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vadovais paskyrė kitus jeneroliv antrojoj savo paskaitoj referentas' ino nusprendimą panaikino ir tei
'Iš SKIRSNEMUNĖS,
IS EIRIOGALOS,
vietoj senųjų, vadovavusiųjų ka kalbėdamas apie X\*I -- X\TII siamuosius išteisino.
Raseinių pav.
Raseinių pav.
šimtmetčius lietuvių )Bfraturojc
Spalių pradžioje susilaukėm nau
Čia yra 3 mokyklos:
jencrolai rengiasi išvažiuoti į savo pabriezė Lietuvos diduomenės po
Senate buvo svarstoma klausi jo mokytojo, kuris, matyt, bus liaudies, mokytojas rusas
naujas vietas, kur "tuvi jų ka litiką ir kultūrinį misiki
mas ar galima mokyti vietinėmis darbštesnis už'buvusįjį. Mokinių rusiškai. Reikia pažymėti
MASKi )[.IJA.
riumenė, nes matyt, mano kad besiremrnčią lenkais Li IVOS ba kalbomis privatinėse mokyklose susirinko riet 95, tame skaičiuje metai atgal žemiečių
18 d. gruodžio, Prancūzijoj,
naudotojas dvarininkas, bet val Estrada su savo revoHucijonieriais joriją; lenkų kultūros
galėjimą Lenkų Karalystėj^, kurios pridera 13 mergaičių.
Mokslas aiškina buvo užmanęs, kad prašytų
mieste .Cannes, pasimirė caro dėdė, džia.
Pergalėjus valdžią atsto ne ilgai stovės ant vietos, liet Lietuvoje: svietiškjų j liktdjmą prie iemdirbystėsjministerijos. Se mas lietuvių kalba. Tik tas nege ei jos lietuvio mokytojaus,
brolis Aleksandro II, kunigaikštis vaujančią biurokratiją, pa>itaisvs trauks toliau prieš Madrizo karin- kultūros ir literatūros
tyje >u natas pripažino ^ad esą negalima rai, kad mokykla ankšta. Dėlei visi rėkė, kad nereikia,
Mikolas Mikalojau - >unus. Kūną prietikiai ir su di arais. (iana, kad menv.
Jeigu liesi varžanti prezi Ilginant su dvasiškiais! terarkiu
("Lietuvoj Žinios”).
mokyklos ankštumo daug vaikų li rusas, tik tegul pamokina lietu
tą jau ir Maskolijos kaimietis mato dento. urėdą greitai ncsiisitaiįcy s, jaiųų uekatalikų ai-tumimą nuo
ko mokyklon nepriimta. Žmonės viškai (ką jis mokys, kad patsai
o tas jau rod<>, kad ir jis, nor" { reikia laukti vėl kruvino mūšio.
politikos ir kultūros šan^F; reikalų ,
rugoja, kad vaikų mokytojas 'ne nemoka). ^Antra mokykla mieste-1
tvirtovėj. Aitą tvirtove dabar v ra tamsus, bet d.ar galutinai nenustojo
Ant
e-pubhkij San virtimą nekatalikų’ rirytekinėmis
priima, o mokyklos |>adidiniinu ne b j
mergaičių. Mokytoja irgi
vieta, kur laikomi p<.>liti>kiejie
1 >< ’inin
sirūpina.
eilėmis kaimyniškųjų valstybių ša
Trakų pav.
rusė,
mokina
rusiškai. O trečioji
sižengėliai. Lauk-tuve-c <
1 Galėtų Ma>k<>lija Kirti, ne ma> Randui truk-tą jau pinigu i"i
lininkų ; virtimą LietuL*p| LenkiSkirsneinuniečiai!
neatsilikite
tai Saulės skyriaus mokykla.
caras ir \ oku tijo" ciccori
Į kolių apgyventi kraštai galėtų nu
jo" provinciją; silą»nėjiq:i ktilturi- mokytą agronomą J. Masiulį, narį nuo kitų, nes apšvietimas yra rei Su šia “Saulės" mokykla išėjo tik
ara
lis kunivmk.'ti" lleiuricli.
aprci'kė, jog 11/ "cn.i paskola mu
literatinių ryšių tu Maza- Trakų komisijos žemei tvarkyti, kalingas visiejns.
ra istorija, kuri parodo, kokia tvar
Bet
tas
tik
tas\k
atsitiktu
vėsęs kreditoriams tik 20G . ja
.•tuva
. tai vis pabneždam^s kad pamokyti] puniškius. Bet šių
.\ arktini/ Jjioaas. . ka draugijoje, jei kunigai gali vi
Ji
.
“ *
stą ant įk-cuį mine*’ | didžiarusiai
eitu
Stc
M
aiškino, kaip pykteios poli- retas tepasinaudojo. Sako: “Kad
(“Šaltinis”).
sus už nosies vadžioti.
kuris nuvežė kūną į
| >cnvart7ii ir
»viV >vu
\ okietija
tik<
ir kultūros p/rmapios atsi pinigų turėčiau, ūkininkauti ir pats
Pirmiau “Saulės” skyrius turėjo .
sobotą. \ i>a> kciia>.
linais keliais, jeigu pritartu t
ir n>k:<č
IŠ PANEDĖL1O.
mokėčiau
Moko jis į astuonias
32
narius, prisidėjo dar 4, tai išlaidotojai. bu\<’ nu-da
lllVOl.
dalis lauką įšskirstjti, trąšų pirk
v
l
S
o
3^, bet tik ant popieros, nes
usnį kareivių eilčin<. kad nie
Musų mokykla nors ne maža, Užsimokėjusių narių yra tik u, to- i
tikvbi- ties, o aš teturiu dvi dešimtini ir
kas begalėtų pri-iartmti ir caru
užtai ka
tokių jialei Punią labai daug, pini bet rudenį prisigruda vaikelių pil-/dėl kiti skaitosi jau išstojusiais.*
"večiani" ir giniin'eni", kad ky
mici 'publikų —- Jungtiniu
lu -i- lapkatai
mažai gų trąšoms pirkti vėl nedaug". mitelė ir dar kokia 50 vaikų pasi Nario mokestis 2 rub. Pirminin
blogo negalėtu
,
jatii.i, lai
o. bet risgi ir'-’ii* tu ži Žmonės čia dar nieko nesupranta, lieka be mokyklos.
Taigi dėl ku vietinis kunigas Strielčiunas, jo '
c, In-t J
'
ir carienė pirma
u Mcxij Uju. kur " turime, matyti, Jog ti nieko nokaitydanri.
.. I pinigus aik
to v ra sumanyta stat i ti antra mo- j>agc ibminku Lapenas. Išviso vaidalyvauti de<ie>
I "tiprinimui
iu "iitiki jkvbmv I u\ių raštija xvm amz.
Per Punelė" upę prieš trejus me-ikykla. Šitam tikslui jau antri me dyba susideda iš 6 žmonių. — Per
. nuo
sugrįžo i Peteri
plunkami i" iyniitų ginki", jk- tus buvo tilta" ant kelio pro
tai kaip renkama iš kiekvieno vals nai Saulės mokykloj mokytoja
! ;<-igu tik
I
uz pines į Aktų. (lulx rnatorius,
tiečio nuo dešimtinės po 50 k., ir vo Sirutis. I ai buvo geras žmo
riaušių metu.
liaujančiu
ini. Įktin-I .imi,Kunigii<>«.i’’shnjgsttO ank<>N- žinodamas vienasėd^i i"tirti. pa- -jau šiaip nuo-visokių valsčiaus at gus ir mokino gerai. Ant vaka
1111 r.
11 Kimių 1 na it ku žemaičių Kalvi įpš d<>- matė, kad tiltas
iepė liekamų mokesnių. Yra surinkta ri jų išvažiavo namo, bet ant
aik"tis bu\ ' /i • blogai, kaip
Pasimiręs
ne 1 k. >kia
j'!*-" t"" j ininink' Aų ). /einaičių v inpams nugriauti. Žadi
tūkstantis rublių su viršum. Nau kymo laiko ketino vėl
•rius. kaip ir Į būt da.' teip
rii" M< \! I "jame \ ad< >\ aipant y'' t
ko ir valsčiaus pinigai esą "iidėri. dingas sumani mas.
Scnptor.
Ale pirmininkas Strielčiunas
lik'čiai. Lydint j /ii'htų vi."ii"
I Lietinių kaboje irgi ri
(“šaltinis”).
Bet jau praėjo treji metai, o ka"
iš šio, nei iš to, dargi visai
-ikuuą IVtcrburg)
. tus kraAii",
.ratai1 ne j
I tai. atsakantieji tikyliiiitHi" ar prižadėta
vis
dar
neištesėta.
klausęs kitų valdybos narių, pa
, - • t\ n.
t\ Hat. Deni' >11- in< 'ke|o
užsilaikė ramiai
<ilu negu
1
'
I ik-Mii" artimiem" tikdamft •— nial- Turime kankinties |kt laidotuves
ls ALIZAVOS,
samdė
mokytoju Stanionį. Kiti
prid
istracijų ne kėlė.
prievarta
dakingė". giesmynai, gramatikos
Panevėžio pav.
valdybos nariai, sužinoję apie tokį
Mas j
Maskc.lij)
Jau penkeri metai sukako, kaip pirmininko ■ neteisingą pasielgimą,
1 1h"I11i<•kmaiiifiat kleriktjnlT
luojant- su javų vežimu.
judėjime >
pti'V'.:
Metra"čiii" ir Str\ jaku.«Į J>ak( Hr
alizaviečiai savo miestelyje pradėjo labai nustebo, tuom labiau, kad
Žaibas.
įmeti- . ;
.
“ .
airiai.
ant
bet užimtus kra.-tv
mok. u "iii ux 1 jidiš, liet j ir nešta
statyti mokyklą, o vis dar ir lig šio- nuo niekeno nebuvo girdėta, kad
ru
.
.■
■
.. .
“nai roile. sau -ai
I bandė, priešingai. ĮKTšekioĮiii'ai
lantieji platesnių pditiUi* tikslų
liai galutinai nepabaigia. Iš to mokytojas Sirutis butų kam nors
kalėjimų palti'li ii-i -nim- Kojalavičiaii". Rost<>\ "bo. Papriv"
pėsčiai mažai žino
galima spręsti, kad jir nei kiek ne nepatikęs, .ir kad mokytojas Stafnoji žnuriiių meilė jau išnyko, a t
? gali bandyti \ i-i'k.ii; tin>ai, kitaip žada ii'iiotiną "trei- kio istorijos raštai.
nori pasidarbuoti ir paaukoti Mele nionis buvo kandidatu direkcijoj
ne
“Rieč” praneša iš Kaimo. kad
nei
policija
•engti.
l’/'ki "tr« ikai vie*'
virai ją rodyti jau
skriaudėjų paMu?«ti.
nu< ■
1’riiMi \ aist i bėję augant abso
tos skatikėlių apšvietimui. Ale gal ji r, sako, gaus valdišką vietą (jau
čia patraukta teisman 3»)8 katali
yač Iiar.e.K»iioį. ne apsieina
liutizmu. kartu gi IįaudžiaVW1" di
•jau nebeužilgo bus užbaigia mo gavo ir išvažiavo). Ant galo vis
kų kunigai, drauge ir pats vysku
■sniu
ar
ma/emiu
riaukiu
ir
įau
dzia, bet ne ma-kMili tauta,
dinanti", "tip'ėję" žmor' ų "trvišlttfkykla, nes gerb. klebonas Mockus gi pasisekė prispirti pirmininką su
pai. Visos tos 398 bylos kilo terp
kraujo praliejimų. Riaušių ir z.mo
dabar teip yra; atvys j ir ma
mas ir kunigų t pastor ų j įtekmė.
mano imtis .nž to darbo. Jau iš šaukti valdybos susirinkimą,
spalių 20 d. ir lapkričio 6 d. 1009
irių sukilimo valdžia lar.kid ir da
et mask<>li"ku<'"ius
\ aidžiai ir toliau lietimų'reikalus
sakyklos lapkričio 28 d. apgarsino, susirinkimą pirmininkas kunigas
m. Iš tų: 360 bylų dėl nq>ildymo
bar. Kariumonės perdetmis \Vei
apima liūdnumas.
‘apglobiant ’, kunigija jau ir nekad kalėdodamas, jos pabaigimui Strielčiunas jškalno pasakė/ kad
vid. 'reik, minisl. aplinkraščio rug;
!er todėl iš Madrido urnai sugrįžo
Ma-k.-li;
rag naųia. toliau varanti Mažvydžio
rinksiąs nuo ūkininko po rublį .
jeigu valdyba išrinks mokytoju Si
įninkąs,
kimi
piučio
18 d. 1905 ui. No., 4628.
i
Barcelioiia.
Kariimienr
kazer
di/.apu - ‘ ‘................
ir B.etkuno darbą, daugiausiai ben
Scriptor.
rutį, tai j'is (pirmininkas) jausis M
kuriuo reikalaujama buvo kiekvie
žgaikštis .Meščvr^kj j patalpini
dromis jiegomis parūpinami esą
(“Šaltinis”).
užgautu,
todėl atsisakysiąs nuo •
ną
’
šxkį,
pereinant
iš
stačiatikių
j
'gusi vi-ada traukti žmoni- mal
AMERIKA.
katekizmai, giesmynai, atetraščiai,
pirmininkavimo. Vienok valdyba
>ako.
katalikus,
imti
•
gubernatoriaus
Iri
prietikiu" Ma'k i
! Tikybinis rupinimos “sri»bm<ldv
l.š DANTŲVO
tų gązdinimų nelabai ką paisė h- ’
dimas. Tasai aplinkraštis nebuvęs
kad Maskolija gn
Kūno gub.
I "tė"” liekam." išrauti ilgainiui vir^
4 balsais prieš 2 nutarė pašaukti 1
pildoma", bet ministerija uz tai tuo
ra puola, pamatai valdymo "iipuvę.
I "tas dagi prielankiu ui|^uitcre"a(iREKIJA.
atlankė
mokytoju
Sirutį. Kun. Strjelčiu- J
met nebaudė, vietinė vyriausybė
Susekami vien paradaiinmai. voi viinui "lomi" liekanomis, įŲepncris.
1 )antuvos apylinkės "poselencams’*, As savo žodį išlaikė ir nuo pir
I )iazą
i. Tokiost
irgi tai žinojusi, bet teip-pat nieko
I’raetoriii". Hartknochas i’. Karštai
atgabentiems čia iš Poltavos,'Kije mininkavimo atsisakė. Pirtniniflko
ne;. alima. teip
prieš tai nedariusi, ir tik šių me
šanlygo'
vo ir Černigovo gub. (ukrainie vietą laikinai užėmė pagelbininkas '
ilgas lie-1 mę ir tankiai ministeriarns prišą užsiimama lietuvių praeitim ir kal
•tų spalių ineu. *vid. reik, minist.
gyvenanti tauta turi išnikti.
čiai) \ alst. Žemės Banko palivąr- Laįiėnas ir parašė laišką Siručiui, i
ba (pa"tarają išpradžių ypač dė
atskiru aplink^ščiu Kauno guber
Kad Maskoiijoj dabar bh'gai. to
-u laikrastirvffikais ir Mexiko pre-Įtė pasitraukti nuo vietos vidaus lei praktiškųjų priežasčių — gra
ke "Jevclitovo” pastatyta cerkvė kad atvažiuotų mokytojauti; nes jį I
natoriui liepė patraukti visus prieš
nieks negali užginčyti; bet visas
pasakė, jis | ministvrj Triantaplullakes. Lyga matikos. žodynai).
rinojcykla. Pabaigta statyti spalių valdyba išrinkusi.
Lyg. ir ne
tai prasikaltusius kunigus teisman.
blogumas paeina i" valdžios puses,
15 d. lapkričio^. 15 d. nauja cerksu laikrašti teipgi pareikalavo, kad butų panai tyčiomis užeitoji žmonių <iaina
Spalių 25 d. buvo sušauktas vi-, 1
puvėsiai dar visos tautos ne apėmė,
“Rieč” girdėjti<i. kad vietinė vy\
vė-mokykla buvo iškilmingai pa suotinas narių susirinkimą? pirmi
ninkaj" pasikalbėjimų ir sakė, jog kintos visos ( irekijos ambasados, (Brandas, Ruhigas) atkreipianti j
resni bė prašiusi ministerijos nebe-,
noęs biurokratai i aidi darni šalį,
švęsta, dalyvaujant Kauno guber- ninko išrinkimui. Susirinkime da
tvlė" dvi sanvaiti. Kodėl dvi sau palaikvti vien ambasadą 1 urkijoj, "avė ir į lietuvius' Les$ingcx Herkelti jau tos bylos ir užmiršti, nesą
per šimtmečiu eiles dengėsi snde
an nes su ja < ireklja daugiausiai rei derio, Goethė". Kanto akis. Dai
vaiti, nežinia. (>al po
natorjui Vieriovkinui, Valst. Ban lyvavo 9 nariai (iš 11). Susirin
moralizuoti vi>ą tauta, bet tas ne
ir pati vyriausybė buvusi kalta.
valčių
jis mano
kalų turi. Bet panaikinimas am nai gi nedrąsiai įžengiant litcrąti
ko Kauno skyriaus viršininkui De kimo pirmininku išrinktas klebo
su visu pasisekė. leisibr. tam>a
išvažiuoti kitur, kur
basadų butų lygus pertraukimui ėn lietuvių kultunm, ^pasirotląs
midovui ir kitiems augštiemsiems nas Gudzmskis. Slaptu balsavimu
dvmo nežiūrėjusi. Bet ministeri
'viešpatauja Ma>kolijoj. In-t ta tam
valdininkams. *
z 6 balsais (vienas visai nebalsavo)
jam ofici jaliski^i "ii" įnešimų ,"U kitai ir gcrtijalinis Duonelaitisl jo idė
nebus surištas ir ten
sa <iek tiek apsaugoja kaimietį nuo
ja to prašymo Ineišpdąžiust. • Kitos
piluą valią duoti, kur neteik - pai- kraštai".
("Šaltinis
”
).
jose PYusų lietuvių “žnu^nja", lyg
buvo išrinktas pirmininku vėl kun.
visiško susiilemoralizavmlo.
Su38 bylos už slaptųjų mokyklų stei
syti, ar išsitamnai patiks ar ne
pasakoje,
išstačius!
yienstinį
savo
Strielčiunas. Bet šisai pastatė sa
demoraliztioti vien val'bninkai. bet
gimą ir kitus dalykus. '
Jungtinėms
\ aistriom-,
patiks
(TUKAI.
ginklą-dainą prieš /prajidedaiičią
vo išlygas: jei, girdi,, mokytojaus *
IŠ
SALOČIŲ,
•
gyventojų eilėje 1 ra dar sveikos
(“V-tis”). U
rods supainiojo plianu. hmų uz- vokiečių kolonizaciją, kuri ture
,'skirimas
prigulės nuo manęs; tai
'
kuri'-- gali susidrutinti.
Panevėžįo pav.
prezidento laito kuris norėjo Ze gimė dideli nesutikimai. Mat prie: jusi "pii'iau stabmekjščų" šalyje
sutinku
pirmininkauti,
o jęį ne— 2
Lapkričio 24 d. Manikunų kai60 milijonų
laya paimti ir nubau-ti, bet per daug šais L hinų miestą Kantoną \ ra ma-! "augštosicKi kultūros” įtekmę su
Užpuolikų sužeistasis altarista
tai
ne.
Atiflavė
vėl
ant
balsavimo.
a Ii teip
me pas Varną buvo vestuvės, SveMastfoli jos pamalu ne
su JungĮįjįėms \ alstijoms uz pa ža salutė Maca > su miestu to pa stiprinti....
kun. Urbonavičius, apie icą keletą
Bet
čia
išlindo
su
savo
politika ir
čių buvo daug įkaušusių,
Kaiišnikti. kai p mano K
bėgėlį ne nori erzintiesi. . Euro|>oj ties vardo, kurią iki šiol valdė
kartų rašėme. trečią ar ke
(“Lietuvos Žinios**).
klebonas
Gudzin$kas
ir
pasakė,
kad
kurie net priekabių jieškinėjo it
Zelaia, nesiklausęs, gali duoti pil Portugalija. Pernai čia. atėjo chi
tvirtą dieną po užpuolimo atgavo
pirmininku turi būti išrinktas kun. |
manė,
kad
trankėsi po kampus. 7 valandą
Biurokratai seiliau
ną valią savo lijžuviui. ten jo jau niški kareiviai ir pasinaiubjUirfni
žadi ir protą. Žaizdos u; įgijo, vis
vakare staiga užsidegė klojimas, Strielčiunas ir valdyba į JĮ parė
“Lie. Ūkininko"
jeigu tik intt ngetilija pareikalaus piktumą" prezicųnto Tat’to nega iš to, kad portugališkų kareivių
per
nndėlto tebėra labai nusilpęs
dymus neturi kištis. Žinotnį, k 11 - ■.
• didesnės lai>\ ės. j”* suvaldymui lėtų ^pasiekti
į
yra labai /mažai užėmė visą žemę kričių 28 d. vakare,
’ . Jo tarnaitė teip kuris su javais bematant sudegė. gi dvasiško tėvelio nęklauSyit! \ ė)
stojimą kraujo,
dabar
Vis tai girtuokliavimo vaisiai..
bus galima panaudoti tamsius kai
aplink miestą Macao. Portugalija lavo 48 egz. knygutės
pat -paliks svtfilika, nes baisiausioji
Metas butų jau ir vestuves trum-' slaptas balsavimas. 3 naHįi / satbū•iniečius. kurie eis "ker-ti caro prie nors Zelaya paiėgo, ramumo nė pakėlė ■ smarkų protestą ir reikala yra bSudziavo". Tos
žaizda jjau . užsitraukė. Tebėra pinti, per ką-daug mažiau nelaimių atsisako nuo balsavimd, o kiti visi -jį 1
šus .inteligentu-. dry-tančiits reika ra. ir kaip matyt, nępasiliaus dar vo pasitraukimo chiniečių, liet tie vo redakcijos archive
1 egpavedė viską valdyt vienam pipni-. U;
rilpna. jAnt rytojaus po sužeidi- atsikartotų.
J. T. j Pįl.
lauti aprubeziavimu caro valdžios čia naminiai palijo praliejimai. nepaklausę. Prasidėjo tarybos, ku zemp'iiorisi kurį,
imti antroji tarnaitė su kunigo bro
ninkui, be valdybė rodos..
< 'I
, (“Šaltinis”)
ir urėdininkų sauvalios.
Revoliucijbnieritj,' vadovas Estra rios vienok vaisių neišdavė. Cbi- jo. Mat ta knygutė
lėnu buvo paėntuji globoti likusius
Taigi
dabar
naujasis
pirminiuvisų
voliucijos laike pasirodė. kad ir da nepripažįsta* prezidentu kon nai užtikrina, kad Portugalijai pri- Į imta iš api vartos",
p ntgus. Jšpra/fžiu buvo manyta
kas Siručio mokytojum pepriims. į
kiek
knygynų
atiminėja,
L tamsus. kaimiečiai jau mato toliau greso išrinkto 1V- Madriz ir nenori guli vien tnuicfnc
Ainr'in
1 *1 m
kad jie dalyvavo užpuolime^ ta
miestas Macao,
dūriams
IŠ STUM ĖRIŠKIŲ, f
Klausimas, kas dabar užmokės už T
negu biurokratai norėtų; kaimiečių su juom taikytięsi. Nors Estrada gi likusi salutės dalis. Portugalija pasivėlinę, nes per
čiau veikiai išsiaiškino, kad ne;
Panevėžio pav.
kelią, jei Sirutis ant valdraos pa- j
jau negalima -iųsti skersti inteli Zelayos kariunlenę sumušė prie užmanė nesutikimus tuos atiduoti tik norėjo, galėjo jos prisipirkti pinigai sugrįžo. Anot seniuko ku
Netoli Strumbiškių gyvena miįš-J kvietimo atvažiuos,
(■"Lietuvos
gentus. Net- žydų skerdynių Balt Rama, bet naujasis prezidentas or Haagos tautų santaikos teismui,
nigo, piktadarių tepaimta apie Bč. ko sargas Tamošauckas. Jis tti- Strielčiunas atsisako,
stogėj-, taigi ne maskolių apgyven ganizuoja naują kariumėnę.
bet Chinai Portugalijos sumanymą
įtekmingųjų V
tįsy tarpe rub. Ir už tokius niekus piktada rėjo pasisamdęs piemenuką t ii buvęs pirmininkas, ku
tame mieste, be prisidėjimo kazoEstrada gi su savo kariautojais atmetė ir galutinai pertraukė ta kilo sumanymas
Vilniuje- riai butą atėmę dvi gyvybi I Tai metų berniuką. Ganė jis blogai. ge ir kasterimu, ats:
< kų. kareivių ir policistų ne buvo pasitraukė riš Bluefield apskričio ir rybas.
.»}
Rugsėjo 26 d., suvaręs gyvulius
Portugalijai todėl lieka, naują didelį
o.
esama laikai! lelį
teatrą,
1
galimi surengti. Ir Odesoj Ly- traukia vakarų link.
JenerOjas arba su Chinais karą pradėti, arba jau patikrinto
i
javus, piemenukas pabėgo. Ta- rutis pareikalaus už k<
rinto kapituk «*• S*>
gai tijjyrujų maskolių pasisekė su Mimas su kariumenės dalimi atkamošauckąs
manė, kad vaikas par tų pinigų užmokėsiu u
išsižadėti salos Macao. Portugali 000 rub. Lapkričio 28
genrralrasti per menkai niekšų trokstan- ko^jau j miestą Chile ir tą miestą ja vienok kraštas, nors kitą kart
bėgo
pas
tėvą.
. Bet pasirodė, kad kitus sugrąžinsiu”. Pro
Dvarininkas Karpis pardavė giAčių žydų lobio ir kraujo. Jeigu užėmė. Mat Blneiield aplinkinėse buvo labai turtingas, dabar men gubernatoriaus raštii
jo
ir
tenai
nebtivo,
tėtfėl tėvas pa yra ia ačTj rub. su 1
komi rii^ vertelkoms paskutinius sąvc
Odesoj skerdynės įvyko, tai tik to kareiviam/’truko maisto, tai rei kas, skolose paskendęs, su Chfnaais vadinamos “teatra
kėlė didelį triukšmą. Jis pranešė
sijos
”
posėdyje
buvęs
priskųs. Pasiliko vi«n tik vaisinius
dėl. kad j^neral-gubernatorius net kėjo persikelti į yaisingesnius, dar
karo vesti negali, todėl turės pasi- ir šisai dalykas. ,
medžius. * Gyventojai bėdavoja, policijai, buk Tam. užmušęs vai
su kariunięnės pagelba uždraudė karo nesunaikintus- kraštus. Ma
ką ir kiin-nors užkasęs miške. Ab
ganėdinti tuom, ką duoda Chinai,
kid neturės kuom kūrinti.
žydam; gin iesi nuo juos skerdzian- noma, kad Estrada, surinkęs čia
Lapkričio 25 <L VI
ūlankė pas Tam. didelis policijos
taigi vien miestu Macao, arba ir
("Lietuvos Žimot”).
čhj Lygos pasamdytų, iš visokiu
visokių savo kariautojtis,|trauks ant Grey1 urnai nagrinėjo Zelv
burys
M visur iškrėtė, bet vaiko nejį
už
pinigus
parduoti.
rinktų niekšųį, arba, ai s
purvynų sulinktų
tovvno arba ant | krašto sostapiEo
j k
’ ‘ '
katalikų apeliacijas s
Po pusantro mėnesio nuo
Idau sakant, kad ir Tcariumęne ėjo miesto Managua.į
balandžio 7 d. š. m. <
pražuvimo
s< sugrįžo vaikis
fnteligerltjiš vien su skerdėjais. Inteligerltlrusui Vonliargirdos teismas fcnvo
Ąrnerikos konsįilius Nicaraguoj
L ją (Jdcfcoj <. skriaudė valdžia, bet Me
žmonės již tai, buk | žmonės. Bbvo kaip kur kaimieti pranešė Washinj onan, jog pabėbuvo užpuolę pa'iciąt
! užpuolimai ant dvarų, bet savo gūsio 'Zelayos mc eris pasiliko mie: t
f IŠ VILNIAUS. _
čiaus irJtargv biųių, 1
ste
M
a
nagu
a.
K
idaftgi
priežasčių
užpuolimuose jfe ne atskyrė dvarųpasilikimo negali tau išaiškinti, tai ‘ “Rūtoje 15 d. gruodžio'/9 vai
Intefigentifas nu0 'dvarų caro tarvale, buvo trečioji M. Birži
t iuj ir gal išplėšta daugiau dvaru mario,., kad Zela a mano kokias
keltj.
•
.
uaujasc
riaušes
s
.tjrėdninkų negu inteligentijos. Bet
k
Prezidentas N
k Ir . tolau išplėšimų dvarų. suly-|

POLITIŠKOS ŽINIOS.,

ginant, ne daug buvo, nors dva
rininkai ištikro išnaudoja kaimie
čius. Taigi iš to jau galima ma
tyt, kad dabar jau ir tamsus kai
mietis mato* kad svarbiausias jo

15 MĖTOTOS

Jhams zodiečiamsdar poniškiau gy-lgD'veų^&t Ui'atsiminti ir pri- su kalba raoJnklosna įlerita, o mas sulyg duoto pliano arba pa butų- "netautiškas”. Girdėjau kad '■
tūkstančiai frankų; jų vardas ra- gfshida-mokyklėlė ‘ vaikams tėvų■’>
j Essus pareina vienam žmogui ' I
.I — .
----- mzJrvfniti iahiancta nnvcnda.
šitų mokytojų labiausią privengta* vyzdžio.
dirbančių dvare ir aplinkėj. Mo- veriti ir tame gal yra viena iš svar- rengt ton parodon savo darbus.
visi katalikiški laikraščiai, ęsą skai1
Pastaba
I.
Mokiniams
išreijdium. Pridėtas prie kūno jis per kykla tebuvo tolei, kol nežinojo biausių priežasčių, kodėl Joniškėlio LVgiai prasme visų, kam rupi rau- Pavedus mokyklą lietuvio globai
to
ir
kitiems
dalina.
Courle
vienas
’
sb tautinė dailė vpač liaudies dai- sunku buvo tikėti, kad jisai neįneš- kiant savo mintis žodžiu ar raštu,
šviečia ir naikina toj vietoj ligos
policija. Pereitais metais, nežiu- žemdirbystės mokykla netarpsta
pardavinėja lietuviškų mokytojas reikalauja,
reikalauja, idant
idant vaivai- vokietis
bakterijas. Radium tvkstantj kar
ičs pfėtojirpas ,teip pat ir pačių tų į ją lietuviškos dvasios. Taigi mokytojas
i •
•________ _________________________ i;„* .maldaknygių,
rint grapienės paaiškinimo, jog ji terp savųjų. .
dvasiškų knygų iri
.
r
.
ministerija
ir
surtfanė
įsitaisyti
kai
visuomet'
kalbėtų,
kiek
galint,
■
tų brangesnis už auksą.
J.
sodiečį^, palinkti ir priruošti atei
atidaryti prieglaudą gavo 1905 m.
Pasakius to krašto katram soLiepuko
eiles.
Tai ir viskas. : * !
1
visokių
lietuvių
tam
tikrų
mokytojų,
kuriems
te>
paprasta,
aiškia
kalba.
Kaltos
krainančiam
”
padaiiintųpąpdon
įdirbinių y*iš medžio,
mo Icidžiafna butų išguldinėti vien He- pymas, dailinimas arba darkyr^as
iš gubernatoriaus privatinį leidimą, diečiui:
4 .
Lietuviai gana ištautėję, didžiu
—
teisk sūnų į žemdirbystės
surašė, "protokolą”, paėmė
•
lioir|Jptiokios medžiagos, audimų lietuvių kalba irtai ne literatūros, neturi čia rasti vietos. Mokinių ma kalba perpus votiškąi, lietuvių
’
Iš YLAKIŲ,
- |policija
visus antai:
'daiktus,
raštus mokykloje,
— išgirsirankos
tik nusišypso----- ...---------, — 1kalba,
- fV—. "Vengiant
••
**^.^.a*«*«
r
4-«4a*S
kaip
sansiuvinius
rašyti, len- mokyklą!
jimą, ir pamatysi
mostelėkitų moterų --------darbųo—
su>artistišĮ ■hetknygų
, Vien.
viso- Į tarmės «ypatybės
turi Kilti
būti kiek gati- vaikai neniekinami lietuvių kalbos,
Telšių pav.
nes patįs tėvai jos nenori,, kadangi
mis
pajiegomis
Tilžėje
ir
Amerin
ia
kenčiamos.
Visaip buvo raginti ylakiečiai teles, rankvedžius ir padavė teis••
,
jimą, reiškiantį pilną paniekini Ikris raštais, turinčius musų tau
vokiečiai nea]>kenČia lietuvių, tad i
koje
spauzdintų
Vadovėlių.
Pastaba
2.
Lietuvių
kalbos
graliautis ' girtuokliauti, bet nieko ris-'
tišką žymęt —Nors ir gražus dar
mą.
į
.
ir leituviai nektniią savo kaltos
man.
Į
teisiną
grapienė
neatvyko;
1
Taigi
kalbamuoju
įsakymu,
mi’
matika.
visą
laiką
išguldinėjama
negelbėjo. Nė “Blaivybė” neat
Mokyties 'žemę dirbti?! Kokio bai, bet nęociginaliniai, tarptautišnisterija rūpinosi užtaisyti kilpas praktiškai, perk ratinėj ant atskirus gėdisi jos.... niejdna savo tautą
pratino žmonių nuo degtinės. Ant- tad už akių tapo nubausta 25 rub.
mokslo reikia?! Juk kiekvienas kais padailinimais, parodon nebus normaliniam musų ■ mokyklos au- žodžius ir sakinius. Gramatikos ir stengiasi pastoti tbkių, kad į jį
2. Antra tokia mokykla buvo čia
<
galo ylakiečiai kitokį būdą surado
’
žino: duok žemei gero mėšlo, tai priimami.
gimui
neiidek jam nepadėti, mokymo tikslas—įpratinti tejsigai visi žiūrėtų kaipo į vokietį”.
kovai su degtine: bausti už gir Valkinike prie Galičkio dirbtuvės.
(*V-ti**).
žemė
tau
ir
be
mokslo
atiduos
I
Jei
Visur, » ypatingai-gi ’ Courle,
Tačiau, kad jame kalbama apie kalbėti ir rašyti ir rašybos taisytuokliavimą pinigai^. Pirmutinis \ lėtinis asesorius pasirūpino vie- :
galėčiau leisti sūnų į kunigus, arba
dideliai
.girtuokliau
musų teises, reikia būtinai jis pa- kliu išmokim'mas. Gramatikos mo- lietuviai
pavyzdį davė Gritaičių sodžius. nok panaikinti ją. P. Galičkis pats į daktarus, o geriausiai j inžinie
teisme
'
prisipažino
įsteigęs
prie

žinti
ir
tą,
kas
Juomi
mums
yra
kinant
reikia
vengti
terminų
c|au-|
ja,
išskyrus
ttios,
kurie, i 4Visi to sodžiaus žmonės ant popierius — tai kas kita. Tokio mokslo
Iš LIETUVIŲ MOKSLO
kaip
minėjau
skaito
,
laikraš

pasistengti
kuoplačiausiai,
gurno.
Gramatikos
žinios,
suteikrio padarė sutartį,' kad nebegersią glaudą pagal teisių draugijos “Osduota,
vviata", manydamas, kad tai val žmonės tai bent tūkstančiais pini
‘ DRAUGIJOS.
Jfc
j
*•
čius.
-Policija
lietuvius
persekioja,
Apie
kokias
gi
musų
tos
gimtosios
kaltos
lekcijų
laiku,
išnaudoti.
___
daugiau degtinės. Už pirmą pra
gus semia.
|
Amerikiečiai lietuviai, kitą kar teises kalba tas ministerio raštas? turi būti rinkta parama per rusų čiabuviai neapkenčia > Eisuose ne
sižengimą paskyrė i rub. pabau džios nėra užginta. Teismas nu
Teip gal vodyni musų sodieHai tą skelbę vadovėlių konkursus, suIš vienos pusės ten aiškiai nurody gramatikos lekcijas; ko išmokyta priima nei vieno Rosijbs ateivio
dos, antrą 2 rub. ir tt. Už surink baudė G. ir mergaitę-mokytoją po
neleidžia vaitai i mokyta, jiijns
Tonįu ži.
ta, kiek galima yra pradedamosio per lietuviškosios gramatikos lek prisirašyti ant policijos (lenkams
tuosius pinigus žada laikraščių išr 3 rub.
|. urt,, ir pat1S nieko nes>m<Jko. |inlklu>
intie$
kon.
sira(\ ti. Prie gritaitiečių suma-1 3. Viename sodžiuje Senųjų Tra
se mokyklose musų kalbos mokyti, cijas, lengva bus sunaudoti rusiš iš Rusijos niekur čia neleidžia
Veda
savo
ntaus
teip
kaip
tėvų
M
Draugijai.
Ap- o iš antros, kokio mokslo reika kos gramatikos mokinant.
ma apsigyventilietuviai kalba,
nymo prisidėjo ir kitų sodžių įgy kų parapijos pas valstietį Kuzmicbuvo vesta, o, perplaaą. pagyvent,
L M D. y
kad Courle naujų lietuvių darbi
lauti iš tų, kuriems norima lietu
ventoj ai Tokiu budu susidarė, ta-'' kį užčiupo urėdninkas apie 10 vai- sprunka j Amerikos „taamas apadmini.
1
kūčių,
kurie
turėjo
su
savim
vien
vių
kalbos
išguldinėjimas
pavesti.ninkų nepriima į angliai kasyklą, i
tytum, kokia draugijėlė. Nuo to
leizdaml Ura tėvų žemelę. O Jo Wracijint kortlisiją: Or. j
BlUa.
II-oji kliasa.
kuri viena tik ir tebėra; joj dirba
šlakiuose girtuokliavimas žymiai1 tik sansiuvinius rašyti. Mokytojo
Apie tai rffts žodis j žodį iš mini
. Slaftli ir kuH
Knygų ^kaltos pavyzdžių skaity
nerado. Tai buvo Kuzmickio ber- niškėlio mokyklos puikios trĮobos
visi Courlo lietuviai.
‘ ~ id
sterio
rašto
ir
papasakosime.
inažinasi.
pastovėjusios keletu . tartų pusdyj tą_ komisi j,. kaip<>
mas ir svarstymas.
Mokykloje
Vokiečių policijos daroma teijp, ;■ t
Dieve duok, kad ir kiti lietuviaii nas (darbininkas), kurs laisvomis
jeina
persicaitytų^ ir išaiškintų straipsnių
valandomis mokęs vaikučius ka kios prisipildė latviais-mokimais. botinaJ
kad nepasidaugintų skaičius l^tuimtų sekti ylakiečių pavyzdį
Tik
nedidelis
lietuvių
skaičius,
dauir
TomA3
įį(
ilut<u
.
Lietuvių kalbos mokymo progra atpasakojimas žodžiu ir raštu. vių (pasakąvokiečių — Russlatttekizmo, kai-kuriuos ir rašyt. Ir
Stasio Kasys.
giausiai vargdienių tėvų vaikai, .Visais reikalais j komisijų reikia ma prodedamomstoms mokykloms Straipsnelių pliano statymas ir jų
(“šaltinis”).
J
Kuzmickas užmokėjo 3 rublius.
dų) gal atsitikti, kad sumanys iš
negalėdami
apie kitų mokslų sva- kreiptį,
u M D Valdyba;
idėjos suradimas. Leųgvi Savaran
■ t>akanf gubernijose: <
4. Pas vieną valstietį Valkiflinkų
varyti, kaip tai buvo padarę 1906—
kiški rašinėjimai aprašomojo ir pa
( I-jį kliasa. \
ji
Lydos gatv. No. 7,
parap. urėdninkas buk tai radęs> jot, pasitenkina Joniškėlio moky1907 m.
4 IŠ ŽlURIŲ-GUDELIŲ,
£ M D Valdyba.
r u>v?<z».
I-asiš skyrius. Skirstymias žo- sakojamojo budo ‘ (mokiniai raštu
teip-pat “mokyklą”, kurioje moki■ klos teikiamu apsvietitau.
Priedermes kiekvieno lietuvio (ir
Vilkaviškio pav.
Teip labai štokuojant musų krąšr
Komisrja vadovėlių konkursams dzių j skiemenis ir skiemenų į gar- išdėsto, ką jie kuomet yra matę visų ateivių) visupi|rmu prisirašyti
nosi 30 vaikų. Kaipo prirodymą,
Gruodžio 2 d. musų ir aplinki privedė, kad radęs du. ilgu suolu te apšvietimo įstaigų Joniškėlio tvdrkyti, pradėdama savo darbą, Su$. Atskirų žodžių ir trumpų sa- ar girdėję). Sakmių ir kitų eilių
ant policijos: tam r ^kalinga turėti
nių kaimų ūkininkų.. kurie priguli
ir -stalą su rašalų. Valstietis prieš mokyklos nevertėtų niekinti, tai vis kreipiasi į Gerbianiusius Lietuvos kinių skaitymas ir rašymas Ne- mokymąsi iš galvos.
didieji metrikai (metrikuose turi
prie musų mokyklos, buvo sueiga. teisėjus teisinosi,( tik pas jį buVu-iaeno
dėlto šaltinis,
nau- l’edagogus,’ prašydama
Trumpas lietuvių* kaltos grama
patarimų;
• .
_ didelių ir vaikams'
vaikams suprantamų
aa&uuia, iš kurio) daug ---būti antroj pusėj parašyta vokie
Nutarta du kartu per sauvalę siun si atvažiavusi giminaitę, kuri, pra-ldingų žinių galėtų musų jaunoji 1 I. Kokių gerų vadovėlių labiau- Į straipsnelių skaitymas, , ątpasakoatpasako- ! tikos kurias
(Atkartojama visa,
čiu kalba: kokia pavardė, senumas
- 1
1
tinėti arklius kunigui, kuris apsi
j ,
! šia stingama :• kokių tuojau, neati- jant kas perskaityta sulyg moky- kas išmokta I-je klrasoje). Gra
šant 1 kaimynams, ’ apsiėmusi pri karta pasisemti.
ir tt.; bet vokiečių policijai neįskai
ima išguldinėti musų mokykloje ruošti keiptą vaikučių prie pirmos
Visų pirm reikia iškelti puikų dėtfnai reikia, ir 2, ko reikalauti iš | tojaus klausimų ir be mokytojaus matikos papildymas smulkesnėmis
tant rusų rašto, tinka .metrikų vie- ,
.nokykl* rūmą. Ditaįli uugšti ir įįįįįįįįstatomų darbų?
tikėjimą. Arklius turės Siuntinėti
pageltos (pratinimas liuosai ir žiniomis apie veiksnlažodį ir kitas
išpažinties. Jj pati • ęašyti nemo
paeiliui visi ūkininkai, kurie tik kanti, tik mokanti skaityt ant kny- šviesus mokinių miegąfni kamba- Per Kalėdas Vilniun laukiame kiek galim* aiškiai skaityti). Leng- kalbos dalis V7riausieji žodžių su; toj ir teip koksai prirašytas popięfros lapas su
sū “gerane marke” ir
prie mokyklos priguli, nors jie vai-I gų. Teisinosi prieš teisėjus lietu- riai, toks pat valgomasis.
žinios apie
įasos
su kuriais bus apie vųYakmelių ir eilelių mokymąsi iš fiksai>
---"penkkapeikio*
antspauda, kad tik
kų ir neturėtų mokykloje. Papei viškai. Urėdninkas gi radęs apie tokios,
galvos.
)
Jkinio
.................
•--------a-.-.’-n „
...................
J
kokių ir musų pavietų
gim- ui t>rilmasi Toda į, kitus
dalis. .....Įviarųs
sudurtieji
saantroj
pusėj
bufų
vokiškai parašy
kimo verti kaip-kurie ųkininkai- 30 vaikų dėl to, kad jam atvažia nazijos neturi. Aplinkų gyvenąpaUrimus- itsių5ti yir,
. Ljėtuvių kalbos santaikos
Balsės ir priebalsės., Priebalsių
ta,
kad
čia
"metrik^ii
Vienas
rėksniai už savavališką parašų rin- vus, prisirinkę daug “žioplių^, ku mojo rūmo puikios t*.skos trio-. iia„
,drMU _
K1|ėdų suminkštėjimai ^prieš a, o, u (ir ą, ypatybės,* palyginant su rusiškąją,
lietuvis aiškino, į kad jis prisira-'
kiipą sueigose ir už bereikalingą riuos ir užraše kaipo lankančius bos,, naujai įtaisytas soda, ir sun- . KomWjos noumone> pirmiauna y, 4). Vartojimas t, ir y, taipogi Svarbiausios žinios apie tarmes.
....
»II-ios
T .
,klia- šęs ant paliudijimo gauto Lietu
pykimą dėliai nepąsirašymo po mokyklą. Teismas, .'alstietk ir mer- tas dešimtinių lauko. kuriSme pat|s rcikaltnga populiariškai' parašytų U, e, t. Dvibalsės (ai, ei, au, ni)
Pastaba.
Abiejuose
voj iš pradinės mokyklos, o kitai
kiekvieno nutarimu. t Pasirašymas gin.vmokytoją nubaudė pb 3. rub. mokiniai dirba, t. y. vasarą prak- -ių vadovų;
ie, ito.
-Ištarimas
ą, ct. y (mo- sos, skyriuose, parenkant medegą
—
r
buk ant “karvės paludijimo” ir vii
liškai įvykdo ta». ką pkr žiemą iš
, Lietums geografijos.
priguli nuo kiekvieno liuoso notanių Urme it knygų k»lba). Da- skaitymui lr paskiriant wraran.
vieton metrikų. Bet toki juokai
pusįiomčio pm2 Visuotlnorios geografijos. . I Įminus žodžių į skiemenis ir tai*.ro.
Motiejus Merkevičius.
rašym0 temaj: Q td
knygų mokėsi,
I.... (“V-tia”).
kartais gali brangiai apsieiti, jei
(“Šaltinis")-.
nojinus ii riet™ eilfs kiton. Magvildenant. mokvtojas
kųs Mūšos krantai, a
3. Lietuviu tautos istorijos,
policija susektų apgavimą.. Prisi
• linais grąžina apielinkę
1 . 4. Lietuvių literatūroj istorijos. žosios ir didėsės raidės. Kur yar- aUižvdpi j mokiniy prasUavini
rašius gaunama, t<ip vadinama
POLITIKOS* BYLOS.
- v puikią'm^udyklę.
*’ *
laiku suteikia
______
__ _____ ________________________
Kirciži. jr
Kituose dalykuose
jau turime toj ama didėsės raidės.
“Meldeshein” su i kr
rėikalinga
, \ Iš GELGAUDIŠKIO,
Mokslas
toje
mokykloje
tveria
I
ap
ygįrių
vadovėlių,
arba
bent
to-J
Garsų
diktandas
ir
atskirų
žodžių
M«U*9 ••
x —
Panevėžyje sausio 1 r2—16 . d.
eiti į tam tikrą koni
. kur gari
sn
trumpais
sakiniais
rašymas,
Programa
egzaminuojant
norinčius
*. Naumiesčio pav.
“
I
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°
!?
s
"
wi
6
1
pir
.
tau,"kuriais
galime"šiaip
teip
atrtoSAKIUiau
—
1910•metų Vilniaus • teismo rūmai
paaiškinimai*. Per- igyii vardą lietusią kalbos moky- narna dėl darbo korta “QiiittungsDvaro"- darbininkų gyvenimas teis šiuos politikos 'nusidėjėlius' . mai kliasas priima 1
nuo
ti gerui. Išvardytųjų gi nei vieno diktuojant su j.
čia, ’ kaip girdėti, labai skurdus. '
>to
nurašinijimas iš
tojaus žemosiose mokyklose.
karte", su ja galima jieškoti darbo
II d. sausio1, Julijoną ir Ipo- metų ir ten yra moki *v.
*>at3’ nori kiek tinkamo neturime. Lauk- skaitytojo teksto nurašinėjimas iš
1.
Lietuviško
'
rašto
teisingas
ir
prie kasinių žemės ir mūrininkų;"
Algą, vietoj kas mėnuo, moka tar litą čekauckus — už agitacija, kas visose pradinėse
. 1/
s,me betgi musų pedagogų nuomo- knygų.}
' ■
miklus
skaitymas
ir
mokėjimas
teiišsiėmus teip vadinamą “Ijegitimąpais į penkis ir daugiau mėnesių, į 2, Petrą Miliūną, Ignotą ir Anta- kyklose. Tos pradinės Ikiižsos ?raĮnės
Il-is skyrius. Nedidelių Straips
smga
lietuviška
kalba
apaiškinti
'
ir
tionsschein” (už ja.itiėlęasi 5 mič)
- o kad žmogus be druskos valgo ną Lapinskus — už agitaciją ir <čiam miestelvje ir jose moka du
neli jų skaitymas, su paaiškinimais
Komisijos nariai:
atpasakoti
kas
perskaityta.
Duogalima gauti darbą ir pabriktiose. # j
arba be žiburio sėdi, tai ponui ne pžgintos literatųros laikymą.
Basanavičittfį (aiškinama turi būti kaip straips
— rtisas ir lietuvis.
• mokytoju
mokytoju _
dančiam egzaminą žinomo, ar eg^ Norint įstoti į anglių kasyklą, reirupi. Neteko vasarą javų, liepia
lystčs
ny>
nių
turinys,
teip
ir
jų
kalba;
či*
12 d. sausio: r, Bal. Mięrkį,
J specijališką žemdirbystės rų<>Šlapelis,
Į, iiusavo pinigais pirkties kada jie bran Juozą \ alavičių, Antaną Leleiką. kyldą priima baigusius bitą
iitą priręoprirenatkreipiama mokinių atidžia į ga zaminatoriaus perskaity to' straips- kalingą rieii rnbžųj** —K ■
• • , Kun. Tumas.
nio
.
atpasakoti
niokėjirtfas,
prisidijanČių,
kad
darb
giausi, prikulę šviežius atiduos, Justiną Kavoliauską ir Alpensą gtamąją mokyklą, arba išdavusius
limus vietinės tarmės skirtumus nuo
Justiną Kavoliauską ir
p------:—
. metų, jaunesnių nepriima; įstojant}
tuomkart kada netoli pusę kainos Avtžienį — už agitaciją terp nau- tam tikrus kvotimus. Mokiniai
knygų kalbos, kaip atskiruose žo laikant ortografijos-'taisyklių.
Tvirtas
mokėjimas
lietuviškos
dirbti j anglių k*syl
2.
kasyklą apžiųri dakbus verti. O kad turi ponas gi jokų kareivių, 2, Juozą a Bieliaką įstodami į specijališkas'kliasis gadžiuose, teip jų ištarimuose ir pa
latikos kurso (etymologijos ir taras, ar tvirtas Ir sveikas;:; dirb
rių. tai atėjus žiemai, bę naminio (Jokulį), 3. Juozą Stauską, Igno- p“ būti nuo 15 iki 18 metų am-. LIETUVIŲ KALBA 2EMOSIO-I čios
kaltos
santaikoje). • _Paskal- gramatikos
kurso
Kaiizjo
_____
■[ŠE MOKYKLOSE IR LIETU-' čios
tytųjų
(pabrikus) nepriima!: tik vity tųjų straipsnių pasakojimas, se-[santaikos)
se- ,santaikos) sulyg <irikliasi^mokydvikliasių! moky- tuves
1
darbo, tie patįs kumečiai turi girias,
tą
Barzdą.
Kazį
Ubeiką
ir
Juozą,
ziaus.
*
•
•siškai
nesveik^
j
Valavičių
—
už
prigulėjimą
į
par
:
•Specijalištosi
kliasoseyra
išgul
VIŲ
KALBOS
MOKYTOJAI..
|
išvežti. Per dienas žiemos šaltyje
kant mol^lojaus
klausinių
ir _nuo- klų programos.
Tų lietuviškos san- •:
—
------------- x __
r--O---------dekvieitas
darį
.
Atpasakojimas
rastaikos
ypatybių
žinojimas,
kurioMokesčius
(noka
reikia girioj išbūti; o iš-dalies ir t’iassekliai >e jų.
_
•
....................
.
>
doma: chemija botaniku, zoologi- Gegužės I d. 1905’m. ir balanbį:
dirbančiam
mis
lietuviškoji
kalba
skiriasi
nuo
bininkas
pagal
uždą
vąlgytų Malkoms gi darbininkų
13 d. sausio: 1, Jokūbą Drąseiką, ja, žinoma viskąs pritaikyta prie džia 22 d. 1906 m. <nan*festais lie- tn nedidelių mokykloje paskaitų ir
atveža pakelėse prikirtę senų api- Juozą Balčiūną, Karolį Vildę, An- žemdirbystė?.
Išguldomas dar tuvių kalba įleista Vilniaus ap.skri- išaiškintų straipsnelių, sekant mo literatiškosios rusų kaltos. Lietu- prie žemės kasimo* jiiurinkų, nuo
’ puvusių gluosnių arba kelnių ir drių Levoną, VilimąStankevičių, mokslas gyvulių auklėjimo, vedi- čio mokyklosna, bet ligi šiol ne- kytojaus klausimą. Ndidelių dai rištosios kalbos tarmių ypatybių savaitnio uždarbio į 5—30 mk. nt>
pažinojimas.
’j , r
laikoma apskritai imanti įk.; tie
'■ įžiūrėk į juos, o laiko susikirsti šei Joną Anuškevičių — užpriderėji- mas ūkiškų atskaitų ir fizika.
buvo musų kaltos programa nyr liosios literatūros raštelių moky
J.
Geresniųjų
mokymo
būdų
ir
P*n’£*» skiriami ant lig<inbu:io
pinigai
ligiJnbuSo
mininkas negauna, negut vakarais, inę į partijas, 2, Steponą Bilžį —
Kas pasilieka dar ir šeštus me- nisterijoa patvirtinta, nes mokyklų mosi iš galvos.
“
Krankengeld
”
ir
senatvei
“Invrlirytais arba naktimis. Teip-gi tar už pridėrėjimą į L. S. D. P., 3, tus mokykloje," tam dar yra išgul- vyresnybė su tokiais reikalais ne
Sakinys ir jo * dalįs. Žodžiai, labiausiai vartojamo valdžios už
dengeld
”
.
Be
to
»
yra
dar
valdi &i
pais ;gauna žabrų, kuriuos pečiui Tadą Sabaliauską — už agitaciją, doma specijališkai: rūsį kalba, pisnuunm.
siskubina. ________
Laukiama ____
mat;______
ar, rie reiškiantieji daiktą, jo būdą ir tvirtinto elementoriaus pažinojimokesčiai
ir
mokesčiai
tieipš,
ku*ie
, .užkurus, vanduo bėga. O tarpais
14 d. sausio: 1, Peisachą Meną, istorija, geometrija ir geometrijoą apsieis be tokių naujienybių įvędi veiksmą.
Daiktavardis, skaitliai,1
T virtas žinojimas turginio
laiko
pavieniusvyrus;
už
vyrą
ir be to reikia pakęsti. Prie tokio Borysą Kissiną, Kalmanną Kliač- piešimas, zoologija plačiau, vete- mo.’ Ligi
sulyg
Į
lietuviškos
r
pereitųjų metų
metu lankti
lapkri gyrųės ir linksnių galūnės
. .
-----i skaitymo imy- ■tu r^l
g „rpo tų kurioS'patviSn metams mokama arti ro mk. ' j
‘ darbo girioj, turtingas tas skai ką. Marijoną Čermauską ir Ste- rinarija, linų išdirbimas; pieninin- čio mėnesiui, švietimo ministerija klausitalį. . Įvzrdėl, pakepančios
•
iPavienių lietuvių
tosi. kuris turi ■ nors išplikusią poną Mickevičių — už agitaciją, karimas, sūrių dirbimas, dltržinin- neprisirengė lietuvių kalbos klau- daiktvardžius. Būdvardis,
jo w-l.
5“’įtos• lietuvių kaltos mokymui pra
1 vedusią;
skrandelę, nes avies ponas nebėlei- 2, kunigą Juozapą Tumą, Vadak- karimas, bitininkayimas ir yašlcio- ! simo galutinai sutvarkyti -ir’ tiktai taikymai su daiktavardžiu gymė-1 dedamosiose mokyklose (kai-kuriąs žumą sunkesnis 1
. dar ir s nvienstj
’
piai
išnaudo
džia laikyti. * Uždėti bausmę už čiukų filijistą, dabar “Vilties” re- nių teisės. Tose specijališkost klia- to mėnesio 25 d. teišsiunte apskri ije, skaitliuje ar linkmėje; linksnių eiles ir sakmes iš fos knygos duomininkų;
vedę
lietuviai
samdo šlu
v mažaką mėgsta, o kad darbininkas tat korių, ir Adomą Velykį, Nau- $ose išguldo vienas agronomas ir čio globėjui raštą, paliepdama atei- galūnės sulyg klausimų (būdvar dąntis, egzam|ną turi mokėti iš
bas
už
11
—
20
mk.
ir
užlaiko
2-4-4
dirba iki gerų išvakarų. o tarpais miesčio pirklį — už agitaciją.
du gamtininku.
M
tyje prisilaikyti tam tikros, mini- džiai linksniuojama draug su galvos).
■
pilno
gyiepavienius
vyrus;
ant
ir naktimis ir kelia anksti Jamsoj
Mokiniai, kurie užmoka 110 rub. sterijos patvirtintos programos. Ta- daiktavardžiais).
Veiksmažodis?;
Tai tokios naujenybės!įvedama
15 d. saurio: 1, Antaną Laury- gauna už tą mokestį per ištisus mo pat įsakyme (No. 30717) kal ypatos ir laikai, (paprastaieji įsaky musų mokyklosna. Apie jų prak nimo” mokama į mėn
apie šeštą valandą su visu kuo turi
kelti girios vežti; apmokėti ponas naitį, Petrą Vaičiulį, Vladimirą inėtus mokslą, butą, valgį ir dra- bama ir apie lietuvių kalbos nioky- mo budai. Priešdėlis, jo rašymas tiškąją vertę, o ypač apie teikia ant “pusės” — 30 mlc.; jei duo^
tik juodą kavą, guolį ir apskd
viršaus nenori. Pataikius blogan Averkiną, Kazį Janelionį — už bužius.* Mokantieji 70 rublių ne- tojus, kurių ligi šiol nebūta. Šitas drauge su žodžiu ir skyrium.
muosius mums lietuvių kaltos moagitaciją,
užgintos
literatūros
lai

gauna drabužių, turi savuosius dė- ministerio parėdymas turi didelę
upan-dar ir apkulti gaunp. Kuris
Vartojimas ų, t. i. » svarbiauRkalbėsime; vflesniuose bia, mokama 11—12 mk.; ne 5
kymą
ir
valdininkų
įžeidimą,
2,
vėti.
svarbą
dabartiniame
musų
mokyapsirgo kokią dieną arba vaikai
šiuose atsitkimuose (žodžio vidų- ndmeriųose.
-.
.__ suose miesteliuose ir ne pas visi
§iuo
žygiu
apie juos
Jeronimą
Morauską
—
už
priderė
Joniškėlio
parapijos
valstiečių
klos
gyvenime
ir
labai
įdomus,
kai, langą išmušė, tuo. pabaudą rašo.
ryje ir pabaigoje). Taškelio, klau tiek tepasakysime, jog nėra blogo, lietuvius vienodai viskas kainoj
bet skiriasi nedaugiau kaip 1 m
Kitas metų gale 8 ir daugiau rub. jimą į partiją, 3, Kupstą, buvusįjį vaikams yra įkuriamos stipendijos, P° istoriškas dokumentas; musų simo ir šauksmo ženklų vartojimas kurs negalėtų išeiti ant gero.
teip-gi
Geresni valgomi daitk
L-y. jie gali visai dykai pilną už- kaltos teisių praplatinimą prade- svarbiausiuose atsitikimuose, dvi **
iš algoc negauna. Smagu ponui durnos atstovą — už agitaciją.
("Mokykla”).
16 d. sausio: 1, Vlad. Saračins- laikymą ir mokslą gauti. Kol da- dagiosiose ^mokyklose ministerija taškis (prieš vienokių žodžių eilę
brangus.
Bet painicii Courltr
pasivažinėti po -Varšavą už var
stubas iš 3
už agitaciją,
2, Magnų
šeimininkas liet 1
guolio kruviną skatiką! Galvijus
agitaciją,
2, Magnų
Ka- Ka- bar apielinkės žmonės nesinaudoja dabar nei manyti nemano. Pne- ir svetimąją kalbą), kabeliai (įve
vasarą išplikusiose pievose gani), z$ną
už agitaciją, 3, Kaz. Krot- jiems teikiamoms teisėmis, yra pri- šingai/’tuo»> įsakymu stengiamasi dant svetimus žodžius), skirsnelis. LIETUVIAI VOKIETIJOJE. I kambarių,įgauna daržą, už tai monuo pono galvijų skyrium, o žie- tę , Bron. Lėsį ir Vinc. Kaupą — imami mokiniai visai veltu ir iš to- užbėgti nž akių tiems ,kurie gali, Diktandas (aiškinimui ir patikrini
Vestfalijos ir Reino apygar ka į mėnesį 9 markes o užlaiko
’rrią stovi netoli lauke, nes* tvartai už agitaciją. ___ £
liau, tik būtinai turi jie būti Kauno neveizėdami ministerijos miomo- mui gramatikos taisyklių). Išra- doje lietuvių gyvenama 700—-800, 3—4 pavienius vyrus, 1
nių, imti ir praplatinti tas teises šinėjimas iš knygų. *> .
beveik be stogų. Pašaras teip gi
-Vis
* tai* 1905 revoliucijos metų! gub. valstiečiai.
šiuose žinomuos miesteliuose: Es paskiria jiems vieną |
duoda guolį, juodą kavą ir apskal
menkas. Pereitą žiemą kokiu tar- liekanos, vos tik po ketvertų su •Nuo šiųjų metų mokykla ketina gyvenime, kol jos įstatiniais .bus
Į1W - III-sis skyrius. Aiškus ir .su- tuose, Dortmunde, Chelne ir sobia,,už tai ima į men. ii mk. H
' pu buvo paskirta kumečių galvijui viršum metų susilaukę teismo. Dau truputį pakelti kainą už užlaikym.n dar nesutvarkytos. Tokiais minš—— skaitymas,
.
I* manus
žodžiu ir raštu džiuj Courle(Kurele). Dirba anglių
gumas
buvo
liuosi,
užsistatę
po
ke

ir mokslą
4
"
sterijai pavojingais žmonėmis, be nuosekliai atpasakojant kas per- j kasyklose, geležų dirbtuvėse, ma gaujai atkeliavusiems, nemokan
pęr visą dieną 4 svarai šiaudų ir
—___ nuoscKuai
—proso*
a
o---- _______
jai,iojeigu
skaityta. Sakmių, eilių ir
žum* prie, mūrininkų
ir kasimo" že Į tienjs vokiečių kalbos sunku gad5 šieno. Paklodams šiaudų teipgi lis šimtus rublių; kai kurie teismo
Kam rūpėtų ariiau pasižihti >u abejo,
abė
- gan
8*“jų
.vun
‘>“daugiau
ti ..v.v.,.mokyklosna
,------i. "** *"*
-:-i—pavyzdžių mokymas iš galvos.*
mįs Uždarbiai: ąnglių kasyklose ti darbas, bet vasaros laiku galimą;
labai gailisi, o šįmet rudenį ir gi lauke kalėjime.
r.ė naują . pradedamųjų
mokyklų
Daiktavardžiai tikrieji it netik- uždirbam* į 8 vai. darbo dieną pavasarį j čia atvytąja?italų ir Ietį*
tos
programa,i
gali kreip...
(“V-tis”).
raitę prie sodo užrakino,. kad iapų |
ties mokvklos
į mokytaoa
inspektorj.
kurio lsU'is,i- T<ldėl
. min,5
‘'r‘)a jum*nesineštų pakloti, Kaip girdėti,
lietuvių kaltos rieji, daiktavardžiai vien daug- nuo 3 mk. 50 pfg.
. ..........
r,-------u kų nuo Poznaniaus ir \Vestpreisu;
sulyg
6 mark.,
adresą paduodame.
nc
- \
tokiu budu ponas 'nori priversti
Inspektoriui Joniškėlio Ignoto nio^yt®Į®'
.
skąitoje arba rienskaitoje tevartoja geležų dirbtuvėse už 10 vai. dar ant žiemos jie vėl keliauja į tėvylyariškius. nelaikyti galvijų. Jų JONIŠKĖLIO ŽEMDIRBYSTES
nę ,bet daug yra ir čia apbsigy vemi
mi. Bendrosios gymis daitkavar- bo dienos 4 mk,, prie mūrininkų
Karpio vardu Mokyklos, Jon.skemokyklon tau.
rieton ponas ketinąs duoti pieno
MOKYKLA.
šių.
-: *■
•el...
džiai.
Būdvardžiai, būdvardžių vasarą dirbama 10 vai.., mokama
javo galvijų pervaryto per centriKauno gubernijoje, Panevėžio s, ainio gu .
Jeigu gyvenimas nepriverčia, nei1
kalbą, kaipo atskirą mokslo da- laipsniavimas, vientiesieji ir dvily- už valandą 40—50 pfg., prie kasi
iugą ir truputį šiaip pieno . . pavieto nuo pat Kuršo traukiasi
( eme ).
lyką,. pačiai. mokyklai dar nesutei - puotieji daiktavardžiai.
keliaukite
lietuviai
iŠ
Lietuvos
dėl
Įvardis, mo žemės vasarą dirbama II—13
Kampininkas.
puikus, derlingi šlyno kukai. Pen
• kiama tautiškosios spalvos. To jų skyriai ir linksniavimas. Skai- vai., už valandą mokama 35—40 uždarbių arba apsigyventi į šią vie
(“Šaltinis”).
. kiojika iki dvidešimties kviečių gru
kia mokykla kaip buvusi teip ir vardžiai ir linksniavimas. Veikatą, nes į viską atsižvelgus sunkus
- *—
dų — tai paprastas ten užderėjiLIETUVIŲ DAILĖS PA- P®siHeka rusiška, kol visoko moka- mažodžiai, risi sakymo budai ir P*gApšvietimo kultu riškumo terp čia darbininkų padėjimas, o ypa
mas. Nestebėtna todėl, kad ten IV
RODA
ma rusiškai, kol mokykloje varto- laikai. Kitos kaltos dalįs.
visų lietuvių teip kaip nėra; iš lie tingai, kad Rusijos ateiviai neap>PŠ ViETIMO PLATINTOJAI Į skiečiai, nors dar ir neišsiskirstę
kenčiami.
Z.
\__ j rusiškos dvasioji vadovėliai
Z. Ilgūnas.
Ilgūnas. 1Į
Lietuvių Dailės Draugijcs Vai-Į)*®*
Sakinys ir jo dalįs: veikėjas, tuviškų laikraščių pareina į DortSODŽIUOSE..^
.ji viensėdi jomis, gyvena
—- kaip geri
ir mokyklos vedimas pasilieka ru
1 apysaka, aptartis ir aplinkybių žo- mundą vienam žmogui Škotijoj iš
jau esą šių
. nuspręsta
so -rankose.
Nesant. tam
tikrų
liešiomis dienomis Trakų pavieto dvarponiukai. Jų važiuojami ar-1 <įybainopraneša,
menesyje
me- —
—
... i.
. ...
. 77,
S.rr^
'
•
n*
surengtimėnesyje
Vifatiab IV
kaIbos mokytojų, noroms ne- džiai. Paprastieji ir sudurtieji sa- tinantis “Rahkpelnis” ir vienas
šių ii efts
»"*tsmas terp kitų bylų nagrinėjo kliai yt liūtai, o triotos dažnai tikri vasario
H H Anglijos karinto laivyno
Pratinimas tinkamai staty- naujai atvykusia užsisakė "Kovą”;
" - noroms reikijo skirti mokytojai* kiniai.
Ir Šias apie slaptą vaikų mokymą miestų namai. U to krašto nemaž tų 1
dailininkų
darbų
Todilei prašo
musų parodą.
artistų,
at- ti zenl
sodiečių sūnų išėjo į daktarus, in lietuvių
inta *tsodžiuose.
“ visų
*
- —• - I keturiua, jeigu peatsidrąsinta
žinierius,
advokatus,
kunigus.
Kaibro-lfarip Lietuvoje; taip ir užsienitose
* manifestų, kūnai* mu- da»,
1. Landvaravo grapienės Tišker
•žfečifflės dvare buvo atidaryt* prie- kurie tų ponelių padeda :
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IŠ AMERIKOS.

IŠGELBĖJO. NUO BADO
MIRTIES.” Iloųuiam, Jl’ash. Velkantis garlaivys atvilko čia laivą “Mihit
Caine" su- beveik išdžiuvusiais nur
bado įgulos žmonėms. Plaukė jij
iš llapong, Chinuose. Išplaukus
jam, pagriebė jį taifūnas ir nu
nešė viską tinkamą valgiui. Ti<
žmonės badavo šimtą dienų ir butų
badu numfrę, jeigu ne būt išgel
bėti.
’
'i

Tranton, Mo. Netoli nuo čia iš gyvena miesto
ir
šoko iš vėžių pąsažierinis trauku
•
lys Chicago Rock įsiand gelžkelio. savo namus.
Prite to .3 ypatos ta$^ užmuštos, (
Iš darbų—čia yra įtarios'taisymo
15 tapo sunkiai su&stų.
garvežių, išdirba koksą. ' ’Uždarnai paprastų darbirrinkų 1— nuo
>1.75—2.00.
Darbų * gali gauti
’tiekvienas norintis cfifbti ir iš kitur pribuvę gauna dirbą. 1
Čia saliunų nėra, todėl musų
Pereitą sanvaitę Jungtinėse žmonelėms ‘ lengviau ‘ čia susitau
Valstijose buvo 254 nusibankruti- pyti kiek skatiko. Muštynių ir
viidų čia todėl teipgi mažiau. - Pra
gyvenimas ne brangus. ,
reitą.
Priešginis.
Ginein na ti, O.
Telegrafistai
Iš KENOSIIA, WIS.
Big Four gelžkelio susitaikė su
kompanija ir tokiu budu rengiamas z 25 d. gruodžio, 8 vai. vakare,
šv. Petro Halėj, .apo atloštas vai
streikas tapo prašalintas.
kų teatras “Betlejaus Stainelė”.
Kete York. \ Dar vis strei Gerai tas veikalas . tapo atloštas
kuoja čia bliuzių siuvėjos. Jos mažų vaikučių. .Jie teipgi dek Ka
reikalauja pripažinimo jų unijos. inavo įvairias dekliamacijas ir tau
tiškas dairf&s dainavo po vado
Į[ Philadelphia, Pa. Darbai eina vyste p. Kotrinos Vincius. Gra
čia vidutiniškai, žynjiai geriau ne žiai tapo viskas atlošta — teatras
gu tą patį laiką pereitų metų.
dainos ir dekliamacijos, tik nege
rai, kad užveizdą parengė tą vaikų
5 St. Louis, Mo. Darbai eina “Teatrą ir. balių“ su svaiginančiai^
šiuom kartu tie prasčiausiai. Lie gėrimais.
‘ i
tuvių čia vienok ne daug yra,. Jie
26 d. gruodžio, 7 vai. vakaro,
gyvena kitoj upės pusėj, mieste buvo balius teipgi su t svaiginanEast St. Louis, lllinojaus pusėj. čiais gėrimais.
Konosmietis.

se

sako; tegul kunigai negeria: dėti žemę dirbti; o darbų po
jie nieko nedirba, tai jiems nei kus yra užtektinai, kur galima ko,
alaus nereikia, o aš turiu sunkiai kį doliarį uždirbus, -žjnoųiškai
VIEŠOS NAUDOS ĮSTĄIL '
'
dirbti;
tai negaliu būti be alaus ir gyventi.
' GOMS DOVANOS.
Vakarinėse valstijose teipgi
degtinės.
Bet
teip
mananti
kly

Viešos naudos įstaigoms Jung
sta. • Lai pamėgina negerti nors ra visas blogai. Į Paėmęs gab;|ą,
tinėse Valstijose šįmet dovanota
6 mėnesius, o pamatys, kad be gė žemes, rfettirint- pinigų, galimą km
141750000 dol. Trečdalys tų do
rimo gali apsieiti; lai pamėgina iš darbas susijieškoti. Blogiausia žjevanų eina mokykloms ir mokslo
sigėręs gerai prie darbo nueiti, tai mą, bet vasarą vakarinėse vąlįiįstaigoms.
Neįstabu todėC jeigu
pamatys
blogumą gėrimų. O kiek jose negalima vargo matyti, nės va
Amerikos mokslo įstaigos ant pi
blogo,'
nelaimių
ir prarižengimų sarą galima visuomet nuo 2 iki. 3
nigų stokos nerugoja.
atgabena svaiginanti gėrimai. Ir doliarių į dieną uždirbti. Taigi
darbdaviai nemyli .geriančių darbi ne teip sunku fanną įgyti kaip
NELAIME ANT TILTO.
LYGA PRIEŠ TRUSTUS.’.
ninkų.
Patėmijęs kelis kartus, žmonės mano. Nepamenu kokiahi
St. Louis, Mo. 300 pėdų dirba
IVashington, D. C. Susitvėrė
žiūrėk
jau
gavo saktį. Kiek muš numaryje “Lietuvos“ p. Naujokas
čia Lyga prieš t rustus. Lyga ma mo per Mississippi upę Mc Kinley
Iš BROOKLYNO^ N. Y
v
tynių
pagimdo
gėralai! Tvarka-, išrišo. klausimą nenoro apsigyventi
no suorganizuoti visos tautos boy- tilto nugriuvo į upę, o drauge ir
21 d. gruodžio Tautiškam na darys kartais nugabena ne vieną į ant farmų tuo, buk perdidelė kon
c6tą . tų
trustų,
kurie
be 70 darbininkų. - 40 darbininkų iš
me buvo šusi rinkimas visų dele šaltąją, reikia išsiliuosavimo. Ir kurencija i/ kad žmogus negali iŠgėdiškai kelia kainas gyvenimui griebė iš upės, bet kas atsitiko su
gatų ir draugijų atstovėj, apsvarsty kas išliuosuos? Pas. mus tą daro laikytijkonkurencijos su trustais.
'
reikalingų daiktų. Prie Lygos pri kitais 30, nežinia.
mui ar apvaikščiot sukaktuves 500 paprastai saliunininkai. Pasigeri Aš, patyręs žemdirbių gyvenimą ne
stojo jau ir keli kongreso nariai.
metų mūšio ties |Gruenwaldu drau reikėjo pinigų, bausmei už mušty- su visu su p. J. Naujoko protavi
SAKO. JOG REVOLIUCIJA
gė su lenkais, ar vieniem*, ar visai nę reikia pinigų, reikia saliuninkUi mais sutinku. Tiesą, ūkininkas
TURĖS KILTI.
GRAŽI BANKRUTVsTR.
neapvaikščiofi.
už jo gerą širdį; ir vėl reikia pi teip ūkininkaudamas kaip Lieta-'
Jenęrolas Edvard S. Bragg. va
Detroit, Mieli. Buvęs medžių
. Susirinkiman pribuvo trįs lenkų nigų. Muštynė retai būna be žaiz voje, čia naudos neturėtų, neš au
prekėj aS W. J. Theisen teisme dovas Geležinės Brigados, vienoj
d-legatai, lietuviškų parapijų ku dų, reikia ir gydytojui. Kiek gėri ginimas augalų čia Įriįoks negu
užmeldavo savo nusibankrutinimą. kalboj išreiškė: jog revoliucija
nigai ir drktai žmonių.
Maspeto mas iš ki seniaus ištraukia pinigų! Lietuvoje, čia ūkininkas tūri turėti
Apreiškė jis, kad skolos turi $223- Amerikoj ir naminis karas turės
lietuvis kunigas N. J. Petkus, atė Jeigu tų. pinigų tik 4 dalį atidėtų daugiau supratimo apie ūkę, žinoti
jeigu
socijališki
prie044, o turto tik Š350. oi pinigais kilti,
jęs į svetainę pas lietuvius, pa nusipirkimui laikraščio arba kny laiką kuomet sėti ir sodyti ir kaip
tikiai
nebus
radikališkai
per
•40 dol. „Kreditoriams todėl už dosveikino visus lenkiškai: “panowie, gos ir. priprastų prie skaitymo, tai viską atlikti. Bet čia užtenką pa
Ištikto revoliucijai ii
liarį išpuola vos dešimta cento da keisti.
dobry wieczor”!
Kun. Aa Star ne butų laiko saliunuose sėdėti, at dirbti keletą; mėnesių pas gerą farnaminiui karui Amerikoj priežas
lis.
1
\
nelis, Newarko klebonas, pasvei liktų ne mažai pinigų, turėtume ir merį, o. arti, akėti ir valyti musų
čių netrūksta. Jų pamatymui ne
kino visus lietuviškai 'ir(/ ų^sity- svetimų godonę.
žmonėą nereikia mokyti.
BLOGIAU NEGU MASKOLI reikia nei nurodymų jenerolo
■ Konkurencija teipogi teip labai
čiodamas, klausė, ar daug yra mo
Prisiėjo
man
,'buti
karė
masko

Braggo.
UJ.
zūrų ir tt.
lių su japonais, tai ir supratau ne veikia. Ar gali kokia konkuren
St. Paul, M imt. Šiaurvaka
Atlanta, G a. Cianykščiame ka
15 MC KEES ROCKS, PA.V.
Prasidėjo rinkimas tvarkos ve priežastis ” maskolių
pralošimo. cija ’butĮi ant bulvių, kpmų, kppuATEIVIAI.
rinių
gelžkelių
kompanijos
savo
lėjime specijališka komisija suse
šitas miestelis turi apie 10000 dėjo. Dauguma balsų išrinko J.
Maskoliškiejie
jenerolai
pragėrė stŲ, ak^ricų. vaisių, gyvulių: ir tt.
New York. Pereituose metuose pažadėjimą priimti atgal streika gyventojų.
kė pasibaisėtinus prietikius. Kali
Yra čia daugiausia Šukį. Nubalsuota apvaikščiot su
teip
Mandžuri
ją,
kaip
lenkai
. savo (ne tik gali,-bet ir yra, Red.) išniai biauriai būvy kankinami, mo atkako čia iš viso 81)4870 ateiviai, vusius vėžių nustatytojus, kaip tik slovakų, bet yra ir mažas lietuvių
katu ves, jeigu pritars laikraščiai, tėvynę.
sknriant javus? Rodosi - negali;
Maskoliškiejie
oficierai
teris kryžium karstydavo ant va o užpereituose metuose atkako j.ų bus vietos, atsiėmė atgal. Todėl būrelis. Veik visi dirba dirbtuvė ir kitų miestų lietuviai. Kilo
ant
mūšio
lauko
gėrė
per
dienas
nes
tuos augmenis . $u mašinomis
gių įkaltų į sieną. Kalėjimo per t.ik 393753- Sugrąžinta gi jų at maža viltis susitaikymo sii strei se, vos yra keli vertelgos. Apšvie
klausimas, - ar z drauge su lenkais? ir naktis, ir muzika turėjo žaisti, ne išaugina ir ne nuvalo; viskas
gal
|>er
ištisus
metus
^748.
’
kuojančiais gelžkelio tarnais.
dėtuos ir du urėdninkai atiduoti
timas mažai jiems rupi. Laikraš Pasipylė protestų daugybė, ypač
(aš buvau muzikantu), o apie ka turi boti žmogaus rankomis ap*į
teismui.
• >
čius mažai kas skaitot ateina tik priešinosi kun. A. Stanelis. Pa
UŽMUŠYSTA.
^Scheneetady, K. J’. Pasibaigė keli egzemplioriai “Keleivio” įr prašyta lenkų delegatų paaiškinti rą jiems nerūpėjo. Jie nežinojo, žiūrima. Nęj-eikia būtinai gyventi.
ką veikia kareiviai ar gavo val arti miesto, kad nuolat turėti su
Ą’esv York. Locnoj dirbtuvėj ra streikas katilų dirbėjų American “Dilgėlių”.
ŠILTI PIETINI A KRAŠTAI.
jųjų
rengiamo
apvaikščiojirflo
gyti
sanvaitėj nors vieną kartą ar miestu susinėsimus; žįnoma, arti;
Birntingham, Ala.
šitas mie do negy vą turtingą New Yorko Locomotive Co. čia ir thmkirke,
26 d. gruodžio buvo čia lietu- programą. ‘ Lenkų delegatas, kun.
ne.
Oficierai
tankiai nei savo pa miestų? geriau, bet fanuos apie?
stas yra šiltuose Jungtinių Valsti drabužių fabrikantą, Alorrisą Ną- Montreal. Richmonde, A a ir Pitts- viskas vakaras su dainomis, tmo- Strzelecki pasakė, kad prograreigų
išgalėjo
atlikti, kadangi kas miestus yra brangios ir neturtingam :i
jų . kraštuose,* kur žiemos laike thansą. Kūnas buvo prie kėdės burge. Streikavo išviso 3000 dar nių prisirinko pilna svetainė, dau- mo da neturį; papasakojo vien, dien buvo ^irti. Taigi meskime
ne prieinamos, bet ir .įtoliau nį»?
pririštas.
Kartibarys,
kuriame
ji bininkų.
nereikėdavo gyvenimų apkurti, šį
gelis negavo tikietų ‘r turėjo, grįžti kad lietuviai su lenkais lygus ir
tą blogą papratimą, raukime iŠ šak miesto, farmai tolumas mažai ken-,;
rado,
buvo
ga*>
prileistas.
met vienok ir čia aštrus šalčiai,
namon. Ix>Šimas pasisekė pusėti broliai, jų karalius Jagaila buvęs
nų girtuokliavimą, o grjebkimės kia, tik reikia Jcitaip ūkininkauti.
5 Carbondale, Pa. Iludson gelž nai (bet svarbiausias dalykas —
30 d. gruodžio sušalo čia du negalingas ir tt
skaitymo ir doresnių pasilinksmi Čia ne Lietuva, čia visur pravesti
kelio
C
q
.
iš
savo
varstotų
pra

grai. i
ką lošė? Tas korespondento, ne
JAUNAS SAUŽUDYS.
Laike lenkų kalbos lietuviai ty nimų
V. Linerta.' ■ gelžkeliai, o kur tik gilešnė upė,
Toledo, O. Čia pasikorė 14 nie šalino nuo darbo 19 darbininkų už paminėta. Red.). Publika buvo čiojos,' ir kone vienbalsiai nutarta
visur laivai eina, susinėsimai su
Siaučia ŠILTINES. ' tų vaikas, Hermanh Miller, ka- tai. kad jie svėrė mažiau 150 sva užganėdinta. Gaila tik, kad publika neprisidėt prie lenkų. Kun. A.
miestais
ne sunkus.
Mbntrcalį Kanada. Siaučia čia daugi mat tėvas jį .už kokį ten rų. Prisakyta visus turinčius 45 nemokėjo laike perstatymo pride Stanelis užmanė lenkams išaiškyt,
Ūkininkavimas
Amerikoje gerai
smarkiai šiltinės, nuo kurių išmi vaikišką prasižengimą į kelnorę metus darbininkus, o ‘ sveriančius rančiai užsilaikyti, tvarkatjariams dėl kokios priežasties lietuviai ne STENGKIMES ĮGYTI NEJU
apsimoka,
nes
visoki
produktais
DINAMĄJĄ NUOSAVYBĘ.
mažiau kaip«<5O sv.paleisti nuo dar atsiėjo ne kartą, lošiant, prašyti užrė ant 1000 gyventojų 5 ypatos. nuvarė.
nori prisidėt. Pavesta lenkams pa
geras
kainas
turi.
Aš
tarnavau
Tankiai
patinki
musų
laikrašbo. Va r s totuose tos komp; 'Jos dar- silaikyti ramiai.
Sulyg daktarų apskaitymo, sergan
aiškinti kun. StaneliuL
Kun.
ilgą
ląikąįpas
vieną
ūkininką,
ku
čiuosei
aimanavimus;
musų
mieste
1
moka
bininkams už dienos da
čių mieste yra 4500 ypatų: DakDarbai eina čia dabar vidutiniš Stanelis lenkų kalboje aiškino,
:
.VĖTROS.
ris
turėjo
fartną
ant
raudos.
Farlietuviai teip ir teip gyvena; yra
Su tokioms algoms turinti kai; visos dirbtuvės pradėję dirbti,
tarai mano, kad ligą platina už
St. Jolms, A'. F. Nevvfoundlankad lietuviams lenkai milijonines
Raudos mo
mo-
tamsus,
girtuoklystėje paskendę. ma buvo 50 akrų. Randos
nušeimynas
darbininkai
negali
krėstas- bakterijoms - vanduo.
bet uždarbiai menki. . J. Gpuu.
do pakrantėse siautė smarkios vėt
skriaudas
padarė
kaip
Amerikoj
kėjo
$500
metams.
Visuomet
v^t■.
Darbai labai silpnai eina, dirba po
ros,* kurios paskandino 11 laivų su tukti.
teip ir Lietuvoje. Privedė 'mušty
laike.porą
vyrų,
kuriems
mo. 3—4 dienas į sanvaitę. Už tą
IŠ PHILADELPMIAy PA.
60 įgulos /mflhių. Vėtrą siautė
nes Beržininkų ir Kalvarijos baž-’
SVARBUS RADINYS.
viską kalft kapitalistai ir dabarti k vo nito 18 iki 23 dol. meneLietuvių
čia
yra
visokių
;
yra
nyčidse už baudymą melsties lie
Denvcr, Cal. Profesorius Colo- šešias dienas. Miestą Placentia už
nis
surėdimas; todėl reikia tą su «y su pagyvenimu ir apskalbi- .
apsišvietusių, darbščių žmonių, yra tuvių, kalboje. Užmetė lenkams
m , o pati prie lokių iškaščių pui- •
rado School of Minės užtikrina, liejo -vėjo išmestos vilnys; jos
rėdymą
sugriauti.
ir tokių, kurie nieko kito nežino delegatams, kad alėją {>as brolius,
jog vienoj kasykloj jis užtiko daug kaimą Blavkhead stivisu nuplovė.
; •. įijjį
C
Paimiz svetimtautišką laikraštį, .kid
tik muštis ir girtuokliauti.
o nemoka su jaiš susikalbėt.... J
urano, iš kurio ištraukia teip. ypač
Pažįsta vieną žmogų, kuris, fa
raudi
visokių
gyvenimui
patari

ten
Darbuojasi visuomenės labui tik Ijenkai didžiuojasi karalium Ja
GAISRAI.
IŠ CENTRALIA. ILL. ’
terp dąkt>-ų. pagarsėjusį radiju,
brike bedirbdamas, paėmė nedidelį
Dtibois,'
Pa.
Nuo
parako
exL.
S. S. 1 kuopa, teipgi L. L. K. gaila, kurį prisiviliojo su mergos mų ir pamokinimų, bet pas mus
27
d.
gruodžio
anglių
kasyklose
kurio svaras, jeigu jo buth tiek
žemės
plotą ant randos, už kurį
nieko panašaus nesimato.. |
ant svieto/ kalnotų 5 milijonus pliozijos užsidegė namai angleka- Centralia Coal Co. No. 5 atsitiko (Ką Jas reiškia? Red.) L.* R. K. padurku, o tas, pąts sulenkėjus, - Ar ištikro jau musų tauta teip randos mokėjo $100 metams. Pa
sunaikino visai Lietuvą ir'tt. *..
Soliariu. Dabar gi jo turi tik -Pran sio Stepono Bronovskio. Sudegė nelaimė; likosi užmušti trįs lie Ką tas reiškia? Red.);
įklimpusi į skurdą, kad negali samdė žmogų, suarė tą lauką ir >
L. L. K. kiekvieną sanvaitę, kas
septyni vaikai, o 3 ypatos apdegė tuviai ir vienas švedas. Visi bu
Lenkų veidai raudonavo laike iš jos išbristi ? Man rodos, kad užsodino kopystais; žmogui už
cūzijoj ir tai labai mažai.
mirtinai.
•.
vo šūvių padegėjai ir juos paga pirmadienis rengia paskaitas; pirj tokios kalbos.
Pabaigus kunigui
teip blogai dar nėra, daug pada mokėjo su viršum $100. Per va
vo expliozija. Užmušti lietuviai moji buvo 29 d. lapkričio. Žmo Staneiiui, kun. Strzeleckis pasakė
PASKENDO LAIVAS. '
ryti galima, tik reikia energijos ir sarą pats parėjęs nuo darbo kopų- |
Pratt, Kaus. Sudegė čia namai yra:. Jonas Jankus, paeinantis iš Jo nių vienok mažai prisirinko.
šitokį prilyginimą: “žmogus ėjąs
• NeivĮtort News, Pa. Laike siaustus apkaupė ir rudenį gavo $900.
L. S. Š. ir L. R. K., ketina teip taku, radęs . kirminą sušalusį, įsi- noro.
: » tusių vėtrų. New Jersey pakran našlės_ Blanton.* Ugnyje pražuvo ni škės parapijos. Šaukėnų sodžiaus.
Argi
tiek per. metus'turėtum pelno
Teip greit ne išversime dabar
tėse paskendo- anglinis laivas John trejatas jos vaikų.. Kada užgimė Aleksandra Kazinauskis iš Papilės gi pą,skiatas parengti.
dėjąs į kišenių, o tas, atšilęs, ėmė
dirbdamas
fabrike arba kasyklo
Yra čia L. S. S. choras.
I kandfioi, sušildžiusi jį žmogų“, tinio surėdymo ir vargai ne teip se?. ...
A. Briggs. Ant jo buvo 7 įgulos gaisras .vaikų motina buvo pas miestelio ir Jonas Svidra, paeinan
urnai prašalinami, šiądien ne lau
1:. K. Darbininkas.
tis iš Panevėžio pavieto. Dabar
lankai pasiėmę kepures išbėgo.
ypatos. Manoma, kad visi tie žmo kanhynusl.
Konkurencijos nereikia bijoti,
kiame, kad mana pradėtų iš dan
užmušto* švedo du broliai žuvo
nės prigėrė. /
Kaip apvaikščiot sukaktuves,
nes
ji apsukriam žmbgui ne daug
gaus diibti, kaip buvo Maižio ga
Keže York. Jersey City, sude Cherfy kasyklose. ’ Iš užmuštų —
Iš LEW1STON, ME. '
tas palikta viešam susirinkimui apkenks ,tik reikia drąsiai keikti, o
dynėj.
šiądien
turime
taikintiesi
gė vieni italijonų apgyventi namai. Jankus yra vedęs, liko 5 vaikai;
Yra čia nemažas būrelis lietuvių; kalbėt.
Skruzde.'
' i
NUŽIŪRĖTA MIRTIS.
prie šiądieninių sanlygų. Ameri-, gyvenimas eis savo keliu. ’ |
Pražuvo ugnyje keturios ypatos, Svidra apsivedė du mėnesiai at bus jų apie 500 ypatų. Karčiamų
'
Taigi
šalin
aimanavimai,
o
griebLos Angeles, Cai. Čia kūčios va o 3 pavojingai apdegė.
koje ir dabar dar ne teip blogai,
nėra. Darbai eina neblogai, dir
gal ; Kazinauskis Nevedęs.
Brooklynei ir kituose miestuose
karą pasimirė netikėtai 18 metų
dar
galima čia gyventi, nors ir dar kimės tikro įrankio—farmų; stengDu mėnesiai atgal toj pačioj bame visą laiką, ir iš kitu r atva jaunuomenė dirba: sėzonui užsto
kimės įgytį nejudinamąją nuosavy
mergina Bessje Priest. Penki-dak
Riehinond, l'a. Kaime Holland šaftoj buvo teipgi ’expliozija, liet žiavusiam nesunku darbas gauti. jus, pradėjo, rengti prakalbas pre- bai silpnai eina, tik reikia apsižval
bę,
kuri mums atneštų naudą. To
tarai nusprendė, jog ji mirė nuo sudegė teatras, krasa ir 26 namai.
gyti ; reikia stengtis įgyti nejudi
nebuvo smarki, tik vieną. darbi Bet mokestis maža; gauname lekcijas ir teatrus. 18 d. gruodžio
kiu
tik budu nuvysim nuo savęs
nuodų. Minėta mergina buvo su Nuostolius gaisro įdarytus skai
namąją nuosavybę, bet kad toji
ninką a|xlegino nors sunkiai, bet $1.17, iki $1.50 už dieną, dirbant sulošė Dram. Draug. “Lyra”’ mot
“tą netikusį surėdymą” ir “kapita
sižiedavusi su vienu milijonierio to ant 150000 dol.
nuosavybė
atneštų
žmogų
i-varguo

ne mirtinai, jis dar ir dabar guli nuo stukių uždirbame . daugiaus. du veikalu: “Milijonai Vandenyj“
listų išnaudojimą”, o jeigu barus
sunum. Kunos dieną ji valgė pie
Darbai neslinkus, daugiausia audi ir “Saliamono Sapną”. Lošimas liui naudą, reikia žiūrėti kokią ge alkūnėmis šluostydami raudosime,
ligonbutyj.
p j
tus restauracijoje kur buvo kitas
riau įgyti.
Providence, .V. j. Siautė čia gaiš
Ir dabar explnozija atšitiko, kaip mo dirbtuvėse. Yra dvi lietuviškos nusisekė gerai. Visas pelnas pa
kad “sunkus metai“, “darbo nėra”,
į ją įsimylėjęs vyras.
ras Deyer bloke;
Du vyriškiai sako, dėl nepildymo tiesų. Olas valgomų daiktų krautuvės.
skirtas Moksleivių Paskolos Rate Tankiai musų žmonės perka na tai ir numirsime nesulaukę gied<
besigelbėdami iš ugnies, šoko nuo čia palaisto tąsyk, kada žinb.
mus miestuose ir, nupirkę, arba
Čion yra dvi bažnytinės draugi liui.
*
resnės dienelės.
IR VĖL EXPLIOZIJGS KASY viršutinių jiamų lubų ir mirtinai
paėmę
ajt išmokesčio, moka kokią
jog atvažiuoja valdžios i n spėk t o- jos — Šv. Baltramiejaus ir mote
t d. sausio rengiasi lošti kome
Taigi eikime ant farmų; ten var
KLOSE./
apsikulė.
10 metų arba ir ilgiau. Ir. ko
rų Dr-ja Neuperstojančios Pašel- diją 2 aktų “Bombą“.
A. Baravykas.
r&u. ■
go nėra!....
St. 'Miliauckas
Centralia, III. 28 d.' gruodžio,
kią iš to nauda?* Visai* maža. Mu
pos, teipgi S. L. R. K. Amer. 26
Parengti
teatrą
lengva
pasakyti,
anglių kasykloj No. 5. atsitiko dul
Edenboro'. Pa. Siautė čia gaiš- IŠ INDIANA HARBOR, IND. kuopa, bet jos visos nieko gero
sų tautietis, nusipirkęs namus, iš
b« kaip reikia atlikti, tai labai
kių expliozija, kurios keturi dar ras; sudegė tūlas triobų skaitlius,
čia (liktas būrelis, neveikia, miega ir jų konstitucijos sunku, nes lošimui merginų nega mokėjęs už juos tūkstančius, tan
bininkai likosi užmušti. Kasykloj tame krasa, masonų* žinyčia ir
kiausia per visą atpžį priverstas
J>us apie 300. Yra 5 saliunai. Yrą ant fanatizmo paremtos;
lima gauti. Mat pas mus nėra su
šitoj diilbo tik nuo vienų metų. daug krautuvių. Nuostolius gais
dirbti
fabrike arba kasyklose, o
Turime ir dvi tautiškas draugi tikimo ir mandagumo. Jeigu mer
ir kelios merginos, liet jos labai
Užmušti darbininkai buvo ateiviai, ro padarytus skaito ant $150000.
naudą
tokia
nuosavybė vikai mažą
puikavojasi (tas jau jų reikalas, jas — D. L. K. Gedimino ir T. M. gina eina lošti, taį, žiūrėk jau ko
ne emerikonai. Apie tokių gyva
atneša
—
tankiausia
10—75 doliaj] Paryžiaus elgetos turi sava
į laikraščius apie tai nėra ką ter D. 34 kuopą; turime S. U:A. 105 kiam laikraštyj ir pasirodė kostį Amerikoj mažai tesirūpinama.
rių.
Biznį
varyti
musų
t
žmonės
laikraštį,
iš kurio semia sau rei
EXPL1OZIJOS.
kuopą
s
Šitos
darbuojasi
į
žmonijos
lioti. Red.).
resjibndencija pono P. S., kuris
retas
gali,
"nes
prie
biznio
reikia
kalingas
žinias.
Yra ten ir ei- į '
Rcading, Pa. Įtaisose Metropo
labui,
turi
knygynėlius
;
kpygąs
no

Per Kalėdas vienuose namuose
mėgsta šmeižti aktorius, labiau
mokslo ir gabumo. Ar negeriau getų mokykla, kurioj mokina, kaip
litan Electric Co. išlėkė į padan susirinku būrelis lietuvių.- Iki 8 rintiems duoda skaityti dykai; ren
sia tenka merginoms; jos ir bi
Hcrrin, 'III. Chicago Parteville ges garinis katilas.
geriausiai pasiturinčių širdis su- Expliozijos vai. gražiai linksminosi, bet pasi gia prakalbas ir tt. / . btr
* josi, ne* žino, kad gaus pipirų nuo butų stengtis įgyti farmas?
Coal Co. kasyklose 23, d. guo- penki darbininkai tapo užmuštu
Žmogus, ' įdėjąs į Janną 150d krutinti, kokias giesmes gied *’
smaginę. pradėjo dainuoti. GasLietuvių S. S. Am; ity kuopa. p. P. S. ,
.
džio atsitiko dujų expliozija, ku
už kokius ženklus ant namų dųrų iš
padinė reikalavo, kad nutiltų, bet 3 d. gruodžio parengė-prakalba.!.
Lapkričio 25 d.‘. hobobpuečiai arba 2000 dd., taigi
rios užmušta 8 ypatos, o 3 pavo
Montreal, Kanada.
Gelžkelio kad dainuojantis ne klausė, tai jį Kalbėjo drg. A. 'Aritonov iš So. lošė dramą “Pirmi žingsniai”. Lo namus išmoka, praslinkus keliems dėti, «kad kiti elgetos žinotų, kur
jingai sužeistos. Mat atėjo du in stoties trioboj ant ’iger Place at primušė ir dagi laukan išmetė (tai Boston, Mass. Kalboi jp ine migalima ką gauti, o .kur neapsinu
šimas nusisekė gerai, bet mes pa metams, gali likti visai neprigulžinieriai ir kasyklų užveizdą, išma sitiko expliozija, kurios 25 ypa jis gal žinos dabar, kad naktis nėšiu, nes apie jas j mum
ka.
Terp Paryžiaus elgetų yra ir
mingu
žmogupi.
'
Amerikoje
že

"Lie- žiūrėkime 50 num. “Tėvynės” ko
tuoti olą, kurioj jau nuo seniai tos tapo sunkiai sužeistos; tame ne dainoms, bet miegui. Miestuo tuvoj” rašyta.
turtingų. Neseniai pasimirė b«
mė
pigi:
yra
labai
pigios,
piges

L. Z Bai^iunas.
respondenciją iš Hobokeno, P. S.
ne dirbo, todėl prisirinko daug skaitliuje yra ir mirtinai sužeisti •' se galima dainuoti tik iki 10 vai.
nės žemės m galima nei norėti, jei- barzdis, kuprotas senelis,
_
G
tiesiog išjuokia lošėjus.
/
gazų; gazai tie ir expliodavo. Už
gu už 5,
10 ar 15 <fc4iarių ga Antanas. Tik pasimirus, p
vakaro. Red.).
f ^Erelis.
TORRINGTON, OON.
• DfgL.
mušti abudu inžinieriai, užveizdą
lima akerį žemės j^rkti, o nuo kad ant nugaros yra ne
Mineral Point, III. Kasyklose
Darbai šiuom kartu dna labai
ir pėnki darbininkai. Terp užmuš
valdžios galinta ir už yisai mažas tik gurbelis, o jame pinigai.
OUie Bell, dinamito expliozijos už
Iš JACKSON, MICH.
gerai; visos dirbtuvės dirba pilną
tų., ir sužeistų lietuvių nėra, tik mušti keturi darbininkai. Matyt
kainas
žemių gauti ant teip .vadi- yiso>buvo ^5°°°
šitame mieste yra .Michigano laiką. - Bet Čia žmonelės mažai pai KOVA SU’GI^TUOKL^TE
amerikonai ir italijonai.
nahių
“
Homsteads Laws“ tankiau da bu^< teipgi prilipinta,
Musų broliai pradeda susiprasti,
dinarųitas,* jį šildant, expliodavo. valstijos kalėjimas. Miestas gra-|*o darbų: jeigu jie eina
ki, tai
J. S. Adomaitis.
sia
$M5
iki $2.00 už- akerį ant gumas Paryžiaus elgetų y
Visi keturi darbiniukai tapo į šmo žus ir gražioj vietoj. Gyventojų dirba, o jeigu, ne, tai* ek»a kitur stoja jau kovon su savo didžiau&fti
išmokėjo.
Tai ar reikia lengves- jonai- į
tus sudraskyti.
priešu girtuoklybe. Prte blaivytes
turi apie 32000. Terp gyventojų darbo j ieškoti.
"nTų
išlygų?
Žmogps ir be cento
NUŠALO RANKAS IR KOJAS.
nieko ragina kunigai jMunoksluose, kal
yra ir lietuvių 81 ypąta, šei
Terp čianykščių Jieti
gali
sau
įgyti
nuosavybę ir pra
bėtojai
prakalbose.
Bet
mažai
yra
Manitozvoc, U is. Partneris 60 NELAIMES ANT <.ELŽKELIŲ. mynų yra 14, o vaikų 25 ‘— 16 gero ne matyt, girtiesi 1
turtėti,
paveikslan:
Wiskonsino ir
metų, Elenry Nichels, grįždamas * .Traverse—GiLx~_ Mich.
suprantančių
blogumą
gėrimų.
Netoli mergaičių ir 9 vaikiukai. Vyrų Jeigu kas užmano ką na
ntiMichigano valstijose žemė
namon, nušalo rankas. ir kojas ir nuo čia susimušė 2 <taly s Pere Mar pavienių yra 25, merginų tik trįs. veikti, tai iš kalno
kaip daktarai mano, atsieis jas nu-. ąuette
_
_
. ,
gelžkelio . traukinio.
Prie Daugumas čianykščių lietuvių pa kad pritarėjų ne ras, kad
piauti. O, rodosi, dar šįmet didelių I to du vyriškiai tapo užmušti, o ke- eina iš Trakų ir Seinų išrietų ir tojų išniekįs.
šalčių ne buvo.
tįfFi sunkiau sužeisti.
vietus iš Kauno gub. Lietiniai
U <1
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LIETUVIAI AMERIKOJ.

vieną ir su peiliu teip supiaustė,
kad tas tudjails mirė, ne spėjo nei
daktaro pakviesti. Pribuvusi po
licija jau žmogžudžių nerado, bet
ant "rytojaus paėmė visus buvu
sius laike krikštynų; kitus paleido,
tik vieną išgabeno kalėjiman, kur
laikys iki teisnuf, kuris atsibus
vakario 4 mėnesyj. Piktumas užgi
mė už skolą. Mat užmuštasis bu
vo paskolinęs užmušėjui penkis
doliarius ir pareikalavo savo pi
nigų.
t

■
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1 | Morokko sultanate, sūnūs
Amerikos
milijonieriaus- Per/ rin, pasiremdamas rekomenda

sergijimtidsė rišosi su gamtos permainomis^ su žmonių
likimais # su laimingais ar nelaimingais nuotikiais. Ko mų; labai tas yra galima, kad abudu raštai parašyti to’pa
ties raštininko. Jie suteikia išguldytoms jose Konfueiau3
1
kios ištikto mąstys buvo ant dugno šitų permainų, tai tur
cija Amerikos ambasadoriaus, pri
būt
liksis
11
užslėpta
nuo
mus
antvisados.
pažiūroms
klasišką
išraišką
ir
yra
Chinuose
augštai
laikomi.
Su paveikslais
sigriebė į namus prancūziškojo pa
Be šitų trijų yra ketvirta Su — rinkinys pašnėkių didžiausio
Didelis istoriškas veikalas Šu King ypatingai bu
siuntinio ir pasiūlė 150 milijonų
yo
dalyktf
persekiojimo
213
m.,
knygų
deginimo/metais.
mokytojo
Kong-tsi mokyklos, vadinamo Meng-tsi, gimusio
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
doliarių, bet reikalavo kad jį ap
1 ik keli egzemplioriai buvo išgelbėta, ypač mokytojo Fuuz šimto metų po mokytojo myriui; jis gyveno nuo 37N—1
šauktų Morokko sultonų. Prancū
288 m. Septyniose knygosę jo pašnekų yra daugiau rišlumo
sengd ir fprie Hano dinastijos šitas veikalas vėl pasirodė,
zui su dideliu vargu pasisekė amenors*
šiek-tiek
sunaikintame
pavidale.
Dar
vis
lieka
jų
•
negu liuosose Lung-ju skaidmose; dalykai čion gerai apšne
Teologijos profesor. Amsterdame,
' rikoną iš savo namų išprašyti.
kėta pavidale pašnekų.
T
munfs 50 knygų ar skyrių, kuriuos Legge*dalina į penkias
Paskui jis nuėjo pas išpaniškajį
----- —Vertė J. Laukis
dalis nelygaus ilgumo. Šitos knygos apšneka Jao, Šun, Ju
pasiuntinį su tokiu jau :■ pasiulymu,
ir Hsiao, Šang ir Cau ir apima apie septynių metašimčių
11. ^SENOVINIS VALSTYBINIS TIKĖJIMAS ARBA
bet ir čia nepasisekė. Todėl jis
perijodą, pasibaigiantį septintame metašimtyj pr. Chr. Su
SINIZMAS.
'
r.
* H- Plath'
Reliffion und to CuKui
nubėgo į telegrafą ir išsiuntė tele
lyg šito veikalo daugelis klausimų nėra dar atsakytą. ■■ Pir to^lten Chineten (1* Abh. der
Ak. zu Muenchen. du numeriai 18«2 m.)gramą popiežiui; reikalaudamas
miausiai turime užklausti kaip toli'Kong-tsi rėdymo darbas
JyJiappei, Dte altchin«9i»che Jpeictoekffion von Btandpunltte to vertfei(18M m., pirmiau, rašyta prancūzų kalboje
iškeikimo ispaniškojo pasiuntinio. Julien, L. de Rosny, R. K. Douglas, A. Pfizmaier, W.!
siekė,
ar
jis
tik
rinko
kas
jam
po
ranka
papuolė,
ar
gal
Šchatt, J. H. Platti, G. von der Gabelentz ir olandas, G.
*;• "\ "• 1881 m >- Milijonieriai raftė aple chinų tikėjimą praktiškam ** ’
Matyt Amerikos milijonierib sunui
pridėjo daug ką pats nuo savęs. Taigi istoriškam tikrumui
kok
*
*•**"
atsakytų išversti Dievui: W.
Schlegel) daug buvo sužinota sulyg chinų kalbos, istori
H. Medhurst A dUtertation on the thėolon of the Chineae (1147 m.):
galvoj truputį negdrai pasidarė.
Šu Kingo ir abejones daug yra užmetama. Paralęlliškas
-. Legge The notiont of the Chineee co^ceming God and tpirite (1852
jos ir rašliavos ir patiekta įžvelgis į jų tikėjimo pobūdį.
istoriškas žinias turime teip vadinamose bambukinėse kny-'
• J* Booneso ataakymu laikraščiui). Iš abelnų apžvalgų ohimi
|| Galima manyti, kad Jungtinės
Pirmiausiai turime paduoti abelną politiškos istorijos, —gose," labai nepakakinanti metraščiai, apimanti perijodą nuo
tikėjimo reikia paminėti du maži išleidimai kaipo aaud ingi aust: keturi
J. I^ggeo, The Religiont of China (1880 m.), ir R. K Douglas
Valstijos, juo toliau, juo didesnį apirašą; turime paminėti bent svarbiausių dinastijų pakaitą
mytiškojo ciesoriaus Hwang-Tr iki 299 m. pr. Chr.į bet jie skaitymai
Confucianiem and Taouitm (1878 m., S. P. C. K.).
neužsitikėjimą užsi/raukia ispaniš Pęnkiais senovės ciesoriais yra — Fohi, Šinnong, Hoanti,
buvo surasti kdnigaikščio Wei kape tik 279 m. po Chr.
kokį nors supratimą apie seną chilnų* valstybinį'
I
kų Ąmerikos respublikų. Atkakus Jao ir Šun. Nors chiniškiej i istorikai paduoda neva mums
Legge savo įžanginiuose patėmijimuose prie Šu King iš- • tikėjimą yra labai sunku. Vienintele versme yra ir vėl ven .
pabėgusiam iš Nicaraguos jos pre žinias apie paskutinius du ar tris šitų karalių, bet fiięs ne vertė dalį šitų bambukinių metraščių ir panaudojo juos krikalai Kong-tsi, nors nėra žinios, ar pradiniai senovės tikė
zidentui Zelayai į miestą Mexiko. galime jų imti kitokiais, kaip tik pasakiškais pobūdžiais. < tikai Šu King. Sulyg chronologijos, kuri metraščiuose yra
jimo išvyzdžiaį pasiekė mus be permainų, ar jį buvo per^ *
jį patiko pulkas meksikonų ir ni- Su istoriškųjų padavimų pagelba ir su užtemimų apskaity
trumpesnė 211 inetų jis stoja už Šu King, bet neteip yra dirbti Kong-tsi dvasioje ir prasmėje jo refortrios. i-Nežiū
caraguos ukėsų ir z visi šaukė: lai mu, užrašytų chinų knygose, galime nueiti atgal iki 2000
su medžiagiškais skirtumais. Seniausios valdžios Jao, Šun rint į tai, kad visame savo triūse Kong-tsi, tarytum, rū
gyvuoja Zelaya ir Mexika 1 Ša- metų pr. Chr., bet netoliau. Pirmos dvi dinastijos buvo i *r Ju yra labai išdidžiai aprašyta Šu Kinge ir jie. daro ant
pestingai stengiasi surinkti ir palaikyti senovės papročius,
su jankiais! Pąts Zelaya at Hia ir Šang. Pabaigoje dvylikto metašimčio Cau (vokiš- ’ mus įspūdį kaipo ciesoriai galingų ir gerai suorganizuotų
vis‘gi yra galima, kad jis išrinko tik tą, kas artinosi prie
sakė,, jog bauginantis jį bausmė kai Tsheu, prancūziškai Tcheou ir šventose rytų knygose,
karaliją; ^'bambukiniuose metraščiuose šita sena istorija- dvasios jo mokinimo ir atmetė viską kitą. Manymai šitas,’
mis Jungtinių ATalstijų užsienių Kau) apvaldė sostą. Pirmais pavyzdingais šitos giminės
priima mažesnesį ir labiau galimas proporcijas. Bet šitas
tarytųin, dar labiau yra teisingu atminus, kad tuo patini reikalų ministeris Knox nėra jo kunigaikščiais buvo Wen ir \Vu. Karalijos sąlygos tame
sulyginimas nėra vienintele priežasčia mažinančia istorišką laiku šu Konfucijaus mokinimu kilo kitas mokinimas skir
teisėju ir prieš jį neprivalo už sa perijode galima sulyginti su vidurinių metašimčių Euro
ŠU Kingo vertę. Paviršutinis skaitymas knygos padaro tas nuo jojo, kurio paeiga teipgi 'kerojosLšenovėje, būtent
ve/darbus atsakinėti. Zeltya ap pos sąlygomis prie feodališkojo surėdymo. Vyriausias au
įspūdį autentiškumo; viskas yra apšnekėta labai blaiviai ir
taoizm'as. Tokiu budu tiesioginių versmių sulyg seno vilkaltino Amerikos laivyno jurinin toritetas surietas pas ciesorių tankiai buvo silpnesniu už
daugelis dalių atrodo kaipo oficijališki dokumentai,1 valdžios stybinio tikėjimo visai nėra, nes. Cau Li, kuri garsi tokia,
kus, buk jie dalyvavo mūšiuose re- mažesnių žemės didkunigaikščių ir kunigaikščių galybę;
manifestai ir■ tolygus] dalykai. r Bet jei prisižiūrėsime turi kaip turėjome progą matyti yra daugiau vėlesnės paeigos.
voliucijonierių pusėj ir buk 20 jų vyriausi jų tankiai lošė didelę rolę kaipo ciesorystės valdy
niui arčiaus, tai moralizuojanti linkmė apsireiškia labai stip Bet King turi daugelį žinių, liečiančių gilią senovę, ir iei
tapo užmuštų.
tojai; bet pavienėse valstijose kunigaikščių galybė vėla bu
riai; ciesoriaus kalbos, ministerių patarimai turi aiškiai mo Kong-tsi buvo dideliu reformatorių, tai visgi ne revoliucijovo rybojama jų baronų pastovių. Trečioji dinastija svarbi kinantį būdą, vienoj gi vietoj tiesiog surinktą valdymo prin hieriškoj, bet konservatyviškoj prasmėje. Nors turime btįfi
ĮĮ Austrijoj ,ant Pardubitz — savo ilgabuvyste ir tuomi, kad apima Kong-tše trusą. Tre
cipai'(V. 4.). Visas veikalas abelnai yra greičiau moky atsargus, bet kaikuriuos išvadus apie seną tikėjimą galime
Pragos gelžkelid pasažiermis trau čiame metašimtyj pr. Chr. išliko galingas didkunigaikštis
mosi rankvedžiu kunigaikščiams negu istorišku veikalu ir • padaryti, pasiremdan^L Kingu. Nesistengsime daryti n£j
kinys įbėgo į prekių vagoną ir iš kitos giminės; jis padarė galą Cau valdymui ir įsteigė
todėl męs teipgi randame, jog istorija pati yra sistemati galimo, būtent vesti aiškų skiriamąjį ruožą, bet paduosime
abudu traukiniai susidaužė. Už didžiąją viduri'nę galybę savo ieties dinastijoje, būtent,
zuota.
Kunigaikščįo dora padaro gerovę šaliai ir žmo pamatines šito^ King idėjos kaipo galimą senovės tikėji
mušta prie to 34 ypatos. Ant griu Tsinų dinastijoje; jo vardas buvo Ši-Hoangti. Jis ir jo
nėms, bet jei kunigaikštis iškrypsta iš tiesauš tako, tąsyk mo asmenį.
vėsių ir po jais gulinčių užmužštų pasekėjai stengiasi perkeisti pamatinius principus teip vai
jis ir jo veislė puola ir dangus ir balsas žmonių duoda val
Tikėjimas, kurį randame ten, yra statomas mums kai
žmonių puolė visoki niekšai. Daug stijos, kaip ir draugijos; jie i>ersekioj(r mokytus vyrus,
džią kitam, kuris yrą ištikimas teisumo ir teisybės princi po pilnai organizuotas tikėjimas, kaipo tautiško gyvenimo’
negyvų rado be pirštų, moteris- buvusius senoviškos civilizacijos palaikytojais ir 213 m. jie
pams. Nuo šitos atžvalgos yra aprašyta pakaita pirmosios
dalis, kuris išaugo laukinybės stovį. Jis yra garbinime
su išdrastytoms ausimis.
Mat Užgyrė didelį deginimą šventą raštų. Bet tuojaus po tam
dinastija, antra ir antrosios trečia. Todėl, kaipo istoriška dangaus (Thian), augščiausio viešpaties (šang-Ti) ir įvai
niekšai nukapoja pirštus su žiedais, jų valdymas pasibaigė iij Hano dinastija apėmė sostą ir
versmė Šu King • nėra užtikima, bet. pažinimui chinų pa- rių rųšių dvasių (San). Vėlesnieji mokslinčiai sprendžia
iš ausų negyvų išdraskė auskarus. suorganizavo atnaujinimą (206 m. pr. Chr. iki 265 m. po
žvalgų į politišką>gyvenimą ir tikėjimą ji didelės svarbos.
apie
įvairiai. Nupasakojimai apie Thian ir Šang-Ti
Valdžios dabar po Visus aplink ne Chr.). Iš dinastijų, kurios toliaus greitai keitė viena kitą,
• ..Trečia kanoniška knyga yra ših King, poezijos kny tankiai yra teip kilti ir gilus, jog daugumas — terp kitų
laimės vietų kaimus įieško nuo ne- peržyelgsime tas, kurios viešjiatavo trumpą laiką arba tuo
ga. Deginant knygas ir jas atnaujinant prie Han dinasti Legge,. Faber ir Happel —- priduoda didelę vertę seno
, gyvų išplėštų daiktų ir pavogtų patim laiku. Svarbiausiomis yra: Tang (620*—907 m.),
jos ją ištiko tokis jau likimas kaip ir Šu King. Ji susideda
vės chinų tikėjimui; jie vadina jį monoteistišku ir prily
pinigų,: bet iki šiol plėšikų nesu- Long (960—1127 m.)„ svetima mongolų valdžia (1280—
apie įš trijų šimtų poemų, kurias Kong-tsi parinko iš de gina prie Jahvizrho ir net tvirtina, buk chinai pažinoję tik
sekė.
’■ - 1368 m.), Ming (1868—1644 m.) ir, gailaus^, dinastijai; šimts syk tokio didumo rinkinio. Šitų poemų fornįa nėra
rą I^ievą. Net į reformą Kong-tsi jie žiuri kaijio į atžkkuri lygšiolei valdo, bet kuri teipgi atėjo iš svetimos šalies, nė ritmiška nė rimuojama; jos yra dalinamos į strofas.
gareivystę nuo pirmojo gryno supratimo apie Dievą. Su
ĮĮ Netoli Paryžiaus, kur gyveno Mandžji dinastija (nuo 1644 m.). Šitos dinastijos svar
’-Terp3šitif’poemų yra apysakiškos, kitd§ turi metaforišką šituo rišasi klausimas, kuris net jėzuitų misijos laikuose
popiežiaus delegatas Tedechi, iš biausiais valdymais buvo: Kang-hi valdymas (1662—1722
pobūdį, daugelyje kiekviena strofa prasideda, dviprasmiu įvairiąi buvo aiškinamas, sulyg to, ar skelbiant krikščiony
važiavus jam su reikalais Vokie
m.) ir Kienlong (1736—1795 m.).
.
sulygfniniu. Turinys jų labai įvairus; mytiški dalykai be bę ir ^verčiant Bibliją žodį Dievas galima išversti Šang-Ti. j
tijon, jo namus išplėšė, palikti- jo
veik nerandami visii (sykį ar du). Pirmutinė dalis, tu 1 Priešingai šitai kilta pažvalgai į seną chinų tikėjimą, dąu- '
.Chinų
civilizacija
anksti
pasinė
didelį
augštį
teip
italijohai tarnai ir pabėgo. Sumedžiagiškai kaip ir intelektranškai. Ji turėjo daugelį stū rinti didesnę poemų pusę, turi išvyzdį grynai tautišką. Iš guma(s stato jį nedaug augsčiau šamanizmo, randamo pas 1
jų atsižinome apie šalies papročius ir naminį bei privatišką šiaurines azijatiškas gentes: Chinuose tikėjimas į dvasias
eitis, net lovos nepaliko. Sargas mių is lauko, ypatingai turime paminėti buddizmą iŠ In
gyvenimą įvairiose provincijose; t<frp jų randame daugelį
dijos.
Jis
išsiplatino
po
didelį
plotą
ir
apšvietė
daugelį
šięk-tiek sutvarkytas; iš dvasių Dangaus Dievas yra][ypa
; pasakė, jog kunigo tarnai viską
Smagių lyriškų dainų, kurios tarytum tinka net musų
laukinių
genčių,
bet
jis
niekuomet
neturėjo
svarbios
įtekmės
tingai garbinamas; vienok šitas tikėjimas vis dar neišaugo
išvežė, nes buk kunigas liepęs iš
į svieto istorijos .bėgį. Tai šitoje prasmėje ką patartišką naujesniam skoniui. KitO$ dvi dalys nuveda mus į polius dvasių garbinimo ir raganybės srities (Tiele).
nešti. Geri mat- buvo tarnai 1
ciesoriaus rume;jjos supažindina mus su dainomis, garbi
išimtinumą- Chinų iš likusio svieto reikia suprasti.
Terp Thian. dangūs, Ti, viešpats ir Šasng-Ti, augščifitv
• .
:1
'.
nančiomis dinastijos Cau uždėtojus, kuomi ir prasideda ^tik sias viešpats nėra jokio skirtumo. Kaikuriuose aprašymuo
|Į Tarente, Italijoj, nuo žemės
rai trečia dalis. Ketvirta dalis apima aukojimiškaš poemas
11. ŠVENTOS ARBA KLASIŠKOS KNYGOS.
se jie yra tolygus medžiagiškam dangui, nofs jo mytiška• drebėjimo pakilusi jūrių vilnis, įsi
h’ueisiuntimo raitai. Sutrauka agnesnių ir vėleantų vertinių litų
ir
poemas garbei bočių; terp šitų yra apie penkios liečian . sis asmenimas išreikšta tik labai silpnai. Kartais, nors tas
veržė į miestą, pagadino, daug knygų padaryta H. Cordlero jo biulėtlne R H. R. 1880 n». luiida ke
čios laiką antrosios dinastijos.
**
ląbai retai,.yra šnekama apie Dievą ir Žemę (Heu-thu),
/namų, o uoste daug mažesnių tai- liuose tomuose buvo parūpinta J. Liggeo. nuo 1861 m., The Chineee
Chueict. with translatione. notee. and prote go mena. Valiaus be ehiniškų
Ketvirta
kanoniška
knyga.
Li
Ki yra nemažesnes ver:
kaipo apie tėvą ir motiną visoko esančio, kas, sakviumė,
' vų nuo inkarų nutraukė.
tekstų jis išleido tris atskirus tomus: The lifė and teaehinge of C6nfneiue:
tės apsipažinimui su tikėjimu už tris paminėtąsias. Teksto nuiųpja į kosmiškąsias ženybas, bet šita idėja teip silpnai
The life and irorks of Meneina: The Bhe King, or boolf of ancient
Chiheae poetry. Jis teipgi parašė: The Nhu King, The relipiout^ porttons
istorija šitame atiėjijc yra beveik kitoniška nuo kitų King,
[| Algiere, orlaivininkni Metrai of the Shih King, The Hsiao King. 8. U. E. iii; Ti King, 8i B. 'E, XV/.išreikšta, kad daugumas visai nepripažysta jos (Plath).
kadangi
vėliausia laida, kurį pasiekė mus, buvo sutvarkyta Jei pridėsime, kad bočiai antros ir trečios dinastijos išveda
mėginant savo orlaivį, atbėgo grei Li Ki. S. B. E. XXVII, XXVIII. 16 kitų vertimų .turime pamintti: Vict.
von Strause; Shi-King (1880 m.); vertimas pavykęs jo poėtiftkame stytasis gelžkelio traukinys. Metrai liuje; pirma to. .1833 m. Rueckertas buvo -pasiėmęs tų pat j dalykų, bet 'prie Han Į dinastijos, kuri j ra beveik vienlaike su musų
savo pradžią nuo Šang-Ti, tai išsemšime galutinai j Mis®
f
metskaitoS prądžia. -Tuomi męs nenorime pasakyti, kad ' myfiškąjį elementą, susirišantį su idėja apie Dangų. Už
užsimanė tuojaus su traukimu ęiti jis turėjo naudotis netikusiu lotynišku vertimu; E.i Biot. Le Tcheou II ou
rites dės Tcheou (2 tom.. 1851 m.). daug kas nėra iš senų laikų. Priešingai, daugėlis raštų,
^ lenktyn ir iš tikro jį pralenkė.
tai šnekama daug apie abelną svieto tvarką, apie pritikimą
Klasiškoji-m-ULua susideda iš senovės raštų, surinktų aprašančių Li jiaduoda mums nuomones ir papročius bent I (Ming), apie dangiškąjį kelią (Tao). Dangus kaipo die
trečiosios dinastijos metašimčių. Žodis Li turi daugelį pras-Į vybė hejiasirodo, kokiu nors stebuklingu budu, nerodo ypa
|Į. Kariumeniškoji Grekijos Lyga Kong-tsi.<ar galutinai surėdytų .jo ir, iš dalies, iš raštų
mių; jis vra išverčiamas apeiga ir ceremonija; jis Reiškia
pareikalavo, kad Grekija panaikin Kongrtsi- paties ir jo pasekėjų. Veikalais tais yra 5 knygos
tingo' malonumo vieniems ar nemeilės kitiems, bet apsireiš
tų visas svetimuose kraštuose am King ir 4 ŠU, su kuriais susiriša kiti gal ne mažesnės ver supratimą visko, kas yra padoru ir tuomi patim apima drau
kia prigimtu gamtos keliu. Tyliai, prastu budu, be<perstogijines, tikėjimiškas ir namines priedermes, papročius, pa jimo dangus daro savo darbą, rodydamas savo galybę
basadas, nes jos esančios nereika tės. Nekenks nurodžius, nors trumpai, į kiekvieną1 šitų
doraus .elgimosi .taisykles* ir gerą palinkimą rodomą išlau lietumi,, saulės šviesa, įkarščiu ir šalčiu, vėjo putimu, sezonų
lingos, pakanka palaikyti tik am knygų atskirai.
basadą Turkijoj. Ta pati Lyga pri
Pirmutinė, turbut labiausiai garbinama ir svarbiausia, kiniais pasielgimais. Iš veikalų sulyg šitų dalykų, atsi pakaitomis. Laiku ir tiek kiek" reikia šitie apsireiškimai
žymi ypatingai trys: Iii, Cau Li ir Li Ki. Ui apšneka |>rievertė vidaus reikalų ministerį yra Ji King, permainų knyga. Knygų degininio metais ji
rodo mylistą; perviršis an stoka jų neša nelaimę. Valdovai
Triantaphillakes pasitraukti riuo buvo palikta dėlei jos švento pobūdžio, kaipo1 žynavimo. dermes tam tikrų lupmų viršininkų, Cau Li apšneka valdžios
ypatingai turi kreipti į tą atidžią ir šitas prisilaikymas pa
vietos.
knyga. Braižiniai esanti akstinu / Ji King yra labai se-, surėdymą prie Cau, Vienok tikėjimas į šito veikalo senodaro pagrindą valstijai. Sumišimai gamtos bėgio yra pa
noviški; sako, kad iš Geltonosios uj)ės išpla
arklinis vybę ir tikrumą, kurių pirmiau buvo priskaitomas kuni sergėjimais teipgi įkūnijimui sąlydumo valstijoje. = Surėdy
gaikščiui* Cau, kuone visai išnyko. Svarbiausia gi vertė mas garptos, politikos, draugijos ir doros svieto ne tik aukš
ĮĮ Ispanijos randas laukia vėl slibinas ir ant jo nugaros buvo piešinys iš švfesių ir tamsių
• riaušių Barcelionos aplinkinėse. ratelių. Fu-hsi paėmė • šitą piešinį už pavy
r nupiese Li Ki yra tame, kad jis, priešingai viešiems kitiehis “penkia- ’ tai rišasi vienas su kitu, bet jie yra visai tolygus, arba, geknygės” rinkimams su jų tulu specijališku turiniu, nurodo ’ riaus sakant, dar nėra atskiriami. Yra trys pamatiniai
• Darbininkai ža^la surengti visuoti sekančius aštuonis braižinius, kurie yra įvairių apsireiški
ną streiką, jeigu nebus iš kalė j i- mų emblema ir susideda iš sujungimo čielų ir
ižtų kiekvieno priedermes ir mokina abelnų elgimosi taisyklių.
elementai: Dangus, Žemė ir Žmogus, kurie turi būti pil
Keturios dešimts šešiose šito rinkinio skaidmose vargiai
| mų paleisti visi suareštuotiejie lai brūkšnių:
name savitarpiniame sąlydume. Gamtiška tvarka su tike*
.
jieškotume dogmatiškų apšnekėjimų; čion tiesiog Surašy jimiška pagarba yra laikoma pavyzdžiu visiems doriškįĮemif
ke paskutinių riaušių.
tos gero pasielgimo taisyklės, priimtos papročių ir padavimo. ’ žmogaus pasielgimams, politiškos gi įstaigos pripažinta gam
T “t.
Prie šitų knygų turime dar pridėti penktą, vienintelę tos įstatymais. Tikėjimas šitas turi labai dorišką pobuįĮĮ 'Airiškame kanale,' laike tirsparašyta Kang-tsi paties — Ciun-tsiu, pavasaris £r ruduo. • dį: dangus bara ir susimyli, nubaudžia išpuikėlį ir siun
i tos miglos susimušė garlaivys
Iš šitų’astuonių trigramų kombinacijos padaroma še- Tai yra metraščiai kunigaikštystės Lu, Kong-tsi prigimtos
z “Ayrshtre” su garlaiviu • “Arcašiosdešimts
'keturios heksagramos, kurios duoda pagrindą .provincijos nuo 722 iki 494 m* Yra tai labai sausas pada čia malones nuolankiam. Ypatinguose atsitikimuose dan
dian”. Paskutinis garlaivyš pasgus išreiškia savo valią žmonių balsu; tokiu jau budu ne
vimas faktų be detailiu ar komentarų. Vienok chinai pri lemtieji valdininkai apturi priderantį atlyginimą: su Dan
'■
kendo. Su juomi paskendo 12 'įgu tekstui Ji-King. jitas tekstas susideda iš ne ko datigiaus
los žmonių, “Ayrshire” likosi dru- kaip pasergėjimų sulyg šitų šešio>dešimts keturių diagra
davė. jai didelę vertę *ir žiurėjo į ją kaipo į ginklą, ku gaus valia žmonės numeta juos nuo sosto. T?ąstėbėtinas
mų. Bot šitų pasergėjimų pobūdis nevisur vienokis. Prie rstomi, Kong-tsi kovojo su savo laiko ištvirkimu.
čiai pagadytas.
ženklas tvirtumo šitų pamatinių pažvalgų matyt iŠ to, kad
kiekvienos heksagramos yra trumpas pasergėjinias, sako
Padorybės knyga —Hsiao King, — nors ir nėra pen- . apie trisdešimts metų atgal ciesorius, atmesdamas Anglijos
kiaknygės dalimi, tuomi nemažiaus be abejonės teipgi pri reikalavimus, teisinosi žmonių nenoru ir davė sąvo moky>
f
j| Prancūzijos parlamentas 365 ma, jog ciesoriaus Juan ir jo sunaus kunigaikščio Cau,
pasergėtrečios
dinastijos
įsteigėjų.
Pirmasis
jų
parašė
pasergė

klauso
.prie klasiškos rašliavos veikalų. Esančiame pas mus
( prieš 142 balsais priėmė komisijos
bruks- po raųka vertime ji yra iš 18 skaidmų; išguldytų pavidale bišką priežastį, jog žmonių palinkimas esąs/Dangaus valios
jimus pačia ■' heksagramai, antrasis kiekvienai iš 6 brūkš
sumanymą pakelti muitus ant sve
išreiškimu.
pašnekų Kong-tsi su vienu jo mokinių, arba greičiau, pavi
timų išdirbinių. Tas rengiama nių, ją pada pančių. Vietomis po šitų pasergėjimų eina ilgi
. Su garbinimu dangauę, Šang-Ti, arba abelnos svietai
dale pąmolį'mų ir patarimų, kuriuos galvočius duoda savo
ypač prieš Ameriką/ kuri pakėlė apšnekjėjima , turintį maža susirišimo su tekstu ar braiži
tvarkos,
rišasi garbinimas dvasių.
/
Šitos dvi garbinimo! ir
klausytojui Nežiūrint į visą kritikos aštrumą,' kurion pa supratimų formos nėra priešingos
muitus ant prancūziškų išdirbi- niais ir tod I Legge patalpino juos kaipo priedą savo vaiėšįngos
viena
kitai,, greičiau jos
_
________
kalo ant pa saigos. Šitos dalys yra daug vėlesnės už brai ėmė chinų mokytieji šitą veikalą, visi pripažino, jog šitos
/
nių.
žinius ir jų| trumpuosius pasergėjimus. Prasmė teip viso knygoj akstinas priklauso paties mokytojo plunksnai, nors < rišasi drauge: dangus ir dvasios yra minimi greta^vįtniį
su kitu ir tolygi galybė yra priskaitoma kiekvic?nam. Y pa-t
dabartinė įps forma siekia, galbūt, netoliau kaip Hano di > tingai sulyg doros, dvasios turi tą pačią galybę, ką ir Šang|| .Šiuose metuose tirinėti pieti- veikalo kaijįir/jio^atskirų dalių yra labai tamsi. Buvo ban
dyta ji pasjaptislšaiskinti su pagelba sulyginamosios my\ nio žemgalio kraštus keliauja an
Į .
4T
Ti. Dvasios yra visuresančios, nesuprantamos ir nemato
tologijos (Įfc Clatchie) ir sulyginamosios kalbažynystės ; nastiją.
Prie klasiškų antrosios rųšies veikalų priklauso ketu
gliška expedicija po vadovyste kasulyg antrosios Ji King yra -žodžių rinkiniu galimas iš rios Su knygos, kurios dar daugiau negu King supažin mos, vienok pilnai reališkos. Jos nėra pavieniuojamos, ar
pitono Scott. Expedicijoj 'daly
jungiamos į grupas; atskiriamos yra tik dangiškos, žemiš
dina mus su paties mokinimu Kong-tsi. Pirmutinė jų Lung- kos ir žmogiškos dvasios (protėvių dvasios). Tekstuose j
vaus 30 ypatų, o tame ir atsižy aiškinti su akkadų kalbos pagelba (Lacouperie, de Harlez
ju yra mokytdjo kalbų rinkiniu, trumpų pašnekų, Ipatėmiji- nėra jokio patvirtinimo idėjos apie dvasių valdymą Dangui
mėję darbais mokslinčiai ne tik ir kiti). Daugumas Ji King matė gilią išmintį, apvilktą
mų apie susitikimus su juo, sudėtų be jokio sąryšio ir arba manymo apie dvasias kaipo Šang-Ti tarnus ir žmonių
Anglijos, bet Australijos ir Nau- simbolais, filozofišką kosmogoniją, valdomą kontrasto terp
vyriško ir moteriško principo, būtent dangaus ir žemės, ęhronologiškos tvarkos, išmėtytų šian ir ten kur pakliūk.
įr
jos Zelandijos.
Jing ir Jang. Bet Leg^e, priešingai, mini, jog šitie žodžiai Šitie 497 trumpi skirsniai dvidešimtyje knygų yra svar tarpininkus su Dangum. Pas dvasias asmeniškas jausmas
yra tik vėlesniuose apsnekėjimuose ir net ten neturi filo biausia versme atsižinojimo sulyg Kong-tsi asmens ir visuomet užleidžia vietą abelnam; jos yra jauslios, kĮau
!| Kriokavo], viename hotclyj
zofiškas prasmės, priskaitomos jiems; Ji Kinge jis mato • mokinimo. Antras ir trečias šitų veikalų turi daugelį trum sios, per viską pereinančios, bet nematomos. Apie piktasuėmė du atkakausiu iš Londono
greičiau liaudinę etiką ir dadgelį fantastiškų mąsčių, ir pesnių tekstų, ir įeina į sudėjimą Li Ki, vienas po antra- dvasias klasiškuose tiksluose nėra nieko minėta; ar jos bu
pinigu dirbėju. Prie jų rado daug
žmonių tikėjime liekasi nesužinota.
•ta
sumanių, ir kvailų, šalę to visko yra tikrai žinoma, jog ML Cui<-jwig — Mokymas apie Vidurį arba Lygybę Ir vo
' / visokių, kraštų netikrų popierinių
šita knyga buvo vartojama žynavinrai ir buvo labai verti Sąlydumą, antras — po antrašu Tahio — Didysis Mokini
, pinigu.
•
(Toliau 1mb)«
nama dėlei šito dalyko. Permainos braižiniuose ir net pa-
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Toji Kubisiaki&ė, toji ką atsiųsta buvo ąpsi
gyvent; ką tai pas mane tarnavo, žino prezi dėsi, kad ji įaugo ( .žemę. Norėjo pasijudini,
valstijoj, pabelstai turėjo krūvį.dentas, toji stora, Šiądien pabėgo! Ir tai, sa bet jos kojos ,Į>uvp sunkios, tartum kalades. .
' Šiai, ponyte, - tarė Jonienė, bučiuo- susirėmimą su ginkluotais gyvulių
kau prezidentui, paėmė Filipcės andaroką, tą Pagalios negalėjo nueit, laukė savo raudono dama jai ranką, - rekomęnduoju ponytei vagiliais. Keturi vagiliai, tame ir,
su siuviniais, Juzės dryžuotas pančiakas -ir dvi pašporto, kurį Maąuskis su Fedorenka slebi- naują rifėję.
v
Vertė Pranas Siūlelis
jų vadovas, likosi užmušti, x> dd
paklodes? Na; ir daryk ką darąąj Jieškok zavo, sulygindami jjį su pono sekretoriaus
Ponia aptiekorienė buvo trumparegė, tai suimti. Vagiliai vogė ęielas arklių
rozpiską.
D-7
vėjo laukuose!
gi ‘primerkė akis ir- ištiesė savo ilgą kaklą. ir jaučių bandas, gabeno per skiną
Pagalios žtjinsargis padavė merginai paš Prasidėjo kamantinėjimas.
Ponas
burmistras
rankomis
plestelėjo.
ir pardavinėjo.
■
’—■ Vat, aš paimčia.... aš leisčia i..., as....
portą
ir
linktelėjo
jai
ant
ženklo,
kad
gali
eiti
—
*■
Negali
(
buti
!
—
Iš
kurgi
tai?
---Pas
ką
tarnavo?.
...
ir jo veidą,
p.'
Spazmas koksai tai perlėkė per
sau. Kaip buvo susilenkus, teip ir nuėjo pirPonia pasipūtė.
Jonienė ^prisiartino, pasistiebė ir su atvi- || Prancūzai, P.ouloniškoj girrir. suspaudė rankas, nepabaigė. Onutė pakėlė
,pia patikta gaujele. Vaikų triukšmas dar ją ruriiu, parodančiu mažų miestelių sątikius, tėj, prie Paiyžiaus, stato spėtija—
Kaip
tai
negali
būti,
kad
yra!
Ir
tai
galvą ir dirstelėjo į jį truputį susirupinusiu,
- •
/
lišką ruipą, kur buš patalpinafiii
truputį buku žvilgėsiu. Negerai suprato, ar kad seną paklodę, betįne, naują, sakau*prezi lydėjo nekurį Taijęą, paskui kassyk tilo ir, pradėjo kuždėt.
pagalios visiškai nutilo. Ji vienok ėjo ir įo,
Bet tuoj ponia aptiekorienė atšoko, išskėtė svetimų kraštų valdonai- atkan
jis gailisi jos, ar ištiktųjų nori paimt ant tar- dentui, nuo tuzino paimtą! O kad ją!....
Ponas burmistras . stovėjo užsirūpinęs, kol ją toji gatvele neišvedė į laukus. Tuomet savo liesas rankas. •
kanti į Prancūziją, i ^fat Hyme "
E -nystos. •
nusistebėjo
ir
sustojo.
krapštydamas
plikę.
Pagal
lupų
krutėjimą
iš

—
*
Nenoriu?
nenoriu!
nenoriu!
.
kai; rūme, kur gyvena prezidentas, to
« •
Pons sekretorius užspringo ir nieko nega
Ktlr
link
eina?
Kam?
Pas
ką?
—
Pati
rodė,
kari
jis
norėtų
ištarti
ką
panašaus
į
“
vel

kiems svečiams nėra atsakančios
bėjo
greitai,
kratydama
išskėstomis
(rankomis
lėjo pasakyt, urnai atsisėdo už stalo ir riekūrj
nežinpjo,
niai
,
atnešė!
”
Žydeliai
tuom
tarpu
pradėjo
vietos.
■
-! i |
/« <
ir
traukdamosi
prie
durių.
laiką rašė. Paskui ištiesė ranką.
Ausyse skambėjo vaikų riksmas. Buvo
BeĮ Jonienė nenorėjo nusileisti.
*— Štai, te tau rozpiską! Tu dabar gali eit terp savęs švargočyt,.o viens iš jų mostelėjo
Į| Maskoliškas kareivis pabėgęs!} į
susirupmūs ir gąlyą sopėjo.
*
— Q ponytė vakar sakė....
Į miestą tarnystos jieškot. O duok žinią kaip ranka ir nusijuokė.
Pd
valandėlei
truputį
atsigavo.
Greitai
ponios
kasierienės
akys
tą
patėmijo.
nuo
tarnystos įš miesto Lodz Kuli-,
— Rakiau! teisybė, kad sakiau! Bęt dar
iWsi. Ir paskui dažnai turi rodytis*. Man turi
—
Kas
ten
per
hįi-hi?
—
su
pasididžiavimu
bov
perbėgo j Prūsų pusę .nak
Jai
reikia
mieste
pasilikt,
magistrate
pa

nieko'nežinojau. O čia graži istorija pasida
z rodytis, supranti ?.... A ? — .
tyj
įsiveržė
į namus lenko Vaši*:
užklausė.
—
Toksai
nuostolis,
tai
ne
joki
ten
sirodyt
į
tris
dienas,
ir
paskui
tarnystos
jieš

rė
pas
kasierius
...;
Ką
tai,
Jonienė,
nežino,
— Suprantu, ponuli, atsakė mergina.
kot.
.
*
levskio
Boęuslave
ir išskerdė visą
Sugniaužė
rankoj
savo
rainloną
pašhi-hi
!
j
>:
•
>
kad
ta
Kubiliasikiutė
valkata
pavogė
vistas
—; Žiūrėk, nebandyk kur pabėgti. Čia ga
portą.
Ir
jos
veidas
užraudo
iš
apmaudos.
šeimyną
susidedančią
iš astuonių
Kas
ją
priims
su
tokiu
pašportu?
skalbinius
ir
pabėgo?....
Tai
Jonienė
negir

li tik mieste būti.'... A?.... .
. — O gal pone geradeika pas mano žmoną ? Kas ją į nanuis įsileis ? Prie Skalbimo jos teip dėjo apie tai??... ‘O juk visas miestas apie ypatų.
i’; •
— Mieste, jonuli.
•
— Tai tu eik, ir į tris dienas turi pasi —pasiskubino su nuraminimu ponas .burmi gi niekas nepriims, nes galėtų pavogti anda tai šneka!
stras.—
roką su siuviniais ir pančiakas....
<
Žmonelė rankoms pliaukštelėjo ir pradėjo |) Kroatijoj, pietinėj Austrijoj,
rodyt!
Kalėdų dieną netoli Kaslovicų ant
— Gerai, kad prezidentas man priminė!
Čia jos mintis sustojo. Galvojimas jai galva linguot. |
1’7- Gerai, ponuli.
Dunojaus,
apvirto paltis ir 23 ypaTaigi
jus
žmona
mane
prikalbino
paimt
tą
buvo
sunkiu
darbu,
Dar
nekurį
laiką
jai
val

—: Žiūrėkite, na kas per vagilka!
Pasilenkė jam prie kelių, o jis atšoko tar
tos
prigėrė,
tame buvo 17 mer
vagilkąr
Ką
ten
tamsta
žiūrėsi!
Sako
apsi
dėsi
omenyj
tos
pančiakos,
paskui
išsitiesė
po
Išgirdyk
tą
žodį
Onutė,
nenoroms
.
siekė
tum nušutytas.
ginų.
L>
gyvenusi,
neapsigyvenusi,
kiekvieną
reikia
da

savo
skepeta
ir
pajuto,
kad
ji
alkana.
'
skepetą,
kurios
jau;
neturėjo
ant
galvos.
Vėl
Mergina išėjo.
Užkišo ranką į antį. Tęh senoj skepetoj jai pradėjo rodytis, kad tai ji apvogė kasie. Buvo jau perėjus pusę raštyrįės, kuomet bot, sako, o šeip, girdi, susi valkios, kaip nieks
ją patėmyjo ir sulaikė ponas burmistras, ap- į tarnystą nepriims.... Štai ir turiu, paklau turėjo surištus kelis skatikus. Kalėjime veik rius, kad tas viskas tuoj išeis aikštėn ir kad Į| Paryžiuj likosi suimtas už
nieko neuždirbo, sirgo, neturėjo spėkų. Liga ją vėl įkiš į kalėjimą. įStimišus, nenoroms mušėjas, ilgai j ieškomas masko
. . gultas klonioJančiaisi žydeliais iš kurių vienas siusi rodos....
Kelis
syk
stipriai
atsiduso.
,
•
“
viską suėdė — ir tą ką ėjo ant “dalies” ir tą, truktelėjo Jonienę už andaroko, norėjo išeiti. liškas advokatas Gilevič.—Atver
išdėstinėjo dalyką, o 4dti su pasigėrėjimu
stas policijon, laike klausinėjimo^
Burmistras
stovėjo
priešais
ją,
tartum
nu

ką
į “knygutę”. Keturis auksinus davė jai
Bet Jonienė nutarė dar kartą pamėgyt.
pliaušl^jo lupomis, tartum, norėdami tuom at
sikaltęs
vaikiukas,
labai
neužganėdintas
iš
to,
ponas
viršininkas,
kuomet
paleido.
Lai
jam
— Ką ten, ponyte !f Kas buvo/ tas buvo. jis prarijo nuodų ir tuoj aus pasi
kreipti ypatingą pono burmistro atydą. Ne
kad
nė
į
laiką
priminė
savo
žmoną.
Dievas
atlygina.
.
,
.
Tartum
čionykštės tai nevagia! O ponytė mirė.
žinia ar ponas burmistras rėikalavo to dėl
Ponia sudavė ranka į kresės rankeną.
Apsidairė, nieko nematyt. Išsiėmė porą turėtų puikią merginą.... Viena kitai nely || Čekijoj, mieste Vimtz, 12 gin
savo strategiškų plianų, kad nuduoti, jog jam
— O aš sakau prezidentui, kad dabar at variokų, užrišo pašportą ir pamažėli sugrįžo gi, ponyte, norints ir, •. paveizdan, toji Kubi-‘ kluotų plėšikų naktyj atėjo į na
mažai apeina lukštenamas dalykas, o gal iš.
liasikiutė, visuomet buto šelme, o šita ir iš mus karčiamninko Krauzo, nušovė
tikrųjų toji smulki ir maloni mergelė atkrei-. siųstas nieks mieste nepriims ant ■ tarnystos t į miestą.
Jau
pabaigta!
Stačiai
iš
čia
einu
ant
krasos
— Tamsta — užkalbino nedrąsiai, susto virs ir išskalbs, nelakstys niekur, nes pažįsta abudu jo sunu, o pačią ir dukterį.
*. pė jo ypatiflgą atydą, gana to, kad pamatęs
ir pas daktarienę persergėt, nes tėti vėl prie dama pas pirmutinę krautuvėlę, kurioj nusipir mų jokių neturi....
sunkiai sužeidė.
ią, garsiai šuktelėjo:
skalbimo
tąs vagilkas ima. Dar apvogs! Ir ko, keletą bandukių.nuo storos pirklienės, —
— O tegul ją- Šmitai, mano Joniene!
i*— Tu.:.. kaip ten tavo? Lukterk t-ruvisus persergėsiu. O ir tamstos jpati lai btina ar negalėtum man tamsta prirodyti kokią tar- Kad ji čia man ir medų darytų, tai jau ir tai || Pietinėj Austrijoj, Tiroliuj,
atsargesnė/.
. . Tokia pigi tarnaitė, yra bran "ystę.
'■ . '
jos nenoriu. Tegul jau ten kits iš jos pasi nuo Alpų kalnų nusirito didelis la
Mergina krustelėjo ir sustojo. :
— Kodėl ne, mergele! — Tarnysta visuo pelno, o ne aš.
x
j - .
bai uolos šmotas ir užbėrė dalį
— Mačuski! — baigė ponas buhnistras, gi tarnaitė, nes pati sau kaip panorės teip už
simokės. ...
' •
•
met atsiras. Ką tai jus po ligai, ar ką? Gal
— Na! ką daryt, kad ponytė nenori.... gatvių Inbruke.
j’
kreipdamasis į duris. /' — Ištiesų, ištiesų! — atsakinėjo nežinia nečionykštė ?
— Ne, ne, Joniene! Įr jums nepatariu
Bet Mačuskis jau keletas minutų buvo bai — Nečionykštė.. .“
ĮĮ Vidurinėj Afrikoj, Tchad'ap
1
šiam padėjime. Mirkčiojo užtai kassyk tan ko susigėdęs ponas burmistras.
J4 vadžiot kur, dar galite į nelaimę jjatėkt.
—
Tai
kaipgi
bus
su
tai
Kubisiakiute?
— O iš kur jųi?
K
— Na, kad .teip tai, likitės sveikos, ponyte. linkinėse, 500 ginkluotų čiabuvių
kiau savo, išverstomis akimis, tartum prisaky-__
— Aš...,, ąš iš Varšavos.
.•
~ Likitės sveikos!
užpuolė prancūzų expediciją if
* ^\mų laukdamas. Nuo slenksčio vienok nesi- • užklausė ponia. — Na, tiek to jau ten su
andaroku
ir
pančiakomis,
bet
juk
paklodžių
Pirklienė
atįdžiąu
dirstelėjo
į
merginą.
■
užmušė
20 žmoni#.
■
traukė, negalėjo atsitraukt, — ir tas tvėrė tos
nuo
tuzino
negaliu
dovanoti!
Galvok,
ką
pa

!
—
Kas
tai
jųi
teip
vargingai
atrodote.
—
:
Na,
mergele,
—
tarė
Jonienė
į
tyliai
li

valandos tragiškumą.
kį jus galite dirbti?
pančia nuo trepu merginą. — matėte, kad U: Laike smarkios (vėtros,. įml;.
Išdykėlis Vituks, jo jauniausias, net čia daryt, ponas prezidente, mano brdngus pyezi- O ką
— Išvirt galiu, iškepta.. .
stengiausi kai galėdama, ir viskas .per niek. šiaurinių jūrių paskendo su visio"
pas jį atlėkė ir, įlindęs per pusiau pravertas dentčli! Aš noriai ką nuo savęs Fedorenkai
duosiu, tik Jai jieško, lai dasižino....
— Ar čia peš gimines atvykot, ar ką?
O aš jums pasakysiu, kad jeigu jau aptieko* žmonėms vokiškas garki vys Ca**
( duris, truktelėjo,jį pamaželia už skverno:
■— Tai žinoma, žinoma, tamsta geradėja!
— Ne, niekp čią neturiu.... ‘ . . rienė jus nepriėmė, tai jau niekur nepriims, pua. Ant jo buvo 28 ypatos.
— Tėte, margoji apsiveršiavo.*...
— Ir Stanevičia tegul jieško....
Pilkos pirkbenės akys mižvelgtinai dirste nes ten tarnysta ant yiso miesto apšaukta, ir || 28 d. gruodžio pasitraukė nuo
i
‘ Mačuskiui kraujas mušė į galvą.
—
Jieškos.
Visi
jieškos!
—
kalbėjo
nu

lėjo
į merginą, ...
, —- Pašol! — išstenėjo per sukąstus dantis
kokia geresnė, ten niekad neina. Kad jau to vietos Turkijoj visi raiitisteriai. įlį.
džiugęs
burmistras,
kad
fjonia
jau
kįla
nuo
—
O gal.,^^ nes tai negali žinoti, o ser- ji sudžiūvėlė jus nenorėjo, tai jau bloga! Tai
Į > ir mostelėjo kuniščia į užpakalį, rizikuodamas
kur pataikys, ten pataikys. Bet, matomai, krėslo. — Tai mano pareiga, tamsta geradė gentįsi ir Dievai sergsti.... Gal jus “ant ap jau aš neapsiimu jus vadžiot. Na, na, net
sigyvenimo?”
Wiekur nepataikė, nes vėl iš už savo užpakalio ja! — pridūrė, palydėdamas ją prie durių.
aš stebiuosi.... O žinau, kad tarnaitės ne— Ir kad visur klausinėtų apie tąs pa- _ Onutė galvą nuleido.
turi....
Ršgirdo:
klodes!
t
V
— Tėte, turi buliuką!
Lingavo galva labai nusistebėjus, Už vaEė, tamstele, kad teip, tai "kam žmonėms
inoma, žinoma! Būtinai! Užtikrinu bercikalo galvą sukt? Aš pati priimčiau pa landėlės sulaikė Onutę.
Mačuskis net pamėlynavo iš pasiutimo,
.
J ]
I ir dar labiau išvertęs akis ir ištempęs krutinę, tamstą geradėja. . r. .
dorią merginą ir darbas atsirastų, nes tai že
— Tai atiduokite man žiurstą, d skepe
-r- IT žmoną lai tamsta persergsti!
Biriitčs ir p. M. Petrausko
I dėlei nukreipimo valdžios atydos nuo naminės
mę neiškasi, visą darbą neišdirbsi, darbas ra tos tai pati ateik. Tiek viso pelno, kaJ žmo
— Būtinai, būtinai!
I dramos-, kuri lošėsi jo užpakalyje, spyrė į užstųsi, bet, gal, galvoj man butų kas negerai, gus veltui tik liežuviu primakalavai. Net hian vakara^ buvęs 2 d. sausio, 1910
Atsisveikini> l>esikloni< darni.
tpakalį. Bet koja pataikė į tuštumą.
kad priimčiau “išsiųstą”^... Vardan Tėvo ir gerklėj išdžiuvo. Kad teip su kuo tinkames m., G ck Teatre, iš išpildomo
k
Tos visos šnekos Onutė klauą£ su kokiu tai, Sunaus! O tai, tamsta, išsirengė! Ką tai nių, tai vertėtų išsimesti noperskutį....
sios pusės nusisekė labai puikiai,
■
Manė, kad jį kraujas užlies.
— Tėtuk—plepėjo vaikėzas toliau,—mama kurčiu neramumu.
jus manote, kad pas mane kambariuose ketu
Onutė suprato ir išsiėmė savo auksinus. bet iš finansinės pusės bl< >gai,. la
Kaip atsistojo teip ir stovėjo nuleidus akis, rios plikos .sienos; ar ką? Ir kad aš vagį į na
■ akoj kad jį angys.
— O gi tai mielą^....'— Turėjo viltį, kad bai blogai. Už Ui kalu musu bu
B -— O kad tu kur nusprogtum? -f— užkeikė žiūrėdama į juodas raštinės duris. Tarpais mus leisčia? Mergele, pas mane yra ant ke- Jonienė dar ją prie mėsininkės davės..
, ka, karčiaminė visuomenė, PersU|>aklojinws ’pagūlvfe tokia," kad
Bį-islėgtu balsu jautrus Vituko gimdytojas ir atrodė jai, kad tai ji pavogė ųs paklodę?, an-Sūriu
tytno išlaidos buvo su viršum 400
— A, na, tai eiva! — pas Sapsienę.
dol.,
kuomet įplaukimas už bilie
Btiesė į užpakalį savo išskėstus nagus, kad daroką su siuviniais ir dryžas |>anciakas, Akys | įick;.iena trjs ruMUi. pas mane yra puodai,
— Tik kad aš pirmiau skepetą norėčiau..,.,
vra viwki
„.azniožiai.
tus siekia į 380 dol. Todėl pasida
^M|.tvert Vituko čiupryną. Vienok laiminga jos pradėjo liėgiot, tartum kregždės, atsikreiiy,^
-ra tvarka>
tvarka,-. yra
visokį nanliniai
naminiai mažmožiai.
Teip kaip ir nedailu terp žmonių.
;. negaliu kokią svieto fiereigą
tiereigą leistis įi
rė kelios dešimtis doliarią deficitai
^■ižo išdykėlio žvaigždė ir šį kartą jį išgelbėjo. datuos tat į kalbančią ponią, tai i duris, per
i a
aš.
Negalėjo ištarti, kad jai gėda buvo su at
kurias turėjo įeit Fedorenka ir Stanevičius.
■ Vaikėzas, vėl atsidūrė jo užpakalyj.
,
namus, aš turiu gauti atsakančią merginą, tin viru veidu eiti į žmones, bet ištikrųjų įsivaiz Tai yra gana skaudus smūgis muKaip tik įeis — būtinai ją sugaus.
"Sų vienintelei muzikališkai drau
l / ;— Jis margas, įr kad tėtis greit, greit eikančią, galinčią su žmonėmis apseiti. Teip tai
Bet už valandėlės ji atsigavo. Juk ji ne teip, mergele. Į blogą laiką išsirengei. Čia dino sau. kad kas į ją pažiūrės, tai tas tuoj gijai “Birutei”, musų pirmajam *
/ tumėt!
* * i ’ • I.
pasakys: vagilka. Tad užėjo skepetos.
•kompozitoriui p*. M. Petrauskui ir
čia Mačuskis’ nustojo likučius valdymosi pavogė nė andaroko. nė pančiakų, nė dviejų tų išsiųstų sukinėjasi kaip šunų, o kas jąs
Pas Šakienę buvo triukšminga. ‘ Onutė pirmąja! lietuviškai operai. Nida
ir, stiprįai’atsistojęs ant kairės kojos, iš visų naujų nuo tuzino paklodžių.
ims į tarnystą. Net žydas ir tas neprįims,
Ne! ne! Ji gerai žino, kad ji to1 nepavo kad ir už pusdykę. Kiekvienas, mano merge jiaabejojo. ant slenksčio, bet Jonienė ją įtrau kompozitoriui ne parūpino nei bu
spėkų spyrė į už-pakalį tojpat valandoj, kuogė. Gali Fedorenka ir Stanevięius iškrėst ją, le, sergstisi kaip galėdamas, nes namų vagies kė. Pirmoji stuba buvo pilna geriančių. Vie kieto. Svetimtaučiai savo žymes
į met jį pašaukė ponas burmistras. •
ni sėdėjo priė geltono stalo, tai abiem rankoms nes ypatas genaus paguodoja. Ir
Nelaimingas Vkukas turbut tuolaik per- kaip lik nori. Raminosi, akys jos sustojo ir nieks neišdabos.%..
atsirėmę,
paniurę, tylinti, rūkydami pypkes ir
vėl
su
rupesniu
žiurėjo
į
juodas
raštinės
I arti buvo prie tėvo priėjęs, nes kartu veik su
Onutė užsigrįžo, norėdama eiti. Ir noras į šalis spiaudydami, tai gailiai verkenti ir puo kokių galų mes dar dejuojame,
grindis.
apie
stoką
veikėjų ir didvy
tuo burmistro pašaukimu pasigirdo koks tai
valgyti perėjo. Tuom tarpu pirklienei atėjo
Dar Blakoriutė nuo magistfato trepu ne į galvą nauja mintis. Kalasinskienė, mėsinin lanti sau į glėbius. . Kiti atsilošę ant suolų, rių?! Juk paprastas darbminkasneaprubėžiuotas miauktclėjimas, paskui sudaį vė kas į duris tartum kaladė, pagalios pasi nulipo, kuomet Mačuskio. Vituks, kursai čia ko pati, jieško mergaitės.... I-ai paima va- I juokavo, dainavo ir norint patįs buvo pusgirti, turi geresnį pragyvenimą už mus.y
girdo greitas basų kojukių trapsenimas su- vėl su kokia ten pasiuntinyste iš namų atbėgo, gilką, kvaila boba! Pučiasi pati nežinodama bet iš kitų" pašaipėsiį keletas stovėjo viduryj raštininkus, muzikantus ir ,‘daiHnirstubos, tas tvirti, tai! siūbuojanti .ant kojų ir
I -mušto pasiuntinio, kurio tuomlaik neapsergė šiuom žygiu, vienok, atsargiai sustojęs kieme, Igq.
dabar nori prieš visus tarnaitė’ pasi laistanti degtinę, o ląiks į laiką keikė garsiai kus! Iš kur musų muzikos gy
vintojas, musų tautos kėlėjas ? » .
1 jo joki tarptautiški įstatymai. Mačuskis giliai pamatė, kaip tėtė merginą perduoda Fedoren girt
etai ir,butų jai tarnaitė....
*
ir
mušė
į
stalą
kumščiotus.
Petrauskas gali gauti pragyven B atsiduso, subružino kelis syk čebatais paslė- kai, garsiai suriko:
Mergei, mergei! — pašaukė; — Palauk
Sutrė
tarnaitė
sukinėjosi
apie
svečius,
mą,
pasišvęsdamas tautos labu.,
■ pimui paskutinių savo bildesio atbalsių, ir sto.—■ Varšavinė vagilka? Varšavinę vagilka! truputį!
*
tartum
musė
apie
puodus,
i>ašaiikta
ir
į
visas
jeigu
su šeimyna per praeitą mė
| josi priešais savo viršininką dar pamėlyna- Žiūrėkite, Varšavinė vagilka!.. ..
Onutė atsigrįžo ir sustojo.
pusias
stumdoma;
pati-gi
Sapsienė,
megzdama
nesį
laiko
ne tik neuždifbo, be** j
i vęs dėl savo paskutinio susikrimtimo, bet jau
rPer Oną ugnis perėjo. Turėjo ji po teisybei,
— Prieikite arčiau!.
pančiaką sėdėjo ant^ augštos kėdės už šinkvaso panešė nuostolio?
Ko
mes
I “po švam”, pilname savo urėdiškai stulpiškame gėdos iki sočiai |>er ilgą kalėjime buvimą, bet
Mergina prisiartino.
ir žiurėjo į savo svečius tuom tingiu, ką tik reikaladjame nuo savo veikėjų
I rimtume.
*
.
ten tai buvo teisme, terp keturių sienų, ne
— Čia, antram name — kuždėjo pirklienė primerktu žvilgėsiu gildančiai ant saulės ka — ar kad jie, padėdami visas savo £
[
— Kur Mačuskis, po šimtais, slapstosi? ant gatvės.1... Mislyjo, kad ją kas peiliu
—
gyvena raifurka Jonienė.' Jau ten, dasi tės, kurį teip tankiai galima patėmyti pas se spėkas savo tautai, kasdien bristų į
I Kas ten.per triukšmas?.... negali nieko pri- perdūrė.
klausus,
surast.1 Žinau, kad ji priešais pas nas, storas, kadais tai gražias žydelkas.
į didesnes skolas? Gėda jums
Tuomlaik^ prie išdykėlio Vituko prisivie
[ sišaukt!.. ..— garsiai barėsi ponas burmimėsininkę
tarnaitės
jieško.
Eikite
tenai,
gal,
visiems “tautiečiams”! Visokiuo
Jonienė
dasigrudo
prie
pačios
smuklininI stras, netiek ant senio Mačuskio, kiek parody- nyje dar du, ar trįs draugai, kurie tuom laik
nusiseks.
'
1
se
susirinkimuose jus beveik Idck»
kės
ir
pašaukus
pdskvatierkę
“
kmynines
”
užB mui savo energijos žydeliams, kurie laikė jį neturėdami nieko geresnio, pradėjo šokinėt
Onutė
pabučiato
bobai
į
ranką.
*
vienas
mokate pasirodyti tautos są
sveikino
Onutę.
ant gatvės ir šukaut;
F sugavę į saldžias pagundas.
/— Ačiū poniuipi....
z
nariais, bet tikrame darbe, net to
— Duok, Dieve, sveikatą!
/
• — Varšavos vagilka! Varšavos vagilka!
Į - — Jokios tvarkos nėra taniystoj. -.
darbo paramoje, jus nepasirodote
■*— Ką ten ačiū! Nėra už ką dėkavot.
.— Duok, pone Dieve!
Čia jo balsas truputį suminkštėjo.
—Nutylkite, šelmiai! — šuktelėjo Ma
Jonienė užjnita indų mazgojimu priėmė
Mergina teipogi išgėrė stikliuką. Paskui tautos parama. Ir kaip gų ar jus ,
I
— Parodyt ten merginą Fedorenkai, kad čuskis atsigrįžęs. Bet greit potam užsišne
į žinotų.... Čia jai pašportas..... O tu nesi- kėjo su flegmatišku Fedorenka, kuris būdamas Onutę labai mandagiai, ir pagimdė joje pa Jonienė pradėjo grfužt sūrį su kminais ir sū manote tik savo linkėjimais musų
1 valkiok, tik tarnystos jieškok, — kreipėsi į mažrusiu, kiekvieną žodį braukė, tartum sma sisekimo viltį. \'^kar sakė jai aptiekorienė, rių žydišką baronką, po kuriam pasirodė rei tautą pakelti iki augštai iškilusią'
tautų ?!
lą, pusiaukelyj laikydamas tabokos gniūžtę, kad priimtų ųet ir “atsiųstą”, by tik tikią kalingu perplaut gerklę alum.
Onutę.
ir
darbščią
’
mergųią,
nes
jau
su
toms
ištvir

Laike tų vaišių, tai viens tai kits prieida Gana. Užtenka to', jog iš 50
'
Neužbaigė dar, kuomet prieangyj. pakilo kuriąja vaišino jį Mačuskis.
kėlėms
jokios
rodos
negali
gauti.
Kad
katra
Onutei atrodė, kad jau teip turėjo pasilikt
vo ir dirstelėdavo merginai
skepeta. Keli tūkstančių, mažiausiai, Chicagoj
1 umiis triukšmas, o per plačiai atdaras duris įsi
ir
išbus
sanvaitę.
dvi,
—
oho!
jau
ir
po
tar

jai net į pašonę sudavė, tartum netyčia, kad gyvenančių lietuvių, pirmąją musų
rito ponia Kasierienė. - Buvo užkaitus ir kvė- ant visados.
nystei.
Su
mokiniais
tik,
arba
ir
su
provizo

mat žmonių daug smuklėj buvo. Vienas ypač, operą pamatyti susirinko apie 1% 3
Užmerkė akis ir pakėlė augštyn pečius,
į pavo greičiau negi paprastai..
rium
kampuose
kikent,
o
darbo
kaip
ugnięsj
jaunas, augalotas Y'Ą'ras, raikščiojo apie ją arba šimtinė dalis visų lietuvių.
į
Labą rytą poni L prezidentui! — riksmin- tartum gindamosi nuo smūgių. Išbalęs jos
Vakaro išpildymo 'Sunkenybė
bijosi.
Teisybe,
mėsininke
ir
jieško
merginos,
tai iš kairės, tai iš dešinės, tartiim jieškoda
| gai prabilo nuo sAksčio. —. Prezidentas :a- veidas atrodė dar baltesnių.
buvo
labai didelė. Kur pasisukant
liet
ką
ponia
tai
vis
ponia.
Vis
kitoks
daly

mas
priekabės.
Bemokant
Onutei
už
pavaiši

r no, kąs atsitiko? |T
Tuom tarpu užskambino ant pietų, iš arti
t
nimą, sustojo priešais ją ir dirstelėjęs į akis, buvo didelės išlaidos ir trukdy
/
Ponas burmistras pakilo nuo savo kresės, mos mokyklos išbėgo daugybė mažų vaiku kas tarnaut pas aptiekorius....
mai, o gerumo nedaug. Pav. «ce' s sušuko:
' pastūmė ją*poniai kasierienei ir prašnekino: čių. Greit supratę kame dalykas, vaikai pri- > Onutė šiek-tiek atsigavo. nerijų nusamdymas atsiėjo 40 di»L,
— Dievaži!.... Tai susiėjova!
— Labą” rytą, labą ęytą? (Kaipgi sveika sivienyjo prie išmisločiaus Vituko; mergaitės
— Ponia Joniene, geriausioji ponia Jonie
nors
negauta n? vieną tinkamą de
Otiutėxiirstelėjo ir teipgi jį pažino. Buvo
ta ponias geradėįos?
teipgi susilaikė ant kampo gatvės ir, išsižioję ne, tai kuomet męs ten nueitume?
koraciją.
Melodramos “Birutės**
Bet ponia nebuvo padėjime, kuriame apsi žiurėjo į Onutę. Juokėsi, stumdėsi ir darė
— O ką! Nėra ką atidėlioti! Tik paim tai Juozas Eąlik, ką pereituos metuos su ja
1
scena
peršate
kasžinkokj 4
keičia draugiški mandagumai.- :Parpuolė tik patėmyiimus iš Onutės.
kite mano žiurstą* ir tą skepetą numeskite mio> kalėjime sedčjd.
ar
tai
turčiaus
sodą, su 1
ant krekės, šaukdama: .
,
»
Terp tų pašaipų ir terp to triukšmo Onutė galvos, kad atrodytumėt geriau. Aš tik indu*
menais jo viduje, vieton liel
(Toliau bus).
— Tai prezidentas dar nieko nežino? ... stovėjo, pasilenkus po savo didele skepeta pašveisiu, tai ir eisime.
*
r
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i
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Iš Chicagos Lietu
“ų Gyvenimo.

■

-t

i*
ir

■

Imperfęct in original

atsižymėjo gabiu lošimu, dakcijos tuff^žHSti kas rąšp, nes
iko ir aržuolų; “Be sumenčs kros nors
Lietuvių' Ratelio Ski
ir skaidrumu bei malonu- jos už teisiiįMnn^ priduotos žinios
buvo panaši į tuščią salioną,, pilnu veikalu. Libreto nėra nei
Gramatika
_
kalbos mokyt
««*(■. HalaMOl
81.90.
Būva atdara:
mandoahryj; jei tis be mokytojo (apdaryta).. naa
negali atsakyti; už savo raštą tuvieton suklypusios, žemos lieiu- drama, nei tragedija, nei komedi mu savo balsų. Choras buvo tie negalra
Fotką Draugps arba kaip mokytii
apie j( žinote ar jis pat* malo
Utarnlnkais nuo 7 iki 9 vai. vakare,
tikjįpries visuomenę, Ketvergei* nuo '7 iki' 9 vai. vakare, nės atsišaukti adresu:
skaityti Ir raiyti be mokytojo.. 15c.
- viškos grinčios; “Šienapiutės” sce ja* Prie šio veikalėlio lengvai ga siai puikus. Poųąs Petrauskas yra ri atsakyti
Nauja? Budas mokytis rąžyti bs
Antanas Paplauskas
na perstatė anglišką “fanną” — lima prirašyti dar' du arba tris labai talentuotas muzikas, nuo ku bet ir prieš irisesrt>traipsnį parašęs. Su betomis nuo 7 iki 10 vai. vakare.
mokytojo
. ,7...........
10c.
W. Chicago, III.
Nedėl tomis nuo 8 iki- 6 po pietų. 2132 Kroli st.,
rio
kaipo
kompozitoriaus,
galima
Aritmetika
mokytis rokundu b<
.
ūkę, vieton lietuviškos ūkės
trio . aktus Baugaus, tada jis .butų tikra
Skaityklos Viveizda.
Pajieškau apsivedimuf doros mer mokytojo (apdaryta) . . . .......... 85fe
REIKALUOSE P. M. PET
M
bomis. Pats teatras *buvo tinka- didėji opera. Kaslink dailinęs pu labai daug gero laukti”.
Pinigus siųskite per Money Ordai
gino* kuri šiek tiek butų. žalsva. šiuo
adresu:
Reikia paminėti, jog šiuonit tar
RAUSKO jįpNCERTŲ.
' . mas, nes naujesnio stiliaus ir vie sės, muzikos, t. y. orchestracijos
Amžiaus apie 18—-27 nUtų. Plates
P. MIK0LAINI8.
nes
žinias
apturėsite
per
laišką.
Adpu
M.
Petrauskas
lašo
naują
ope

ir
giesmių,šis
veikalas
yra
bliz

Pėtnyčios ' vakare, 7 d. sausio,
nas iš geriausių Chięagos teatrų.
Box 62,
New York Cit/.
roaaa:'..
.
Paikus
teatras
ir
balins!
’J- Jo nusamdymas atsiėjo 175 dol. gantis, puikus. Išpildymas gerai, rą—“Eglė Žalčių Karalienė”. Li išvažiuoja p* M. Petrauskas į ryti
- B. Naujas
PetroIt, Mieh.
M
Orchestra buvo iš 16 muzikantų; net labai gerai nusisekė. Nors pa breto paimtas iš Gužučio (A. Fro nes valstijas „.su koncertais. Pir
Dramatiškas Ratelis LSS. loš 21 Barron ave.,H
Laikas pasako Isteriją, lietų
mas jo koncertas bus BrooklVne, “Aušros** Drg-jos naudai, trijų
jos nusamdymas atsiėjo 90 dolia- sidarė sunkiausioje vietoje^ choro mo) žinomos dramas. 1
Pajieškau savo tikro brolio Antapaliktoms žymėms galima {
15 d. sausio; VVaterbury 56 d sau aktų farsą, puikiausią mus kalboj no Dobrovolskio, Kauno gub., ftiaurių, Orchestra buvo .paimta iš giesmėje suklydimas, bet atsižvel
Ifų pav., Kelainų vol; 8 mėtai Amex
pasitikėti.
“
Aušros
”
draugija,
pradžioje
šių
sio; Bostęne 23 d. sausio \ \Vilkes
gęriausios. Chicagoje, be abejo ge gus į visas sunkenybes ir aplinky
rikoj; toriu svarbų reikalą kJia pat*
Vienu
iš
didžiausių
iieparankumų,
metų
turi
nužymėjusi
turėti
devy

ar
kas
kitas
malonės
dvotl
žinią
ad

bes,
ta«
bus
nieko-nereiškiančiu
Barre, 15- d. vasario. Kitose gi
riausios Amerikoje, ‘ Muzikantų
kokian papuola daugumas ( šią šalį
resu: .
nias
prelekcijas.
Iš
tų
šešios
jau
dalykėliu.
vietos^ koncertai bus kaip jau
pribuvusių ateivių, yra tas, jog jie ną* organizacijos “Thomas orchestra”,
Jonas Dobrovolskis
P. O. Bex 231,
Cmt! Center, Pa. žtno koki daiktai (steigti ir varto
Scena perštato pievą apyvaka- yra su tikrai žinomais prelegentais pirmiau jiažymčta, arba kaip vieti- j
. todėl orchestra buvo gera. Pror
jami nuo senų laikų. Dėl šito daly
'
»
gramai buvo puikus, teippat buvo Jėje*. Grėbėjos stabdo vyrus pa ir prelekcijų temomis. Jos bus nes sąlygos daleis.
Pajieškau sau apsivedimui mergi ko menkos veržta išdirbių fabrikan
Primenu dat .kartą,, kad rengė Nedalioj 9 Sausio (Januarius) nos lietuvaitės, Kauno guU; turi būti tai visada savo išdirbius stengia*!
gerai apgarsinta, todėl ir tas ne- liauti piauti šieną. Visai aptemsta; sekančioj eilėje: i) 9 d. sausio, se
ir padori, ne senesnė kaip pardribti tiems, kurie į čia neseniai
darbininkai liaunasi dirbę ir va kančią nedėlią, Dr. A. L. Grai- jai koncertų apsirūpintų šiais daly 1910 metuose, 7:30 vaJan. v a ką re. išmintinga
-■
mažai lėšavo.
Kiekvienas, reikalaudamas
22 metų- Aš esmių 25 metų amžiaus, priouvę.
čiunas
skaitys
Dr.
Matulaičio
re

5 pėdų Ir 7 colių aųgščio. Norinčios kokio nors dalyko, brivalo žemyti ko
kais: atsakančia svetaine, geru pia
r.
Kaslink didelių lėšų, vienas-kitas landėlę pasilsi. Viena iš grėbėjų,
Sz. Jurgio Parap. Mokjkl. SittaiNjjisueiti su manim. ( pažintį merginos kios jis yra vertės.. Išdtrbinys arba
gali rengėjams užmesti klaidą. Ta- Aldona, myli berną Masiulį ir jo feratą “Alkoholis’* su skaitytojo nu, tikietais ir mažesniais apgar
verteivyetta žymė negali ilgai tver
ti .ir pastoti populiariška. jeigu ji per
Didelįus < apgarsinimus Kampas 32-os PI. ir Aubum
Stanislovas Kumpikevičia
čians čia buvo ne teip. Tokį per- ^Igstisi. Tuotarpu pusberniukas dapildymu; 2) 23 d. sausio p. J. sinimais.
Pats vardas “AUDRA GIEDROJE" M10 Houstbn avė,
So Chicago, IH. metų metus nebūtų galėjus -atstovėti
fr. * statymą ant mažos, paprastos sce Juškus linksmina šienpiuvius savo Hertmanovičia skaitys temoje “In koncertams išsiuntinėsiti šioje sąn- parodo,
prieš kita* norinčias jai kenkti. '
jog tai yra labai nepaprastas
;
■
•
nos gerai atlikti nebuvo galima, dainelėms. Atėjęs Gotautas kalbi teligentija ir organizacijos”; 3) vaitėje visiems atsišaukusiems ren perstatymą* " Tą perstatymą los žįr- Aš Juozapas Stankevičius, Suvalkų (domus apgarsinimas, telpąs žiatne
miasai UetuvUki artistai iš ‘Drama- «ub-, Veiverių gm., Mauručių kaimo, numeryje, yra nurodymu fabrikanto
į . Menkesnėse salėse arba teatruose na Aldoną už tarnaitę, o potam 6 d. vasario Dr. A. L. Graičiunas gėjams. Taip jau ir kai-kuriuos Jii'.-o
Ratelio". Visi žino. Jog jie tik- pajieškau savo punbrolių Juozapo patikrinimo pardavime, ypatybėse ' ir
skaitys,
su
savo
dapildymu,
Dr.
F.
Į nurodymus. Koncertų programus ral gerui lošia. Nno perstatymo vi- bernotaičio ir Antano Bernotaičio ir tyrume.
Už Copenhagen Tabokai
nebuvo tinkamų scenerijų arba jų nori imti ją už pačią. Aldona,
pelnas eta "Atarot" Draugijai'. Juoząpo Gustaičio. Meldžiu atstšauk- gvaranciją stovi Amerikos Tabokos
visai nerasta dėl miesto įstatymų', kaipo paprasta mergaitė, nesutinka Matulaičio referatą “Džiova”; 4) gaus iš Brooklyno ar So. Ųo^tona/j ras
Kompanija, kurios turtai siekia su
Tal
yra
miiaširdystta draugystė, ti sekančiu adresu:
virtum 832,000,000. ši kompanija iš
g
reikalaujančių teatruose turėti ge ir atsisako, nes ją kaipo neturtin 20 dl Vasario J. Ilgaudas skaitys nuo paties p. Mt Petrausko.
gelbstinti • pavargusius, neturtingus Juozapas Stankevičius
moksleiviu*
Todėl atmink, brolau, 14355 Honorp st.,
Chicago, III. dirba daugiaus tabokos, negu visi
ležines užlaidas — kurtinas^ kas gą jis vėliaus nemylės. Gotautas temoje “Halleyo Kometa"; 5) 27 Jeigu gi svetainės nėra paim Jog
kiti ant svieto fabrikantai imant sy
pirkdamas ant šio perstatymo bi
jų pejstengč įtaisyti, tie teatrai ta užpyksta ir žada keršyti. Vėliaus d. vasario J. Laukis skaitys temoje tos nužymėtose vietose, tai vieti lietą ne tik ką pamatysi pdikų teatrą Pajieškau brolio Antano Kairevi- kiu. Tikrai tai turi, būti didžiausio*
vertės gerume, ypatybėse ,ir tyrume
po uždaryti. Gal vakare perstaty- ateina Aldonos numylėtinis. Go “Paleistuvybė”; 6) 6 d. kovo K. niai lietuviai malonės kuogreičiau- ir puikius artistus, neganc.. knd pa- etos Iš Batakių vol.. Raseinių pav., išdlrbinys,
jeigu tokia milžiniška kori
sljuoksi tiek. Jog vidurius ir žandus Kauno gub., vėliaus gyvenusio nekurį
mas butų geriaus apsimokėjęs, bet tautas, pamatęs juodu besimeiluo- Gugis skaitys, su savo pridėjimais, siai apie tai pasirūpinti ir man pra pagins, bet dar tuoini padarysi dl- laiką apie Karklėnus. įkauno gub.; da tokią gvaranciją, nežiūrėdami ktarį
dėlę lietuvystei naudą, nes iiagelbtai turiu svarbu reikalą. Jis pats ar kas yra pardavėjas, kurs j( nupirks; o
nepaisant į trigubai augštesnes nu- jant perpyksta ir eina Masiuliui Dr. I*'. Matulaičio referatą “Che nešti.
net ir pardavimas išdirbių yra giar
kitas malonės dudti žinią adresu.
“Aužros” Draugystę
mija
”
.
Kitoms
trims
prelekcijoms
Su pagarba, . . • ‘U
samdymo 'lėšas, visi teatrai vaka- atkeršyti. Vėliaus atbėgęs berniu
rantuojamas.
. •]
r
vaMenlmuI PUIKUS BALIUS!
w Petronėlė Kalrevlčiutė
Kaip ir visos žolės, tai
Po valdenimui bus PUIKUS HA- Į5,4 Maio Bt’
Cambridge. Mass.
kas pasako, jog Gotautas Masiulio dar prelegentai nenužymėti.
J. Ilgaudas,
ts. Iš ku
' ■ aais buvo užimti.
rio esti padaroma taboka, tu
iuu
rI uui
būt
LIŪS su lietuviškai* šokiais — Klum-I .
3327 Lowe avc., \ "
Perstątymas turėjo prasidėti ant- motiną išmetė į patvorį ir visus’
f
savo pusbroli
Jonąr Paupakojų, Suktiniu. Aguonėle Ir kitais. „JPajieškau
- , ...
T*-----~rx prirengta žmonių vartonei. ; Lygiai
Sekančią nedėlią, 9 d. sausio,
Chicago, III.
į
1 tą vai. 15 min. popietų. bet dėl ner baldus mėto ir laužo\ -Sienapiuviai
Muzika bu* pulki, tikrai lietuviška. I”“*’ “
Amerikoj, paeina išJ toks pat skirtumas tarp gerai priren
Pagramančio
parap.. Matiškio' kai io tabako ir žalio, pasaldinto, kaip ■
nes grais
Birutės; orchestra.
•p
—
! •'sutaisynto į laiką ą|ceiių. atidary rengiasi eiti namon. ‘Opera užsi 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio Pa
mo, Raseinių pav., .Kauno gub. Jis tarp gerai pagaminto, 'išvirto valgio
prekte: 2Bc, SOc, 75c ir >1pats
_____ar gas kitas malonės duoti žinią ir tarp pusiau pagaminto. Tabokos
mas nusitęs?4hij&:3o vai. Kadan baigia stipria, pilna choro daina, rapijinėje Mokyklas svetainėje,
Iš-po spaudos Tlkletų
Tikietai
gaunami
“
Lietuvos"
ir
I
adresu.
isdlrbimas, arba jos '‘vatstingumas”,
kam
j
mis
32
place
irlAubum
avė.,
gi teatro užveizėtojas pranešė, jog na.
“Kataliko" redakcijose ir Dr. Kulio
tabakui yra toks jau. kaip virimas
Antanas Vaitiekus
bus
Dramatiško
Ratelio
persta

aptlekoj*
Į
4528
8o.
Wood
st.,
Cjiicago.
»
III.
maistui, arba raugi n imas vynui. Tž- '
lygiai suėjus penktai valandai už- •'.Choras neatsitYaukia nuo 'sce
boka yra tabaku moksliškai priruoš
: darys sceną, nors perstatymas bu- nos per visą laiką. Apart chorui tymas. T. Rutkovskio farsa “Aud
Kiekvienas, kuris užsirašįs “Lie Didelio Vakaras S. L. A I Pajieškau mergaitės arba našlės tu žmonių vartonei.
Į Įt
*
moteries
apsivedimui.
Norėdamos
Vargu bus galima atrasti stipresnį
' .
tų ir neužbaigtas, tat su perstaty dainų yra kelios arijos, duetai ir ra Giedroje”, “Aušros” naudai, t. tuvį” visiems metams, gaus dova
Kuopų Chicagofe.
'įgauti žinią atsišaukite tokiu adresu: patvirtinimą arba r gvaranciją kasllnk
y.\ visas nuo vakaro pelnas eis
mu reikėjo skubytis. “Birutės” kvartetas.
nai du puikius "Lietuvos’^ Kalen Visos Chicagoj esančio* Gusivien.
A T I h in /iAItiia
ypatybių ir tyrumo išdirbto dalyko,
“
Aušros
”
Draugijos
naudai.
’
Po
ouyertura tapo apleista, nors labai
Šios mus pirmosios operos iste
dorius -♦--Knygutę itysieriinį Ka- Liet. Am. kuopos parengia iškilmingą 4646 W. WaverlanJ avė. Chicago, III. kaip šis sekantis: KCoperthagen faboka padaryta iš gedausiu, senų, tur
vakarą, nedėlioj. 16 d. sausio, 1910.
buvo malonu ją išgirsti. Pradėta rija yra tokia. Perstačius, 1906 perstatymiii rengiama šokiai. įžan lendorių.
‘TJetuvos“ knygutės South
Aš Jurgis MatuseviČia pajieškau se tingų, kvepiančių tabako lapų, prie I
Side Turner svetainėj, 3143—,
ga
yra:
25c..
50c.,
75c.
ir
$1.00.
į* ,
pertstatymas su įžanga į antrą “Bi m. rudenyj, Vilniuje melodramą
3147 80. State st.. arti 31-mos gatvės. serų Katriukės, Onukos ir Rožiukos. kurių tik tokios dalįs yra prideda
’jie 'elw.k- vi
“Aušros.” nuadai vėliaus pasi ir naudingų rasti
------ jį kurių kiek} Svetainė atsidarys 4-tą
Progra Suvalkų gub., ir pavieto. Mockavos mos, kurios yra naturališkomis taba- į
rutės" aktą.
“Birutė”, kompozitorius M. -Pet
ko lapui ir pilnai tyroms kvėpsiu
mas prasidės 5-tą valandą; dainos, gmino, čirailių kaimo> /Norėčiau
žadėjo
parengti
perstatymą
“
Biru

vienas
turigjpdi
ritančią vertę. prakalbos, dekllainacijos, monologas žiuot pasimatyt, bet nežinau kur jos ištraukoms". Turtinga* skanus ta
“Birutės” antras aktas yra labai rauskas sumanė parašyti operą.
bako lapas kainuoja brangiau^ negu
įspūdingas. Muzika lėta, liūdna, 'Apreiškė sumanymą K. Josiukai- tės” Draugija ir koncertą M. Pet Apart to, telpa jame ir daug in ir muzika; viskas surengta iš geriau gyvena. Geo. Matus
žemesnės tabako dal|s, turinčios daugsių lietuviškų Chicago* spėkų. Fo
rauskas
ir
A.
Pocius,
Šių
persta

formacijų,
rėikafingų
žinotfkiek

mažiaus
gerumo. Tas yra aišku. Na
>,.
Denninig, Arki
vaideliučių giesmė panaši j hym- čiui, šis apsiėmė parašyki sulyg
tam bus balius su lietuviškais šokiais
Jeigu visos, žemesnio skyriaus tabako,
tymų
vakarai
bus
vėliaus;
nei
lai

vienam
žmogui.
O
svarbiausia,
ir
išlaimėjimas
auksinio
laikrodėlio.
pliano,
librettą
“
Šienapiutė
”
.
Libną, tarsi malda prie Lietuvos die
Pajieškau savo pusbrolio Juozo
Visas šio vakaro pelnas eis paren
Ku__geresnės ypatybės greit*! pradingsta,
vų. “Birutės” vaideliučių scenos., rettą parašė jis į tris dienas. Šie- kas nei programai dar nepažymėti. tai “Statistiškos žžinios iš Ameri gimui Jubflėjinio 8. L A. XXV sei dirkos, jau keturi metai kaip jis at aišku, jog galų-gale daug ’pigiaus at
Apart šių gero noro draugijų ir kos lietuvių* gwenimo”, kurios mo. Jcurfs ( atsibus Chicagoj. birželio važiavo iš Lietuvos ( Sheboygan.
sieina pirkti vertesni t«ržingesn| ta
atlosimas vienok neišnešė pilnus napiutei muziką M. Petrauskas pa
mėn. 1910 m.
Tikietai gaunami: o dabar jis gj vena Mahauoy Ci0’. Pa. baką. jdėl paprasto reikalo, dėl to jog
ypatų
pasidarbavimo
moksleivių
užimą
net
16
pusi.
Abdnai
1910.
• įspūdžius, koki slepiasi toje niuzi- rašė būdamas Šveicarijoj, 1906 ir
"Lietuvo*", "Kataliko” ir "Erelio" ly- Teipgl pajieškau savo draugų Jono jo gerumas daug ilgiau* tęsa.
įmones pirmiaus vartoję senos ma
Ir Vinco Grinių; Vincas gyveno Chikoje jr scenoje. Įspūdžius suga- 1907 m., Į 8 mėnesius. Instrumen- fondui, reikia dar paminėti triūsą metų Kalendoriuj yra kiek galint dakcijose ir |>as S. L. A. kuopų vai cbgo,
III., o Jenas metus pragyveno dos kramtymo tabaką, beveik viM,
dybos nąrlns.
"
.
!
dviejų
moterių
j
—
p.
Mišeikienės
visame
geresnis
ųž
pirmuosius
Ka

dino netinkantis Žemaitių kunj- tavimas šios operos nusitęsė ilgesnį
Ar nori išgirsti puikias lietuviškas Anglijoj, o dabar Chicagoj., Visi trys daugumoje atvejų, dabar apkeitė tą
vartojimu C<fpenhagen TaAokOk. Ka
giaikštis Keistutis (V. J.
laiką dėl kompozitoriaus išvažia ir p. M. Viskoskienės, į tų trijų lendorius, o ikaAssvarbiausia, jisai dainas didžiausio. "Birutės"- choro? jie paeina iš Suvalkų gub., Sėnapilės da
suprasta jog Copenhagėn yra pa
Ar nori npąaiklausyti trumpų, bet ge- pav., Veiverių gm.. Skriaudžių*kai
kevičius),- gražiai karališkai pasi- vimo Amerikon su koncertais. vakarų piogršmus surinkusių uuo įkvėps naurtųjrgiją1, naują dr^- rųh kalbų, dekliamacljų ir mono 1 in mo. Turiu svttrbų reikalą, meldžiu, darytas iš tyro, turtingo, smulkiai
Chicagos
lietuvių
verteivių
tu
su

są
kiekvienaja,
svramins
nulrndutrinto. < kramtymui tabakolf tad lab^flB
go? Ar nori išlaimėt! auksini laik atsišaukti antrašu:
rėdęs, bet už tai lošęs kaip kafa- Orchcst racija parašyta 1908 ir
K. Kudirka '
į lengva apspręsti šių smulkiai sutrite-^H
rodėli ir smagei pasišokti? Tai kvie
tų'tabako
lapų stiprumą Ir skanumą
liaus kliaunąs. Kuomet karalius 1909 m. M. Petrauskui belankant virtum loo dol. apgarsinimų. Tai sius, j; pakelv silpnesnius.
617
AlabatSa
avė..
Sbeboygan,
Wis.
čiame ant šito mus Vakaro, o buei
vis yra didelis gero noro ypatų
ir didesnį vertumą us fcok( nors ■
užganėdinta*
Kad»nori
tlkietą
gauti
i; - savo prįbųvimu turėjo scenoj vai- Paryžiaus konservatoriją.
KALENDORIŲ KAINOS:
Aš Juuzaitas žilinskis pajieškau sa kramtymo tabaką; lygią! į teip, kaip M
plgiaus. tai nusipirk iš laiko, nes sve<
nuopelnas, už ką lygiai “Aušros”
• dilos pertraukti kalbą, pasidarė ne"
“šienapiutėje” dalyvavo šie artiSieninis Kalendorius ...... 10c. tainėje bus brangesni.
vo pusbrolio Izidoriaus ■ Taniošund,' pilnai sutrinta kavą (gyja stiprumą
Komitetas. ‘ Kauno gub., Panevėžio p|v., Sidabra daug lengviaus ir pilniaųs, negu rup!
tikumas. Sąnas .vąidila, pasakęs stai-mylėtojai: K. Kasputis (And- šclpiamiejie kaip ir “Aušros” drau Kalendorius kingėlė** formoje 25c. ' ?. •
vo par., Kukonių godžioj; apie pen arba pvptnS kava.
=■ —iki pertraukai, sustojo, kuomet rius ‘Masiulis, bernas), M. Jakše- gija turi būti dėkingi,
kiolika metų kaip Amerikoj. ^Mel
Kas užsirašys “Lietūvą” visam
Balins. Linksmas Balins! džiu atsišaukti adresu:
“karalius” voš pasirodė azrt scenos vičiukė (Aldona, tarnaitė), V.
metui gaus šiuo* abu kalendorių
Juozapas žilinskis
Tėvynės Mylėtojų Dr-stta. 28 kuo
Prie 45 place Chicagoj yra ne
ir tuojaus be niekur niekor stačiai, Baisokas (M. Gotautas, ūkinin
dovanų.
Rockford, IH.
pos. Chicsgo. III.' . Balius bus ' 22 d. Bos 893.
didelė
blėtos
ir
drątd
traukinio
sausio (January). subatos vakare, 7
, dar. turbūt negalėj*? į Birutę nei kas), F. Zacharevičienė (S. Jušr
Laimė atsitinka netikėtai, bet la
Rašydami adresuokite: *
vai. 29 mln. vakare, Mc Cormick ęiub
bai retai; Ją reikia užpelnyti.
prisižiūrėti, per vaideliučių rėdą kus, pusbernis), -K. Draugelis (2 dirbtuvė, ant kito blibko yra kita
svetainėje, ant Blue įsi and avė ir
A. OLSZE\\ SK1
Nblfimė beveik visada ateina ne
perlindęs, prie jos pripuolė ir klau pusbernis), M. Horodeckiutė mer dirbtuvė. Aplink šitas dirbtuves 3252 S. Halsted d, Giicago, III. Leavitt st. Įžanga y patai 15a; vy
tikėtai!
Trr
rui su motere 26e. Užkvlrčiame vi-,
Milijonierius And rew Parnegie
.rnegie ei»;
elį
sia — “kas esi, ar mergelė ar die- gaitė), J. Ilgaudas ir K. Strums- gyvena lietuvių kelios dešimtįs šei
sus lietuvius ir lietuvaites, jaugus ir
Išranda vojimui
didelis krautuvei damas parku paslydo ir parpuolė teip’
7"''* vaite?” Be jokio -sujudimo, be kis (vyrai), Svarbiausios rolės mynų. Blekinių dirbtuvėje dirba
senus atsilankyti. Su pagarba./
ruimu su gyvenimui ruimais užpa smarkiai, kad pats, be parko
.rko sargo
Komitetai. • kalyj. Pilnas skiepu. Tinka bučer- pageibos negalėjo atsiektu*
Tokia.
* įspūdžių išreiškė, jog Birutė jį buvo K. Kaspučio (tenoro) ir M. vasaros laike lietuvių poras\lešimLl/ mi-J
nei, grooernei ar kitokei verteivystel. pats atsitikimas buvo ir sįia kitu
labai apžavėjo savo gražumu. Po Jakševičiutės ^(soprano). Nekurie, čių. Atvėsus, lietuvių skailius pra- (
Randa 825. Pigiai. Tinkamai per- .lijonieriu, R. Walsh, ChiCngoj.• JM1
dirbs, Raktas i*as barzdaskutį, ša- irgi eidamas šaligatviu pąslydo in
.tam sukinėjosi, dairėsi į visas pa pav. (įotautas, visai neturėjo dai dėjo mažintis, dabar! liko tik j.
GERAS 'PATARIMAS.
linėee
sužeist* kai
duryse. Lietuviai aplinkui gy-, parpuolė teip smarkiai sužeistas,
Visi darbo užveizėtojai yra sve
kampes, trypė.... Bet. visi kiti nų. *
vena. 1976 Canalport avė, kampas j(
J( turėjo nuvežti karietoje naim
namon, p
Senesni žmonės, turinti daug pa__ _
timtaučiai,
jie
žmoneles
ir
pjau

Union
daktaro
glota
st.,
Chicago..
lošėjai atliko labai gerai. AtsižyK. Kasputis atsižymėjo labai ge na : vasaros karščiuose kitų, tautų tirimų svieto reikaluose, visada
Skaitant
h
iščius,
matome.
•
Į
■
mėjo Birutė. M. Ilorodeckaitė, sa rai. Kaipo giesmininkas ,jis išro
gali suteikti gerą patarimą, ypač Pajieškau savo brolio Petro Skar
l’a įduoda — Iš priežasties išva kiekvieoą 'd|
daugumas žmonių J
vo gražiu giedojimų ir lošimu. dė gajia geru tenoru. Teipgi Jak- darbininkai tokių darbų ne dirba, apsisaugojime • ligų? M*usų ypa- dinio; pirm 6 metų iš Lietuvos at žiavimo | seną kraštą, parduodu 2 tampa sužeis
netyčia. Išeina iš
___ ,_______
važiavo | St. Loui*. Mo.; paeina iš bizniu: - Fotografijų Studiją ir Pa- namų sveiki!
linksmi,
O| jau____
dau- -]
Puikius įspūdžius padarė senas ševičiutė neblogai giedojo, nors jos tai tąsyk geri ir lietuviai, o tiškas j>atyrimas darodė, jog skil Kauno
gub.. Raseinių pav.. Žvingių grabų Biurą (undertaker), galiu par giau tokiais Inegryžta. Daugumas net
dabartės,
kada
žmogui
gerai
dirb

Bizniai 4 mirtį tokiuose atsitikimuoae sutinka
,par.. Pažinyčlo sodžiaus.
Jis pats duot drauge su namu.
vaidila (A. Zachtfrcjščius) ir kri- balsas nebuvo teip blizgantis kaip
ti, tai lietuviams darbo nėta. vio ir žarnų blogumuose mes visa ar kas kitas malonės duoti žinią metų seni, duodanti 830Q gryno pel — o tarp tų; visų nelaimingų suaižei- j
vė (J. Ilgaudas).
no kasmėnesis. Linkėčiau savo tau- dlmų ir netikėtos mirtie* turime dar
da galima pasiūlyti Trincrio Ame adresu:
kad ją girdėta giedant keli mėne
Franas Skurdenis
te'čiui. Meldžiu atsišaukti adresu.
priminti ir paprastas ligas, kurios ly
Paskui giedota lietuvių hymnas, siai atgal, gal žiemos šalčiai ir Ypač jei lenkas darbininkų prižiū rikonišką Kartavynio Eiixirą. Jis
1616 R u bis st.,
Chicago, 111.
P. 8. Alekna, 372 Lalkirk
giai ateina netikėtai." Maža permaina
“Lietuva,, tėvynė musų”, M. Pet kitokios priežastįs tam užkenkė. rėtojas, tai visokiais budais sunki sustiprina skilvį ir suteikia jam
Winri1peg Man., Canjda, Tol. 8176).; oro, užsįšaldamas, atsigėrimas nesvei
na lietuviams darbą, niekina juos
ko vandens, ^uvalgymas nesveiko mai
Pajieškau savo brolio Julijono (Ju
rausko chorui ir orchestrai liar- Tikrai ąrtistiškat atsižymėjo sa
galę atlikti jo |>aprastą veikmę. lius)
t
Lencas;
paeina
iš
Skaudvilės,
Pardavimui '
2024 Csnal- sto, ūmai paįgimdo ligas.
ir
.
žmogus,
netekęs
kan

1 monizuotas. Po hymnui J. Sutkus vo nudavimais-M. Zącharevičienė,
Skilvis tuomet priims pakaktinai Raseinių pav.. Kauno gub. Jlsf gy port avė.. Ir svetainė šokiams ir gu Taigi, žinodamas, kad nelaimė ne
linėta
__ siunčia pranešėjų, ar esi prisirengęs
paaiškino pirmųjų dviejų aktų lošiusi pusbernio rolę.. Abelnai, trybės, meta čia darbą ir eina varg maisto ir pagelbės gromulio!i, kas vena Akelaone, N. Dak. Kas žino sirlnkimam*. Odenos biznis __
apie jį arba jo likimą, malonėkitė nuo 15 iki 25 dollerių
Vieta apgy prie netikėtos nelaimės arba ligos?
ti
kur
prie
kitos
dirbtuvės
vartų,
. “Be sumenės” turinį.
Orchestra choras ir visi ant scenos judėjimai
bus lengviau perdirbama žarnose. man pranėšti sekančiu antrašu:
venta lietuvių: vienas blokas nuo lie Jeigįu dar ne esi, tai dasižanok, kad
Mrs. Mina Haa.k
tuviškos bažnyčios. Atsišaukite grei yra atsakančio^ apdraudiino kom- ,
griežė M. Petrausko “Tautišką buvo užganėdinančiai geri, sma kol gauna, darbą, ii d. gruodžio Naujas kraujas yra pasekme tokio
917 — 33rd ąt,
Chicago, III. tai, kas jieškote biznio. ’
panijos, išduodančios ajalraudimo raš'
Lasą”, ir dėl trukumo laiko, ją gus. Nežinant, galėtum pamislyti, prižiūrėtojas darbininkų kasžiu už pilno gromulioj imo. Jis greitai
tu*. *u kuriais - nelaimė* atsitikime
kokį
menkniekį
darbininkus
pra

Pajieškau savo brolio Juozapo Stul
aausi našelna.
dar nebaigus, tapo atidengta pas jog tai ne amatoriai lošė, turėję
pripildo kraujagysles. Vartok Tri- pino;
pirm trijų metų išvažiavo iš
Apsidrausti gali kiekvienas už to- f
kutinis aktas, pirmo lietuvių lošto vos vieną su orchestra bandymą, dėjo varyti namo, liq>ė pinigus at nerio Amerikonišką Kartavynio Lietuvos | Argentiną. Jis paeina.iš
kią kainą kokią nori.
Mažiausia* ' 1
siimti
į
vienas
nesiskubino,
tai
užKebelkščio
sodžiaus,
Šilalės
par..
Ra

mokestis yra 85.00 ant metįų, už ku|
perstatymo “Be stunenės”.
Elixirą kada busi silpnas, lengvai seinių pav., Kauno gub. Kas apie j|
bet išsilavinę artistai.
veizda bandė laukan mesti .bet darbi
Tautiška Laša yra tai blizganti
Tai tiek galima pasakyti apie pir- ninkas nesidavė,, tada užveizda kir nuilstantis, be-apetito, kada turėsi žino, jeigu Jis yra gyvas meldžiu
jo adresą.
Reikalauju darbininko ant vėsimo liktum užmuštu kokiam atsitikime,
kompozicija, rimta iš teipjau lėtų- nią musų operą ir pirmą tokiame
kokius nors nesmagumus po val man prisiųsti
Stanislovas Stulpinas
'
prie bučernės ii vežiojimui apsteliavi- arba mirtum iš priežastfta įsusižeidtto
į
pečius.
Tas
paklausė:
“
už
ką
1 ramių tautiškų meliodijų.’ Harmo teatre perstatymą.
giui, peik 1 urną, šlykštumą, kuomet 4558 80. Marabfield avė., Chicagd, 111.- mų. Turi mokėt gerai rašyt ir tru mrn tai išmokta 1125. Jeigu mokėsi
tu mane muši”? bet negavo atsaky- J
puti suprast bfznj. Teipgl reikalau 810.00 d metus, tai gausi d vfgubą panija labai sanlydi. Lisa gerai su
Sulyginkime dabar kokis žings mo, tik žmogų išvarė. Mat lauke ]busi nerviškas, * neramus, kuomet Kur būna mano brolis Mlkolas; No ju
prasilavinusio bučierians. Atsišau šelpą. ir telp toliau.. Pašelpa eina
dėta. sujungta iš skirtų, vietoms nis tapo nužengtas mitsų tautiško
bus blogas miegas., Šie vaistai su reika? Jis paeina i| Kauno gub., kite laišku arba ateikite ant adreso: pagal atsargumą darbo. Kas dirba
prižiurėtojaus turėta kitą laukiantį
atsikartojančių, giesmelių, origi- teatro srityje į tą neilgą laiką —
sideda tik iš įSiudono vyno ir kar Šiaulių pav., šlakiuos parap., Kėrbe- 8466 Vincenne* Road, Chicago, III. > atsargesni darbą tas ' gauną didesnę
dlškių kaimo; apie 20 metų Ameri
patalpą
ą ■
itališkame M. Petrausko stiliuje. į dvidešimtį metų. Męs 20 metų darbo.
čių žolių. Vartok juos pirmuose koj: pirmiaus gyveno kur ten aplink
Platesniom s .žinioms t ame reikšto
__
Paskutinis aktas “Be sumenės“ atgal turėjome vos tokį prastą pernegerumuose. * Aptiekose.
Jos. 80. Omaha, Nebr. Turiu prie1 jo A. 01szewskio Bankoj kreipkitės pas__________j. j
svarbų reikalą. Tegul atsišaukia ant
A. OLSZEW8KI
Kf"
'tikrai gerai nusisekė. lašėjai, nors statymėlj kaip “Be sumenės ’, o
Triner, 1333-^3.4) So. Ashland rašu:
.
.
So.. Halsted st.,
Ch:
galite aprūpinti visus
Ant.
Noreika
ąmatoriai (t. y. mylėtojai), bet šiądien jau gėrėjomės! pirma lie
avė., Chicagov'filt 1
*
savo reikalus
■
1325 E. Mason st., Springfieid, III.
savo roles atliko artistiškai. Tik-* tuviška opera, kurios libretto nors
TOJ BANKOJ UETDVYS NOTARAS
rai gerai išrodė ir nudavė Jurgis šiek tiek silpnas, bet muzika yra
Išdirba “Doviernastls” — Kon
Pajieškau Juozapą Dvariški ir Ado
t
(M. Dūdas), teipgi M. Damijonai augšta. kliastška, operiška. Nėr k Atsiųsta mums pagarsinti, jog
traktus, Raitus pardavimo
mą Kovlerą; jau trys metai kaip
Retai karu atsitinka rasti t’ telis do
gyvena Alaakoje, mieste Noma;< per ir visokius kitus dokumentus, ir už lenus, išmestus ant gatvė*, o
tienė (Kotryna) ir P. Atkučuniu- spės praeiti dar 5 metai, o mes Philadelphijoj pradės išeidinėti
tvirtina
visokius
‘
dokumentus
pas
du metus negavau žinią nuo jų; jie
čiau atsitinka rast šimtus dolerių,
P r įsirašyk.rBėŽos nebijosi.
gA- te (Ona).
Menkiaus .atlošė J. nuo musų kompozitoriaus M. Pet naujas laikraštis “Progresas”; re
du paeina iš Akmenės par., Šiaulių konsullų. Inkorporuoja draugijas ir Męsg, turime kelis tukstanlčius doAtlieka
visokius
kitus
notarijaltškus
pav.
Kas
apie
juos
žino,
ar
jie
K-.^tJktveris (Ickus), o jau J. Da- rausko ir “Binjjės” susilauksime daktoriumi jo bus p. Daukšys, se Chicago. LitMmnftn Bepefit Club,
lerių dovanoti biznieriui, kuį•is norės
darbus.
Chicago* Llėtuvfų Pagalbos K1 lu tys malonės duoti žinią adresu:
Kh
gis (Krysius), atleisk jam vieš- naują, didesp/operą ir, jau gal kretorius Atlas Trading Co. Ar arba
Visokiuose notarljališkuose reika juo* paimti. Skamba tas gana {do
Wm.
Kodui
bas, pranešame 'blsiems Chicago* ii*-,
miai — nepanašiai | teisybę ,lri vienok
___ T_
Melrose Park, III. luose kreipkitės |
patie, teip netikusiai'aktą užbai- būt musii publika palips ant tiek minėtas laikraštis turės kokį susi tuviams, jog musų minėtai Pagalbos Box 151,
kas ateis į musų banką, tą pprtikrin«< .
8ime,
kad
teip
tikrai
yra.
1.
K1
lubas
tapo
sutvertas
8
d.
balandžio,
J. J. Hertinaiiowfcz
Sfe:' - gė. jo^ reikėjo ne vienam iš gė- augščiaus, jog nereiks nukęsti nuo rišimą su Atlas Trading Co., ne
Pajieškau apsivedlmul merginos lie1909 m., ir inkorporuotas 12 d. ge
Mu*ų namas arti bankas vartas yra
(Notary Public)
;
dos nubausti. Sakė kokį ten, ne- stoliai..
žinome. P. Daukšys jau kartą rėdė gužio. Pranešame, jog Chicago* Lie tuvaitta, mylinčios gyventi ant ūkta. 3252 So. Halsted st„ Chicago. L a000. o parduodame j( ii 88000
(
Turiu
160
akrų
žemės
Washtngtono
tuvių
Pagalbos
Kllubas
ligoje
moka
lengvomis,
išmokestimi*.
Tšigi. su
■. :
va eilėms, pamokinimą, bet |eip
Apie šį perstatymą tuom tarpu Jocio leidžiamą laikraštį.
Noriu ne senesnės kaip
po 5 dol. kas sanvaitš pašalpos, gelb valstijoje.
manus biznierius gali užpeljyti net
1,
sunkiai, jog atkartojo t’k tą, ką turim dar tik vieną svetimą kri
Meldžiu atsišaukti liuo
sti plnlgiškai ir patarnauja visokiose 30 metų,
89000 grynai. Gal kas pamiidl* kad
nelaimėse.
Užsiima laidotuvinis ir adresu:
Namas namas yra senas, netikę*
sufleris sakė, išrodė lyg kūdikis, tiko pranešimą. Žymiausias ChiJ. M. Wassel
kiekvienam sąnariui moka pųsmertiyra naujas, keturi metai ka p. staty
MOKYKLA
ŠOKIŲ.
Sekdamas motin.{. mokinančią jį cagOs r muzikos kritikas vokietys
P.
O.
Box
15,
Cusick,
Wa*h.
ną. Teipgl jis gelbsti gavimui Ame
tes. Taigi gal paklausite, Kodėl
' Prof. Julius S. užtikrins, kad išmo teip pigiai norime parduoti, gal pi-i.
E.:
-Tėve musų”.
į
rikos Uktaystta Popterų ir gavimui
Gabriel Katzenberger, 3 d. sau t KQRĘSPONDENTAMS.
kys
šokti
kiekvieną
jauną
ar
seną.
Pajieškau
savo
draugę
Juzę
K:
n
miesto darbe; gelbsti visokiais ba
yra negeros, ar koki keblumai.
Su pataisymu neteisingų ko- dai* Susirinkimą! laikomi įkas pirmą kūtę, 19 metų; paeina iš Kaurą) gub., Išmokina valcą 6 rųšių ir taip kad pieroe
1 }
Po šitam, prasidėjo svarbiausias sio, vokiškame dienraštyje “Illinois
Jokių skolų nėra. Namas :*ra gry
nedėlę mėnesio, 8-rą/vai. po plot, Raseinių pa^-. Sidlavos parap., Pet gali drąsiai eiti šokti, publikoje, Taip nais pinigais išmokėtas, bet •ta»:
i— -- a,
| , vakaro punktas, opera “šienapiu- Staatszeitung”, štai ką jašo apie respondencijos reikia kreiptiesi į Ka*
A. Pallulo svetainėj. 1444 So. kun iškių kaimo, apie mėnesi* " atgal gi Išmokys Ir kitus šoklus su 9 va mas reikalauja BIZNIERIŲ, o kada
tė”. Patį veikalą nėra ką girti, operą “šienapiutė”: “Muzika yra tą laikraštį, kuriame kas neteisingo Jefferson st., kampas 14 Place. No atvažiavo iš Lietuvos ( Phiiadelphiją; karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. pas mus ,yra mažai biznierių, todąl - *
prisirašyti, malonėkite pribūti čion apsirgo ir buvo sulaikyta; neži Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti esame priversti parduoti ta namą iį
Įgy.
nei: peikti, tačiaus, sulyginant su originališka, gerai tematiškai iš tilpo, o ne į kitus. Tai vienas dar |rinti
susirinkimą minėtoje vietoje, (sto nau ka* su ja toliau* atsitiko., ži Ir šokti. Kas nori mokytis tegul at pigiai, ir dėlei tos pačio* pr eiasti**
eina 1| jono
Jono Paugos
svetainę, 1900
Įeina
raugos svetainę.
isw i
V. ~
„a. ' .__■
n io
nančių apie ją ką noro, arba ją pačią,’lUnion-st.,
■flnuolatiniais -amerikonų perstaty- vesta, padabinta pikantiškomis, me- lykas. Kitas yra tas, kad laik jimas |1.00, neskiriant amžiaus.
kampas 19toe, arti Halsted ięea jį P*ts nupirkome iirrf Ij£j*' e
meldžiu man pranešti adresu:
Jenas Ustuitls. prez.
|Mokinama
kas
utarninkas,
seredos
Įritukurie
reikalavo
gauti
jsmi^nife
raščiai
netalpina
raštų
pasjslėpujfc
ūmūs, jis yra ne blogas. > Veika- lodiškomis
vietomis.
Veikėjai,
Misa Juzė Mlkalauskutė
Kas. A. Paliulis, pret. aekr.
» ’'
.. * *ai
1828 So. Halsted *L,
Chicaąo, 1U. ’ pėtnyčio* vakarai*
las išrodo daugiau s pirmu -aktu ko-|nors visi scenos mylėtojai (amato-’S’Ų po jseudonymais ypatų. ReTelefonas Canal 1771.

„

Audra Giedroje

“Lietuvos" Kalendoriai.

Netikėtai.

Ant Pardavimo.

APGARSINIMAI.1

Pajieškojimai,

Reikalavimai

NAUJI RAŠTAI

Draugysčių reikalai.

Reta Progi

Imperfect in original

141)

■T' —T
2 lubų murią|

m Minis namas 4i patyvenlmal 3 po
4 kambarius, 2 pe 8 Kambarius ir 3
kambarių medinis "Cottnge” užpa
kelyj, viriai ksutpinM 55x116 pėdų,
ratai 364. randu 339. randa 8828
i metus. (Gali būt pirktas išmokė
stiriMs). Kaina .T... .J. 86900

153) 2 lubų mtfriais naihas, 6 pa
gyvenimai 4 poir.4 ruiraua. 2 po 3
ruimus. Lotas 35x148 pėdas. Ran
da 8500 ( metus. Kaina .... 83700
154) 8 kambarių mariais Oottage
2 pagyvenimai po 4 kambarius. Lo
tas kampinis 33x147 pėdas. Taxal,
818, vanduo 810,-rimda 8349 ( metus
32300.
Kama .....................................
82300

155) 2 mediniai namai. 5 ir 4 kam
barių. Lotas kampinis 83x147 pėdas.
Tasai |16, vanduo 94.50, randa 9192
S2100.
| metus. Kaina
156) 2 lubų mūrinis namas, ant
dviejų Jotų, 8 pagyvenimai po 6, 5
ir 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas.
Randa 8924 | metus. (82000 ii kalno
rėžta išmokeetimls) tratos ir tvirtas
nams. Kaina .............................. 87609.

171) 3 lubų puikus mūrinis namas,
3 pagyvenimai po 6 kambarius ir
maudyklom.
Ponamts cementuotas
su ištaisytom skalbinyčiom.
Lotas
2oVhxl25
Tasai 878, vanduo 834,
96000.
randa

2 lubų medinis
27x145 pėdas. Randa
Kaina

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, III

metus.
32200.

2 lubų medinis
gyvenimai. 2 po 6 kambarius. 1 — 6
kambarių ir 1 — 4 kambarių. Lėtas
25x150 pėdų.
Taxos 824. vanduo
816.18, randa 8476 ( metus.
Kai
na .............
84000

195) 2 lubų mūriais namas, 23 pi.
ir Leavitt st. Kumpinis — bizniui.
87360.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
žiausios iki didžiausios sumos .> Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.
* ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos
ir moka depozitoriarrry 3% metams.
J
.4 .
ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3-0?
metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.
ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą
Ičtą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tų ką norėsi ir ką jieškai.

■ ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimų (“Life and
Accident Insurance”).
ŠITA B ANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip
ę Iritnc hanVnc
“
I
...
ŠITA BANKA parduoda Šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis
svieto geriau, greičiau ui visas kitas bankas.
r .

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs* su noru išklausysime Jųsų reika
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.
J

BANKOS VALANDOS. ’
Musų Banką yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntiniui pinigų ir Sifkorčiy ka*-*
dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nędėldiec<aii ir 'šventomis dienomis nuo 9
valandos ryto iki 9 valandai vakare.
OIszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
'
Šiokiomis dienomis:
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare
Nedėidieniais ir šventomis dienomis:
Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pietą
Panedėliais
Nuo 8 iki <7*ų«įjandos ryto iki
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszcwskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augs
nurodytose valandose.
J
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodam

196) Ix>tas ant Emerald avė , arti
8700.
31 st. Kaina .........

Kaip _ ____
rodys, kiekvienas H viri paminėtų
namų trumpame laHrn apsimokės,
apart virė paminėtų turime daug
kitų gerų namų. Teipgi turime kelk
lotus labai pigiai.
Platesniom iiniaro kreipkitės Į
bankų.4
PASARGA.
Kas nori nusipirkt
san lotų pigiai, tegul ateina pas mus.

A.OIszewskl

Geriausi Rankvedžiat ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

TRUMPAS ŽEMAS APRAėY- dorina. (
Pirmieji geograf'jos uždaviniai pust K4.
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė ii rusų kalbos S. Mečlua Vilniuje 1966, pusi. 112. 35c.
al648 VAIKŲ žVAIGADUTft. Ant-!
roji dalis. H
” gutė antrajam ir tre724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI c tajam mokyl
o skyriui ir vaikams,
JA.
Antras pataisytas išleidimas. mokantiems 1 __
. „ ______
y
Lityti.
Sutaisė_____
mokyVilnioje 1808, pusi. 79. .......... 20c. tojas P. Bendorius.
(Kietu aptaisu)
Vilnius
1909,
pusi
144.
35c
720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
šėmės aprašymas, (su paveikslėliais
1649 VAIkŲ DRAUGAS. .Sutaisė
ir žem lapinis). Sutaisė Nėris. Čia
trumpai, bet , suprantamai aprėžytos ir išleido P. Mikolalnis. Sn/HO pa
visos penkios sve i to dalys, su 74 pa veikslėlių. Tilžėje 1907, pusl.^64. 15c.
veikslais ^jgapų,. žmonių, gyvulių ir
medžių. Tinkamiausia geografija val
1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė vai
kams pradinėse mokyklose. Cblcago, kams pasiskaityti ir pasimokyti Su
III. 1898, pusi 94. . ......................
25c. taisė Ladislovas L. Knyga susideda
Ii 138 pasakų, istorijų, eilių ir, roja
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ lių. turinti suvirtum 40 paveikslėlių.
ir' pavyzdžių Rfnktifys pradedamom- VUaibje 1906, pusi. 192................. 25c.
sloms mokykloms Ir žmonėms, norin
tiems išmokti gerai sąskaitoti
121) ARITMETIKA.
Sutaisė 8
Pirmoji dalia. Surinko
‘ P. Benderius ir S’-ačkauskas. lengvas būdas išmok
P. Daugirda, Antras pataisytas ižlei- ti skaitliuoti (rokuoti).. Knyga pa
dimas. Kiątu aptaisu. Vilnius 1909, dalyta | penkis skyrius. Skyrius 1
pusi. 104.fe
30c. — Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius III — Dešimtiniai
IV — Prilyginimai .ir • pro
1630 DOVANftLt. Skaitymo ir n- trupiniai
porcijos. Skyrius V. Propercįjų priefcymo Mokslas
Elementorius ir pir- vadinės.
Cblcago, III. 189J, pusi.
moji knygelė, Sutaisė Ksaveras Vanagėlis:
Su daugeliu paveikslėlių.
Kietu aptaisu.
Vilnius 1909, pusi.
1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo Buy
ga liaudies mol’...................
klai ir gimnazijai.
Sutaisė M.. “
Vasiliauskas ir J. Matu
1634 LIKTU VII. PASAKOS Vaikų lenčiua.
Su daugeliu paveikslėlių.
rinkinys. C3a telpa 38 pasakos vai Kaune 1907,‘ ‘
‘ 159..................... 85c.
kams, gražios Ir pastumiančios vaikų
protautL
Vilniuje 1905^ puslapių
1826 ŽODYNAS LIETUVI6KAI-AN
.................................
15c. G LĮSK08 KALBOS. (Dalis L). Su
taisė A. Lalis. Čia rasi visas lietu
viškus žodžius išgulds tus angliškai.
1637
NAUJA
ELEMENTORIUS. F.ožnas žodis ženkliu tau kuršy voma
Vaikams dovanelė Parašė A—ii—B.
gramatikos sky
T-ečiaa iėMdimaa Lengviausiai ir literoms prie kokio Knygos
parankiausiai iš Jo mokytis. Tilžėje riaus jis prigultu audimo formatas
apdarai
colius. Kieti
1907. pusi. 43. ... ................ i. 15c. 6x9
Chicago, III. 1902, pusi. 382. 92-90.

1341 PIRMIEJI E SKAITYMAI musjį vaikams
__ pavesti Sutaisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių; teipgi yra Ir
rs’ onosioa litą ros norintiems pramok
ti skaityti raštų. Rygoje 1906, pusi.
1644 RINKIN£L18 VAIKAMS. Pa
aakėlės, apsakymėliai, dainelės: žais
lai, m(aliai ir tt. Vilniuje 1904, pusi

3252 S. Halsted St.

pirmo namus, ne tik neatjaučia sko
los, bet mato aiškiai {tame savo nau
dą, o ką mes darėme pereitą, metą,
tą darysime ir šį įiętą. Kiekvienam
padėsime nusipirkt namą, kuris pas
mumis kreipsis.
« Turime dar kelis šimtus pardavi
mui. iš kurių lengva yra paaiškint
sau vieną tinkamą.
' Tas namas tinka kiekvienam bizPeržiurėkit žemiau paduotą sura
nieųjuif reikalaujančiam daug vietos. šą. kad žinotumėt už kokią mažą kai
Sumanus biznierius gali tenai atrasti ną galite sau namą nusipirkti.
s^vo laimę. Iš kalno gana, (mokėti
niuo 32000 iki 33000. o likusius pa
8) 9 kambarių mūrinis' namas. 2
lauksime teip ilgai kaip jus pats no pagyvenimai5 ir 4 kambariai.
rėsi
t
Lotas 25x115. Randa 3216 | metus.
Biznieriai Metvriai. tai jūsų pro Kaina ...... ............................- 32000.
ga! Ateikite, persitikrinti, jeigu ne
tikite.- Mes jums jmrodysime ar pirk9) 2 lubų mūrinis namas. Storas
site ar ne. kad žinotumėt kur.guli ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
~
kęli tuktsančiai gryno jums pelno, tas 25ą82.
Taxal‘ 343.79, . vanduo
ateikite ne vilkindami pas
812.34. Randa 8324 * ( metus, Kalna
..........
A. OISZ£WSKI
32850.
3252 So^Halsted st.,
Chicago, III.
13) 3 lubų medinis namas,
gyvenimai po 4 kambarius.
Randa
9528 į metus. Kuiną .............. 93300.
Namas yra ilgiausias ant Bridgeporto, nes yra pastatytas ant vis<
loto. 135 pėdų ilgio, o 25 pėdų plo
tu). Talpina savije puikų 7 kamba
rių gyvenimą, su naujausiais (tailymais, apačioje didelį *ir puikų Sto
rą. o gale 100 pėdų ilgio šapą ant 2

Pradedant Naujus* Metus,

Kokį turi užmanymą
ką nori
atsiekti?
šitą klausimą statpme kiekvienam
m ilsų skaitytojui, nes be užmanymo,
be siekio i< šitie metai pereis teip
pat be naudos, kaip ir senlejie.
• , Matome daug žmonių, kurie dar ne
seniai atvažiavę į. Ameriką, šiądien
džiaugiasi pasekme sutaupintų turtų,
Aurie šioj šalyj atrado gerrovę. Šitie
.žmonės nesiskiria nuo kitų jokia ki
ta ypatybe,_yien tuom. kad turi siekį
užtikrinti savo ateitį, pagerinti savo
būvi ir moka išnaudoti kiekvieną at
sitinkančią progą dorai ir laimingai.
Beveik visi musų tautiečiai, kurie
šiandien džiaugiasi gerove ir turtu
pradėjo nuo nusipirkimo namų, šią
dien nerast turtingesnio lietuvio, ku
ris gyvęntų paranduotose kambariuo
se. ■ žmogus, turintis savo namus turi
didesnę paKuodonę ir užtikėjimą.
nes kiekvfenas žibo, kad tik darbštus
žmogus gali nusipirkt .sau namą,
žmogus nepastovus, tos garbės niekada, nesulauks.
Daugumas iš tų. kurie šiądien
___ ___
turir
net ix> kelis gražius namus, tankiau
sią pirko .pirmąjį su mažais pinigais,
išmokestjniis. Ant pat BridgepOrto,
pačioj tų ūsų bankoj vien pereituose,
1909 metuose dešimtys lietuvių nu
sipirko sau namus turėdami nuo 3300
iki 81000. Retai kuris turėjo dau
giau kaip takstentį ir viens tik iš
vis* užmokėjo už namą net 35000,
gatavais pinigais, ir pirko namą at
nešanti jam su' virt 3600 raudos (
metus, pulkų 2 lubų mūrinį namą.
xxit| pirko už 34000 vertės namus
Įmokėdami vos tik 81000 ir iki šiam
lalicui jau pusę skolos sumą ii Wn
Alsu jau visi tie, kurie pereitą žiemų

14) 2 lubų
gyvenimai po _ _______ ___ ______ J
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj
nauji stnldal.
Taxos 330, vanduo
37, randa ( metus 8420. Kaina 83300.

CHIC
64) 9 ruimų medinis “Cottage”..
2 pagyven mal. Lotas 25Y125. Taxai
821. vanduo 85. randa\ 8264 ( metus.
Kaina ...........
,.... 32250.
68) 6 ruimų mūrinis ‘Cottage
tas 27Vixl27^. Taxal
vanduo
randa
‘
3262 | metus.
Kai32200.

70j 3 lubų mūrinis namas. 3 pa
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
kloni. Lotas 27^x127’4. Taxai
__ 347,
vanduo 3’5, randa 3600 ( metus.
Kaina ....... <!.......................... 85300

75) 9 ruimų medinis “Cottage”, 2
prgyvenimai. Maudykla.- Lotas 26’..
xl25. Taiai 310, vanduo 83. randa
8264 ( metus. Kaina ........ 31750.

18) 6 kambarių mūrinis namas (2
85) 9 kambarių medinis namas, 2
looii) 48x125. Kaina ........ . 32800. pagyvenimai. 5 ir 4 kambarių. Lotas
2oxl25.
Tavos 818, vanduo 34.70,
23) 3 lubų pulkus mūrinis namas, randa 216 ( metus
Kaina 61600.
3 pagyvenimai po-6 kambarius, su
maudyklom. ir
I 6 kambarių, puikus
90) 2 lubų mūrinis namas, 2 pamūrinis “Cottage
„r’ užpakalyj. Lotas gyvenimai po 6 kambarius.
Lotas
25x125. “
‘•
Takai* 049.
Randa 1 metus 25x135. Randa 3264 j metus, Kai3686. Kaina .............................. 85700.
32500.
nu ........................ ................... ..
3 lubų mūrinis namas. Pul i 100) 2 lubų mūrinis namas. ' Ak
kus. ]Lotas 48x125, vienas lotas me- menų prišakys, 2 pagyvenimai po 6
tižiais apsod Intas, užpakalyj puikus kambarius, su maudykloms, Naujos
MaldaiL
Tasai _848, vanduo.
_____
814
95500.
Randa 3600 ( metus. Kaina 36500. mados (taisimai. I Kaina ..
104) 2 lubų mūrinis namas,
. 25) 2 lubų mūrinis namas; 4 pagy nų prišakys. 2 pagyvenimai
venimai po 4 rulonus. Lotus 30%x kambarius, su maudykloms, garų šll
141 pėdų, kampinis. Taxai 939.71. domas. Skalbinyčia basemente. UiRanda 3480
Kaina 93900. pakalyj mūriniai staldai. Kaina 36600.

T£VVN£8 MYLĖTOJŲ DRSTE3
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:;

Pirmininkas: B. K. BalevMtua,'
913 — 32nd st, Chieago. raį
Vice-Ptrmininkė: O. Ramanauckies j,
101 Oak st., Lavrence, Man.
Raštininkas: V. A. Greičius.
'
28 Stiles Hali, Valparaiso, jnd
Iždinio kas:-A J. PovKaJka.
•
804 Bank st., Whtžrbury. Cottn.
Knygius: J. Simanavičius,
331 Bames st.. Hymxith, :Px
Literatiiicatit JTomiteiai.: J. Gabr-a,
11, rus Sommerard, Paris, Franca.
V. Jokubynas. 318 W. Broadvay.
8o. Boston. Masa įJ.Į Laukis, - 5į)L
Rrick st., tfdparaisa, Ind.

ir agentūra llteraturoi aot “Nwtk Slde” Chic^o,
Čion galima gauti moksliikų. atieti.-kų ĮrdrrikiSkųknygiį. rašančių, SkapIMiųJ abrozūllų. vU*>
kių UikraSčių. Amerika* ir luropoa ir po i r į
granatom*. Teipgi nžUlkan
10 t*voro: jA>
dylo, paišelių plunkiau, drukaojamų nraMnuklų,
britvų. itereo*kopų ir daug- o k Itų daiktų.
Bšmirškite atsilankyti, obutite Sšcanedintl.

z PETRAS M. KAITIS
2B1 N. Kcrth nvn.

Chicago, ItL

Priima ligoniu* naru <znato:

3315 S. MORGAN l
Kasdieną iki 2 vai po pict.iį:ii nuo

1

Lteturią Gydytoj u ir Chitarg**. |

3256 So. Halsted 3L, Chica^a
Gydo visokia* lirai moteriL vaikų ui
Tetpri tart didelę praktika ir.CTdo paiekVi
vi«AlM limpančia*. ua*i*enėjiuta* ir t>*M
vyry r>caa. Daro ei - -ac<>a)iayž sriuąi

JAU

DAG
• • 11 jsaq hĖsESitti iMuint • ž .
Eina Iš Chicagos, antri metu. .0
pusi. 7x10 .formate knygos, su v rtilr
llais. Prenumerata metamą 81.00,
vienls num. 10c. “Dagyje’’ teljia If.irus lietuvių piešti paveikslėliai U nrisų politiškojo lauko i? yisoki 'link
smus pasiskeitymal.
atis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių “izmų” Ir kitų Ugų

A. ,Olszewski

Na. 546 Nematė
ųai žmonių. Pagal _ _ ___
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų. gimdančių visokias ligas pas žmo
Galima gauti
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt
•Su paveikslėliais. Chicago, IU. 199A “Liatuvų”’ už 6c.
pusi. 113................................................ 30c

mokintis Barzdaskulyklos?
Tamicta Šįatnaląjcajli iš-i
mokti nuo 4 iki dta rAčių..
V
Kainuos ta n tik 8B0. [Mes
duosime vi-ą setą skutimo
prietaisų. Š s amatas yra
tinkamu perdėm vivant. -A sviete ir lamista turėsi laN
i da savo ypstišką vertei vys
tą busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
1405 Penn Avė.,
Pittshatrg,'Pa.

Lietuvą

BROCKTON, MAS8.
No. 548 Oras, Vanduo, ėvlesa Ir ži
Pocius,
175 Ames St.
luma. Lekcija Prof. BJochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
Brooklyn, N. Y.
rašyta ypatybės chemiško tr fiziško
proceso, aiškesniam parodymui kurio
73 Grand Street
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. Ant Jankauskas,
37 Hudson ava
Cblcago, IU. 1907. pust 138.
T. Jermalas.
316 Berry Btreet
J. Milevrskl..
124 Grand st
258 Wythe Avė.
No. 480 Biologija arba mokslas apie S. Simanavičius,
gyvus-Ualktu*. Pagal profesorių NusBALTIMOREi MD.
baumą sutaisė šernas. Mokslas, lįo662 W. Baltimore 81'
kin bodu radosi gyvi sutvėrimai ant John Louis,
musų ėeoiėa, kaip jie vystėsi, pridė
Chicago, III.
jus nuo tiažų vabalėlių, iki daėjo Lig
1644 W. Nortfh »Ave.
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. P. M. Kaltis.
670 W. 18th St.
Su paveikslėliais. Cblcago, IU. 190L M. J. Tananeviče,
pust 147................................................. 40c
JERSEY CITY. N.
Ant. Rėklaitis,

LIETUVOS ŽINIOS
Eina du kartu j sanvaitę, nuo i-mos dienos^bir
želio, š. m. INepartijinis, demokratiškas, progresyviškas laikraštis, skiriamas apšviestai Lietim lUnaanei.
Laikraščio leidimas nuo J. Vileišio perčjo užsi
tikėjimo bendrovei: Felic. Bortkevičienė ir Ko.
Kas įsirašys į bendrovės narius ir užsimokės 25
rubl. “Lietuvos Žinioms” leisti, tas gaus jas visada
tik už 1 rublį metams.' Kas užsimokės 50 rubl. ir
daugiau, tas “Liet. Žinias” gays visai Dovanai.
.-Kaina: Lietuvoj (ir Rosijoj) metams 4 rb., pus
mečiui 2 r. 20 k.,*3 mėn. 1 r. 30 k., 1 m. 40 kp. Užrubežyj: metams 6 rub., pusmečiui $rub. 50 kap.
Užsisaliyt galima nuo kiekvieno mėn. pradžios.

83) 2 lubų mūrinis narna* 2 pa
gyvenimai po 6 kambariu* Lotas
25x125. Taxos 335, vanduo 817,r, randa 8288 ant metų. Iš kalno reikia
i
(mokėti 3590 arba daugiau.*
Kaina ..k.
32000.

lubų mūrinis namas, 'i pa
gyvenimai po 4 kambarius.
lotas
25x125. Taxes 335, vanduo 37, randa
8288 ant metų. Iš kalno reikia (mo
kėti 3600 arba daugiau. Kaina 82090.

_ _________
1327
ŽODYNASANGLIŠKAI LIE
TUVIŠKOS KALBOS fDalis II). Su
taisė A. Lalis. Čia rasi visus angliš
kus . žodžius išguldytus lietuviškai.
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius
angliškai tarti; teipgi kiekvienas žo
di'. paženklintas kursyvomis literoms
prie kokio gramatikos skyriaus jis
priguli. Knygos formatas 6x9 colius,
vražiais drūtais apdaria, nugeri ir
kam;i drūtos, gražios moroko skuros, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso Ii taroms, lapų kraštai mar
mu ruoti. ........ į.................... 84.00.

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems
ir dideliems.. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų biografijomis ir paveiks
1328 ŽODYNAS LIETI Višh*AJ-ANlais. Tai yra didelė chrestomatija,
sustatyta sulyg Vakaru Europos mo GL19KOS IR ANGLI9KAI-LIET) VIL
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, puri. KOS KALBŲ (abi dalys — I 4r II.
308. ...........................
81-06. t y. No. 1326 ir No. 1327) vienoje
knygoje. Formatas ir apdarai tokie
SKAITYMALIAI su pat kaip No. 1327...................... 36 <»0
“Kas skaito, rąN0.M8 Senų gadynių1 lėny ką gyvi Lietuvos šomis pi u
1329 ŽODYNAS. Taz pats kaip No.
sutvėrimai. Pagal Hutchinaoną sutaisė še. duonos neprafto” . Vilniuje 1906. 1328, tik pilnai- apdai > tas brangia,
pusi.
*259.
„
..........
. <......... 4ėe. gražia moroko skūra. .........
hemas. Bu paveikslėliais. Aprašo se
87j09.
niausių gadynių įvairius su tvėrimas,
1317 TRUMPA* LIETUVIŲ KAL
gyvenamos ant žemės dar prie* atalBOS GRAMATIKA. “
Pradinėms
" ‘
iu<h
išguldytos lietuvifkal. Prie kiekvieno
kykloms vadovėlis, Sutaisė mokytoKaune
rimų kunus šmoaės, kasdami gilius skaitymai ir pirmutinės gramatikos jas Juozapas Dam onaltia.
šalinius, ksnalas, arba imdami iš že žinion. Sutaisė mokytojas P Ben- 1909, pusi 89. ...].
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čtelua.
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
Chicago, III
kos sieksnių storiu žemės eile. ♦ Jie 3252 S. Halsted Street
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
tinti kaip sens yra musų žemė. Mok
' N*. CS7 Kun. Oramuloe raM1nyėl»>
slinčiai pagal storam* Ir senumų že ja. Komedija vienam* akte. Parašė
mės riuogsnių, Kuriuose tų sutvėrimų kaa. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
kunus randa, gali spręsti, kaip sena medija, tinkanti perstatymui. Chic*yra musų žemė ir kaip seniai žmogus
ant Jos atalnido. Chicago, III. 1900.
pusi. 379........................................... 81-00
Apdaryta. ....
........... 81328

Kur gauti

3252 SOUTH HALSTED ST.

HaiUokitšs iš progos, j

Ylsl kurie užsirašys sos mana
“LIETUVA.” arba- “VIENYBE LJSTUVNINKŲ” metams, kaipo nauji
skaitytojai, prtsiųsdami 82.90 prenu
meratos, gaus dovanų knygomis
tęs 81-25 pagal pasir.akiiuą ii
no katalogo.
T]
Vilniuje 1995.
P. MIKOLAINI3.
New York City.

Pinigus galimu siųsti ir “MoneyiOrdcriais” tik reikia paly- <
mėti keno tie pinigai. Reikia rašyti sekančiu adresu;

‘"Lietuvos Žinių” Redakcija
SčmioHOVskaja No. 10, VILNIŲ^
Lithuania, Russia.
No. 103 Pasaks 4#l» Adomų, ir J lo
vų. Priedas prie salygU-amosios mythologtjos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų ilttuviškai sutai
sė P. MlškinU. Chicago, BĮ. 1908, pu©>
lapių 3L................ •••• 106

Msm

Foreign and Dorneatk
Pnriodical g Newspaper Agency

Na. 114 Ponas Ir
HARTFORD,
Worcsstsr, Mas*.
M L. Tolstojaus iš
M. Paltanavičių, 16 Milbury Street Kar. LeseviHus,
lių kaimiečių, tinai
atpažinti su buria
lių kaimiečių gyvenu^
skaitytojų drauge Įsu Ui su vario pri
augtais žmonėmis., jChicago, iii. 1904,
1 INDIANA HA
pust 60. ..................
»• 16e
B. Yasiulia.

Lietuvos” Agentai

No. 124 Robinsonas Kruziua. Grali
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, UI. 1993, pusi. 83. ... 2S©

30) 3 lubų mūrinis
24%x
No. 185 Žmogus
107) 2 lubų naujas mūrinis namas,
80. Storas ir 4 ] lyvenlmal su mau- 2 pagyvenimai pe 4 kambarius. Lo •vediško Nėris. L
Brseklyn, N. Y.
dyklom. Lotas ! 125. Randa 3840 tas 25x125.
Ikus namas.
Kai- rėdė su varginga ______
lakas.
298 South 1M Bt
| metus. Kaina
........ *:.... 36500. na ....................
..................... 83500. giau gyveno ui kitus, apsivedusius sn
kauskas.
112 Graad M
curuaaottz. 81ta apysakėlė užima
34) 2 lubų
Inls namas, 4 pa118) 6 ruimi murinta "Cottage**. kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir
gyvenimai, 2
kambarius. 2 po I.-'tas. 25x125.
Baltimore. MA
indą 9132 | metus. IA kaip tortingo prekėj© sūnūs apM
3 kambarius.
I & Wood otfisas Kaina
.......... ........... 31200. Telpa čia sekanti apsazymal: 1. šun Petras Glaveckas. 635 W. Lombard M
25x125.
Taxai
takiais, A Viesulą, 8. Motiejus Balta U Gaurlia.
1834 M. Castlo 8trwt
834.25. Vanduo 31: 150, randa 3480 į
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redah- Vincas želvis,
608 60. Paca M
122)
r
mūrinis
“
Cottage
’
,8
ruimų
metus. Kaiag... •.................. 827661
2 pagyvenimai. Lotas 24x125. Kaij...81750;
55) 4 kambariu mūrinis Cottage.
Lotas 25x56. Ta 1 813.82, vanduo
84.68, randa 8144
metus. (Ii kalitinis namas. Stora
no riekia įmokėti 300 ir potam po
pe 4 ruimus. Lo
812 j mėnesį, su 6'

719* Mala St
Fashington .vt

)NN.
Mulberry st

R, IND. .
)4 Deador 8t

t

—
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NEUŽGINČYJAMI
- ' ' DARODYMAI
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Neapsigauk pats save.
Njrii. ir moteris, kurie apsigaudinėją patys, yra didžiausi sąvo priešai. Dievas davė Tau sveikatą, tą didžiausią turtą, idant ją sergėt uinei ir atsakan
čiai naudotumeis. Didelės upės susilieja iš mažų upelių.
Didelis
Mangą iŠ mažų atžalų teipgi ir sunkios naikinančios žmogų — ligos ir išsipletoją
H menku ni>-jre£»kimų nesveikumų; todėl jei pajutęs tnojatu netdgydysi o saky
dami lauk»i r> tojau., tada apsigaudinėsi patsai savę. Jei šiandien Tave vargina
šios Ugds: Dvspepsija. Užkietėjimas. Greitoi|. Oalvoekaudia. Reumatizmas,
širdin ligos. Inkstų ir Rapinimnei negemmai. 1
Dusuliu Bronebitls.
____ r_. ,____ ___ _____________
. _____ių ligos, ir džiovos.
Triperis. TYi|
FHUTparizma$ San keru. Byphilis. Lytiškas silpnumas.
Moterų ligos: Nenuolatinės ir skausmingoe mėnesinės. Gumbo ligos. Odos ligos.
1

Sifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Sifkortė butųgerai ir greitai išsiųsta ir
kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, -tai-siųsk ją per,

Vidurių nevirinimas. Tumą ir Neuralgija.___________1________________ * '
Neapsigauk patsai save belaukiant rytojaus; aięik ar rašyk dar šiandien
IMtuviškai, pas gerai žinomos pusauleje Profesorius*, kurie tuojaus užsims Tavo
sveikatą, ^įteikiant vaistus ir pagelia, teip kaip ir tiems tūkstančiams išgydytų,
ką jau kitį daktarai buvo atsisakę, nestojant vilties.
Neapsigandinėk pats save, ilgiau. Neatideliok, kad iŠ menkų nesveikumų,
pasidarytų didelė liga. Bet jei esi jau apsileidęs ir liga yra pavojinga, nenustok
▼ilties, nors kiti daktarai neišgydė. Musų garsus Profesoriai yra atsižymėją Me
dicinos mokrię ir tino, ką ir kada reikia daryti išgydymui, kada kiti nesujegū
pagelbėtų Atsilankyk ar parašyk.

•
Jei nori, kad tavo siųstu pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
siųsk juos teipgi per —
Diliausias paaauleje
IžikuriM poanaleje
Profesorius medicinos.
Uždėto; iaCoiTinaNTY.’
_ Inat i tu to ir au
torių* ganriiM knygos
'Vadovas in Sveikata’*
:o visokia* 11-1
knrj a;
>buti svejkųo
ir

OlsLewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas
prie laikraščio "Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa- .
samdytoje stubelėje po N0. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 4
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tet*
singiau vędė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name ,
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų
konkurentai mums užvydi. Męsgi-ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Sifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
H .. Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra

1. Holland-Amcrican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į
New Y'orką per 8 iki 10 dienų ....... ;r......... .
$66.10.
2. Norih German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
Į Baltimore per 12 iki 16 dienų....... ................................... $56.20.
3. North Černiau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 iki 12 dien....... . . ............................... ‘ $60.20.
4. North Gerinau Lloyd, Espresinė Linija, perplaukianti mares
t iš Bremo.į New Yorką per 6 iki8: dienų ............................. $64.10.
5. Hambur.g-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų .................................r.. $62.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares Is Antwerpo į New
• Yorką per 8 iki 10 dienų ............. *....................................
7. Canadian Pacifit R. R. Linija, peq>lankianti mares iš Anhv
$60.30.
’po į Montreal per 12 iki 15 dienų
8. Ritssian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus
į New Y’orką per 1(3 iki 18 dienų .................................. $60.00.
9. lĮaipburg Philadelphia........... . ........................ .................. $56.60.
Dabartines šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos
iki,Tilžės yra sekančios: '
1. HollanU-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ......................... .......... . $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore
■ į Bremą per 12 iki 16 dienų ............... ........... f.......... $53.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų...................... .............$5420
4. North Černiau Lloyd, Erpresine Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ................. .
$61.2a
5. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš Ncw Yorko •
į Hamburgą per- 10 iki 14 dienų......................... 1............. $55-85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš ,New Yorko į Antwerpą per 8 iki 10 dienų '...........—................... ...................... $57.80.
7. Cahadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų
............ . $50.85.
8. Russian-zlmencan Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Liepoją per .13 iki 18 dienų ..................... ....................... $54.00.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums j kur
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o<jeigu su vaikais, tai paduokitę mums visų vaikų metus, o męs '•tgal pačta prisiusime jums
visų- linijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite,
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs justi šifkortcs
kuo greiąausai išsiųsime.
Adresuokite mums visada šiteip:

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St.
. M

Chicago

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE

Gereu.iu armonikų, atrinku, klernetu. triubu. koneertinu tr <l«u- M
inuzikaliKzku instrumentą. Puikiausiu'dsiegoreliu, 8

aRKffffiįįŠfEMl? lfn< uig-if lui, visokiu gražiu tiedu, geru britru, driikavojiumi ma- K1

ezinukiu. albumu, r<,voii»*riu. krytiu, guminiu litam, istoriszku ir
’
nialdaknygin. visokiu graSrn popiern dėl raszyroo gromatu tuzinas
" Žga 251 • 5 tuz. 112 $1 00. Atsiusk «avo tiktą adr<-,Ą ir .už 5e. marke o »r>- W
? ‘ į
tureei No. 3 katalogą su 430 pateiksiu ir 1.000 visokiu naudingu dsi- W
ktu. Asz msrantuoju kad manotar-.ras pirmos kliasos o prekes pi- W
CSaSSC
ge-n*. kaip kitur. Orderius iezaiuneziu greitai in vienė Amerikos. V
Kanados-ir Anglijo* knristv*. -gviscsln visus atlaukit su visokiais dT
pirkiniais ir orteriais pas K. WirKKwR.l$, Dej». L. 112_CįRA..ND ST. mmmmiv

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

'

140 lest 34th St, NewYoFk.
Gvarancija Pardavimo, ypatybių ir tyrumo.

Jei Mrgi, otolkankiak, bet pribėk arba parašyk pas aukae, ai Įlšgydyzia!

Godotinas Tamista: Parai Tamstos pritadiajaia, ai aerieėjaa
jog T amista priaiastanei maa vytai dykai vėsa j asą May<a dal vyra.

”
[fįl

’
f

^4^
»

praktikavojau Paryžiuje, Londone. Beriine ir Peterburge,
surasdamas naujausias gyduo
les išgydymui visokių ligų. Su-

Amfrikoniika Tabokos Kompanija.

Viršuj esanti gvarancija yra visuose Copenhagen Tabokos pakuose.

Tabokos padarymas yra mokslišku priruošrmu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginamas yyno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė'ir ilgiau gali‘tesėti.
Jeigu nėra jus aplinkėje, mus prisiusiąs už 4ikrą kainą, apthokėdami, į visas .Suvienytų
Valstijų dalis, bile kokį reikalaujamą tabokos Copenhagea įceutinį pakelį.

\

grįžus iš Europos daktarų beudrovė išrinko savo pirmsėdfciu; o
\ “ 4 dabar nžkviečin sergančius višokioms ligomis, nes paai ‘
!
visa savo mokslą sergstiitišmc.
_ JN._I
„ o sergančius rĄrySveikus mokintiu kaip užlaikyti
sveikatą,
nėi'a laimėt
darbininkui nė biznieriui:
dysiu, .nes be sveikatos rJ:_
l~i~Lna
-------------------------

American Snuff Co., Dept. KJ! HJFifth Avė.; W Wk, N. Y.
rswwwwi

PROGRESAS MED1KAL1ŠKAM MOKSLE!

10 Tuzinų tiktai $1,001
Gromatoms popierų, 38
vinčiavonlų su visokioms dainelėms
ir maldelėms, su gražiomis gėlėmis
(kvlotkomis) ir ikopertais, 10 tuzinų
t4’ tai |1.00.
Tokių dailių popierų
dar iki šiol neturėjome.
Reikliau~
“ *
jąpie popierų ir knygų i
Katallogų pasiunčiu gavęs
siuntimui.
Adresuokite:
/
M. Žukaitis
227 Main st.,
»New Britain, Copn

Meldžiame laiku užsisakyti 191(Lmetams

I- “VJ LTIS”
Mėnesiams
Lietinei Ir Rutile)

F. P. BRADCHUUS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Madlson St.

Tik tie daktarai panekmingai išgydė, katrie tėjaĮja Į Medicinas mokslo progretą; katrie to nedarė, negali sergančią išgydyti, ui tai kad užraio gydaelės
i naujausi medicinas pagerinimai tokiems daktarams
užmiršę ar neaeri žineti, netėmĮjant Į makalą, ksd

Bažaiauią m kausiu žiua židtlia lapa aiautĮ, Liėtaij Kaltaru Laikraštį

Užsieeitose

tž 11 10

KRAUJAS YRA tAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
1

r. h. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k.
5.- 4.C0 4.15 3.75 115 2.50 2.50 2.10 1.51 1.25 -55 -50

7.— 5.55 5.35

5.35 4-55

135 2 65 2.- 1.25 *-;7b

TURINYS yvatrus ir gyvas: karštai užjaučiama visi lietuvių sielvartai ir grs’t
atsiliepiama. Paduodama įdomiausios Rusijos ir užsienių Mtijienot. Apie Durom
darbus rašomą tiek plačiai, kiek nė viename kitame Lietuvių laikraštyje. "
TREČIUS METUS einant,' "^Vilčiai” vis labi aus sekasi, vis daugiau jlgirdi

Atwood B Idą., Room 806
Tol. F rankH n 1171.

pasitenkinimo balsų. Velytįna, kad visi lietuviai žinotų, kas “Vikyje” svarstoma
“VILTIS” išleido jau 17 naudingų ir pavyzdinga kalba parašytų knygelių, ku
Lietuvy* advokatas, brigų* tiesų mokslą Ame tas patariama pasiskaityti.
rikoje. Veda visokias bylas, civiiiikas ir kristi“V ILTĮ" leidžia Įsliikėjiroo Dr-ja, kviesdama talkon turtingesnius tautiečius.
šališkas visuose teismuose (suduos* >.
“VILTĮ” veda Draugijos įgaliotiniai: K. Smetona ir fatn. J. Tumat.

6p.3ll2 S. Halstedst., arti 31no$

Adresas:

VILNIUS, “Viltis”,

Lithuania, Rusais.

Telsphons Y arda 2380.

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

306 Wabash an„ Chicago.
Gydau visokias ligas- kaip šviežias
teip Ir užsisėdėjusias.
Ypatingai vi-,
durių ligas, moterų vaikų ir
Teipgi pritaikau akinius ir
sau nesveikas akis
Offiso valandos; nuo 9 ryto
po pietų.
Kitom? dienoms ir nedėt
lloms offieas atdaras tiktai pagal
Phone Harrieon 1300.
sutarimą

Dr. O. C. MEINE

IŠGYDO IN 5 DIENAS i“;
wrtMti iiplerima Ivfiiką daliu (v»>« atrOtura.
_ ________ _____ ________ tą suaetaHjimę paiiulim* lytiUą dabą ai Uita
vnto- — Šita* anoiirdua paiiaiulininina yra-atviraa viarnaa. kuria praleido
ant daktaru ir rautu b. jokio* naudo., ir *ano noru r i pa odvd vnnmi
__________ Įima, kurie buvo trdotni dekimiUaa ar daatiaua daktarą be jokio paauokiaao, kad M turin visaiatiiį budę, kuriuomi tikrai iMvdau.

Nemokėk «* gydymą bo Rsadea — mokėk už tikrą Išgydymą.
Ai tikrai iižvdau litas akilrio, phtučią ir inkttą net ir labai uiaeadiataa.

Slaptos vyrų
• Ilgos
itevdomųJrriUi, *trai
M
pila* slaptybe. - Hm*ų nu»ilp.inma*. nuaustom* *Teika-

s
1
apsLsiuson. k kr-.igi
duok-* nnhioi. kl-k
j..s
ir kur
jrniti. i'.v.-ik-iMi ir
aK->»F
kės yvairių krepianilų
irirvdaniių muilų. I'<r
MOK
hunų, l.i-k’rogvdsn.
iių aparatų. Rota-riuių IMirbimų. Mbnų.
rainų, Štukų. Drukuojumų Maiitiilių. Ar^H
i monlkų, Kom-ertinų,
M
B
Uritvų. PB»in6»omų
•/
''
ir Įimtai kitokių koinam reikalingų dalykH- Nkirpk iųų apgai.
siutinu ir prislųsk man*, o tnojau* gan*! rl*al dy
kai katalloęf.
Jobu L lUgdaiuaa*. Trope-

■MF Wi
H» HM

JOHN1* 6UPPLY HOUNS
ŽM4-23M SO. OAK1EY AVB., CHKAOO, IU.
Vardai■Adnaa*

NAUJAUSIAS

GYDUOLIŲ! -

įkiš garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti konw
ų žarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net
są garsina ui savo daktarą profesorių.
Žinok gerai,
numirusį daktilį
ad ui algą
Malant tokias neteisybąą kad
jog geras daktaras niekad
ąh nebemaus.
____.
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymu draugų daktarų ir žmonių, kuriuos
išgydžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikra pagelbg sveikatai, apsigorsinau.

pasarga:

AP81MU JUS IŠGYDYTI
nuo reuiAnatizmo, akaiĮdėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, ’kdjų. pečių ir šonų.
Galvos skausmą. Širdies,
UikietėjĮima, skaudėji
. mą ir nedirbima vidurių
----- inkstu, kepeni) irplaučiių ligas. Greito pailsim^ ..
kalimo, slogu, sveikatoji nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykime. DyspfF
vpsljos.
..
-------v
.
neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagysų-s ir iš to įgautų
nulbėgimo', blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikrenesveikumų, sėklos nu
čiamų kavarieriikų lijfų— nudegimo. Teip-pat MOTLRęs skausmingų ir
jnereguliarikkų
____ -_?_se__t»s__. —
w—_ t —
mėnesinių,
baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų;
aš kad apsiimu tfti
tiki ir IšgyIsžy-,
• • kad" *-*-*
nepaisykite,
kiti d-*\ktaraĮ Jums nepagelbėjo; ai
sjigas.
Jigas.
Butų geriau, kad iš
iŠ karto pas mane
dysiu šviežias ir užsisei lėjusias
„
„Jktfft
’1 “."j
«•--*. tai parašyk
—»-•--’lietuvišA-—«<- 1
ir kitur;
jei ne asabiškai.
atsišauktum, pirmiau negu
kai, nėra skirtumo kur įgyt,
Rašyk
ir kaip
gyveni. E
‘ kaip moki
................
. .jauti nesveikumus'
...
.
...
Tlaolee,
i
irsiu,
duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu
savyje, aš suprasiu, ištii
‘
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėkit sveikata, be sk irtųmo <
kaip toli gyvenate Amerikoj Kanadoje, Anglijoje ir kitur. - Biednss gydąs <

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th «t^ .
New York City,
m

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.
4

f

BUDAS PRITAIKYMUI

Užtikrinu, Itad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie^
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti
daktarai neįstengė. Jei aš paaakyaip, kad galiu tave išgydyti, tai
tikrai apturėsi sveikatą.
,

AvAYitnrlidinisi« mm 11 iki 1 nn niolii

Moterų Ilgos,
Vidurini* IMoa, akauamai atr«aoae. Baltoaios tekijimaa ir
kitoa lito* tikrai iitrdolno*.
Užpakalini* tarno*, užaendinto* ir aervitkoa lito* moterą.

UžnuodljimMS
Kraujo, •

Hilthd gst

kuri* pilsią* keletf
markių. m*sų No. 8
katalikę, dlditiusif
llMuvlAkoJ kalboj. M
dideli puslapiai. Jstuo
telpa aprUytnul suviri
‘VV-U TV
-.J
Irvuku
nuo ko

Gyduolėj kurios nepataiso krauj'o yra negeros ir negaHl išgydyti figas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.

P

98765432

ir vi»o, odos lito*, kaip v*
paikai, piktoji dedtrriai. taavolt*. aieiul,*, hemortuodai.
sutinimą* tilią. naikiaamti »*■
bitinai, jaiseaijuaio* lito*A* KALIU
LISTSVISKAČ

(OHMiaas ftrtspinm.) JV CMlGASO, Ui.

D YK AJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

i Per 30 metų daktaravęs, tyrinėjęe medicinos mokslą ir gyduolių veikmę, kurios geriausia
gydo žpiogane kūną. Įrabaigęn
universitetą per . 20 metų gydfeian Didžiamjam New Yorke
VYRUS IR MOTERIS ir ifigydžiau greitai ir gerai.
10 meiiį atsidavęs mokslui

,

capenhagen laboka yra geriausias tabakaZ kramtymui Ir uostymui.

50,000
KNYGŲ KOŽNAS GAUS DYKAI

DL JOS. LĮSIU A C0., L 962 22 Fifth Ąsom.

•ako:

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėja išlaidoms (remianties ant mus kainų} šitą
Copenhagen Tabokos paki į, Arba bile mus ^išdirbystės taboką, bile kada per laiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši.tabo gi netaps pagadyta po išsiuntimai iš fabriko.^
Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius,
pirmiaus negu išsiunčiama.
<
,
•
CoponhMfSn Taboka padirbta iš geriausių senų, .pilnai gerų tabako lapų, prie kurių
tik tokios dalįs pridedamos, kurios naturališkos tabako lapui ir tyrot k vi palų ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta nartuflališkas tabako kartumas ir acidas.

ai Bukai Del Vitu

ą

Ferdinand Hartmann M. D.

DENT1STAS

Ta knyga yra stebuklinga.ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta.prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima siekloa, patrotitu stypribe, pučkua
ir
kitus i&nietfams,
negromulavima,
patrotitu
slypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
išgidomas sava
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti if
1_;
__ JpbpT*— •
narnose
privatiškai, slapta *'ir labai• py|
.Tą, dykai Įgauta
.Ta,
įgauta knygi
knyga, pasakis 'timi kodėl jus
l.
‘ *kaip
*
„
*
‘
‘
Knyga ta yra
kentat' ir
galėt
galutina]
isigyditi.
—ture
*■—t Žinoti kožnaa vedea arba
krautuvė žinios, katros
nevedea vyras. Ta-knyga yra paražita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka 'tyrinyjmu tu’ specijallsku
siustą
vysai
lyga. Tetnykit, jog ta kn rgayra -*
—*
* dykai,
nžmokam už pačto, Įng už pečetita konverta. . Nesiusk
iik
sava
vanta,
ir'adresu
ant
nekokia piningu, tymparai
žemians paduota kupono, katrų siusk musas iendena.

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

Copenhagen Taboka

Of ISAS-hmp>» 31 ir

BUK
VYRAS

Brangus Daktare _ _
kavojų Jums už gerus
vaistus. Per merija sir
gęs, o vienok Jus išgydėtią.Tsų persitikrinęs,
kad visokias ligas galite
išgydyti. - Jonas Deėkus
1*17 tat*. «L, SpriasfMd. M*.

DR. aus,

CHICAGO

Valako** Nuo • ryto Iki • vakaru, Neėotoj, mto • ryto Iki 4 yo ptotą.

*

D-re Marija DovHatt-Sass
OFISAS: 172S W. tgth SL . t* OYVSN.: 5208 W. Narrtoen St.
Vals.imiv: t 21 *to lt pietų; 7 Iki t Takto.
NedUlC‘.-t'niG nae 9:C0 Ik U ptoų
Ta lėto e U Cenal ttOB.

arti toro* A v*, m

Valakdm; aeo I iki * po pietų
Teletotoe Auetia 4SS.

TEISYBE.

TYKI! E

MaloDuz pone gydytojau:
*
■
X 1 f 1
Siuomi Jums apreiikiu kad ii malonės pono Dievo, jau danginu
nesergu vidurių ir fauno silpnybėms teip ir ašių nesveikumų, tune
mane vargino pirmiap. Dabar prisiuneių
paveiksią,-nes
iuncių savo paveiksią,
nes mano pati
ir vaikas te ipat yra
tvojant Dievuk Linkimia Jums
gero, su ataidavimi
P. O. Box 8, Tremley, Graseelli, N.i
JOZEF

“

MMf~*

"

*

Tokie tai padėkatouiu laiškai <
atitutni Kreipkitės {tą Dtitutą gy<

DR. A. L. GRAICZUNZ
Paoekaeingai gydau vispkiaošigaa vyro, moterų ir vaikų,
neaplenkiu Ir paslaptinių.

ateina Collinao Medikai
žinosi, kad | ja rankas u
dariai, tai apturėsiallekarstas.kurio^ Tau yra rei^plingoa, iti
Atkišaukiant arbą raiyty, adrtsųot^

The Collins N. Y. Nedičąl Institu
140 VEST 34tk STBEEt,

K

--

NEW YORK <

