VAIKŲ.
la,
kad
bažnytinėj
svetainėj
ir parkuomet
galės
kur
nors
praleisti
lainiai lietuviai turi susidarę, savo
' tuva”, “Katalikas”, “Keleivis”,
ssur, teip ir čia, darbai truputį pa
“• Andodeo, O.
Greitasis ladce dystę.
s
ta
tyma
s.
nors
būva
bažnyčios
nau
valdžios legalizuotą chorą. Jisai
“Saulė” ir “Tėvynė”.
sigerino, bet vis dar eina negeriauShore gelžkelio traukinys f>agriebė
dai,
o
neapsiėjo
be
svaiginančių
J
visą
tai
žhirint
kartais
klausi
gieda
kas
antras
sekn/adienis
9
II. Parodoma, kiek, ateina ki
roges skersai* kelio važiuojančias NORI NUOMON PAIMTI AN siai.
gėrimų. kNebe pamato lietuviai tą
tokių laikraščių ir kurio luomo žmogus savęs, dėlko tai mes, lie ryto valandą bažnyčioje mokyklų su 20 mokyklos mokinių ir nuvil*
GLIŲ LAUKUS.
tuviai,
į
visą
ką
šaltai
žiūrime
ir
jaunuomenės Įuuuakloms. Chorą
žmonės jnos skaito:
f Philadelphia, Pa. Pasibaigė svetainę ir vadina švento Petro
W ’ashingtou, D. C. Didžturtis iš
kojuo^zoo'pėdų. Užmušti rods
kardama.
negalime
nieko
tokio
užganėdi

veda Jonas Brundza, VII kl. ino
ęia streikas granito piaustytojų,
■ Rtisų laikr.: valst. — 6, dvas.
nei vieno neužmušė, bet daugelį Seattle, turintis didelius žemės plo
Perstatymas 23 d. sajusio pasise
tus Alaskoj, Jalui Baliam, atsišau kuriame dalyvavo 1000 darbininkų.
— 3. pasaul. int. — 9, miest. — nančio “trokštantiems” duoti, pa
sunkiai sužeidė.
kė
labai gerai, publika buvo labai
vyzdžiui
nors
surengti
mėgėjų
balsių, tai žemųjų kliasų mokiniai,
kė į centrališką randą, kad jis jam Neprigulintį į uniją darbininkai
7, dvar. — 5, valsčiai ir valdžios
užganėdinta.
Buvo teipgi dekliaspektaklį?
r
Mikų Dčdė.
parsaindytų randui prigulinčius an tapo unijon prirašyti.
įstaig. — 15, išviso — 45.
ir 15 Vyriškų halsų iš augštųjų
macijos
ir
dainos;
pirmiausiai dai
VIETOJ
PALENGVINIMO,
("Lietuvos
Žinios
”
,}
glinės žemės plotus Alaskoj, iš viso
Latvių laikr.: valst. — 2, dvar.
kliasų. Choras yra išmokęs gana
navo
“
Tėvynė
musų
”. J
APSUNKINIMAS.
Seaitle,
IVash.
Darbai
čia,
5000 akrų. Ballain paskui nori
daug įvairių bažnytinių giesmių
— 1, išviso — 3.
f
24
d.
sausio
atsibuvo
extra susi
I§ ŠILAVOTO,
IVashington. D. C. Krasos de- padirbti 1000 mylių gelžkelį Alas nors truputj pasigerino, bet visgi
Lenkų laikr.: valst. — 3, dvas,
lotynų ir lietuvių kalboms mišrais
rinkimas
212
kuopos
Si.
L; A. ir
..
*.
Marjampolės
pav.
partainentas
.pagarsino,
jog
perei

dar
negali
įeiti
į
senąsias
vėžes.
.Po
Kalėdų
mair lygiais balsais
. — 4, pasaul. int.
1, miest. —
koj.
nutarta
sutverti
prie
I
uojmjs
Ra
Pereitais metais šilavotiečiai du noma giedoti su akonųunijamentu tuose metuose kaimuose, krasos
Dabar ypač galima čia matyti žmo
I, dvar. — 3, išviso — 12.
telį
vardu
“
Nemuno
Bar
gos
”
.
Tiks

kartu buvo per valsčiaus sueigą instrumentabnės mokinių muzikos. skrynutėse buvo įmesta 300 mili
nių be darbo gatvėmis slankiojanatidarys Užmūrytą
Vokiečių laikr.': dvas. — 4.
las
Ratelio
—
platinti
j
terp
lietuDidelė šio mokslamečio j eibė tii jonų centų. Už tuos pinigus groCHERRY KASYKLŲ OLĄ.
Žydų laikr.: miest. — 5.
* nutarę ^Šilavoto bažnytkiemyj alinę
vių dailės supratimą, | Suntanė tą
panaikinti.
Kas
ten
kaltas,
keno
inatnešiai
pirkdavo
paskui
markes
Kasyklų inspektoriai mano panebuvo
stoka
matematikos
mokytojo.
Lotyn laikr.: dvas. — 1.
K. M. Vinciutė. į 1 latelį galės
Išviso nelietuvišku laikr.: — 70: raštinėje išdilo žmonių nutarimai. Per visą pusmetį dėlto nebuvo pa ir lipindavo aut jų neturinčių fer dėlyj atidaryti užmūrytą Cherry
IValtham, Mass. Laikrodžių
prigulėti
tik nariai S. L. A. Movalst. — 11, dvas. — 12, pasaul. nežinia, Apie alinės uždarymą nei mokų I, II, III, IV ir VI kliasose. merių laiškų. Toks vienok patar-. kasyklų olą kur neseniai atsitiko dirbtuvės likosi uždarytos vienai
kestis
į
mėnesį
5c. Vajilyba išrink
Šilavotiečiai, Bet jau šiomis dienomis atvažiavo na v imas publikai krasos užveizdai baisi nelaimė. Oloj toj yra dar sanvaitei ir pertai 4000 darbininkų
int. 10, miest. — 13, dvar. — 7, žodelio negirdėti.
ta
iš
sekančių
ypatų:
p rmsėdis —
• valsčiai ir valdžios įstaig. — 15, prieš-pat Kalėdas kokią-ten dieną iš Varšavos, valdžios paskirtasis nepatiko ir ji uždraudė gromat- 210 žuvusių darbininkų kūnai.
per sanvaitę laiko neteko uždarbio.
K.
M.'
Vinciutė,
vice
p nusėdis —
susirinkę parapijos reikalų apsvar mokytojas, p. Lipkin, kurisai čia nešiams tą daryti. Mat krasos už(pirm. pusm. — 68).
Mat kompanija apstabdydama dar
S.
Jocius,
.
sėkr.
—
J Bojcaitis.
' KAINŲ SKIRTUMAS.
III. Parodoma, kurio luomo ir styti, išnaujo nutarė šauktis į val bus gimnazijos inspektoriumi ir veiždai rodosi, kad publika yra kra
bą. stengiasi palaikyti augštas laik
Rateliu
išsyk
prisirašė
15 narių.
Priešais' Detroitą yra Kanados rodžių kainas. į užnibežius ji laik
sos naudai, bet ne atbulai.
molus matematikos.
kiek yrą ėmėjų lietuviškų laikraš džią.
9
d,
sausio
klebonas
j!,
KlionausSustatytas prašymas, ant kurio
miestas Windsor, bet valgio pro rodžius parduoda pigiau negu na
A'mm. M. Gustaitis.
čių. kiek kitokių, tiek lietuviškų ir
kas
per
pamokslą
paragino
lietupasirašė
veik
visi
buvusieji
susi

duktų kainos gana žymiai viename mieje.
(“V-tis”).
kitokių, ir kiek jų yra išviso.
PERGERAS VYRAS.
vius
imti
knygas
iš
nki
liesto
knyrinkime.
Prašy
mas
įduotas
į
pair kitame mieste skiriasi. Svaras
. - Lietuviškų Jaikr. ėmėjų: valst.
Arte York.
Vokietis operos
gyno. Ir žmonės knygą!is ima, nes
viečio
viršininko
pagelbinnko
ran

svietso
\Vindsore
28c.,
Detroite
. .i — 90, dvas. — 2, pasaul. int. —
ŽEMIETIJOS LIETUVOJE.
giesriininkas, tenoras Yolon ne tik
nuėjus man knygynan žh d. sausio
•’ 4, miest. — i, draug. — 1, išvi- kas; ar ir dabar žus —nežinia.
laikraščiai praneša, jog vyriau nestabdo savo pačiai apsivesti su 36 centai; pieno kvorta Wmdsokpygų, perdėtinis knygvno pasakė,
'
Žuvus
prašymui,
už
kiek
lai

re
»
7
centai,
Detroite
9
centai,
sybės nutarta, kad iš sumanymo kitu jos mylimu vyru, bet dar
so -- 100.
kad jau visos išimtos. 1
12
kiaušinių
Windsore
34c.,
Det

ko
vėla
prašysime.
Popiera
ne

įvesti žemietijas šiaurvakarių kraš davė jai iš karto 25009 dol. ir duo
Kitokių laikr. ėmėjų: valst. —
Kenoshieijs K. B.
10, pas. int, — 2, miest. — 12, brangi, už pasirašymą ,nereik mo te reikią išskirti Kauno, \ iluiaus da 1000 dol. kas metas, kol ne ap roite 42c.; jautienos svaras VVind- DĖLEI GRUENWALDO JUBIsore
6c.,
Detroite
toc
.,
kiauliena
kėti,
tad
nenutilkime,
gal
nuolati

ir Gardino gub. Ten esą ‘“dar per- sives antrą kartą, o trims'vaikams
dvar.
2, valsčiai ir valdžios įstai
LEJAUS.
nis klibinimas išbudįs tą, kuris pri anksti. su žemietijomis”. :— Nejau
\Vindsore 13c., Detroite 20c., la
gos — 5, išviso —31.
po 1000 dol. kas metai. Jo mote
Np. 3 “Vienybės Lietuvninkų”
Iš PITTSTON, PA. • |]
•'
Liet, ir kitokių laikr. ėmėjų: valytų matyti žmonių reikalavimus. gi vyriausybė butų paklafisiusi tik ris |»ereųą sanvaitę apleido jį ir šiniai VVipdsore 19c., Detroite 24c. tilpo straipsnis Rutkausko M. D.,
18
d.
sauso buvo čia parengtas
("Šaltinis”).
rųjų rusų, kurie per savo suvažia išvažiavo ’Vokietjon ir jis jai atidavė Ir kiti produktai, išėmus bulvių, kuriame jis pertikrinėjo, jog teatrališkas perstatymą f.
dvas. — 3. pasaul. int. — 3,'dvar.
Atloše
vimą iš Kijevo mušė telegramą visus pinigus, kokius tik turėjo, Kanadoj daug pigesni. Taigi gy Gruenwaldo 500 metų sukaktuvių -dramą “Kova”. ‘Butų perstatymas
— 2_, išviso — 8.
’
Stoiypinui, kad tašai pasirūpintų sau nei pusės doliario nepasilaikė, venimas Kanadoj ant 25% piges apvaikščiojimas demonstratyviskas gal pasisekęs, jeigu ak oriai butų
Išviso laikr. ėmėjų — 139: valst.
Iš VEIVERIŲ,
nis.
neleist* įvesti Kauno ir Vilniaus Mažai , turbūt, tokių vyrų yra.
— 102, dvas. — 5, pasaul. int. —
Marijampolės pav.
butų vien “pelai be grudų!” Iš savo roles mokėję ir kai butų ge
9, miest. — 13, dvar. — 4, draug.
Galima pasigirti, kad pas mus gubernijose žemietijų, nes ten, gir
PERSERGSTI PRIEŠ PRIGA- tikto, jeigu mes tą dieną, kurioje rai lošę. Labiausiai 5 erstatvrtią"
,— 1, valsčiai ir vald. įstaig. — 5, ir slaptuosius monopolius prisiėjo di, rusai pasiliksią mažumoje ir
musų; broliai liejo kraują kovoje, gadino lošęs dvarininke rolę, kuSAUSAS, TAPO ŠLAw VĖJUS.
(pirm. pusm. ėmėjų buvo — 132). uždaryti. Pirmiau per šventes la busią nuskriausti? Bet ką čia.... BUVO
- PI U.
Albany, N. T. Valstijos geolo tūkstančiai lietuvių gulėjo ant že ris ne mokėjo savo rolei, tik gau
A. Varmas.
bai daug degtinės jie išparduodavo. matyt dar ir priedų duota — Gar
Sufleris gi
)ophnt-Mo.z Šitame mieste ne gas persergsti gyventojus, ypač mės, užmušti ar sužeisti; jeigu to dė suflerio žodžius
Gruodžio 20 d. K. ir M. buvo dino gubernija....
kį
liūdną
atminimą
pratėvių
karmatydamas,
kad
aktoriui
ne moka
buvo saliunų. taigi jis buvo sausas. farmerius, prieš prigavęjų organi
byla už slaptą degtinės pardavinė
Amerikos lietuvių laikraščiai pra
pradėjo
te p
garDabar lialauojant gyventojams, 814 zaciją. Prigavėjai tie leidžia akci žy£iŠkumo apvaikščiotume demon- rolės,
jimą- Teismas nuteisė j tiedviem neša, kad garsusis Collinsas, auto
skaityti,
kad jjo kkaiIŠ RAGUVOS,
balsais nubslstiota vėl leisti saliu- jas, užtikrindami, buk pieskoj ran stratyviškai gatvėmis vaikščiodami šiai
po 4 mėnesius atsėdėti kalėjime., rius “Vadovo į sveikatą” numirė.
1 , Ukmergės pavieto.
mis laikyti- Balsavo teipgi mote- da tonoj net už kelis tūkstančius ,’su muzika, kaip mano kun. N. J. tymas buvo girdėti rvtsoj sa-_
ir
užpelnė!
Du
broliu.
Vienok
laikraščiuose
dar
tebesireŠtai
Pas mokytoją Rasiką policija
doiarių aukso, buk rengia aukso Petkus, kuris pasakė Brooklyno lėj, o teipgi aktoriai, negalėdami
rys ir vaikai. I ,
("šaltinis
”
).
kliamuoja.
Todėl
žmonės,
kurie
padarė kratą. Pasiėmė vieną laiš
plovyklas. Akcijas bruka ypač fer konferencijoj 22 d. sausib: “pante 1 susilakyti, ant scenos .juokėsi net
•
t
per
laiškus
pas
Collinsą
gy
dėsi
atką ir keletą cenzūros leistų kny
PAČTO (TAUPOMOSIOS KA- meriams. Valstijos geologas užtik pasiimtumėm muzikantus, draugi tragiškose vietose. Lojusios mer
ba
dar
tik
mano
gydytis,
teapsigelių, išsidangino Panevėžin. Ant
Iš PILVIŠKIŲ,
rina, kad New Yorko valstijas pies- jos prisisegtų savo ženklus ir su ginos ir roles geriau mokėjo Ir 1o»
BOS.
žiuri.
rytojaus suėmė ir mokytoją Ra
Marijampolės pav.
Jk'ashiuįtnn;.D. M. Specijališ- ka nei už pusę doliario aukso netu mažais iškaščiais apvaikščiotumė šė neblogiausiai.
("Lietuvos
Žinios
”
)
siką ir išvežė Panevėžin. KasTerp Vilkaviškio ir Pilviškių
ka senato komisija priėmė rando ri. Kiti vėl įkalba fermeriams, buk me”, tokis apvaikščiojimas butų'
žin, ar begrįž.
Bemolis.
gelžkelio stočių gruodžio 26 d.
sumanymą <jveSti, kaip tai yra Eu jų ferma turi anglis. Geologas už tik pelai be grudų, be jokios nau
IŠ MINSKO.
traukinys suvažinėjo Mažučių kai
ropoj, pašto laupomąsias kasas; tikrina, jog New Yorjko valstijoj dos mums patiems ir tėvynėje gy
venantiems.
užIŠ PHILADELPHIA, PA. '
Šiomis dienomis vyriausybė
mo Joną Kriaučeliuną. Kalbama,
manoma, kad tą sumanymą priims ir anglių nėra.
Apvaikšiodami
jubilėjų
Dr.
V.
Atminimui kruvinojo ncdėldicbuk *nabašninkas iš Pilviškių grį darė paskutiniąją “vakarų guberni ir visas senatas ir kongresas. Su-i
Iš VADOKLIŲ,
Kudirkos — išleidžiame jo raštus, nio Peterburge, taigi caro vaidžiosl
jose
”
lenkų
švietimu
draugiją
“
OsUŽMUŠĖ.
įtraukęs
degtnės.
žęs
lyg
to
sumanymo:
kiekviena
ypata
Ukmergės pav.
vita”. Uždaryta jinai neva iš tos nuo 10 metų, moteris ar vyras gali
skerdynių
22
dic- į
,
Riestausis.
A’etp York, čia likosi įsiveržu pertai pasidaugino musų knygų parengtų
Gruodžio ji2 d- 8 vai. vakare.
skaitlius, iš ko ne vienas lietuvis ną sausio 1905 met, Lietupriežasties,
buk
veinas
jos
skyrius
(
“
Šaltinis
”
).
sio
plėšiko
užmuštas
bliuzių
febriturėti
savo
konto.
Vedusios
mote

I’žngojyje kažkas pradėjo laužįsteigęs slaptai dvi lenkų mokykit rys gali teipgi turėti savo konto ir kantas Moses Gastman, o pasi- turės šiokią tokią naudą skaityda tuvių Socijalistų Sanjungos I kuo
..tieš Simano Laurinčiko gryčiom
pa parengė prakalbas sn atakon-į
rv-ar).
vyras prie tų pinigų negali nei jo dcubinęs pagelbon jo sūnūs j petį mas knygas.
Eatįrinčikas, manydamas kad tai
IŠ BERŽININKO,
Sukaktuvėse
40
metų
emigracijos
atims dekliąnpcijomis ir daino
kios tiesos turėti. Dėti galima ne pašautas.
plėšikai, pagavęs kirvį, šėrė pir
'Seinų pav.
Amerikon
renkamos
aukos
išleidi

mis. L. S. S. r kuopos choras dai
mažiau kaip doliarį ir nedaugiau
BAUSMĖ UŽ BAUSMĖS.
majam įlindusiam gryčion; tas su
Beržininką monopolio pardavi
ATEINA
ŠALČIAI.
mui
vadovėlių
kurie
bus
labai
navo
dvi revojiuciiincs •jtNitaĮų.
klupo.
Paskui antrajam.
Tre- nėtojas apie Kalėdas gavo iš Su , Minsko teismas neseniai buvo kaip 100 dol. per mėnesj. Viena
naudingi
ir
tėvynėje
gyvenantiems.
Washington
t
D.
C.
Oro
tėmyir
vieną
tautišką. Buvo užkviesta!
. čiaiam, kurs atkišęs revolverį no valkų lenkišką laišką su reikalavi nuteisęs du kunigu, Grabauską ir i'pata ♦ gali turėti nedaugiau kaip
Jeigu
todėl
sutartume
apvaikšIda
garsina,
jog
šiltas
oras
trauk

ir
latvių
choras, kuris teipgi pa
rėjo šauti,. išmušė jį iš rankos. mu nunešti Klenauskio miškan pas- Sviklį, užmokėti dideles pinigų pa 500 dol. Pakikenu nuo tų pinigų
sis
dar
šitą
sanvaitę,
bet
paskui
fiot!
jubilėjų
mušto
prie
Gruendainavo
dvi
revoliucljine* dainas.
I Manydamas neapsigįsiąs, Laurin Idrton fįeton 300 rublių. Laiškas baudas už slaptų lenkiškų moky mokės po 2%. taigi mažiau negu
ateis
šalta
vilnis
nuo
liaur
vaka-i
waldo
tokiu
jau
budu,
jeigu
rengčikas išbėgo per langą. Paskui pa- parašytas spauzdintoins paišytoms klų įkūrimą," už stačiatiki 1 per- moka bankai; bet čia už sudėtus
to. .urirtnkto., prabas, rinkpnifmjpsh. ran<la».
. ,
Biškėjo, kad tai butą Raguvos urėd- raidėms; laiiko gale padėta para-j krikštijimą į katalikus ir uz s

K AMERIKOS.

IŠ DIRBO LAUKO.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

J. Jodžikynas, J. S Smelstorius, imi*, ar kaip jį ten pavadinu*. 6i- čia; Azevas pirmas patvirtina nu- straiką, Po šito atėjo spalinis ma-1- ■ teismų minisjerio SčeglovitOvo. kiškų® žodžius, jei tik neturėsime 1 ‘ . __ ..
visą laiką ir jos nariai <■ nemažai ,
* Jakutis
* ‘ -‘ ir • •
. J.
Grinius.
Po pra. <?e baisai gali būti klaidingi, bet sprendimą ir surengė išpildymą, nifestas, drauge su kraujagožingaisi Pačioj surengimo valandoj jie visi tikros jų reikšmės ir kalbomačlo -paskiaus prisidėjo prie T. M. D
.............
1
‘
, pogromais, surengtais jrepovo ir• buvo suimti su bombomis ar kiAzevo
draugų,
kalbų buvo renkamos aukos ko. gal ir ne. Vienok į jų teisingumą Vienas didžiausių
(kalbos kntėrijo arba principijo,, atgaivinimo: išvažiavę iš Valpa4
votojams už laisvę. Sudėta 16 dol.. mus verčia tikėti pirmesnieji musų kuris dalyvavo visose jo garsiose. Juoduosios šimtines. Tąsyk Witte: tais įnagiais rankose, nuteisti ir anot p. Būgos). Lietuvių kalboj
raišo į svetima* vietas jieĮ kartu
95c. Tas jau parodo, kad Phi-. kunigijos darbai. Mes gerai ją ži- užmušystose, bebaimis revoliuci-. buvo kancleriu.
pakarti. Asmuo, kuris juos matė vienur kalbama vienaip, kitur ki su šaviių nešė ir žinias apie T. M.
(japono puolimas tąsyk prasi-■ keliomis valandomis prieš jų nu- taip, na ir kaip gi čionai mums paladelphios lietuviai atjaučia kovo. nome perdaug atsidavusia savo jonierius "Jono Povilas" tapo Aze
D. — apšvietos platintoją, j Jeigu 1
jantiems už laisvę žmonijos. Reiktųį vyriausybės reikalams ir pennažai vo pasiųstas į Varšayą, kuris at. dėjo. Jis laikinai, buvo^patrauktas• dėjimą, sakė man, kad jie nieko• seilgti? Bet aš visai nėsu žino
šiądien T. M. D. skaito su viršun!
ir kitų vietų lietuviams sekti keliaisi reikalams savo žmonių. Ji musų silankė į Tatarovo kambarius ir• pasaulio gyvenimo smagumais ir• nežųmjo, kas juos išdavė.
vas kalbos dalykuose, aš tik ap- 100 kuopų, tai iš to skaitliam ne
visuomenės pinigais pristatė daug ten Tatarovą nudaigojo. Apie Ta laipsniškai jis atsišaidč( nuo revo
Pliiladelphiečių.
• T. K.
Bet prasergėjimai aj»ie Azevo iš- sipažinau iš Jauniaus, Būgos ir ki viena yra pasekme valparįsiedų
gražių bažnyčių ir jas tuojaus pa tarovo apsivertimą Azevui pranešė> liucijonierių, kurie nužudė visokįį davikybę darėsi vis tankesniais. Jie
tų filologų paaiškinimo, sprendžiu,, triūso. Pernai jie parengę iškil-•
vedė svetimiems, bet nei vienos jo viršininkas Račkovskis, slapto■ įsitikėjimą į jį.
' Į
IS BALTI MORE, M D.
ėjo vis nuo slaptosios policijos kad p. Paltanavičia gerai etymolo- mingą Kudirkos vakarą, šitiosmefe .
L. S. S. 14 kuopa sumanė, kaip• mokyklos, išskyrus vieną kun. sios policijos galva, kuriam, be
Gaponas sugrįžo Rusijon ir pa agentų, kurie pavydėjo Azevo pa- giškai ir su geni rašyba parašė va
kitais metais, teip ir šįmet," nepra- Žebrį, kuris, kaip matyt, tikrai no abejo, buvo i linksma pašvęsti ma tyrę*, kad revoliucijonieriai jam1 sisekimui, ir todėl Rev. Part. ma- dovėlį (apart teip vadinamų “ze- žada vėl surengti nemažiau® iškit-J ,
mingrą Jauniaus vakarą. Vakaras
leist kruvinojo nedėldienio be pa ri savo žmonėms tarnauti. Teip žesnę žuvį ’ ir užlaikyti didesnėsi netiki, pradėjo susinešti su Witte; žai tebuvo paisomi. AzeVas gi pa- ceriškų" klaidų).
žada
būti 5 dieną vasario. Sonia-!
žymėjimo. Tam pritarė valdyba pat musų kunigija, lyg ant juoko, vertės Azevą.
ir Račkovskiu, policijos viršininku1 skatė rekaiingu sulošti didelę loJaunius išveda, jog žodkijminė nytojais ir rengėjais yra vietinė'
5 pagelbinių draugijų, davė, svetai užsispyrė pas mus įveisti vienuo
Metais vėhatis Azevas panašu!! ir nuo Wittės gavo 30000 rubliųį šą apdraudimui savo padėjimo par rašyba neužlaiko tų gyvosios kal 13 T. M. D. kuopa su pagelba teipnę uždvką ir 23 d. sausio įvyko ap- les ,tą viduramžių metašimčių lie
budu prašalino žmogų toli didesnės. atisteigimui jo pirmesnių darbi tijoje. Po ilgam pabuvimui Pa- bos įstatymų. Taigi mums rodos, gi vietinės literatiškos moksleivių
vaikščiojimas su prakalboms, de- kaną. Ji' giriasi, kad jai pasisekė svarbos kaip pats- -garsųjį "Revo- ninkiškų sąjungų, kaip pinniatrs-t< ryžiuje jis sugrįžo vasario mėn.
kad prieš kietąsias santaras minkš dr-jos. Girdėjome, jog buvusieįie,
klįamacijoms ir dainoms. Susirin juodu skannalu apipuošti net
liucijonierių Popą tėvą Gaponą. po slapta polidjoa globa, smarkiaii ,9°9 m- į Peterburgą ir pradėjo tąsias sukietinimui pilnai galima valparaisiečiai Grand Rapids>Mich.
kimą atidarė pirmsėdis P. Glavec dvidešimts penkios nelaimingos mu
Pasaulis dar tebeatmena,. kaip, Račkovskio spiriamas išduoti Soc. rengti pasikėsinimą ant caro gy padaryti, kaip tai padarė ir p. Pal- žadėjo teipgi pasirūpinti surengi
kas.
sų jaunos mergelės, kurioms dabar
z
vasties. Pirmiaus Azevas vis nie tanavičia^rašydamas: žiniomis, ne mu Jauniaus vakaro.’
į*
9.
Peterburgo žmones buvo sutikti Rev. vadovus.
Pirmas kalbėjo J. Sk cirko. Jis yra statomas vienuolynas-kalėjiAš abejoju, kad jis ką butų iš kindavęs panašų užmanymą. “Tai pabaigtas, dektinė ir tt.
T.] j/. D. draug u.
"Kruviname Septintadienyj”, kuo
priminė trumpai tas baisias žudy mas. Kokią gi naudą tas vienuoly
Kas link "pjovė”, "bjaurybė”,
met (Japono vedami jie ėjo į Žie daręs. Jis rašė man laišką, kuria negalimas daiktas”, jis sakydavo;
nes nekaltų žmonių; potam aiškino nas gali duoti mums kaipo tautai?
“Mano širdis plyšta, "caras yra neprieinamas". Jis aš galima butų sutiktį su kritiku, nes, APLIKACIJOS (GAVIMUI CARminį Rūmą įteikti didįjį susimilė- me sako:
jiaudingumą knygyno, kuris čia gy Mums jokios, bet jo ^avininkui,
TERią JAU ATSIUSTOJ
■
jimo prašymą "carui batiuškai”. priminus, kad tu gali .patikėti ap- triai kritikuodavo kiekvieną plianą daug 'rašytojų bijosi padėti j po
vuoja jau, 2 metai. Rusiškai kal airiui archivyskupui, didelę^ tai bus
Visoms
!
kuo
išsiųstos
apli

Tuk*gpnčiai jų buvo kareivijos su šmeižoms, kurias manoųiriešai skel sumanytą kitų draugų ir, pasidė- b, p, m, v. Jaunius savo kalba
bėjo Sinkevič. Jis puikiai aiškino jo maitinas, kuriame lietuviški gru
išpildyti ir su
šaudyti ir Gaponas pats, išnešė sa bia apie mane. Tikėk manim, kas kojant savo didelei autorybei, kai mokslyje žodžius: pjauti, bjaury kacijos, kurias
priežastis ir pasekmes minėtų ■sker dai bus sumalami į jo miltus ir
grąžinti
Centro
sekretoriui.
Pk-!’
vo gyvastį tūlo inžinieriaus Ru- neatsitiktų, aš apie nieką nepaisau, po Plehvės užmušikas, jis visuo bė, pjūklas, etc. rašo su j ir
dynių ir ant suprantančių rusiškai šitos mergelės jame tarnaus kaip
siremiant
ant
tų
aplikacijų,
bus
tik apie žmonių gerovę”.
met juos peršiiekėdavo. Jei gali tvirtai tikrina, jog lupinės raidės
tenbergo savo garbintojo dėka.
išduoti kuopoms IT * M. D. parte
padarė nemažą įspūdį. Potam kal- vergės,’ įtikintos atsižadėti svieto,
Po kelių sanvačių, kovo 28 d., ma tikėti laikraščio "Daily Tele- plokštinas prieš j, bet patsai j ne
Gagpnas išdūmė užrubėžin, deg
, bėjo J. Bulota ir ant galo, virš tos vienintelės mokyklos, kurion,
m. jis buvo įkartas tuščiiio- graph" korespondentui, kuris, ma sueina į vieną tarsnį su tomis san- riai. Jeigu kuri kuopa iki šiolei
programų, vienas liuosnoris iš pu kaip kunigai patįs sako, Dievas damas neapykanta ‘‘nuodingąja!
dar negavo tos aplikacijinės blan- I
se namuose arti Peterburgo, kurie tyt, kartais būdavo įkvėptas Rač taromis. Suminkštinimui gi po tų
blikos. JJ Dudonis, kurs gana pu mus leido mokytis būti geresniais. veislei, carui ir jo šeimynai”, kaip
fros,
tai reik api^ j tai prinešti :
priklausė j buvusį policijos urė^l- kovskio, tai terp Azevo ir slapto raidžių vartoja 1. Bet yra vietų
blikai patiko savo juokingais priBet jie gal sakys man, kad šitos jis vadino juos į «s k u i atsišaukime.
Centro
sekretoriuj, p. V. A. Grei
ninką. •’ Jis matyt buvo apveiktas sios policijos buvo sutartis, kad (pas rytiečius-augštiečius), kur lie
vadžiojimais iš gyvenimo šių dienų vienuolės tai mielaširdybės seserįs, Nors jis pirma ėjo iš vieno su dar
čiui,
kuris
išsiųs kitą blanką.! ii®
po smarkiai kovai. Jo kūnas buvo, kas ten nebūtų, caro asmuo turi tuviai taria niovė, piuklas, šienabernaičių bei mergaičių.- Tarnuose kurių uždaviniu yra kenčiantiems bo žmonėmis po policijos globa,
Kartu
su
blanka išsiuntinėta
surastas po keturių sanvaičių. Ši būti nepaliečiamas. V ienok as tu piutė etcl taigi, man rodos, jei ra
• kalbų dainavo kvartetas po vado skausmų lengvinimas ir nelaimin bet dabar, beabėjo, neturėjo jokio
teipgi
.sutrauka
T.1 M. D'. įstaty
ta paslapta mirtis nebuvo lygšiol riu geras- priežastis tvirtinti, kad šoma labiau ariau, kurpius ir k.,
vyste A. Petraičio sekančias dai giems ašarų nubraukimas. Jei ir vyliaus. Jis prisidėjo pirma prie
mų
sutaisytų
paga|
originališkus
tikrai išaiškinta ir aš či<^T apie ją šiuo tarpu Azevas išrado reikalin tai kodėl negalime rašyti piovynė,
nas : ‘‘Laidotuvių giesmę
“Da- teip butų tai ar mes seserų reika Soc. Demokratų Partijos, paskui
(senus)
T.
M.
D.
įstatus
su dapilgu pasikėsinti ant gyvasties Nika- biaurybt ir k. Jokios tame klai
papasakosiu.
bar broliai laikas geras ir tt.” ir lautume » daugiau kaip motinų? prie Soc. Rev. suorganizavimui
dymais
peskutinių
seimų.
Gapono mirtis b»\vo supianyta ir lojaus II. i Keli pasikėsinimai bu dos nebėra.
“Broliai sukruskim!._
Ką mes be motinų veiktume su se ginkluoto sukįlimo Peterburge. Bet
{statymus,
tikimės,
kiekviena
vo daryta ir jei jie nepavyko, tai
Gyvęsiu ar gyvensiu? Yra viA
Dainos pasisekė gerai ir padarė serimis? Argi ne geresnis yra nuo jis tuojaus priverstas buvo ap surengta Azevo, kuris, atsizinojęs
nebuvo
.Azevo
kaltė.
Policija
ne

tų
Suvalkų gub. kur sakoma “gy- kuopa žino (nes kitaip ji negaK va
apie
Gapono
prietikius
su
slaptąja
gilų įspūdį.
pelnas būti motina, kaip sesere? leisti šitas dvi partijas; būdamas
areštavo
žmonių
įsimaišusių
į
ši

vęsiu" (ir "gyvėsiu”), vietoje gy dintis T.' M. D. kuopa) ypatingai
Eiles dekliamavo O. Gurkliutč Argi pas mus motinų jau yra per- autokratiško budo, jis negalėjo policija, pabūgo, jog jis {gali būti
gi kuopos vyriausybe, i Minėtas iš
tuos
suokalbius.
Paskutinis
pasi

ir O. Kupnickiutė.
P. s'. pilnai? Kas davę! Musų vaiku veikti ant lygios su ‘kitais vado jam pavojingu lenktinininku, juo- kėsinimas, apie kurį Azevas gerai vensiu. Ir mes iki kol prisilaiko karpas iš oficijali&o T. M. D. or
me dabar rastijon įvestosios rašy
T
čiai, užgimę,, tankiai neranda sau vais. Tąsyk jis sumanė suorgani gi labiaus, kad jis gali susekti Aze
gano slįiriaus pridėjome tik geres
žinojo,
nepavyko
išimtinai
dėl
tvir

bos,
nes
kitaip
negalima
rašyti.
vo
susinėsimus
su
policija.
Du
da

motinų, nes jų gimdytojoms trok zuoti savo nuosavą partiją, susi
tumo stokos iš pusės asmens, ku- Kaip žinome, didžiumoje tarmių n niam priminimui apie tuos įstaty
ŠELPKIME TIK TAUTAI
šta pažinties juos motiniškai au dedančią iš darbininkiškų luomų lykai buvo didžiausioj svarbos ri turėjo atlikti.
I
l'hikartu?
išnyksta prieš j. 1, m, n, r, s, Š, mus risiems T. X| D. nariams,
NAUDINGUS DARBUS.
ginti. ,O bet musų kunigija sku su juo kaipo vienatiniu neapribotos Azevui: kad Soc. RevoliucijonieV
ienos
kuopos
s
kretorius
parei
turėjo
carą
savo
malonėje
ir
du ž, x, t v, kaip antai: sąjunga, są
Šiuo kartu bandysiu prisikabina bina ' veisti seserimis: — ar tą galybės vadovu. Jis tuomet gy rių įsitikėjihias į jį kokiu nors
kartu jam truko narsos.
žinė, kįla, bįra, gįsla, skjstas, są kalavo nuo Centro sekretoriaus
budu
nebūtų
susiipnirftąs
ir
kad
veno
su
manim
Londone
mano
ti ’prie sukaktuvių’ kovos ties Žal galima vadinti geru darbu? Ne.
Gal
ilgainiui
istorija
apšvies
dalį
varža ir k. — Jaunius savo ra-, pamatinių T. Mį jD. įstatymų’.^
giriu apvaikščiojimo.
Neniekinu Tai yrą niekadėjybė po šventeny name ir pilnai mane supažindino jis pasiliktų svarl»ausiu asmeniu
Račkovskio
suloštų
šituose
pasku

šyboje iš atžvilgio į tarsnio n liki kurių anot jo kaip ir nėra ir pra
Račkovskio ir slaptos policijos aky
su visais savo judėjimais*
paties apvaikščiojimo užmanymo, bės skraiste. .
tiniuose
pasikėsinimuose
ant
caro
mą prieš 10 minėtųjų santarų ir nešė, jog aplikaciją sugrąžint, tik
ir ' dargi bendromis jiegomis, ir
Todėl, jei musų kunigija per Žal
Maža kuopelė nepriklausanti prie se. šituo® du dalyku užtikrinus, gyvasties. Aš asmeniškai tikiu, kad
žodžių gale rašo visur n, pav. trįns tuomet, kada tie “pamatiniai įstapagiriu nesusidėjimą su lenkais. girio kovos apvaikščiojimą šauk S. R. P. lygiai tąsyk buvo užimta jo padėjimas suokalbi niekybės pa
tai" bus prisiųsti. Čia, matomai, ’į
Račkovskiui
pilnai
buvo
pranešta
skįirstąs, gįnsla, sąnžinė ir tt. Bet
Savo tautos istorijos garbingų ar tųsi šitam savo darbui visuomenės ant sausumos apginklavimu gar saulyj buvo tikrai ąisogąhs ir bcįsiskverbė
didelis liesusipratipas.
Azevo apie juo*, teip kaip ir apie nepriėmę Jauniaus rašybos, neturi
net ir nekokių nuotikių paminėji pagelbos, kaip pašaliniai balsai kad saus ginklavėžio Johno Graftouo. reikaio butų sakius,, labai šiltas,
Pamatinius
T. M. D. įstatus turi—v
mai gali būti naudingi tolesniam skelbia, tai jie pasirodytų aršesni ir Su neišpasakomu mokėjimu, ener Jis atsižinojo nuo Rauko*ūkio, kad Plehvės užmušimo; vengimą. Pa me teisės ją taikinti prie vieno bu- kiekvienas narys aat T. M. D. iš
starais dvejais metais Račkovskis sančiojo laiko.’ Jei mes rašome
tautos kūno augiui. Kovos ties už pačius lenkus.
gija ir gudrybe jų vadovas pri Gaponas sutiko išduoti> jam Aze
buvo
slaptosios policijos galva sau gįsla, sk{sta, šįtq ir tt. tai teip pat leistų knygelių. Tie įstatytai va
Žalgiriu laimėjimo mes negalime
Antgalo, net jei Šito vienuolyno krovė Johną Graftoną 17000 Švei vą ir kitą Soc. Rev. vadovą už
gojimui caro asmens nepeliečiamy- privalome rašyti ir giriu, mįslė dinasi pamatiniais todfl, kad ant
skaityti prie savo didelių darbų, reikalai ir nekenktų teip daug mu carijos kareivinių šautuvų, ke gerus pinigus.
jų, kaip ant pamato buvo $utv£rt4
kadangi mes nemokėjome jo ap sų tautos kūno bu jojimui ,tai vis liais tūkstančiais revolverių An
I’agal šitą jis ]>avasarį 1906 m. bės. Nors, oficijališkai, jis yra (jtiįslis) užmįsiu, gyvfsi* ir tt
Daiktažodžio “gentys” (ar ..gen ir pastatyta T. M. 0. ir jie buvo
versti savo pačių naudai. Mes iš gi tas yra tik visuomenės dalies-idė- glijos kareivinės ijiados, kelinis to surengė plianą ir pa<lavė jį parti tik vienu Stolypino raštininkų, po
pilnoj galėj per 12 metų. Tie pa
griebėme iš ugnies karštas bulves^ ja, kuri neapeina kitų jos dalių ir nais plaišalų, trimis kulkasvai- jai. Pranešdamas partijai buk jis teisybei jis užima visai neprigul- tis”) niekas nevadina moteriškoje tįs įstatai yra galėję ir dabar, pri
o kiti jas suvalgė — tai nėra did- užmetimas jos visai visuomenei jei džias, ir didele, daugybė Mause- girdėjęs, jog Gaponas prižadėjo mingą vietą: atsako tik prieš carą lytyje, bet vyriškoje — tai p. Silp dėjus prie jų papildymus, permai- ,
vyrVbė. Šita musų silpnybė net šaukti prie darbo, tai tik prie tokio rių, ir tt. Azevas, žinoma, žinojo išduoti jį ir kitą Račkovskiui, jis ir turi teisę asmeniškai nagrinėti I nučio didis apsirikimas.
Kas link raidžių f, h, q, x ir w, nas ir pagerinimus, kariuos pada
ir dabar nekartą pas mus atsikar kuris turėtų visiems bendrą tikslą. ir karštai rėmė sumanymą, lai įnešė idant Račkovskis butų nužu kiekvieną atsitikimą, kuris jam pa
tinka.- Be Račkovskio caro nužu-l tai Silpn. turi tiesą, nes jos lietuvių rė I ir II T. M. D. seitiai; o
toja r todėl kovos ties Žalgiriu
Tokių darbų pas mus netrūksta. vas su ginklais sulyg sumanymo dytas. Jo gi tikru mieriu buvo nu
žinoma, jog seimų nutarimai' -4
paminėjimas gali būti geru musų Ant musų tautiškos dirvos yra jų turėjo įsmukti Peterburgo uostan sikratyti (japoną. Bet jo užma dymas butų be naudos Azevui, ka kalboje nesivartoja, bet tik svetai
tie patįs įstatai, h '
silpnybės pavekslu, vaizdžiai pa visa begalė. Tie dalbai, kurie rei ir būti sutiktais kelių šimtų gin nymas užmušti Račkovskį, žinoma, dangi Račkovskis, jo gloliėjas nu timtautiškuose žodžiuose priimtuo- 1
Ikišiolei
- nepasirūpinta [isltMnį$1
statytu po niusų akių, iš kurio mes, kalauja kiltesnių jiegų jų nuveiki- kluotų darbininkų, kurie apveikę buvo sustiprinimui jo įtekmės S. kaitintų jį už nusileidimą partijai se musų kalbon ir tapusiais jau
konstituciją
atskirtose knygelėse
tą padaryti. Ar tik Račkovskis ga- j terpt aut iškaiš k. a. filologija, ty
ir-męnorėdami, galime pasimokinti. mui ir mažiau apmokami duonos policiją, turėjo apimti laivą ir da R. Partijoj.
vienok ir ape tai II T. M. D. iri
lėjo Azevui pasakyti, kad rume.zika, hieroglyfai ir k.
Nesusidėjimas gi su lenkais rei kąsnio pavidale, turėtų būti pir bojančių minią, kuri tuojaus turėjo
Tuo taqni Gaponas, laikydamasi
mas pagalvojo Įr paskyrė tam tžlc-į • |
yra
asmuo, kuris nenuliųstų dėl
Butų daug dar kas rašyti, užkalingas parodymui jiems, kad mes mutiniais prie visuomenės pašel- susirinkti ant Ne vos krantų. Vie pasižadėjimo Račkovskiui, atėjo
rą komisiją. \ kuriai darbą užbaiįnešti vienam, kitam, bet manau
atjaučiame jų padarytas mums nuo pos. Vienu tokių darbų yra mu nok reikėjo žinoti vadovas, kurio pa*v savo seną ir seniaus ištikimą š'itokio darbo. ‘
gus, turėsime atskirtose knygelėse
Ciecorienės našlės Marijos Fe- užteks. \ ieno tik norėčiau dalyko,
skaudas metais musų bičiulybės su zika, kurios šelpimui yra įsteigta Peterburgo žmonės klausytų. Soc. draugą, inžinierių Rutehbergą ir
T. M. D. įstatymus:
odorovnos
ir valdančios ciecorie-1 kad kritikuodami veikalą ar rajais. Mes nesišaliname nuo jų šerno Muzikališkas fondas, bet jo Rev. žinojo, kad niekas kitas juo- pasiūlė jam 50000 rublių jei jis
Pagal minėtos kuopos raštininko
kaipo žmonių ir neatsisakome dirb miego niekas nepertraukia.
Ar mi negali būti, kaip tik tėvas Ga pagelbės ja^n išduoti Azevą ir ki nės. Aleksandros Feodorovnos prie- šybą, mes nurodintume tasias klai- išsitarimą galima butų manyjti, jog
tikiai yra labai nesmagus, kaip ly- das kuriomis mes esame persitikriti-su jais iš vieno vardan mus ir ne laikas butų pradėti veikti, kuo
jeigu nėra spauzdintu konstitucijų,
ponas. Todėl su Azevo pritari tą vadovą. Gaponas matyt tikėjo,
giai Nikalo-juaus H. ir jo jaunes- nę» kad yra klaidomis; antra, kad
jų tautos bendros gerovės, ar met p. Petrauskas ir vėl rengia ki
tai reiškia, kad nėra nei pačių įsta
mu Gaponui* buvo patarta iš kal kad jo 'asmeniška įtekmė į Rutenniojo brolio Mykolo. Seniaus Ni-1 rašytojai, būdami silpni lietuvių
abelno žmonijos labo; bet šitam jie tą operą. Argi negražu butų, jei
tų. Tokia vienok tiuoifionė butų
no prirengti reikalingą skaitlių iš bergą, sujungta su dideliu pasikalojus buvo motinos mylimiausiu ctymologijoje ir apskritai taisvklišturi užmiršti tuos senus jų ir mus tas veikalas amerikiečių pastango
kuolabiausiai klaidinga, nes kiek
tikimų ginkluotų darbininkų Pe šventin u .kurį tas pinniąus jam
suneHu ir jos įtekmė į jį buvo di- koje rašyboje, neleistų savo veika- viena draugija, kokia ji nebūtų,
prietikius, kurie musų akyse duo mis butų išleistas? Tai butų praterburge, o pačiam ant Jolmo Graf- rodė, pergalės jo ištikimumą S.
džiaųsia. Bet jam apsivedus. jis lų pasaulin, nedavę juos peržiūrėt
da jiems išnaudotojų vardą, atsi kilnas darbas, kuris mus surištų į
turi turėti įstatus, bet gali turėti
tono plaukti ir vesti žmonės. Ga R. partijai, kurios jis buvo nariu.
laipsniškai tapo nuo jos atšaldintas bent šiek tiek suprantantiems kalmokėjusių mums už musų man vieną stfprų ryšį. Žalgirio koc.
juos ir nespauzdintųs. Kur nėra
ponas tuojaus sutiko, reikalauda Rutenbergas širdyje pasipiktinęs,
jaunos ciesorienės pavydumu, kuri boję ir rašyboje, o geriausiai dar
dagumą savo beširdingumu. Jie vos apvaikščiojimo rengėjai at
įstatų,
ten nėra ir dri lugijos, o kad
mas vien, idant tam tikras aiškus neva sutikojir turėdamas mintyje
ųrgalėjo pakęsti tolydinių įsikiši- duoti veikalą peržiūrėti tikram fi
turi 'liautis užmetinėję mums sa minkite Šerno Muz. Fondą.
T. M. D. yra, — ta » visiems, ro
veikimo plianas jam butų dietas. Azevo užmanymą nužudyti Uačntų į jos naminius reikalus ir jos lolcgui; juk mes jų turime,
vo brolybę, remiama juokdaringa
Kasių Juozas.
dos, matoma.
Tą gavęs, (japonas apsiėmė.
kovskį, patarė, kad Azevo išdavi
šitų dviejų tautų sandora ir pri
vuošvės galybę ant jos vyro. ToViršminėtas atsitik tas parodo,
mo
išgalės
butų
surengta
Račkovs

Šito dokumento negaliu dabar
lydimai kivirčiai terp dviejų cieco-į
==============
pažinti mums teisybę, kad jų pasi
viršininkai
kad
gal nevisi kupj
kio
akivaizdoje.
Todėl
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skelbti. Azevas, kaip sakiau, ži
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isi|
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Gaponui,
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Čia
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ka siekti prie musų teisių bažny daryk sau nieko iš tų niekšybių. šė slaptai policijai visus suokal
auklėtuvės paliuosavimo nuo naš- malonia siųsti Dr-jos L4L Kona. natų
j
ieškoti
seimų
projtokoluose.
sirodė
ir
(
lajonas
vienas
pakliuvo,
'
bio dėtai liūs, tai turbut niekuomet
čioje ir kitur, tai mes apie juos Tai šnipų darbas”.
lės cteconenes globos. Foto, kaip
j laukis,
Bet
Azevas
tarė
rimtai
:
nebus sužinota. Žinoma yra tiek, į spąstus. Pas (japonų surasta Marija Feodorovna aplankė Peir žinoti nenorime.- Jie mums yra
Brick aL.
Valparalso. tad. “TĖVYNES MYLĖTOJAI” ŠIR“Jeigu toksai laiškas ateina, tai kad laivas laimingai priplaukė Suo Račkovskio vizitinė kortelė, kurioj terburge mokyklą bajorijos duk
toki kaip ir visi kiti# kurie mus
vistiek kaip kaltinamas asmuo ne mijos vandenius ir gal, butų įsi jis atsiprašo už nepHbuvimą. Nė terims, kuri yra po jos globa, tai
DIJE MASKOLIJOS.
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Tėvynė*
būtų
ištikimas;
partijos
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skverbęs
Peterburgan,
jei
iškilusi
Bet su Žalgirio kovo® apvaikšji tiesiog prie merginų ėmė karčiai
audra nebūtų jo sunaikinusi. Lai iš kalno buvo surengta Azėvo ir išmetinėti, kad jos marti tižgynė nį: Argi’ neaiškus griovimas, gra Mylėtojų draugija; dar du metai x
čiojimu ar tik mes nebėgame nuo yra gerai tą ištirti”. .
žinu.
Ištikro TamisU bandai atgal ji vos-vos krutėjo, o šiądien
Ištyrimas buvo padarytas ir slap vas pražuvo su savo krovinio dali Račkovskio. Azevb įtdemė į par jai žaisti su jos anūkais.
vilko ant meškos? Apvaikščiojimo
[griauti. Reikia laikytis teisybes, kad
tiją sustiprėjo ir dėl jo užmanymo
ji tiesia plačiai galingus sparnus,
tas
revoliucijonierių
partijos
teis

mi;
bet
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Neteip dar seniai girdėjome apie
daiktu, jei ji yra teisingumo ©bal
tASYBOS KLAUSYME.
nepasakoti
tokių
dalykų,
nes
jais
damas
policijai
pagerinimui
savo
Paryžiaus kuopą (Prancūzijoj j,
ro
kelis
kartus
išdavė
revoliujo
puikius
šautuvus,
šita
buitis
siu. Ar teip šita vienybė yra su
“Tėvynės” I No. 1910 m tilpo negali įtikinti. Gana bus šitų pro apie T. M. D. narius1 iš Lietuvos |
prantama šaukiančiųfbendromis jie cijonierius. Nagrinėjimo pabaigo apie kurią labai perdėtoje išvaizdo padėjimo och rankoj e (slaptoj po-'
p. P. Silpnučio kritika-rccenzija M, testų.
ir Siberijos, o dabar vėl gauta ži
gomis įvykinti Žalgirio kovo® ap- je išėjo, kad Tatarovas, kaltas, o je, atsižinojo rusų valstybė, pri Ikijoj) kuri, reakcijai paėmus vir
Paltanavičiaus veikalėlio “Mokin
nia, jog pačioj širdij Maskolijos,
vaikščiojimą? Teisybė, pereitame ne Azevas. Veltui Tatarovas gy vertė carą 1905 m. padaryti Suo šų, vėl tapo visogalinga. Jis iš
kime* rašyti”. P. Silpnutis užmetė
“Lietuvos” numeryj p. Dzūkas sa nėsi, jog jis buvo tik antriniu agen mijai visokius nusileidimus, dėl davė daugybę rcvoliucijonerių, terp
Rengia Jauniaus vakarį. Jeigu mieste Maskvoj, susitvėrė T. M.
daug klaidų p. M. Paltanavičiui.
D. kuopa iš apie 25 narių, dideinė
jų
Stiftarą,
Ronskj,
leitenantą
Niko, kad tai bus daroma “ramiam tu, jog tikruoju, didžiuoju išdavi baimės kad jie nepąsiliuosuotų. Ga
Bet, ištiesų, peržiurėjus ir prota- maskviečiai studentai dabar tik at dalis kurių yra studentai augšteskitenką
drauge
su
jo
draugais,
ku

atsiminimui, jog toji užgesusi ties ku yra pats Azevas. Tesėjai ne ponas išgelbėjo savo gyvastį plauk
viman paėmus mus kalbos ir ra kreipė atydą ant T. M. D., Ui mu
nių vietinių mokslavieČių.
{J
Žalgiriu liepsna šiandien, po 500 norėjo klausyti šitų “juokingų 1damas ir pabuvęs trumpą laiką rie buk darę suokalbį prieš carą,
šybos dalykus, mes nei su p. Silp sų vietiniai moksleiviai, valparab
Iš
visų,
moksleivių,
kokius
mes,
metų, vėla užsižiebė ir pradeda šmeižimų”. Azevas. bebaimis orga- Suomijoje grįžo atgal užrubėžin. Karolį Traubergį ir daugybę kitų.
nučiu, nei su p. Paltanavičia ilgai siečiai, jatf nuo seniai yra rėmėjais
lietuviai iki šiolei turėjome ir tu
šituo metu politiškieji nuotikiai Prieš juos nebuvo jokių aiškių pri
mums šviesti”. Bet kasgi yra toji nizuotojas užmušimo Plehvės, to
ilgai dar nežinosime, kaip parašyti ir gana veikliais T. M. D. nariais.
rime, Maskvos studentai jau nuo
'
pradėjo bujoti su tokiu rodymų; bet jie visi buvo karo
liepsna. kuri "užsižiebė ir pradeda didžiausio Rusijos tirono! Aže- Rusijoje
žodžiai : ėinksnis (ar žtagrnū), pa- Anais meUis, kad visos beveik T.
seniai yra atsižymėję savo tautiš
;
greitumu, kad Gaponas, Aze teismo nuteisti ir pakarti ar sušau
mums šviesti?” To kviesliai mum? vas, “erelis”, kuris nugalabino did- žaibo
baiktas (ar pabaigtas), piovtjai M. D. kuopos buvo apmirę, valka
gyvybe ir veiklumtt.' T. M- I^- j
nepasako, bet pašaliniai balsai ima kunigaikštį Sergijų, Bogdanąvičią vas net fevoliucijinės partijos bu dyti dėl vjeno Azevo žodžio. Sau
paraisiečių kuopa tuomet dar jaukuopelė (ar pjovėjai) ir tt, bet ir daugybę
Savo prakilniais mteriais ir didele
Šnabždėti, kad tai rengiamasi prie ir tiek daug kitų! Jis buvo, kaipo vo palikta užpakalyj., Visa šalis sio mėn., 1908 m.
šteino lietuviškoms vienuolėms Cezario pati — be įtarties. Tata- 1sukilo prieš valstybę ir keli mili| ■uolyno S°« Cbiauzo
Hna-Kovas teisino buvo pasmerktas mir- ;

Azevo Istorija;

Tėvynės Mylėtojų
Df-SfCS Reikalai,

!

ju didžiausio veikalo lietuvių li
teratūroje — V. Kudirkos raštų
— netik atkreipė atydą Maskvos
studentų, bet ir patraukė juos prie
■> savęs, duodama tuomi dar vienąį
'da rodymą netik savo naudingumo,
bet ir nepaprastai energiško veiklu
mo. Sako, kad tai p. Gabrys, Ku
dirkos raštų rengėjas ir T. M. D.
literatiškojo komiteto narys, mokėjęs-i užiriterešuoti europiečius T.
M. D. mieriais ir darbais. Kaip
šiądien europiečiai lietuviai inte
resuojasi ir prijaučia T. M. D.;
gf įima spręsti iš greitai augančio
skąitlįaus T. M. D. narių anapus
jūrių
jūrių. Girdėti, kad T. M. D. dėlei
dafigjbės europiškti savo narių ža
da padalinti Kudirkos raštų ekspe
diciją (siuntinėjimą) j dvi dali:
' amerikiečiams ekspedijuos raštus
iš Amerikos, o europiečiams manoiinai padaryti ękspdiciją stačiai iš
Ti&es.
T. XI- D. nemažai gali tikėtis
nuo savb maskviškių narių: ji labai-labai reikalauja tokių .narių —
ir kuodaugiausiai.

Tikėjimų Istorijos Rankvodis
Su paveikslais
-

_
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Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussąye,
Teologijos profesor. Amsterdame,

* Vertė J. Laukia

tvanais^ o
lietaus ir audros dievą. Suzano naikina
Amaterazu nueina į urvą ir tuomi užtraukia ant visos že
mės tamsą. Paskui užmuša maitinimo dievę Tsiunį arba
Žemę ir iš jos tuojaus išauga visokį javiniai augalai. Ga
baus jis nužudo ąštuoniagalvį slibiną ir iš jo uodegos iš
traukia garsųjį kardą (vanduo gesina ugnį, kurioje kala
mas kardas). Jo ainys Okuninuši, mėnulio dievas iš Ižumo
kilmės, susidraugauja su kiškiu, jį užmuša, bet jis daugelį
kartų vėl grVžta gyvastin (mėnulio faziai); antgalo jis pats
užmuša savo astuonias dešimts brolių (žvaigždės). Saruta-’
iko, iš praūžiu griausmo dievas, paskui tampa kelių dievu
ir yra suvedamas su fallosu. Pradinės žemės dievo pildenybės ilgainiui išdalinama terp įvairių dievų — A’aka-noTama, t. y. atskirų dvasių, kurių svarbiausia pasirodo augščiau minėtoji maitinimo dieve. Mažyčiai kiotai, pašvęsti
šitai dievei vardu Inari, labai skaitlingi visoj šalyj. Immu-KA; PRANCŪZŲ LAIKRAŠČIAI
Tenno, pirmas žmogiško pavidalo japonų ciesorius išvedą
MANO APIE .LIETUVIUS?
safo pradžią nuo Amaterazu. augštosios saulės dievės, per
' Tikimės, jog netik T. M. D. na
jos sūnų, gimusį stebuklingu budu ir anūką, kuris nusileido
riams, bet ir abelnai visiems lietu
iš dangaus (Korėja) Kiu-Siu’je. Pergalėtas jo priešinin
viams tkis žingeidu žinoti, ką apie
kas Suzano, turėjo sūnų Izumo viršininką (tolygus Okunijuos mano ir kaip į juos žiuri lail^Miši), kuris teipgi buvo apgalėtas. Paskutinysis perduoda
raščiaf kiifturiškiausios tautos paMikado savo prievardį žemės valdytojo ir imasi valdyti
saiilije. Neseniai gauta iškarpa
“nematomu”, t. y. visu kuo geru ir blogu, kas užslėpta nuo
vieno iš didžiausių Paryžiaus dien
žemiškojo valdovo ir ką jis baudžia ar apteikia malonėmis
raščių, vardu “Le Soleil“ (Saulė).
kaipo Qkuriinuši.' Vėliau, gadynėje konkuravimo su budKalbant apie tai, kad tautos ne
dizmu jį garbino teijigi kaipo ano svieto dievą. Panašiai
miršta ir darodinėjant, kad tos
Mikado visos augštos japonų šeimynos, kaipo ir kunigai,
tautoj, kurias visi’ skaitė išmiruišveda savo pradžią nuo veikiančių asmenų išdėtoj augščiau
• somis. pražuvaisiomis, šiądien vėla
mytiškoj dramoj. Tokiu budu protėvių kultas Japonijoje
atgij4, tasai didis dienraštis pa- kaip ir Chinuose buvo pirmesnis už gamtos kultą, kuris dėl
- duoda pirmu pavyzdžiu lieuvių
to japonų sanmonėje .tankiausiai likosi užpakalyj.
tautą, sakydamas: Lietuvių tauta
Šitoje vietoje Koiki knyga jiereina iš gamtiškojo myatgema, geriaus sakant,—pergyve
to į pasakiškas sakmes, nprs- ir jose randame nemaža mynusi dipHomatų skaldymų, fysioliątiško. Be-augščiau priveltų dievų, koiki’je, o teipgi ir ki
gų maišymų, dinastijų tąsymų ir
tur yra dar visa dievų .kirbinė, ypatinančių visokius gam
prispaudimus, — apsireiškia lygiai
tos apsireiškimus; štai; visose japonų' šeimynose lapkričio
vienoda ir veikli, kaip ir anuose
mėn. daroma šventės garbei naminio židinio dievės — Che■ tolimuose laikuose, kuomet jų bo
tsuji-no-Kami.
čiai medžiojo taurus, Baltavežčs gi
Fallos ir Ktenas sergsti nėščias moteris, siunčia leng
riose,'arba atremdavo fina Nemu
vą
gimdymą
ir pasveikimą, nuo visokių gimdymo organų
no ir Dubysos krantų totorių užligų.
Fallos
lošia
rolę, teipgi kosmogoniškame myte, kaip
puoliąuų. (La Patrie lithuanienne
tas
buvo
parodyta
augščiau. Jis skaitosi paleistuvių glo
revit, ou plutot, survivant aux
bėju
ir
todėl
jo
paveiksiąs
tankiai dedama ant paleistu
fusions diplomatiąues aux melanvystės
namų.
Akmenys
su
ypatingais, keistais piešiniais
ges physiologiųues, auk absorpskaitoma
simboliškais
ir
laikoma
tam tikruose šventuose
tions dt aux oppressions dynastikietuose.
ques, se revele aussi homogene et
Šventu medžiu skaitosi visuomet žaliuojantis Sakaki
active qu’aux temps lointains ou,
(Lot.
Cleyera japonica), tankiai išreiškiamas pavidale šiau
dans n les
forets de , Bialovieža, lesJ P
k
*
dinio
ryšio
arba pynės. Jam nešama valgis ir gėralas kai
ancetfes chassaient les Zoubrs avec
po
vietai,
kurioje
būva dievai. Be Sakaki yra ir kiti me
la fleche, ou, sur les rives du Niedžiai,
laikomi
dievų
būklėmis ir todėl apturimi didelę gar
men ėt de la, Doubissa refoulaient
bę.
Nėra
apsieinama
ir- be gyvulių kulto. Gaidys pašvę
a ^oups. de hache les Tartares envastas
saulės
dievei;
lapė/
apie kurią pirmiaus manyta, jog
I' hisseurs).'
ji
turi
galybę
visaip
keistis
ir kuri buvo garbinama pati,
T. M. D. nariams ypatingai sma
ilgainiui
tapo
pašvęsta
maitinimo
dievui, o žiurkė turtų die
gu bus žemiaus paduotą vertimą
vui.
Ties
šventnamiais
tankiai
galima matyti baltas ar
, perskaityti, nes T. M. D. išdalies
klys,
kuriam
maldininkai
duoda
jiašarą.
"Dangiškas šuva”
sukėlė tokį puikų apie lietuvių
ir,
“
Korėjiškas
šuvaL_jankiai
sutinkami
abišaliai prie įėji
tautą manymą. Mat rasėj ui to
mo
į
šventnamį;
turi
tą
pačią
reikšmę
ką ir tigras jias
įžengiamojo straipsnio teko pama
chiniškųjų
šventnamių
vartus.
Provincijoje
Izumo džiotyti paveikslus, ruošiamas Kudir:
rina
gyvatę,
deda
į
dėžę
ir
laukia
nuo
jos
išgelbėjimo
nuo
kos raštams ir susipažinti su iš
ugnies
it
vandens.
Jos
kartais
yra
mušamos,
Japonai
riiavaizda ir svarba viso darbo, kurį
dąbar atlieka T. M. D., išleizdama no, jog pusiaužmogiškos piktos dvasios (Oni) neša nelaimę
ir todėl reikia jos mušti; gamtos dvasios (tengu) priešingai,
’ pilną" rinkių Kudirkos raštų.
RaŠėjas to straipsnio yra L. A. laikoma nekenkiančiomis esybėmis.
Protėvių kultas yra pildomas ne tik atskirų šeimynų,
Gaffre, žinomas prancūzų rašti
ninkas ir artistas, todėl nuomonė bet ir čielų draugijų ir net visos tautos (žibyklų šventė).
tokioj “dubeltavo” literatūros it dal Protėvių ir karžygių kultas nuo 9to iki 19tam metašimčiui
ios žinovo turi ypatingą svarbą ir yra buddizmo kontrolėje lygiai kaip ir šermeninės apeigos
svarumą. Tuo smagiau, jeigu toji (net ir šinto kunigams). Šeimyniškas kultas turi čion daug
aųtoritetiška nuomone yra prielan mažesnę svarbą negu Chinuose, kur atsirado neprigulminki musų, lietuvių, tautiškam judė gai nuo buddizmo. Dievas kokios nors vietos ar gentė>
jimui ir jeigu prie išdirbimo tokios globėjas yra Okuninuši vietininku, todėl pas jį nešama
naujai gimusieji kūdikiai; keleiviai gi iš jo šventynės ima
nuomonės prisidėjo T. M. D.
Straipsnis patalpintas No. 4 dien sau amuletus. Kazuga San ištikrų turi savyje keturis die
raščio “Le Soleil” 1910 m. po vus; šitą surinktinį vardą dievai gavo nuo seno vienuo
vardu “Reviviscence” — Atgimi lyno vietos, kur 8 metašimtyj po Chr. vienas kunigas gar
mas. Tautos nemiršta, štai kaip bino savo ] ptevius; ainiai jo, savu žarų, įgiję dar didesnę
jo dalis skamba lietuviškam verti galybę, .ėni< garbinti tame šventnamyj teipgi ir savo dievus.
Labai Biplatinęs yra teipgi karžygių kultas. Minė
me:
Šita tiesa ypatingai man sušvito tas augščialsl Koiki’je kultūros dievas Sakunaiko skai
vakar, kuomet viena tepliorė M-me tosi teipgi vaistininkystės dievu. Garsus ministeris ir moks
Cheliga (ji yra lenkė. Red. J, mi linčius Michizane, kuris pasimirė neužpelnytame ištrėmime
stiškas genijus kurios pilnas intui 903 m. po Chr. ir kurio mirtis įvyko lemiant blogiems žen
cijos, parodė man paveikslus, ren- klams, daugelyje victų-yra garbinamas kaipo gražarašystės
’ giaimįs kapitališkam veikalui vieno dievas, vardu Tenžin Žarna. Ciesorius Ožin (300 m. po
liętūvjų poeto — Kudirkos.
Chr.) iškeltas į karės dievo laipsnį vardu Chaši Man Zan;
Kas pažįsta šiądien Lietuvą?
didysis gi Šogon Jejazu (1816 m. po Chr.) susilaukė nu
fkiug laiko praslinko, kaip Lie miręs dieviškų garbinimų kaipo. Tošogu.
Ypatingą svar
tuva mirė kaipo atskira tauta.
bą karžyginis kultas įgauna tuomet, kaip garbinimas kokio
Ji išbraukta tapo iš tautų skai nors garsaus bočiaus supuola su vieno ar kito dievo, kultu,
čiais. kuomet 1386 m. jos didy asminančio į gamtos apsireiškimą, kas atsitinka, pa v., gar
sis kunigaikštis Jegaila pastojo len binant ciėsorišką ar kunigišką šeimyną Žengi, kurios ge
kų karalium; apsivezdainas su len fie^ogiškas medis siekia Amaterazu ir Suzano. Gyvenantis
kų karalaite Jadvyga.
Nuo to šeimynos galva iki revoliucijai 1868 m. apturėdavo dievišką
laiko lietuviai susiliejo į vieną har- pagarbą. Šitas Suzano vietininkas, turėjo Ikigami vardą,
monišką kūną su lenkais.
t. y. gyvąsai dievas.
Su jais ir po?jų teisėmis koGreta su paminėtais dievais yra didelė daugybė, apla
v»»jo lietuviai su rusais ir toto matiki 800 miriadų, kitų dievų, mažesnės svarbos. Šitos
riais:; su jais jie buvo draskomi, esybės, ar tai dangiški kūnai, akmenys, augalai žvėrys, ar
ple^rni-; - jie kovojo 1830 m. dėl žmonės, japonų vadinami Kami, kas tiesiog reiškia augštautos U numirusių prikėlimo..,.’ tesni, sulyg Motoori gi (18 metašimtyj) Kami reiškia ką
Kaip lenkai, teip ir lietuviai, kar- tokio, turinčio nepaprastą galybę ir esančio labai daugelyje
.po užkariautieji, pateko į despo
daiktų; užvadinįnas “nepaprastas" gali atsinešti teip prie
tiškuosius carų nagus; jų tikyba, gerų, kaip ir prie blogų dalykų, kurie ypatingai dėl jų ken
papročiai ir kalba tapo persekio
kiančio pobūdžio reikia bijotis.
*
jami.
Savo tautišką tikėjimą japonai 13Jin -.
•

žodis), arba Kami no Michi, t y. kelias Kami (atskyrimui
nuo Buddos^-ir Konfucijaus mokinimų). Šitas tikėjimas
padaro ^udėtinį gamtos, protėvių ir karžygių kultą? Iš
pradžių ;šitie}trys kultai buvo savarankiški, dabar gi atida
linti juqs vieną nuo kito visiškai nėra galima: dievai kitą
kart asųiinusĮeji gamtą, ilgainiui įgavo žmogišką pobūdį ir
daugumas jų laipsniškai susiliejo su kaikuriais apdievintais bočiąis. )(
Pamokhv»se savo, — abelnai jie buVa labai reti, —f
Šinto kunigai duoda ]>adavadijimus sulyg kasdieninio gy-i
venimo, nusisiųsdami vienval prie pavyzdžio principo. Su
lyg kito ko japolnąs turi klausyti Mikado prisakj'mų ir sekti
balsą savo širdies, kuri, būdama iš prigimimo gera, nuves jį
geru keliu. Turbut pas chinus stoka panašaus palinkimo
ant gero pagimdė reikalą ypatingo doros kodekso. Iki įve
dimui buddizmo japonai, kaip ir dauugmas barbarų, tikėjo
į buvimo neliautybę po mirčiai, nerišdami vienok su tuo ti
kėjimu mąsties apiė dovanas ar bausmę.
- Kultas. Jungišiki, arba ceremonialo taisyklių rinkinys
927 m. po Chr. iš daugelio senoviškų versmių, yra tikras
išdas typiškųjų barbariškų apeigų, kurių aplamai priškaito
ma apie 27. Josios apima ne tikras prašymo maldas, tik
nurodymus reikalo, kam auka, yra atnešamą, vadinasi, noras”

kit^ kari buvo paprotys kabinti ant sakaki šakų visokias ge«j
lumbes nešamas ąjįkojiman dievybei; ilgainiui ėmė daryti
gpchei, kuris yra išreiškimu sakaki, plevėsuojančio gelum
bės šmotais ir skaitosi ženklu, išreiškiančiu pilną nuolanku
mą dievybei, . (charai-bei, valomoji auka); kartais Ris
teipgi būva pačia dievyste. Paskutiniame atvejyje gocnet
gauna prasmę dievystės būklės (Šintai — “dievystės įsikunK;
jimas”), prie ko besimeldžianti šaukfasi prie dievystės ir
prašo jos nusileisti ir susivienyti su gocheju (Kami oroši).

f

Pav.

17.

Japonlikasis

Kami-Sima

(ieimynMka

maldvlet#).

Kiekviena japoniška šeimyna, išskiriant tas, kurios pri
klauso prie dviejų iškrypusių buddizmo sektų, ttTri savo
Kami-Sims. Ten stovi maži mediniai kiotai, iš kurių, pav.,
viename yra popierinės amulėtos išrinktosios dievystės, pa
prastai Amaterazu, kitame — gochei, trečiame —j mažyčiai
paveikslai Daikoku ir Ebizu, šintoistinių dievų laimės. Pa
starieji du dievai, išskiriant atsitikimus naminės pamaldos,
neturi jokių paveikslų; šitą vienintelę išimtybę reikia priskaityti buddizmo įtekmei. Kas menesis 2, 15 ir 28 dieną,
ant paminėto augščiau Sims dedama auka, susidedanti
maistiškų produktų, alaus ir sakaki; kaš vakaras ant KamiSims degama žiburys. Bbčiai, kaip ir Chinuose, ijšreiškiam.i
medinėmis figūromis; jas stato Butsudange ir BuddaSimse. Tokiu budu jie atsimeta nuo šinto kulto.
Par. !•. Šventė naujų metų prieėdienyj.
Nė vienas japonas negali tikėtis laimės ir pasisekimo^'
jei jis bent sykį savo gyvenime neaplankis kokios iš di
gauti kokią nors laikinę geradėjystę: “Dėlto kad jus siun džiųjų šalies dievynių. Tokios tikėjimiškos kelionės yra
čiate malonę.... duodu aš šitą auką”. Vienintelę išimtybę atliekamos paprastai būriais ir skaitosi smagum pasivaikš
Išdaro Obarai, kur žiūrima ne vien tik žemiškų geradėjys- čiojimu, kadangi visi gardai su didžiaisiais šventnamiais pil
čių gavimas.
*
ni pasilinksminimo vietų. .
*
Obarai labai svarbi apeiga ir susideda ji iš to, kad
Kas atsieina neaiškių falliškųjų Koiki - mytįų, tai jie
po išskaitymui visokių nuodėmių vyriausias kunigas kalba lengvai randa sau išaiškinimą falloso ir ktenes kulte. Šitas
tam tikrą maldą, atlieka tam tikrą apeigą ir drauge duoda kultas buvo labai išsiplatinęs, bet 1872 in. dėlei svetimos
auką; dangaus ir žemės Kami išklauso jo maldų, o vanden- įtekmės buvo išduotas uždraudžiantis padavadijimas. Vie
kričių, jūrių ir k. Kami nuneša visas nuodėmes. Malda tiesiog nok nuošaliose vietose ir ikišiol galima jį rasti. Šitie “mo
tra prašymu, kreipiamu visų Kami asmeniui, idant jie ma teriški ir vyriški akmenys” Iniozeki būva gamtiški ir prie-’
loniai žiūrėtų į kitas ritualo dalis; pati gi apeiga yra tame, moniški. Gamtiškieji fallosaijr ktenesai yra visokiu di
kad kunigas suskaldo nendrę ir šakeles į "smulkius šipulius dumų, pasiekdami uolų didumą, kurių vienas, padaro visai
ir paskleidžia į visas puses; auka metama artimiausion upėn. * salą, vadinamą Onogoro. Jiems priskaito daug didesnę ver
v Svarbiausios tikėjimiškos šventės yra susirišime su nau tę negu priemoniškiems ir dėl jų, turbut, radosi, ir kultas,
jais metais, 1—2 sausio, su gero užderėjimo meldimu, I kadangi jie, žinoma, senesni už priemoniškus paveikslus.
vasario, su šventėmis garbei dievų, liečiančių ciėsorišką šei Priemoniškų ktenesų nedirba, bet įąllosai iš akmens, molio,
myną, 15 birželio, pirmadėlių šventė, 15 rugsėjo, piutės medžio ir geležies labai išsiplatinę/ Bevaisės ir šei gančios
šventė, 23 lapkričio ir, antgalo, su didžiojo apvalymo šventė moterys aukoja fallosui du varlekiaučius, Persaslyvėį ir
30 birželio ir 31 gruodžio, prie ko skaitosi Obarai. NumV- ’ pupa yra kteneso~ simbolu, grybas ir kiaulės šnipas —
lėta pamalda yra Kagura, apvalanti auka, susidedanti iš falloso. Dideli falloso ir kteneso pavyzdžiai kartais atsi-.
atnešimo valgiškų produktų su muzika ir šokiais; ji daro tinka skyrimai, bet tankiausiai papori; juosdavo kartais
ma garbei by kurio dievų. • Kaikurios vietos surengia tyčia nedidelėse erčiose po pastoge, tankiausiai gi 'tiesipg po ply
dideles šventes; iš jų atsižymi šventės Takio’je ir Kioto’je, nu dangum. Jiems aukojama valgiai ir gėrym|ai.| - Maži
per kifrias važinėja po miestą vežimų kirbinės, išpuoštų pa jų simbolai vartojant naminėse pamaldose.
veikslais, simbolais ir tt. Aukojimo dalykais tankiausiai
Japonijoje” nėra nieko tolygaus chiniškajam Hinšui, kas
yra: ryžiai,' žuvis, paukštiėna, alus, vaisiai, želmuo ir galėtų stabdyti civilizacijos žengimą, aors burtų čion gali
vanduo. Priekyje aukuro nepaprastuose atsitikimuose deda ma rasti nemaža. Popierinės amuletus dedama ant Kamima šilkiniai ir kanapiniai drabužiai, indai ir tt.
Sims, lipdoma ant sienų, antgalo, nešiojama ant kūno apHd
Sinto kunigai turi tiesą pačiuotis ir panorėję gali rinktis saugojimui nuo visokių nelaimių; "Priešams kenkia piktai
sau kitą užsiėmimą. Vieta jų paprastai paveldejama. Di pasielgdami šu jų paveikslais ar kitais simbolais. Vjc^olt
delių šventnamių kunigai savo genealogiją tankiausiai iš per šituos pačius paveikslus ir ritualą Obarai galima aptu
veda nuo dievo, kuriam šventnamis pašvęstas, arba nuo vy rėti nuodėmitj atleidimas, apvalymo budais yra ryžiai ir
riausio šventaravimo. Ypatingais rūbais jie velkasi tik pa druska, Gochei ir Sakaki. Cžžadai buvo labai vartojami;
maldoms. Kunigėmis paprastai buvo nemetės kunigų duk lygšiol yra reikalaujama atkalbėti visas kulto formules j be
' '
r
terys; priedermės jų apsiryboja atlikimui šokių ir visokiu mažiausios klaidoj
Žynavimo^yra daugelis būdų. PrimityviŠkiausiu gali
prigelbėjimu prie aukojimo.
•
X
Svetitnąmiai, kaip regis, pirmiausiai radosi terp garbin ma skaityti žynavimą su briedžio mentę, kuris VIII metatojų bočių ir tik paskui buvo priimti pildant gamtos kultą, šimtyj po Chr. buvo pakeistas chinišku žynavimo budu želkuris iš pradžių buvo pildomas po atviru dangum. Mija, vės kiautu. “Gatvinis žynavimas” buvo iš gaudydno žodžių,
arba augštas namas tuo patim laiku reiškia ir šventnamį ir ištartų .praeinančių žmonių. Sapnams duodavo didelę svar
rūmai, teip kaip Kami tuo patim laiku reiškia ir dievo vardą bą, lygiai kaip ir pirmutinei paleistai vilyčiai -kovoje. Žyir viršininko vardą. Šventnamis ir po šiai dienai išlaikė ne navimui naudojosi teipgi užkerėtų išgale įeiti į ypatingą
maža ypatybių, primenančių barbaro gyvenimą. Sale die- džiaugsmo stovį. Buvimas nuošaliose vietose, mazgojivynės yra ipaldininkams koplyčia, indas su šventytu van maisi ir pasninkas buvo prirengiamomis lankstynėmis ši
deniu mazgojimui rankų prieš pamaldą, kelios mažos dieyy- tam pašaukimui. Po ilgokam astuonių asmenų giedojimui
nės kitioins dievams, aukojimo dovanoms dėklą, šokiams $če- ir muzikai mediumas ima į rankas gochei ir įpuola į mėš
na, šventam, arkliui arklidė, įėjimas sų turėklomis ir tvo lungiškų traukymų stoyį, kurie toliaus pereina į tikrą mėš
ros. Išskyrus Okuninuši šventnamį, jpiris atkreiptas į va lungį; paskui jis drebėdąptas visas, užverčia akis ir bu va il
karus, visi kiti atkreipti į rytus. Iže, Amaterazu ir Izumo gai takiame padėjime. Tąsyk jo pagelbininkas užduoda
šventnamis, Okuninuši šventnamis. — kaipir Mekka bei J8- jam pageidaujamą klausimą, atsakymas gi jo skaitoma kaipir
rųzolima Šinto tikėjimo; užviršinimui panašybės Izump, išeinančiu iš Kami. ..
Seniaus numirėlio lavonas per astuonias dienas buvo
kaip ir Jėruzolima, yra pavergtosios žmonijos dalies gai>
binimo vieta, kuri visgi, kaip sakėme ausčiau, gimininga laikomas lavoninėj ir ten buvo nešama valgis ir gėrymas,
apgalėjusioms ją gentims. , Šventovė visuomet susideda iš lauke gi buvo kurianama ugnis. Atėjusieji į šermenis prie
dviejų perdalinių. Užpakalinis perdalinys uždarytas užlai muzikos balso ir raudų riš4 lėto šoko. Sprendžiant sulyg
ko savyje “vėlės vietininką”; jame vra kardas, veidrodis, kapinių pylymų iškasų kaipo ir sulyg šermenų aprašymo '
papuošalas iš akmens (Magatama) arba kita kokia asme Koiki’je, su lavonu dėta kapąp valgiai, ginklai, arkliai ir
niška nuosavybė. Šitas perdalinys skaitosi dievo būkle, todėl tarnai (vieni ir loti*UŽkSSami buvo gyvais). Ifeitrame me
jame tankiai padętas priegalvis ir tt. Priekinė be stogo vie tašimtyj po. Chr. pastarieji buvo pakeista molinėmis figurota paskiria Gochei (didėji auka). Dievybės atstovu yra
ne stabas. |ik,gocliei. šitasai gochei darosi iš baltos popie(Toliau bus),
prisegtų
prie
lazdos.
Pradžia
gochejo
tokia:
ros juostė

r

irališku, nes visi vyrai, kaip žinoma, yra ne- Bet rimtas jo eidukas turėjo dapildyt neda- tų. Ant jų knarkė keletas girtų bobų, keletas
SFangiausias Liudvikėlis” tą stūmėsi prie jos, kad išklausinėt, kas, iš kur,
Į morališki. Bet ji kitaip buvo išauklėta, ir ji Įsakytą kalbą,
Lietui i daugiau kaip nūo pci>
niekuomet nedaleis, tai yra ji nesitikėjo nie viską baltai išklausė, o kad jau buvo išgėręs už ką?
kią šinr metų, sūsimaiję su lenjuodą kavą ir1 surukęs papierosą, nusikabino
kuomet, kad.... jai....
Greitai užsiganėdino.
Tai buvo kokia kais, rodėsi buvo pametę javo neVertė Pranas Siūlelis •
• Bet čia “brangiausias Liudvikėlis” visas šiubą ir, vilkdamasis, tarė savo “pačiukei”:
kvaila mergšė, su kuriai nebuvo galima susi prigulmybę, savo būdą ir ypačia
palindo po uždangalu, o “pačiukė” nuo apmau
— 1 ai aš, pačiute, šiądien truputį vėliau1 kalbėti.
savo kalbą. Vargiį kam butų atėję
do
apsiverkė
dėl
jo
atkaklurho.
l>areisiu
ant arbatoj, nes turiu velniškai daug . . Ant pietų atnešė košės bliudą, už kurią į galvą jieškoti tame mišhiyj ka
(Tąsa).
V *
Ant rytojaus Onutė triusėsi, tartum tyki darbo.
kilo ginčai už senų lašinių spirgučius; Onutė kito kaip tik lietuviu dvasios lie
patiko jaunai ponei, kuri .pirma turėdavo po ir nusiraminusi, tik jau pamažiau judėjo, o gi
Išėjo: “Pačiukė” gi pasijuto esant nelai nedalyvavo tuose pirmuose pietuose. Niekas kanos, menko rasc|s sluogsnio ant
mų ■Susirinkimuose tylėti, dabar-gi kartu su liai įdubusiose akyse, degė koki tai karštligiški mingiausia po apsivedimui ir tik dabar ji ma
ją nešaukė, niekas nedavė šaukštą. “Atėjo vė visados nustojusio galybės apreikš
kitoms galėjo dalyvauti neišsemame. pašneke žiburėliai.
to, koki yra tie vyi'ai... .*
lai, todėl košės neatnešė jos daliai”, teip ti savo gyvybę.
syje apie geras ir blogas tarnaites. Reikėjo
Praslinko sąvaitė. Kaip ir kada — mergi ~ Negavus nuo ponios pinigų Onutė dar kar tvirtino senesnės stubos gyventojos.
Ir čia nesuardoma rasos gyvybė
tik matyti, su kokiti pasidalinimu pradėdavo na pati nežinojo. Kiekviena valanda tos die tą nubiįo pas Valantienę. Rado ją lovoj, ser
apsireiškia
kuoaiškiausiąi; tautos
Mergina
nebuvo
alkana,
taigi
nieko
ir
ne

7. šneka, žodžiais: “Mano tarnaitė....’’ arba: nos jai buvo tokia sunki, tartum malūno akr gančią, dejuojančią, su sutinusiomis kojomis,
literatūroje.
reikalavo;
susirietus
į
kamuolį,
atsisėdę
kam

“mano Onutėj..Būva tai ištikro puikiai. muo; o juk tiek ji praleido tų valandų, kiek tų be priežiūros, Šaltoj, drėgnoj stuboj gulinčią.
atgema, geriau sa
putyj ant žemės* ir giliai aflt veido užleido Va Lietuvių tauta atį
Onutei teipogi tirpo visos skriaudos, o varnų juodų....
Suspaudė merginai šiydį skausmas, ji nieko lentienės skepetą.
kant,
pergy
pergyvenusi
vpnusi
dpliomatų skal
paniurę jos akys pradėjo turėti žvilgesius ty
Ak, likime, likime!.... Su juodais spar jau apie pinigus nekalbėjo, tik apsitriusė, už
fysioliogų
maiš^
dymą,
maišymą,
dinasti
Greitai
temo.
Atėjo
naktis,
o
prie
spingkius, malonius, Valentienė iš pradžių lankė nais, su juodomis plunksnomis tu virš žemės kure pečių, kad sušildyt stubą, išvirt viralą ir
jų
tąsymą
ir
prispąudimus,
— ap
sančios,
uždegto
virš
durų
žibintuvo,
šviesos
merginą labai tankiai, atnešdama jai*tai kokį lekioji..O neėsi tu, likime, kaip tas baltas pašaukt feldšerį. Pasirodė/kad po užmokėji
sireiškia
lygiai
vienoda
ir
veiįdi,
buvo
galima
matyti
slenkančią
per
sieną
dau

žiurstą, tai truputį padėvėtą andaroką, tai pa balandėlis, bet esi kaip tas krankiantis var mui feldšeriui Valentienės skrynioj vos teliko
kaip
ir
anuose
tolimuos
laikuose,
gybę
kirmėlių.
Naujas
barnis,
kurį
net
ženy
galvį, tai užklodalą jos pačios sulopyta; pas- nas/, ..
du dešimtukai. Onutė iš ten tartum beprotė sargis turėjo nutildyt, pakilo užimant vietą ant kuomet jų bočiai medžiojo taurus,
* ktii pradėjo rečiau lankytis, nes jos .kojos pra
Buvo pėtnyčia. Onutė iš pat ryto užsirišo sugrįžo, ir vos spėjus paduot viralą, nustvėrė “narų”. Bobos į akis viena antrai kabinosi, Baltaviežės giriose, arba atremdavo
dėjo tinti ir toli nueiti jau negalėjo. Nebuvo į skudurėlį parneštą nuo Valentienės rublį įsi menką priegalviuką ir nubėgo pas žydelką.
negalėdamos susitaikyti už vietas; paskui, nuo Nemuno ir Dubysos krantų'
yienok tokio šventadienio, kad nors stenanti, dėjo į kišenių ir laukė.
Į porą dienų po tam, — o tas buvo išryto; žemsargio priverstos įsikišimu, sugulė, keik- totorių užpuolimus.
(į i
nebūtų atėjus pažiūrėti, ar jos Onutę kas ne
Bet nė prekyvietėje, nė pakeliui namo, nie — sugirgždėjo virtuvės durys ir ant slenksčio damos ir nenustodamos ginčyties; ir po tam Lietuviai išeiviai.jiuolatiniais per
skriaudžia.
ko nesutiko. Išbėgo vieną kartą prieš vartus, pasirodė šnipas.,
„ dar ilgai urzgė viena, ant kitos, kol jąs nenu- sekiojimais išvyti iŠ gimtinio kraš
Praėjo teip mėnuo, ir kitas baigėsi, kuomet išbėgo kitą kartą — nieko. Perėjo pusė die
Mergina atsirėmė į pečių ir žiurėjo į j į ramdė miegas. Onutė Jeipgi susirietus kampu to, susitęlkė svetmylioj Amerikoj..
pląkoriutė išsirengus ant turgaus, staiga iš nos, neramumas jos augo. Gal šnipas perpakvaišusiomis akimis.
Prigimtoj kalboj, kurios neįstengė
tyj ant žemės užmigo.
vydo sukinejančiąsi ant prekyvietės Valerką. mislijo.... gal policijai davė žinoti..?. La
— Labą rytą, — mandagiai užsveikino šni
Vienok greitai po pusiaunakčio išbudino ją išplėšti iš jų lupų nei įstatymai,
, yalerka .puikiai atrodė. Turėjo ant Savęs bai tą dieną kankinosi ir tik vėlai vakare, iš
pas. Kaip jums einasi? Buvau vakar pas koridoriui triukšmas. Sugirgždėjo durų už nei prievarta, jie garbina bočių ti
•
puikius fubus, neatradę, kad čia butų atėjus bėgus vandens, susitiko jį tarpvartėje.
vartus, bet man pasakė; kad jus kur tai išėjo stumtuvai ir į stubą įstūmė juokiančiąsi ir su kybą. Ir čia jie susivienyjo (į T. ‘
Su kokiu rejkalu, nes neturėjo kašutės.
Jis stovėjo ir suteršta skepetaite šluostė te. Tai šiądien .atėjau pažiūrėt. Žmogui pi žemsargiais koliojančiąsi merginą. Onutė ją’ M. D.), idant padalyti iš jų tau-*
Kuogreičiausiai Onutė užsigrįžo ir nuėjo nuo kaktos prakaitą.
nigai reikalingi.... ,O kas tai, kad teip plika tuoj pažino. Tai buvo Manka Čerkas. Atro-1 tiškosios poezijas paminklą, kut| T
porą žingsnių nuo kelio. Bet jai pasirodė,
—- Bet ir toli sau tarnystą išsirinkote, lai apie jus? Nė patalynės, nė skrynios!.... Tai
• lįad ir Valerka ją pamatė ir teipgi į šalį nusi
dė teip, tartum ją suėmė nuo kokio gatvinio daila padarys dar iškalbingesnių į
jus Dievas myli! zTik gi juk tai mylia kelio čia matau, kad pas jus nekaip einasi....
pasilinksminimo. Rausva, plačiai šone per-' atžymėdama garbės žymę....”.
suko. Už kiek laiko vėl mergina dirstelėjo ,į pas jus. Tikras priešpeklis?.... j
Drebėdama, kad ponai neišgirstų Avetim; plėšta šlebe, suglamžyta, raudona rože plau • Teip kalba didis pranenziška*
tją pusę. Apie Valerką sukinėjosi augštas vyJi nieko ųedtsakė, tik, apsidairius, išrišo žmogų esant virtuvėj, pakišo mergina ranlq
kuose, raudoni veidai, žėrinčios akys, lengva laikraštis, kuris sprendžia tik pa
ras):;.kuždėjosi ką
ką tai abudu, o Vilerka
\ alerka ją akirublį ir greit jam padavė.
•’
po šieniku ir padavė jam gautus nuo žydelkos skepetaitė ant pusatviros krutinės, atrodė, jog gal matomus ir apčiuopiamus fak
imu vyrui,
>uiu. a
v mis ivvuv
rodė tam
• Šnipas susiraukė.
pinigus.
Susirūpino Blakiormtė ir tarp žmonių stenji nebuvo bląiva. Įstumta į stubą, tartum re tus ir pagal plačiojo tautiškojo gy
— Ką tai jus geresnio manote, kad aš dėl
Paėmė, suskaitliavo ir pečiais gailestingai plėmis laikėsi įsisegus žemsargiui, kuris ją venimo apsireiškimus. Tokia opi
gėsji pasislėpti; bet tasyvyras matomai ją dakvailo rublio čionai vaikščiočiau? Duokite truktelėjo,
nija gal mus, letuvius, tik paska
vedė, į rankovę.
fcojp, ir ji greitai pamatė jį priešais save, nors dešimts auksinų....
— Pusšešto auksino? Phi.... Ir tai jau
šiuom žygiu vieną.
— Hu.... u.... u!.... kaip čia šalta! tinti prie tolimesnio energiško darJi pažiurėjo į jį išsigandus. Nesitikėjo, viskas?
*
4>o ir savo tautos atgaivinimo.
Pasuko tuomet urnai po-tiesei, kassyk lakad gali daugiau pareikalaut. Bet juk ir ne
— Vienatinį priegalvį užstačiau.... — Čia tik šunims! Huuul.... Kaię kvapas ei-'
Hiati susirupinus; jis, vienok ir čia užėjo jai
na! Tik aš čia sušalsiu, po velniais! Ponas
KAS KELIA VAIDUS?
turėjo....
sušnabždėjo mergina kurčiu, užspringusiu
iš priešingos pusės ir ;prp ją net praėjo, tar
stražnyke, fundyk šnapso, ar ką.... Hu....
Kilus T. M. D. vaidams ir vis
Pradrįso melst, ir jos balsas jai pačiai at balsu.
tum niekur nieko, bet jo greitos akys žiurėjo
u.... u!....
jiems einant didyn, skaitau reikarodė svetimu, tartum ne iš jos krutinės paei
Jis pažiurėjo į .ją
į “ją greitai, perveri; įčiai. Tuomet Onutė, nantis.
—
Pošla!
—
riktelėjo
storu
balsu
žemsarlingu ir aš pasakyti, ką esiu pa
— Na, kad tei tai nėra mums ką žaisti,
reikėjo, pasileido
niė pusiau neapsipirku^ kiek
k
gis, negalėdamas išsiliuosuoti nuo merginęs.
tyręs. Musų 3 kuopa Brooklyne,
— Turėkite sąžinę.... Ir tai ne mano.. Likis, tuom tarpu, veika.
namon;; augštas;
augštas žmogus sekė paskui
skubiai namon
— O jei ne, tai su ponu stražnyku šokti lapkričio 21 d. pernai metų susi
Iš kur aš.... Jai neleido užbaigt.
Nuėjo. Onutė
rkrito prie durų, gailiai,
ją tam tikrame atstume. Tik kuomet buvo
imsiu....
rinkime sprendė kas daryti su at
— O kas man galvon! Man vistiek!
spazmatiškai verk ma.
jau arti namų, greit prie jos priėjo ir uždėjęs
sišaukimu dėl nesiganėdinimo IIr
Ji
pradėjo
juoktis
ir
sukti
apie
<;ave
žem— Tuojaus.... Tik jus teip nerėkauki
Už valandoj
paėmė į policiją, o jaunoji
. rauką ant kašutės, kurią nešė, tyliai prašneko:
sargį.
,
susivažiavimu ir Centro Valdy
te.... Eisiu pas ponią..
jos pone, peri
ateinančią sąvaitę turėjo
* Į H- Jei duosi rublį, tai gerai. O ne duosi,
ba.
Aš gavęs balsą bandžiau pa
Jis vienam akies mirksnyj suminkštėjo.
—
Hu!
ha!.
...
pritarinėjo
sau,
trypdama
viršų visuose f oni posėdžiuose; nes nė vietai kitas gerai. Į kalėjimą eisi.
rodyti,
kad šitas atsišaukimas yra
mažomis
kojomis.
.
»
— Na, tai aš luktelsiu palei vartus.
na iš jos j>ažįd anfct negalėjo papasakot apie
Sudrebėjo merginos širdis. Dabar jau ži
priešingas draugijos tvaricai, kad
Ji užbėgo ant viršaus. Ponia persigando, savo tarnaitę
—
Puskai,
tyl.
...
suriko
netekęs
kantry

“skandalo”, kaip ji.
nojo, kad tai yra “šnipaš”. Atsigrįžo į jį vi^i
dvejų, valdybų toj pačioj draugijoj
bės žemsargis.
teip Onutė buvo išbalus.
fJHT
inr
pa juodusi, jos akys vėl paniurusiai žibėjo, bur— Kas tau? kas tai? nuo ko?
— Ką ten “puskai”.... Tartum ne Užga negali buri ir kad norint II su
VL
’ /na atsivėrė. Nieko vienok nepasakė, tik pa—
Nieko,
ponyte,
nieko.
Norėjau
tik
pa

Valandoje, kuomet šnipas, vedantis Onutę, vėnės ? Tiktai kasžin kodėl manęs kojos ne važiavimo nusprendimą pataisyti
-*-ž|urėjo į žemę, tartum sumišus, išėmė ponios
prašyti pusrublį. Poniai tas nebuvo paranku. pasirodė trečiame policijos kieme, eilė grotuo nori klausyt. Turėjo man tie biaurybės už reikia laukti III susivažiavimo.
pinigus, paėmė rublį ir padavė.
Mėnuo baigėsi, išlaidos buvo lygiai apskait- tų langų buvo pilna vyriškų ir moteriškų gal duoti ko šnapse.’... Na, ponas stražnike! Už šitą mano išsireiškimą drg.
Šnipas popierelę paėmė, apžiurėjo, įdėjo į
Sinkus ėmė mane kolioti. buk ai
liūotos, už tarnystą turėjo Onutei užmokėt net vų. Net ir langai teip vadinamų “pylietiškų” Greičiau.... po kairei....
Tsuterštą kišenių, pažiurėjo namo numerį, apeinąs prieš visuotiną balsavimą ir
po pirmam. Mėgino derėtis. ,
Apsisuko ir užgauta per burną, parpuolė
numerių, kur atlikdavo bausmę privilegiruotos
. siriairė ant kiemo, linktelėjo galva ir tarė:
— Ant ko tau teip greit prireikė? 'Jau ypatos, buėo užimti.
ant
žemės. Parpuolus dar juokėsi, bet nemė- ,už Centr. Vald. ca risk urną. J. Šū
— Už sąvaitės vėl ateisiu. Sudie!
kis, pritardamas Sinkui, saukė kuo
vakaras...'. juk jau nieko nepirksi....
Visų žingeidumas buvo atkreiptas ant pur gino atsikelt.
Mergina sunkiais žingsniais užlipo trepais
pos
draugus , pamatyti, kaip juo®
Mergina nenusileido, negalėjo nusileist. vino, subloškusio šunies, kurį žemsargis mo
— Vaje! kaip man galvoj sukasi! Vaje!.J. bitržujinė C. Valdyba laiko asi
augštyn.
Gavo |>agalios variokų saujalę ir nunešė juos kino aportuot ir tarnaut. Kiek kartų šuo (at
Žemsargis nuspiovė ir, trenkęs durimis, iš lais ir išnaudoja, o literatiškasis
ponia nusistebėjo iš ne
į
Tą dieną jaunoji
jai
šnipui. Tas suskaitliavo, susipylė į melsvos sistodavo, augštai nutildavo, vien tik ginčyda ėjo. Sumišimo
savo
tarnaitės.
Mieste
j
at'ydos ir šumiši
komitetas tūri viską prislėgęs cen
šiubos kišenių ir, linktelėjęs galva, tartum ge- miesi — “išstovęs”, “neišstovės”. Kuomet,
Iš ryto nauji riksmai. Atvarė naują mi zūra,—neduodamas vienok tam joužmiršo nupirkti daugelį daigių, o namie, kaip
radčjas tarė:
nuilsęs šunelis, prieš laiką nuleido kojas, o sun nią moterių, surankiotų užkaboriuose ir vagių
tai sakosi, jai viskas iš rankų krito. Dar la! kių prirodymų. * Aš pasipriešinau
— Likis sveika. Kaip turėsiu laiko, vėl kus kirčiai krito ant jo sprando, viršuj pakil landynėse.
j
’biau1 nusistebėjo, kuomet pasirodė, kad iš- iššitam tvirtinimui ir Šukiui, Sinkui
davo pašėlęs juokas ir trypsenimas,. kuris su
keįistų penkių rublių, ant savo reikalų, nepasi- atsilankysiu.
Tai buvo gyva panieka ir skurdas. Iš ir Jukeliui pareikalavus man tapo
Kalbėjo tą teip maloniai, kad tartum buvo sivienijęs su gailiu šunelio cypimu, tvėrė tikrai
kląusus, paėmė rublį. Savo pfrtėmijimais jau
blyškę, suvargę, nudriskę, purvinos, daugiau atimtas balsas. Bet šituo priešgy
kuotankiausiai
užkviečiamu svečiu.
peklišką triukšmą.
<
noji ponia pasidnlinri su “brangiausiu Liudvi
siai dar jaunos, vienos subrynkę, kitos pa na nebuvau aš vienas; priešinosi
Per Onutę perėjo neapykantos liepsna.
Pasirodymas kieme šnipo ir da su mergi ženklintos mėlynėmis ant veidų, turėjo visame tam II susivažiavimo delegatas M.
ku”,! bet kad brangiausias Liudvikas skubinosi
Kaip turės laiko! O kad tu jo niekada ne na, visiškai perkeitė paveikslą. Žemsargis nu savo kūne paskutinio nupuolimo ir ištvirkimo J. Danielius ir J. V. Liutkauskąs,
į darbą, vienatinė iš to visko buvo nuotarme,
kad 'išbučiavo savo “pačiutės” abu raudonu turėtum, prakeiktas! Kad tau laiko ir pašau spyrė šuniuką, kurs besiversdamas nusiryto, ženklus.
sakydami,* kad Šitas neišeis ant gęveiduku ir išėjo, nė apie rublį, nė apie sumiši kimui Dievo vardo mirties valandoje neužtek net ant kito galo kiemo, visų balsai ir akys at
Dvi iš jų buvo su vaikais prie krutinės. ro. Bet į tai nebuvo žiūrėta. Vie
tų! Ji spaudė saro rankas teip, jog jos net sikreipė Ą pribuvėlį.
mą tarnaitės pritinkančiai nesirūpindamas.
Kaip kurios tuojaus parpuolė ant narų, norė nas tuojaus išėjo per duris ir atsi
— Tėvulis! Tėvulis! Kaip tėvukui eina damos užkariaut sau vietą, bet pabudę bobos vedė keletą jaunų vyrukų; pirmi
Pabaigus darbą, Onutė nubėgo pas Valen
Šnipas, tuom tarpu, ėjo sau gatvele pama si?....
tienę. Ką jodvi terp savęs šnekėjosi, neap
su triukšmu ir keiksmais gynė jų priėjimą. ninkas padavė po balsais atsišau
— Labą rytą tėvukui! Labą rytą tėvu Kaip kurios, galutiname, kaip rodėsi, nuilsime kimą dėl visuotino, balsavimo ir
siimu atkartot. Tik tą užtikrinu, kad ten dau- ži, abejutiškai dairydamasis aplinkui. Jį bu
giairašaru buvo, kaip žodžių. Ėjo valandos, vo galima paskaityt kokiu pavargusiu akamo- kui! I^ibą rytą!
parvirto ant žemės. Pagaliaus nutilo. Ir, ste įvykinimo visuotino balsavimo. Už
Šnipui matomai patiko tas populiarišku buklai! — toj tyloj, šen ir ten, pasigirdo, su tai balsavo 7, kurių 3 Nieniaus at
sena skalbėja verkė, patyriai keikdama savo nėliu, arba menku raštininkėliu. Vienok Onu
palengvinimui; Onutė, kaip parpuolė ant kė tės tarpvartėj šnekėjimas su svetimu žmogum mas. Jis pakėlė galvą, primerkė kairią akį maišyti su maldos žodžiais, atsidusįniai.... ( vesti visai nebuvo nariai; du iš jų
ir pagrąsinęs į langą ilgu plonu pirštu, nusi
dutės, teip ir sėdėjo visą laiką, laikydama ran- nepraėjo nepatėmytas. 1
Dvi sąvaiti, kuriąs Onutė praleido polici paskui prisirašė, o vienas ne.
— Ką tai jus sau tokį jaunikį išsirinkote? šypsojimu parodė keletą didelių, geltonų dantų. jos nuovadoj, paliko joje gilų ženklą. Vėlė Gruodžio 18 d. 3 kuopa turėjo '
kose.'nusvirusią galvą.
:— Kad nors kur pabėgt.... sukuždėjo Va — užklausė praeidama sargienė. Po teisybei
Pakjlo dar didesnis triukšmas.
jos suvyto, tartum paseno. Neapykantos jaus savo metinį susirinkimą, kuriami®
lentienė. Kalbėjo ištyko, tartum bijojosi su- galėjote sau lengvai kitokį surast, juk jis die
— Ką tai ? Tėvukas iš medžioklės ? Kaip mas brendė troškume tos didelės, purvinos stu prisirašė 70 naujų narių. į
'j
das prieš jus.... Kas per vienas I* Čionykštis? gi, nusisekė?. ...
žadįt dąr didesnę nelaimę.
los ir platinosi apimdamas ją visą, ir slan tiems naujai prisirašusiems nan
— Kur? pas ką? — atsiliepė Onutė, gal 'NSdys? Kuom užsiima? S
Žvėrienukės turite? — šaukė vieni.
dojo jos širdyj teip, kaip tos kirmėlės slankio riams buvo duotas šiame susirinki
—
Hi,
hi,
hi
!
Aš
už
tokio
už
jokius
pini

vos nępakeldama. Pasiliksiu mieste, tai mane
— Mergele! mergele! pakelk skepetą! — jo po sienas. Kuomet kas užšnekydavo ją, ji me sprendimo balsas. Čia suma-’
už pašportą persekios.... Eisiu į svietą, tai gus neičiau. ... juokėsi jaunesnioji, nuo pir šaukė kiti.
dantis sukąsdavo, kad neužkeikt; jos skriauda nyta vėl nubalsuoti visuotinąjį bal
mane kaip tą šunį gaudys.... Ar tai man yra mų lubų, pone. Kad jis man ten ir medumi
— Pas mus ją čia! Pas mus!
gulėjo ant jos krutinės dieną ir naktį, tartum savimą. Liutkauskas, susirinkimo
tvarkvedys, norėjo paaiškinti kame
teptų!.... Toks diedas!..,..
koki įstatymai, arba kas?
— Duokš ją, tėvuk!
J
tas didis, didis akmuo.
dalykas,
bet Sinkus griebė jį už i
Onutė ant tų užkabinimų nieko neatsakė.
Mergina klydo. Buvo jai įstatymas. Įsta— Nutilkit, galvažudžiai! — šaukė moters
Už dviejų sąvaičių nuvarė ją, drauge su
apikaklės
ir pasodino atgal ant kraJi
stovėjo
ant
vietos
kaip
ir
nutirpus,
nema

’ tymas kietas, tvirtas, nepaisantis, kurio kiek
iškišdamos kumščias ir galvas, per išmuštus Manka, į kalėjimo, kuriame ji atsėdėjo savo
$ės,
sakydamas,
jog jis/ būdama®
tydama,
negirdėdama,
kas
aplink
ją
darosi.
viena raidė buvo retežiu jos rankpms, kojoms,
langus, vyrų skyriaus link.
bausmę raštinę. Norėjo ją išsiųsti ant apsibu
tvarkvedžiu
neturįs
tripė® ( kalbėti.
botagu jos sprandui, badu jos kunui, prapul- Ji sunkiai atsiduso; buvo tai vienatinis išreiš
— Jus pačios bpbos tykiau! — atsakinėjo vimo kartu $u partija.- Raštinėj jau stovėjo
Iš
to
kilo
triukšmas
ir kuopa be
kimas,
kokį
jos
pusiau
užmigus,
paniekinta
vėlė
čia jos vėlei. Buvo jai ištrėmimo įstatymas.
vyrai. ’
,> ,
moterių krūvelė, laukianti įeinant pono virši
maža
ko
nepairp.
labiausiai
at
mokėjo
surast
už
savo
skausmus
ir
savo
'Po to įstatymo jungu ir lenkėsi mergina,
— Ei, tu, ten bar negirdi, kad šu tavim ninko. Viršininkas šiądien susivėlino, vakar
sižymėjo
šūkis,
Purvis
ir
Sinku®/
skriaudas.
neišduodama sau iš visos eilės jo pasekmių
kalba?
id <
pas jį buvo susirinkę ant “vinto”, lošimas jam
Pirmininkas dėl šventos ramybė®
Nūo to laiko jai buvo dar sunkiau gyvent
atskartos, ir jis ją kassyk-siauresniu lanku ver
nesisekė, vėlai atsikėlė; buvo koks tai susi
— Į sprandą jai, tėvuk!.... Gerai!,...
nusileido
rėksniams ir socijalistai 1
žė. Pagal tą įstatymą džiūvo ir nyko jos spė- tolydiniame netikrume ir baimėje, nežinant nė
..Onutė ėjo išsitiesus, lygiais žingsniais, su- raukęs ir neaiškus.
• •*
gavo
viršų.
‘ kos, myko npras prie gerą, žadino neapykantą, dienos, nė valandos. Naktimis nedamigdavo skubytais kokid tad ne ry mas tingu judėjimu.
Kuomet įėjo, viena iš moterių, Mikolienė, Susirinkime sausio 16 d., šių
. širdis plaukiojo kartume. Nežinojo apie tai, dieną nedavalgydavo, viskas jai virto į kartu Drūčiai sutraukti antakiai suteikė7 jos veidui puolė jam į kojas garsiai vaitodama:
metų Sinkus, Jukelis ir Petraška
nes įstatymai buvo augštai, o ji žemai; į>taty r mą ir nuodus. Kuomet praslinko sąvaitė, pra šiurkštaus skausmo! išvaizdą. Siauros jos lupos
— O mano tėve! O mano geradėjau! O prašė kuopos juos užstoti reikaleįai vadinosi teisingumu, o ji nusidėjėle; įsta- šė ponios vėl dešimties auksinų. Bijojosi, kad drebėjo, o nejudančios akys, tartum, žiurėjo mano geriausias pone! O neleisk mano vai
k ymai buvo aiškus, galingi, gerbiami, o ji tam- ją persekiotojas neužpultų kur ant gatvės — į skriaudos ir skausmo bedugnę. Teip perėjo kučiams pražūti! O pasigailėk manęs varg jų suspendavimo ir pakelti prote
stą, bet kilo klausimas, ar jie ne
norėjo būti prisirengus. Bet tas ponei visiškai kiemą, vartus, trepus ir tik tuomet, kuomet ko
1 si, silpna ir paniekinta.
šės našlaitės, Tik gi atsėdėjau savo, ką tu- savarankiškai elgėsi. Čia J. V.
7 Taigi klydo. Buvo įstatymai. Bet tuose 1nepatiko. Turėjo kokį tai nepaprastą reikalą, ridoriaus gale ją į “numerį” įleido, atsirėmė rėjau at sėdėt ...O juk tai prieš mane nieko
ir manė, kad po tam pusrubliui Onutė greit ne pečiais į sieną, tartum parpulti turėjo, susi nepasirodė^. < . O dabar mane vėl nori va- Liutkauskas pasakė, kd tuoc vai
■ itymuose buvo jai skriauda. .
dus pakėlė P. Sinkus dėl asmeniš
kūprino, rankas nuleido, o akys jos bėgiojo po ryti.... O
rTą pat dieną “pačiutė” apgarsino savo reikalaus pinigų.
G aš nelaiminga vargšė! O Jė- ko piktumo ant draugijos pirmi
angiausiam Liudvikėliui”, kurs jau migTaigi pasakė jai, kad iš kalno nemano mo didesnę, purviną stubą, kurioj pagal įstatymus zau
7Jėžau!.... Vyras mano girtuokliau- ninko, ką Sinkus jam pats išpaži
1, kad jau vienuolikta baigiasi, o Onutės kėti,
1
o po pietų savo “brangiam Liudvikėliui” turėjo atsėdėti dvi sąvaites už savo pabėgimą ja, vaikučiai mano pas svetimus, ant paniekos
nęs. Sinkus ant to neatsakė nie
į
’ nėra. Ant ko “brangiaųsis Liudvikėlis” ;pasakė, kad tarnaitė visiškai ištvirko, kad ją iš ištrėmimo. Toji stuba nebuvo tikruoju ka- kaip
tie šunyčiai.... O. kada aš juos užau- ko. Teip pat Sinkaus buvo už
o “pačiukei” patarė užgesinti žiburį, nes 1sargienė matė palei vartus su jaunikiu, ir kad Įėjimu, bet buvo šlykštus etapas, per kurį pe gysiu? O kada aš jiems motina busiu?....
klausta kam jis rašinėjo laiško®
1 akis nuo šviesos skauda. Jauną ponę tais jeigu teip bus toliau, tai ji
kaipo namų reidavo kas kartas vis naujos bangos skurdo, O Jėzau,. ..Jėzau?...niekindamas Centr. Valdybą ir sė
niekšiškumo ir purvo, palikdamos čia savo
rzino. Dvi aiški piktumo ašarėli, sužibėjo šeimininkė.... negali juk....
damas terp narių nesutikimus. Ant | J
plikose akutėse ir ji labai (įvirtu balsu Jam
Užspringo.... Dar blogai mokėjo savo l>aniurusį pėdsakį. Viepatiniais jos rakandais
(Toliaus bus).
akė, kad jis kaipo vyriškis, gali būti nemo- rolę. NeMiojo pagalios ką gali, ko negali. | buvo keletas “narų”, sukaltų iš neobliuotų len-

M® Konoptilcka.

PAGAL [STATYMUS

Dr. A. K*4 Ruficauskas aiškino,
P. Granivorkiečiui. Eilės tokios,
|| Austrijos randas privertė mas
Idalykas ir jam to nieks negalėsiąs! || Į miestą Klkutą susirinko
lems, apie kų netik Amerikoj, bet •ėję, 3143—3145 80. State »t Ba
jog vieton ' triukšmingo, žmoniskur mislį sunku sugauti, kur rit visur Europoje terp daktarų yra liu* prasidės 3 vai. po pietų Jženga
Uždrausti. J. Sukis ėmė Sinkų tei- rando pakviesti indiečių atstovai. koliškąjį atšaukti iš Vindobonos
tiktai 25c. ypatai. Visi lietuviai ir
alsinančio apyaikšpojhno, geriauino nėra, tik viena karčiaminė sa labai gerai žinomas, todėl ir svei lietuvaitė* kviečiami kuoekaitllngtau- sinti tuomi, kad agitacija yra bu- Jie tikėjo, kad Anglija nori Indi- savo kariumenės atstovų, pulkinin
atsilankyti | šitą balių. Bes tai
'tinai reikalinga, kad be jos neap’- jorns nuteikti tokią jau savivaldą, kų Marčenko. Mat šitas caro tar parengti tąi dienai tinkamus^refe- tyra, laikraščiui netinka. Nemo kina vardan savųjų žmonių ir dak stai
bus vienas iš puikiausių ir geriau-i
nas
šnipinėjo
paslaptis
Austrijos
rątus
ir
juo&
tan^Į
parinktuose
va

kokią
turi
Australijos,
piet.
Afrikos
kant
eilių
rašyti,
geriau
atsitikimus
tarų.
Ant
D.
Ferd.
Hartmano
jušių.
-į f . Komitetą*.
sieina Lietuvoje ar kitur, todėl jei
kariumenės,
jų
išgavimui
nesidro

karuose,
skyrium
kiekvienoje
da

kolionijos
arba
Kanada,
bet
kara

proza
aprašinėti.
bilėjaus
ir
daugiau
žymių
kalbėtojų
agitacija reikalinga ten Rusijoj,
1 O-tas Metinis Balius.
lyje miesto, skaityti.
buvo, bet ištraukas gal kitu kartu
tai kas ją galįs uždrausti čia, lais liaus vietininkas, lordas Minto iš vėjo net kareivius papirkinėti.
Cbicago.
Parengtas 36-toe Kuopoa
P. B. K. Balevičius aiškino, jog
paduosime.
—
voj 'šalyj, Amerikoj. Purvis Šukio blaškė indiečių viltis, apreikšdamas,
8. L. A., atsibus, nedėlioję, 6 d. vasa
|{ Laikraščiai praneša, jog mo reikia po
vaikščioti ir
Iš "Vienybės”.
išvedžiojimams pritarė ir vėl kilo jog Indijų autonomija esanti ne
rio, 1910. Liberty Hali, 3000 U»ion
avė. Bailus prasidės 3 va), vakare
^triukšmas. Gabaus matant, kad iš galima. Apart to, jis apreiškė, jog teris garsaus maskoliško šnipo-pro- dulkes gerti pataikymui tvirtos Raidžių rinkėjas (zeceris) j
Inžanga 25c. Altas bąliub parengtas
šitos dumblynės nelengva išklampo spaudos lajsvė bus aprubežiuota. vokatoriaus Azevo nusinuodino Pa dvasios musų žmonėse. P. B. K. “Lietuvos” spaustuvę. Te
naudai surengimo 25to jnbilėjinio Sei
ti, .J. Jukelis prisipažino, kad jie Taigi indiečiai, vietoj laisvės, su ryžiuj. Ji buvo karšta revoliuci- Balevičius, narsiai gynė jo ir ki gul atsišaukia tiktai pirmos
mo. Todėl lietuviai atminkite, Jok sa
ištikro pasielgė neteisotai ir jei laukė dar didesnio’ laisvės aprube- jonerė ir nežinojo, kad jos vyras tų sumanytą lietuviams tautišką kliasos rinkėjas ir drukorius. LIETUVIŠKAS KONTRAKTIE- vo atsilankymu ant šio baliaus pa rem
RIUS IR NAMŲ STATEJAS. site mus, tai męs galėsim parengti
Anglija Indijose mat carui kaipo šnipas tarnauja.
šventę. Butų gerai, jei mieris jo
jam šita klaida butų atleista, tai žiavimo.
puikesnį jubiiėjinj Setai,.
Seląią. iš katro
pulkeanj
- tuDabar geriausia proga visiems rts garbę vist lletuviąl akiee stet im
butų apšvietimas žmonių, o ne pa
jis viešai įx*t organą tą viską, kas megzdžioja Maskolijos pasielgimą
li Vokietijoj 24 d. sausio siautė sirodymas pryšakyje sudulkėjusios
lietuviams, kurie tik nori turėti ge- taučių. Taigi meldi
buvo komisijos veikta, atšauktų; ne maskolų apgyventuose kraštuo
rai
pastatytus namelius. Kiekyje-)** pr*e
tokios sniego darganos, kokių jau minios ir noras pasinaudoti tokia'
prie to kvietė ir kitus komisijos se.
Konitetas.
seniai ne buvo. Drauge siautė ir įtekme politikoje, neva atstovaujant
Kiekvienas, kuris užsirašįs “Lie nas lai atsišaukia nurodydams ko kita sale yra ant Bridgeporto 2 blo
narius, bet kadangi susirinkime
tuvą” visiems metams, gaus dova kio materijolo ir kaip didį namą kai nuo 31 mos ir Halsted gat. »nt ken
JĮ Ncaraguos prezidentas Madriz vėtros, dėl ko laivai • iš I iamburgo 40 tūkstančių lietuvių Chicagoje.
permažai buvo narių, tai likosi nu
te* SOtos gat. ir Union Ava
s
•
.•
Kalbėta apie atspauzdirifiną re nai du puikius “Lietuvos” Kalen norėtų sau įsitaisyt. .
tarta sušaukti nepaprastą susirinki griebiasi jau teipgi žiaurumo ir išplaukti negalėjo.
PrakalboM.
*29.
Aš budavoju visokios madps na
ferato ir skaitymą susirinkimuose dorius — Knygutę ir sieninį Ka
mą laiškais. Iš šito, kas čia pasa tuom turbūt, mano revoliuciją su
lęndorių.
“
Lietuvos
”
knygutės
Egypte,
netoli
Heliopolis,
Pasnee,
III.
223čia
kp.
S
L
A.
Miestuose Managua ir
mus, medinius, mūrinius, akmeni
draugijų, kad supažindinti žmonės
kyta aiškiai matoma kas tuos vai-? valdyti.
rengi* Lietuvišką Vakarą su priu
Kalendoriuje
telpa
laba!
daug
gerų
prancūziškas
orlaivininkas
Latham
Grenada kemša kalėj ii£ian visus
nius, ir cementinius, teipgi kuoge- kalbomis 26 d. vasario 1910- m. <-30
su istoriška prasme mūšio ties
dus kėlia ir kokiais tikslais. *
ir naudingų raštų, iš kurių kiek
žymesnius ukėsus ]>rilankius re- nupuolė nuo 150 pėdų su savo Žalgiriu. ,
riausiai sugedusius sutaisau, gana yal. vakare, J. D. PoHard svetainėje,
A. J. Ramanauskas.
’
vienas turi pasiliekančių vertę.
vakaras tęsis iki vėlkm įlatkui. ki
voliucijonieriams. - — Aplinkinėse mašina ant žemės. Pats Latham
Dr. A. K. Rutkauskas įnešė ati
pasekmingai padirbu šuntakius ir tas
yra pirmas tokis vakaras Pasrnee
Apart to, telpa Jame ir daug in
Acoyapa
taukia
didelio
mūšio,
nes
Į
neužsigavo,
bet
jo
mašina
susidaudėti
apvaikščiojimą
nors
mėnesiu
PASKUTINIS ŽODIS PRIGUskiepus r tt. Todėl turint nors ko miestelyje. Užtat .kviečiami visi lie
formacijų, reikalingų žinoti kiek
tuviai 4š Pawnee ir aplinkinių kuorio aittraiibfa
4
vėliaus.
čia
sutraukta nrpzidcnto
prezidento kariumenė Žė į ŠmOtUS.
. LI APKALTINTAM J AM.
vienam žmogui. O Svarbiausia, kius darbus, statyme ar pataisyme skaitlingiausiai susiriąkti Ir išgirsti
Kun. Ambrozaitis kalbėjo, jog
Visur paprastai yra priimta, kad ir revoliucijonierių teipgi visos paDaugel galėsite
tai “Statistiškos žinios iš Ameri stubų, skiepų ar ^ontakių visi te gerus kalbėtojus.
pasimokyti. Įžanga 25c.
ĮĮ Sudegus Turkijos parlamento gal galima senojo ir naujojo ka- kos lietuvių gyvenimo”, kurios atsišaukia šitokiu adresu:
paskutinis žodis pasiteisinime pri jiegos artinasi prie to miesto.
Kuopos Komitetas.
rumui, duktė numesto nuo sosto lendorių panaudot skirtumą, bet užima net 16 pusi. Abeinai 1910 TOFIL. STACKOWSKY & Co.,
guli apkaltinama jai ypatai: tuom
ĮĮ Sulyg laikraščio “Sočiai Pro- su 1 tano Abdul Aziso kunigaikš- tas ne ištirta.
jai dijtodasi didelė privilegija (ku
- 1401 N. 9th St..
Puikus Lietuviškas Vakaras.
metų Kalendorius yra kiek galint
P. B. K. Balevičius kalbėjo apie visame geresnis už pirmuosius Ka
rios neturi tie, kurie kaltina) pa gress", nuo 1885 m. iki 1904 m. tienž Nazina Sultoną, parlamento
Cbicago.
Lietuvių Giesmininku i ’
. St; I-ouis, Mo.
Dramatiška Draugystė rengia vakarą
daryti gerą paskutinį įspūdį
kas metai Amerikoj būva 6597 už- susirinkimams pasiūlė savo rūmų vienybę klerikalų su tautiečiais. To lendorius, o kas svarbiausia, jisai Tel. Central 2427.
0 d. vasario, šv. Mikolo parapijos sa
P. Sinkui, kurį Centro Valdy mušystos; 18*75 m.-jau jų buvo Orkąkoi. Pasiūlymas tas tapo pri kia vienybė yra labai gera, jeigu įkvėps naują energiją, naują drą
lėje. Wabansia avė., kertė Marshfleld
avė.
Ant scenos stato “Išgamą”,
gelbsti' pasiekti tam tikrą tikslą.... są kiekvienam, suramins nuliudut
ba. apkaltino, kaipo stambiai prą^ 10500, 1896 m. 10662. Vokietijoj imtas.
dramą 2 veikmėse.
Beto bus pra- ,v
Kalbėta, kad apvaikščiojimas. ne-1 sius, ir pakels silpnesnius,
sižcngiisį prieš T. M. D. įstatits, ,95% . užmušėjų suima, Amerikoj
kalbos, dainos ir dekliamac ijos
Lie
Į| Dėl smarkių lytų daugelyj vie butų vienu taiku su lenkais, bet
tuvaitės dainuos apsirengusios lie- i'
buvo mielai atidarytos organo skil 1,3%. Jungtiniuose valsčiuose 43KALENDORIŲ KAINOS:
tuviškose drapanose, žodžiu, tas va- Į
tys pasiteisinimui.
Tuom jis syk daugiau būva užmušystų negu tų Italijoj nuo kalnų nuslinko že nieko nenutarta.
karas padarys didel] jspud|i ant pu- 1
Sieninis Kalendorius
roc.
Lietuvių
Ratelio
Skaitykla
vietą atsisakiusio ant toliaus Kalendorius knygelės formoje 25c.
blikos. . Platforma naujai
ir pašn naudojo ilgame straipsnij e Kanadoj, o 8-syk daugiau negu mė ir daug kaimų išgriovė. Netoli
S*. Hatotod St
kurią >vertą visiems lietuviams pa
pereito numerio “Lietuvos". Nors Belgijoj, kurioj iš Europos vieš Gabia keturios ypatos tapo užmuš užimti vietą raštininko. V. V; Rut
matyti*. Vakaras prasidės 7 va), va
Kas užsirašys “Lietuvų” visam
Bu v* atdara:
. •
turėtum apie tą. “pasiteisinimą šį patysčių daugiausiai būva užmu tos.
kausko, išrinktas p. S. Piliackas metui gaus šiuos abu kalendorių Utarninkal* nuo 7 iki 9 vai. vakare kare; svetainė bus atidaryta 6 vai.
Ketvergais nuo 7 iki 9 vai. vakaYe. vakare. Visus nuoširdžiai užprašo
ir jam pagelbininicas J. Sėmetas.
tą pasakyti, bet lai.... paskutinis šystų. Amerikoj tik vienas už
dovanų.
Subatomi* nuo 7 iki^ 10 vai. vakare.
Komitetas... t||
Ant
Havai
salų
suėmė
23
japoSusirinkimas uždaryta.
žodis priguli kaltinamai ypatai”.... mušėjas iš 74 būva nubaustas. Ar
Nedaliomis nuo 3
« ,po pietų.
Rašydam^ adresuokite:
Vžveiala.“ Manome, jog, tarus žodį abidviem gi-. todėl .reikia stebėtiesi, jeigu nenčių už prešingą teisėms paukščių
Kiek teko - patėmy ti, Chicagos
A. OLSZEWSK1
gaudymų.
Pas
juos
rado
259000
- pusėm galima skaityti klausimą iš Amerikos gyventojaLgriebiasi savo
draugijos priima apvaikščiojimą 325a S. Halsted st., Chicago, III.
paukščių sparnelių.
semtu. ir jis pasijudins tik atejUŠ~ ‘teismo!
labai šaltai, vca 16 draugijų atsiun
III T. M. D. seimur, kur ir reik
tė atstovus, išHų man ypatiškai ži
Cbicago. Balto* Rožė* Liet, Paeit.
|| Buvęs Nicaraguos prezidentas noma, keturi]}, dgaugijų atstovai
peržiūrėti visus darodymus, jeigu f|| Ant galo ties Paryžium vanKliubae parengia Maekin| balių *u315 dovanų gaus tas, kuris paduos j
<fėns pradėjo slūgti, bet slūgsta Zelaya, pasislėpęs Mexike, iškelia atsiųsti tik patėmyjM pakraipą. Ko
jie yraį ■‘betoje, 5 d. vaaarto 19|0. Slavie «vedabartin|
tikrą adresą Mikalojau* .
taineja, kertė 47 Ir WInchester avė.
Jeigu ateinantis seimas išteisin- labai pąlengva. Premiesčiuose St. vo 30 d. sausio j Vera Cruz, iš kis mieris biųjo likusių 12 draugi
UŽTEKTINAI MAISTO.
Prasidės 7 yal. vakare Tikietai 25c. Vcallasino, kuris teipgi vadinasi Niek
Wal*h. Jis yra dirbęs foundrese, geiž. tų p. Sinkit ir “kamisiją”, tai tuomi Germain, Gennevillieres ir Colom- kur keliauja Belgijon.
jų atstovų, neteka, patirti.
Kuomet žmogus prašalina ' alkį Muzika po vadovyste draugo F. Ma- kelių
šapose ir ant fermų. Yra apie
eevit Bus Ui vienas ik puikiausių
galėsime tik pasidžiaugti, nes mes ties vanduo ant gatvių 12 pėdų
K.
Rutkauskas, raštininkas.
ir daugiau nenori maisto, tuomet meškinių balių. Svečiams, atsižy- 30 -metų amžiaus, neperseniai gyveno
|| Vokietija užtraukia naujų pas
Seina tekėdama, viskų
teipgi nieko kito netrokštam, kaip gilus.
jis mano, kad jau priėmė maisto mėjantietns kokiais, ete, bus duoda Chlcagoje ir Llbertyville,VHL Jis yra
mos puikios dovanos.
Todėl risi labai reikalingas kaipo liudininkas
vien tik to, kad visi T. M. D. na griauja, sugriovė daug namų, bet kolų 120 milijonų doliarių. Pas
užtektinai. Vienok nevisada teip maloniai
vienoje provoje ir todėl kas paduos jo į
kviečiami atsilankyti.
riai butų teisingi ir jiadorųs vai ant stogų pasislėpusius žmones pa kola bus užtraukta namieje.
adresą arba Jis pats atsišąuks, gaus
— Kliu^p Li^»\tania įrengtoj esti. Jeigu maistas pereina per- kil
KomiteUs.
pažadėtas dovanas, žinias malonėki- •
sisekė išgelbėti. Žiburiai užgeso,
kai savo matušėę— draugijos.
skaitykloj nuf 23 d. gruodžio iki nų visai nesuvirintas arba net ir
te suteikti šiuo adresų:.
j|
Pasitraukė
nuo
vietos
riša
Gre

Puikus Teatras. ~...
Skaitome šitą klausimą laikinai nes gazinės dūdos sutruko, o elek23 d. sansio, taigi>«per mėnesį atsi febai mažai suvirintas, tuomet su-1
—- —
Jau gerai Cbicagoje žinomas Dra
Chficago, f11.
iti Jos mifrtstėrlja.
* “*
užbaigtų ir* todėl netik nestaisime trikos stacija vandens užlieta.
lankė iįo ypatų, o lame skaitliuje teikia jisai organizmui mažai geru mai i Akas Ratelis L. 9. S rengia te 3252 So. Halsted st,
į tolimesnius ginčus per laikraštį,
PajIeškau savo tėvo D-mazj gri
38 ypatos naujo#, Skaityti ima mo, o gal net ir visai ne; ir žmo atrų nedėlioję, 6 d. vasario, 1910 m..
Hull House svetainėje, kampas Hal pą; 7 pietai Amerikoj, jdėtaš'atgal
ĮĮ Angliškame kanale 28 d. sau
bet nei negarsinsime oficijališkų
daugiausia moksliškas knygas, to gus tuojau po valgiui vėl jaučiasi sted
ir Polk gatvių. Ant scenos sta buvo Minnesoto* valstijoj. ” mieste
kuopų nutarimų su pagyrimais ir so siautė vėtros. Angliškas kaliau eina dramos ir apysakos. Tai ilkanu. Kuomet skilvis ir žarnos to: "Amerika Pirtyje" 3 veiksmų ko Deer River; paeina iš Telšių pąv.,
medijų ir ’/Mdė Alt-oJiaro“ 1 veiks Plungės parap., Pakęru sodos. Kauno
pritarimais Centro \ aldybos pasi Viskas laivas “Edcn” vrjo ant
gi aišku, kad žmonės knygyne jieš- Į bUva pavargę ir atsisako veikti mo komedijų. Pradžia lygiai 7:30 gub.
Turiu svarbų reikalą. Ji* pats
nuo
kranto
tapo
išmestas.
Dabar
elgimui, nors šiandien jų tijrime
ko mokslo.
R. Doviatt.
tuomet reikalinga suteikti jiems vai. vakare. Įžengs: 25c. 35c ir 50c. ar kas kitas malonėj duoti -žinią
j Į J ‘
Jeigu nori linksmai praleisti laikų rdre*u:
jo stengiasi kanuoles prašalinti ir
apie desėtką.
jiegų, idant jie galėtų atlikti savo ir pamatyti tikrai gerų teatrų, ateik
Domazas Krlpas ’
tikisi,
kad
pakilus
vandeniui,
laivą
Lyginai nemanome, kati užteks
priedermes be jokių sunkenybių. musų vakaran, kur ik valiai prisi 1710 — 47th st.,
Cbicago. 111.
mums laiko ir noro vaikytis “ko galima bus į gilesnę vietą nuvilkti. DAR APIE GRUENVVALDO
— 6 d. vasario, taigi ateinantį Labai geras sutvirtintojas organiz juoksi, o mažai lėlaičių turėsi.
Komitetas.
Pajieškau savo dukters Zofijos Ivin
APVAIŠČIOJIM^.
misiją” ir p. Sinkų per kitus laik Jeigu tas nepasiseks, jį jūrių vil
nedėldienį,
3
valandą
po mo, kuris jau daug kartų išmėgin
skienės. kuri pirm 4 jimėne*ių išva
Posėdis
26
atstovų,
16
Chicagos
raščius (kaip “Kova”, “Darbiu. nys išardys.
-. .
žiuodama nežinia kur paliko pas ma
pietų
Lithuania
Kliubo
sve tas su labai geromis pasekmėmis,
“APGARSINIMAS“. ' ne savo 41ukter|. .Meldžiu jo* pranąlti
draugijų apsvarstymui užmany tainėj, pn. 3149 JSo. Halsted str.
Viltis”) kur jie viešningai priimti
Turime
už
garbę
pranerti
savo
vien

yra Trinerio Amerikoniškasis Elik
man ar galiu atiduoti jos mergelę
|| Bucharoj, vidurinėj Azijoj, mo apvaikščioti 500 m. sukaktuves bus septingta Aušros Draugijos
lietuviams, kad lletuvlkkas buvusiam jo* vyrui, nes jia .to nuo
persistato save tikrais “kankiniais
syras Karčiojo Vyno. Šitas vai genčiams
teatrališkas
kliu
bais
Bimano
Daukan

reikalauja. Mano adresas:
;is pasišventimo”:| Lai tą daro sau užgimė riaušės dėl -vaidų dviejų mūšio ties Žalgiriu (Gruenwaldu) parengta prelekcija. Skaitys Dr. stas sutvirtina suvirinimo organus to savo triusu ir spėkomis rengta manęs
’ • Domicėlė Gotautienė >
ant sveikatos, bęt jeigu j^ij teip mahometonų tikėjimiškų sektų — įvyko 28 dš sauso šv. Jurgio pa Graičurtas Dr. F. Matulaičio refe- ir priverčia juos priimti į save už antrą didel] tektrą ir balių, paskuti- 4319 Wood st,
Chl<
nią nedėlią prtek uigavėnias. L y. 6
labai persitikrin^ apie savzįjleisin- šiitų ir sunnitų. Emiras už tai at rapijinėje svetainėje.
ratą Džiovą.
C
tektinai maisto, t. y. tiek, kiek rei d. vasario, 1910 m.. C. P. Peara sve Aš Vincas Valūnas pajieškau sla
Pirmsėdžiu tani vakarui išrink
gumą, tai rodos ^nevertėtų kfelti to statė nuo vietos ministerių perdė1126 W. 18th st., tarpe May vo brolio Raulo Valūno ir Antano
kalinga organizmui, kad palaikyti tainėje,
ir H”* gatvių. Svetainė atsidarys 3' Valūno; jau bus apie 5 metai kai
kiu “aliarmo”, nes teisybė ir be tinį.' Vaidai tie tapo užsloginti, tik tas kun. K. Ambrozaitis, .raštininku
jjegas ir sveikatų. Vartok vaistų vai. po pietų; teatras prasidės 4 vai. mes persi skyrėme, ir dabar nežinai
nežinia ar ilgam, nes nesikentimas V. V. Rutkauskas, t Pagelbininku
triukšmo moka viršun išeiti.
— Jau gerai žinomas Cbicagoje visuomet, kuomet |>ajatiti, kad ta Dėlto brangus broliai ir sesutės ne kur jie. randasi. Abn Suvalkų gub
kaimo. Turiu labai svarbi
tų tikėjiimiškų sektų yra labai di kun. Ambrozaitis pakvietė p. B. Dramatiškas L. S. S. Ratelis, ne vo apetitas ir jiegos nėra toki, koki praleiskite to* progos, nes ant sce Slabados
T. Jlf .D. Pirmininkas.
nos bus statomas vienas ii svarbiau reikalą. Kas apie juo* pranta, busti
K. Balevičių.
dėlioję, 6 d. vasario 1910 m., Hull turėtų būti, vartok jį laike nerviš sių musų prosenių veikaMs vardu, labai dėkingas. Jiedu patys ar ka
delis. •PlLtNU KUNIGAIKŠTIS”.
Nort- kitas malonės duoti žinią adresu: ]
Kun. K. Ambrozaitis daug šne House svetainėje, kampas So. Hal1
. William Walunas
kumo, pražudymo energijos, per darni susipažinti grt-iau su musų pro
|| Norvegijoj ’ pasitraukė vi kėjo apie mierį susirinkimo, nuro sted ir Polk gatvių, rengia vaka
sišaldymo ir nuo visokių nesvei tėviais ir jų didvyriikais darbais, lie 1428 E. Renyold st., SpringHeld, III
tuviai turite atsilankyti kibti vaka
sa mnisterija. Karalius prašė bu dinėjo reikalingumą apvaikščioti rų. Bus atlošta: “Amerika pirty
Pajieškau' savo pažystamos Zuza
kumų skilvio ir žarnų. Gaunamas ran, nes čia pamatysite, kaip musų
vusio ministerių pirmininko Michel- mūšio ties Gruenvvaldu sukaktuves je”, komedija 3 veiksmų" Ketura
Stošitės, paeina iš. Kauno gub
aptiekose. Jos. Triner, 1333-—1339 protėviai karėtai mylėjo savo tėvynę no*
padėdami net už j* savo galvą ir gy Seredžiaus parapi. Motiškių kaitnO
sono-sutverti naują mnisteriją, bet skyriumi nuo lenkų....
kio
ir
“
Dėdė
atvažiavo
”
1
veiksmo
' H Nno smarkių lytų Italijoj užSo. Ashland avė., Clucago, III. . vastį- Tikime, kad kiekvienas lietu Apie 8 metai kaip Amerikoje. Ji pa
Kun. Ambrozaitis gero velija sa komedija, pagal lenkiškų sutaisytų
vy* atsilankys, o loėėjai pasistengs ti ar kas kitas malonės duoti tink
Tjinė dideli tvanai, kurie ne- tas atsisakė tą padaryti.
NE\V-VORKO DIDELIS JUBI- atlikti savo užduotos priderančiai ir adresu: vo tautai, tik gaila, kad jis yra įran
mažai nuostolių ir nelaimių priFrank Gudilun
gerai. Po teatrui * bus puikus balius,
ĮĮ Mieste Brannschweige socija- kiu gudresnių veikėjų, bet savo užimantis, nes, kaip girdėjome lo
LEJUS.
Mi
Hi
' “
nes svetainė didelė, puiki, privažiavi Box 38,
dirbo. Upė Tibras po Rymu palistai kėlė demonstracijas reikalau prastume dvasios negali permatyti šėjai pasirengė šiuos veikalus su
mas ii visur labai parankus. Muzika
šiam
dideliam
mieste
pilni
laik

’ sikėlė iki 40 pėdų augščiau pa1 Pajieškau savo sunaus Vladislovo
dami visuotino balsavimo renkant gilesnę politiką norinčių juomi pa lošti geriau, negu jie buvo kada raščiai klegesių, nes veik ant kiek bus ‘'Birutės” orchestrą, kuri grajys Sakavičiaus, paeina iš Kauno gub.
lietuviėkus tokias: suktini, klum
prasto paviršiaus, išsiliejo per kran
Seiman atstovus. Policistai su kar sinaudoti.
Chicagoj sulošti.
vieno lapo apie tų atsibuvusį pęr pakojį, aguonėlę ir daug kitų. Dėl ir pavieto, Ei regulos miestelio. Apie
tus ir užliejo visą klonį. Siautęs
užprašome visus atsilankyti, o 4 metai atvažiavo iš Lietuvos | Great
dais puolė ant demonstruojančių ' Dėl neskaitlingo susirinkimo nu
Kalėdas jubilėjų, surengta bendro to
Falls, Mont. Trys naštai kaip apie
kuris liks namine, tikrai gailėsis,
smarkus vėjas medžius sulaužė ir
ir daug žmonių- sužeidė, 15 sunkiai tarta sušaukti antrą posėdį toje
j| jokio* žinios nėra.
Jis pats ar
< Komitetas.
vės daktarų, garsingamjam New
daug triobų sugriovė. Terpžemik s kitas malonės duoti žinią adresu: .
sužeistų reikėjo gabenti ligonbutin. pat vietoje 2fj d. vasario š. m. 6
— Chicagon jau atsiuntė blan- Yorko daktarui Ferdinandui HartMariana
Sakąvlčienė
Į I »
nių jūrių pakrantėse daug laivų
10-tas Rožinis Balius. 2513 — 107 st., ’
kas gyventojų sųskaitymui, kuris manui, darbavimosi ant moksliš
Chirago. UI.
vai.
vakare.
Diena
apvaikščiojimo
‘
-r i J
, 'Į
I
vėtros tapo ant kranto išmestų.
Parengtas atorone JDr-»tėe
Į Visoj Prancūzijoj renka au atidėta nutarti ateinančiame posė- atsibus šimet. Blankose .kaip ir kos dirvos per 30 metų. Ant ju- Sv.Chlcago.
Antano iė Padvo*. Atslbuc nedėPajieškau
Kaaimiero
Sama tiesoj
Pietinėj Italijoj vandens teipgi už
kas sušelpimui nuo tvanų nuken dije.
pirmą, lietuviam* atskiros rubrikos bilėjaus veik visi žymesrriejie dakta lioj, vasario (Feb.) 6 d., 1910 m., Kauno gub.. Raseinių pavieto. Gargž
tvino; Čia buvo ir žemės drebė
Freiheit Turner salėje, 3417—3421 8. dų parapijos, Gevejeneko sodžiaus.
tėjusių. Senatas užgynė paskirti
Įnešta kh. Ambrozaičio užkviesti nėra. Mat pjjrn ‘laiko daug kal rai dalyvumo laike prakalbas pas Halsted st. Balius prasidės 4 yal. Pirmiau b gyveno So. Boston Mat>s.
jimai. Neapoliuj smarkus vėjas
iš iždo 400000 do.. Iš privatiškų apvaikščiojiman latvius, bet nieko bėta, bet kada- at^jo taikąs pasi veikinant jubilijantų D. Ferd. Hart- po pietų Ir trauksis iki vėlumui nak 4 metai kaip išvažiavo | San ei <11 o.
išmetė ant kranto jūrių vilnis, ku
Įienga 25c porai.
Ant iio Turiu labai svarbų reikalą. JI* palĮ* „
ypatų — prezidentas Fallieres da
rūpinti, musų veikėjai, tą į savo manų. Kurie negalėjo pribūti, tad tie*.
puikaus Rožinio Baliaus užkviečiame ar kas kitas malonės duoti žinl
rios užliejo pajūrių gatves, Ge- vė 8000 dol., Rotschildas 20000 nenutarta.
visus
lietuvius
Ir
lietuvaites
kuorankas
paėmę
nutik)
;
nutilo
ir
mu

atsiuntė savo delegatų, terp kitų
Dr. A. K. Rutkauskas užklausė
adresu:J
novoj vėtra išgazdino t gyventojus,
skaitllngiausiai atsilankyti, ant kurio
Samatas
sų
oi^anizacijbs.
Kiek
girdėjome,
dpi.
yra
pribuvęs
iš
Italijos,
plačiai
dak

kokis
mieris
apvaikščiojimo?
kaip kas metas teip ir simėt bus da P. O. Bos 6,
nes vėjas jūrių -vilnis užvarė ant
M<>otelio, Muk
dar
tą
musų
aprileidimą
galima
pa

tarams ir moksliškam svietui ži linamo* dovanai puikios kvepiančios
P. K. B. Balevičius aiškino, jog
miesto. Apsaugojantis krantą mu
jj Paryžiaus keli duonkepiai, pa
taisyti. Reika dabar kad musų nomas Dr. Sbordone. Jisai atlai rožės. Bus skanių gerymų ir kve Pajieškau savo brolio Juozapo SUaras daugelyje vietų tapo išardytas. sinaudodami iš tvanų, pakelė kai tas rengiama, kad parodyti svietui
piančių cigarų kur galėsimo labai
Kauno gub., Šiaulių pavietė,
organizacijos,
ypač gi abudu Su- kė prakalbų terp kitko išrokuoda- linksmai valandą praleisti ir prie rako;
galingumą mušti tautos 500 metų
Obiškių miestelio.
Amerikoj* gy
1
■ fV.
"i:,
| ' ■
nas duonos. -Už tai įpykę gyven atgal ir kad dabar dar gyvename. sivienyjimai pĮbusĮM ir VVashingto- mas dauguma moksliškų darbų Dr. tikros lietuviškos1 muzykės gražiai vena jau apie 10 metų. Ji* imta
|| A okietija atmetė Amerikos
pasišokti,
o
mes
iš
savo
pusės
turime
ar- kas kitas malonės duoti žinią
tojai du duonkepiu įilietė į užtvi Paantrino tą patį, kas buvo rašyta ne pareikalautį lietuviams atskiros Ferd. Hartmano, kaip geriausia
vllt| visus svečius kuogeriaustal už adresu:
sumanymą palaiky ti 'flp 30 d. ko
'j .! !|
nusių Seinų. Kiti duonkepiai ir p. K. Dzūko No. 4 “Lietuvos” tik rubrikod Jungtinių'Valstijų gyven pasekmingam gydyme visokių ligų, 1ganėdinti.
Pov. Skirstą ’ 'į Į M.*
vo dabartinių muitų tarifą ant ame
Vardan
draugystės
pasiliekame
su
342 — 14th «t., Chicagi Heighta, Ui .
produktų pardavinėtojai jau bijosi užtylėjo apie parėmimą jo suma toji statistikoj,', b^ reikia, kad tą apie-išradimuose geriausių naujau- |
godone ■
Komitetas.
rikoniškų produktų. Vokietija ma
naudotiesi iš žmonių nelaimės.
padarytų
tuojaos.
Pajieškau savo brolio Andriejau* I
nymo iš pusės, jei ne -visos vi
šių vaistų ir pažintojų kraujo ligų, -~
no, jog jeigu tik Amerika nori isuBaliuko.
Paeina iš Suvalkų Pib .
Teatras
ir
Balius.
tikrų
specijalistų.
Terp
kitko
jisai
suomenės
tai
bent
tūkstančių
lie

ritaikyti, turi gana lail^p iki 7* d. j ĮĮ Ispanijoj siautė audra ir ly
1
Cbicago. - Latvių Socijalistų Par Seinų . pavieto. 6venž*žerio valsč.,
sakė: jeigu Vokietija turi atsižy- (tijos Teatrališkas Ratelis Cbicagoje Agavinių kaimo. ! Prieš keturis m e-. ’
vasario.' Jeigu iki tam laikui Ame tis. Kalnų vandens užtvino ir tuvių šioje ir anoje pusėje jūrių.
tus gyveno New Yorke.
Jis jfeta /
Teatrą ir Balių C. 8. P. 8.
mėjusį bakteraliogijoj Dr. Kochų, parengia
,
Kun. Ambrozaitis šnekėjo apie
rika nesusitaikys, turės didesnius įžliejo daug kaimų aplinkinėje
svetainėje. 1126 W. 18 st. arti Center ar kas kita* malonės duoti žinią
Austrija pasekmingų chirurgų ope- 1ava., nedėliojo, 13 d. vasario, 1910 m. adresu:
muitus mokėti. Paveikslai), muitai San Sebastian; mieste San Se- reikalą paimti didžiausią svetainę
•
ji
jį
I
Mikas Baliuąaa
_
■
Antanui Rudenui. Nežinia nej racijoms Dr. Lorentz, tai Amerika Prasidės 8:30 < vai. po pietų. Du
už obuolių bačkutę iki šiol buvo lastian teipgi daug namų yra Chicagbj arba daržą už miesto ir
’ Sfcaft,
kur, nei kadą tas atsitiko, todėl gali pasidžiaugti su dideliu žinovu 1ry* atsidarys 2:30 vai. Tikietal 35c. Shuylklll Co.,
;7jc., nuo 7 d. vasario bus pakelti vandens užlietų.
Netoli Bilboa vaikščioti gatvėms su muzika; kad I
Lošime dalyvauja geriausieji Latviai
.iki $1.75.
'
’V ’ vėtra paskandino žvejų laivelį. patraukus daug svieto, bus galima laikraščiui netinka. Reikia aiškiai gyduolių pasekmingu pažinime (artistai. Kviečiami .vist lietuviai atei Pajieškau savo dėdžių
_
__ kaĮjp
,
Amerikc
Milickio,
29 __
metai
daug pinigų surinkti ir juos pa viską aprašyti, kitaip raštai eina ligų ir išgydant be operacijų, be ’ti l šitą teatrą ir balių, o užtikriname, pirmiau* gyveno kur Jen
Prigėrė prie to II žvejų.
kad niekas nesigailės.
skausmų ir tokias ligas kada jau 1
‘
ton valstijoje;.....ir- Vin<Į«L„ Mlliel
aukoti: mergvaikių, našlaičių na- 1gurbąn.
ĮĮ Vokietijoj, 'Frankfurte ant
Komitetas.
_ 19 metų Amerikoje, dirbęs
kiti nesumanė sergančiam atrasti
Maino vienas dirbtuvės savininkas ; ĮĮ Netoli Chiavenna, Italijoj, ei- mo, klioštoriaus įrengimui vado
9
me
** pa* Julius RottanMp*f*Vertin | pagelba. Dr. Ferd. Har tn tanas, iš * Didelis Balius ir išlaimėjimas Įriti p apleidę* Boston
Jie P*1
per licitaciją pirko stalelį.' Per lant per Alpu kalnus septyniems vėlių mokykloms arba istorijos iš 'Petrui MikaHuniti.
Auksinio Laikrodėlio.
ar kas kita* maloni I dubti iii
patapyti negaper 30 metų studijuojant,
žiūrėdama? pirkinį luunicje, jis ra ••.ontrabiindnešiams, nusirito nuo leidimui, bet jeigu nors mažuma eip silpnas, .kad
.
Cbicago. Lluosybės Dr-stė pareng adresu:
žmonių išgelbėjo ir daug ge-l {Mitkų Ulių nedėlioję. 6 .d. vaąark
4o- paslėptą pakavcuię, o joje 16. alno žemės šmotas ir užmušė vi- reikalautų kitam mieriui^ tai iis.l im*. o kaip/tokiose vietose be orikun. Ambrozaitis irgi sutiksęs.
000 markių pinigų.
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REIKALINGAS

“Lietuvos” Kalendoriai^

Draugysčių reikalai.

APGARSINIMAI

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

IŠ VISUR.

Redakcijos atsakymai.

Imas Didelis Meškinis Balius.

Paj ieškojimai
$15 DOVANU!

U,.*5XUV^

f'*’’'

Paraidui
vlų ir* lenkų apgyventoje vietoje;
priešais Crane*s dirbtuvę.
Kreipki
Joo Snjith
tai st,
Chicago, III

Reikalavimai
Reikalauju
krfaučiaus
mokančio
gerai siūti rankbmte Ir mašina mote
riškus žiponus. .* Teipgi reikalauju
antro pradink) darbininko mokyti*
siuvimų. Darbas visada. Atsišauki
te adresu:Wm. Andzulis
23 We!ls st.,
Hartford. Conn.
. Reikalingas geras vyriška* kriaučiua, mokanti* gerai sinti žiponus.
Darbas nuo stuk tų.
Tegul atsišau
kia tuojau* adresu:
P. A. Yeshlnska*
100 Green st.,
Worcoeter, Mass.

82709.

»3)

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

Kaina $2100.

“Lietuvos“ Knygyne

203) 2 lubų namų, i pagyvenimai.
Randa 819 ) atėnes). Kaina 81500.

728 TRUMPAS ŽSM8S APRAŠY
MAS. Pirmieji
_____
______ ____
geografuos
uždaviniai
204) 7 kambarių medin) nųmų. ■u apsakymėliais ir kitais pasiskai
mėnesį.
Kaina
Randa 49
“ *| —
•
$!5O0 tymais Vertė Iš rusų kalbos 8 Me
čius. Vilniuje 1906, pusi. 112. 85c.
8) 9 kambarių. 2 pagyvenimais, na729 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
Randa 818 ) mėses]
Kai......................................
32000. žemės aprašymas, įsu paveikslėliais
ir žemlapiais). Sutaisė Nėris, čia
Ra* turi daugiau pinigu ndgu 8500. trumpai, bet suprantamai aprašytos
viso*
penkios sveito dalys, su 74 pa
arba daugiau nrgu 81000. tat gali
patitkirt tau puiketniut ir didetniut veikslais mapų. žmonių, gyvulių ir
•tema*. Turimu daug vitakių namų medžių. Tinkamiausia geografija vai
<r totų pardavimui. Ateikite į mutų kams pradinėse mokyklose. Chicago,
IU. 1898, pusi. 94. ........................ 25c.
ofitg, o gautife platetniat iiniat. ~

A.OIszewskl

3252 SOUTH HA STED STREET,
i

.

Kampas 33čias,

CHICAGO, ILL

A.. OLSZEWSKIS,
Savininkas.
t

3252 S. Halsted St.

121J ARITMETIKA.
Sutaisė S.
S' ačkauskas. lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyto | penkis skyrius. Skyrius I
Reikalaujame daug gerų kriaučių
—
Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
prie siuvimo moteriškų, drabužių.
piniai
Skyrius III — Dešimtiniai
Reikalaujame tokių, kurie gali gerai
trupiniai Iv — Prilyginimai ir pro
aluti rankomis ir mašina, o teipgi ir1
Galima gauti kiekvienų savaitę porcijos. • Skyrius V. Propercljų prletokių, kurie norėtų išmokti siuvimų.
Chicago, IU. 1897^ pusi.
Reikalaujamo labai daug darbininkų, “Uetuvų” už 5c. pas šluos agentus: vadinės.
25c.
nes padidiname dirbtuves.
Telpjau
BROCKTON, MASSY
reikalaujam* vieno vyro, turte gerai J. Pocius,
175 Ames 8t.
1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny
suprastų siuvimo darbų kaipo uzžit-J
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai.
rėtojA Mokėsime geras alga* atsa
Sutaisė M. Vasiliauskas Ir J. Matu
Brooklyn, N. Y.
kantiems darbininkams. Atsišaukite
levičius.
Su daugeliu paveikslėlių.
i,
73
Grand
Street
ofisan:
.
£
auakaA
37 Hudson avė. Kaune 1907, pusi. 159...................... 85c.
Paul Strausą A Co.
»A
215 Berry Street
1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
1427 W. Harrison st.. Chicago, I1L.
J. Mltearskl.
124 Grand st BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
i B. Simanavičius.
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto
jas Juozapas Damijonaitis.
Kaune
.
BALTIMORE, MD.
1909,
paaL 89...........
35c.
Johh Loute,
. 662 W. Baltlmore St

Unijistu Angliakasiu

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namu ir lotų mieste Chicagos nuo ma-(
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotų, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,,
i o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių

’ |
_

1
i

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos1
ir moka depozitoriams 3% metams.

J I

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00
1 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.

1
ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimaite Jei nori pirkti namą ar
( įlotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškai.
1 ,

Reikalauja

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies, na mus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose1
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and(
Accident Insurance”).
,

1 1
ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip
1 visos kitos bankos.

1 !
ŠITA BANKA parduoda Šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis1
1 (svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.
t
KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika-1
< lūs ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.
1

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas
dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieriais ir šventomis dienomū nuo 9
valandos ryto iki 9 valandai vakare.
Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
šiokiomis dienomis:
Nuo 8 vahyidos ryto iki 6 valandai vakare
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
’
;- •
Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Panodėliais:
• , Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai
pietų ir
' Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszevvskiu asmeniškai (asabiškat) pasimatyti malonės kreiptis auričiau nurodytose valandose.
. '* TGYVENANTI tolymesniuose miestuoa kreipkite, prie musv laiikais adresuodami.

Greenndge kasyklas. Girar d, 111. Rankų darbas. Pen
kiasdešimt penki centai už
toną. Kasyklose dirbama
ištisą laiką.
Vivian Collieries Company.

Reikalauja
Unijisty Angliakasiu
j BELLE VALLEY, Noble
County/ Ohio. 11 Mašinų
darbas. Kasyklcse dirba
ma ištisą laiką.
Imperial Mining Company.

MOKYKLA štili'
Prof. Julius 8. užtikrina, kad
Išmokina valcų 8 rųšių ir taip kad
gali drąsini eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitu* šokius su 8- va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti
ir šokti
Kas nori mokytis tegul at
eina | svetainę 1*00 Union Street,
kampas 19to*. arti Halsted Street.
Mokinama kaa. atarninkaa, serėdos ir
pėtny'Us vakarai*
Prof. Julius S.
. .r eša visiems, kurie nori išmokt
t bos šokiu*, kad ateitų ant sekančio
adreso:
2124 8o. Halsted »t
Ofisas ant 8-čių lubų. Atdaras nuo
& Iki 8 vai. vakare, nedėliotais,
ųedėliąls. ke t vergais ir subatoms.
Mokina visokias* šokius: Buck, Skirt,
siriškų Jig. španiškų Clock. Sand Jig.
Straight Jig Ir kitus.

A. OLSZEKSKI
3252 SOUTH HALSTED ST.
J ieškau pirkti galiūnų New Yorke
įrita Conn valst. Norinti parduoti,
nalonės rašyti šiuo adresu:
, .
D. Šamas
Bęx .83,
, Barnestable, Mass.

Pajieškau Jono Budrevičio- iš Su
valkų gub.. Vladiškių kaimo. 2 me
tai kaip iš Lietuvos pribuvo Ameri
kon: pirmiau gyveno Sharon, Pa. Jis
pats ar kas kitas malonės duoti žlnių adresu; >
'
Pąjieškau
Vincento
Karčavskio;
.Jos. Plečkaitis
Katino gub..___
_ _ r______
Raseinių
imvieto, Gau• ;
New Galilee, Pa.
rėš parapijos. Paikojų • sodžiaus. .Jis
pats ar kas kitos malonės duoti žinių
*Pa j ieškau savo brolio Anupro Miad resu:
lašiaus.
Paeina iš Kauno gub. ir
Vfnc. Gendvila
pavieto, Krokių parapijos, Ųžvarčių
911 3o. Poplar st.,..
Centralia, 111. kaimo. Treti metai kaip Amerikoje.
Pirmiau gyveno Chicago. 111.. o da
Pajieškau krikšto motinos Mag bar išvažiavo nežinia kur. Jis pats
dąlenos Smalėtytės. ui vyro Valiu- ar kas kitas malonės duoti žinių
lienė. ‘Pirmiau gyveno Lawrence, adresu:
-j
Mass
o dabar jau apie pusantrų
Adomas Milašius
metų kaip Chicagoje. Ji pati ar kas 827 — 33rd Place,
Chicago. III.
knas malonės pranešti šiuo adresu:
Pili pas Matulis
Pajieškau savo vyro Vinco Abro
Lawrence, Mass. maičio, kuris mane apleido 4 d.
101 Oak ,st-.
sausio s. m. palikdamas mane be vil
Pajieškau sayo tikro brolio Kų- ties .gyvenimo su 6-vaikais. Jis yra
zlnHero Dvarano; girdėjau, buk ne- 6 >pėdų augščio, apskrito veido, gel
senei atvažiavęs iš Lietuvos j Brigb- tonais dideliais ustois. Ant kaktos
.jton. Mass.
Paeina iš Kauno . gub., turi tris mėlynus ženklelius. Mėgsta
Telšių pavieto, Salantų parap.r I-al- gerti o įsigėręs labai greitai kalba,
vio sodžiaus. Jis pats ar kas kitos kad sunku ir suprasti.j Kas apie j)
sužinotų malonės duoti man žinių
.malonės duoti žinių adresu:
adresu:
Antanas Dvoranas
J ieva Abromaitienė
Raymond, Wash.
Box 308.
Tamaųua, Pa.
447 Willing st.,
Pajieškau savo švogerio Ignaco
Tauliko; pirmiau gyveno Lafayette.
Uoto
Paeina iš Kauno gub., Rasei
, i
nių pavieto, šviekšnos parapijos. Jis
pats ar kas kitas malonės duoti žii.nių adresu:
Paul Shadis
Parandavimui ruimai, po vienų
P. O. Box 372, Eašt Chicago, Ind. ypatų arba po dvi; namas šildomas
garu, maudynės visada ryte Ir va
kare; bus paranduojami pigiai AtAš .Juzėne Kabluką pajieškau Vik sišauktte šiuo adresu: 3246 Halsted
torijos Dalangaskienės ir Stanislavo
Siksnis; abudu iš vienos vietos: Mo
Partiduoda Hotelit ir Saliunat, puitiniškai kaimo, Šiaulėnų parapijos,
Šiaulių pavieto. Kauno gub. Jie iš kini įtaisyti, ant geros gatvės.
keliavo trys ) Amerikų 4 d. lapkri siduoda pigiai. Biznis geras. Dasičio. 1908 m . jie ant rubežiaus mane žalokite pas:
Wm. Shugg
nuskaudė turtu- Ir vyras pasidavė
Tamaųua, Pa
>. vardu Sraute Sikna.
Jisai yra 27 246 E. Broad s t.
įietų, juodų plaukų, didelių akių, 5
Partiduoda mfyin^čia ir vaJęomf
*'-dų augščio: moka kelia* kalbas.
daUtt^ tankrova (bučernė ir groser
L Jlisai vedęs Salomijų Bodreckiutę, bet nė); vaizba gera! išdirbta; penktas
Ii kęs ja Lietuvoje išbėgo Ameri- metas biznyje; aplinkui lietuvių ir
Kk m ’su vedusia motere Dalangaskie- lenkų apgyventa. Kreipkitės pas saKie.
Moteris. V. Dalangaskienė, 28 vinjnkų adresu:
^■ncių. -pilkų akių, dešinios rankos vlPovilas Narį*
■lurinia pirštas trumpesnis. Išvažiuo- 115 N. “ird sL, j
HarrisM, N. J.
■hir.ra ^įsiėmė su savim dviejų metų
Parsiduoda labai gerojo vietojo,
■vaiką. Mykolo vardu; mėlynų akių,
duos apie šitų J'or» atsakančias kur galimo padaryti gerų gyvenimų
Mžintas, tam bus sutelktas geras atly- — bučernė Ir grosernė. Taigi. Jeigu
■gintma*.
Malonėkite rašyti adresu: nori padaryti gerų gyvenimų, atsi
K
Juzėne Kabluką ,
■U*-. Ws*hington st., New Britain,
M.
Conn.
8440 Bo Kongas et.,

Ant Pardavimo.

CHICAGO, ILL
Parsiduoda bučernė geroje vietoje
Biznis enia gerai. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja gvventi ant fannos. Atsišaukite adrestiR. Mlller
£48 Mllwaukęe avė.,
Chicago, III.

Parsiduoda labai pigiai grosernė
ir bučernė. kaina tiktai 8600. Viela
gera, lietuvių ir lenkų apgyventa.
Biznis jau nuo 5 metų išdirbtas
Daugiau žinių gausite atsišaukę ad
resu: 301. E. 115th st. Kenslngton.

Ant Išmokesčio.
Pas mane galit* gauti ’ lengvomis
mėnesinėmis išmokestimis gryno auk
so laikrodėlius, lenciūgėlius, špilkas,
deimanto ir aukan-žiedus ir tt. Ap
sieiname su kiekvienu kuoteietngiausifl. Prip.,
'nv° adr**» lr at 7c
stempų. o gausi milžiniškų k* tol i ogų.
iš kurio galėsi išsirinkti kas tou pa
tiks. Rašyk tuojau, n*s daugiau gal
negarsinsime:
‘
John - Mhrris •.
Warsaw, , NC Y.
P. O. Boz 123.
r=į===

Biznieriai.

2 lubų mūrinis namas po No. 3214
So. Halsted st.. tiko pasamdytas ame
rikonui biznieriui. Jųš gi galite dar
Spaustuvė. j| nuplrkt už pigių kalnų. Nelaukite
*■**"
Naujai įtaisyta gera spaustuvė par pakol kainos ant Halsted. et. pakils
siduoda labai pigiai. Priežastis par teip augštei kaip pakilo ant Stote
davimo — savininkas išvažiuoja ki st.. Milwaukėe avė. ir kitų biznio
tan miestan. Atsišaukite greitai ad gatvių. Pirkite pakol gausite pigiai
A. OLSZEWSKI
resu: 946 W. 33rd st„ Chicago, III.
Chicago. III.
3252 8o. Halsted st,

ParNhhioda

Broliai

tėmikykite, skaitykite
Ir neužmirškite.

Parsiduoda daili farma. 80 akerų
žemės. Pusė dirbamos žemė*, o kita
pusė miško, beržyno su gera gany
kla.
žemė gera, viskas auga. • Vi
sos triobos naujos, -su naujausiais
{taisymais; pastatytos labai dailioje
vietoje prie gražaus ežerėlio.
Pusė
mylios nuo mokyklos; keturios
_____ ___
mylios nuo fabriko lentų plovyklos;
keturios mylios nuo geležinkelio ar
ba miestelio; lietuvių apgyventa vie
ta. Ant farmos yra pora gražių ar
klių. penki raguoti galvijai. Visi pa
taisymai mašinos ir viskas kas rei
kalinga prie geros ūkė*. Farma verte
penk.ų tūkstančių, bet parduosiu už
keturis tūkstančius, arba išmainysiu
Chicagoje ant namo. Priežastis par
davimo — mano moteris nenori gy
venti ant ūkės. Iki kol buvau ne
vedusiu — viskų susitaisiau gyve
nimui, o dabar eaml priverstas par
duoti ar išmainyti. Norinti daugiau
dasižinotl, malonės rašyti adresu:
J. Rahlnski
Chicago, III.
1818 Odgen avė.,

Svarbi Priežastis.

Znkaitis

JERSEY CITY. N. J.
Ant Rėklaitis,
234 Wayne St
L*wr*nce, Mass.
A. Ramanauskas.
101 Oak Street

“Lietuvos” Agentai
ryti • Lietuvų” metams ar pusei
metų ir užsimokėti
f

1430 DOVANU £ Skaitym# Ir rašymo Mokslas. : Elementorius ir
L pir*
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlis.
Bu daugelių _paveksl|Mų.
metu aptaisu.
—
-- •
138.
50c. _

1627
NAUJA
ELEMENTORIUS.
Vaikams dovanėlei Parašė A-j-iš—B.
T-ečias išleidimai.
Lengviausiai ir
parankiausiai Iš jo mokytis. Tilžėje
19V7, pusi. <8. .,. .u ..L..,..>.- t M6*'
1641 PIRMIEJlįC SKAITYKL U i a»
sų vaikams pavesti. ĮButoisė j
to. Su da«g gražių pasakaiči
mėlių ir paveikslėlių; teipgi.. yra ir
rašomosios literos norintiems
norintieiu.- ij>ramok»
tl skaityti raštų. , Rygoje 1900, pusi,
52. ..................... l-LU-r........... į 15c.

1644 RINKINMAS VAIKAM
sektelės, apsakymėliai, dainelės
lai. mĮsliai ir tt
ilniuje 190<; pOiL
'•t............. 41 itas-

1645 SKAITYMO j KNYGA -luti
ir dideliems
S it.r.-ė J Gabry!
je telpa išrinktieji raštai musų
ninku su jų
* biograf jomis ir paveiks
1326 ŽODYNAS LIETUVI6KAI-AN- lais. Tai yra d dtlė chrestomatija,
GLIfiKOS KALBOS. (Dalis I ). Su sustatyto sulyg Vakarę Europos motaisė A. Lalis
čia rasi visus lietu kyklų pavyzdžių. Tikėję 1908j
viškus žodžius išguldytus angliškai 308............... t........... ....................
Kožnas rodis paženklintas kursyvoms
literoms prie kokio gramatikos sky
1647 VAIKŲ SI
riam jis priguli.
Knygos formatas Lietuvos žemlapiu.
colius.
Kieti audimo apdarai, te. duonos nrprašc
Chicago. Ui. 1902, pusi. 382. 12.00. pusi. 259. .......

Monteilo, Mas*.
1327 ŽODYNAS ANGLISKAI-LIEB P. Mlszklnls.
35 Arthur St TUVISKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai.
J. J. Vaitkevičius,
583 Grand Avė. Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėto tarmė, kaip žodžius
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žoPhitadelphla, PA '
paženklintos kuršy vorais U toroms
M. A. Ignotas, 1028 80. 2 nd Street. d.i
prie kokio gramatikos skyriaus Jis
priguli. Knygos formatas 6x9 colius*,
Portland. Oreg.
eražiais drūtais apdaris, nugara ir
John Brovman. Broarman N*ws
kampai drūtos, gražios moroko skuroa, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso literoms, lapų kraštai mar
mu ruot i.......................................... >4.00.
Foreign and Domestic
Perlodlcal A Newspaper Agency
1328 ŽODYNAS LIETUVISKAI-ANGLI&KOS IR ANGLI9KAI-LIETUVIA
KALBŲ (abi dalys — I Ir II.
M. PaUanavlčlA 15 Milbury BtrooL KO8
t y. No. 1326 Ir No. 1327) vienoje
knygoje. Formato* Ir apdarai tokie
pat kaip No. 1327...................... 86.00.

1648 VAIKŲ Ž\ IGžDUTR. Knygėlė I ir II mokyl os skyriui ir vai___ , __
___
kam s prajnokusier..._
skaityti.
Peši-_
skaitymai ir pirmutines gramatikos
žinios.
Sutaisė mokytojas P.
dorins. (Apdaruose), r Vilniuje
pust lv4.
........ «..1...............

*1648 VAIKŲ žVt tIGžDUTŽ.
Tvjl dalis. Knyguti antrajam 4
čiajam mokyklos s| yrtni ir vai
mokantiems skaitot L Sutaisė i
tojas P. Benderius.]
Vilnius 1909, pusi. Į
1649 VAL.Ų D1
ir teleido P. Mikol Inte. .8a IIP fbveiksielių. Tilžėje

1650 ŽIUPSNI
Knyg.-lė
kame pasiskaltyl
taisė Ladislovas
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ Iš 138 pasakų, tetarijų, eilių ir
Ir pavyzdžių Rinkinys pradedamom- Hų, turinti suviršum 40 paveiks
sioms mokykloms Ir žmonėms, norin- Vilniuje 1996, pusi. ,19 L ........

A. Olszevvski
3252 S. HalstedI Street

Chicago.

Jonušas keliaujantis Agentas
po Illinois valstijų.
Dro. J. Basanavičiai |s surinktų.
kų, telpa keli šimtai
kjngų pasakų. Kiek ienas, ausi]
No. 4 Alium* ir kitos pasakos G v Ii pam<nėtų knygų i. n, m i

Knygų Katal iogas
298 South Ist 01
112 Grand st

Petras Glaveckas. 635 W. Lombard st tikri brangieji akmenys. 8. Bate**,
L Gavlls,
1834 N. CasUe Street 4. Du maži kareiviai. 5. Dienynas par
Vtacas Želvls,
603 Ro. Paca st dukėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulys,
t. Užšalusio] padangėj. 9. Atsikirti
Chicaųo, III,
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs
J. I. Bagdžiunas, 2334 8. Oakley Avė. ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra
K. Steponis,
3143 8. Halsted SL vienas U geriausių raštininkų pasakų
1813 Strlng 8L U žmonių gyvenimo. Chicago. Ui. 1908,
Vinc. Link*.
8139 Vlncennes Rd. pusi. 118. ...; J................... .'d.... 35c
Jonas Visockis,
Ant. žukau-kt*.
871 — 34th PL

DrataĮ apdaryta.
■
J ra i’ 1
Na. c71 Laikrodininko atmini
Pasak Erkman-ėatrijanų sutaisė 1
Paveikslas iš Napi * ono I pMdatf
jų kariavimų. Chl go. III. 1907.
lapių 44. .... ....

No. 78 M*xim Gorkij. Pasalu
Ii rusų kalbos vertė A_ L—is.
nys: Giesmė apie sakai#, Nenai
Makaras čudra, Rudi
1906.
šeši ta viena,
lapių 103.

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė
Ortson Svett-Marden. Lietuviškos kal
bos išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Laba! naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU.
Cambrldgspcrt Mase
No. 90 Olitipa Gi
pusi. 235..............
../................ 81-25 laikų savitarpinės 1
Pet BartkevlčluA
71 »a Malu BL
Apdaryta
..........................................
81.50
C. Kavolius.
42 Washington .vt.
Amerikos indijonų. Vertė A. OI i
laida. Chieš
skis. Antra patali
HAMMOND, IND.
- No. 85 Gyvenimo vaizdeliai, suside IU. 1906, pusi. 95.
8t.
Juciavlčius,
235
—
155th
danti
iš
devynių
sekančių
gražių
pasa

Zen.
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas
HARTFORD, CONN.
No. 97 Pamokslai lirvlrrtles Ir
kaltos. Gatvės valkai. Paparčio žie
40 Mulberry
Kar. Leaevičtua.
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, sybės, išguldtačtl galvočių visų
Būvio esybė. Chicago, 111 1902,’ pus žlų Lietuvos vaikeliams. ParaM
Herrin, Illinois.
— -laida, 01a telpa
Trečia
lapių 99. *... . ..................
15c Tatarė. —
J. T. Adomaitis,
>
Bos 708.
juokingų, bet i:niatrgų ta p
No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų VA nančių pasakaičių, mokinančių
INDIANA HARBOR. IND.
lių
bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro Ir Išminties. Chicago, IĮ1.. 1899, |
B. Yaslults,
3604 Deador St
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa lapių,182. ....' ...L ..L
keli šimtai gralių pasakų, apie rojų
KencshA WIa
f
No. 98 Pragaro atgiijims*. PariM
Petrauskas,
72 N. Chicago st (dangų), ėyščių, peklų; apie giltinu,
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), U Tolstol. vertė Z. A.
velnius, jų vaidinamus! Ir tt Pasakos šinys dabartinės draL Jos. tvartine.
MINERSVILUS, PA
Ramanauskas,
Boz 588. Užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu alegoriškai parašytas. Chicago, m.
oe
vo girdėtos. Panevėiyj — pagal tar 1908, pusi. 22. ....] «rJ L
mę panevėžiečių; Šiauliuos* — pagal
N*w 8 ritei A CennNo. 100 Pasak* «plt
21 Pleasant Stroat tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu dukterį turkų ciesoriui
voje —. pagal tarmę Prūsų lietuvių;
NswariCt
178 Ferry Htroot. Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt svietų, daugybę bėdyji ta-JvteKt)
V. Ambrazevičia,
Chicago, III. 1903. pusi. 479. Popieros tėjo. Antra laida. Iš lenkiško
apdaruose........... I......................... 8140 A. Olševskis. Chiaaga, III. 1992,
Pltteburg, > Pm
Aidimo apdaruose. .................... 82.00
Jonas A. Ignotas, 46 Bo. 22-nd Street
J. G. Millaucka*,
37 8o. 19th et
No. 103 Pasaka a
No. *44 Ii Gyvenimo Samojėdų.
Apie Llždininkus ir kiti naudingi pa vų. Priedas prie sulyt
N0RW00D, MASS. i
ParaM Ph ui
28. Austln
mokinimai. .....................
10e tteoiogijos.
a A. Tumavlčius,
gal vokiškų vertim

Cl*v*land, Ohlo.

Kodėl žmonės perka namus? Vie
na Iš svarbiausių priežasčių pirkimo
ir statymo namų1’yša; ta. kad namas
yra būtinas reikalas žmogaus gyve
nimo, teip pat kaip valgis ir apda
ras. Ant lauko įtieks negali gyventi,
todėl kas neturi, nam^. tas turi sam
Varaškevičius,
70 Lafayette st.
dyti kambarius, ne paisant ar Jis
turi darbų ar ad, te yte turtingu,
Plttųton, Pa *
ar beturčiu. K*įs turi nors šiek tiek
Kazakevlčia,
103 No. Muin 8L
pinigų, o neperka namų, to* yra plė
šiku tevo Kelmynė*.' Už 89 arba Ir
810 *1 mėnesj rag^ogĮ/ie puikius gali
345 E. River 8t
Potoliunaa,
ilmus.
Namų gi atnešant)
gaut
lėeea) galima pirkt uš
820 rando* ) satere|
$2000. Taigi penkiais procentas nuo
,200 yra $60 ) pietus, arba ketvirtų
dali klek žmogus' moka už randų..
Todėl, kas nori sumažinti savo iškai
N. Gandrelius,
čius daugiau kaip pusiau, tegul per
skaito žemiau pridurtų apgarsinimų
įmokant 8304 ii kalno galite pirkti
Gao. Tachilauckas,
šitokius namus:
55) 4 kambarių gerų murini namų,
nešanti rando* |12 | rnėne*}. kurio
kaina yra ............
11500.

85) 9 kambarių medin) namų ne
II7 ŠI flfl
POHere.*S« šanti |18 | mėnes|. Kaina.... 81858.
vte IrllUU gatunkų su gražioms 83) 2 lubų murtnj namų, nešanti
dainelėms Ir pui
Kaina ....... 82100.
kioms
kviatkoms
bei
kon vertai* |23 1 mtenesj
Taipgi ir visokių knygų ir popierų
119) 8 komi
katoliogų siunčiu uš 4c stempA Rei
11200.
kalauju pardavėjų ir duodu gerų pel- tanų |11 | m<

M.

Chicago, III.
P. M. Kaltis.
1644 W. North Avė.
M. J. Tananevlč*. / 870 W. 18tb St

tiems išmokti gųrai suskaito!!. Pir
moji dalis. Surinko P. Benderius te
P. Daugirda. Antras pataisyto* i«*i------ . aptaisu,
.
VJlnlw
dimas.
Kieta
pusi. 104. ...........
30c.

1684 LIETUVIUI PASAKOS Vaikų
Vaiki
rinkinys, čia telpa 88 pasakos vai
724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI kams, gražios ir bastumiancioii valkų
JA.
Antras pataisytas išleidimas. protautu
Vilniuje 1905, puslapių
Vilniuje 1898, pusi. 79............... 20c. 72............
15c.

Kur gauti "Lietuvą."

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE

4

u*

sė P Miškinis. Ch1
UL 190b pi*.
N* 63 Karte Laukuos*. (Kareivio Upių 8L ................
.... ioo
aUimlaimai.) ParaM Vsevolod Garėta.
Vertė A. Laite. Užimanti pasaka U lai*
No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
ky karte maskolių su turkai* Chlca- lė L. Tolstojaus iš gyvenimo muko,
lių kaimiečių, žingeidi norintiems suslpastntl su buriu Ir sąlygom* masko
No. 87 Llešuvlikos pasakos (valrloa. lių kaimiečių gyvenimo; N verčia
Surinko Dr. J. Basanavičius Dalia L skaitytojų drauge jauti su vargo pri
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, slėgtais žmonėmis. Chicago, UL 1904.
išmintingų t žingeidžių pasakų. Chi
cago, IU. 1908, pusi. 280?............. 81.25
Drūtai apdaryta. .... .... .... Į1«60 ; No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži
morališka pasaka. Antra pataisyt* lai
Na. 08 Metuvllkoe pasakoo įvairia*. dų. Chicago, IU. 1903, pusi. 82. ... 2M
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis U.
No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
Čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų
pasakų, berijančių kiekvienų skaity šė A. Nlemojewskl. vertė K. Puida,
tojų Ir klausytojų Ir labai naudingos. torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus
Vartavoje. Knygelė (domi kiekvienam.
Chicago, IU. 1908. fowl. 78. -------- 2Oo
|1J0
Drūtai apdaryta. .

No, 49 Llstuvlikos
Union City, Cona.

eta

202 dar gražesnės
pasakos. Chicago,

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė ii Nazareto. Apysaka iš laikų
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sna.
Vertė J. Laukis. Chicago, UL 1906,
pusi.
(Sitų knygelę Vilniaus vyskopas uždraudė lietuviams skaityti.)
No. 200 Akla už ak|, dantis už dan.

žemaitis,

iy>.

NEW YORK MEDICAL

C0LL1N

NEUŽGINCYJAMI
PARODYMAI

UŽDĖTAS 1897 m
tiiiuiir

a

/Ck’.HHUirr

lll U M11 Im ii

Kiekvienas lietų vys, tegul gelbsti! pato ir

Šifkortes ir Pinigo Siuntimas.
A. O(szewskio Banką

•

t. Hollcmd-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į
New Yorką per 8 iki 10 dienų .r.*...........................
$66.10.
t. North German Lloyd Linija, perplaukianti marės iš Brcmb j
Baltimorc per 12 iki 16 dienų........ ..
........j. $61.15.
j. North German Lloyd Linija, peršaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 iki 12 dien ....i......'.................... $64.70.
|. North German Lloyd, E.vpresini Linija* perplaukianti mares
iš Bremo į New Yorką per 6 iki.8 dienų . .....................
$69.70.
5. H am burg-A merican linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
' j New Yorką per 10 iki 14 dienų ................. :..................... $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per 8 iki 10 dienų .. ......................... j. .. $66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo j Montreal per 12 iki 15 dienų ......................... .'.... $60.30.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus
•į New Yorką per 13 iki 18 dienų ...j............................. $6750.
9. Hamburg Philadelphia . ...............
$59.10.

Dabartines šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos
iki Tilžės yra sekančios:
i., Holiand-American Ltnija, perplaukianti mares iš New Yorko
• j Rotterdamą per .8 iki 10 dienų .......................
$57.60.
2. North Gennaji Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore
į Breihą per 12 iki 16 dienų ......................
$53.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
7 Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų .................................... $56.20.
4. North German Lloyd, ExĮ>resinė Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ,r.......
$6i.J6.
5. Hambur^-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.................................... ;... $55.85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš-Nevv Yorko j Antwerpą per 8 iki 10 dienų........ .. .....................
'........... $57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real j Antwerpą per 12 iki 15 dienų ........................... ’ $56.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Liepojų per 13 iki 18 dienų ..................... .-......................... $53 00.
.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai ęiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus rašykite mums j kur
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti,
jeigu su vkikais, tai paduo
kitę mums visų vaikų metus, o męs '’tgal pačta , prisiusime jums
visų linijų kainaš, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite,
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį r męs jūsų šifkortes
kuo greičiausai išsiųsime.
Adresuokite^ mums visada šifeip

3252 So. Halsted St.
Nou85 žmogus nepiiuškis. Vertė iš
ėvedl&ko N e rus. laiku graži apyaaaevėdė su varginga mergina ir iaiuiingiati gyveno už kitus, apsiveausius su
turtingoms.
šita apysakėlė užima
kiekvieną-jauną vaikiną ir merginą ir
16. kaip turtingo prekėjo sūnūs apel
.Telpa Ma^sekanti apsakymai: ,1. šun
takiai*. 2. Viesulą, 3. Motiejus Balis.
4.\Laisvės šventė. G. Juras, 6. Redaktnokinr žmogiškos doros. Chicasra,
111- 1123. i tai. 33/
................ loo

.'*•**’’

•Vadovas in Svei!
knr| anų
gu ir ka
apairgu*

No. 302 šiaurė* Karžygiai. Keturių
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibeen.
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje karaliau* Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Gšicago Iii
1908, pusi 77......................... J. .... 25c

urėsnaaistus, kurie mpaatingai užrašyti Profesoriaus,
kuria ».< 18 metą išgvše daug lietuvių. Jug kiekviena*
tai yA COLLLN8 N. T. MED1KAL INSTITUTAS ir
mausiąs, ir tai pirmunitia INSTITUTUS N*w Torto
i* žalyje, k u ris tiktai gali vadinti* COLUNS NEW YORK
Kiti daktarai garuinamiesi ir ką žada išgydyti, beabedirbti po priežiūrą -Ūktam, COLLINS NEN YORK
(ir patirti paslapty*, kokie čionai stebuklingi rautai,

GARSUSIS KEW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmann M.
Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo iilaido m s (remianties ant mus kainų) litą
Copenbagen Tabokos pakelį, arba bile mus ildūbystts taboką, bile kada per laiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši taboka netaps pagadyta po staiuntimui ii fabriko.
. Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius,
pirmiaus negu išsiunčiama.
Copenhagen Taboka padirbta ii geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių
tik tokios daljs pridedamos, kurios natursliikos tabako lapui ir tyros kvėpsiu ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prkšaiinta natūrai iškas tabako kartumas ir acidas.

Tabokos padarymas yra moksliikv pramosimu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabakoeatkfa} todšl stipresni ir ilgiau gali tesėti.

. Jeigu nėra jus apliukija, męs prisiasim ui tikrą kainą,

galite aprūpinti visus
savo reikalus

TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba ‘‘Doviernastis” — Kon
traktus, Raštus pardavimo

3252 So. Halsted st. Chicago.

Vienatine LietuviSka Sankrova
ir agentūra literatūros ant ‘•North Side" chk-a*o.
Čion galima gauti moktlifką, avie t Ūką ir d vašiIką knygą, raiančią, Akaplierlą, abroaėllą. vi*6klą laikraAJią. Amerikos ir Europos ir poplerą
gromatoma. T* .pgi užlaikau visokio tavoto: juo
dyto, paiAellą plunksną, drukuojamą mailnuklą,
brltvą, stereoskopą Ir daugel<o kitą daiktą. Beuimirtkite atsilankyti, o busite eZf snrdintl.

Rieger’s Gryna Ir Sena

PROGRESAS MEDIKAL1ŠKAM MOKSLE!

Monogram Degtinė

Tik Us daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmŲa į medicines xu<>ki»le pro*
gretą; katrie te nedaro, negali sergančią išgydyti, aitai kad nirašo gyduele*
ne naqjansio bade, nes nanjansl medicinos pagerinimai tokiems dak taisius
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmfjant į mokslą, kad

Gr> sumas ir sennmas uit kr Ina Ocrjmą Dugtiuiu. Rleg.rs klonogr<m via a»«i>iutiikal *ryaa ir gardi debil i*. Ovaraatue|auM salyg
'Tryne Maisto Teleės”. Ypatii.ras, priimuus ir gardus skonis iltosd rptmės laiM)o juk pl:m)tt/ pas H 0 0 V kostumetiu. Me« esam ■ Hue. Vaist.
lUS's'r.KUi drirtim'* varytojai (I l-tilleiy No SO t l-istr o' Ky.). Kam
mokėti auk|tas k ina-. j itu sali pirkti Rleiter s > ona/ram liegtiny u*
ĮrapraatĮ pardavėjam* aiidsodan | kalną ir sutaupanti.pinigu* u's aaky-

ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina * visokius dokumentus pas
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir
atlieka visokius kitus notarijališkiM
darbu*.
Visokiuose notarljališkuoee reika
luose kreipkitės |
(No t* r y Public)

Mes užmokame prisluntimo lėšas.

DYKAI

rilger'!>

tu kiekvienu utsiee-

.jjotmv,
ta"*
UZfvbkeii
j.bieoer a co

l>u p'tb nhi. bu'Mius
Puikios Ri-p-r'- M no
4rr»m Degtinė!; Auk
su© ti degtinės Stikle.
Ils ir į » tūtuotai kimi Ciat raukia.

fr >lątk nuin« vien* ut.skyirą o k- du **<ist Ceztlsf ttmm-t lėmėgink j« »-ooį nilnkitun:! Ųrinsi kaip luėvln'um < **• Osetiną. Su1, su k H orais deg t* mi* 'uepaieidsma, boi *alni|>: j*n egink
degt ep vai* i-ktei** tikslam* -tuok k»»o d aa*ntu» išmėgint; ilrartok.
j-l ■ nosį, [u e t a-vl n visoki-ir* ISmėglnin am* - Ir Kde. pigu nrp-rsli krioši pušiai. k«d "Rleger's MvnrfTa ■ ” »T» tokia gera art a gr »<•*»♦
degtinė ui kitas, karta* tėrvl—sitgr^e i<k
da I <ū. tm*s, o tnes ti*o ok'sltn* stirtą kaimo h la Ir tuojai s *a<rą>ln*uue jam* tiek'ieną ėien'I J° t Imošž'H

J.Rieger&Co.. I63I Genesea St., Kansas City, Mo.

PETRAS M. KAITIS 281 N. North avo.

Chicago, IIL

“DAGIS“
iLMSTRseru, tinuTMOs, Kvnra, unau
• • Iž JCK| StlESMIS uuuudits.
«

Išmoksi Anglišką Kalbą
____

Je’ru Amerikoje nemoki Angliškų
■ Kalbą, tai gerai žinai, kad esi

lova na i

ka,p nebylys.

" Bet kiekvienas lietuvis gali gerai ir len
gvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik permanė užairašy*. arba kitą naują laikraščiui skaitytoją prikalbins, priaiuntus 82.00 ant ma
no vardo, gaus vieną iš čion paminėtų laikraščių: “Ltatovą”, "Vienybę Liet."
arba "Kovą” per metas, teippat gąrsiąją, didelę knygą, varstą iŠ prancūzų kalbos
Baltremlojaue Naką kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalboe parašytą visiems gerai žinomo J. Laukio. Kaip tik kuris prisius du
dolieriu už naują skaitytoją, tuojau* viską apturės. Metas skaitosi nuo dienos uisirašymo. Dnodn dovanas, kąd laikraščių
skaitytojai daugintųsi ir lietuviai kaip sve
timtaučiai turėdami gramatiką, i Įmoktų
aglišką kalbą, Raistą dar galima gauti
prislunčiant 1 dokairlaus. Pinigu* siųsti
Money Orderiu letadSMUOti tokiu adresu:

159 E. 127-th St.
New York, N. Y.

lr''

p»-hk" n:o

ap«is.'iu*oti. kokias
na.dotl. kuk
prekiauja ir kur js»

.
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k;» yvslrlą kr-pjančią
ir
h, muilą. Per
fuu>ą. Elekiro-fydao.
?.ą aparatą. Roberinią i*..irbimą. Noną.
I’ainą. štuku. Drukoo
jamu Maiiftllą, ArmonNą. Koncertiną,
Britvą, FavinEevonlą
Ir įimtai kitokią ko*na m reikalingą dalyką. Ilkirpk litą apgas.

tls be mokytojo (apdaryta) f. |i.*v
W
No. 295 Pletro Caruso. Vieno veik
Vaiky Draugai arba kaip mokytk
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė skaityti ir rašyti be mokytojo., ifc. tinimą ir prlsiąsk mum. e tuojau* gausi visai dy
John I. Hardiluaas, ProprK. Puida. Veiksmo vietą — Neapoli*,
lįguįat Budas mokytis rašyti be kai kataiiotą.
JOHN** BURPLY HOUBK
fiių laiku atsitikimas. Cbicago, m mokytojo ............................ .~ 19c
ŽM4-3JM SO. QAKLBY AVC GIBCAOB,8Aė
Aritmetika mokytis rokųndų be
mokytojo (Apdaryta) .................. 85c
Pinigu siųskite per Money Orde:
No. 331 tliš galvon <f- velnias vuo>
degon. Komedija Viename akte. Par šiuo adresu:
- - F MIKOLAINI8,
gal lenkišką šutais* M. P—is. Chb
cagc^PL 1802. pąaj. 3L .... .... 10c

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.’

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gycįpolės yra pritaikytos prie kiekvie
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tavo išgydyti, tai
tikrai apturėsi sveikatą.
Sergėkis garsinamą profesorių, nes tai yra pasamdyti kom»
naniiu Tšarlatanai
" '
’ 'Kaip ir*1bumbugo
* *
i_
—•.*..•* šarlatanai, net
Instituto
______
‘
—■■ j
Žinok gerai,
daktarą
profesorių
numirusį daktarę Kaiinaą garsina už savo
Matant .-«n
tokias
— neteisybes, kad
jog geru daktaru nieki už alga nebernaus. T'
____
___
prašymą draugų daktarų ir žmonių., kuriuos
apginlj nuo, apgavikų,
tad _____
pi
išgydžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelbą sveikatai, apsigarsmau.

PASARGA:

APS1MU JVS IŠGYDYTI

.

irių, kaulį
r.uo
kaulų, strėnų, kojų, pečių ir Bonų.
nuo reumatizmo,
reumatjzmo, skaudėjimo sąnarių,
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies,
inkstų, kepenų ir plaučių liga*. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo,
kvėpa\ įmo, pei
perialimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumą Greito supykimo, DysptF
psijoa, neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagysies ir iš to įgautų
nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nu^visokių-ufsikrečiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERĮ}: skausmingų ir
nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų:
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy
dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas.
Butų geriau, kad iš karto pns mane
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jebne asabiškai, tai parašyk lietuviš
kai, nėra'skirtumo kur gy veni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus
savyje,’1 aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles,
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsi t sveikatą, be skirtumo
kaip toli gyvenate Amerikoj Kanadoje, Angli|o|c ir kitur.
Biedmis gydai*dovanai!

0R. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th
New York City.
I ofisą ateinančiusv priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.
c__ s-Ji_ ii Ibi i

C

IŠGYDO IN 5 DIENAS rS?£J
striktnra,
,
------, ___ < *t li<*»
visiems, kurie praleido

Chicago, IU.

Muziką pristatau visokiem* reikalams.
Duodu lekcijas a<jt smuiko ir. mandoiino.Mokytojas prie Schmoll's Academy
of Music, Room 87, Auditorium Bldg.

KOZMAS GAUS DYKAI
Tįrt_

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.

J. Naujokas

Band ir Oichestra
koris pritiąs keletą
markią, musą >'<*. Š
kauliovą. didžiausią
iietuvUkoJ kalboj, M
dideli puslapis L Jame
telpa aprašymai

rovė išrink° eavo pirmaėdžiu; o
1
dabar užkviečiu sergančius vię2lr:šokioms ligomis, dcs paaukauju
.» •
'
■* riša sąvo1 mokslą
Sveihte mokineiu kaip atlaikyti eveikatą, o »ergan6iue
dyeiu, nee be cveikatoe nėra laimėt ttė darbininkui nė biznieriui.

A. Olszevvskio Bankoj

J. J. Hertiiiftnowicz

apmpkšdami, j visas Suvienytų

3381 Anbarn ava.,

Mokykla.

praktikavojau Paryžiuje, Lon
done, Perime ir Peterburge,
surasdamas naujaUriae gvdtio
iee išgydymui visokių ligų,
grižus iš Europos daktarų bend-

Viriu j esanti gvaraoclja yra v tonose Copenhagen Tabokos pakuose.

2
. 0*

No. 225 Gedaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—i*. Pirmininkas: B. K. Baievičtu*.
Cbicago, IU. 1908, pul. 48............... 15c
913 — 32nd st., Cbicago, III
Vlce-Pirmlnlnkė:
O. Ram&nauckienė
No. 257 Kun. Gramuloa rsžtinyftto101 Oak st., Lawrence, Masė
Je. Komedija viename akte. Parašė
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko Raštininkas: V. A. Greičius.
medija. tinkanti perstatymui Chica
28 Stiles Hali, Valparaiso, Ind
go, IU. 1906. pusi 14. .... .... 150 Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st., Waterbury, Conn
No. 262 Mindaugla, Lietuvos kara
Knygius:
J. Simanavičius.
lių*. Istoriškas paveikslas 5-*e aktuo331 Barnes st., Piymouth, Pa
*ė. Lenkiškai parašė Julius Slotvaeki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. LUeratiikatii Komitetai; J. Gabrys
11, rue Sommerard, Paris, France
V. Kudirka). Cbicago, I1L 1900, pus
V. Jokubyna*. 318 W. Broadway
lapių 86.
.................................. 25c
So. Boston. Mara. J. Laukis, 50
Brick st., Valparaiso, Ind.
No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos
judėjimo Lietuvoj. Chicago, III. 1909,
Namine
pus! 50.......................
20c
Gramatika angliikot kalbos mokj

džiau DidžiRtnjam Ncw Yorko '
VYRUS IR MOTERIS ir iš-;
gydžiau greitai ir gerai.

rJ

10 metų atsidavęs mokslui

Eina iš Cbicagoe, antri metai, 20
pusi. 7x10 formate knygos, su vlršialiais. Prenumerata metams 81.00, pa
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa Įvai
rus i eti viii piešti paveikslėliai iš mu
lų politiškojo lauko- ir visokį link
smus pesiskeitymai. "Dagls” turi ra
No. 331 Gyvybė (kantatas) ir kitos stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
trumpo poemos. H.ašė Jonas Vls- duolė nuo visokių “izmų” ir kitų ligų.
koėka. Telpa čia eilėe: Gyvybė, iš Siundai pinigu* nž prennmeratą arba raitus,
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Proverbai visados reikia adresuoti iiteip:
' No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija ir Jautimai. Chicago UL 1907, pus
“DAGIS” Publ. Co.,
viename akte. Pagal lenkišką sutai- lapių 41........... ;............................... ...
Chicago, I1L
812-33rd St.,
Chicago, Illinois.
TĖVYNĖS mylėtojų or-stEs
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:

•ako:

Copenhagcr Taboka yra gertauatas tabakas kramtymui Ir uostymui.

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

. Chicago. III

Žinai, kad čionai
didžio INSTITUT

Sirgau ant uždegimą
plaučiu ir parkai ima
viduriu. Nieku manie
^ne galėja ižgyditi, bet
juu vaistai pagelbo.
LUDWIKA8 SOLEK
174 W. Kinny St.,
Newark, K J.
’
A-taiuak 10c. markėm*, apturėsi
Imtą”. J* —
CoUin*.

ma^^

A. Olszevvski

leimyną, nuo ne tikrų daktarų.

140 West 34th Street, New lori
k ita

Profesorių medicinų.
Uždetojas Oollin* N- Y.
Medical lutituto ir M*

Olsxewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvčs 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Place, q kad žmonių reikalus
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus gėriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi
savame,' didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name
vertapie $110.000.00 ir gėrisi geriausių pasisekimu, kurio net musų
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir
čia včl paduodame dabartines kainas Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir-kur jas geriausiai pirkti.
’ Dabartinis pinigų kursas yrž $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
.

nežinojo, ir

.pati liga. .

ii į THE COLUNS NEW YORK MKDICAL INSTITUTE

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

'', ' >

mvo

vairus dak-

Neaprigauk ir neatakMk ant daktarnal
ikdakta. Stebuklinga* daktaras, CO
Per 18 metų iiame Iprtitute, ižgydė
TUTO, yra viriems gerai rinoiaas pam
______ apimti; už tai, kad kiti daktarai,
tukstanttun lietuvių,______________
kurie buvodespei
stebaklingujų
vaistų
priskirti,
tik Institute esanti galėjo
nežinojo paslapty* l
w ..
patirtiJilnMų tukstanėtai
toetainonijii., Uudyją apie tai. • |
_____________
Kad Tave kankina liga gerklė*, uosles, akių, amų. galvoskaudi*, apšaudo,
I, kaip ir meUtingi*. migreną, dispesiją, nauralgią,
_____ , _ _____ ____ ,___ burnoje, trumpą atminti* ir sumažėjimas proto,
kaip homoaidai, hydrosntei, verecoėetei ir piktomo* užsikrėtusio* ligos sypbelio,
Isamarip, triperio, o Dori būti iftgydytų, tai ateik arba raMk lietnvižkai pas*

Jei nori, kad tavo šifkortė butų gerai ir greitai išsiųstą ir
kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

j

HlfMH

Sergckia cqo prastvpigj\ vn?sbi
netikrį daktarai sitilinėją!!!

” Mat dabar metų laikas, kuriame žmonės labiausia sergą
tarpalaikaai ir siulinėją prastų* be verte* vaistų*, kurių iki t
vietoje gero, tik daugiau blogo pakaro ir kenkią sveikatai, b
•'
APGINK PATS SAVE IB ŠEIMYNĄ.

sekančios:

iMiiitim

D-rasW.AJMartišus F.P.BRADCHULIS
Ofisas R. 42 AuUltOrium Bldg.

206 Wabash ari., Chicago.
Gydau visokias ligas kaip šviežias
taip ir uistsenėjusias. Ypatingai vi
durių ligaa, moterų vaiką ir vyru.
Teipgi prlUikaa akiai us ir patai
sau nesveikas akla
Offiso valandos: nuo 9 ryto iki I
po pietų. Kitoms dienoms Ir neda
lioms offlsas atdaras ttktal pagal
sutarimą
Phone Harr1*0 n 1300.

kitiems žmonėms, kūne buvo tydonAdežhnitie* ar daužiau* daktaru be jokio paatae
tomo, kad ai turiu rteuiatUį būdą, kuriuomi tikrai litvdau.

Nemokėk «ž gydymą be naudos — mokėk už tikrą Išgydymą.
Aš tikrai ii<ydau litą* skilvio, ptaučių ir inkstų net ir labai ušsendintaą-

Slaptos vyrų
o ligos
iitvdona treitai, tiLai ir su
pilaa slaptvbe. Nervą ausUpnėiimaa. aupnohmas sveika
tos, tudvuiaa stiprvMs. aubėtiaaas krauta, utauodijima*.

Attorney & Counselor at Law ■
Atwood Bldg., Room 806

DR. ZINS, ««£^^S-CfflCAGO

Totophoao Yar<ta 1380.

T< 1W Yaata

Dr. J. KULIS
Lfotavta Oydytataetr Cblrąlgs*.

UžnuodiJImas
Kraujo,
bi<unal. (siseninisėoe HScs- į
.
a8 kalbu
*Į )

Tol. Pranklin 1178.

6ji. 3112 S. HiliMit, irti 3lnos

tos ir aerviikaa h|o» moterų.

ir visos odos tuo*.

132 S. Clark, Cor.Madlsan St.
Lietuvy* advokatas, baifts tiesą mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiHkas ir kriminaliikas visuose teismuose (soduose'. • f

Moterų ligos,
Vidumi* liže*, *k*uaa*ai »tr*iom. Baltoae* tekėjimai ir
kito* lito* tikrai litvdome*.

Pasekmingai gydau visokia* ligas
neaplenkiu ir pas

Atežftauklaotlans Ii kitur sutelkta syk

