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ančių, žąsų puošia žemuipą; vasa nago akimis. Iš viso-ko pasirodo, kaipo amatninkui, — nėra jo suėmė, kito nesuranda. Minėti
rą pievos mirguliuoja, žiba. Yvu jog grįžta rusifikacijos vilnis. Bet kios vilties.
Vijūno Draugas.
vaikinai . ir kiti jų draugai, besi
ir tūkstančiai margų durpynių. sunku užtvenkti tekančią upę, nes
’ (“Lietuvos Žinios").
trankydami naktimis ir blėdis be
MASKOLIJA.
Didelę naudą atneš šitam begiri- net jaunimas kaimuose, nepaisyda
darydami, žmonėms labai įsipyko.
niam kraštui, jaigu ūkinmkai mo mi valdžios šnipų ir policijos per
‘.Cholera platinasi Maskolijoj vis
J. Sakalas.
kėtų naudotis, kad nuleistų vande sekiojimų, ne viešai, tai slaptai ri- Iš RAMYGALOS, PANEVElabjau, o supuvusi biurokratiškoji
(“Lietuvos Ūkininkas”).
nį. Bet nesusipratimas < šykštu šasi į “Jaunimo ratelius”, kur su
valdžia neįstengia jos sulaikyti.
210 PAV.
suvieny sirinkę pasikalba, pasiskaito laik
mas ūkininkų neleidžia
Nerangumas maskoliškosios val
Mokytojas Artiukas užsimanė,
raščius ir kningas, steigia kningy- kad tą vakarą jis buvęs gerai išgėtoms jiegoms dirbti.:,.,
džios gresia pavojumi kaimyniš
IŠ RYGOS.
Si išvagota upeliais lyguw ap- nėlius. . Žodžiu, gyvenimas eina arba paskirtų piningų pasamdykiems kraštams, nes epidemija gali
Prekybos-pramonijos
paroda
gy venta mūsų lietuviy. Prameni ir žmonių supratimas kįla.
ir pas kaimynus prisigriebti ir išmui. Valstiečiai per sueigą atsi (su naujausiųjų išradimų, dailės
Tautiški reikalai čia neblogai sakė. Bet atėjo iš žemiečių vir
jos ;čia nėra, Visas turtas ■>— žetikro jau ir prisigriebė į Italiją,
ir mokslo skyriais) bus Rygoje
stovi,
nes lietuviai susipratę ir my.- šininko įsakymas, kur pasakyta,
mė.
Ūkio
kultūra
kįla
žymiau
Vengriją, Austriją; apsireiškė jau
nuo spalių 5 ligi 31 dienos š. m.
ypač prie Prūsų sienos. Paskuti li savo tėvynę. Čia nei gudas, nei kad “jai nesamdot berno, tai ei
mieste Spandau. Prūsuose. Ki
Rengia tą parodą Rusijos-Balti jos
niuose laikuose ūkininkai griebė lenkas nepaliko mūsų kalboj savo kite patįs”. Visų pirma pradėjo
tuose kraštuose valdžia ir draugija
draugija išradimams sunauodoti.
si pienininkystės. Yra ūlnaiiikų. viešpatavimo žymės: čia liaudies varyti “vybomuosius”, o už ne
energiškiau su nekviestu ir negei
Liepos 17 d. suimta intendentakurie iš pieno pelno šimtas ir kalba gryniausia lietuviška. Tik klausymą buvo paskirta 2 rub. ar
stinu svečiu kovoja, todėl ir kovos
ros atsargos žinybos papulkinintūkstančius rublių. Tilt gaila, kad germanizmo sriovė įleido savo šak 2 paros šaltojon. Kaikurie, bijo kas Zaruckis, kaltinamas prasikal
pasekmės ten kitokios: Italijoj apnėra
čionai pienininkystės draugi neles ; kaip kaimas Mickų visas ap dami bausmės, ateina, o kiti prie timuose, papildytu
sirgimų ir mirčių skitlius žymiai
afce tarnaujant
I
jos, kuri ir užsiimtų išdirbimu pieno gyventas vokiečių, o Detvalgių, šinasi. Valstiečiai siuntė prašymą jam Dvinske intem
sumažėjo, o Prūsuose ir Austrijoj
lenturoje.
produktų, to nėsant, pelną paima Gluobių, Usienių, Bajoraičių jų ir gubernatoriui.
neleidžia cholerai platintiesi. Pats
Gubernatorius
•rolių Beržinių
‘VIDURINE AMERIKA.
daugiausia Prūsai. Reiktą ūkinin yra nemažai. Tie visi vokiečiai, gy paliepė žemiečių viršininkui tą da lentpjūvėje
maskoliškieji daktarai juokėsi iš
(1 iapaksgrabene)
Revoliucijonieriai jau galutinai kams sutverti tokią draugiją. kuri vendami tarpe lietuvių, moka lie lyką ištirti. Žem. viršininkas at sprogo kairioji gar
besistengimo biurokratų kovoti su
nio katilo triuužėmė Nikaraguos sosta pilį Mana- atneštų didelę naudą, butų para tuviškai ir skiriasi savo papročiais važiavęs tik sužinojo, kurie tam ba. Sprogimas ta
cholera, nes jie tiek išmano apie
Ip buvo smarnuo lietuvių gal tik tuom, kad jie naujam įvedimui priešinosi, ir iš
gua ir gyventojai priėmė juos prie
tai, kaip asilas apie medaus gardu
kus, kad išgriovė 1 [isą katilų butą
lankiai. Atkakusį tuomtarpinį pre
mą, o vienok jie norėtų ir .dakta
ško krašto lietuviai griebiasi ir tarp savęs kalba vokiškai ir kad jie važiavo. Viskas likosi po senovei ir gretimai esanči. kalvę.' Šun
zidentą Juaną Estrada žmonės vertelgystės.
rus valdyti, leisti jiems vien tą
Štai tik vienam Liuterio tikėjimo. Pažvelgus abel- ir dabar padieniui (neišskiriant kiai sužeista 3 žm inės — K. Jarpriėmė labai karštai. Pulkas žmo Naumiestyje yra keturios .lietuvių nai į jyjy gyvenimą, rodos pavo nei šventadienių) valstiečiai turi siulionis, Pr. Mari evičiuš ir Julidaryti, ką nieko neišmananti gene
nių nulydėjo jį į prezidento rūmą. užlaikomos sankrovos.
rolai arba kitoki augšti urėdninVisiems jaus lietuvystei nėra, bet įsigilinus eiti pas mokytoją bernauti. Gero ja štraus. TVisi
” sužeistieji nugaį taip vadinamų “Vaterlandistų” baudžiava.
Jis pagarsino tuojaus vardus jo gerai sekasi.
kai palieps. Žinoma, stabdant dak
Dagilis.
benta miesto~ ligo
.igo|ibutin. Lengvokiečių veikimą tarp kitataučių,
paskirtų ministerių.
tarų darbą, negalima choleros su
(“Lietuvos Ūkininkas”).
vai sužeista du dakininku
šitas kraštas pradėjo kilti, atga turime apsižiūrėti, kad nepajustiKaip paprastai revoliucijai pa
valdyti, ją jau maskoliškieji dakta
Strazdas ir V. Stak evicius.
vus spaudą. Laikraščiai išsiplati nai, neperleistume savo turtą, že
rai praminė “maskoliškąją chole
ėmus viršų būva, taip padaryta ir
Sprogimas taip buvo smarkus,
nę surukusiose grintelėaė, pažadi mę, į jų rankas, nes dabar ypatin IŠ PAŽERIU, VILKAVIŠKIO
čia: suėmė daug šalininkų pabė
ra”, vietoj iki šioliško jos pava
PAVIETO.
kad toli apylinkėje] girdėta.
no “tamsuolį” pratrinto aid* ir pa gai jie skvęrbiasi į geresnes vie
i
dinimo azijatiška, nes seniau ji
gusio prezidento Zelayos ir MadŠiomis dienomis1 atvažiovo Ry
galvoti apie savo būvį. — Nerasi las. Todėl lietuviai turėtų nepar
šiemet Pažeriu Gavronskis par
rizo ir urėdninkų. Tarp suareš
laikėsi Azijoj ir iš ten atsirado Eu
gon
iš Kauno gtft. Jonas Sin
jau beveik ir grintelės, kur nebū davinėti žemę svetimiems.
sigabeno į savo dvarus vasaros
ropoj ; dabar ji pastoviai sau liz
tuotų yra: buvęs iždo minisferis
kus.
Atvežė t jis j kelis vežimus
tų šiokio ar tokio laikraščio nu
darbams difbti kelias dešimtis
V, Krivaitis.
dą sukrovė dėl valdžios nerangu
Felix Pedro Zelaya ir viešų dar
obuolių ir apsistok) užeigos l iemerio. Iš laikraščių bus hbjaudarbininkų
net
iš
Siedleck.
gub.
mo Maskolijoj ir iš to lizdo grebų miniseris Jose Dolores Gomez.
sia prasiplatinęs “šaltinis**; nes ku(iš Lenkijos). Mat ponas-patrio- me , “Kuršos” (Akmenų gari.)-.
, šia ir kitiems kraštams. Tas gal
ningėliai jį platina, beveik m prie Iš SVETOŠINO, NAUMIES tas turbut norėjo savo “rodakus” Pardavęs obuolius,! Šimkus n<iipriversti kitus kraštus išskirti Masvarta, ypač kalėdodami. Nevienas ČIO PAV., SUVALKŲ GUB. sušelpti. Bet ir lenkiškieji “cha nia kur dingo. Arkliai tebėra už
_ koliją iš tarpo civilizuotų kraštų,
PORTUGALIJA. <
kuningas važinėdamas po kaimus,
mai” nepažįsta gerų “obyvatels- eigos kieme “Kurie”. L P
pertraukti su ja susinėsimus, nes
Aš su savo uošviu J. Sola, lie
Portugalijoj atsibuvo parlamento skaito sau priedermę išgauti nuo
(“Rygos Gįarsas”).
kų” norų. Keikdami p. G. dar
jų palaikymas gresia pavojumi ki
atstovų rinkimai. Daugelyj vietų žmogaus trirublę laikrMČhri. Kai pos 16 d. susitarę nukeliavova į bus, jo užmokesnį ir tas sudy
toms tautoms. Toks išskyrimas
provincijose buvo kruvini • susi mietis nedrysta kuningėliui prie Svetošino dvarą, ar : negausiva gusias bulves, kuriomis juOs ban
Maskolijai
padarytų
neišpasa
Iš Revelio štai.|cą rašo į
Nuvykus mudviem ant
rėmimai tarp šalininkų priešingų- šintis, duoda, o paskui jau Imnin- žemės.
dyta maitinti, darbininkai išsikytai daug nuostolių: sustotų
Baltijos artilerijos
politiškų partijų. Mieste Castiilo gas neklausia koks tau Mkraštis vietos iš tam tikro ten gyvenan skraidė po kitus apielinkės dvarus. raščius: Bali
vaizba ir pramonė ir žmonės, nors
nių būrys,
nas liepos 22
Branca užmušta daug žmonių, o patinka ir išrašo savąjįj Kiti-gi čio įgaliotinio lūpų išgirdom štai
Pažėrių dvaro užveiada net su Ir dabar vargsta, įpultų dar į di
mus, pradėjo
dar daugiau jų sužeista. Išrinko laikraščiai, k. a. “Lietuve* Ūki kokias žinias: Dirbamosios žemės policijos pagalba norėjo aiškinti d. šaudymo
šaudyti į Kojįlk ‘ vasarnantius.
desnį vargą. Vargas gi, kur jis ne
PRANCŪZIJA.
daugiausiai ministerijos šalininkų, ninkas”, '‘Lietuvos Žinios”, kaip
atėjūnams jų' “pačių interesus”,
ateitų, niekur neprisideda prie ra
Prancūzijos laikraščiai smar nes 90, ministerių priešininkų 33 visur Lietuvoje, stačiai iŠ sakyklų išdalinta į 12 kolionijų ir tos ko- bet nepasisekė. Vilkaviškio pav., Penki šūviai atąikė į triobas.
mumo ir tvarkos. Vargas leng- kiau pradėjo rašyti prieš Vokieti ir respublikos šalininkų 12.
iškeikiami,' vadinami bedieviais, lionijos jau apgyventos rusais- kai-kur, už darbo dieną mokama Bet laimei nei iero žmogaus ne
! vai gali naują Maskolijoj revoliu- ją. drąsinti savo valdžią, kad ji
užmušė ir nesi tek Įė. Persigandę
juos skaitančius gązdina, jog ne “poselencais”. Iš viso čia ant tų dabar po rublį.
Ponas G. tiek
I riją sukelti, kurios jau gal ir su- nesibijotų karo su Vokietija, bet
12
kolionijų
yra
apsigyvenę
ketuvasarnamių gyventojai nežilojo
prieis išpažintin.
Bet ^nežiūrint
mokėti nebenorėjo, ir pargabenti
demoralizuoti biurokratai suvaldy rengtų kuodaugiausiai aeroplanų,
rioliką
rusiškos
kilmės
šeimynų.
nei kur dėties,, kad išlikus gy
kuningėlių užsipuldinėjimų “Lie
darbininkai pabėgo.
EI. Be.
ti neįstengtų. Valdžia todėl bijosi arba orlaivių be baliono, naudo
viems
nuo armbtųv šūvių,
Žemės
pirkti
čia
gali
gauti
kiek
tuvos Ūkininkas” praskynė sau
(“Lietuvos Ūkininkas”).
pasekmių choleros besiplatinimo. tųsi iš to, kad ant tos dirvos pran
Vietinė
1administracija stropiai
tik
norint,
bet
neišdirbtos,
o
vieni
kelią tarp kaimiečių kaipo ge
Stolypino
leidžiamas
laikraštis cūzai pralenkė kitas tautas. Orlai
Iš VILNIAUS.
pradėjo
tyrinėti
kelmynai,
t.
y.
miško
vieta,
kuri
~ tąJ atsitikimą.
riausias ūkiškas laikraštis, KaiIŠ JONIŠKIO, ŠIAULIŲ PA V.
“Rosęia” nesenai pagarsino, jog viai gali prancūzams atlyginti mū į (Nuo mūsų korespondento).
matininko
tapo
išskirstyta
į
40
miečiai skaito naudingu^ laikraš
valdžia nemano daktarams drausti šiuose mažesnį kareivių skaitlių.
4 d. liepos čia buvo teatrališkas
Susekė, kad ir Vilniaus inten- čius, tik vargas ir neturtas dauge kolionijų, pradedant nuo mažiau
organizuotis kovai su cholera. Bet
sios
5
dešimtinių
iki
30
dešimt.
perstatymas
ir vakaras su balium.
dentai
taip-pat
yra
“
nusidėję
”
.
lį trokštančių šviesos sutrukdo.
Ištikro prancūzai deda dideles
pats Stolypin iki šiol buvo di
Sąlygas
pastatė
“
vidutiniškas
”
,
Artistai
mylėtojai
pastatė ant sce- I§ GLASGOyl’O, SKOTIJČ
Buvo
tai
dar
japonų
karo
laikais.
Gerai padarytų, • jai Amerikoje
viltis ateities karuose ant orlaivių
džiausiu profesijonalinių organiza
būtent:
dešimtinė
tų
kelminų
apnos
“
Ponas
ir
mužikai
”, Po* per
(Nuo mūsų korespondento)
ir tai ne tik civilistai, bet ir kariu- Karo metai tai išimtinai laimingi esantiejie giminės, apart siuntinė
cijų priešų, tokios organizacijos
kainuota
maž-daug
apie
100
rub.J
<
statymui
bažnytinis
choras
padai
praL. S. S. D. Br. J5įIkuopoje
įbmHI
menės vadovai. Todėl gerina or intendent ams metai. Visokie už jimo dalarių dovanoms -saviembuvo uždraustos Maskolijoj, daug
laivius, . atlieka mėginimus, kurie sakymai ir tt. Vilniaus intenden- siems tėvynėje neužmirštų prenu už kiekvieną dešimtinę, kaipo 1navo keletą lietuviškų tautiškų si dėjo nesutikimai tarpe narių,
tokių valdžia uždarė; dabar gi
vis geresnius išduoda vaisius. Da tura gavo užsakymą nusiųsti Ry- meruoti vieną iš gerų, išeinančių rankpiningių, būtinai reikia įneš- idainų. Buvo ir svaiginanti gėri yra tokie, kurie eina prieš sąjun
užtikrina,
jog valdžia
nemano
bar net keliose vietose atliekami tuosna kelis tūkstančius porų pirš Lietuvoje laikraščių, tuom prisi ti iš kalno po to rublių, ir pas- 1mai. Gryno pelno atliko 44 rub. gos discipliną.
drausti daktarams kovai su cho
Paskutiniuose ]»osėdžiuo6e, 31
naujų orlaivių mėginmai. Mieste tinių. Vilniaus intedentai paskai dėtų prie palaikymo nuvargusios kui kasinėtai pd 5 rub. nuo de- 1kuriuos paskyrė Joniškio prieglau
lera organizuotis, nes pati valdžia
Merkurijus.
liepos ir 7 rugpjūčio parodyta neHavre orlaivininkas Marane pasi tė pirštines po 15 kap. porai. Už laikroštijos ir suteiktą ^geriausią šimtinės, bet dar tikrų žinių nė- <dos namui.
pamatė, kad be daktarų negalima
užsiganėdinimas Centrui
kėlė iki 6889 pėdų, taigi augš sakyta po kiek laiko ir vėl tiek. dovaną savo giminėms. „Piningas są; kaip atvyksianti tam tikra ko
choleros išnaikinti, nes ji neklauso
čiau negu kas nors kitas iki šiol. Tik šį kartą paskaitė mūsų ponai greit išleidžiamas, o laikraštis — misija, tai galutinai nuspręsianti Iš ŠIAULIŲ, KAUNO GUB. buk nieko gero neduodąs, tik pa
nei paties caro prisakymų, nesibijo
kainą; šiaip jokios pašalpos trioMieste gi Lille orlaivininkas intendentai jau po 25 kap. porai. geriausias namų draugai
Liepos 6 d. Šiauliuose sudegė didina mokesčius. L. S. S. D.
nei kariškų teismų, nei kartuvių,
boms
statytis ar kam kitam val
Mat,
sužinojo,
kad
kitur
intenBrogeh pasikėlė oran su penkiais
palaikiai
namai, kartu sudegė ir Br. 5 kuopa samdėsi kambarį, ku
Valdžiai
ir-gi
paruptą
žmonių
bijosi tik vienų daktarų. Todėl
džia
neduosianti,
tiktai
gal
būsią
'
denturos
po
tiek
reikalvo.
Dabar
žmonėms, kuom parodė, jog ka
jaunas 21 m. vaikinas. Gulėjo riame yra kningyrtėlis, o jame ke
apšvietimas, Liesnitsvos » valsčiuje
prie jų ir reikia Stolypinui kreip
ruose aeroplanai gali būt varto iš augščiau pareikalauta dėlei to naujai atidarytos, keturio^ pradinės galima gauti mašiną kelmams lup- •jis ant augšto, pabudo, kad jau letas gamtos ’ mokslų, bei socijaties! ir drąsinant juos savo laik
jami kareivių, net kanuolių pa pasiteisinimo. Iš intendento pul mokyklos. Ketumaujieno^, Žėglių. ti. Apart to pridūrė mudviem ■visas stogas buvo apsiaustas lieps listiškų kningų.
raštyj, kad kovai su cholera ir ne
“paaiškinimą”, jogei būtinai rei
kininko Rumiancevo, kuris tuo da
Laikraščiai pareina iš Ameriir nebešuskubo nulipti. Vai
kenčiami daktarai gali organizuo kėlimui. Prancūzijos karo mini lyku užveizdėjo pareikalauta grą Pavengrupių ir Vaitiekių kaimuo kia pristatyti prie pirkimo iš savo nos
Į
kos:
“Lietuva’ , “Vien. Lietuvninsterija
dirbdina
aeroplanus
netik
kinas
rengės
važiuoti
į
Ameriką.
se. Mokytojais paskirti visi lie valsčiaus paliudijimą, kad esi ūki
tis. Bet daktarai, kurie iki šiol bu
ir “
žinti
visi
permokėti
piningai.
kų
”
,
“Kova” ir
“Dilgėlės
Dilgėlės””.!.! Iš
Iš Amerikos buvo gavęs šipkortę
tuviai. Viskas, rodos, gerai. K..
vo persekiojami, neatsiliepė ant sa tvirtovėms, bet veik kiekviena kaLiepos 27 ,.d. į Vilniaus apskr. Valdžia davė mums mokyklas. Bet ninkavęs, kad tikrai moki dirbti ir gerokai piningų.
Lietuvos
ir
Rosi
jos
: “Lietuvos
riumenės
t
dalis
turės
aeroplanus,
Kiti sako,
vo persekiotojų pakvietimo su jais
Žinios*'
ir
ruį
"Rieč
”. Kuopos
teisme buvo paskirta Dr. J. Basa kas mums iš jų, nes jos veik ne žemę.
bus
jie
dirbdinami
ir
kariškam
kad vakarą jis buvęs gerai išgė
eiti išvien prieš cholerą. Žinoma,
navičiaus byla su V. Rolič-Chros- lietuviškos: iškaba turi būt gudiš » Kalbėjomės ir su tais naujai ręs. Gailu jauno vaikino.
lėšoms intai sytas pianas ir kiti
Net
Anglijoj,
kur
pirlaivynui.
daktarąy su ja kovoja, kaip gali,
cicku, buv. lenkų juokų laikraščio ka, ir kalba piokykloje, kaip pasa siais- kolionistais rusais, tai jie
reikalingi rakandai; kas subatą
B. Augštuolis.
bet jie nenori kovon eiti drauge su miausiai pradėjo dirbdinti milži
pradėjo
iš
mudviejų
juoktis,
nes
“
Wilnianka
”
redaktoriumi.
Dr.
J.
būva
šokiai", o kas mėnuo koncer
kė švietimo ministeris Evąrcas. tu
žandarais ir šnipais, nenori tų po niškus kariškus laivus, mano, kaa
kaip
galima
esą
bus
dirbti
ir
gy

B.
kaltino
Rolič'ą
sulig
krim.
įst.
tai.
Pelnas eina skaityklos pa
prieš orlaivius negalės atsiremti
ri viešpatauti gudiška; mokint lie
Iš AKMENĖS, ŠIAULIŲ PAV.
nų priežiūrai pasiduoti.
§ 1039 ir 1040 už garbės įžeidi tuviškai įstatuos nedraudžia, bet venti, kad vieni kelmai! Jiems
laikymui. Paskutiniuose metuose
nei
didžiausi
jūrių
milžinai,
kurių
Maskolija, apart negalėjusių
Liepos 23 d. čia praėjo labai kuopoj liko 11 narių, iš jų 9 pasi
kad ir. dykai duotų (jie ten ir
mą. Byla atidėta iki teismui' ne
prieš Japoniją išeiti, esančių Juo padirbimui reikia kelių dešimčių bus nurodyta p. Roličio gyvena direkcijos viršininkai savo paliepi neima) ir primokėtų, tai tokio baisi
audra, su viesulu smarkiu ly traukė. nuo centro. Skaityklos pa
I
mais veik panaikino tuos įsta
dųjų jūrių pertuose, kariškų lai milijonų frankų, ergeram orlaiviui
tumi
ir griaustiniu. Viesulas iš laikymui ir papildymui naujomis
darbo
kaip
kelmus
lupti
neapsių
moji
vieta,
nes
jisai
slapstosi.
tus: mokytoją lietuvį, jai tik jis
vų, jų beveik neturėjo, nes jos lai pakanka šimtinės tų Išlaidų dalies.
vartė
medžius, o lytus langus iš kningomis ir laikraščiais nutarė
imtų.
Pašalpos
jiems
valdžia
da'
(
“
Viltis
”
).
lietuvišką kalbą nx>kyMojc geriau
vynas žuvo po Cušima ir Port Su orlaiviais gi šiuom kartu Prankūlė. Mūsų žmonės labai daug kviesti ir pašalinius žmonės. Skai
vusi
ant
geros
išdirbtos
žemės
cūzij
praletjkė
visas
kitas
tautas.
mokina, pradeda persekioti. Mo
Arthuru. Dabar gi maskoliškoji
nukentėjo.
Tokios audros dar tykla padaryta visupusiška apšvie
kytojui už suėjimus su žmonėmis, kiekvienai šeimynai ir kęlionijai po 1
laivyno ministerija mano Juodųjų
Iš Paryžiaus, kur dabar gyvena dalyvavimą nors ir viešame drau 300 rublių, davusi sėklą .vasarojui •čia niekas nebuvo matęs.
timo įstaiga.
Pasitraukę
pa
jūrių laivynui padirbdinti keturis
mirusiojo kun. B. Oginskio našlė, gijiniame gyvenime gresia praša- ir rugiams užsisėti, ir po 6 maišus
(“Viltis”). .
sivadino “Darbininkų apšvietos
JAPONIJA.,
didžiausios rųšies mūšio laivus.
praneša, kad tėnykščia .eksperti- linimas nuo vietos. — Bet ir drau trąšų.
draugija”.
Bet Juodųjų jūrių laivynas reika
Padarius Japonijai Koreą savo
Tokiu budui manoma gauti dau
za, ištyrusi Vonliarliarskio gina gijinio gyvenimo pas mus beveik
Žemė, kaip matyli, čia yra la IŠ LAUKUVOS, RASEINIŲ
lingas vien prieš Turkiją arba prieš valdyba, jos su maskolių pagalba
mąjį Oginskio testamentą, pripa nesimato; draugija “Svįesa”, ku bai gera, ir vasarojus jųjų atgiau pritariančių. Likusieji 4 ne
PAVIETO.
Austriją; prieš Turkiją pakanka iš karaliaus pasidaręs ciesorių val
žino, jog jis yrs^ tikras, ne flirb- rion prigulėjo susipratusių žmonių -odo labai gražus. Triobų pasi
sutinka.
Tai kįla vaidai. 7 d. .
ir dabartinių maskoliško laivyno donas Yi Sieks neteko sosto ir bus
Arti Girininkų sodžiaus dutpyrugpjūčio pasėdyj, “^akpelnio”
dintas. Tad Vonliarliarskio byla būrys ir “Savitarpinės pašalpos statytų dar niekur nematyti, ir vilaivų.' Jaigu Maskolija dirbdina pergabentas į Japoniją gyventi.
nėje rasta O. Pamedintienės lavo
gali vėl pakrypti kiton pusėn.
darbininkų draugija’! Uždarytos os tos šeimynos gyvena kumetbu- nas. Ji netoli nuo tos durpynės redaktprius Vf. Rudaitis ir laikinai
mūšio laivus Juodųjų jūrių laivy Numestas nuo sosto ciesorius ir
(“Vilti. ).
Lieka “Žiburys”, bet kuningėliai :iuose. Vienas iš tų naujųjų ko- gyveno menkoje pirkelėje, atsi čia ąplsigyvęinęs agitatorius J.
nui^ tai matyt ji mano už Balkanų ten bado nekęs, nes gaus gerą al
Adomaitis aiškino, jog kuopai1
savo taktika nesugebat pritraukti ionistų, visą tą gautąją pašalpą skyrus nuo savo vyro. Gyveno
pussalį susipykti su Austrija. Ne- gą. Išleido jis paskutinį į gyven
priėmuš
kitokią pakraipą, ar per
;oo rub. ir sėklą pragėrė, ir jojo
drutina ji tiek Baltiko jūrių laivy tojus manifestą, kuriame prisakė Iš ZANAVYKUOS PADAN- prie jos rimtesniųsnarių,’ Ite veik
jcye dešimtį . metų su ketvertu mainius taktiką, pasilieka vienas
’
tsa
kolionija
šiam
metui
likosi
. GES.
ucatkėlės
vienos verkšlenančio^
no, nes ir drutindama, Vokietijos buvusiems savo pavaldiniams klau
vaikelių. Kas ją užmušė ir dėl
■Kgynas. >idymu. Jisai sako, kad “kazno- kO, nežinia, Lavonas rasta po kelias pasitraukti; kuopos turtas
šitas Lietuvos kampelis yra Tiesa, yra “Žiburio”
įnt tos dirvos visgi jau nepavys, syti naujų valdonų; pats gi prisi
pereina į rankas visos sanjungos.
ė" užtektinai esą piningų, ir jis
nes toji toli Maskolija pralenkė.
pažįsta prie daugelio klaidų, dėl ku į šiaur-ryčius nuo Šešupės, Nemu bet juom mažai kas te dnąu<loja
(O dienų jieškojimo.
Kurie pradėjo nesutikti su sanjun
lirbsiąs
savo
žemę
tik
kitam
me

čia dar vingiuojąs! Yra neva “Žiburio” užiai soma morių neteko sosto. Panaikinimą Ko- no link.
(“Viltis"}
gos taktika, ftenori, viską palikę,
ni
;
bet
kaip
girdėt
nuo
kitų,
tai
reos savistovystės jos gyventojai daugybė mažesnių upių, upelių, k
išeiti.
SPasfautiniuose
metuose
VOKIETIJA.
Blaivybė* valdžia žadanti jau jį išvaryti lau
priėmė ramiai, riaušių nei demon a. apdainuota Nova su Penta, Ne- iš lankžhčių ją vaikų.
pradėjo
prisirasinėti
nauji
nariai,
kam
tam,
o
jojo
kolioniją'
pavesti
SKRIAUDŽIŲ,
MARIJAM

IŠ
Vokietijos ciesorius Karaliaučiu stracijų nebuvo, nes žmonės pri- nupė, Milupė. Mergupis. Nepaitis. draugijon” įsirašė tik t(e, ką jau
naujai prisirašiusieji i daugiausia
kitam.
POLĖS
PAV.
je laikė kalbą, kurioje pasigyrė, jog I prato prie japoniečių valdymo. Ir Višakis.... Nėra čionai kalnų iš ir taip negėrė, viso apie rop ypa
I *neprigūlmingosios
Liepos 28 d. naktį gerokai įkau šalininkai
Mano uošvis Solas, kaipo pa.
jo protėviai valdžią į savo rankas pirma, nors Korca buvo neva sa- skyrus kur-nekur neaugštas kalve tų. O karinamose, kurių Nau;Kktra
pusė paims
draugijos
’
I tyręs ūkininkas žemdirbys, tikisi šę trįs vaikinai susimušė ir vieną
paėmė tik iš Dievo malonės ir val vistovė, nors turėjo savo ciesorių, les ; girios randasi tik Panemu
į žemės gauti, ir tu kelmynų žadat iš jų M. Bielkevičių mirtinai padė ir pakėlė kraštą be pąrlamento, bet tikrais valdonais buvo japonie- nėms, yra tai žemuma. F .'.vasary j,
išsiliejus
vandenims,
tūkstančiai
be tautos atstovų pagalbos. Ma-|čiai

POLITIŠKOS ŽINIOS.

tyt jis norėtų ir pats valdyti Vokieiją taipjau be tautos atstovybės,
taigi bę parlamento, kuris tankiai
stabdo ciesoriaus užmanymus, kar
tais ir pabara už jo netaktiškas
kalbas. Bet šiandien jau ne tie
laikai, kad žmones kaip gyvulius
valdonai galėtų su virvelė vesti
teų, kur nori. Su mažu išskyrimu
valdžios tarnaujančių laikraščių,
kurie teisino ciesorių, visi kiti
smarkiai nupeikė ciesoriaus kalbą,
persergėjo jį prieš pasekmes, jaigu bandytų gyvenimai) įvesti kal
boj išreikštas mintis. Ir valdžia
nusigando, pabūgo, kad ciesoriaus
kalba nesuerzintų labiau gyvento
jų, o tokio suerzinimo vaisius val
džiai atsieitų nešti. Valdžios laik
raštis “Norddeutsche Ztg.”, nura
minimui žmonių, pagarsino, jog
mintis ciesoriaus kalboj išreikšta
yra jo asabiška, bet ne valdžios,
valdžia nemano siaurinti parlamen
te tiesas. Nėra abejonės, kad val
džia bijosi siaurinti tiesas žmonių
atstovybės, nes ji negalėjo užmirš
ti demonstracijas, kokias visuo
se ? veik didesniuose miestuose
Prūsuose žmonės kėlė metai at
gal reikalaudami ne aprubežiavimo, bet išplatinimo žmonių tiesų.
Kitoj savo kalboj Vokietijos cie
sorius kardu pagrūmojo prancū
zams ir maskoliams, kas rodo, kad
prietikiai su tais kaimynais vėl ge
sti pradėjo. Ciesorius pasakė, kad
stiprinant kariškas pajiegas kai
mynams ir gerinant ne paprastai
ginklus, Vokietija turi taipgi drutinti savo kariumenę, nes tik pri
sirengimas gali jai santaiką duoti.
Ta kalba buvo kreipta prieš pran
cūzus, kurie ginklų gerumu pra
lenkė vokiečius ir tie geresni gin
klai gali prancūzams atlyginti mažesnį jų kareivių skaitlių.

Ir kitos tautos panaikinimą Koreos savistovystės priėmė ramiai,
nieks protestų nekėlė, nors ne vie
nai tautai tas g* būt kenksmin
gu. Iki šiol Koreoj japonai ne
turėjo didesnių negu kiti kraštai
privilegijų, muitus mokėjo tokius
kaip europiečiai arba amerikonai.
Paėmus vienok Koreą po savo
sparnu, Japonijos išdirbiniai eis be
muitų, .0 ant svetimų bus uždėti
toki jau muitai kaip ir Japonijoj.
Tą skaudžiausiai pajus Amerika,
bet dar netuojąus, nes pranešdama
apie padarymą Koreos savo val
dyba, Japonija pranešė, jog per
dešimtį metų palieka neatmaino
mais Koreos su kitoms tautoms pa
daryki traktatai.

1$ LIETUVOS.

s—"
.kanale su. meškere užkabino kokią
ten nepaprastą žuvį. Patirodė,
kad tai ne žuvis buvo, bet vieno
'AMERIKONIŠKI OFICIERAI mirusio vaiko kūnas. Daktarai
NEMOKA SVETIMŲ KALBŲ. susekė, kad tas vaikas kirčiu j
Kad amerikonai nemėgsta sve galvą buvo užmušas, o jau negy
timų kalbų, jie mano, kad svietas vas j kanalą įmestas. Bet kas jį
motina ar kas kitas, neturi jų kalbą mokėti, tą visi žino.
Bet su tuom savo užsitikėjimu ne-|
daug gero sulaukia. Kariumenės
3tsto<vus maskolių su japonais ka*- SUĖMĖ PASTORIŲ. ’
*ru, mėgždžiodama kitus kraštus,
ir Amerika siuntė karui prisižiūrė ..■Si. Louis, Mo. Atgabeno ęia
ti, bet jie nedaug iš to pasimoki suimtą Cincinnatyj vokiečių liute
no, nes oficierai pasiųsti pasimo ronų pastorių Ųanlasichą iš Widkyti nemokėjo svetimų kalbų, o leburg, Ohio. Jis prisipažino, jog
jau apie mokėjimą maskoliškai ar studentams Eden Kollegijos pavo
japoniškai nėra ko nei kalbėti. Laike gė 17 laikrodėlių ir 18 dol., nes
bokserų sukilimo Chinuose ameri jam reikalingi buvo piningai kelio
koniškieji kareiviai ir oficierai ne- | nei vokiečių liuteronų synodui į
galėjo su chiniečiais susikalbėti, i Pennsylvania.
Kad tas negerai, tą ant galo su
prato ir sunkios galvos ameriko
PO KARŠČIŲ ŠALNA.
niškų politikierių. Dabar išsiun
tė į Tokio keturis kariumenės ofiColorado Springs, Cak Po di
cierus japoniškai pasimokyti. Tur delių karščių vidurinėse valstijose
būt mano, kad Amerikos oficie- atėjo šalnos. 25 d. rugpjūčio Co
rams pirmiausia reiks su japonais lorado Springs’e buvo 38°, Cheisusidurti ir mokėti su jais susikal enne buvo 240, Laranin gi tik
bėti. Gal amerikoniškieji oficie 20°. šalčiausia iki šiol rugpjū
rai, kaip su svetimoms kalboms, čio mėnesyj diena buvo 24, 1891
taip ir su tikrai kariškais mokslais m., bet ir tąsyk buvo 41*.
nuo kitų atsilikę. •

ao: • • ny

1*

nas šderėjev kad lietuviški laileraščiai butų užrašyti į tpiesto kningyną: ateina trįs laikraščiai —
“Lietuva”,,“Katalikas” ir “Vieny
bė Lietuvninkų”.
Tikimas ir
kningų sulaukti.
Lietuviams reikia netingėti kningynan atsilankyti, ir tai ne tik portlandiečiams, bet ir, iš kitur atva
žiavusiems. Kningynas yra ant
Stark gatvės tarp 7 ir Paric „
J. ' Guobas.

. 3) Moksleiviai, kol jie moliiuui
nuo mokesčių paliuosuojamL
4) Nariai, užsimokėję aut i#
75 dol., nuo mėnesinių mokėsią
paliuosuojami.
,^4
5) Tiesos visų narių lygios.
6) “Aušros” draugijos pralėk
ei jos nariams dykai.
«...

SKYRIUS v.
;;
Valdyba.
1) Centralinė Aušros draugijos
Valdyba susideda iš:
a) Pirmininko.
b) Pirmininko pagelbininko.- ;
IŠ DĖS MOINES,.
IOWA.
*, • s/ -- • ’ • ■>
c) Susinėsimų raštininko Nšito miestelio lietuviai ir len
d) Susinešįmų raštininko pa*
kai . norėtų turėti lietuvių gydy
gelbininta,
’
>, . .
toją. Mieste yra 65 šeimynos lie
e)
Finansų
ir
protokolų
rašti
tuvių ir 20 šeimynų lenkų. Užti
ninko.
krinama, kad lietuvis gydytojas ga
f) Iždininko, i
lėtų lengvai pragyventi. Rašyti
2)
Viršininkai neturi jokių ypa
reikia vietinės aptiekos savininko
tingų privilegijų — jie yra tiktai
vardu: J. C. Tate, 200 E. 5th str.,
draugijos nutarimų pildytojais.
Dės Moines, Iowa.
Pasarga.
Atsišaukus kandida
tui, reikalaujančiam ūmos pašal
pos, Centralinis komitetas gali sa
Aušros Draugijos Naujų
varankiškai pasiųsti jąm i$ Ą,
Įstatymų projektas.
draugijos kasos tuotarpinę pasta
lę, nedaugiau 25 dol., bet jaigu
SKYRIUS I.
A. draugija pripažintų kandidatą
1) Aušros Draugijos tikslas pla nevertu paskolės, tai
Centralirrt!
tinti mokslą ir apšvietą tarp lietu Valdybė turi s a.vais
P>n>! gaif_ atvių. Šį tikslą “Aušros” draugija lyginti tuos 25 <
dol. Atišros draumano atsiekti:
gijai.
a) Parūpindama paskolės neturUŽPUOLĖ ANT GATVINIŲ !
3) Centralinė valdyba renkasi
ATEIVIAI ATKAKĘ AMERI
tėlei lietuvių junuomenei, lan 2 metams, (gei>tii
KARŲ.
ina būtų, kad C
KON LIEPOS MĖN.
kančiai augštesnes svietiškas mo \ aldyba renkama būtų
H'ilkesbarre, Pa. Plėšikai su
į iš viehc
kyklas.
miesto).
’ | .
IVashii^gton, D. C. Liepos mė laikė netoli nuo čia^du elektrišku
b) Įrengdama:'prakalbas, pre4) Kas pusmetis Centro Valdy
nesyj atkako Amerikon 73153 karu. Pirmame buvo, apart kon
lekci
jas, vakarines mokyklas, liau bos rokundų kningos peržiurimoi
(47.201 vyriškis ir 25.949 mote- duktoriaus ir inotormado dar vie
dies universitetus, ir visokiais ki tam tikros paskirtos iš trijų narių
rįs) ateiviąi. Tame laike 21.072 nas pasažierius. Plėšikai nuo jų
tais būdais.
komisijos, ir Aušros draugijos taamerikonai sugrįžo atgal iš sveti atėmė piningus ir laikrodėlius.
mų kraštų. Per visus metus, iki Paskui, matyt tie patįs plėšikai su-'
sos apyskaita pagarsinama laikraš
SKYRIUS II.
čiuose.
_ .
(
I d. liepos iš svetur amerikonų laikė kitą karą, bet konduktoriui
► Turtai.
sugrįžo 243.191. Pereituose me pasisekė vieną su motoro geležine
5) Centro pirmininko pareiga,
1) A. D. yra a) judinamas ir vesti visus Centro Valdybos SUSItuose, taigi nuo 30 d. birželio iki rankena , primušti. Likę pradėjo
b) geležinis.
rinkimus parlamentarinėmis tai sv
i liepos atkako 223.000 italų, o šaudyti ir vienas šūvis pataikė į
2) Judinamąjį turtą sudaro:
per 16 metų atkako jų 2.u5.000. konduktoriaus kepurę, bet paskui
klėmis, užtvirtinti savo parašu vi
a) mėnesinės mokestį s;
Lenkai užima antrą vietą; jų atka plėšikai nieko nepelnę pabėgo.
sus piningų išmokėjimo paliepimui
b) dovanos;
iždininkui, prižiūrėti draugija
ko 128.348.
T. ROPSEVELTAS
c) pelnas iš balių, koncertų, pre- įstatų ir visų jos nutarimų išpildy
lekcijų ir mokyklų;
mą apskritai daboti yisus draugi*
vienutinis gyvas Suvietiyttj Amerikos Valstijų ex-prezidentas
GREITAS PERSKYRIMAS.
d) sugrąžinta pastalė;
jos reikalus.
GYVENTOJŲ PASIDAUGINI
Kansas City, Mo. Moteris mi
e) palukai ir tt.
6) Susinėsimų raštininko pareiMAS IR ALUS.
Irastrą parengė pikniką.
Viskas
,r Gaisrai.
prigėrė.
lijonieriaus C.udahy atsišaukė į
3)
Geležinis
(rezervinis)
turtas
i
ga
priimti kandidatų atsišalikimus,
gražiai
atsibuvo.
Prisirinko
ne
1900 metuose Jugtiniuose Vals teismą reikalaudama perskyrimo
Portlaud, s Ore. Išdegė suvisu
IVarren, N. Y. Išplaukusi ma
500
dol.
susidės
iš
įstojimo
mo

■
surinkti
apie kandidatus visas ži*
tik
lietuvių,
bet
ir
diktai
svetim

čiuose buvo gyventojų suikaity su vyru. Teismas į 10 minutii
žoj valtyj vyrų ir moterų draugy turintis^ 400, gyventojų miestelis taučių, kurie gėrėjosi lietuvių mu kesčių ir io%> nuo įplaukimų, ikii nias, reikalaujamas Aušros draugi
mai. Sulig dabartinio suskaity- davė perskyrimą ir pripažino mostė supuolė į vandenį, jų mat ne Flora; ugnyje žuvo visi gyvento zika. Buvo pilnas sodas žmonių. pasidaro 500 dol.
jos; perrašius tiek atsišaukir
mo Amerikoj yra 93 milijonai gy terei 1 dol. maistui. Nedaug reiks
k ,
mokėta valtį valdyti. Keturis vai jų tortaį.
Pasarga. A. D. priima dovanas» P’j’J. kiek yra kuopų, išsiv ttinėti
Nustojus grajyti, žmonės ranko
ventojų, arba-ant 22,6% daugiau milijonieriui piningų išleisti. Vai
kinus plaukti mokančius išgelbėjo
lygiai nuo narių, kaip ir nuo pa- joms, o patį atsišaukimą ii •kitur
mis plojo, reikalavo daugiau.
negu 10 metų atgal Alaus 1900 kai jų pavesti globai moteries tė
Vienas vaikinas ge™ mokantis
šalinių ypatų ar įstaigų.
dokumentus pasiųsti Centro protoYra
čia
sušelpiamosios
draugi

m. išgerta 39.330.848 galionai, šie vams.
plaukti, pagriebė skęstančią mote
4) Judinamas turtas sunaudoja~ kolų raštininkui,
jos
D..L.
K.
Vitauto
ir
Šv.
Jur

met gi 59.485.117 gal. arba 51^
rį ir su ją prie kranto plaukė. Tuom
7) Protokolų
gio. Vitautinė metai atgal suma mas pastalėms moksleiviams ir pa
finansų
daugiau. Taigi aišku, jog juo to
tarpu kitas pagriebė už kojos be
dengimui bėgančių draugijos rei-- ninku pareigą:
nė
įsteigti
kningynėlį,
bet
tas
už

liau, juo daugiau alaus amerikoPENKIOS^GENTKARTĖS.
U Illinoj aus angliakasių strei manymas praskambėjo kaip balmažo jų nepaskandino. Bet gel
a) \ esti
finansų kningas,
nai išgeria. Uždarinėjimai saliubėjančiam moterį pasisekė atliuo- kas brangiai kaštuoja: angliaka5) Draugijai pritrūkus piningų inplaukimų ir išlaidų.
Viragua,
Ik'is.
Johno
Quick
šei

tyruose šaukiantis. Reiktų da
mat nieko negelbi.
mynoj 18 dienų atgal užgimė mer-| suoti koją ir jis su motere priplau syklos turi nuostolio I milijoną bar tą užmanymą stumti. Ateina paskolei arba bėgantiems reika
b) \ esti protokolų kningas, kut
gaitė. Jaigu ji butų 6 piėnesiai kė prie kranto. Išviso prigėrė ke dolarių, streikininkai nustojo algos ilgi vėsus vakarai. Nepraleiskime lams, tup tarpu galima paimti iš būtų surašyti visi kuopų nutari
2 milijonu .dolarių, geležinkeliai brangaus laiko prie baro* arba prie geležinio turto, bet paskui jis turi mai^ peręję per visuotina balsavi
PAŠAUTAS MIESTO MAJO- pirmiau užgimus, tai ją būtų matę turios ypatos.
ir kiti, kas užinteresuotas tame — kazyrų namieje, nes iš to naudos būti atpildytas.
net šešios šeimynos gentkartės; da
mą; o taipgi Centro valdybos nu
RAS TAISOSI.
8 su viršum, milijonus. Taigi iš nebus, griebkime* skaitymo laik
6) A. D. piningai turi būti su sprendimai.
bar vienok drauge gyvena dar pen*|
REIKALAUJA 125,000 DOL. viso pasidarp netoli 12 milijonų
New York. Peršautas nuo vie kios gentkartės.
Seniausia toj
raščių ir kningų. ten rasime gerų, krauti sargiame draugijos paskir ( c) Užlaikyti Centro archyvą.
tos prašalinto politikieriaus urėd penkių gentkarčių šeimynoj ypataJ Neiv York. Drabužių pardavi dolarių. . . s*
d) Kas 3 mėnesiai pranešti vi
pamokinačių skaitymų, kurie ati tame banke.
nėtojas Henry Moritz padavė teis
ninko New Yorko miesto majoras turi 83 metus.
soms kuopoms apie rezultatus nu5 SpringftAd, III. Nors susi trauks mus nuo blogo, pastūmės,
man Portlat Telegraph Co., nuo
Gaynor ant tiek pasitaisė, .kad ap
balsavimo kuopų
SKYRIUS III.
apie finansų
rinkę Chicagoj delegatai Illinois prie gero, apšvies mūsų protą, pa
kurios reikalauja 125 000 dol. atly
leido ligonbutį ir persikėlė į savo
stovį.
Paskola.
anglių kasyklų savininkų nutarė kels jausmus.
namus. Vienam kaimynui jis pa 8 VALANDAS IŠBUVO VAN ginimo. Moritz užtikrina, buk
1) Pastalė duodama lietuviams
e) \'isi kuopų nusprendimai pe
Dabar, kaip girdėt; manoma čia
nepriimti Pėorijoj užgirtos algų
kompanijos telegrafisto - padaryta
sakė, jog jo peršovimas jam pa
ir
lietuvaitėms,
lankantiems
augš

rėję
per visuotiną balsavimą ir pa
DENYJ.
sutveri
S.
L
A.
kuopą.
Butų
ge

tabelės, bet keturios kompanijos,
jo telegramoj klaida jam tiek nuo
čiam naudą atgabenęs, nes parodys
tesnes
svietiškas
(mokslo
žmonių
rašu
pirmininko užtvirtinti turi
rai
kad
tas
kuo
veikiausiai
įvyktų.
Sodan, Kans. Netoli nuo čia į
duodančios darbą 1200 darbinin
stolių pridirbo. Bet kasžin ar visi
jį geresniu, teisingesniu ir kant
pripažintas geresnėmis) moky būti padėti Centro archy vam
Antanas kalentas.
kų. jau tą algų skalę priėmė. Rei
vandens rezervoarą įpuolė 2 metų
turtai Moritzo turi taip didelę verresniu.
klas — be skirtumo kokioj svie
8) Susinėsimų raštininko pagel
kia tikėti; kad susitaikys su /darbi
vaikas farmėrio Johno Borch.
tiško
mokslo
ar
meno
šakoj
jie
nebininko
pareiga — visuomet gelPaskui vaiką šoko jį gelbėji moti
ninkais ir kitos kompanijos.
si
lavintų.
IS
EAST
SAINT
LOUISjlLL.
bėti
susinėsimų
raštininkui, kada
na ir vaiką pagriebė, bet kad kran
UŽMUŠĖ RŪKYMAS.
Mobile,
Ala.
Darbai
šiuom
2)
Nesant
atsišaukusių
kandi

tas
prie
jo
kreiptųsi.
tai., buvo status ir augšti, užlipti
GAISRO AUKOS.
Darbai šiuorai kartu eina čia
kartu eina čia ne pergeriausiai.
datų iš augštesnių mokyklų, gali
9) Iždininko pareiga užlaikyti
. Rockford, Hl. Rugpjūčio 25 d. negalėjo. Vandens buvo 5 pėdos,
silpnai, daugumas didesnių gele
Helena, Mont Ištraukę gesin
būti suteikiama pastalė ir kitiems. savo globoj visus draugijos tui^
Henry Heineman, kningvedys, at- Motina 8 valandas išlaikė "vaiką, ti ugnį giriose aplinkinės Thomp
New York^ Pasibaigė strei žinių dirbtuvių stovi, arba dirba
3) Esant daugiau kandidatų, ne tus.
valiavęs į čia is Chicagos metai Į kol Borch sugrįžo nuo darbo ir son 600 vyrų pražuvo; matyt jie kai čianykšeių mantelių siuvėjų tik.iš dalies. Gyvulių skerdyklose
gu
draugija išgali duoti pastalių,
a) Piningai turi būti sudėti
atgal, krito negyvas, Staigi mir- abudu iš vandens ištraukė.
Klausimas darbai slenka kaip čigono arklys
visi sudegė. Girių užveizėtojas laimėjimu štraikierių.
pirmybė
duodama:...,
....
;
<
bankoj
pagal nurodymus Centrą"
tis įvykus dėlto, kad jis perdaug
Weigle. giriose prie \Vallace, Ida- algų ir darbo laiko pavestas išrišti per galvą mušamas. Darbas sun
a) baigiantiems mokslą;
Valdybos.
rūkęs tabako.•?
Darbi ku gauti. Buvo rašyta “Lietuvos”
ho, rado 50 sudegusių vyrų. Prie neutrališkam komitetui.
b) lankantiems vąkarų Europos
b) Iždininkas turi būti po pa
... KONTRABANDE.
upės Pine rado 13 sudegusių žmo- ninkai tikisi, .kad komitetas pripa- N* 33» j°8 darbininkų matosi jieš- augštesnes mokyklas;.
„
i ranka 1000
nuošimčius, ui
žįs didesnes žigas ir trumpesnį kančių darbo. • Užtai klebonas
Nezv York. Muitininkai sugrie
c)
atsižymėjusiems
moksle,
dai

kuriuos
užmoka
Aušros
draugiji."
KIEK UŽDIRBA EXPRESSAS. bė čia tantrabandnešę, moterį midarbo laiką., , ,
kun. J. Gadeikis štai ką pasakė:
lėje ar visuomenės darbuose:
c) Visokius išmokėjimus galima
Adams Express kompanija 24 lijociiėriaas Adaance. Ji atkakusi
Oity, M o. Traukiasi “Jus rašote, kad darbas sunkti
d) nukentėjusiems už politiškus- daryti tik gavus aiškų ant papięNELAIMES ANT
rugpjūčio pranešė \Vashingtono iš Mexicos nuo muitininkų sten
ros paliepimą
lar pietvakariniuose kraštuose ne gauti, o. mes prie bažnyčios sta prasikaltimus;
'•*
tymo darbininkų negalime gauti.
GELŽKELIŲ.
komercijos komisijai apie ’ savo gėsi paslėpti žemčiuginį antkaklį
sutikimai angliakasių su kasyklų
e) moterims pirmiausia. x
* raštininkų.
apyvartą už gegužės mėnesį:
vertės 6000 dol.
Muitininkams
Durand, lYis. Netoli nuo čia, savininkais,, bet abidvi pusės ma Reikia sakyti visada, kad darbai
d) Kvitas pirmininko bei rašti
4) Visi moksleiviai, norintieji
Išviso operacijos ineigų $1.279.928 matyt buvo užrodyta, nes jie tą Grand Trunk gelžkelio traukinys no, jog ateinančią sevaitę pasiseks eina kuogeriausiai, tegul važiuoja gauti pastalę, turi prisiųsti A. ninkų paliepinfai turi būti užlai
žmonės, tai bus lengviau ką -nors
įviso operacijos išlaidų 1.097.440 antkaklį rado paslėptą skrybėlėj.
bėgantis iš Montreal į Chicagą iš susilaikyti.
Dr-jai paliudyjimą nuo 2 ąr > 3 komi, kaipo dokumentai revtz’jot
nuveikti.
Ir miestą padidinsime ypatų (užtikimų A. D.) ar įstai komisijai.'
Pelno
.............. 169.324
šoko iš s vėžių ir vienas Pullmano
Pereitą ^įevaitę Jungtiniuose
su laiku sulyginsime su Chicaga”. gų, apie praeitą mokslą, neturtin
vagonas susidaužė ir užsidegė.
e) Turi būti vedama
AUKA SENIAI BUVUSIO
Prie to 13 ypatų Ūpo užmuštų, valsčiuose**buvb
, '
41” 235 nusibankruti- Mokestis čia menka: moka $1.75 gumą ir paskolės užsipeinymą. kninga.
nimai, arba'*13 daugiau negu už- už 10 vai. darbo. • Darbo yra 2—
: ŽEMES DREBEJIMO.
NORĖJO NUŽUDYTI
o dar daugiau sunkiai sužeista.
Moksleiviai taip-gi turi pranešti,
f) Turi pranešti finansų rašti
p*™'’- e’B
->1
3 dienos sevaitėj. Argi tai ver kur mokinosi, kur nori mokinties ninkui apie gautus piningus (jai
TEISĖJĄ.
Piltsburg, Pa. Pasikorė čia 30
Jefįerson City, M o. Ant vėžių
.. .
| Scra/ttoh, Pa. • Sraikavę dvi ta dar čia iš kitur žmonės traukti. ir kokioj šakoj.
raštininkas apie lai nežino).
Carlish, Ky. . Čia bandyta su di metų advokatas George W. CanApart skurdo su darbu čionai ir
Missouri
Pacific
gelžkelio
susimu

sevaiti
800
^darbininkų
Pennsyl

5)
Paskolės
paskirimas
gali
tęg) Kas 3 mėnesiai turi pagar
ningham.
Jis
pirma
gyveno
mie

namitu sugriauti namus policijos
klimatas labai nesveikas, oras la
teisėjo Jameso E. Plummer. Ex- ste San Francisko ir ten turėjo šė du prekių traukiniai. Prie to vania Geol Co. sugrįžo darban. bai sunkus, užtai ir žmonės šiuom sties kokius 2 mėn., jaigu kandi sinti per laikraštį kasos apyskaitą.
datas* Europoj. Tofiė! moksleiviai
pliozija namus drūčiai pagadino ir gerą praktiką, bet laike siautusio penkios ypatos tapo užmuštos, o Per streiką jid nieko nepelrfė.
laiku serga, ligonbučiuose yra su prašymais turi kreipties išlaiko.
viena
mirtinai
sužeista.
SKYRIUS VI.
teisėją išmetė iš lovos, bet ji t»k ten žemės drebėjimo nužudė viską,
apie pusė tuzino lietuvių.
6)
Pastalė
gali
būti
sunaudota
Balsavimas.
ką
turėjo.
Atkakęs
Pittsburgan,
nepavojingai sužeidė.
21 rugpjūčio d. patiko nelai titkai būnant mokykloj.
1) Visi nutarimai draugijom da
iš nusiminimo pradėjo gerti ir ži
EXPLIOZIJOS.
mė lietuvį. Joną Paulauską, tu
7) Gaunantis A. Dr-jos pastalę, romi daugumu balsų visų balsuo
noma, praktikos neturėjo, todėl
Acton, Mass. Išlėkė į padanges
rintį apie 60 m. Išėjo iš smuklės turi išpildyti A. Dr-jos blanką pajis sau galą padarė.
ianeių narių (ne kuopų).
ATMONYJO.
parako dirbtuvės American Powbiski įkaušęs ir pakliuvo po gat- sižadėdamas sugrąžinti pastalę
IŠ ST. CHARLES, ILL.
2) Paskyrimas paskolės, patai*
likosi
sugriauta
ir
der
Co.
Trioba
Znnu'i/Ie, Ohio. Gyvenantis čia
vekariu, kuris pusėtinai apkūlė. laiku ir būdu, “Aušros’
Lietuvių
čia
yra
apie
400.
symai
konstitucijos, rinkimai val
27 metų vaikinas, Crales Johson, IŠ KALĖJIMO Į BEPROČIŲ vienas italas į šmotus sudraskyGuli dabar St. Marias ligonbutyje. įstatais pažymėtu.
Darbštus,
apšviesti
vaikinai
čia
ga

dybos
atliekama tiesiu, lygiu h
tas.
patikęs ant kapinių 20 metų mo
J. Paulauskas paeina iš Kauno
NAMUS.
lėtų darbuotis pasekmingai kaip ir
slaptu balsavimu.
gub., Raseinių pav., rodosi Jur
terį Sarah M. Bee, su* britva nu
GIRIŲ GAISRAI.
SKYRIUS IV.
Nezv York. Čia likosi į bepro
kitur, keiti iš miego savo brolius.
barko
parap.
pjaustė jai nosį, lupas ir veidus. čių namus nugabentas buvęs gana
U'ashington, D. C. Atėjo čia Čia lietuviai kuogeriausiame suti
Nariai.
SKYRIUS VTį J
Tokiu mat budu atkeršyjo moterei žymus aktorius James B. Gentry. žinia, jog išsiųstos gesinti ugnį gi kime gyvena. ■
Lietums Sūnus.
“Aušros” draugijos nariais Btidat rinkinio Centro Valdybos
už tai, kad ji už jo tekėti
lietuvaitės,
būti lietuviai
Jis 15 metų atgal nušovė aktorę riose Flathead Indijonų rezerva
Du metai, atgal čia vienas su
1) Centralįnis protokolų rasti*
rėjo.
Magde Yorke ir už tai likosi 14 m : cijoj dvi kariumenės kompanijos, prantantis muziką vaikinas suor
kurie sutinka su A.. D. įstaty ninkas per 2 menesius prieš rin
Ijš PORTLAND, OREGON.
mais, esti rekomenduoti -I ar 2 kimus, išsiuntinėja visoms kuotų kalėjiman pasmerktas. Dabar tapo sugrąžintos atgal, kadangi ganizavo lietuvišką orkestrą, o jau
iš kalėjimo jį paleido, bet pasiro gaisrą užgesino nupuolęs sniegas. šiandien ųet miela klausyti tos or
Čia lietuvių nors yra nuo senai senų narių ir primti susirinkime poms surašą visos draugijos naNE ŽUVĮ PAGAVO.
dė, kad reikia gabenti į bepročių Smarkus lytus ir sniegas puolė vi kestrus griežimo. Ji buvo jau gyvenančių, mažai kam buvo žino daugumos balsų.
Piqua, Ohio. Šešių metų S. namus, nes sėdint kalėjime, jo pro suose šiaurvakariniuose apskri- du kartu kviestą . net Chicagon mas jų vardas. Dabar jau jų var
2) Nariai moka po $ixx> įstoDavis meškeriodamas Minis-Erie tas sumišo.
čiųose, kur siaučia girių gaisrai. 21 d. rugpjūčio lietuviškąjį or das žinomas; nes P. P. AtkoČiu- |jimo ir po 25 centus mėnesinės.
»Ut:

isdmbo mm

LIETUVIAI AMERIKOJ.

.

—■s-bbsese
— Fotografijos prįtaiki- Į deriais, arba registruotuose laiš- bus, jaigu neliaus naikinę girių, uzimartčius
ar kitokias vie- ,
riekvienam urėdui paženklindamos nebeturi jau žmonės dėlko ginčus sutraukė daugybę inteligentų i: ’uraičio •
tas.
Idant
tokius
žmones
pralenk- ;
■urnas
mokslo
tyrinėjimuose.
Norint
prisidėti
prie
šito
ir
pana

*
tuose.
Taipgi
parašykite
savo
plataus
pasaulio.
Buvo
čia
vis
kiek gavo balsų kiekvienas; balsa kelti. Viens sako “girdėjau”, kits
Beto
dar
buvo
pakviestas
iš
Peti,
reikia
parodyti
savyje
augštesšių
klausimų,
neužtenka
vien
ge

aiškų
adresą,
kad
paskui
nebūtų
žymiausieji
mūsų
tautos
veikėjai,
vimo pasekmės pasiunčiamos Cent. “ne, negirdėjai”, ir vėl “girdėjau”
protokolų raštininkui.
— “negirdėjai”, . “girdėjau” — buvo ir daugybė iš kitur atstovų: erburgo profesorius J. Evergeto klaidų su laikraščio siuntinėjimu. ro noro ir darbo — čia reikia ir nę vertę, reikia mokėti geriaus at
mokslo, kurį geriausiai galima įgy likti darbas, negu kiti juos atlie3) Centro protokolų raštininkas, “negirdėjai”. Taip juk gali tęstis Iš Rygos, Liepojaus, Dorpato. zas, kuris, skaitė kasdien po ke Su pagarba,
ti vienoje ar. kitoje mokykloje.
lias
valandas
liaudies
mokytojams
Mari
ViskoŠkicnl.
gavęs nuo kuopų kandidatų rin be galo. Reikia nors kiek numa Peterburgo, Maskvos, \’aršavc«s.
Dabar pažiūrėkime, kas tai yra
Žengiant prie šio taip pageidau
lekcijas
ant
temos:
Peskiriamas
Adresuokite
šiuo
adresui
Kazanio
net
ir
iš
tolimos
Siberikimų rezultatus, išrenka po tris I nyt saiką, kitaip dalykas darosi
pramonė
ir prekyba, kad galėtume
jamo
ir
augšto
siekio,
sutinkame
psychologjjos
klausiMarė
Viskoškienė,
jos,
Tomsko
ir
Semipalatinskc
gavusis daugiausiai balsų ant kiek-1 juokingu.
keletą kliūčių. Viena iš jų ypač sakyti apie jų ypatybes.
8941 Bu f falo avė.,
atvažiavę. Buvo taipgi vienas ir
vieno urėdo; susižinojęs su kan
mums <— tai nemokėjimas angliš
Pramonė yra tai ta žmonių už
Liepos 29 visos paskaitos pasiSo. Chicago, 111.
iš Amerikos, kun. J. Žilinskas.
didatais, jai jie apsiima, paskiria
kos
kalbos,
sunkus
pastojimas
j
siėmimo
šaka, kuri pagamina iš Ža
Dr.
Basanavičius
savo
baigė
jr
P.
S.
Kitus
laikraščius
meldžiu
Ką veikė ir ką nutarė per šį
juos Centro kandidatais ir praneša
P. G. Taurupys “Tėvynėje” kal
nos
medžiagos
reikalingus draugi
reguliarišką
mokyklą,
nes
ten
be
ragino
vikaršta
prakalba,
kurioje
atkartoti.
~
ba apie ypatiškumus laikraštijoje. visuotinąjį susirinkimą trumpai
apie juos koupoms.
jos
gyvenimui
daigtua/
o prekyba
egzaminų
nepriima,
o
mūsų
bro

sus
rinkti
medžiaga
lietuvių
fol

pranešiu,
nors
iš
kalno
pasakau,
4) Visos kuopos tiesiu ir slap Pripažįsta, kad ypatiškumai yra
—
rūpinasi
išdalinimu
tų daigių
liai
ir
seselės
nemokėdami
anglišklorui,
užbaigė
L.
M.
D.
posė

kad
smulkiai
aprašyti
labai
daug
blogas
dalykas.
Bet
.
tu balsavimu iš tų kandidatų iš
tarp
žmonių.
Paveikslan
— ka
džius.
renka valdybą daugumu balsų vi . ‘ "Ks gi būtų — sako — su vietos ir laiko reiktų.
DIENRAftčIO REIKALUOSE.
simas
geležies
rudos,
pertžrpina^M
"
pastoti.
Reikia
taipgi
turėti
ne

Ant
rytojaus
dauguma
atvyku

25 liepos, 8 vai. vakaro prasi
įvairiais nedorėliais, jaigu laik
sų balsavusių narių.
jos
į
geleži
ir
pheną,
ir
išdirbimai
mažai
piningų.
sių
svečių
važiavo
j
Trakus
mū

dėjo
“
Rūtos
”
salėje
susirinkimas
raščiai užsimanytų slėpti jų
5)Rinkimų rezultatus Centro
Nuo laikraščių leidėjų ir redak
Vienok augščiaus minėtas klin iš tos geležies visokių mašinų ii
darbelius
— “Paimkime pirmininko Mokslo Draugijos Dr. sų kuningaikščių pylies' griuvėsių torių susivažiavimo, kuriame pa
raštininkas pagarsina laikraščiuo
tis
galima prašalinti. Gal daugelis daigtų — yra pramonė, t PraSMI ’’
ypatą, kuri tetikta kokiam- Basanavičios prakalba, kuris pa- apžiūrėti, kur liet tviškas dainas keltas svarbus klausimas dienraš
se, nurodydamas adresus išrink
girdėjo
apie Valparaiso Universi gi tų daigtų iš pramoninkų ir par
nors geram darbui, kaip, pa- sveikino visus susirinkusius na- dainuodami ir tarp savęs šneku čio leidimo, praėjo daug laiko, bet
tų*
1
tetą.
Šita
mokykla mums prieina- davimas jų žmonėms — yra pre
čiuodami,
>
visą
dieną
j
praleido.
vyzdin, naudingos draugijos rius ir svečius.
mažai kas atsiliepė, ypač mažai uuausia iš kelių atžvilgių. Čia, kyba. • . -1 _
1
Kita
gi
dalis
apžiūrinėj
d
patį
Vil

Po
to
prasidėjo
kuningo
Saba

sutvėrimui: ji taip-gi negali,
SKYRIUS VIII.
atsiliepė tokių, kurie gali dienraš įstojant, nereikia jokių egzaminų,
Pramonėj
ir
prekyboj turime
išvengti
vietinės
kritikos. liausko referato skaitymas apie nių ir Vilniaus muziejus.
Kuopos.
tį palaikyti, taigi norinčių jį pre piningiškos išlaidos daug mažes tris svarbiausias žmonių {klases —
Fei. Kimskits.
Daug yra mažų apgavikėlių, žiemių-rytiečių lietuvių muziką ir
Aušros” draugija apima vi
numeruoti. Ar visuomenė neat-1 nės negu kitose panašiose moky savininkus, amatininkus ir darbi
Referatas,
muzikos
instrumentus.
kurie,
prisidengę
doros
švar

sas Suvienytas valstijas ir susi
kreipė atydos, ar ji taip mažai in klose, o svarbiausia, tai lieutviš- ninkus. Kiekviena klasė susideda
ku, darbuojasi ypatiškai nau labai gražiai ir grynai moksliškai
deda iš atskirų kuopų.
teresuojasi dienraščiu, kad net kos kliasos, kurias kiekvienas mo iš daugumo ypatingų užsiėmimų.
dai. Ar neužsimoka tokius apdirbtas, visiems labai patiko. Iš
MOTERŲ LAKRASCIO
bendradarbių tas nebuvo plačiai kinys, tos mokyklos turi tiesą lan Darbininkai, praščiausioji klasė,
pagarsinti, kad žmonės, žino jo dauguma susipažino su rytie
apkalbėta (laikraštį ne bendradar kyti. Čia letuvis, milįs savo kal nėra visi tarp savęs lygus. Ga
REIKALUOSE.
dami jų vardus, jau išanksto čių muziką, dainomis, kurios
biai palaikys, bet abonentai, o no bą, gali prasilavinti, susipažinti su besni turi atsakantesnius darbus ir
apie Biržus, Radviliškį, Papilį ir
matytų, kas ji tokie".
Senai praskambėjo sumanymas rinčių užsirašyti balsų visai ne gramatika, santaika ir retorika, o gauna didesnį atlyginimą., i«Taip
Žinoma, yisur, kur vienos ypa- Vabalninkus dar tebevartojamos.
buvo. Tas tai rodytų, kad pla- pažinęs prigimtą kalbą, gali grei pat ir amatininkai — vieni atlie
P. Vabalėlis “Lietuvos Žiniose” tos elgimos kenkia visuomenei, ne Referatui pasibaigus, dar buvo pa leisti moterų reikalams pavestą
čioji visuomenė nejaučia reikalo čiau išmokti angliškos ir kitų da ka sunkius darbus su darbininkais,
toliaus kalba apie Lietuvos inte galima tylėt.
Bet kaltinimuose rodyta instrumentai ir parodyta, laikraštį. Mūsų laikraštijoj kas- dienraštį turėti. Red.)
ir gauną tik kiek augštesnį molykų.
ligentus. Mato juose “ponybės” reikia būti labai atsargiam ir ži kaip ant jų grajyjama. Čia buvo link šio klausimo, išėmus “Darb.
P. A. Olševskis “Lietuvos” No.
Didesnės
išlaidos
šiokios:
moks

Viltį
”
,
nieks
neatsiliepė,
—
nei
antspaudą, pripažysta, kad jie ne noti rubežiai.
Sito-gi labai tan kanklės, skudutis, ragai, rageliai,
27 aiškino, jog reikia žinoti tik
rangus, apimti snaudulio, indefe- kiai nesilaiko ne tik karštuoliai; vamzdžiai ir birbynės.
Publika pritarė, nei priešinosi. Mūsų vy rą dienraščio parėmėjų skaitlių, o las į metus $60, kambarį galima kalauja patįs dirbti rankom^
gauti nuo 50 centų net ir už ma prižiūri, kad būtų atlikta atšaki
rentizmo. Iš kitos pusės per-daug bet ir rimtesni žmonės. Ypač Ame sutiko skardučių (skudučių) cho rai, matyt, į tą dalyką žiuri beša
kad tą žinoti, reikia gauti su ku žiaus, iki $1.50 į sevaitę, valgis čiai darbai. Salininkai gi. ymf
liškai.
.*
- •_
stora siena stovinti prieš juos: rikoje šituo žvilgsniu žmonės bu rą su entuzijazmu.
Nuo moterų gauta daugiaus ponu ir $3.00 prenumeratos. Jai nuo $1.40 iki $3.50 sevaitėj ir, ži paprasti dalininkai, sudeda vienį
Lietuvos jaunimas žino tik girtuo vo labai patvirkę, todėl-gi laikraš
Ant rytojaus buvo svarstyta negu nesusinktų atsakanti pinin noma, dar yra keletas dolarių ningus biznio užlaikymui, kiti
kliavimą. didžiuma gludo tamsy-1 tininkų suvažiavimas ir nutarė, kurie draugijos reikalai, o po pie dviejų šimtų laiškų, ir nuo kele- gų suma, jam atsiųstus sugrąžinti
smulkesnių išlaidų.
* biznį tvarko ir veda.
tos
draugijų
gauta
pritarimas,
jog
bėję, ūkininkai nemoka racionališ- kaip galima, vengti laikraštijoj tų du referatai arba prakalbos:
kningoms. . Čia puikus biznis sako
Amatininkai, yra tai viena
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platesnes
ži
kaip
laikraštis
pasirodys,
.tai
tų
Augustino Voldemaro; Istoriškas
kai žemės dirbti, žemė nualyta, ypatiškumų.
kiti laikraščiai ir aš esu tos pa nias, kreipkitės žemiaus padėtu ad svarbiausių prartonės ir prekyl
draugijų
narės
jį
prenumeruos.
ūkis puola, laikraščiai nesiplatina,
svarbumas kovos ties Žalgiriu ir
čios nuomonės.
k lasų. Jie moki atlikti darbą
resu, o aš visuomet paaiškinsiu.
nuotykių steigti nenorima, liaudis
profesoriaus Jono Yčo: Žalgirio Išviso, galima sakyti daugiaus trįs
Nors mes ir kasžinkiek kalbėsi
sakančiai. Jie y ra reikalingi di
Naujo
meto
mokslas
Valparai

šimtai
gauta
pritaria^.
visur išnaudojama visokių svieto
“Kovoje” tūlas “Jocį Pažįstan kova 1910 m. šios prakalbos pa
me bei rašysime, bet pirm laiko so Universitetete prasidės 20 d. tuvėje ir ofise. Amatininkais vaKaip
matyt
iš
skaičiaus
laiškų,
pereigų.
tis" aprašo “kuningaikščio” Jocio darė ant klausytojų labai gerą
turbut nesurinksime 10.000 prenu rugpjūčio š. m. Nors čia galima dinasi ne tik marinistai, dailycfes ii
Kad pakėlus ekonominį kultū-|historiją. Sako, kad žlugus “At- įspūdį ir ne vienas pasidžiaugė, tai visai nedaug teturime moterų
meratorių, mūsų žmonės prisilai visuomet pastoti, bet geriausiai panašiai, bet lygiai ir raštiniai
rinį darbą Lietuvoje, p. V. buvo has Trading Association”, Jocis ypač iš profesoriaus Jono Yčo, skaitančių. Da mažą dalelę mo
ko patarlės: nereikia pirkti kai apie tą laiką, nes nuo 20 d. rug kningų vedėjai, koresponden
sakęs, reikia tik surasti “linkmę’ nenusiminęs ir dabar vėl rašinėjąs kad ir mūsų tėvynė susilaukė rim terų tas taip joms svarbus suma lio,\ kol meška girioj. Tas pats
pjūčio viskas nuo pradžios prasi- pardavėjai ir taiip toliaus.
(“Liet. Ž. 57). Dabar jau J*s žmonėms laiškus nuo jo naujos tų ir iškalbingų mokslo vyrų. . nias interesuoja.
yra
ir
su
dienraščiu.
Visuomenė
Skaitlius įvairiausių užsiėtrū
deda.
Bet mes tuomi nenusiminsime ir
Paskaitoms pasibaigus, toje pa
ją laimingai surado ir apreiškia “progress Cooperative Associadar nieko apie jį nežino, nežino
Meldžiu kitų laikraščių per- prmonėj ir prekyboj yra taip
laikraštuką
įstengsime
išleisti.
svietui.
Kooperacijos išgelbėsią tion”.
čioje “Rūtoje” buvo surengtas
kokios pakraipos jis bus ir kam spauzdinti šį straipsnelį.
delis, kad kiekvienas žmogus I
Lietuvą! Jos aprūpinsią ir ekono
vaidinimas Vydūno veikalėlio “Ne Nors iš šio pritariančių skaičiaus jis tarnaus. Reikia mums pir
iš ko pasiskirti. Vienok užimti at
Jankauckas,
A.
F.
minius reikalus ir apšvietą paskleisau žmonės”. Gražus tai ir rim (jai visos prenumeratą siųs) ne miausia apie pakraipa pakalbėti
sakančią vietą gali tas, kas moka*
Union
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sią.
tas veikalėlis ypač gerai atliktas galime nei manyti mėnesinio laik (vienos kalbos ir čia pirmyn reika
ii darbą. Tame ii
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atsak;
Valparaiso,
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džiugino visus. Po vaidinimui p. raščio lėšas uždengti, bet mes ti lo nepastumės.
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laikraštis
'
pasiro

Žmuidžinavičius, mūsų žinomas
— sako — toks pavojingas
žinių reikia, bet užtikrintų ėmė
Kad prašlinti tą didžiausią kliū
Vilniuje 1910 m., Liepos
dailininkas, prirengė du paveiks dys ir bus tinkamas Užduočiai, tai
" ūži man tiems ištikimas vietas.
jų.
Red.)tį
Amerikoje, visų pirm reikta pa
skaičius
dauginsis;
lu iš mūsų sodiėčių gyvenimo. skaitytojų
nesunkus ir nedaug atima lai
25-29 d., ”Rutos“ Bute.
Man
rodosi,
dienraštis
turėtų
žinti
angliškąją kalbą ir išsimokin
Ant rytojaus, 29 d. buvo, tarp ko pirmi metai bus sunkiausi,'bet jai
ko. Inteligentui ar šiaip moti
amato.
Amatų mokyklų Ameri
būti
bepartyviškas,
neturėtų
užgau

kytesniam žmogui priguli at-1 Malonu ant širdies, linksmu ir■ kito, apsvarstyta komiteto prane- mums visoms netruks energijos, lioti kieno nors principus, bet tu PRAMONE IR PREKYBA. koje yra taip daug, kad jų toli ne
likti tik techniškąją dalį, pa- gražu matyti, kaip mūsų Tėvynėį Šimas apie tautos namų įgijimą jai visos moters, tam prijaučian rėtų tarnauti visų žmonių reika
Antikas dalykas,
Antras
Kiekvienam ateiviui Amerikoje reikiąį jieškoti.
čios prisidės savo jięgųmfc ir jį
tarti, nurodyti klaidas, patai- keliasi iš miego ir kaip jos vaikaii drauge su dailės draugija.
lams; toksai dienraštis turėtų būti esti blogi arba geri laikai — kaip čionaii į mokyklas priima kaip jauVisuotinas susirinkimas vien- praplatins, tai laimėsime. Žino
syti jas etc., pats-gi darbo pasekmingai varo tikros kultūrosi
moksliškai doriškas, pirmeiviškas, atsitinka. Jaigu darbai gerai eina nūs taip ir senus, be jokio skirtu
balsiai
priėmė komiteto sumany- ma, pradžia sunkiausia, reikia to
branduolis kooperacijoje su- darbą.
turėtų atsakyti visų žmonių reika
mo. Makestįs gi už
I) yri
sispietusiųjų rankose. KoopeJuk kas butų įtikėjęs prieš ke- mą. Visiems aišku, jog be tau tikėtis, bet anot tos patarlės nors lams (bet toks neužganėdintų ir mokestis už darbą neprašei au labai mažos.
pvinut
Kad
si, tai geri laikai. Kada darbai ap
ku r butų mūsų sunkiai, alsiai, bet jai bent pir
racijos ateitis visame pašau- lerius metus, jaigu glitume paša tO6 namų,
ip va
klierikalų, o tokių yra nemažai. sistoję, tada blogi laikai. Grais darbininkam, yra įsteik
kningynas ir kitos mus metus išlaikysim, tai toliaus,
lyje žiba šviesiausiąja ekono- kę, kad mums pasiseks tokią po- ’muziejus,
Red.).
laikais mūsų ateiviai uliavoja kar dinamos vakarinės mokyklos, ku
minės liuosybės žvaigžde, bet ziciją tarp kitataučių užimti čia 1mokslo įstaigos apseiti nebegali neabejoju, jog jam gyvavimas bus
Daleiskime, kad sutinkame su čiamėlėse, alučiu stalus ir grindis rios paprastai pašvenčia mokslui
nieks neapkainuos jos doriš- Vilniuje, kokią mes dabar turime? me. Tatai nutarta rinkti aukas užtikrintas. Man regis, jai jau pono A. Olševskio sumanymu, už
tris vakarus sevaitei. Tankiausia
kąją vertybę”.
Dar ir dabar kauniškei nenori kuoplačiausiai ir kviesti visus tau nebūtų gana išteklians pirmiems simokėti iš kalno po $3.00 prenu plauna, o kada ateina blogi laikai, — panedėliais, seretioms ir ipėtnyKooperacijos, žinoma, geras da- suprasti, kad Vilnius bus su lai- tiečius, kur jie negyventų, prisi metams kas mėnesis po numerį iš meratos už 8 mėnesius, nes tąsyk tai dejuoja ir keikia kapitalistus, Čioms. Apart vakarinių mbkslailykas. Bet ar jos sujudins Lietu- ku Lietuvos centru. Bet jau tas dėti prie šio taip svarbaus darbo. leisti, tai reiktų kas antras mėnesis pačiam išleistojui (kas juom ne kad skriaudžia darbininkus, Dėt nių yra korespondentinės mįckslaimažai kas tęsistengia ištirti prie
Sako: rinksime 5-kerius 10 me ar, kas šešios sevaitės leisti, kol
vos veikėjus — kasžin. Gyvuo- aišku. Čia susispietė daug inteliužbūtų) nereiktų baimytis, kad įdėti žastis gerų kr blogų laikų, ’abū nės, kurios prirengia žmo
finansai
sustiprės.
Betgi
šitą
sujančios Lietuvoje vartotojų drau- gentų prie lietuviškųjų redakci- tų, bet galų-gale surinksime rei
►nėj
ėmimui
augštesnių
vietų
pi
piningai
gali
žūti
nesusirinkus
nei
gijos iki šiol, rodos, nedaug ką jų, čia dar supranta mūsų kalbą, kalingą kapitalą; juk mūsų tauta manymą mums nepriderėtų aplei- 5.000 prenumeratorių, bet nereikia retas stengiasi susipažinti su svar- ir prekyboj.
tejudina. O, anot p. V., ir joks da- nors jau nebenori kalbėti, — liau- skaitlinga, tik reikia mokėti išbu sti; jau kartą sumanius ir prita užmiršti, kad nei viena pramonė biausiu šios šalies dalyku — pra
Todėl besibaigiant vasan kada
r
.
lykas nieko nejudina. — Gal būt, dis, žemoji klesa. Kas metai vis dinti miegančius brolius po gra- rus, reikia kaip galint stengtis neatsistojo iš sykio ant tvirto pa mone ir prekyba. .
visokios
mokslainės atsidaro, pri
Žmonės, kurie geruose laikuose
Ir ištjesų,
sakytume, Lietuvoje dalykai eitų dauginasi ir dauginasi skaičius vi- šį-kitą ir surankiosime. Užma įvykdinti ir palaikyti.
m pamato (atsistoja išsykio tvirtai to praleidžia savo laiką karčiamose, derėtų kiekvienam, nori
kįtaip, jaigu lietuviai persiimtų šokių valdininkų (urėdninkų), ku- nyta statyti didelius ir gražius na argi nelaikąs mums turėti savo kia pramonė, kokios reikalą vi
: kokį
gerinti
savo
būvi
pasii
anglų priežodžių “that which is rie užima gana augštas vietas, tai mus, kad nebūtų gėda prieš kitus reikalams pavestą laikraštį? Tūta suomenė atjaučia. Red.), bet su besidžiaugdami, o bedarl*ei atėjus amatą ir mokintis.
dejuoja,
yra
vargo
pelės.
Var

worth doing at all is worth doing bankose, tai mokyklose ir kitur. ir kad butų patiems kuo pasi New Yorko lietuvaitė šiaip kvie laiku išsidirbo, atsistojo ant stip
Daug pramoninkų ir pj-ekėjų
gas yra jų likimu, protas jų yra
Visuotinas
Mokslo čia vientautes prie drabo: “Aš pil
well’\ o mestų lauk rusiškąjį “kak Čia gy vuoja kelios, taip svarbios džiaugti.
Amerikoje
per apšvietą iŠ ‘darbi
rių kojų.
užmigęs, veda jie aklą gyvenimą
popalo ”. .
mūsų kultūrai draugijos, kaip draugijos susirinkimas, žinoda nai tikiu”, rašo jinai, “jog jūsų už
Tas pats ir su mūsų dienraš ir šviesesnės ateitės jie nesulauks. ninkų pavirto žymiais biznieriais.
4
Lietuvių Mokslo Draugija, Dai- mas gerai, kad amerikiečiai ir da manymas įvyks, nes neabejoju, čiu. Jaigu jis pasirodytų, jo bū
Žydai tą senai suprato, ir
*
n
lės Draugija, Savitarpiečių Pašei., bar neatsisakys prisidėti prie šio kad mūsų moterįs supras to laik vis butų užtikrintu. Be abejonės Bet nei .vienas žmogus. nėra pri-. taip pat, kaip ir mes, t
verstas,
visą
savo
amžių
„
kęsti
Inteligetijos klausimas tikrai da- Kanklės, moksleiviams šelpti Ži- taip svarbaus dalyko ir šelps kaip raščio reikalingumą, nes tik per,■ visi lietuviški pramoninkai plak
čion atvažiavo, dabar užima, aųgšbar yra svarbiausias Liteuvos laik- būrelis, kelios draugijos laikraš- ir visados šelpė savo dolariais tė moterų reikalams pavestą laikraš tųs prie dienraščio praplatinimui skurdą. Vargingiausis darbininkas čiausias vietas. Laikas butų ir
raščiuose. Kaip “Liet. Žiniose”, čiams ir kningoms leisti ir k. Tai- vynę, nutarė: pralyti profesorių tį mums geriausia proga apsišvie apie juos žinių. Mūsų agentai, jaigu tik pradės protaut apie savo lietuviams kaip galima daugiaus
taip "Viltyje” spausdinama daugy- gi jau ir dabar Vilnius yra židinys ir gimnazijos inspektorių Jono sti; tai pirmas ir tikras žingsnis sandarbininkai ir patįs prenume likimą ir panorės surasti geresnį susipažinti su šios šalies pramoMa*
būvį, nepasigailės triūso suradi
Yčą, kuris važiuoja Amerikoj prie žinios ir inteligentiškumo....
bė straipsnių sulig to klausimo, mūsų tautos atgyjime.
ratoriai prisidėtų prie praplatini mui atsakančio kelio, tai ir gerovę ir prekyba, ir parodyt, kad, turini
Man
nei
manyt
nesinori,
—
ji
baigia
viešėti,
kad
jis
apvažinltų
dides“Vilties” N. 87 Liudas Gira paDabar vėl Vilniečiai, kad tulaisvę, mūsų tauta gali užimti
mo.
atras.
lietuvių' ameriklnų savo entuzijastišką laišką—kad mū
brėžia, kad dabartinė Lieuvos i n- rėti savo pastogę, įsikūrė kliubą niuosiuos
augšoausią vietą draugijoj. Ma
Todėl neabejokite leidėjai ir nePramonėje ir prekyboj, taip pat
teligentija yra labai nutolus nuo “Rūtą”,, kur turi savo vakarus ir centrus ir plačiau paaiškintų apie sų moters butų taip civilizacijoj jieškokite tokio filantropo, kuris
žiau svajonių, o daugianj
tautos namus, rinktų aukas*, tai atsilikę, kad nesidrovėtų pačių mus apsiimtų didelę sumą paskirti ri kaip ir augštose kopėčiose yra ko darbo murps peikia ir tą darbą:
s liaudies, nuo tautos.
visokias paskaitas.
yra
butų Lietuvių Mokslo Drau vyrų, kurie jau kelioliką laikraš zikai, bet imkitės patįs, o visuo daug laipsnių. Beveik visi žmo pradėti laikas yra dabar. H t
"Sutraukę ryšius su soTą visą matydamas, negali negijos
delegatu aukų rinkime, nes čių turi, bet aš tikiu, kad šis bal menė parems, nes ji dienraščio nės pradeda nuo žemesnių laips
džium, o ir persikėlę miestan, tikėti, kad mūsų visuomenės vei/. J. nerimavo- ič.
nemoka ar gal nenori surasti kėjų, ir šiaip jau atgyjančių lie- be ameriklnų mums butų sunku sas pasieks kiekvienos moteries laukia (ji to neparodė. Gali būt nių ir lipa augštyn — tiek, kiek jų
_į_>
pastatyti. Profesorius Jonas Yčas dvasią ir užgaus jausmą inteligen nekurie parems, bet ar- tų pakaks, smegenįs, išsiivinimas, drąsa ir ga
bendrų ryšių su miesto liau- tuvių skaitlius čia žymiai auga,
KUO
ATSIŽYMI
MOŠŲ
bumai leidžia. Bet apart tų visų
dimi, vis aiškiau parodo jai, I Visų
svarbiausia
kultūriška noriai su tuo sutiko ir pasižadėjo tiškumo, kuris pas jas dar nepa- tai klausimas. Red.).
ypatybių turi dar turėti spėką, va
jog jie "inteligentai”, augštes- įstaiga, kur susivienija ir drauge surengti, Amerikoje nuvažiavęs, budęs”.
J. D. Taunis.
“Vienybė Lituvninkų” [fr 4. ®e
dinamą geru budu. Paveikslan,
Geistina,
kad
šitie
kilti
žodžiai,
keletą
viešų
paskaitų
iš
Lietuvos
nio luomo žmonės; vis augs- darbuojasi visų partijų ir įvairių
niausiomis sudilusiomis raidėmis. ;
girtuoklis,
apgavikas
ir
šiaip
neti

kuriais daugumas pritariančių mo
*
čiau užsiraukia “savojoj sfe- pažiūrų žmonės, kurią galima pa istorijos.
“Tėvynė” 4- literatiška j sausli
kusio būdo žmogus pramonės ir
Jau pradžioje rugpjūčio ponas torų išreiškė pritarimą, išsipildy
roj ’, kurion liaudžiai "za wy- vadinti mūsų visos tautos įstaiga
geprekybos kopėčiose nepasieks augš
MOKSLO SPINDULYS.
sokie progi”.
— tai Lietuvių Mokslo Draugija. profesorius išvažiuoja Amerikon, tų, kad jie pažadintų lietuvaites
“Lietuva” -— begalo dii
to laipsnio, nes visų pirm neįgys
apšvietos.
Ir
aš
kar

prie
1 aigi teisingai tur būt Dr. J. Ji per trejus metus savo gyvavi- kur žada pasilikti visą mėnesį.
ožių skaičiumi, sudedamu | vietų
tusi
tikėjimo
savo
perdėtinių
ir
Mokslas
tai
kibirkštėlė
protiš

šu
toms
.lietuvaitėms,
Šliupas buvo sakęs, kad Lietuvoje mo įgijo simpatiją lietuvių tarpe
Po to dar buvo visa eilė refe tu
tikiu, jog mes šitame dirbę lai kos šviesos, kibirkštėlė, kuri su žmonių su kuriais turės reikalus. numerį.
pradedanti viešpataut ar tebevieš- ir yra daug nuveikusi. Jau turi ratų.
(be
judina žmogaus jausmus, atidaro Švelnus ir doras žmogus turi at “Kova” -J labai augi
pataujanti lenkbajorių dvasia.
savo gana didelę biblioteką (apie
Dr. J. Basanavičius skaitė: Ku mėsim, ir neužilgo) paskleisim
iraipspadanges)
veik
siekiančiu
slaptybių duris, priverčia mąstyti, virą kelią pasiekti augščiausį laips
, 10 tūkstančių tomų) ir nemaža
ningaikščio Andriaus Poniatovs šviesos spindulėlį į kiekvieną lie
užsiduoti sau klausimus, o pas nį. Malonus, šviesus ir gabus nių stylium it labai veikli admi;
tuvišką
kampelį!
Pasirodysim
tik

*
♦ ■
rvisokių daigtų tautos muziejuje.
kio 1791 m. išleistoji “konstitu
nistracija.
žmogus yra visur pageidujamas.
"Vienybės Lietuvn.” N. 34 p.
ši draugija kasmetai sušaukia cija” (komplanacija) Veliuonos roms lietuvėms, veikiančioms savo kui juos risti, laikoma augščiausiu
■J VtfMMI pirmei
“Katalikas”
Paminėtos
čion
ypatybės
yra
siekiu.
Buksnaitis ragina įkurti daininin- vasaros metu visuotinus L. Mok. storastystės valstiečiams. Dr. J. tautos labui, kaip didžiosios Lietu
viškos
košės
katalikiškam
Pasižiurėjus aplink, tarpe dau tvirčiausias pamatas atsiekimui,
kų susivienyjimą. Įsikūrus dai- Draugijos susirinkimus. Tie vi- Trzebinskio skaitymas: Floros ty vos sesers jau sen^i pasirodė!
“Keleivis” — kelionėn
gybės
klausimų, randame klausi augštesnio laipsnio pramonėj ir
Goethee
žodžiai:
nininkų susivienyjimui, nebebūtų suotinieji susirinkitnai labai didelę rinėjimas mokslo žvilgsniu, pro Mirštančio
,noma kur.
r J®
prekyboj.
Bet
to
dar
neužtenka,
tokios bėdos, kaip dabar kad yra, rolę žaidžia mūsų tautos atgijime, fesoriaus Ed. Volterio referatas: “Šviesos, daugiaus šviesos”, lai mą girininkystės, į kurį mes be
“Draugas” — dideliu žipojimi
kad
atsiekus
gerų
pasekmių
rei

su dainininkų neuolumu, gaidų pri- Čia mat suvažiuoja išvisur ihte- Mokslo uždaviniai tyrinėjant Lie būna mūsų siekiu! nes tik apšvie- veik neatkreipiame atidos. Iš sy
kia nuodugniai pažinti dalyką — evoliucijos, visais keliais vedam
re^gimu ir dirigentų stoka, {kur- ligentai, išblaškyti po visą platų tuvą. Atstovo A. Bulotos prane toj mūsų laimėjimas! Tik ap- kio tas dalykas pasirodo nevertas
biznį, — reikia mokėti atsakančiai čios į Rymą.
lt _ dainininkų srsi vienyj imas nesą pasaulį; suvažiuoja pasitarti, pa šimas apie Medegos rinkimą Lie svietą gyvenimą mums suteiks! svarstymo, bet arčiaus prisižiūrė
“Laisvoji Mintis” — tuo pa
atlikti svarbiausius darbus. Tam
sunki:, tik riekią apie tai pagalvoti sikalbėti nors kartą per metus tuvos žemlapiui, kuningo Žiogo Todėl savo spėkas ir energiją jus, pasirodo didelė jo svarba, ką
čiu, tik priešingon pusėn.
reikia
nuolatai
lavinti
savo
pro

mūsų dainos vadovams ir drąsiai apie visokius mūsų tautai svar-- refratas Tyrinėjimas Imbarų ka naudokim jos atsiekimui, o mums jau patyrė pav. Suvienytos Valsti
“Saulė” — užtemimais.
Reikia pasiskirt
jos Amerikoje. Tos valstijos ke tą ir gabumus.
stverties darbo.
bius reikalus.
pų, Telšių pav. P. Matulionio re tas pilnai apsimokėsi /
“Darbininkų Viltis” — tuo, kad
sau takas ir nei ant valandos ne
*
H ^*7*
Sakau tas yra svarbiausia, nes feratas — Lietuvos floros tyri-’ šiuomi irgi užkviečiu prenume letą desėtkų metų atgal be jokio apsistoti kelionėje. Reikia taip
*
)* egzistuoja.
*
•
tokiu keliu eidami, turėsime dau- nėj imas ir herbarijų taisymas. Bu ratą siųsti, nes jau pirmas laik atžvilgio naikino savo girias, o da pat būti pasirengusiam išlaikyti
“Žvaigždė” — išėjimu iš ma“Katalike” vėl patalpinta “re-lgiau nuoseklumo ir pasekmingiau vusio atstovo P. Leono: Apie lie raščio numeris rengiamas, ir kaip bar pamatė, jog taip elgdamiesi,
daug nepasisekimų, nes nei vienas
zoliucija” prieš “Lietuvos” repor-1 darbas eis. šiemet visuotinas su- tuvių papročių teises, jų liekanų tik viską atsakančiai surengsiu, tai netik neteks medžių pastatyti na
“Dilgėlės” — prunkštavimu ir
takas — nei vienas kelias pramo
Prenumeratps mus, bet ir malkų jau kaip ir
terį už jo aprašymą 4-tos liepos sirinkimas buvo labai skaitlingas, užrašinėj imas ir programa joms pradės išeidinėti.
vidurių
liga.
nėj ir prekyboj nėra tuščias, neju*
apvaikščiojimo ir už paskiau jo I Iš anksto prirengtos paskaitos, rankioti. Kaz. Būgos: Dvika- kaina vienas dolaris metams. Pi nebėra.
“
Dagia
1
, dintas. Visur atrasime žmones,
parašytą pasiteisinimą. — Ištikto, | svarbus klausimai dienos tvarkoje, mienės lietuvių pravardės. Aleks. ningus meldžiam siųsti money or-

1$ LIETUVIŲ LAIKRASŽIŲ.
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Mabel CoHtns.
'
reikalinga tam, kuris pasirenka savo taką.
islamo praktikos; vėliaus Juomi pradėjo vadinti tą mokslą,
-Kur
ji yra randam^? Apsižęlgus aplink ne
kuris mokina iš Koranu ir iš Chat^oTišveda padavadiji
sunku
matyti, kur kiti žmones savo stiprvjbę
mus, turinčius įstatymo galybę. MėnMs mokytoj apalai
randa. Josios versme yra gilus įsitikinimas.
lokįnęs,
kiek jis pats
kis, nusisiunčiąs ant Mahometę ir nr
’!
Su paveikslais
Su šita didžiąja dorine jiega randas prigim
Vertė J. Laukis.
težinojo, naujai atsivertusius malditfpb ųjrbinimo, ilgainiui
tame žmogaus gyvenime spirtis, kuri pagelb
tampa mokytu teoretiku, kuris iki fuižn£)žiui žino ir gali
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.
sti jam, nors jis silpniausiu butų, žengti prie
pasakyti, kaip reikia elgties visose |ryvAimo aplinkybėse,
IV.
kin
ir apveikti. Apveikti ką? Ne sausumiš,
tįuvo
parašyta
KoŽinoma, tas nebuvo sunku, jei sykį jfa
Viena aiški pamoka išmokta visų staigių ne pasaulius, tik save. Su šita augščiausia
rba^nurodyta
pasireranc, įsteigta Mahometo Chadite, į*
kančiakenčių ypatingai bus pravarti mums ši pergale įsigaunama visybėn, kur viskas kas
Teologijos profesor. Amsterdame,
miant jo pavyzdžiui. Bet kas gi žjniojty visas padavas ir
kaip reikia ilgėsi, jeigu jos priešinįf vienos kitoms, arba toje apkalboje. Dideliame'skausme yra pasie pastangos gali būti pergalėtu ir įgytu, tųoVertė J. Laukis
nesitaikė su Koranu? Tąsyk reikėjb du6ti maž daug dik- kiamas 'aipsnis, kur jis nėra atskiriamas nuo jaus stojas ne jo, tik juo patim.
Užsidėti šarvus ir eitizkaran, pasiduodant
toką laisvę proto išvedžiojimams ir daruti pasirinkimą su jo priešigalio, smagumo. Tas teip ištįkro yra,
skiriamas skaitymui, vadinasi, skaitymui garsu. Ilgai lyg nuosavo supratimo. Veikiai iškilo nesutikimai net bet nedaug kas turi tiek didvyrybės ar pajie- progai numirti kovos sukury, vra lengvas
niui šitas skaitymas pavirto į savo budo mokslą, toli ne terp pačių pirmiausių autoritetų ir,' kadangi aplinkybės ne gos kentėti iki tokiam tolimam laipsniui. Jis daiktas; stovėti ant vietos vidui pasaulio ki<8r
kiekvienam pasiekiamą, teip kad šitą šventą knygą skaito tiko laisvesniam supratimui mokyklos viduje stengtasi kas yra sunkus pasiekti kokiu kitu keliu. Tiktai gėsio, užlaikyti tyla kūno sujudime, tylėti tarp
ne teip, kaip visas kitas knygas, tik kaipo Torą sinagogoje, sykis visgreičiaus laikytis korano ir padavos raidės; ypa keli parinktiniai turi milžinišką pašaukimą tūkstančio jausmų bei geismų šauksmų ir dar
iš dalies skaityte, iš dalies gieste. Be to, kiekvienam deda tingai zachiritai šitą palinkimą nuvedė iki juokų. Praktiš prie smagumo, kuris leidžia jiems nueiti į kitą gi be jokio šarvo ir be jokio skdbįnimos ar
ma priedermė išmokti atmintinai gerokus straipsnius; bei kas būtinumas noroms-nenoroms privertė pasiduoti kai- jo kraštą. Daugumas turi jiegos tik gėrėtis karščiavimos paimti mirtingą savumos žalų
buvo, ir dabar yra, nemaža žmonių, kurie žino atmintinai kuriems žymesniems senovės įstatymo mokytojams. Tokiu ir tapti gėrėjimos vergais. Bet žmogus be ir jį užmušti, nėra lengvu daiktu. Bet tas..
budu visi vėlesnieji mahometonai, jei tik jie pripažysta ofi- abejonės turi savyje reikalaujamą didvyrybę ir yra padarytina; ir jis gali būti padaryta
cialinius rinkinius Chadit, vadinas, jei priklauso prie Sun- didžiąjai kelionei, kitaip, kaip kankiniai galėtų tik lygsvarybės valandoje, kuomet priešas yra
nitų, dalinasi į Chanafitus, Malikitus, Safeitus arba Chan- šypsotis viduj kančių? Kaip paskutinis nuo nuramintas tylos.
Bet šitai augščiausiai valandai yra reika
blitus, žiūrint į tai, ar jie autoritetu pripažysta mokyklas dėmininkas, kuris gyvena smagumui, galėtų
Abu Chanifo, Maliko, Safei arba Achmedo Chanbalo; ši antgalo pajausti savyje dieviškąjį dvelkimą? linga tokia stiprybė, kokios nereikalauja mišLj----------- -—■—•—
—
laukio didvyris. Dydysai kareivis turi būti
tų mokyklų įsteigtojai gyveno II ir III Chidžros metašimAbiejuose šituose atsitikimuose galėjimas perimtas gilaus įsitikinimo į savo reikalo tei
čiuose. Skirtumas terp šitų keturių linkmių, arba, kaip
randas kelio suradimu; bet pertankiai šitas sumą ir savo priemonės teisingumą. Žmo
paprastai sakoma, Madshabų labai nežymus, idant reiktų
galėjimas
būva sunaikintas išsigandusios prie- gus, kuris kovoja su savim ir iškurni mūšį, tą
imtis čion jo aiškinimu, tuom labiau, kad šitie šešėliai į
gimties
persvara.
Kankinys įgyja * aistrą gali padaryti tik žinodamas, kad toje karėje
cisybę nedaro jokios intekmės.
skausmui
ir
gyvena
sulyg
didvyriškos kančios jis daro vieną daiktą, kuris yra darymo ver
Bet nors tiesažiniai vienval stengėsi išvesti viską iš
.1 */
sąvoka;
nuodėmininkas
būva
apjakintas do tas, ir žinodamas tą, jis laimi dangų ir pra
Korano ir Chadit, vienok be to, jų supratimu, buvo dar
ros
mintimi
ir
garbina
ją
kaipo
tikslą, siekinį, garą kaipo savo patarnautojus. Teip, jis sto
dvi įstatymų versmės, nors toli nevienokios vertybės, bupatį
dievišką
daiktą,
kuomet
ji
gali būti die vi ant abiejų. Jis nereikalauja dangaus, kur
’ent: visuotinas valsčiaus susitaikymas (irjma) ir spren
viška
tik
kaipo
dalis
tos
begalinės
visybės, smagumas yra senai žadėtu atlyginimu; jis
dimas sulyg analogijos, (Kijas). Susitaikymas čion, kaip
kurioje
randasi
teip
yda
kaip
ir
dora.
Kaip nesibijo pragaro, kur skausmas jo laukia jo
ir visuomet buvo nedaugiau kaip prastas teisiamybinis sū
galima
bapabaigumą
dalinti,
—
tą,
kuris
yra nubaudimui už jo nuodėmes. Sykį ant visa
numis, kadangi ištikro valsčius niekuomet nebuvo vienos
nuomonės; vienok gana suprantama, kad jau pirmame vienas? Suteikti daiktui dieviškumą būtų teip dos jis pergalėjo tą besimėtantį žaltį savyje,
chidžros metašimty sulyg daugelio klausimų įvyko tam pat išmintinga, kaip paėmus stiklą vandens kuris krypsta iš vienos pusės kiton savo to
tikras vienamaniškumas, nors priimtų taisyklių įstatymybė iš jurų, sakyti, jog tai yra vandenynas. Van lydiniu lietimo geismu, savo vien valiniu j. Ieš
Pa v. 59. Miniatiuri&k&s Korano išdavimas,
ir negalėjo būti* patvirtinama Mahometo pavyzdžiu, arba denyno negalima atskirti; sūrusis vanduo yra kojimu smagumo ir skausmo. į Sykį pergąlę
tikrai laimėjęs jis niekuomet daugiaus neq»evisą Koraną. Todėl vargiai tereikia minėti; kad visuome prirodymais imtais iš Korano ir padavos. Teisybė, šitam didžiųjų jurų dalimi ir jąja turi būti, bet gi bės ar klyks iš džiaugsmo pamanęs apie tai,
niško apšvietimo dalyke Koranas lošia labai svarbią rolę, pasinaudodavo, kiek buvo galima, surastomis vėliaus pa- mes nelaikome juros rankoje. Žmonės teip ką jam ateitis žada. Tos degančios jausfys,
o kartais net buvo vienintele švietimo medžiaga; juomi pa davomis, liet ilgainiui ir šitas būdas pasirodė nepatogum:, aistriai trokšta asmeniškos galybės, l!ad jie kurios rodėsi jam vieninteliais jo esimo
remtas patsai kalbos mokinimas, teip kad islamo platini tąsyk vienanianybės teorija, visuomet turėjusi tam tikrą pasiruošę yra suteikti begalinumą taurei, die parodymais, nėra jo daugiaus. Kaip tad
mas eina drauge su arabiškos kalbos platinimu, ir visa ma praktišką vertę, suteikė geidaujamą priežastį davimui ke viškąją sąvoką formulai dėlto vien, idant jie gali žinoti, kad jis gyvena? Jis žino tą
hometonų rašliava ar ji bus arabų, persų, turkų ar malajų lio naujai kylantiems manymams bei suopročiams ir už galėtų manyti ją turį. Tai yra tie, kurie ne iš ginčystės. Ilgainiui gi jis nei nepaiso j
kalboje, yra apstinga atminimais, numojimais, iš vyzdžiais tvirtinimui tų iš jų, kurie buvo visų priimtas, šitam buvo* gali iškilti ir pasiekti Aukso Angos, nes didy- čytis apie tai. Jam tąsyk yra ramuma ; ir
perimtais iš. Korano, • Apskritai sunku yra pakaktinai in- priimta už aksiomą, jog negalima, idant valsčius vienbal
ramumoj jis suras jiegą, kurios jis trolio
kainoti didelę šitos knygos vertę tikėjimiškam viso maho- siai galėtų priimti melagingą manymą ir tokiu budu jam sai gyvenimo dvelkimas juos sumaišo; juos Tąsyk jis žinos, kas yra ta tikestis, kuri gal:
apima
baimė,
išvydus
kaip
tas
dideliu
yra.
buvo pripažinama kaipir neklaidingumo ypatybė. Bet esant
metoniškoio svieto gyvenimui.
kalnus vartyti.
| ,
Daug mažesnę intekmę turėjo kita senovės islamo padavų gausybei tik teparsiėjo kreiptis ypatybė. Bet esantį Stabmeldės laiko savo. stabo paveikslą savo
širdyj
ir
visuomet
žibina
žvakę
prieš
jį.
Tai
versmė: padava, nors istoriškam tyrinėjimui ji suteikia ap taikymo; dar labiau rybotai buvo panaudojamas ne visų
. n. . 1 u . I
yra jo ir jam yra smagu prie šitos minties,
Stingą medžiagą. Išpradžių. padava perdavipėta -žodžiu, augštai branginamas sprendimas sulyg analogijos.
‘
Tikėjimas
sulaiko
žmogų nuo tako, nę]
kadangi abelnai rašliaviškas arabų veiklumas prasideda tik
Bet ir iš kitų pusių knygos fik turėjo savyje tulus da net jis lenkiasi su nusižeminimu prieš jį. Pas džia .jam žengti pirmyn dęl įvairių labai j i
nuo antro Chidžios metašimčio. Padava arabų kalboje lykus, kurių negalima buvo rasti Korane ir Chadite, o ku kiek dorų ir rikėj imiškų žmonių šito paties kių priežasčių. Viena, jis Įdaro didelę pabai
vadinama Hadith ir apima nevien tą, ką, be užrašyto Ko rie tuomi nemažiau labai svarbu buvo žinoti, būtent: koki stovio nerasime? Gilumoje širdies dega žva dą atskirdamas gerybę nuo blogybės. Gar
rane pasakė, ar nuveikė Mahometas, bet paduoda teipgi pasielgimai reikia laikyti privestinais (fardk), koki pa kė prieš naminį dievą, — savinamą jo garbin nepažysta tokio atskyrio; musų doriniai
maždaug nuoseklesnes žinias sulyg Mahometo gyvenimo ir naudotinais (sonna),- koki leistinais arba abejutais (Italai), tojo ir pavestą jam. Žmonės laikosi su nu- draugijiniai dėsniai duoti mums musų ti
jo vienlaikių. Korane nėra pilnos įstatymų sistemos teip. koki, antgalo, netinkamais (makruh), arba visai užgina simininga įkibą šitų dogmų, šitų doros dėsnių, j imu, yra tokiais laikiniais, tokiu musų pa
kad labai greitai po Mahometo myriui įvyko dideli nesusi mais (haram). Kuo pasiremia šitas dalinimas pavieniuose šitų principų ir tikėjimo būdų, kurie yra jų savotiškumo daiktu ir esimo lytimi, kaip Į
pratimai sulyg to, kaip reikia elgtis viename ar kitame at atsitikimuose, apie tai čion nešnekėsime. Teip-pat reikėjo, naminiais dievais, jų asmeniškais stabais. Pa rimai ir draugijiniai skruzdžių ar bičių itėssitikime. Tad, žinoma, su klausimais pradėjo kreiptis prie žinoti, ar tam tikras padavadijimas yra dedamas prieder- sakyk jiems nesiliaujamą liepsną deginti tik niai. Mes išeiname iš šito, kuriame šitie ds iglikusių gyvais Mahometo šeimynos narių ir jo artymų mėn kiekvienam atskiram asmenui, ar tik visam valsčiui. bepabaigybės pagerbimui, tai jie nusikreips tai atrodo galutinais, ir mes užmirštame įpic
draugų, pav., prie jo išmintingos ir veiklios pačios Aršos, Šitai, pav., šventos karės užsakymas nėra pavieniška prie nuo tavęs. Koks jų peikimo būdas nebūtų ta juos visai. Šitas yra lengvai priparodoma
klausdami jų, ar neišsitaįrė kaip nors Mahometas sulyg pa derme, bet ji riša valsčių, kuris turi pildyti ją tik tąsyk, vo protesto, pas juos jis paliks' skaudžios tuštu kadangi plačių minties ir išminties papročių
našaus atsitikimo, arba kaip jis pasielgtų panašiame atsiti kaip įstatymiškas valsčiaus galva prie to tikinčius pašauks. mos jausmą. Prakilni žmogaus siela, tas gali žmogus turi siaurinti savo gyvenimo dėsttU
ją.
kime. Tas ką pranašas Sonna veikė, ar leido, buvo nor
Knygos fik rubežiuojasi tuomi, kad jos paduoda pa masis karalius, kuris yra pas mus visus, žino gy vendamas tarp kitų žmonių. Šitie žmoę ės,
ma, prie kurios pasekančios kartos stengėsi, taikyti savo davadijimus sulyg tikinčiųjų elgimosi, paties gi tikėjimo gerai, jog šitas naminis stabas gali būti iš tarp kurių jis yra svetimu, turi savo gt tai
pasielgimus. Suprantamas dalykas, kąd visuomet buvo mokinimo jos neliečia. Bet męs išeitume visai ant klaidin
mestas ir sunaikintas visuomet, — kuris yra įsišaknijusius tikėjimus ir pavddėjamus įs p*
gana žmonių šiteipos elgiančiųsi. Išpradžių, be abejonės, go kelio, jei sulyg šito spręstume, jog tikėjimo pildymas
kinimus, kurių jis negali žeisti. Jei jis a ira
elgėsi gana sąžiningai, kadangi atviras melas galėjo būti nebuvo jų rašėjų paisomas. Greičiau priešingai, jie skai be galutinybės pats, be jokios tikros ir pilnos galutinai siauro ir negalvojamo proto, tasį jis
gyvybes.
Ir
jis
tenkinosi
savo
neatmainomais
parodytas likusių ^Vvais pranašo draugų, bet neužilgo pra tė pats iš savęs suprantamu dalyku, kad šituose klausi
mato, kad jų dėsnio ir tvarkos lytis yra tp
sidėjo įsiskverbti melagingos žinios, kurios smarkiai pla muose reikia tvirtai laikytis Korano ir imdavos ir jų su gyvybės dėsniais gali būti laikomas laikinai. gera kaip ir jo. Kas jam tad daryli,
daryti, jei
jei!
tinosi apielinkėse, esančiose toli nuo islamo lopšio. Ilgai pratimui visai yra be reikalo duoti tikresni aiškinimai, nes Jis užmiršta, kad bepabaiginis yra jo vienin pasiduoti laipsniškai jų taisyklėms? Tolią
niui tokiii padavų skaitlius išaugo iki begalės, teip kac tame galima butų numanyti norą taisyti Allachą ir jo pa teliu prieteliu; jis užmiršta, kad jo garbė yra jei jis pagyvena tarp jų ilgus metus, tat
tatj
beveik kiekvienas pasielgimas, kiekvienas manymas at siuntinį ir toksai darbas lengvai galėtų nuvesti į eretikybę jo vienintele prieglauda, — kad jis vienas te trus atskyrumo kraštai nusitrina ir jis Į įpa
rado sau išteisinimą atsakančioje padavoje.
ar net netikybę. Didieji teisažiniai aštriai ir kuosmar- gali būti jo dievu. Ten jis jaučiasi kaipir be liaus užmiršta, kur jų tikestis baigiasi, o jo
J<>
Šitas vertimas blogybėn turėjo antgalo tapti aiškiu ir kiausiais išsireiškimais uždraudė užsiiminėti. dogmatiškais namų; tarp pašvenčiamų gi jo duodamų savo prasideda. Bet ar jo žmonėms pridera saJįrpatiems arabams ir dėl tam tikro užtikrinimo, jog turima klausimais; sunkiuose padėjimuose reikia kreiptis prie Ko ypatingam stabui jis randa trumpą atsispyri
ti, kad jis padarė negerai, jei j is neįžeidė nei
. reikalas su tikrąja padava, rimtieji tyrinėtojai ėmė tikrą rano ir padavos, o jei matytųsi, kad nurodymai vieno ir mo vietą ir dėlto jis karštai laikosi jos. •
vieno ir pasiliko teistini?
tik tokią padavą, kurios perdavimą perdėm galima buvo kito prieštarauja vienas kitam, arba nėra aiškus, tai visai
Nedaug žmonių teturi narsą net pamažu
Aš neužsipuolu ant įstatyirio ir tvari
nusekti iki pačių akiregių. Net ir tuomet, kaip padavos l>e naudos yra j ieškoti, dėlko tai teip. Žinoma, tuomi jie atsistoti prieš didžiąją vienatvę, kuri guli iš aš nekalbu apie šituos dalykusj su aštrumu
buvo užrašytos, skaityta reikalingu paduoti visą liudininkų parodė savo nežinybę, kurios išpažinimas nors ir buvo šir lauko jų ir turi gulėti, kol jie yra įsikabinę į niekinimu. Savo vietoje jie y»a teip svat
eilę nuo pirmojo pasakotojo iki paskutiniam; šito papro dingas, bet su laiku turėjo pasidaryti nepatogum jiems pa asmenį, atstovaujantį, tąjį “Aš”, kuris jiems ir butini kaip ir dėsni j a, kuri 4aido avilio
čio pedantiškai laikėsi ir toliaus, net tuose atsitikimuose,, tiems; todėl vėlesni mokytojai atsisakė nuo šito laikymos, yra pasaulio viduriu, visos gyvybės priežasčia. veniniu, yra jo pasekmingam vedimui. :
kuomet tam tikra padava buvo žinoma kiekvienam iš vi po to kaip teišatikiškam pasiteisinimui tokiais jau aiškini Jų pasiilgime Dievo jie randa priežastį vieno
noriu tik pasakyti, kad įstatytmas ir tvi
siems prieinamo rinkinio. Panašaus budo liudijimų eilė mais pasisekė pergalėti eretikiškos pažiūros. Bet šitas rei bučiai; jų įsigeidime įausmiško kūno ir gėrė- patys yra visai laikinais ir nepakak m
vadinama “padavos grandiniu” (įsnad), kuris buvo tikru kia suprasti toje-prasmėje, kad, tik aplinkybių priversti ir jimesi pasauliu randasi jiems priežastis visa Kaip žmogaus siela išeina iš savo trumpi
arba silpnu, ištikimu arba melagingu. Tokiu budu vėles tai pusiau prieš savo valią, jie pripažino tikėjimo dogmatų tai. Šitie tikėjimai gali būti giliai paslėpta po kės gyvenamos vietos, tai mintys apie įsi:
nieji rinkėjai turėjo rinkti iš visos krūvos melagingų liu mokinimo reikalą.
paviršiu ir vargiai bebus prieinamais; bet tas, mą ir tvarką neseka paskui n. Jei jis j
dijimų; teip antai tvirtina, jog vienas tokių rinkėjų Bokkad jie yra ten, yra priežasčia, dėl kurios žmo Kiprus, Ui jį seka tikros būties ekstazį
49. TIKĖJIMO ĮSTATYMAS.
chari (IX metašimty) surinko savo rinkinį iš 7275 ištiki
Sau jis pats yra be tikras gyvenimas, kurį jis įgvja,ekaip visi
NufUtunUmo raitai. Mahometontikas tlkėjlmiikas (statymas maž gus laiko save augštu.
mų padavų, terp kurių dar daugelis atkartojimų iš baisios daug nuosekliai lietas abelnuoee veikaluose apie Islamu. Be to yra
pabaiginiu
ir
Dievu;
jis
laiko
vandenyną tau no, kurie yra prisižiūrėję mirštančiam. |
j600 tūkstantinės apšties. Grynai paviršutinė atžymybė, visokį, daugiausiai prancusiAkl, vietinių raitininkų vertimai., pav.,
rėje.
šitoj
paklysty
jis
auklėja
egojybę, kuri siela silpna, ui ji apalpsta ir riuvysta apnik
Minhadj
at-Talibin,
le
ąuide
dea
teles
croyants.
Jfanael
de
iuritprakurios laikėsi jisai, kaipo ir kiti žinomi rinkėjai, Ibn- ience mutulmane telon le rite de c hafii. Terte avac trad. par L. W. C.
ta naujo gyvenimo pirmu pirępludžiu. Į
Madžech, Abu Davud, Tirmidzi, Muslim, Našai, kurių rin v. d. Bers (tom. 1882—1884). Tath al-Qarib. La revelatton de VOmni padaro gyvenimą smagumu, o Skausmą pada
Ar aš kalbu perdaug paderinai? Tą|J Pa
kiniai teisatikių skaitomi kanoniškais, leido dar daug to preaent. Texte et trad. par L. W. C. ▼. d. Bars (18S&, taipgi iafeiatiikai). ro malonum. Šitoj gilioj egojybėje yra pati >akis tik tie, kurie gyvena vęikliu
lu valandos
. '
M. Perron, Precit de jurieprudence matulmtme teloa le rite Malekite smagumo ir skausmo esimo priežastis ir vers
kio, kas sulyg musų kritiškų supratimų negalėtų būti pri par KhaHl ibn Jthak (Erploratlon ScIenttHųue de l’Alserlc X—XV).
gyvenimu,
kurie
nesėdėjo
šalę
numirėlių
x
vviiiinu,
<"*•
—
----—— EI ir
imta. Vienok daugumas to turi svarbą, jei ne paties Ma Ch. Hamiltou, The Hedapa ar Gaide dc. (1791 ckanafltiikai). Pas Kon mė. Nes jeigu žmogus nesvyruotų tarp juod- mirštančiųjų, kurie nevaikščiojo ant mūšiaikio
gą
d
ūsų
d
’
Onason
aprašymai
teipgi
semta
11
chanafitiikųjų
versmių.
viejų ir tolydžio neprimintų sau jaustimi, joį
hometo laikams, tai bent apsipažinimui su senoviškomis
r nežiūrėjo veiduosna vyrų jų paskuti r ėję
Abelno pobūdžio veikalai: N. vou Tornaųn, Dae Motlenithe Recht
. srovėmis islamo visuomenėje; bet nereikia paleisti iš akių, (1855). L. W. C. v. d. Berg, De Bepin^elen
het Mohammedanaiecke jis yra, tai jis tą užmirštų. Ir šitoj buity yra <aačioje., Stiprus žmogus apleidžia savo Ir
kad šituose rinkiniuose yra daug branginamos medžiagos, Recht (3 laid. 1883, slg. Snouk-Hurgrodje Ind. įlds. 1884). —
visas atsakymas į klausimą, “Kam žmogus iią džiaugsmingai.
j(
turinčios nepaabejojamą autentiškumą.
daro skausmą savo paties nesmagumui?”
Kodėl? Nes jis nėra laikomas ir drebtn;
Padava islame niekuomet nepasiekė to populiariškuĮdomi ir paslaptinė buitis liekasi dar neiš mas svarstymosi. Įdomioj n
mo, kokį turėjo Koranas. Nors minėti rinkiniai padalinti
aiškinta, kad žmogus šitaip save apgaudinė jis apturi paliuosavimą; ir su staiga g
į tam tikrus skyrius, bet plačiajai visuomenei šitas skaity
damas vien aiškina Gamtą atbulai ir deda į aistra jis pamato,\ kad tai yra paliuosa
1 imas.
.
mas toli nėra tinkamas, kaip dėl jų margai išmėtyto tūri
mirties žodžius gyvybės prasmę. Kad žmo Jei jis tą butų žinojęs pirmiau, tai jis tyltų
nio, teip ir dėlto, kad aplengvinimui jų supratimo yra bū
gus turi savyje bepabaigumą ir kad taurėje buvęs dideliu protuoliu, zinc rum . tinkamu
tinai ypatingi paaiškinimai sulyg kalbos ir prasmės. Tei
tikrai yra vandenynas, tai yra nesumušama valdyti pasaulį, nes jis but«« mrėiec tiKra
sybė, arabiškojoj rašliavoj panašių veikalų netrūksta, ka
liuoMtnteisybė; bet taip yra vien dėlto, kad taurė yra valdyti save ir savo kūną,
dangi padavų mokinimas teologiškose mokyklose per išti
visiškai nebūtimi. ^Tai yra vien bebaigybės mas nuo paprasto gyvenimo
__
sus metašimčius padarė ir, iš dalies, lygšiol tebepadaro
bandymas, kuris neturi jokios tvirtybės, gali ti įgyjamas teip lengviai gyvenime, kaip ir
teologiškai teisianjybinio mokslo esmenį. Bet iš to jau
būti sudrebintas kiekvienoj valandoj. Pripa mirtyje. Reikia tik turėti gana kilaus įsiti
matyt, kad rinkimai Chadit tapo moksliško tyrinėjimo da
žindamas
tikrvbę ir tvirtybę keturioms savo kinimo, idant žmogus galėtų žiūrėti į savo
lyku. Net padarytos vėliau sutraukos ir turėjusieji dide
asmenybės sienoms, žmogus padaro didelę kūną su tomis pačiomis pajautomis, su ku
lę užuojautą mažyčiai rinkinėliai su keturioms dešimtimis
paklaidą, kuri įtraukia jį į ilgą eilę nelaimin riomis jis žiūrėtų į kito žmogaus kūną, ar kū
padavų negalėjo dalyko padėjimo permainyti. Nors juose
gų
nuotikių ir tolydžio įtempia jo pamylėtą nus tūkstančių žmonių. Žiūrint į mūšlaukį
buvo išdėtos taisyklės, sulyg kurių turėjo elgtis atskiri as
jausties
lyčių esimą. Smagumas ir jausmas nėra galima atskirti kiekvieno kančiakenčic
menys ir iš dalies valstybiškieji valdininkai vienose ar ki
darosi jam tikresniu už didįjį vandenyną, ku kančias; kam tad atjausti savo skausmą aš
tose aplinkybėse, bet jos išdeda labai neparankioje formo
Pav. M. MetetA- 'SMeimanl*. •
rio jis yra dalimi ir kur jo yra namai; jis to triau už kito? Suimk visa į krūvą ir žiūrėk,
je, teip kad kartais buvo galima jos aiškinti visaip; todėl
į jį visą nuo platesnio matymspuogio kaip pajų pritaikymas prie tam tikrų atsitikimų darė nemaža sun
Mahometo įstatymas, kaip ir Maižio įstatymas, visų lydžio skaudžiai atsitrenkia į šitas sienas kur vieninis gyvenimas. Jei tikrai jaučiama sąva
kenybių. Todėl visai prigimta, kad rinkiniai Chadit buvo pirma liečia kultą, paskui naminį ir šeimynišką gyvenimą, jis jaučia ir jo menkutė savypata švysčioja jo
fizika žaizda, tai yra rubežystes silf
- išstumti trumpų sutraukų, kuriose islamo mokslas buvo iš antgalo teisinius prietikius ir politiką. Išdėjimo būdas pas aprinktame kaliny.
Žmogus, kuris yra fiziškai išsiplatoj^s, įto
dėtas trumpose ir suprantamose taisyklėse. Tokiomis tai vietinius raštininkus visai nesistematiškas ir nė kartą ne
SKYRIUS V.
ir f vą
žaizdą
atjaučia teip pat aštrH kaip •*
sutraukomis yra knygos f ik; mahometoniškoje rašliavoje buvo stengtasi įvairius padavadijimus suvesti į vieną abelSTIPRYBĖS PASLAPTIS.
a
stiprus
ir
nejaučia
savos
visai,
jei
jis
yta jų baisi daugybė.
I.
ną tikėjimišką principą. Visgi knygose fik yra tūlas meŽodis f ik išpirmo reiškė ne ką kitą, kaip mokinimą!
(Toliau bus).
Stiprybė žengti pirmyn yra pirmiausiai 1
(Toliau bus).

Tikėjlmy Istorijos Rankvedis
P. D. Chantepie de la Saussay *

PER AUKSO ANGA.

5b
seimo
mo protokolo, ar
mų pasekmių, ki
ja apie mėsos pristatymą iš Ame
nuo galo jau yn
DYMO SRITYJE.
rikos. Darodinėjo, kad mėsa i
norintieji gali nu
Amerikos gali būt pristatyta
Mat dalykas ta ijme: Seimo!
Svietas labai įdomauja labai i Austriją greičiaus ir pigiau kai]
Visus raitos Tėv. Myl. Dr-jos relkoopos ir pavienioa ypatos pažinimas legališl tu Centro Va dy
svarbiu Prancūzijos profesoriaus iš kitur, leiskim, iš Argentinos, iš
| Maskoliškoji valdžia pagarsi kaluose,
malonės siųsti Dr-jos Lit. Kom. nabos pasielgimas, suspenduojant, 3
Erlicho išradimu, kaip gydyti •bai į kur Austrija ima mėsą dabar.
no laikraščiuose, jog Amerikos riul ir redaktoriai.
j7’laŪKI8,
kuopos rinktą vii Buotinojo bals ivisiausią žmonijos ligą — sifilį. Erambasadoriui
Konstantinopoli uj 501 Brick 8t.
Valparaiso, Ind.
mo sutvarkymo
lich’o, draug su japonų daktaru
Strausui leidžia su šeimyna atsi
|| šiemet į savo pačios tėviškę
tuvos” nr. 32, “1 M. D. III seiGatta, išrastasai vaistas pavadin Darmstadtą atvažiuoja Maskolijo>
lankyti Peterburgan. Mat Straus
DĖKINGUMAS—NE
mo protokolas” x> kningiaus ratas “prepartau 606”, susideda iš caras; jo ypatos saugojimui
yra žydas, o svetimi žydai be vi
ŽODŽIAI.
portui, paragrafajs II šiaip skamba: ,
arseniko ir benzinos, nuo ko ji va reiks paimti daug policistų, o jo
daus ministerio leidimo negali at
Tankiai
tenka
išgirsti,
jog
T.
“ Pripažinta, kad Cenro Vale yba
dina dar “arsenobenzolu”. Vaistas gyvenimui paskirtas romas bus
kakti Peterburgan. Matyt Ame
M.
D.
išaugo
pastaruoju
laiku
taip
pasielgė teisinga^ suspenduod ima
yra intryškiamas po oda — dau kariumenės saugojamas. Tas vis
rikos ambasadorius kreipėsi su
greitai
vien
tik
ačiū
Kudirkos
ras3 kuopos komisiją ir seimasi pa
gyje 4—8 kubiškųjų centimetrų. kas reikalauja nemažai išlaidų.
prašymu leisti jam atkakti Peter
tų išleidimui. Esą, pereitų metų liuosuoja ją iš augijos išskiriant
Intryškims nesąs skaudus.
burgan.
Washingtono
politikieriai
Vokietijos parlamente jau buvo
Procesorius Erlichas išsiuntinėjo paduotas užklausimas, kas tas iš
gal nesupranta, kaip maskoliškasis pabaigoj kas sevaitė prisirašyda- J. Jukelį, kuri; p teisės sugrąžinsavo preperatą į svarbiausias Eu laidas turi uždengti, Darmstadų)
vidaus ministeris savo pagarsini vo po kelis šimtus naujų narių vien tos”. , Užinteresliotam žmogų
tik todėl, kad už menkus 60 centų paragrafą perskaičius, plykst I
ropos gydyklas už dyką, vien tam, gyventojai priėmimui svetimo valmu pažemino Ameriką L
metinės mokesties norėjo gauti liepsna pasirodo klausimas, kt 1r ta
kad
geriausia
ištyrus
preparato
paj
7
7
*.
.
.
, .
dono nenori nepaprastų mokesčių
brangios laidos Kudirkos raštus. teisybė buvo? tad galėjo tos pa• sekmjngunia.
Iki
šiol
intrvksta
.
_
.
.
.
,
.
.
.
.
...
mokėti, prieš mokesčius protestuo|| Egipte likosi sustabdytas ame Toiiaus, anot tokių pranašų, nariai, čios komisijos nariai vieni kiltesvaistas bent....
4.000 ligonių.
. ...
. . .
_ i„-, Dau- j. a ir ’\ okieitjos
gyventojai.
Gal
rikoniškų misijonierių leidžiamas gavę Kudirkos raštus, nuo drau niais būti,
k; fii teisesniais, kad *
gumoj atsitikimų, pasekmės esą 'savo ypatos saugojimui išlaidas at
laikraštis “EI. Merchid“. Mat jis, gijos atsimes.
;silaikant, vien odus
žmoniškumo
pri
geriausios. Buvę kalbėta, kad vai sieis pačiam carui uždengti. Nieks
kaip tai amerikonai mėgsta, viena
prasikaltėlius,
a
tienus pasmerkt, o
Teisybė,
—
T.
M.
D.
milžiniškai
stas nors išgydo sifilį, bet kenkia mat jo savo svečiu turėti nenori.
me straipsnyj skaudžiai užgavo iš išaugo daugiausia pasidėkavojant kitus išteisint Kur-gi tie daiodyorganizmui, susilpnina regėjimą,
pažintojus mohometoniškojo tikė išleidimui visų Kudirkos raštų, nes mai, kuriais se imas pasireinduuas
negerai atsiliepia ant nervų. Ta| Portugalijos karaliaus motina
jimo.
kas-gi nenorėtų pasinaudoti tokia taip sprendė? 0 gal broliukai pačius Erlicho užklausti daktarai ši karelienė Maria Pia. už skolą
proga ir kas nenorėtų turėti pui- sakysit, kad čia. teisybė buvo:
to nepatvirtino. Vaistas nei kiek 80.000 markių siuvėjui likosi teis
kių šešių storų kningų, kokiomis tiek to.
||
Krokavoj
likosi
užmuštas
mas

nekenkiąs organizmui, anaiptol, man apskųsta. Žemesnieji teis
šiuosmet apdovanojo T. M. D.
koliškas
agentas
provokatorius
ir
Klaidingai m tniau, kad an: seilabai daugelis ligonių išgydyta ga mai siuvėjo skundą atmetė, ka
šnipas. Laikraščiai reikalauja, kad savo narius?
mo suvažiuos ii minties pilni, >rgalutinai nuo sifilio ir pet nuo kai- dangi buk nuo karaliaus šeimynos
Vienok abejotina, ar yra tiesa, | nizacijai ger ės linkinti ryrai.
maskoliškiems valdžios agentams
kurių kitų odos ligų.
negalima skolų pajieškoti. Siuvė
kad
“daugioHor” narių, gavę pui- Taip, mieli br< liai, kad iš ;eimo
butų
uždrausta
Austrijoj
savo
purProfesorius Erlichas vaistą iki jas su tuom nesutiko ir perkėlė
A. BEBELIS
kią
nuo
draugijos dovaną, ją pa- teisybę išbarab mijo, tai parodyvinus
darbus
varinėt.
Užmušėjas
šiol leidžia vartoti tik ligonbu- bylą į augščiausią teismą. Tasai Vokietijos soc. dem. partijos vadas, be kurio neapsieina nei vie
mestų
dėlei
60 centų mokesties. siu,
<
maskoliško
Šnipo
tapo
suimtas.
Jis
kur ji dal įr yra. Ir kur no
čiuose, Uhme yra geri daktarai. pripažino, jog skolų vien vieno nas tarptautiškas socialistų kongresas. Pranešama, kad į dabarti
tyčia j Krokavą iš Varšavos at Gali būt, kad ir atsiras vienas-kitas jrite, ten galite <|ėt, galite pasnerkt
Kada tuose ligonbučiuose bus ga karaliaus negalima pajieškoti, jo nį Korespondento Kongresą jis nebeatvažravęs.
“gešeftmacheris”, kuris panašiai .ant amžių, datyt, kas jum i pa
kako.
lutinai ištirta vaisto gerumas, tą gi šeimyna yra kaip paprasti ukėpasielgs, vienok, kad “daugumas” (tinka.
į
|| 28 d. rugpjūčio Danijos sosyk vaistas galės rastis ir pas kiek sai ir už savo skolas turi atsa
Į Vokietijos socijal-demokratų
taip pasielgtų, mes apie tai drūčiai
Kur seimas >adėjo tas p
stapilyj Kopenhagene likosi atida
vieną paprastą daktarą. Tūla fir kyti.
||
Prancūziškasis
orlaivininkas
partijos centralinis komitetas pa
abejojame.
levičiaus atrast s už mano |pečių
ma Techste jau esanti užpirkus tą
duoda savo atskaitą už pereitus rytas terptautiškas socijalistų kon Dufaux, 28 d. rugsėjo perlėkė
T.
M.
D.,
duodama
kiekvienam
slepiamas dar didesnes in rigas,
1
gresas.
Suvažiavo
900
delegatų
ir
preparatą, tik dar neturi tiesos jo
|| Karaliaučiaus universiteto vy metus. Išviso sąnarių buvę 722aeropliane Genevos ežerą, turinti
pardavinėti.
Pasibaigus bandy riausiuoju rektorių išrinko Vo 830 (pasidauginę ant 89.521). 700 svečių, Tarp delegatų 30 yra 41 mylią pločio, į 56 minutas ir nariui už 60 centų kningas ver kurias p. Balevi aus ketino tik seimams, daromiems dabar dideliu at kietijos .sosto įpėdinį kuningaikš- Partijos susirinkimų už šitą laiką iš Amerikos. Prezidentu išrinktas gavo šveicariškųjų orlaivininkų už tės $5.00, tikėjo, jog visuomenė mui .priduot? Ir čia gal sakysit,
pamatys jos be galo naudingą dar kad teisybę
saldė?. Užtai, 1) Jai1
vadovas tai paskirtą dovaną.
socijalistų
sidavimu, vaistas galės nešti pa tį Vilhelmą. Tas, turbut moksliš buvę 29.826 uždarytų ir 13.814 h< dandiškų
bą apšvietos dirvoje ir tuolabjau gu tuom
uom kart, kada komisija bulaimą nelaimingai žmonijai ir me kos universiteto pusės nepakels.
|
Vandervelde.
viešų. Išplatintą 23 milijonai agiją rems. T. M. D. tikėjo ir tiki, vo renkama, kuopoje narių buvo
dicina švęs didžiusią savo pergalę.
tacijinių lapelių. Agitacijinių ka
jog jos didžiai patrijotiškas ir nau tik į 25, ir naujai prisirašius dar
lendorių ir kningelių išdalinta
|| Koreos ciesorius Vi Sycks,
dingas darbas (tėmykit — dar 100 < narių su JcitokiotnS nuomo2j^ milijono.
Valčių įstaigose kadangi jo ciesorystę pasisavino
bas, ne žodžiai) nesumažins, bet nėms, patrėmė k u opos pirmesnius
japonai, specijališkti manifestu
buvę 7.729 soc.-dem. atstovų.
padidins skaitlių narių. Jaigu ki nutarimus. 2) Kadangi ta komisisveikino su savo tauta. Savo
taip būtų, jaigu gavus Kudirkos sija tik toliai eg zis tavo koliai ją
Japonija Koreoj galės dabar pa manifeste netekęs tosto ciesorius
raštus “daugumas“ jos narių tu kuopa nepanaildno, nes po panai
|| Iš privatiškų žinių matyt, kad
kelti muitus ant amerikoniškų iš prisipažino prie visokių silpnybių.
rėtų atsimesti, (tai reiktų manyti,] kinimo jos, k<tėmis! j a niekur nenors Nicaraguos revoliucijonieriai
dirbinių ir produktų.
jog
“daugumas” mūsų kningas
> komisija. 3) Kaužėmė sostapilį Managua, bet
į
Cholera
iš
Maskolijos
per
skaitančiųjų
būtų tais “gešefma-s parašytas atsišau
kraštas dar nenusiramino ir gali
|| Visoj Ispanijoj darbininkų or Vengriją likosi atvilkta į Austrijos
cheriais”, kurie už gerą atsimokė kimas ėjo oficiiališkuoju keliu, ką
kilti nauja revoliucija prieš Estra
ganizacijos nutarė nuo 29 rugpjū sostapilį Vindbboną.
Čia buvo
tų piktu. Vienok nereik to bijo galėjo nedaleist 4) Kadangi be
dą. Geriausi revoliucijonierių va
čio dienos sukelti visuotiną strei- jau dvi mirtįs, fd pasimirę iš Ven
tis, nes taip negali būt ir nėra: mažiausios vertės faktišku priro
dovai — generolas Mena ią Chagrijos atkako. Malyt ir Vengri
“daugumas”, gavę Kudirkos raš dymų ant kurių seimas būtų galė
morro pakėlė protestą prieš ati
tus (kokių nieks iš mūsų nei nesi jas remtis pasmerkdamas tą komi
joj cholera jau yra.
davimą valdžios Juanui Estrada.
—
|| Korėjos pakrantėse susidaužė
tikėjo), pastos dar geresniais ir siją. 5) Kadangi pradžia intrigą
Taigi kįla vaidai pačių revoliuci
angliškas kariškas laivas “Bedkarštesniais T. M. D. bičiuliais ir paėjo iš dabartinio Centralinio se
jonierių eilėse. Taipgi pasirodo,
|| Vokietijos ciesorius Karaliau
ford". Prigėrė ir 18 įgulos žmo
netik jos nemes, bet dar labjaus kretoriaus p. Jono Dagio pusės,
jog prezidento Madriz generolas
čiuje laikė kalbą, kurioje, tarp kit
nių.
ją rems. Kad patvirtinti šią nuo nes dokumi ii kalba patįs už saMena stovi dar netoli Grenados
ko, pasakė, jog pastatęs Prūsus
monę nors mažu pavyzdėliu čia pa ve, ir nurodo^Dagio sulosimą Ju
su 700 gerai suorganizuotų karei
ĮĮ Vokietijoj, mieste Berline 13 ant tvirtų pamatų Vilhelmas I iš
duodame trumputę žinutę nuo 10 do rolės. I ži
kad seimas yn
vių.
d.‘rugpjūčio suėmė du anglu, ku Dievo malonės tapo ' valdonu ir
T. M. H kp. iš Erie, Pa.
nepatėmijęs,
ir
viską
atidėjęs ša
riuos laiko šnipais, šnipinėjančiais kraštą pakėlė pats, be parlamento
tos
lin
be
mažiausio
reikalingo
paty
Man
rašo
p.
A.
Savickas,
Danijos sotapilyj Kopenha
pagalbos. Matyt ir dabartiniam
vokiškos kariumenės paslaptis.
kuopos
sekretorius:
rimo,
pasmerkiu
jį.
gene atsibuvo terptautiškas jūrei
ciesoriui sapnuojasi valdymas be Italijps karalienė Helena, pano
“Pranešame Tamstai, jog visi
vių ir pečkurių kongresas'. Nu
Aiškiai pasirodo, kad jokio sei
rėjusi važiuoti aplankytų
|| Laikraščiai praneša, buk šiau- .1tautos atstovybės. Bet tie laikai
apturėjome
Kudirkos raštus
tarta ant visų laivų, išėmug pran
mo
nebuvo, tik it draugiškas prie
jau
praėjo
Europoj
apart
tano
choleros
apimtas
vietas.
rinėj Afrikoj, Morokko sultanate,
kiekvienas po šešis tomus. Labai pantės alaus pasikalbėjimas, nes
cūziškus, streiką sukelti, j algų lai
Anghera distrikte amerikonai pir- <čios šiaudinį parlameną Maskoli
širdingai už juos dėkavojame. Per apart raportų Centro Valdybos na
vų savininkai nenorės taikytiesi su
|| Ryme, bažnyčioj švento Petro,
ko didelius žemės plotus. Bet Mo jos neaprubežiuotp valdonų valdy
savo kuopelės susirinkimą, kuria
jūreiviais.
k daugiaus nerasi,
Montenegro kunigaikštis pata- rokko yra po Prancūzijos priežiū mo jau nėra. Kalba ta suerzino laike vakarinių maldų, zokoninkas me buvo išdalinti Kudirkos raš rių nieko
išdavė, o kiti ranpęs dabar karolium.
kuriuos
vi<
ir
garbinančius
savo
valdoną
val

ra, prancūzai gi neleis taip ame
pranciškonas Beltromini pradėjo tai. mes paskyrėm iš savo kasos
|| Viennoje bus naujai įvestas
koms
suplojd|,
ką reiškė sutikimą.
stiečius
;
jie
sava*
neužganėdinimą
Į| Turėsime dabar Europoj vie rikonams šiaurinėj Afrikoj šeimi išreiškia laikraščiuose. Tik laik iš revolverio šaudyti ir žinoma, la $5.00 ir dar sumetėm pagal savo
vanduo net iš Alpų kalnų — 113
cuopa buvo kaltesKodėl-gi
ni
ninkauti, kaip jie šeimininkauja
silpną išgalę $2.00 aukų ir siun
mylių nuo Viennoš miesto. Pra ną karalystę daugiau: 27 d. rug
raščiai dvarponių pritaria cieso bai nugązdino bažnyčioj susirin
kuri
išririco
komisiją? (-ne kp.
nė,
vidurinėj
Amerikoj.
,
vestoji triuba yra 7 pėdų augš- pjūčio Montenegro kuningaikštis
kusius, jie pradėjo veržtiesi lau čiame T. M. D. Centro igdan, skir gi komisiją išrinko, tik ji pati sa
riaus žodžiams ir borams.
dami mūsų mažą auką išleidimui
čio.
Apie 45 mylias’ ji eirta po Nikita pasigarsino karaliumi. Mon
kan, dievmaldj’Sta tapo pertraukta.
| Ispanijoj, miesto Barcelionos
naujos T. M. D. kningos “Prie ve apsišaukėj apie tai buvo išaiš
žeme. Tokios ilgos triubos įtaisy- tenegro karalystė bus mažiausia
Pranciškoną tą suėmė. Jis sako, Gruenwaldo”. Aukojo po 25c. kinta ir ni< as tam neprieštaravo,
||
Padavadijimas
Amerikos
^ai

priemiestyj
23
4.
rugpjūčio
buvo
, mas užėmė apie 10 metų laiko. Europoj, nes neturi ji nei pusės
i kokio atžvilgio yra
: Antanas Savickas, Jurgis
kruvini susirėmimai laisvamanių džios, kad siunčianti iš Prancūzi jog norėjo vien ant savęs atidą
' Iš šitos triūbos Viennos miestas milijono gyventojų.
iižengus, jaigu ji kp.
komisija
pra
Orininkaitis, Mikolas Masėnas, Da
.1 .
A;t- su kuningų šalininkais. Perskyri jos Amerikon brangius audeklus atkreipti.
gaus kasdien 51.300.000 galonų • •>
Idė? Kodėl-gi neku
nutarimus
pi
pirma
Amerikos
konsuliui
prista

rata Orinikaitienė, Feliksas Mar
|| Maskolijoj, mieste Odesoj, mui susimušusių reikėjo šaukti kavandens.
lta nuo kuopos, kač
vo
pareikala
tytų
probas
siunčiamų
audeklų,
|| Italijoj, mieste Spezia, 28 d. kevičius, Jonas Grajauckas, Jo
apsireiškė, apart choleros, ir azi riumenę.
kaip tik pasi
baisiai
suerzino
prancūzus,
nes
to

nas
Grigas
ir
Jonas
Kazlauckas.
pagarsėjęs
|Į Indijos fakirai yra įsitaisę lo jatiškas maras, kurį atvilko pate
rugpjūčio
pasimirė
>riverstų tą komisiją,
|| 17 d. spalių j svečius pas Bel kio reikalavimo iki šiol niekur ne mokslinčius antropologas .. Paul Mūsų kuopelė nedidelė, bet dabar, j kad kuopa ]
vas, ištisai kurių padėtas -ilgas kusios nuo laivo ant kranto žiur
, ir vėliaus tą komisikad
atšauktų
Pundai protestų plaukia
tikimės, jį žymiai sustiprės".
šepetys iš aštrių vinių; tikėjimiš- kės. Valdžia, kad nemigazdinti gijos karalių rengiasi Vokietijos buvo.
Montegazza.
Gimęs
jis
1831
m.
? Matome tiesos ke
Iją
panaikinti
pas amerikonišką ambasadorių.
Taigi, kaip matome tik iš šito
kose iškilmėse, kada susirenka gyventojų, išsyk pasirodymą maro ciesorius sū savo motere.
tos Centro Valdybai
tią,
matome
vieno pavyzdėlio, žmonės moka
daug žmonių, fakirai pasistato slėpė, bet kad apsirgimai nesilio
sanprotavim^ , ir kitų tų pasiunti
apkainoti
didelį
mūsų
literatūroj
šitas lovas eikštėj ir atsigula ant vė, paslėpti negalėjo, tik, supran
darbą gvriaus, negu nevienas iš nių laipsnišk į susipratimo stovį.
jų, kad parodžius savo dievotu tama, skaitlių apsirgimu padavi
mota*. ra o a1
mūsų profesijonališkų “kritikų“.
virš parašytus žo
Skaitęs
DAR %rrt(1AZŲĄ
mą; žmonės praeidami meta jiems nėja kur kas mažesnį, negu buvo
UĄNK«AV, tai ųe<M »
Draugija,
remdamasi
ant
tokių
kp.
Lis ir didžiausias viendžius,
kad
b
skatikus. — Stebėtina, kaip tai ištikro.
euvAv viens k
špažint,
kad T. M. D.
ir
tokių
narių,
kaip
tik
ką
minėta
pūsis,
turi
p
tinginiai žmonės gula net ant ai
JHHvTlHltfjų
Ot9f' AR «•<«
10 kuopa, nereikalauja bijotis nie III seime te Esybės nebuvo, tik paĮ| Vokietijos ciesorius 15 d. rug
rių vinių by tik darbo nedirbti.
kados “bankruto”,' apie kurį norė prastoji, neš
sėjo keliauja į Vengriją ir apsi
riebę kaip
tų krankti nekurie mūsų “geradė- ka, kurie tą
|| Prancūzijoj nesenai buvo pa stos Bellye rūme. Ten susitiks
itosi tarpe)
jai
”
.
T.
M.
D.
šiandien
stčvi
kazokas,
nagaiką
didinti mokesčiai ant visokio taba jis su Austrijos sosto įpėdiniu.
□ vardui
stipriau, negu ji kadanors stovėjo. lietuvių! geisdai
ko nuo 13 iki 33%, nebuvo padi
iu užsitanŠirdingas visuomenės prijautimas garbės Įir su tok;
Į|‘ Offenburge Badene atsibuvo
dinta tik ant pigiausio tabako.
mūsų
draugijos
darbams
yra
uo

nauja
nuo *
Mokesčių pakėlimo pasekmė bu susivažiavimas Badeno socijalistų.
la, ant kurios mes stovime ir jos geidžiamą garbę, tą tfard įnūsų tū
vo toki, kad už du mėnesiu taba Susįvačžiavime išėjo aikštėn nesu
nesugriaus rėkavimai kelių kran li tautos šulai, visasvietitniai didvy
ko parsidavė $500.000 mažiau. tikimai tarp Prūsų ir pietinės Vo
klių, kurių berods vienatiniu ama riai. Bet teisybė dabar iš^eimų
Vienok įplaukimas už tabaką su kietijos socijalistų.
tu yra vien tik krankti ir kitiems išbarabanijama, ims viršų ir tam
mažėjo ne dėlto, kad žmonės bu
“bankrotą” — kapus pranašauti.
sos angelai išnyks. Ko senai žmo||
Amerikos
ambasadorius
Aus

tų liovėsi rūkyt, — jie tik ėmė
Mūsų draugija, išieizdamai ge-|nės laukia,,1
P, Sinkus.
rūkyt pigiausią tabaką, ant kurio trijoj, pasinaudodamas, kad Aus
riausią
ir
puikiausią
lietuvių
litera

mokesčių neuždėta.
Prancūzijos trijoj mėsa pabrango, atsišaukė į
tūroj"pradėjo
laidą, veikti:
Kudirkos
raštus, eer-l
tik
dar
palaukto
“ k*Pliu
lą-TRįS
tabako išdirbęj ams patariama sek Austrijos valdžią su užmanymu
DU.’?
biamieji,
trumpoj
ateityj
ras,
menuho
sveiku
atsigeruždraudin>ą
gabenti
ti amerikėnus — daryti tabaką iš panaikinti
biamieji, — trumpoj ateityj,
;. rasi | tum šalto į vandens ir pradėturt
rudos popieros ir tik dėl viso ko mėsą iš Amerikos. Mat dabar
vigus protingiaus.
—
Nieko tokio
ji galės apdovanoti mūsų literatū elgtis
įbarstyti žiupsnelį tikro tabako.! Amerikos mėsa neįleidžiama į
kas
sveikam
matos,
T.
M. D. nerą
dar
puikesnėmis
davonomis!
Nežinia, ar pasiseks
Kas norės rūkyti, negaudamas ge Austriją.
ixivo
ir
nėra.
Jai
sveikas
užvydi
Reporteris.
ambasadoriui
išderėti
nuėmimą
už

resnio, rūkys ir tokį, popierinį ta
garbės kitiems, dirbk taip, kaip kiti
draudimo. Jis uždėtas atkeršinibaką.
o ją tikrai turėsi. Seimas išteisino
mui Amerikai už begėdiškus mui
KUB-GI TA TEISYBE J. Jukelį, o pasmerkė kitas* nes
|| Poiie;•žius 24 rugpjūčio pri- tus uždėtus ant Austrijos išdirbi
jis prisipažino prie klaidos,, o kiti
ėmė 150^
150 amerikėnų
at
i rkalbėjosi su nių.
BUVOt
tuonu
jais, Tarp priimtųjų buvo -deleKuomi žmogus užinteresuotu ne; ir seimui labai užteF~ ji pro
|| Japonija ii neva neprigulin
gacija Kolumbus raitelių orga
esi, ten daugiaus ir atydos atkrei pasiremti. Taigi ką beras tam |
čios Koreos padarė savo valdybą,
nizacijos.
pi, tad būdamas užinteresuotu T. testus verčiaus sveikas ų ikimą,
'taigi H prie Japonijos priskyrė.
M. D. III seimu, laukiau diena po savo buvusios kuopos sus
pasiprašytum, kad kl#svelk<
| Viennoje Amerikos ambasa Nors tas antai Amerikai ir nepa
dienai pilnai tilpstant organe seidorius Kerens kalbėjosi su Austri- rankus, bet ji nedrysta protestuoti.

SVARBUS IŠRADIMAS GY jos užrubežinių dalykų ministeri

privers Prancūzijos valdžią atmo
kėti Amerikai panašiu vaizbos ap
sunkinimu.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

K
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DIDELIS PIKNIKAS. J
priimtų, užsimokėtum kas reikia ir
AEROPLANAI A^EIT¥»
EEDAECUOS ATSAKYMAI dos ir nebeprisiunčia giltinės, kuri Rugsėjo
4 (Sept) i. m. J ėst r;
veiktum mū^ų tautos labui, kaip jų ir atskirų ypatų ir visos visuo
atimtų
gyvastį.
Gal
tada
pasi

Grove Hlllside, Iii. atsibuc tarp
1
■■■■
tv1
Afikol.
Žvirgždui,
Alinueapolese.
tižkae
piknikas,
parengtas sutie
menės.
. geras motinos sūnūs.
baigtų mano visos bėdos ir skaus
toms spėkoms Lietuvių ir Latvių
aukas
garsina
sudėtas
Laikraščiai
nikis.
Pereituose metuose keletas drau
mai. Marti, kaipo gaspadinė, at cialistų skyrių. Piknike galėkite
tik viešiems reikalams ir tai tik sikėlus anksti, išėjo į svirną at glrst garsiausius angliškus, lietu
gijų ir ypatų atsižymėjo savo pa
tikras, kurias į laikraščio redakci pjauti skilandžio pusryčiams dar kus Ir latvižkus kalbėtojus, g rai
Žemaičių Antanui.
Tamstos sidarbavimu “Aušros” naudai; tar
ją atsiunčia. Tamistų gi gukęs bininkams. Išeidama, paliko griraštelis netilps. Tas dalykas pil pe tų — Muz. draugija Birutė už
sies trijų chorų dainas, puikiausią
privatiškos, ne visuomeniškos,
čios duris atviras. Auginami ka latvių socialistų muziką, įvairias 'M*
nai buvo paaiškintas Centro rašti ima i-mą vietą, už ką “Aušros”
kių laikraščiai negarsina, nes jqs lakutai susigrūdo į ruimą, kuria kius ir gėrėtis gamtos grožybėmis
ninko ir todėl Tamstos aiškinimui draugijos vardu ištariame širdingą
kioj vietoj, kur da lietuviai netui
visuomenę neapeina, bet vien au- me gulėjo senelė.
Ižai
Nekviesti panašaus pasilinksminimo.
nėra vietos. c t
L Laukis. . ačiū už tiek—triūso-padėto labui
25c. ypetai.
kavusius ir aukas gavusį. •
paukščiai pradėjo savo paprastą
apšvietimo lietuvių. • Pastaba: Davažiuot galima 12 ir
meliodiją kur-kur-kur.... Senelė, Madison gatv. karais iki Forest Park,
. Ateinančiu - sezonu . "Aušros”
Forest Perk elevatorių Aurora
išgirdus negirdėtus tonus, labai nuo
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. draugija .nori uipildyri dar dau
Elgin iki Bellwood. iŠ ten pekštiems
per
pievą
iki daržui Bukite ten visi!
persigando ir pamislijo, kad gil
Nedėlioj, 4 d. rugsėjo T. M. giau spragų- mūsų visuomenės gy
Užkviečia
Komitetus.
tinė
jos
jieško.
Tad
pašoko
ant
D. 58 kuopa rengia vakarą su venime: taip, apart paskolos moks
Juozas Gabrys. Vincas Kudir lovos, ištiesus ranką pirštu rody
teatrališku perstatymu. Vakaras leiviams ir prelekcijų, kurių mano
PIRMAS DIDELIS TEATRAS.
ka. Keli jo gyvenimo ruožai. Su- dama į kitą kambarį, kur marti gu
parengti
net
apie
60,pasistengs
Bus parodyta: “Velnias ne boba"
bus štf. Petro ir Povilo svetainėportretu
ir
17
paveikslų.
Tilžė.
ir “Neatmezgamas mazgas". Atsibus
lėdavo, prabilo:
* je Hamilton st.
Bus vaidinta surengti keletą diskusijų; nutarė
nedėlioj 4 rugsėjo d., 1910, Sv. (Petro
1910 m. 85 pusi.
— Už pečiaus, už pečiaus. Mat ir Povilo svetainėje, Hamilton 8t..
įsteigti
aritmetikos,
braižymo
ir
“Velnias ne boba” ir NeatmezYra tai ta pati Vinco Kudirkos ji norėjo nusiųsti giltinę pas mar Grand Raplds, Mich. Prasidės 7:45 »
gandas mazgas”, be to dar bus amatų vakarines mokyklas ir tt.
biografija,
kuri telpa ir T. M. D. čią. Nors pati ir šaukė giltinę vai. vakare. Įžanga vyrams 25c,. mo
viršminėtų
darbų
terims ir merginoms 16c., vaikams
» dainos, prakalbos, dekliamacijos ir Atlikimui
išleistų raštų laidoj.
Čia nieko ateiti, bet darė tai veidmainingai, 10c.
“Aušros” draugija reikalauja vi
muzika.
š| vaidinimą rengia T. M. D. 56
nepridėta.
o kada pasirodė baidyklė, nors kuopa.
Kaip girdėjau, padainuos ke suomenės paramos.- Jau keletas
dirdingai
užprašome lietuvius j ir
ir kalakuto pavidale, senelė užmir
lias dainas kuopos vyrų choras, be ypatų yra paaukavę ateinančiam
lietuvaites atsilankyti ing puikų mū
Sveikata.
Kokliušas
(Didysis
šo, kad ją pirma šaukė ateiti ir ga sų teatrą. Pamatysite ir išginėte,
to dar .bus kvartetas ir duetas. sezonui, tai piningais, tai įrankiais
Kosulys iat. Perulsis arba Tussis lą jos kančioms padaryti.
ko nėsate matę ir girdėję. Be pam^
amatų
mokyklai.
Keletas
draugi

Kvartete ir duete soprano dai
nėtų komedijų bus deklimacijoa, kal
convulsina),
8
pus.
J.
D.
Taunis.
bos. puiki muzika. Ateikite kuoskaitnuos, geriausioji Grand Rapidso jų jau yra prižadėję parengti va
HngiausiaL
lietuvaitė dainininkė Marė Dane- karus “Aušros” naudai: Dramatiš
Su pagarba Komitetui
S. Čiurlianienė (Kymontąitė).
kas Ratelis L. S. S., 114 kuopa
J. Garnupts, 352 Hamilton St,
_ vičiutė.
Grand
Rapids,
Mich.
Lietuvoje.'
Vilnius.
Zavadskio
Nors vyrų choras nesenai susi T. M. D. ir kitos. Lietuvių Mote
spaust.
1910
m.
Scena tai ne uždarbių vieta, bet
draugija Apšvieta
rengia
Apart viršminėtųjų laikraščių
tveręs, bet visgi galima tikėti, kad rų
NEPASIDAVIMO SPĖKA.
ekskursiją
laivu,
naudai “Aušros” randasi visos lietuvių kalboje iš mokykla, veidrodys mūsų gyveni
savo užduotį atliks gerai, jame
Mes visi turime žinomą spėką
amatų mokyklos, 4 dieną rugsėjo leistos kningos ir kningelės. Yra mo, teisėjas ir taisytojas mūsų gy < D-ras Fr. W. Foersteris. šių
yr labai darbštus, mylinti tautą ir
laikų studentija ir katalikų baž nepasiduoti ligai; be šitos nepasi
choro vedėjas, šių metų. Bet to dar mažai ir mes keliolika lenkiškų, rusiškų ir an venimo I
dainas vyrai.
nyčia.
Vertė l t
Sv. Kazimie davimo spėkos mes taptume lim
Taip, manau, supranta “Dram.
Taigi, kaip' skaitytojas
Pajieškau Juozapo Kozlovsko Kau
Grigalius Belinis, labai rūpinasi dar sykį kreipiamės į visuomenę gliškų.
ro
draugijos
lei«i
:
nys
N. 86. Kau pamųjų togų auka. Milijonai ma no gub.
Ežerėnų pav., Skapiškio
ir meldžiame paremti mus užma mato, čionai parankiausioji užei Ratelis”, taip suprantu aš ir taip,
pakėlimu tautos.
parap.,
Kondrenėlių sod., Jau bug C
nas, 1910 m. Kaina 3 kap.
žutėlių perų nuolat kovoja žmo
man
rodos,
turi
suprasti
kiekvie

nytame
darbe;
juo
labjau
rems
ga
pasiskaitymui
ir
apsišvietimui.
metai
kaip
išvažiavo Argent.y.on it
. Orkestrą griež šešias kompozigaus kūne. Kol nepasidavimo spė niekur negirdėt. Meldžiu duot žinią
žmogus teatro užduotį.
mus
visuomenė,
juo
geriau
“
Auš

nas
Kningos
duodamos
ir
namo
neštieei jas, tarp to keturias grynai lietu
Augustinas Janulaitis.
Kun kos yra normališkds, kūnas yra šiuo adresu:
ra” galės atlikti savo darbą. Pa si. Skaitymas veltui — mokėti
Anton Malella,
viškas. Orkestroj darbuojasi mu
Liudvikas
Adomas
Jucevičius,
Lie sveikas, bet, joms sumenkėjus, li Box 180,
Phoenix B. C. Canada.
zikos ir dainų mylėtojas smuiki remti galima prisirašant prie nieko nereikia.
tuvos
rašytojas
(1813—1846). ga — nesveikatos mikrobai — ima
“Aušros” aukaujant “Aušros” nau
Man,
bebūnant
jau
trįs
mėnesiai
ninkas V. Valentą.
Pajieškau savo pusbrolio : .w:e i.-o
Trumpas aprašymas jo gyvenimo viršų. Pirmiausias nepasidavimo
Gramai o, Kauno gub., Telšių ; pav.,
Abelnai sakant, taisomas pui dai, parengiant “Aušros’ naudai kningyno užveizėtoju, skaitytojų at
ir
veikimo.
Atmušta
iš
“
Lietuvos
spėkos
sumenkėjimo
parodymas
vakarus, atsilankant į vakarus. silankė 567. Kningoms naudojosi
Ilakių parp., Gedrimų sod.
Girdė
kus tearališkas vakaras, kokio
Žinių”. Vilniuje, 1910 m.
yra
stoka
apetito
drau
su jau, kad atvažiavo antru kart G Ame
prelekcijas ir diskusijas, lankant (namo išsinešdami) apie 30 as
riką,
ir
norėčia
dažinot,
kur
jfe
1 [da
Grand Rapidse dar nebuvo. Dau
kūno nusilpnėjimu,
Imkite ta- bar gyvena, Jis pats, ar
mokyklas, dalyvaujant exkursijose menų.
Rudeniop, tikimės, jog
gelis lietuvių laukia vakaro su
Rooseveltas 25 šio mėnesio apman žinią adreso:
da Trinerio American Elixir’ą iš malonės jAduoti
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
ir tt.
urMvofluaa Vit-vi/lne
L d!
naudosis daugiaus, kadangi bus lankė Chicagą. Stotyje buvo suAugustinas
Eitvidas,
nekantrumu. Lietuviai aplinkinių
kartaus
vyno,
kursai
greitai
sukels
34-me “Lietuvos" nr. žinutėj ižChi
__
18 Ida St..
"Aušros” draugijos^ 1 kuopos, daugiaus liuoso laiko. Skaitykla
West Lynn,
miestelių pradžiugo išgirdę apie
sirinkę daugybė žmonių pažiūrėtų rago. III. zuraže aukautojų Vilniaus jūsų apetitą, priduos spėkos, pra
l'aldyba.
randasi: .3149 So. Halsted, prie vienutinio gyvo Amerikos ex-pre- Tautlžkam namui padaryta dvejėtas
šį vakarą ir rengiasi atvikti.
Pajieškau pusbrolio Jono S tuo
klaidų: vietoje dviejų sykių A. Kriu šalins nereikalingus dalykus iš vi
32-ros
gatvės. Lankykitės 1
zidento.
Rdbseveltas automobi kus turi būt: A. Kriukus ir J. Bar durių ir pagamins naują kraują. ko, Pasuduonio kaimo, —
Vakaro sutaisymas ir vedimas
Kningyno užveizėtojas,
kuopos pavesta Juozui Garnupiui,
liu buvo nuvažiavęs į laikraštinin kis, vietoje B. Konoltauckas ir B. Ko- Si vaistą taipogi turi vartoti ma- draugų: Jono Didvalio, Igliškii
mo ir Juozo Draugelio bei
noliauckaitė turi būt tik vieną syk:
Liet, muzikos konservatorijoj
J.
Dagis.
kų
klubą, 91- Clalrk str. Važiuo B. Kavaliauskaitė ir apskrita suma žakraujės ponios ir neįgalinti žmo Bendaravičiaus, Taborų kaimo.
dalyko žinovui.
seredomis esti apskrito lavinimos
Kalvarijos pav., Suvalkų gub.
jant gatvėm^ niekas Roosevelto turi būt ne 638.65, bet 37.65.
Vidurių ir žarnų ligoms gy miaus vist gyveno Brooklyne,
Dar paaukavo tam pačiam tikslui nės
dalykų lekcijos. Skaito p. Pet
nepažino.• Pabuvęs trumpą valan dienos uždarbi J. Krotkus 33.00 ir V. dyti nėra geresnio vaisto. Vaistų Jie pat(s ar kas kitas malonės duoti
rauskas apie muziką ir jos histoChicago, III. T. M. D. 37 kuo
dėlę laikraštininkų klube, ex-pre- Brusokas 50c. Viso labo dabar su krautuvėse. Jos. Triner, 1333— žinią šiuo adresu:
TEATRAS.
Vinc. Nešukaitis,
dėta >41.15.
J. Bietis.
riją, dr. Graičiūnas apie anatomi
pa turėjo savo mėnesinį susirinki
zidnetas vėl grįžo į stotį, kur jį
Worcester, Mass.
1339 So. Ashland avė., Chicago, 4 Elliott St.,
ją.
Nuo
7
rugsėjo
d.
pradės
skai

mą J. Čemausko svetainėje 21 d.
patiko
kelios*
deputacijos.
•
Išviso
Illinois.
Nežinau kaip tą pavadinti, ar
Pajieškau savo brolio AntaaL JuAtlikus kuopos rei- tyti apie scenos meną ir išgųldirugpjūčio.
Rooseveltas buvo Chicagoj ma
nėti lietuvių kaibomokslį p. Kl. mada, epidemija, ar. tiesiog biz
raiko. Paeina iš Kauno gub., Rasei
kalus buvo pakeltas ir apšnekėtas
žiaus
kai
dvį
v^landi,
atvažiuosiąs
nių pav., Kvedainių parap. 8 metai
niu, kas ir bus, man rodosi tei
Jurgelionis.
Roeljoj šiais metais daug mažiaus
kaip Amerikoje.
Pirmiau
veno
klausimas: Kur yra genaus liesingiau.
Kokioje dalyje miesto dar kitu syk.
jaunuomenės stoja | universitetus ir
Chicagoje, III., daliar nežinau kur.
tuviams — Amerikoje, ar Lietu
kitas
augėlesnes
mokyklas.
Duokite žinią šiuo adresu:
neatsidursi, į kokią svetainę neuž
Kaz. Juraška,
voje. Gvildenimui šito klausimo
DIDELI LAIVINI EKSKURSIJA. 518 Mexwell St.
Chicag<» m.
Lietui'. Konservatorijos Koncer eisi, visur vienas ir tas pats — re
VokietijojBerlyne
staiga
numirė
Lietuvių
Moterų
Draugija
“
Apšvie

buvo išrinkta 6 asmenįs. Laikiu
NE PRO SALĮ ŽINOTI.
tas. Apie Kalėdas yra rengiamas peticijos, visur mokinasi “teatrų”.
vienas namų sargas. Manoma, kad ta" rengia didelę laivinę Ekskursiją
siais Amerikos gerumo pusę bu
nuo choleros.
į Wilmette, 4 d. Buffsčjo (Sept.),
Paj ieškau savo pusbrolių, Aptano
p. Petrausko, “Lietuviškoę Kon Tas išrodo nei šio nei to, bet iš
1910 m. Visas pelnas nuo Ekskursi ir Kazimiero Simoliuno, Kauno gub.,
vo: Fr. Eismontas ir J. S. Vitkus;
verskime
tą
gražų
ploščių
ir
pa

servatorijos” mokinių koncertas.
jos eina įrengimui “Aušros" Amatų Panevėžio pav., Maldučių valsč., Vaiš
42 vielos susuktos į virvę gali
Lietuves — Antanas Šileika ir Fr.
Berlyne 30 rugpjūčio buvo apie 40 Mokyklos.
Laivas Ekskursijai pa vilų sod. Jie patfs ar kas kitaa ma
Šiame koncerte ketina dalyvauti žiūrėkime į jo pamušalą.
išlaikyt
4
tonus,
b
■
nesusuktos
10
socialistų
mitingų,
kuriuoee
Išnešta
samdytas specljališkas, gana dido lonės pranešti šiuo adresu:
Butkus, tyčia pakviestas 22 T. M.
mūsų
galvelės,
nors
ir
Gabios
rezoliucijos
prieš
kaizerio
kalbą
apie
daugiaus mokinių negu pereitame.
kas. kuris svečius nuvetš ir parvežė.
. Antanas fiimoliunas,
tonų.
D. kuopos pirmininkas. Kalbėto
“dieviškas krallaus teises”.
Išplauks Jis iš Linkoln parko (iš ten, 206 Wilbur St.,
Scranton, Pa.
Operiniai mokiniai pirmu kartu pa augščiau kojų keliame mūsų daikur
paprastai
laivai
išplaukia).
10
jams buvo leista kalbėti kiekvie
sirodys paskutiniame akte Verdi lą, kad tik skambučių susirenvol. ryto. (Jaigu gi atsilaikytų la
Supilant
į
maišą
bulves
ar
ką
Socialistų tarptautiikam kongresui bai blogas oras 4 d. Rugsėjo, tai tuo
nam po 15 minutų.
Pajieškau prie bučerio darbo.
ka!....
kitą, tankiausia vienas turi palai Kopenhagene atsiuntė laižką Pran met
ekskursija liks perkelta ant 11 bizn| pats vesti. Meldžiu atsii
Eismontas savo pusėn statė: operos “Rigoktto”, lietuviškoje
cūzijos
vyriausias
ministeris
Kaip
gailiai
žiuri
žmogus,
ypač
kalboje.
d. Rugsėjo). — Apsistojimo vieta A. Kve—tis, 1900 Union St,
kyti maišą, o kitas pilti, nes vie
Sakosi Jis tebėsąa 1sosia- Wilmette ypatingai graži; yra pui go, Rl.
Draugi jos sąlygas; raštijos pla
į mūsų jauną, sudarkytą iki pasi nam nepatogu. Kad nereiktų prie Briand.
lietas.
kus miškai, kalneliai ir daubos, o
tumą ; moksleivių, veikimus; eko
baisėjimo, dailą kurią paduoda tokio supilstymo gaišti dviem
ežere puiki vieta maudymuisi. — TiPajieškau Ignaco žvigaičio ir Jo
nomines sąlygas; amerikėnų kėli
Rooseveltas aplankė Kansas valstl- kietai su valgiais, gėrymais, nuvažia no J u rano. 2 metai kaip mes buvo
J. Ragauskis, gyvenantis So. nuo scenos koks nors neišmanč- žmonėm, reikia maišą užmauti ant
vimu ir sugryžlmu: Vyrui 31-50; me Whately, Mhžs.. o paskui jiedu
mą lietuvių; pačius gi lietuvius
DauJą
J|
visur
karštai
sutinką
Gražusis
Chicagoje, 26 d. rugpjūčio susimu lis už kelis skambučius,
rėčkutės su išmuštu dugnu; pakė gelyj vietų teikia J| | būsimus pre moterei — 31.00. Tikietai gaunami nežinau kur išVsziavo. Meldžiu kas
jis paskaidė į tris skyrius.
"Lietuvos" Ir "Kataliko" redakcijose apie juos žinoJ ar pats teatsišaukia
šė su pačia. Toji apsiskundė po teatras FJlados tapo prieinama lus pripiltą rėčkutę draug su mai zidentus.
ir pas J. Ilgaudą, 1613 80. Halsted žemiau paduotų adresu:
Vitkus, Amerikos gerumo pusę
kiekvienam
prekyviete,
kurioje
pa

licijai ir nuo jo prasišalino. TaSt, Chicago,
šo kraštais, piliamas- daigtas su
gynė maždaug panašiai EismonRokas Peledzlua.
Pennsyivanijoe anglekasyklų strei
čiaus Ragauskis vėl ją persiprašė, sijuokiama iš žmogaus jausmų ir biręs į maišą.
107 C. St, *
So. Boston. Mass.
kų organizatorius ketina areštuoti.
tui.
Paskutinis
Mo
meto
lietuvižkas
ir toji sugrįžo atgal. 29 d poli begėdiškai apgaunama atsilankiu
piknikas,
rengiamas
Lietuvos
Sūnų
Šileika nurodinėjo abelnai į
Pajieškau* a j zeaerz, Marijonos
draugijos,
atsibus
darbo
dienoj
cijoje buvo jų teismas iš kurio tik sią publiką, apgaunama dėlto, kad
Chiragoe vyskupas atidavė nuo (Labor day) panedėlyj 5 dieną rug Kumečiutėe.
Pridėjus prie 6 uncijų cinko 16
gerumą Lietuvoje lietuviams gy
rma gyveno Anąlitiek buvo naudos, kad turėjo už paskutiniuose laikuose pradėjo la uncijų vario, padaroma geras žal moti 100 pėdų žemės plotą 99 me sėjo. 1610 m., Bergmanno darže, joj, Londone,
dabar Jau 8 melai
venti ir darbuotis, bet aiškių pritams už 32.376.000. Už tą žemą 40 apie 9 valandą ii ryto, ūiame pik kaip nešinau,
įr Ji yra. Malonėbiau
lankyti
teatrus.
Paimkite
į
simokėti kaštus. Ragauskis žino
varis. Cinko pridėjus dviem un metų atgal Jis užmokėjo 31.800.
parodymų nedavė.
ar kas apie Ją žlnike
griežė
puiki
muzika,
rasis
vlčiau,
kad
Ji
p
damas, kad jo pati tari pas save rankas apgarsinimą, kiip ten tai t iš cijom daugiau, žalvaris pasidaris
sokiė gėralai, kvepenti cigarai, ska no praneštų n , iiuo adresu: 111
Butkus užėmė plačiai ir kalbėjo
UI
Juozas
apie 200 dd., ją varu nori priver kas dailiai ir jautriai apdainuoja minkštesnis.
Chicagoj už paskutinę sevaitę uš- nus užkandžiai ir Įvairios sabovos.
' 1 •*
net 30 minučių. Jis suspėjo pa
krečiamų ligų skaičius sumažėjo, Ui žanga porui tiktai 25c. Dėltogi yra
sti, kad jam atiduotų, kad turėtų ma, o kas pasirodo ištikrųjų....
užprašomi ant šio pikniko atsilan
pasakoti tik gerąsias puses Ame
savaitę iki 26 rugp. susirgo 420 1
Padėkime, draugijai reikalingi
kyti visi lotuviai ir lietuvaitės.
iš ko laidokauti.
alų.
Pajieškau savo
rikoje lietuviams, blogųjų gi ne
Su pagarba Lietuvos Sūnų Dr-ja.
piningai uždengimui deficito, ko
Krienus gardžiai padaryti ga
suspėjo ir, kadangi jis ir taip per
kį panešė per paskutinį pikniką, lima taip: paimti 6 šaukštus trin
DIDELIS TEATRAS.
, Vainių kaime
ilgai jau kalbėjo, tai jam nedavė
Parengtas Muzikallškos draugystės
(reikalas gana svarbus). Iš kur to krieno, vieną šaukštą cukraus
,w> | Ameriką
CHICAGIEČIAMS
''Lietuvių Darbininkų Choro", “nedė- ru kartu atvažįailiko tėvynėje 1
ilgiaus kalbėti.
tu vaikinu ir jnū.
, _ į ■»«&»
juos imti? Nagi įnešta ir pa ir vieną kvortą uksuso (acto).
lioj,
11
d.
Rugsėjo
(Sept.),
Hull
ŽINOTINA.
Sprendėjais buvo: J. Kastėnas,
Telefonistė, laimingai ištekėjus, Home, Halsted Ir Polk St Svetainė sūnų. Atvažiavo 118 birželio
remta, kad reikia “sulošti pred- Uksusą užvirini ir užpilt ant krie
kavalierius
Igr*
“
*■"
*
atsidarys 6 vai. vakare. Išpildymas iš Suvalkų gi
M. Kazėnas ir E. Capulis; tiesa li
Seiaų pav., gasiViešoji Chicagos lietuvių skai- jta vieni ja”. Na, ir kelia lietuviai no su cukrum, taip palaikyti ke važinėdama su savo vyru, apsisto programo prasidės 7 vai.
6 -pėdas ir 10
parap.;
kosi pripažinta Amerikos šalinin- tykia užlaikoma Lietuvių Ratelio dailą — darbuojasi išsijuosę tau
jo hoteiyj. Iš vakaro 'tarnaitei
Statoma ant scenos Br. Vargšo 3 nos ir
etų amžiaus, pirlias dienas, paskui sukraut į bonaugščio. 1!
veiksmų drama “Paskutinė Banga". lių
* kams.
įsakė,
kad
ryt
anksti
ją
pakeltų.
mu syk Amen— .
---(Lithuania Chib) nuo ateinančio tos labui, o pagaliaus tik pininTarpais bus monoliogai ir deklia37 T. M. D. kuopa nutarė dis rugsėjo mėnesio bus atidaryta ke gus skaito, neatsižvelgia į neapBet ant rytojaus, atsikėlus po 10 macijos; po teatrui uždainuos “Lie žinotumėt, mieli broliai, di
nią tuojaus, gausite 16 d«
kusijas turėti kiekviename savo turias dienas per sevaitę, būtent: mokamą piningais dailę.
vai., pašaukė tarnaitę ir užklau- tuvių Darbininkų Choras" keletą ga
na puikių dainų.
Alex Jasonas.
susirinkime.
Ateinančiam kartui
Metalams sutarpinti reikia karš
Ant galo bus extra keletas (domių Box <5,
Jau trečias sezonas drūtai laikoutaminkais ir ketvergais nuo 7
.Mollenauer, Pa.
dalykų.
Tikietų
k
Inos:
50c.,
35
Ir
paskirta apšnekėti klausimas: Ar
—
Kodėl
manęs
nepakėlei,
kaip
vai. vakaro ik j 9 vai. vak., suba- si Chicagoje “Dramatiškas Rate- čio laipsnių: ahiminiumui — 129a,
26
centai.
lietuviai Amerikoje kaipo tauta išUškviečiamo atsilankyti visus, be
Až Jonas Gramas pnjieškau Save
tomis nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. lis”, kuris, ne j ieškodamas jokių auksui — 2485, geležei — 2785, tavęs prašiau?
nyks ?
l'ienas iš tų pačių.
— Aš kėliau, poni, — atsakė skirtumo pažiūrų ir lyties, kuoskaic- brolio Juozo Gramo. Girdėjau, kad
vakaro, o sAmadieniais (nedė- pelnų, veikia dailės dėlei, ir ati plienui — 25^2, švinui — 617, ni
lingla'jalai; Čitos draugystės siekiu būna Brooklyn, N. Y. Prašau duoti
liomis) nuo 4 vai. dienos iki 6 duodamas dailei priderančią vietą, keliui 2192, platinai — 4712, va tarnaitė, — bet kai aš pasakiau yra publiką užganėdinti perstaty žinią iiuo adresu:,
mais,
o nežiūrėti pelno, ką daro dau
J o 11As Grtunfts*
vai. vakaro. Prisiartinant vėses perstata ją visuomenei, tokia, ko riui — 1995.8, - sidabrui — 1904 “septinta”, tai jus atsakėt: linija gelis kitų draugysčių. Nepamirškite 166 Wlnter 8h, New Brttain. Oonn.
užimta,
"busy
”
.
...
11 d. Rugsėjo! Tikietus galima gau
niems vakarams, būtų malonu, kia ana ištikrųjų yra. “Dramat. (pagal Fahrenheito).
ti šioee vietose: Dr. Kulio aptiekoje
(“Lippincott’s”).
Ut ao
kad vietiniai lietuviai naudotųsi Rat.” turi jau geras spėkas, ką
Pajieškau savo brolio Juozą
3262 80. Halsted St., pas J. Ugandą
ir P. Garmų, 1613 So. Halsted St. kaus. Kauno gub.. Raseinių 1
tuoju šviesos židiniu; čion atei jau parodė praėję sezonai, pui
tavėnų miestelio Jr parapijos
ir pas visus choristua
— Jonai! Jonai!
Medinės sienos nepermirksta,
na beviek visi lietuviškieji laik kus ir jo tikslas; tikslas — page
tai kaip Amerikoje‘ Pirmiau
Su pagarba Komitetas.
— Kas? ką? ko tu nori?
Chicago, III., tr(e metai atg
raščiai, leidžiami Amerikoje g{ir rinti jaunutę lietuvišką sceną, p jaigu jos esti Išteptos virintu lini
žiavo iš čia nežinoma kur.
—
Vagilius
į
mūsų
namus
įlin

BALIUS DIDELIS BALIUS!
NUO AUSROS DR-JOS
niu
aliejum.
•
1
pelnas,
eina
kuopoms
L.
S.
S.
Lietuvoje, būtent: 1) “Lietuvos
Rengiamas Lietuvių Neprigulmln- pranešti man šiuo adresui Į
do.
Antanas \ Masteliu,
PIRMOS KUOPOS.
Koks-gi tikslas daugelio pana
go Kliubo. atsibus 10 d. Rugsėjo
Žinios” su priedu “Aušrinė”, 2)
La Šalis St, Moigen Park, I1L
— Aha! gerai, aš tuoj jo pa (Sept.), 1910, subatos vakare. Pra 10705
------------------------------ ------------- 1 —Lietuvišką visuomenę gyveni “Viltis”, 3) . “Lietuvos Ūkinin šių “sosaidų”, kokias pradėjo tverti
sidės apie 8 vai., Freiheit Turner
Geras vaistas vištakėms nuo ko ieškosiu.
Hali, 3417 80. Halsted St kitame
mas prispiria, jaigu ji nenori žū kas”, 5) “Litwa” (lenkų kalboje, kiti renkanti narius už alaus stiklą,
Jonas Jonušas, Ksuno
Kauno gub.
gub. Iielšių
— Jonai! Jonai!
baliuje bus galima linksmai pasi pav.. Kontėnių sod. pajieškau <tavo
avo
ti, rūpintis savo reikalais; juo la bet lietuvių dvasioje), 6) "Rygos kad tik gauti vardą “sutvertojo”. jų pirštų panaikinti yra citrina.
šokt bus skanių gėrimų, kvepian ___________________
dėdės Adomo Kančiaus iš tos . ičlos
----—
Ko-gi
dar?
Ir
tų,
kurie
taipgi
rengia
repetici

čių cigarų; veiks skrajojanti k rasa; vietos. Pirmiau gyveno Pcn ^pira
bjau visuomenė kulturiškži augš Garsas”, 7) “Viestnik Znanija”
—
Aš
girdžiu,
kad
vagilius
PO sale bus atdara lig 3 vai. ryto.
nijos valsu, dabar nešinau ku«. Jis
čiau pasikelia, juo daugiau yra (mokslo ir literatūros mėnraštis jas. Perdaug mūsų grūduose pe
Su godone Komitetus.
pats arba kas kitas tegul įgreitai dno1000 da lovą palindęs.
turi
-24
karatų
auksas
lų
;
laikas
visuomeni
pradėti
su
daugybe
priedų
—
rusų
kalbo

ir vis atsiranda naujų reikalų, ku
įla žinią šiuo adreso:
esu, o 1ne
—
Gt!
po
lovą
tai
aš
lių
gryno
aukso.
Atm
ink,
kad
artinasi
linksma
die

J. Jonušas.
rie šiokių ar tokių budu turi būti je), 8) “Lietuva”, 9) “Vienybė joti.
Chicago, III.
tų
vieną
•
l5W Paulina St,
na — niekai Jf 31-000
’
(“Houston Post”).
14 karatų auksas turi 583 dalis vagilius.
Pasakysiu ir aš kaip pasakė aratlikti. Aprūpinimui tautas reika Lietuvninkų”, 10) “Tėvynė”, 11)
dieną.
gryno aukso.
•v. Stanislovo Draugystė rengia iš
lų tveriasi visokios rųšies drau “Saulė”, 12 “Kova”, 13) “Drau tistas Sumbatovas: “gaila man
Pajieškau Jono Ambflsso, Suvtlp
kilmingą dideli balių; Jis atsibus Bu
NE TAIP MANO, KAIP
turi
13
karatų
auksas
541
dalį
vęs
puikioji
mano
mokytoja
gas
”
,.
14)
“
Žvaigždė
”
,
15)
"Ke

gijos, kurios pastato sau už mierį
bėtos vakare. 10 rugsėjo d.. 1910, Jo kų gub.. 8 mėnesiai atgal gyveno
KALBA.
Rumford
Faile, Me.; dabar nežinau
no Krupo salėje, tarpe Berring Av.
pripažintus visuomenės už neatbūti leivis”, 16) “Darbininkų Viltis”, scena, kad kiekvienas gali tave gryno aukso.
ir 150 gat Balius prasidės 6 vai. kur. Turiu svatbų reikalą. Prašau
Tūla
Kudlienė,
senelė,
gulėda

416
dalių
turi
10
karatų
auksas
nai reikalingus, svarbius ir naudin 17) “Dagis”, 18) "Amerikos Ži parduoti ir savo purvinais mieriais
vakare, trauksis visą nekt|. Bus pui duoti žinią žino adresu:
ma ant patalo ir nebeturėdama ki lietuviška muzika. Užprsšom |
Jonas Bąnis,
gryno auksos.
gus reikalus, atlikti. Vienu iš svar nios” ir visi kiti laikraščiai; ne mindžioti tavo šventą krutinę”.
halių visus lietuvius ir lietuvaites. 32 Congress St, Rumtord Falis, Me.
vilties
pasveikinti,
pradėjo
skųsties
374
dalis
turi
9
karatų
auksas
Lai
dirba
tas,
kas
gali,
kas
myli
biausių mūsų lietuviškos ’ visuome si unčiama tiktai “Dilgėlės” ir “Pi
Meilingai užprašom Indiana Harbor
savo marčiai ant savo nelaimingo draugystę taipogi Hammond. I»d.
nės reikalų yra platinimas apšvie piras” (pastarojo išėjęs tik vie ir supranta sceną, o kas ją nori že gryno aukso.
su mebliais atl
draugystę In š| mūsų iškilmingą ba- maKambariai
8 karatų auksas turi 333 daKs ir vargingo padėjimo.
urendon vienai ar dviem
timo ir mokslo tarp lietuvių. Tą nas numeris ir kaip girdėjau jau minti. vien dėl ypatiškų reikalų,
— Ar jau mane Dievas užmir- n*v 8Uni|
darbą apsiimė atlikti “Aušros” ilumires. bet vHtri eserai būtų, kad torui creriau nedaro iškaščių, kukad nebeifiklauso mano mal-

NAUJI RASTAI.

v

APGARSINIMAI

Pajiežkojimai.

VIETINES ŽINIOS.

Paskiausiai Gautos Žinios,

Draugijų Reikalai.

JUOKELIAI.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyveninio.

vi*jk% kas tik auga Illinois, Indiana
IrTOhio valstijose.
Ekskursija va
ziuoja kiekvieno mėnesio pirmu Ir
trėčiu utarninku.
Te* Ir atgal K
Toledo ar Chicagos 8<-00.
Patva
Mos Ir nurodymai dykai.
Užmokė
moterĮs). Kreipkitls į Percival B. tu* už tlfctetų piningu* sugrąžiname
Palmer * Co., 266 Adams st
po nupirkimui žemė*. Norėdami pla
tesnių paaiškinimų rašykit pas ma
no:
Anton Kiedis, vietinis atstovas,
Reikalauju gerų kriaučių moteriš Poacock,
Lak* Co., Mich. Dabar ge^
kam darbui, mokestis gera.
Reikalauju taip-gi gero ir teisingo riausia proga farmas pirkti.
vyro už sargų dirbtuvė*.
Reikalauju mergaitės ing ofisų.
Arendon atsiduoda bučernė Ir /groReikalauju merginos ar vyro, kad sernė su butu ir gera rūšim (bels
galėtų prižiūrėti darbų.
monĮta) po visa krautuve. Randasi
Kreipkitės ing ofisų,
boxas, kaladės, barai ir visos lenty
Paul Straus, Libtuviška dirbtuvė, nos reikalingo* minėtam bizniui, tik
1400 W. Harison SL,
Chicago. UI. tai reikia tavoro nupirkti, sėsti Ir
ėsti. Gera vieta lietuviui. Kas no
gėtų užvesti bizn|. prašau atsilanky
Aš Juozas Pareigia noriu gauti ge ti:
3119 S. Morgan pas namo savi
rų partnerį (pirtininką) Grosernėe ir
Bučernės biznyje. Turiu namtn, vie ninkų.
ta labai gera, lietuvių apgyventa.
JONAS BALCHA8,
Kreipkitės šiuo adresu:
Lietuvis siuvėjas West North dalyje.
Juozas Parelgis,
Siuvame
visokius motriškus Ir ki
Box 39,
Gary, Ind. tokius drabužius
rudeninius ir žie
minius, dirbame geriaus kaip kokie
Jaunikaitis žinantis rusų, lietuvių, žydeliai. Valom, daiom, negerus pa
lenkų ir iš dalies vokiečių ir latvių taisom ir prosinam. Dirbame grelMeldžiame persitikrinti, tada
kalbų; baigęs Rosi joje 4 klesas gim tai.
nazijos, pajleško sau darbo. Kreiptis *ir kitiems pasakysit, kad pas mus
daroma
gerai Ir greitai.
per laiškus ar ypatiškai sekančių ad
Jonas Balchas,
resu: Aleks. Davidonis, 1967 Canal* 2239 W. 23 PI., Chicago, IU.
port ar*-. Chicago, III.
Telefonas, Canal 2024.

Reikalavimai

Kas nori gauti gerų kambar|. vie
nam arba dviejo gulėti, mėgstantis
ramų gyvenimų ir nevartojantis deg
tinės, tesikreipia pas mane. Kam
bariai čysti ir gražus, ant antrų lu
bų iš fronto, mokestis kas mėnuo ar
kas sevaitė. Mano adresas: P. J.
Vaišvila, 937 W. 32 Pl„ Chicago, III.

15 d. liepos, š. m. A. A. kuningas
klebonas Feliksas Braževičius, mirė
Lenkijoje,' Radomk) gub., Sandomiero
pav., posada Polanec, ir ten liko pa
laidotas, locnoj išmurytoj koplyčioj.
Artimesntas žinias suteiks, Kaz. Braževičtus, Boy 221, Kenosha, Wis.

Ant Pardavimo.
Patsiduoda saliunas geroje vietoje,
tar- lietuvių ir lenkų. Parsiduoda
nebrangiai. Savininkas išvažiuoja į
kitų miestų. Atsišaukkite šiuo adre
su: 4554 So. Ashland av., Chicago, III.
Anglinis ir ledinis biznis. 4 ar
kliai. 7 vežimai ir tt. Gera proga
atsakančiam žmogui padaryt pinin
gų. Parsiduos neperbrangiai, nes sa
vininkas ketina važiuoti | Lietųvų.
Atsišaukite Šiuo adresu: M. Švečulis, Box 6, Palmerton, Pa.

Pardavimui 2 štorai su skiepu
(rūšim), mūriniais rėmais namai už
pakalyje. 834 rendos | mėnesį. 42
šimtai užmokesties savininkui užpa
kaliniuose namuose, 3220 - Auburn
avė.,

to giadėto*. Panevėžyj — pngnl
nę panevėžiečių; Mlauliuoee — p*«*
arinę šiauliečių; Buvailai <ub.
ps
fal tarmę suvalkiečių;' Prūsų U*tv
rtje — pagal tarmę Prūsų lietuvių
Dzūkijoj —• pagal tarmę dzūkų ir v
jhieago, III. 1908, pusi 470. Poplero
ipdaruo**. .... ....« e... BLM
Audimo apdamoe*. .... ...... t2JX

lyj«, teip kaip ir pirmesnėse dalys*
Dra. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir ju>
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkę*
iš paminėtų knygų I, IT, HI ar TV
dalį, turA por visų savo amžių noiššamam* pasakų turtą. ................ 8I4U
Dretal apdaryta...........................

gražesni a praiym*U*l. Vilnius,

PIRKTI.

dar

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

! 0c

SS!

Olitipa. Graži

apytaka

s-y*

41ko.1® k*lb°te Tai yra geriausias būdas išstmo
piisnStiJJ? Uk°* k 508
Daboju Jums po šimtų sykių už jor

Z. Stelmokas, 238 Wajdo et, Rumford Faile, Me.

T

Kujl lozilomfYilkilil.

šėlo

“ Lietuvoš” Agentai-°“L0V0

BOS

No. c71 ".. slkrodlnlnko atminimai.
P**
*9*14M* galim* už*i**
ŽEME. , 8u
. Susiuva.
__ , _ . ložtttIGO
_______________
Pasak Erkraan-ėatrtjanų sutaisė 8. M.
statyta
vienam
balsui,
fortepianui
pri
’
j
ytl
‘
Lietuvų
”
metams
ar
phset
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
tariant žodžiai Mųlrionio. Peterbur
jų kariavimų. Chicago, Ui. 1907, pus metų ir užsimok* A 3
ge, 1909 m. ........ į....................... 50c.
lapių 44.................................................13*
No. 799 Vytauto l koncertinis mar
po 111 Inoj* valstija.
No. 7* Maxlm Gorki]. Pasakojimai.
šas, muslka pijanui. Atminčiai D. L.
K. Vytasto pergalėjusio kryžeivius
nya: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis,
Breeklyn, N. V.
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts J. f mbrozėjuss4 ;
120 Grcnd Bt tie* Žalgiriu 1410 m. Sutaisė P.
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
»• South Ist __ Stankfelčia. Spausta Leipcige 1910
lapių 103. .v.. .... .... .... .... 2Se Joji Matulis,
1 Metropolitan Av. m., 3 puslapiai. muzikos. Kata* 60c.
No. M

ii

Caatl* Street.

Chicsgo, III.
Atdara šiomis dienomis ir valan- □I. 1906, puti. 95.............................. 25c
J. I. Bagdžlunas, 2334 8. Oaklsy Ava
domis:
Utarntnkaiš ir -ketvergate nuo 7
Joną* Ilgaudas, 1613 So. Halsted 8t.
Mokylla Šokių!
Zen. Jucevicso) Ą • 118 E. 115th SL
vai. vak. iki 9 vai. vakaro; subatomis nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. vak.
And. Jurevlčia,
3337 Anburn Av.
Sekmadieniais (nedėldieniais) nuo
Vlnc Links,
1813 String Bt
4 vai. dienų iki 6 vai. vakaro.
Geo. Pupausky, *1112 S. Leavltt St
lietuviųw
Skaitykloj randasi visi
......................
K. Steponia,
849 « 24th 8L
laikraščiai ir kningos. Skaityti gali
Jonas Visockis,
8189 Vincenne* Rd.
ma pačiame kningyne Ir namo neštiesi.
Clevsland, Ohlo.
P. Szukys,
1408 E Uth
THOMAS I. MORGAN
Prof. Julius 3. užtikrina, kad limo4 . CAMBRIDGE MASS.
Advokatas.
kys ioktl kiekvienų jaunų ar senų,
(Kandidatas ant pavieto teisdario). limokina vairų 6 rųiių ir tetp, kad Pet Bartkevičių*, 877 Cambrtdg*
Veda kriminališkas. civiliškas by
GRAND RAPIDS, MICH.
las; parūpina patentus; peržiūri sa gali drųsiai eiti ioktl publikoje. Taip
vasčių popieras; abstraktus, deed’s gi Išmokys ir kitus kokius su 6 va Juoz. Miką*, . 41 W. Leonard
karais;
vakdre
nuo
8
valandų
iki
11.
■te-tt^Į-žinomas lietuviškai visuomenei
GRANT W0RK8, ILL.
kaipoteTsTfigae - ir- geras advokr.iu.3. Kas moka valkičioti, tas gali Išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei Jonas Liikonis,
79 Dearbom st., 328-330 Unity
Box 195.
na | svetainę, po numeriu, 2119 8o.
bldg., Chicago, III. Taipjau
1613 So. Halsted st, Chicago, III. lalsted St., mokinu kas dien .apart
HARTFORD. CONN.
šventų dienų. Prof. Julius 8. prane Kar. L***vlčius,
40 Mulberry *t
ša visiems, kurie nori Išmokt tuos
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TĖS
Horrlią Ulinei*.
2124 South Halsted St.
J. T. Adomaiti*.
Boz 708.
CENT.TO VALDYBOS ANTRAŠAI:
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
HAZLETON. PA
Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, 5 iki 8 vai. vakare.
Ant Shukis,
103 N. Wyoming St
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Prof. Juliaus šokių mokykla užsl
Vice-Primninkas: Pr. Butkus,
daro June 25, Ji vėl bus atdara SepINDIANA HARBOR, IND.
3252 So. Halsted st., Chicago, III. tom be r 2.
B. Yaslulis,
3604 Deador St
jau pradėsini Burk ir Wing šokt
Raštininkas: Jonas Dagia,
MINER8VII4JL PA.
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. Sept. 2.
J. Ramanauskas,
Boz 531
Iždininkas: A. J. Povilalka,
804 Bank st., Waterbury, Conn.
New BeMaln, Conn.
Burtininkų Kazyros (Kertes)
Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st, Plymouth, Pa.
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
11, rue Sommerard Paris, France.
V. Jokubynas, 3152 Wallace st,
Chicago. III. J. Laukia, 501 Brlck
st, Valparaiso, Ind.
Pittsbiirg, Pa.

KnygU Kataliogas

felaulial, 19«9 Pusi. 11!
............ . ........... .. 80c

I.. Gražiu -paveikslėliai,
--------------- - bet

Kaina

savitarpinės karia šiaurinė* L. Gaviis,
LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA laikųAmerikos indijonų. Vert* A. Olšev- Vincas kalvis.
3149 So. Halsted St. Chicago, skls. Antra pataisyta laida Chicago.

A. Olszevvski

Kaip Rasziiu Lalszkus Ueiuvlszkoje«
Ir flnūllszKojc Kalte.”

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI
ba J. J.
Kaina

Kur gauti “Lietuvą.”

Važiuokite apsigyventi ( Mlchigano vaisingų žemių širdį — Mason
Manistee ir ežero šalis | Swigart
Tract — dobilų, vaisių ir apskritai
tarmines žemes. Kaina nuo 81f. iki
825 už akrų. Išlygos labai lengvos;
(mokėti nuo $10 iki 825, o paskui
ant išmokesčio kas mėnuo po 5 ar
7 dolarius ant 40 akrų. Greitai audistriktas. du nauji nuėstai,
bizni Iii it v MOTVAnimtii
v . V14»
aaaaaaM ;
Galite turėti

SAN fra:
Foratgn A. Dc
Foot of

No. 70 Lietuviško* pasakos įvairios
Surinko Dr. J. BasanaviMus. Dalis IV.

Męs Suj ieškom

FARMAS

KUO AUDROS PASISLĖPTA
aš* tettaiU. Vilai**, 1M». Pu*

WA8H.

Parsiduoda bučernė ir grocernė ge
roje lietuvių apgyventoje vietoje,
biznis kuogeriausias, išdirbtas per 10
metų. Parsiduoda dėlto, kad s*.vinlnkas važiuoja | Lietuvų. Arklys ir
vežimas, bogė ir visi įrankiai kuogeriausi.
Pirks pigiai, kas atsi
Užčėdyjimul laiko ir galvasukio
šauks anksčiau pas Ig. Tyškevičių, namų
pirkėjams, męs sujieškojome ke
335 Kensingtou avė., Kensington, lis namus,
geriausius kokius galima
Illinois.
rasti už paduotų kainų, ir čionai
juos pagarsiname. Kas išsigali (mo
PROGA! Parsiduoda lotas nauja kėti trečių dal(, ar daugiu, ant tų
me mieste Gary, Ind. Lotas gražio namų tam męs t rūkstančius pinin
je ir labai parankioje vietoje, -f-“biz- gus paskoliname lengviausiomis iš
nlavoje”.
Parsiduoda daug pigiau, lygomis.
gituos namus męs patariame pirk
negu kompanijos toje vietoje perduo
da.
Lotas išmokėtas ir pirkėjas, ti lietuviams:,
No. 121. 8 ruimų mūrinis namas,
gaus visas papieras pirkdamas. Prie
žastis pardavimo, liga savininko. ant stulpų. Lotas 241125. Rando*
J
metus neša 8204. Kaina 81-600.
Norėdami smulkiaus dasižinotl atsi
šaukite ypatiškai arba per laiškų se
No. 232. 4 kambarių mūrinis nakančiu adresu:
mas. Geroj vietoj. Lotas 25x125.
< i
Peter Mankus, ,
Kaina
................................... 81-600.
2239 W. 23 Place,
Chicago, III.
Visi žinote, kad burtininkai (Ame
No. 230. 2 lubų medinis namas, 2
gyenimai 1
1 — 4 r. Lotas rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
Parsiduoda saliunas. Norintis, pirk 24x125. “
Randos neša ( metus 8216. ja žmogui laimę ar ateitį su pagalbų
ti gerų bizn( gromatų nerašinėkit, Kaina
................................... 81-700. Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
dėl platesnių žinių, čia žeminus vi
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
li sas reikalingas žinias aprašau, tai-gi
No. 156. 2 mediniai namai, 1 — 5 kokių vertę, mes apie tai nekalbė
t ant gromatų atsakimo negausne, nes r. 1 — 4 r. Lotas 31x147, kampinis. sime. tik pasakysime, kad yra tūk
vaš neturiu laiko gromatoms rašinėti. Kaina ...........................
<2.000. stančiai žmonių, kurie pas tokius
/ Noriu parduoti sallunų, nes užsiimsiu
No.
12.
2
namai,
4
gyvenimai
po burtininkus lankosi (spėjimui savo
kitu bizniu. Saliunas atneša suvir
; Lotas 25x125.
Randa 8384. ateitie* ar laimės ir mok* jiem* už
tum 200 dol. pelno ing mėnesj. Tik
tai po keli* ir po keliolikų dolterlų.
82.000.
vienas lietuviškas visame miestelyj, Kaina ------- l.................
Garsiausia ant svietu burtininkė bulatsnls pigua. tik 125 dol. | metus,
No.
2
lubų
.
mūrinis
namas.
2
buvo tai pone LENORMAND Pary
namo randa tik 15 dbl. ( mėnesj, ant gyv. po 6 r.
Lotas25x135.. Kai- tluje, Francnsijoj*, kuri su pagalba sa
namo listų kdk( nori tok| gali pa na
.........................................82.500.
vo Kazyrų visiems (spč<1BT0 ateitį. Pas
daryti. Namie yra saliunas. o taip
jų vaikščioja kelti Kazy ras viso svie
gi ir viętos laikymui 12 burdingieNo. 4. .2. lubų mūrinis namas. 4 to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
rių; burdingieriai užsimoka iš kalno gyv.
po 4 kambarine. Randa 8480.
( nedėlių po 4 dol. ir 2bc. Musų Kampinis lotas 30x147. Tiktai 83.700. ir kiekvienam j| ateitį (spėdavo.
Po myriui virš minėtos burtinin
miestelyj yfa 2 naujos šapos; yra
mainos labai geros, anglis turi augšNo. 217. 2 lubų mūrinis namas. 2 kė* jo* Kazyros pateko į *vi*tų Ir
čio nuo 6 pėdų iki 8 su viršum. gyv. po 6 kamb. Lotas 25x125. Ran šiųdien jom! naudojasi garsiausi svl*Darbas lengva gauti, kas neturi dar dos neša ( metus 8372. Kaina 83.OOU. te burtininkai, ir kiekvienas, kas ja*
turi, gali su joms (spėti ateit| teip
bo ir mainose; nori dirbti, gali’ va
žiuoti, darbų g^us, uždarbis geras, už
No. 241. 2 lubų mūrinis namas, gerai kaip ir burtininkai. 61o* Ka
8 vai. darbo moka 82.70; už tonų 1C kambarių. Lotas 125x125. Ran- zyros su pilnu išaiškinimu lietuvi*
fčystos anglies 95 c., o su smulkme- d* 8504. Kaina .................. 84.500. kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
vartoti ir kaip ateiti (spėti yra dabar
„ noms 58%c. už tonų. Kad man ne<
4 kitas biznis, aš heparduočiau saliu no
No. 241. 2 lubų mūrinis nmas, 4 gaunamo* musų Itore. Kaina jų 50c.
Stos Kazyros yra geriausia bovykla
''nei už kiek, .o dabar atiduodu nž gyven. 2— 5 r„ 1 — 3 r., 1 — 4
8^00; visų piningų nereik,' užmokėt!; T.
Lotas 25x125.
Randos neša | liuosame laike ir su jom, ne tik save,
tik ^50 dol , o palikusius 350 dol. pats metas $540. < Kaina ...... <4.500. bet ir visus kttus geriausiai nubovysi šeimynišku*** ir draugiškuose
• 1 .• ‘
\
.* * , ■ >
-saliunas išmokės, po kiek surokuo- - •
sune ant nėdėlios ar ant 2 nedėlių.
No. 187. 3 lubų mūriais namas, 3 susirinkimuose.
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
1 Tai kas norit pirkti, geriau sunko gyv. po < kamb., 2 maudyklos. Lo
* kur užeiti — kad 700 dol. atneštų tas 25x125. Gatvės užmokėtos. Ran suokite:
;
į 200 dol. ing mėnesį. Šitas pagarsi da 8564. Kaina ..........................84.700.
The Bridgeport Clothing Co.
nimas tik viena sykį tebus, ba greit
parduosiu, užtai pasiskubinkit atva ' No. 69. 3 lubų mūrinis namas, 3 3246-3248 So. Halsted SL CHICAGO. ILL
žiuoti ir pasižiūrėti.
gyv. Su maudykloms.
Lotas 27
Tifcietas nuo.Chlcagos kaštuoja 3 127. Rando* neša ( metus 8552. Kai
į. dol. ir 80 c., iš Chicagos galit pirkti na.
.............................................. 85-300.
^tikietų ant Chicago and Eastern Illi
No.
|79. 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po
nois kelio iki Terre Haute, Ind., o
iš Terre Haute, Ind. ant Big Four 6 rum., 2 po 4 rum., 2 maudyklos.
Galima gauti kiekvienų savalt*
Randos neša 624.
Y kelio’ už 15c. atvažiuoti | Burnett, Lotas . 27x129.
. 85.500.
Ind. Adresas: John Ambrose,, Bur- Kaina .......
v net, Ind.
Breoklyn, N. Y.
No. 238. 2 lubų
I_"_x_______Z
mūras, akmenų E. Fromes,
73 Grand Street
priešakys. 2 guv. po 7 kamb.,
__ 1., 5 r. Ant Jankauskas,
65 Hudson Avė.
Parsiduoda saliunas pigiai ir geroj mūrinis namas užpaklyj. Lotas 25x
211 Berry Street
▼tetoj, apgyventoje lietuvių ir kitų 125. - Randa 8624. Kaina ... -5.500. T. Jermalas,
124 Grand st
Kiekvienas iš tų namų yr verta* J. MUewskl.
svetimtaučių.
Parduodu todėl, kad
258 Wythe Avė
8. Simanavičius,
išvažiuoju
|
Lietu vų.
Norintieji gero žmogaus. Ateikite apžiūrėti.
.pirkti atsišaukit kuogreičiausia, StaNorėdami platesnių žinių, kreipki
BALTIMORE, MD.
'nislovas žiekis, 618 Market St., tės ypatiškai i musų offisų
*
Waukegan, III.
Jotu Louis,
667 W. Baltlmote St
J. Zebrauckas,
112 N. Green st
Parsiduoda kriaučių shopa geroje 3252 8. Halsted St, Chicago, IIL
BROCKTON, MASĘ.
V vijoje, tarp lietuvių. Priežastis par175 Ame* 8t
Pocius,
Csvimo, išvažiuoju l kitų miestų atsi
šaukit adresu: 1976 Canalport Av„
Chloago, Ilk
'Chicago, III.
1607
P. M. Kaltis,
J. Tananeviče,
<70 W. 18th SL

Dabar geriausia proga

NAŠLAITE Drama keturių veiklų. Parai* M. Valtečia*. Bo*ton

L

Jonas Butkus, Co., Campelllott, Canal Zone Panama

UI t?r4J?u varr°’ *** P*r**yU teiškų angliškoje kalboje
?et“ ,kalp k“>kteuosi, bet visgi negalėjau laiško taip
,k>d an«”ko H suprastų. Gavęs Tamstos kningelę dou1^1? raiyti laliku8”- <tebar jau galiu visokius laiškus angliši,oJe kningelėje yra visokių formų laiškai
Už taip brangių kningelę busiu Tamstai dėkingas ant visado®.
- Sim. Daniunas, Sparta, Wis.

j...

Tai ką žmonės rašo apie mūsų kningelę "Kaip rašyti laiš>kus lietuz’iškoje ir angliškoje kalbos^’.

VI. Susiuva. Ta pati daina U2MIIO ŽEME.
Mišriem* balsam* a
capella. Peterburge, 1909 ra. .. 50c.

Kiekvienas šią kningelę gaus dovanų, kurs užsirašys/‘Lie
tuvą” ant 18 mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratos.

f VII. Susiuva -SKUBINK PRIE
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, forteptanui arba vargonams Ir smuikui
pritariant žodžiai kun. M. Gustaičio.
Peterburge, 1909 m. .................
50c.

Kurie jau turite “Lietuvą” užsirašę taip-gi gaus minėtą
kningelę dovanų, jaigu atnaujins savo prenumeratą ąnt tolesnių
18 mėnesių užsimokėdami $3.00 prenumeratos.

A. 01szewskio Bankoj

Šita kningelė yra labai naudinga. Skaityk jos apgarsinimą
ant sekančio puslapio, o suprasi jos vertę. Už piningus jo®
niekam neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems, kurie užsimoka 43-00 prenumeratos už “Lietuvą”, tai jiems šit
“Lietuvą” per 18 mėnesių ir šią kningelę duodame dov;

galite aprūpinti visus
savo reikalus
•
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS j

’ A. OLSZEWSKI

Išdirba “Dov Įsikasti s” — Kon
traktus, Raštus pardavimo
ir visokiu* kitu* dokumantus. Ir ui-i
tvirtina visokius dokumentus pa*
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir |
atliek* visokiu* Altus šoferi jai iškus
Visokiuose notarf jai iširuose
!~ose kreipkitės (

70

Ad. Bendlnskaa,

& Po taifūnas.

J. J. Hertmanonicz
(Notary Public)

‘

F

G. Gegužis,

' 234 At**n* Street.
28 W. Bro«dway

DIDZIftUSIflS LIETUVIŠKAS j

i

3252 So. Halsted st., Chicago. <

"DAGIS"

KATALIOGAS

Laikrodžių,Laikrodėlių; MuzikaiiMkų Instrumentų. Drapanų
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų,
gaunamų pas

Kritikos, Satyros Ir Juokų Mėne
sinis Laikraštis.

BrldaoDort Gloihlno Go. Ghlcaoo, III

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje
telpa sekanti daigtai:
j i* ĮĮ
,
J Įj
Drapam

SkvritliA Rasite Drapanų Siutus, Overkotus. Kelnes,

J
1 * kinius, Kak 1araikščius. Pirštines, Kepures,
bėle* Čeverykus. ir tt.

Muzikališkų Instrumentų Skyriuje. Rasite Armonika*,

■*
..........T. Z ■ J—‘ nas, ’bmui kas i Skripkaž), Flei
tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Meiofonus. Trumpėtus, Trambonns, Altus, Tenorus, Baritonus, Basu*, Kontrabasus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citra*.
Kiylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mainas),
Pijanus, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.

name, tai yra geriausia gyduolė nuo
visokių ilgų. Juk visiems yra rei
kalingas linksmumas ir juokai, o
"DaglB” nesigaili straipsnių su (vai
riais pasišaiplmals ir juokais.
DAGIO kaina labai žema, tiktai 10
centų num., arba >1.00 metams.
Siunčiant prenumeratų, adresuokite:
“DAGteh PUBL. CO„
812 — 33rd St-eet
Chicaųo, III.

Bižuterijos

Skyriuje. Rasite Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugė

7 1. 2 Mus laikrodėliams ir moterims ant kak^o ne
žiojamus, Kompotus, Medai i kus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes
Žiedus, ir tt.
/
n
- ■
} J
J, ---

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kasakevtė**, 810 R State et
BO. CHICAGO. ILL.
Pet. Oetrovskls, 8701 Com mere lai Av.
N. Gendrollus,

CHICAGO, ILL

reiks- —

NORWOdD,' MA8&
B. A. Tumavičlua,
28 Austis Bt “Dagls” turi rastis kiekvino lietuvio

A Varcškevičlns.

3252 So, Halsted St,

darbtm.

DAG1S gražioj formoj knygos, ant
geros popieros ir su vlriellais, viso
20 puslapių kas mėnuo duoda skai
tymų.
D AG 18 kas mėnuo talpina, po ke
lis originslinius, lietuvių pieštus pa1811 Wh*rtou 8t a dkslėllus.
DAGI8 bado visus be skirtume, kas

J. O. MUiauckas,

,dx^kaV^j,U Tm«tom -Oi taip brangią dovanų knin
? ’f
la,lln“ Itetųviškoje ir angliškoj- kalbos^ Esc
J užganėdintas ir todėl busiu “Lietuvos” skaitytoju ant visados

Tolesniame Skyriuje. RMitc^idRbr>niu.Psiitu., šaukštus, videi

.......... - -...-i..... r
ciu», Tacas,. Fotografijų Kameras, Parašo
nūs, Žiūronus, Elektriška* Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontanines
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir
klūkęs, Pypkes, Fotografijom* Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus
Abrozus, Abrozėliu* ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijom*
visokių daiktų.
Pri*ių*k už 10c. markę pačto kaštam ir męs Jį prlsiųsim DYKAI

OFtUĮ-ttetpu 31 Ir S*, Rai»fW pi

•prlngfleld. Ilk
G. TachUauckas, 1217 W. Jsffsrsoa 8L

Adresuoki! šiteip:
Geo. Baltrūnas,
Jeoe. Petrtkys,

2018 Luserne Bt
1 1514 Ro*s Avė

Shenandoah, Pa.
Kryžanauskas, 38 E. Centre St
■ Unl** Otty, C*nn.
.
65 Bi

D. F. Simaitis,

Wstarbury, Conn.

Tamlsfe šį amate gali 15- !
mokti nuo 4iki < savaičių. ,
Kainuos tau Uk <80. Mes <
duosime vlsg *et| skutime ]
prietaisų. Sis amatas yra '
tinkamu psrdlm visas** *
svi*t* ir tomiste turtai ta
da savo ypatilk* vertei vy*- •
besi save darbdavio. Rašyk pas:
NOSSOKOFFS BARBER SCMOOL •

«>:

Naujausios Knygos
gUUDOS “UitlTM” RMlkd)»j.
APIE BALTBftGIRTUOKių. Vali
dolis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio.
Rygoje, 1909. Pust <2 r....... 10c.
ARCHAIOLOGIAKI TYRINĖJIMAI.
Gaidė* apylinkėje. Kuo- Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš "Lietuvių
Tauto*”).
Vštarių*,: 1909.
Pusla
pių B
iOcANTANO BAR^NdA’SKIO, (A a.
kunigo vyskupų^ v-lalMaJ į profeaorių
Jonų Baudouin’ų de> jCourtenay. (II
lietuvių Tauto**)Ų ‘Vilnius, 1909 m.
Pusi. 28
-........ 40c.

BURTAI.
Zf$naifto Przybylskto
vienaveiksmė komedija., Išvertė ir
išleido Liuda* fttnc—Vilnius, 1909.
Pusi. 18 ...............
10c.

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos BkausmuBf
Ar skys vandenluojal
Ar Jas aisžti?
Ar telpgi !> tpaudiiaT
Ar daiktai iirodo dvigubi f
Ar jie būva neaiškus, migloti!
Ar tari uždegta* akis!
Ar jo* greit pailsta skaitant!
Ar Jas tkųudlna šviesų T

DAUG ŽMONIŲ
amo ir ni jokio nesmagumo, bet
Jie turi nesieti akinius, kad fšgel-

VYRAM TIKTAI
IIEJ1MM DYKAI
ku gali būt Matyta

GILŠE. Dsukų legenda Ir BOBU
TES VARGAU Bųrašft Vincas KrėvA
Vilnius, 1909. Pusi. .42 ...... 10c.

GALERIJOJ
MOKSLO

GIMDYMO SLĖPINIAI. Parai* VIdunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam litų knygelę.
Tiitėjė, 1909 m. Wsl. M. Kaina 45.

344 SO. STATE ST.
CąiCAGO, ILL.

No.Z7 Gyvenimo mokykla Parašė
’YSTES HI8TOI* SEINŲ VYS
Ortson Svott-Marden. Lietu viškon kalmdon J. BasaRIJOS. Parengė
ELIZABETH, N. J.
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagaj> D. Bočkus,
>11 First 8^ .navičius Ir K. Grinius. (Ii “Lietuvių
Tautos"), Vilnius, l>09. Puslapių 41.
Bėjusių žmonių. Labai naudinga kny
Kaina ................. ’.......................... 50c.
ga Didelio formate. ' Licago, I1L
JER8EY CITY. M. J.
pust 235.
234 Wayne 3t
Rėklaitis,
KLAIDA. Apysaka parašyta La*Apdaryta
•1.50
dynų Pelėdos. Kaš Mos raštininkės
vaizdelius sk itęs, tas žino jų vertę
No. 43 M gyvenimo lietuviškų V*.
Ir nes’gatlNi lių Laygelę perakaltęe.
Ilų bei Vainių. Pasakos surinkto* d-ro
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
nius, 1910. Pust 520 .......... 21.00.
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų
(dangų), čyščių. peklą; apie giltinę
“LIETUVIŲ TAUTA". L. Mokslo
anfern ***UR*****^f
rhnlnra* liyav
an<A UVMMtO
/tvedac (UUblABj,
fAnlUsi 1
New Hsven, Conn.
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3
velnius, jų vnktinlmąsi ir tt Pasakos J. J. Vaitkevičius,
227 C
St Vilnius, 1909. >-**▼«•*••••••• 81-36,

arėtai

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo Sakų: Misterijų, Kalteros Misterijų, Gantu Mlekstę. Draugijinis Maksiu,
k 1.1, Ijrgiti ir origiuliikti parašytu apytakų ii n;q cyvniae.
Kaina metama $2.00; pašei metų *1.00; { užalenj <2.80
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirg
ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomisYjižsirašan ims
"L. Biatį” metams duodame knygių.ui tl.10 užsiralan :m*
pusei metų už 50t. .... . , .
PaakublnHt--Deva*iaa neilgai teduoalme.

Adresas;

“Laisvoji

1401 N. Main Aven'

Mint^evv

-

■ Scranton,

Mokslinio laipsnio okulistas
5. GINBBVRG
MM S. Haiet-jd tA netoli 21 g.

8

DŽIOVA. JOS PRIEŽASTIS IR
KOVA SU JA Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909.
Puri. 38 .......................................... 10c.

Chicago, Iii,

X,

“LAISVOJI MINTIS”

Jurgis žemaitis,
Bernotas,

The BridocDon domino Go.
3248 So. Halsted St.,

near Harrtaon St

F.P.BRADCHULIS

KOŽNM GAUS DYKAI

Attorney & Counselor at Law

karta pritiki keletą
|į markių. ko^ No. 3
d k*tali<Vį. didiiauslį
\^irL —
ItetaviJkoj . kalboj, M
<W‘ putlapiaL Jmm
telpa aprašymai tuvirt
fflKTOiiCTmh
** <>KU- vyrų, roourt
lrTaiUi P"'«k0 nu0 k0
AKtSąjMĮMtt^Į?^ j"> prasidėto, ksip ja*
gjįį
pažinti, kaip nuo jų
B P* taa ugot 1. kok įas gyMflciflfln ditolet -raudoti, kiek
j.,, pn kiuoja ir kur ja*
c«-itL I’aveikatai Ir Į-ro• 'kita yruiriųkvepianCta
SasgWm
ir gydančių muilų, Per.
fSg mEm
tumų. Elektro-gydaa.
«ių aparatų, RobertHįH •
Bi1 “^‘r.U«ų. Monų,
Painų, Štokų. DrukuoW
W
*®» MUinčlių, AT-

132 S. Clark, Cor. Madison St,
Atwood Bldg., Room 809
T*l. F/anUin 117*.
riko}*- Ved* visokias bylas, civiliškas ir krfaninaliikai tiitiom 11 Ūmuose (*u<1uom)«

6p. 3112 & Hilstid st., arti 3lnts
T*l*phon* Yarde 1390.

'

Žinteidumai Patologijos
Žingeidumai Oateototijo*
Žingeidumai Gromuliavi-

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409
-ftoipronB (uSud inųjl
INŽENGA DYKAI

UUOM MIFIUi MOKSLO

įį

^^M
W

w

sSalta Sts. Chtago,
Madison & LaSall*
(W BWTJJ0 '•monapaN
o)Ai < onu

^Et

ftWd <*

*■

ynDrų, JtąėiwWkjk*p
Hritvų, Pavinčeronfa|
ir iunta.1 kitokių ko*.
m* reikaBngų daly.
k v Bklrykiltęapgs*

■ UM:

INSTJTUTE

NE TUSTI KALBA, BET FAKTAI
ItrteeoujHS
AR TURI:

Banka A. Olszewskio
- 3252 So, Halsted St,

Chicago, I1L

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir Uotų mieste Chicagos.
Sukolektuuja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškokktuoja dafbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
Padaro visokius Netarijališkus raitus, kaip tai: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Afiidavituj
ir visokius kitus rvjentališkus ir legali skus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniški! ir
amerikoniškus ant kitokių.
,.
Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosijos konsulio.
Musų įkainos visada pigesnes kaip kitų ir musų tamysta
visuomet -geresnė -už Jcitu-. -Rašykite mumi apie 'šifkorčių
ir rublių; kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

•

Viduriu ligos. Užketejima, nedirbinao. Galvos
skaudejima, Beumatiama, Odos ligos. Šir
dies ligos. Inkstu Ligos,
Kepenoa ligos, Hemoroiaus, Skrofulas, Nęr▼iika nusilpnėjimą.
Plaučiu ligos, Pilvo

Ir
iltakti mok ė j

kart* blogesni* nuo jų benaa^ilkų, apgaudinėjamų vaistų.
Tautiečiai t Ne tikėkit tokių daktarų saldiems Sodžiams, pritaisytiems Jums, Jų apgarsinimuose, kuriuos paJyrtalB Vfen
tik iš kelių save garbinanūių eilių, talpinamų laiknkėėiuoee ir tokiu būdų jie |kalbinė> apie atsakomybę savo, bet ne gali
dorodyt ne vieno išgydymo.
Coliins Nevv York /
norfnta ano
metus, dabar
čių Lietuvių, per daugeli

Bronchitis , * Astma ,
Paraliža, Ausiu ligos.
Akiu ligos, Patrūkima,
Pūsles ligM, Visokius
išbėrimus, Kirminus,
Visokias slaptas ligas
Vyru ir moterju, ivio-

kariuos tie gydytojai skiria, yra geriausi paaaulėje, per tai ir niekados ne galima abejoti apie jų pasekmingumų.
>
Jeigu benlrlne koktab norints liga, ar tai pradžioję ar jau uisisenėjusi, ne lauk kolei taps neiigydoma, bet jeAkok
pažibos tuojaus.
Jeigu Jųsų liga mikalaBja ne atidedančios pageltos, rašyk arba kreipkis ypatiškai kuo skubiausei, o jeigu ne žinai ka:
Tavo Lankiam, pasiteirauk paa mųsų gydytojus ar laišku ar ypatiškai, o Jie suteiks geriausi ir teisingiausi patarimų suvis
dovanai.
Tai ym kelias, kuriuomžiniški Coliins Nevv York Medikališko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padarė Jų vardą
į—-ringę jį populiariiku. Rašyk tuojaus pas Dr. 8. E. Hyndman, medikališką direktorių,
■

The Coliins New York Medical Institute,

140 W. 34th Street - New York City.

Prisiusk tuojau* 10
centu markiems , idant
apturėti garsinga knyga
Dr. E. O. Collina “Vado
vas in Sveikata’*. Ji yra
neatbūtina kainai laimi-

JAUNI
VYRAI
SENI VYRAI

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St,

Chicago, III.

VIDURAMŽINI VYRAI

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti-*- vyraij kurie bodam*
neprotingi dsaileida p« tvirtumų— vyrai nur'pnet, nemiki, sunaikinti
ir kone sulaukia amiio. katram negale,pvlnai nauduoti priimnuma
gamtose— vysi ti* vyrai tur pareikalauti vien A I* tuo knygų.
Ta knyga pasak ia kaip vyrai sunaikin sava sveikata, keip Jie įgauna
l
ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama tame padeime.
Ta knyga teip-gi posakis suprantamoje kalboje kaip
t^rai kurie tur Uinuodtjlma kraujo, arba syfill.

Jos Vardas yra:
“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromat&s) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų, i aigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir at§itikirou®se į visokias ypatas; Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir “Rankvelis” N0.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus iietuznškoje ir angliškoje kalbose”.
Si knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus: kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose. supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų flretuvišką kalbą ką jie reiškia.
Si knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda-..
»ne šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
j
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, e kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznič turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė’sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai-'
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų geicvei reikalinga, todėl mes ir
rupinamėsi laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla p/adaryti.
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, neš kasdien
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo.mus
virš paminėtą knygelę dovanų,- kuodidžiausiai mumi dėkgvoja
už. jos* išleidimą.
4
Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiusk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes ’
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musu
laikraštį "Lietuvą” per pusantrų metų.
r’usdami pinigus savo laiška adresuokite šiteip:

Triperi, arba gonorrhoea, Muallpneime, Atpeipragalitl Apeku, PragalAtl cyvytoaa sky
stimo, Naktiniu* nubsglmus, Rhsumstizma, OrganlAkaa llgaa, Pyles, K*psnu,
. Pūslės k InkAtu Ilgas, gali bot gaJ tutinai
išgydyti sava nucanusč, pnvatoU ir slapta, su ma■r Akis kaltam.

St Hllstcd Sinti

CHICAGO, ILL

Palinksmint Dangei Strgaaczfa,
Silpnu Ir Nualintu Vyra
vilką*. nupuoton sveikatoje? Ar perdengei ttoaaa ąvoMbiOM
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar f*l tinkant mm paė
jime uiimtl užduotis ienyblnio gyvenimo? Jeigu ymmaaiąsai abejonė Jog randasi užsivilkusi chromfk* liga dugnyj.
tavo klipatų, tai atsliauk aut Sėmiau* paduoto adreso, o ap.
■' turėsi
----------- dykai?
^TTiOJI
-i- / .'Tl
Ir iitiriiiėjimę
Mm -2...
UtirMAlale
tevf
lykri. ir Jrijru UfcydyriM bu* gJ ima*, tai mes iigydyvisai d;
»imc ui kcį»mUu»i| kalnj. Na ui*ldejpl ant *avy* Joki^ pareigu atsUiukdama* pa* mu« dėl betaokeitiino
pa*Aieira»ilokestiulo pasUeiravi-h ko tikroje iviesoje,
Bo’ Wf* Perbl*,rsime paėjimi vi*o dal?
ėvipnoje,
o tada gaKai gydyti* Jeigu norėsi.
L
]iji

r

T

J.

N J D$bri$ Nereiks Meketl Pakol Nebusi Užganėdintas Sava Loenoj
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikiml.
•e* reik ura, inkatų, pmlė* ar ilapumo ravelię, jeigu Jauti nanuagunif ir skammj, Jeigu randasi
k<'i.s padėjimą* dėl kurio nesinori kreiptis prie AeimyniMco gydytojau*, kaip* tai: *ilpn<:ni>n>, nerriAtca negalė, silpna arba suiuaiiata atmintis, nemiegojimą*,gūdiagama*.nubėgitu*i, nuvarvėsimai,
•ilpniaauti sapnai ir išnaudoto gyvybė; Jeigu turi gužuota* ir susisuku*** g« slas, jeigu kenti nuo
UžsikreCiamu ligųkoktaa nebūtrulie* kurio* tamUtai daro nesmagumų;, Jeigu tori norą vienui*
akaitliugų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; Jeigu kenti nuo pertankių dasiieidimų; Jeigu turi tett*. skaudulio* burnoje tr ant lleAiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi siu pi tngų l|ga; jeign
turi uiauodintų kraujų arba nors vienų U ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES G A LIMSTA VB
I^JYUYTI IK TA PATiARYSIME. Ateik pasikalbėti*a motai didrtonsiams privattJkunte iram
krėtė, o m-* padėsimo at ukratytl nuo visų kliūčių l.otrumpl.tusiam laike. Mes tnrime iat.af didelį
patirimų gvdyme tokio* ruilcs ligų ir uėtikriname išgydymų. M<*« netiktai paiengviuaęM. bet Mgy.
dome tikrai ir ant visados. Ateik ir paaiiiurėk aut skaitliam lietuvių kurijas n»»» U-ydėme. M«*
iigjrdysime teip tikrai kaip atsilankai pa* mu*. Silpni vyrai, kurte nustoji4 viltį pasveikimo betigydydaml kur kitai, ateikit pa* mu*. me» atkreipsime ant jus musų apec ;j Aikj atydų teip Jog av
gausite saro vyriikumų ir bust to vadovais tarp naro sendraugę.
1 -\

Patarimas

gyduolRs dvjcaiyki išgyuymct

nt i§TiJtixRjiMAB visai dykai

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

Kuponas dykai gautos knygos.

KNYGŲ

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo « Iki 7 vakare. Jeigu ncgaMatetoauktl tarp tų valandų, tai gali atsisukti terp 10 Ir 11 NedėUom. Ata liauk aaablikal. .
Mas kalbama Itotuvisaai.

** Siusk JI šendsna.

DR. JOS. USTER * CO.
L 300, 22 F1FTH AVĖ, CHICAGO.

DIDYSIS GYDYTOJAS

DYKAI DIEL VYRU

MKW TORIO,

; PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS:
nereikia ilgiau sirgti ir vartytis ligoms,
nes ai Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20
sietą tyrintas medicinos mokslą ir g) d nu
les, ui tai Žinau, karias geriausia gydo
sergančio žmogaus k tina, per tai sa geriaasia pasekmę Kew Yorke KgydŽian daugiau
Žmonią, negu koks kitas daktaras telppat plačioje pasaulyje. Aš išgydŽian tekias
ligas, kurią jaa nieks neįstengė pagelbėti
ir kiti daktarai buvo pri|miiuę ui neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkaioniąlruž moksliškus darbus uitai, kad*

r AR TURITE?Ar turite Insurance Policy

kuri mokfttų jums laike ligos
arba sužeidimo nuo $20.00 iki
$40.00 į mėnesį, o atsitikime
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo $500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge
ros kompanijos* galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo
$1.00 ir daugiau • mėnesi.
Chicagos lietuvius užkviečiąme apsilankyt pas mus,
kad galėtume paaiškinti ti
sas išlygas.

J. J. Hertmanovlcz, w««
A. OLSZ8WSKIO BANKOJ

3252 S. Hilitrt St..

'

VYRAI IS8YD0MI |5 DIENAS

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.'
įliptos Vynp Lipt

Mitini Utis.

Pltiihi Ut*.

Ynojo Užnmdyjlsas

Cfelcato, III.

Ištyrimas Dykai.)
LIMSO INŽEIIIMO MOV. ii
< Mekstisiki Žingeidumu.Žioopfflf?Gilybe
tverti. Vyr»1,tiKmt
• t.Uaukyklt į ftitf
*teUUn| liaoao J*.
4«utituo Muiėjų.
Bintai iotemuo ,
Jankių parydalt} •
Žmona* kasoiTetvu
tJ
kam Ir *er|tanfi*ni
UA /
Chirurgut
į Į1,
t' ys'**
koa operaoijoi,
r
šlsgvidumal, keteC
tomai. mililaUkubmi. Teipgi ptlaaa
4—btorlAka* aanrknki* k,irta nlckad
ne būro parodyta*
______ dykai iiam kraite.
Eal užpralomai tirlnčll nuoatobnmu, Aitrouomi}o», Fiziologljoa, Cheiuljo* Ir Patboltogtjoa.
Iixpa>l«xka Inkvlalclja. Valkata Galerija.
Pavelkalal lazMImla Ir Pagarsejaaiu AsaMMk
1NLFIDŽYAM1 TIKTAI VYRAI

SpesbaMas vyi

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

Chicago.

GEORGE LAUTERER
Gyvuoja 25 metus

A

164-166 E. Madlson SI. *1
Chicago, UI.
Išdirbinė]imas

[i

išsiuvinėtu ir dažytų vėlu-

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS
MUSLIŠKU ŽIKSEIDUMU

‘

tt*

vų bei flagų. žymių,
ženklelių. Juostų

ttL!

•bOSO CLARK ST., CHICAOO ILL.
arti Madnon Gatve*
Atda.- ■ nuo 10 v a lando* ryto iki 1J vidururkJliN

ir

kitokių

draugijoms

V**

y

reikalingų dalykų.

Išradimas

įdedant kratos Aenktetį.

PltOF. J. M. BRUNDKA
IMMMY A M. ITI ST.

Gyduolė*, kainos nepataiso kraujo yra negeros ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžtau ir tuos,
ką kiti daktarai neįstengė.
Pas a r g a t aš nesu Institutas, nesidengiu numirusio kito daktare vardu,
ne bambukas, ne n i garis londsktaris, —bet TURAS DAKTARAS JKEBICHOS ir sergantį, kur) apsiimu tai Ir Hgydau.

SKAITYK ŠTAI Ką IŠGYDYTI RAŠO:

«r tiiiko reikalaukit Katalogo,

i

|

A. OLSZEWSKI
■

Naujiena Kuri Nu

Skaitykit “Uetuvę”

Tegul bun pagarbinta* Jotim Kriatna.
Daktarai Hartmanaa, uu neišpasakytai dėkingas,
už Hgydyma mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatosDusilpntjima, ka gavau tą liga per saužagiavima

* M. ANDRU&ENKA8. ,
Clairmont, Cal.

tat Ir psastiatel išgydyti, tad pripMyatų,
Na* Torte.

kad esi gena daktaras

Pilnas guodonės FR. LEVAČ’EKS,
544 W. 50 Si., Now York, N. Y.

Teisybe pat* uz save kalba. Geresniu darody
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesao arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga
lietuviškai, aš duosiu rodą ir
h

-

IoGYDYSIUs

J

Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbamą Vidurių
Galvos skausmą, širdies Ir plaučių ligas, sunkaus kvėpavimo, slogų trnusilpnėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slapiųlig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesini", baltųjų tekėjimo, gupaboligų: neatbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai
ir Badysiu šviežias ir uŽsisJaėjusiaff visokias ligas. Geriau, kad iš karto
parmena atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. lUšyk kaip moki D kaip
jauti nesveikumus savyje, ai suprasiu, ištirsiu, kad reikės prilaikysiu gy
duoles. kurjos yra naujausio išradimo o apturėsi svėikats. Aprašant ligą,
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Ofiso vai. nuo 11 ii ryto iki, 5 vai. po plot. Nedalioms nuo 10 iki 1 f
'J--------- -i
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