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berijos pajūrius Bet lygiai mas
koliškas, kaip ir japoniškas randas
pagarsino, jog terp Maskolijos ir
Japonijos nėra nei jokių svarbes
nių nesutikimų; priešingai, terp
senų priešų užsimezga vis ankštesnis draugiškas ryšis. Tam- išsita
rimui ypač Japonijos politiškų vei
kėjų galima tikėti, nes turint silpnesnį-ir drutesnį priešą, reikia /pir
miausiai su tvirtesniu rokundas už
baigti. silpnesnijį galima kitam lai
kui palieti; jeigu ne dėl ko kito,
tai bent dėl to, kad * silpnesnysis
tiek blogo negali padaryti.
Taigi
išsišokimas
ministerio
Knoxq nę pataisys prietikių to
limuose rytuose, bet dar labiau priartįs laiką laukiamo netolimoj atei
tyj susirėmimo Amerikos su Ja
ponija.

kaip • iš reikalavimo Amerikos ministerio K®oxo ^suteikto Maskolijai, kad ji atiduotų Ghinams jos
padirbtą ,. įMendžurijos
gelžkęlį.
Mexiką neišduos juk Amerikai
Zelayos; Q jeigu, nusilenkdama
prieš Ameriką ir norėtų tą pada
ryti, tai Zelaya gali visada dumti
į Europą, kur jo nei piktumas pre
zidento Tafto, n*ei ministerio
Knoxo negali pasiekti.
Iš paskutinių atsitikimų galima
manyti, kad pradėta Nicaraguoj
manyti, kad pradėta
Nicaraguoj
revpliucija,
jeigu
greitai ne pąsibaigs, išsiplatįs ir
ant
kitų
vidurinės
Amerikos respublikų. • Pereitą sanvaitę,
pastiprinimui
revoliucijonierių,
Guatemalės prezidentas Cabrera at
siuntė 80 ginkluotų liuosnorių ka
reivių su kanuolėms, daktarais ir
inžinieriais. Mat tokiu bildu pre
zidentas Cabrera mano atsimokėti
Nicaraguos prezidentui Madriz už
tai, kad jis pakėlė į ministerius
jo neapkenčimus jenerohis — To
ledo ir Yari. šitie liuosnoriai re
voliucijonierių iždan atgabeno 50000 dol. pinigų. Kaip sako, prie
revoliucijonierių traukia dabar vėl
pulkai liuosnorių ne tik iš Nicara
guos, bet ir iš respublikos Guatemales. »
’
'•
Rods 80 liuosnorių kariautojų
ne daug svėria, bet reikia neuž
miršti, kad t|e liuosnoriai dalyvaus
revoliucijoj Vidurinės Amerikos
respublikoj, kur gy ventojai siaus
mu ir pasilinksminimu . laiko ka
rus ir kraujų praliejimus. Be re
voliucijų čia žmones ilgai nerimsta.
Reikia tik pradžios, o revoliucijos
ir naminiai karai apima paprastai
visą Vidurinę^ Ameriką' Jeigu su
sirėmime karjumenių pajiegos pre
zidento Madriz paimtų viršų, ka
ras išsiplatintų, apimtų ir Guatemalą. nes už suteiktą revoliučįjcjnieriams paramą Madriz turėtų
atkeršyti Guateinajei.
Prezidentas Madriz, besigerindamas Amerikai, paskyrė komisiją ištirimui
nužudymo
amerikonų
Cannono ir Gįace ir liepė nubausti
visus nužudyme dalyvavusius.

Sekmadienį, gruodžio 6 d.;
vai. po piet, ties Veršininkų neži
©omas vyras 25—-jt> metų šovęs n
revolverio į pravažiuošančius vieno
je brikoje generolą-lritenantą Akimovą, \jlnuHte kare apygardos in
žinierių valdytas viršininką ir jo
padėjėją genervlą-m.-jorą. Pmgxx
Pastarasai sužeistus l^airiojon ran
kon, perdėm. Praeinąs oficierąs
sulaikė šovusįjį, kuris buvo bebė
gąs. Jisai nesako, Ms esąs. Iš
kalbos akcento butų lig latvis.
Neseniai rinkėjų |>endrovė ati
darė Vilniuje naują spaustuvę var
du '‘Vilniaus spaustuvė” (kampas
Odininkų gat. ir Jurgio pronp.).
įlies Katedros plipnaus tvora inkelta didelė spaustuvus iškaba tri
mis kalbomis: rusų, Ifnkų ir lietu
vių.
Gruodžio 5 d. Viliaus apygar*
dos teisme nagrinėta - byla 20-ties
Vilniaus gub. valstiečių, kaitinamų,
kad daužę monopolines. Liudyto
jų šaukiama į 60.

aiktus įtaisė, kalėdą (“dešimtinę
š tikro, iš pilno)’ atiduoda: ukilinkai nuo. 1 lig 2 rublių, samdilinkaij įnamiai ir mažažemiai po
celetą grivinų; tokiu budu kunigas,
kalėdodamas surenka keletą šimtų
rublių, mišios po 3 rub.. krikštas
po 30 kap., nabašninko palaidoji
mas kiek nuo ko gauna — paima
5 — 7 ir daugiau rublių; dar val
džia algą moka ir kas nedėlią per
mišias aukas renka. O dar kiek
gauųa aukų žąsimis, sūriais, |cumpiaft ir tam panašiais daiktais. Da
bar kaip bus parapija dar už “šliubus” gaus po 5 rub. ir daugiau.
Paviršutiniai skaitant ant dienos
išeina nuo 7 lig 8 rublių. -Klebor
nai Živatkauskas su Sarapu sako,
kad viskas brangsta,, užtai ir jie
sąvo patarnavimus brangiau skai
tą. *
'
’
.
. Žinau ūkininkus, kurie dar ma
žiau už Kąirių kunigą žemės tetu
ri,, ir tai labai puikiai gyvena, ir'
jokių pašalinių uždarbių neturi. O
mušti kunigėlis Staniunas tokio
gražaus pinigėlio? per šalį uždirb
damas dar pirmą dieną lapkričio
iš sakyklo^iižsakė, kad jam pžrapijonįs/pa.šaėo suvežtų. Visą pa
saldė y‘dušių ganytojams” atiduo
tum ir tai jiems\butų mažai.
J-as.

žastis, kaip ir seniau s, musų kraš
IŠ .ZAPYŠKIO, *
te tebėsanti apžiuręj imas “negeri)
Suvalkų gub.
mis akimis”; Mano pažįstamos bo
sį rudėtų Zapyškio apygardoj
belės mažutį sūnų pervirš pagynai •itsirado gauja ištvirkėlių, iš ku
MASKOLIJĄ.
antra jos kaimynė; bobelė iš iš rių vieni užpuldinėja ant pakelei
- - -
Amerikos užsienių reikalų migąsčio ką-tik neapalpo. Kaimynei . ringų žmonių, grįžta vių per Ža
nisteris Knox atsišaukė j 'Masko
išėjus, . susikūrė didelį -laužą ii pyškį iš Kauno, kiti gi, susitelkę
lijos randą užmanydamas jai pada
švęstų žolių, ir senų batų padų ir Į kuopą, pradėjo va minėti net iš
ryti neutrališku Mandžurijos gelžįniko smilkyti vaiką ir ką-tik jo ^avQ kaiinynų viso i|is daiktus,
kėlį, atiduoti jį Chinanis. Tuom
neužtroškino.
'
J Štai neseniai užpdoR tokia kuopa
gelžkeliu .nei maskoliškoji, nei'ja
Bet galop reikia ir tai pripažinti/
du vyru ii Panenjunės
poniškoji kariumenė nebūtų siutiFergusso
parapijos, grįžtančiu iš
jog ir tie šundaktariai kartais išj Ziama. Statydamas tą savo suma
Kauno.
Mat,
jiedu,1 tėvas ir sū
tiestį pagydo ligonį, kurį be jokio
nymą, ministeris Knox teisinosi,
pasisekimo yra gydę ir geri dakta nūs \ aičiunai, grįžo su visokiais
kad tą daro vardan žmoniškumo
rai ; mat, gamtos turima dar ir pirkiniais; rtusileidžiant nuo Dair santaikos, prašalinimui nesutiki
tokių vaistų, kurių medicinos bravalės girutėje kalniuko, tie plė
mų terp Maskolijos ir Japonijos.
mokslas dar nežino.. Vieną tokį šikai užpuolė ant judviejų. Pri
Bet rodosi, kad kitos Europos tau
vaistą-ftuo rožės neseniai p. Liands- šokę prie tėvo, primušė jį lazda
tos pradeda netikėti tai Anierikos
bergis aprašė. Oia bene bus vie ir atėmė pinigus; tada puolėsi prie
žmoniškiem© ir tautų santaikos
na iš didesniųjų priežasčių, kad sunaus, bet tasai, kaipo buvęs Ja
ličynai, nes^Anicrika. myniodama
žmonės, kartais daktarus aplenkę, ponų karei kareivis, nesidavė teip
kitiemes ant kulnų, ne santaiką ir
lengvai save paimti. Pasiėmęs bas
eina prie šundaktkrių.
ANGLIJA.
žmoniškumą platina.
Visi juk
| Be šundaktarių į seniaus buvo ka lį, pradėjo nuo plėšikų ginties. Ta
Anglijos karalius paleido namon
Amerikos karai nuo jos pasiliuosąbiausia įsigalėję žiniuonįs; tačiaus da šitieji, matydami, kad joj© ne
vimo iki dabar buvo vedami ne parlamentą, antrą laike savo vieš
šieji,' apšvietimui pradėjus kilti, galima pigiai paimti* šovė į iį.
vardan žmoniškumo, bet buvo už- patavimo. Rods karaliui nusikalt
ėmė jau nykti: jų. visoje apylinkė Kulipka pataikė vaikinui į galvą
. puolimais ant silpnesnių. Gerai to ne parlamentas, bet lordų butas,
je, per 4—5 valsčius beveik nei ir sužeidė viršugalvį. Ačių Die
dar kad pati Amerika per silpna, kuris attnetė parlamento priimtą,
I§ KAUNO.
vieno nebeliko, išskiriant vieną vui, kad žaizda buvo ne mirtina;
ių paduotą ^midžeto sumaLapkričio 27 d., Kauno guber
tai ji gali griebti vien silpnų Ame ministerių
“kartininkę” (iš kartų spėja atri jau vaikinas šiek-tiek pagijo. Iš
natoriui paliepus, tam tikri val
rikos išpaniškų respublikų žemės nymą, o) randas bęj biudžeto negali
siančius daiktus), tebegyvenančią plėšikų vienas žydiškai kalbėjęsi;
dininkai,-ypatinguošus gubernato
plotus, bet karo 'negali perkelti apsieiti, ,tai reikėjo paleisti žmonių
Skuode; bet ir tą spragą mums matyt, ar-tik ne buvo koksai is
riaus paliepimus pildą, krėtė “Sau
Europon ; jeigu Amerikos kariume balsais rinktus parlamento atsto
už kuša Latvija. Latvijoj dar vie- Zapyškio žydbernis, nes čia tokių
lės” centro raštinę nito 10 vai. ry
nė butų tvirtesnė, jos va dai su vus; nes lordtj prašalinti negalima.
nur-lAtuję,' galima sutikti ir žavė žydiškai kalbančių keletas yra.
10- d. sausio, 3 vai. po pietų parla
to iki 5 vai. vakaro. Reviziją da
Europa gal niekada nesiliautų.
• *
toją (čerauninką), kurie, kaip man Atsitikimas tyrinėjamas.
rė kuosmulkiausią, žiūrėta visų
Neįstabu todėl, jeigu daugumas mente lįkosi.’perskaityta karaliaus
Kita
kuopa
užpuoli
i
ant
vien
>
rodosi, ne vien dėl pelno tuo užsiima
mažmožių. Atrado visus raštus
Europos laikraščių, ypač prancū prokliamacija paleidžianti parla
pliacininko
namų
^.Itoni&aų.kaims
bet ir patįs giliai įtikėję savo dar
geroje tvarkoje; nieko įtariamo ne
ziškieji su neužsitikėjimu žiuri į mentą. Naujas parlamentas susi
•Iš ABELIŲ,
ir buvo išvogę kaį kūriuos daik
bų galybe.
Damazas Treigis.
pasergėta.
. K. M.
Amerikos Maskolijai pasiųstą su rinks 15 d. vasario.
Ežcrčnų pav,
tus. Bet vagįs susekta ir daiktai
C'V-tib
”
).
Dabar viso: Anglijoj varoma
manymą. Iš randui tarnaujančių
Abeliuose girtuokliavimas išsiatimta. Byla pas tyrinėtoją. Q
laikraščių atsiliepimų galima ma smarki priešrinkiminė agitacija.
plėtojęs nesvietiškai, ypač dabar,
čia yra tokių valkatėlių ištvirkė
I§ ILAklŲ,
. Terp Kauno ir Ukmergės per nidenį: geria didi ir maži, seni ir
inyti. kad Prancūzija ne parems Progresistai stengiasi pertikrinti,
lių keletas. Jie dažnai mėgsta ir
Telšių ipav.
Jonavą ntiuApraėjusk. rudens pra jauni. Mokyklų turime net tris:
^Amerikos, bet pritars Maskolijai: rinkėjus, jog reikia panaikinti vi
Girtybė pas mus'didinasi. Pirm terp savęs pasipešti, o naktimis, be
dėjo važii&į du automobiliu, ku valsčiaus užlaikomą liadies moky 10 metų beveik ujėtekdavtf
jie pritars Amerikai nei Anglija, sai stabdantį parlamento veikimą
namie sivalkiodami, pridirba visokių “špo
riuodu įsitaisė >žydų. draugija. Va klą. “Saulės” pradinę mokyklą, ir
kuri dabar susirišusi su Maskolija, lordų butą susidedantį iš didelių
dirbto vyno, ir niekas nei nemis- sų" net ir savo kaimynams.
žiavimas automobiliais nebrangus grafienės Przezdzeskienės mergai
todėl turi remti ne Ameriką, bet žemės savininkų, kuriems rupi ne
l7aidelutis. jį
lydavo kitą nugird
o dabar nu
ir patogus — tai ne žĮdi-kicji ve- čių mokyklą su 4 mietiniu kursu.
savo ' ryšio, sandraugę Maskoliją. krašto gerovė, bet vien jų luomos
girdymas j mad^
ėjo. Paima
prancūziškieji laikraščiai tiesiog reikalai. •* Lordų butas jau ne kar
pila į vyno
apkaltina Ameriką, kad ji, staty tą atmetė parlamento užgirius nau
gybė. Mat, važiuojant aasija, jie klas nelabai ndriai leidžia, ypač į bonką, užraudoniją uogomis ir
iš latVtjos|
labai bailio arklius. Dažnai pasi mergaičių mokyklą. — Turime ir
dama savo egoistiškus sumanymus dingus kraštui sumanymus.' Kada
Latviai dailininkai ateinančią va
stengiasi pertikrinti, kad tai is
ir reikalavimo, sėja vėją tolimuose gersus Glastone parlamente per
baidę arkliai, sulaužo vežimus ir su “Blaivybės” skyrių, bet darbų dar
krautuvės' vynas (vartotojų drau sarą ketina įtaisyti Rygoje Daii
žeidžia žmones. O atsitinka, kad" nematyti.
rytuose, kuris labai lengvai gali varė sumanymą suteikti Airijai au
.Ibelictis.
gijos krautuvė buvo kunigų veda- lės parodą. Dėlto jau buvo kreip*
audrą pagimdyti. Amerika verčia tonomiją, tą sumanymą atmetė lor
ir patįs automobiliai pervažiuoja
rųa ir jų rupesniu įtaisyta gėralų tąsi j Rygos miesto muzejaus di
tiesiog Japoniją drutinti savo ka dų butas. Airiai todėl nekenčia
einatį keliu žmogų. Todėlei Kau
,<kyriusr tai žmonės iš ten trunku rekciją su prašvmu, kad perleistų
riškas pajiegas, o tas sėja nera lordų buto ir mino, su pagelba
no guliernatoriųs dabar įtaisė p
IŠŠ1DLA\(»S.
X iuisiperkę prisigeria neskaitydami parodos laiku salę. Ilgai laukta
mumą Maskolijoj, kuri mano, jog liberalų, jį panaikinti, arba bent
tomobilių savininkus ąlsiteisti sti
Raseinių pav.
tai nei, nuodėme). Tą “vyną” per atsakymo, ir dailininkai remda
Japonija su ją nori naują karą susiaurinti jo privilegijas.- Ar tas
visais
is tais, kurie bus nukentėję per
\alstiečių bankas atpirko nuo gvoltą pila . moterii is irt net ma miesi ant priežodžio, kad “visokio,
pradėti, tuom tarpu Japonija pri pasiseks, sunku įspėti. Žinoma, tas
jų automobilius.
'
generolo Grezevo seniau buvusį žięms vaikams. D lk^ Heip žmo- gero reikia ilgai laukti”, manė, kad
versta drutinti savo pajiegas, kad paeis nuo to, kokios parjtijos atsto
. Dar kitą žydų kompanija įtaisė Leonevskių dvarą Burbiškius ir nėš girtuokliauja?
itsakymas pra- salę gaus. Bet šį kartą išėjo prie
galėtų atsiremti prieš Amerikos už- vų daugiausiai išrinks. Jiegu li
automobilius terp KaunS ir Šu- išdalijo terp 18 rusų šeimynų. Kai- stas: nore kunigai i __
PIETINĖ AMERIKA.
_______
sakyklų
kar- šingai : dailininkams atsakyta, ir
šimanymus.
Prancūzijos rando beralai su airiais turės .persvarą,
Terp gyventojų pietinės Ameri ./valkų, ir terp Senapilės ir Vilka kurie sakosi esą nuo Jonavos. Bur tais ir aštriai atsiliepie apie girtuo dabar expromtu prisieis kito buto
laikraščiai atvirai kalba, jog rei Igalma- laukti visiško panaikinimo kos išpaniškų respublikų didinami viškio stoties. Tačians vežėjų Au biškiu žemė gąna gera. Lietu kly bę, bet savo keliu jie patįs netoli j ieškoti. Tai kaip einasi Rygoje
kalas Mandžurijos gelžkelio gali ap lordų buto; jeigu valdžia pasiliktų nęužsitikėjimas Jungtiniams Vals tomobiliai visiškai pavaduoti negu viams bankas tęsiulijo pakraščius,
J. Galdinas.
pasilieka nuo kitų. Dalis svietiš net su daile.
eiti vi^i Maskoliją ir Japoniją, bet ir po rinkinių konservatyvų rinko čiams Siaurinės Amerikos, kurie li, nėsa. kada daug sniego, jie tūr niekam nevertos*, kur tikėjosi, kad
("Lietuvos
Žinios
”).
kosios inteligentijos finaTikapi pat
Ameriką, kuri to gelžkelio ne se, galima laukti vien aprubežia- garsina savę apignėju savistovystės liauties vazinėję — per gilų Sniegą nišai negalės pragyventi.
I?bvo keliu, ką ir kunigai, o likusieji,
vimo lordų buto privilegijų. Li mažų išpaniškų respublikų, bet iš nepavažiuoja.
IŠ RYGOS, j ■
dirbo.-,
‘.
*
užsirašę iš banko pirkti Miežiškių nors ir negirtuokliauja, apkrikš
Rygos
lietiivių
Pašelpos Draugi
Reikia todėl tikėti, kad Ameri beralai žada ir moterims reikalauti tikro labiau išnaudoja mažas išpa- ^kirtingas Kauno pabrikantav gyventojai.
tyti bedieviais,- netuji ^visuomenės
jos mokykloje pereitą sanVaitę bu
kos užsienių ministerio reilcalavi- rinkimuose balsavimo Grisių.
nišaks respublikas negu kokia nors vokietis Tillmansas pastatydino
užuojautos.
j
Protas.
vusi revizija. Mokyklų inspek
mas, neparemtas kitų viešpatysčių,’
Europos viešpatystė. Teisybė, kar jrie savo pabriko teatrą, kame bus
PORTUGALIJA.
torius
(rusas) reikalavęs, kad Vai
patš pėr savę turės pulti, smarkus
IŠ AMALIŲ,
tais Jungtiniai Valsčiai reikalauja daromi vaidinimai darbininkams,
kai butų iš tos dienos pradėdami
Portugalijoj, juo toliau, juo* di ir naudingu dąlykų, bet reikalavi ypač gi vokiečiams. Pereitą san
Amerikos išsišokimas sudegs kaip
, Šiaulių pav..
MARIJAMPOLĖS,
mokyti rusiškai, o ne lietuviškai.4
popieros šmotelis, nieko nepalik desnę įtekmę įgauna respublikonai, mai svetimo krašto savistovei tau vaitę teatras liko atvertas pirmuoju
Ravingo, seniau bene GodlevsSuvalkų gub.>
Rygos gelžkelio dirbtuvėse, prie
damas. Galėtų Ameriką paremti karaliaus priešai. Jų buvo nužu tai visada nemajonus. ypač kad vokišku vaidinimu. Pribuvo daug kių, 700 deš. (Vidurys gleras, pa
Lapkričio 24 d. pašvęsta čia išmiesto skerdyklų, dirba koks 150
Vokietija, bet ir tas \ ra‘abejotinu, dytas dabartinio kafStįamr-tėvas ir Jungtinės Valstijos kišasi kartais atigšių valdininkų, dagi pats giri kraščiai nekokie) išdalyta 24 sekilmingai p-lės Petronėlės UoginPrastas darbininkas
nes už Amerikos naudą ir Vokieti brolis, sosto įpėdinis. Pasikėsini ir į vidurinius išpaniškų respubli bernaterius.,
natikių šeimynoms.
Iš katalikų taitės “rankų darbo ir namų vedi darbininkų.
y
pradžioje gauna 18 rub. mėnesiui
ja nenorės erzintiesi su kitoms mų netrūksta ir ant šito karaliaus kų reikalus, kas, sulyg terptautiš- < Kaune yra daug vokiečių, o vo Rudzinskis, tegavo 3 deš. ir Ba- mo mokykla”.
arba 60 kap. dienai. Amatinin- A
Europos tautoms. Ir ištikro Vo gyvasties. Jeigu todėl ^karaliai ir kų teisių neišteisinama. Ameriko kiškų vaidinimų ikišiol niekur, ne ronauskis 15 deš. balų. Kurių ru
karus mokama nuo 80 kap. [Hgi i 20
kietijos randui tarnaujanti laikraš devonai, nieko naudingo ne veik nai mažoms respublikoms į ne mėg buvo ; tad šitas Tillmanso teatras sai nenorėjo imti; Cipanienė pati
kap.
Dirbama 9 vai. per dieną
čiai išsitaria, jog Vokietija vien dami, gauna dideles algas, tai al sta mandagioj formoj reikalavimus padarė pradžią, ir be abejo, atlos;i dar nežino, ar jai pripažinta že>.IŠ VILKAVIŠKIO.
priima principą, kad Mandžurijoj gos tos yra už baimę ir pavojų.
didelę rolę gaivinime vokietystės’ _mė.' Vietiniai iš kelių atvejų krei-« Viškaviškio kalėjime sėdi šie ne — nuo 7 lig 6;, pusryčiams pusė
statyti, todėl juos ir suerzina.
10 d. sausio prie Yumo Recessi]
visos tautos turėtų lygias teises,
peši į komisiją, j banką, bet nieko seniai areštuoti politikos kaliniai? valandos, o pietums pusantros.
Pereitą sanvajtę Jungtinių Vals Lietuvos širdyje.
lių dirbtuJ *
_
bet tik ant kiek tas yra galimu. dados, kur gyvena karalius Manuel, čių pasiuntinys Lok perdavė Ecua("R. Garaar”).
nelaimėjo. Komisija liepė palauk-1 Kar. Vaitkevičia, Onai Stikliutė (iš Uždarbis Rygos gelžkejių.
vėse
gangreit
tėra
tik
pusė,
kaip
i
naktyj
stengėsi
prisiartinti
pulkas
Juk sulyginus visų teises, Euro
Lapkričio 26 d. Peterburge, pas ti, kol turės žemės, o bankaŠ nieko Liepalotų), Lilija Bliumais Kurdaro randui reikalavimą, kad jis
pos tautos dėl tolumo negalės išto nužvelgtinų ypatų. Sargyba pra geriau rūpintųsi apie pagerinimą taikos teisėją buvo svarstoma byla nėatsakė; lygiai ir ministerija. liandijos, 16 metų gimnazistė slap fabrikuose, dėlto kad darbo j ieš
teip naudotiesi kaip Amerika, kuri dėjo šaudyti ir tie šūviai labai iš- sanitariškų sanhgų mieste Gua- terp buvusio atstovo Povyliaus ir Vieni kolionistai nuo Jonavos, kiti stėsi du metu, per laiškus susekė; kotojų daug ir žmonės Čia veržte L
veržiasi.
Darbas nesutikus- bet
gazdino ruimo tarnus ir karaliaus yaųuil, kur siaučia maras; kitaip Peterburgo telegrafo agentūros. buk nuo Ežerėnų.
-.yra kur kas arčiau. ‘
rasta uždraustų rkštųb. Nuo se
k
* ”
kiaurus.
Daugiausia
dirbama prie
Taigi maža yra viltis, kad kokia šeimyną. Dabar rūmo' sargyba li pagazdino visišku uždarymu Pa Agentūra teisinosi tuo,/kad gavusi
niau sėdi: J. Bagdanąvičius ir I.
norp tvirta tauta paremtų Amerikos kosi žymiai sudnitinta. Paskui po namos kanalo apskričio prekėms iš žinią apie Povyliaus dalyvavimą
ir S. Dargiai. į Paleisti visai: A* garvežių. U amatininkų ilgainiui
ministerio sumanymą. O be para licija darė kfatas neištikimų res Ecuadoro. Reikalavimas buvo pa ekspropri j arijoje iš 4eip- įtikėtino
I§ SKUODO. .
Tamasauckas, V. Broliška rr Per- kits gali palikti mašinistu. Lietu
viai čia gana susipratę1: girdėti,
girdėti, -f*
Telšių
pav.
'
moj jis turi, pulti, nes viena Ame publikonų namuose ir suėmė 40 statytas šiurkščioj formoj.
Ta žmogaus .kad negalėjusi eiejiadėtri
liubak. Ištremti: B. Soskin 3 met.
aviškai, dažnai matyti —
— .
riką jį pervaryti ne įstengs, jeigu vy- J, kuriuos nužiūri, jog dalyva šiurkšti forma ’ir. suerzino gyven Taikos teisėjas siūlė siMutaikinū.
Musų kampo Žemaičiai iš seno per 100 viorstų niio Sienos ir T. kalba lietuviškai,
jos riikalavinuii pasipriešįs Maslro- vo fžpuolimę ant karaliaus rūmo. tojus. Visų pakraipų laikraščiai Povyliauš advokątas?«ienorėjęs teip įpročio tebėra linkę gerbti ri- Rugienius 2 met. per 100 viorstų skaito atsinešę “Rygos Garsą” ar
Latviai, matydami, į.
sokiuos šundaktarius. Kas tik kur nuo sienos.
lija.- Kad Maskolija, dėl Ameri
užsipuolė smarkiai ant kišimosi ne urnai susitaikir.ti.
X Kalinys. ' “Vienybę”.'
VIDURINĖ AMERIKA. ’
prarieda žmones ar gyvulius šidkad lietuviai pradeda sĮcaityti ir
(“V-tu”)
kos reiklavimo išsižadėtų savo tei
į savo reikalus Jungtinių Valstijų
Išsiųstas Nicaraguos ^evoliuci- rando. Kalbina, atmušimui negei
kalba lietuviškai, jau beapjuokia. J>
kiuo ar. tokiuo budu žolinėti, ten
sių Mandžurijoj,.tam sunku tikėti.
jonierių
vadovo
Estrados
pas
tuomjau,
žiūrėk,
iš
visų
pusių
žmonės
.. Olis.
IS
KAIRIŲ,
Nieks be reikalo ne išsižada savo
stinų besikišimų, susijungti krū
Laikraščiai rašo, kad aną naktį i
tvanais kasdieną plaukia. Tikrų
biaulių valsčiaus.
IŠ PILVIŠKIŲ,
teisių, jų kitiems ne -atiduoda. Ja tarpinį prezidentą Madriz tartiesi von visoms išpajniškoms respubli
gabeno traukiniu naujokus iš Rydaktarų musų kampe netrūksta;
Marijampolės pav.
ponijoj gi ne atsirado nei vieno apie išlygas užbaigimo ręvoliuvijos, koms; uždaryti riibežius ateiviams, 4 d. lapkričio Ka’
beveik kiekvienas valsčius turi bent
Dar- spanų
spalių menesi
mėnesį Bartininkų ’os į-Tolimuosius RytusrJNaujokai
vekejo, nei/ vieno laikraščio, kuris jenerolas Diaz prigėrė jūrėse. iš Jungtinių Valstijų/ kurie vi^n buvo valstiečių susir
pritartų Amerikos reikalavimui; vi Madriz mano, kad pražuvimas riaušes ir vaidus kelia svetimuose tarė Kairius, lig šio
us fi- po vieną gydytoją. -Šundaktarių kaime pas ūkininką Kilekaucką ?mė reižties ir priešinties vedi- I* 1
si ten Amerikos reikalaVimą labai Diazo apsunkįs susitaikymą, nes kraštuose; vietoj amerikonų,, ati- lija, padaryt Kairių
Su- yra kur-kas daugiau ir jie už tik žandarai ir žem sargia i j ieškojo karus. Todėlei kai-kuriuos suėmė į
Madriz
Diazą
laiko
savo
ašabišku
sirinkime
/vadovavo
rus datkarus turi didesnį pelną; prapuolusių nbo geležinkelio plytų žandarai ir pristatė Rygon karei
neprilankiai priima. Tas Japonidaryti rubežius iteiviams iš Ku
1 •
j "
gydymu
užsiima dažniausia mote- Po jų atsilankymui niinėtas ūki viškajam viršininkui.
Pašvintinio
*3 neprilankomas Amerikai ir jos draugu.
ir
Radropos.
Vargšas bedarbis pirmadienį atė
Dabar abidvi pusės drutina savo
r*»ižsitikėjimas gali vien arčiau
jonims rįs. Viena tokia- garsi daktarė ' ninkas buvo pas daktarą, Surašė
Šįmet, mieste Buenos^ Aires bus viliškio Sarapaaų jie
te
••
•• < •
.rišti Maskoliją su Japonija, pri kariškas pajiegąs, bet visgi neži visos Amerikos respublikų kongre- prisakė, kad
Kairių gyvena Žemelės par.; ktia gi dar abdukciją ir padavė skpndą tardy ję prie Ozolino (Rumpenhofo g.
dėti prie prašalinimo visų men nia, ar toms pajiegoms prisieis sto sas apkalbėjimui Amerikos reikalų. kunigo, nes dabar
parapi- gudresnė gretimoj pikelių parapi tojui. Į sanvaitę po to atvažiavo pas" 17) ir prašė bent kokio d|rbo/nėinių nesutikimų. Japonija grei ti mušiu, ar gal bus galima be jo
ja, tai nedaliomis
busian- joj. Ši duoda kartais labai keistus skundiką tardytojas, išklausinėjo sa jis mirštąs badu. Ozolinis jam
ka liuditojų, ir sakė, kad skundą per darbo neišrado,' ir bedarbis išėjo.
čios veltui laikomos,
ti nusilenks prieš silpną dabar apsieiti. Gal pasiseks be mūšio
Iparapijo- vaistus. Nuo rožės — juodo ka■ d iškoliją negu prieš Ameriką.
kariaujančioms pusėms susitaikyti
tino kraują ir tt. .-abiaus už vi duos prokurorui, o prokuroras pa Po valandos Ozolinas išėjo iš vi- t
I PTeisybė, Maskolijoj yra laikraš- ir užbaigti kraujo praliejimus.
lių truksę, 6 viską- pabrangę, sun sas yra pagarsėjusi latvė Bie- ves tyrinėjimą ant žandarų — daus ir rado tą vargšą ant gonkų. .
1 ^i mananti, kad Japonija nori parantienė, gyvenanti netoli Laukže- žandarų viršininkui, o ant žemsar- Jam pasirodė, kad anas miega- ir'
Galima, manyti, kad iš gazdiku pragyventi. . •
.♦
.
I n audoti iš dabartinio Maskolijos nlmo prasišalinusio Nicaraguos
Kairių kunigo užJaikymui para- rtiės, Kuršo pusėje. Si gydo įvai- gių — žemsargių viršin^ikui. Kaip kumštelėjo ii. Bet kokj buvo Ozobus toliau^ paregėsime. 1- ‘
Sausio-mėn. Vilniuje pradės eiti
k *į>numo, pradėti naują su ja karą prezidento Zclaya Amerikos rando
F
visai nustumti nuo Didžiojo bausmėms už nužudymą dviejų mėnesinis laikraštis A isuoanenė”. bonijai visa
Į JBmo, atimti nuo jos visus Si-. amerikonų, išeis toks jau fiasko, Neužilgo pasirodys jo pranešimas.
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I Teip tai žųva vargdieniai žmonės.
R > Rusiškai-Baltiškasis vagonų paJ • brikai, dėlei trukumo užsakymų,
labai Numažino darbus ir paleido
1 daug darbininkų, šiomis dienomis
ketina atstafyti 500 vyrų.
Kalvinų arba reformatų lietuvių
į Rygoje pirmiau buvo labai mažai,
£al ne viršaus per porą dešimčių
L ypatų. Bet ir tas mažas skaitlius
- atkrejpė reformatų pastoriaus Kurnatovskio(lenko)akį, kuris, jaune
le jaunas būdamas, išsimokino lie
tuviškai ir, važinėdamas iš Min
taujos, pradėjo sakyti lietuviškus
pamokslas reformatų bažnyčioje
(ant kertės Koniušenos ir Refor
matų gatvių senajame mieste).
Dabar gi jau skaitoma lietuviųL reformatų keletas šimtų 'patų, ku
rie vos sutelpa mažoje bažnytėlė
je.
Matydama tokį pasisekimą,
kalvinų dvasiški] a išmokino dar
Į vieną jauną pastorių (Geistą,
vokietį} lietuviškai, kuris dabar
i sako lietūviškus pamokslus kas
antrą šventadienį toje pat bažny
tėlėje. Klausytojų prieina visados
daug (langiaus negu per vokiškus
į pamokslus. Teip kalvinai moka
\ savo išpažintojų skaičių didinti.
“Provodniko“ fabrikas vis eina
! didyn.
Dabar
baigia
sta
tyti 2 didžiausią keliais gyvenimais
namą, skiriamą naujoms dirbtu
Nauji darbininkai j pavėmis.
j briką priimama jau nebe čia-pat
pąbrike. bet iš miesto darbo prirodoinojo kantoro (Basennaja g.).
[• Tokis būdas priėmimo darbinio
kams esąs . patogesnis: prisirašiu
sieji miesto kantore kandidatai pri
imami iš eilios ir be tautos skirtu. mo- •
‘
t Vienos rygiškės firmos pasiuntinis Adolpas Blokas, atiiešęs 8500
rublių krepšyje į Biržos banką, at
sisėdo ženklelio parašyti, o krepšį
su pinigais pasidėjo šalia. Parašęs
nori imti krepšį—o to jau nebėra.
* Miklaus vagilio butą.
Pereitą sanvaitę iš Smito maga
zino, Arklidžių gatvėje, nakties me
tu vagįs išnešę 40 šautuvų ir 20
revolverių. Visi tie ginklai buvę
labai brangus ir todėl nuostolis,
esąs didelis.
,V(“R Garsas”).
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sentikių 13081 žmonių abiejos ly i sijos protokolo 1872 m. “poselen- BRANDUMAS PRODUKTŲ
dijimiT tapo
MUŠIS §U .PLĖŠIKAIS.
usta davinėti ko visuomenės yra m
>nė, kurio#
ties, apsigyvenę j jie buvo 730 vie
YĮ>siiunti, Mich. Atk/kna čia kias nors
perdėtiniams, ideališku- tarnu p
,iyti banda
tų 4 pavietuose: Eaerėnų, Kauno, liūs vyriausybės rupesčips mažai gio prodyktų. jKas gi tą brangu traukiniui su auksu, stacijos urėd,- teipgi imti
9 noi s dovanas savę “Katalikas” ir jo sandarM^5
Ukmergės ir Panevėžio, kituose pagerėjęs. Daugiausia tame esą mą padaro? Earmerys auginantis ninkai suėmė tris nužiūrėtos vyrus nuo ateivių
nuo garlaivių' ninkai ir pritarėjai.
gi pavietuose sentikių^vis^mebuvo. kalti palįs “ppaelencai" — kam
besi su k iaėjaučius prie traukinio. kompanijų.
Dauguma šitų sentikių dirbo nuo jie savo ūkį mažai daboją, tik nuo Į orą pavyzdžių. Midiigane yra Tuodu vienok išsitraukė revdlve
[ ves, žinoma,' sprendimas priguli
GAISRAI. .
modami nuo dvarininkų žemę; be lat laukią visokių pašelpų |uo vy daug vaisinių farmų. Bačką obuo rtus ir nušovė bagažo prižiūrėtoją,
visuomenei ir kad ji žinotų, kas
Peorria,
IU.
udegė
čia
arkli1
žemiai gi užsigindavę vežiojimu, riausybės. |
lių farmefys parduoda, su prisiun- o bilietų pardavinėtoją mirtinai su
lenkų daroma, “Lietuva” tos vi
dės
Hovendo.
Bešigelbėdama
iš
sodininkyste ir dailidyste. Apskri . Ir vyriausybė nebežinojo kas be timu Chicagon^ už i dol.; atskai žeidė; bet visgi trįs vyrai tapo
degančios triobos iššoko nuo augs-1 suomenės informacijai ir rašė,
tai jų pragyvenimas buvęs neblo- daryti: kur gaut ištikimų vyriau čius išlaidas, /armeriui už viską
f'- ~ 1 . • • ■ .
I
turinių lubų an|t gatvės moteris girdėjo ne nuo lenkų, bet nuo ski. 'K
\.^.
sybei “poselencų". Teip Murav-, lieka nedaugiau kaip 60c. Tuom
su “Lietuva“ kuri Į nei nežino
Lenton Davidson su dvejatu vai vakų ir čekų, būtent, kad lenkų ma
jovas
protegavo
sentikius
ir
buvo
tarpu
vaisiy
pąrdavinėse
už
obuo

ATSTATĖ
NUO
VIETOS
laikraščių
pagrrsu
GI- kų. .Visi trįs užsimušė. Sudegė tuos
Taigi Muravjovas pirmučiausia
noma lenkiškų
mūšio prie
Gruenwaldo
prieš
vokiečius,*
tuo-tarpu
Potalius
ima
2
—
5c
už
vieną.
Už
vyš

mus.
Patėmijim
“
Lietuvoj
“ ti
RIŲ
UŽVĘtZfiTOJĄ.
aprūpino sentikius nuomojamomis
kaktuves panaudoti demons^aįcijąi
ir trįs arkliaL
povas
nelabai
pasitikėjo
sentikiais;
nių
bušelį*
didieji
vaisių
pirkėjai
kYaskington,
D.
C.
Prezidentas
pęs
parašytas
be
jokio
susizin^j
žemėmis. Jisai 1863 metuose už
prieš ryjančius smulkesnes, silpnes
mo
lenkiškais
ikraščiais.
T
gynė dvarininkams pasibaigus ter jisai atmetė 3000 sentikių prašy farmeriui moka t dol. ir jis pristato Taft atstatė nuo vietos girių užnes sutautas
vokiečius.
\'isuomenė
St.
Louis,
Mo.
L
7
d,
sausio
už

kad
“
Katalikui
”
to
pakak
minui prašalinti sentikius nuo nuo mų, kurie norėjo iš Rusijos per jas savo lėšomis Chicagon. Tuom veizėtoją Pinchotą už laišką ra sidegė . čia barzdaskutykla esanti kimės,
tegul todėį ir sprendžia, ar. kelti
sikelti Kauno gub., bet jisai nieko tarpų Chicagoj vyšnias parduoda šytą senatoriui Dolinger, kuris jį
ne
reikės
mojamųjų žemių ir imti mokesčių
tokią
Sujungtų tautų demonstra
apačioj
Cambridge
ir
Barnum
ko

neturėjo prieš vokiečius kolionistus po
15c. už kvortą, tai už perskaitė senate, Rašte tame buvo
reUria
geisti,
daugiau kaip 3 rub. nuo dešim
ciją,
ar
ne, nes keiti skyrium ir
iš Lenkijos. Teip pat užvylė vy bušelį išpolą $4.00—4.80. Taigi išduotos tūlos paslaptys. ‘ Pirichot telio. Ugnis greitai išsiplatino ir vienos dūdos
tinės. Beto sentikiams buvo per
dagi
šnairuojant
vokiečių ryjan
riausybę ir atkviestieji rusai iš vi aišku, kad didžiausią pelną iš vai vienok ne nusiminė, liet tiesiog at apėmė visą hote|į. .Vienas ugna- pūtimo, orchestroj! visoki ihsl
leidžiama konfiskuotos žemės. nuo
čioms
tautoms
viena
ant kitos,
ne
gesys sudegė, šeši tapo pavojingai
__ II-II---- E
1
2
smulkių bajorėlių ir valstiečių. durinių giib.; daugumas jų su sių turi ne jų augintojas, bet, tie kako kongresan ir geriau dar pa apkulti. 200 hotelyj apsistojusių turėtų prasmės, tokios ■ smulkios
grįžo atgali - ,
kurie prie auginimo nieku ne prisi aiškino savo apkaltinimus. Ne
Muravjovas buvo įsakęs atiduoti
svečių ugnis nakty j išvjjo ant gat demonstracijos vokiečių neąugaz. 1 <
šitiems naujiems gyventojams tuš . Gen. gub. -Potapovas betyrinė- dėjo. Tas ,pąis i yra ir su kitais! reikia užmiršti, kad Pinchot Roose- vės tik naktiniuose drabužiuose, dys-.
ylvelto girių užverzda paskirtas ir
čias, likusias nuo senųjų gyvento dams “poselencų” padėjimą paste produktais.
Kaip žinome (teiį^gi žinia ne iš
daugelis nespėjo nei kojų apsiauti.
yra jo draugu. Reikia manyti, kad
jų triobas, o teipfpat padėti pini bėjo, kad pavestosios “poselenlenkų gauta) čekai ir slovakai,
Nuostolius
ugnies
padarytus
skaito
gais ir grūdais. Muravjovo sū cams” žemės tankiai pereina į vie JUODOSIOS. RANKQS DAR jo atstatymas pagimdys nesutiki- ant 150000 doL
bent Chicagoj, mano eiti išvien su
tinių gyventojų rankas.
BAS.
•
/nus Tafto su Roosevelto,draugais.
nūs, buvęs tuomet iKauno guber
lenkais; Maskolijoj, gi riftinai tr
Todėl general-gubematorius PoNne York. Nuo gyvenančios
natorium. buvo pataręs atiduoti
baltarusiai
atsisako dalyvauti lenkų
Burnside,
Ky.
Miestelyj
Planem
tapovas labai
labai norėjo išleisti to čia italijonės Jozefinos Genzardi
AP5INUODINO.
rusų kolionizacijai konfiskuotus di
rengiamame apvaikščiojime. To
sudegė
namai
Modos
Cardes.
Ug

Syracuse, N. Y. Čia nuo teip
delius dvarus, bet pats Muravjovas kius įstatus, kuriais butų ginama Juodoji mka pareikalavo 800 dol.
nyje pražuvo dvi moterys ir tre- dėl ir lietuvių visuomenė turi pati .
tam pasipriešinęs skirdamas tuos pavestas koli<ionistams žemes par Kadangi moteris pinigų ne davė, vadinamo “Cream Puffs* ir “Cho- jatas vaikų.
pasirinkt, kaip tas sukaktuves ap
__ ___ 9___ ____
Bet tai atėjo į jos gyvenimą du vyriš colate Eclaires”. apsinuodino 27
konfiskuotus dvarus rusų dvari duoti vietineiems gyventojams.
vaikščioti, ar tą apvaikščiojimą pa
Trįs iš jų turbut turės
ninkams. P. Stankevičius rašo, tam pasipriešino valstybinių turtų kiai, pririšo, ją prie kėdės ir na ypatos.
naudoti kaipo demonstraciją prieš
Roanoke,
Va.
eitose
aplinkinėkad tai buvusi didelė Muravjovo ministeris Liėven. 1873 m- L*©* mus uždegė. Ji, atsipeikėjus nuo mirti. Viena ypata apsinuodino se išdegė miestelis Bramwill. Nuo vokiečius, ar vien kaipo paminėji
klaida, nes rusai dvarininkai už ven nutarę dargi visai nustoti išgąsčio matė vis arčiaus einan nuo sudarytų blekinėse pupų.
stolius ugnies padarytus skaito ant mą pergalėjimo vokiečiu zokono,
vylę vyriausybę.
Norinčių gauti kolionizavuš Vilniaus ir Gardino čią liepsną, bet nuo kėdės negalė
susijungusių lietuvių, lenkų, toto
250000
dol.
^SUSALO 75 JAUČI
dyAai žemės terp pravoslavų ir sen gub. Bet Potapovas savo keliu jo pasikelti., Patėmijo yienok ug
rių, maskolių, baltarusių ir rusi
Federal, IU. Sniege nuklijnpo
tikių — bežemių ir buvusių karei nuo naujų kolionistų reikalauda nį kas nuo gatvės ir davė žinią
Pittsburg, Pa. Sudegė čia trijų nu. Demonstracijos Uiti, vertė, Jei
vių — pasigarsinę apie 3000 šei- vo pasirašyti, kad *jie pavestųjų ugnagesiams, kurie dar į laiką at čia gabenantis Chicagon jaučius šeimynų apgyventi mediniai na- gu jas kelianti atstovauja didesnę
mynųi Tuo tarpu smulkesniųjų jiems žemių neparduos ne rusams kako ir moterį nuo mirties išgel traukinys. Kol jį tarnams pasise mai. Sudegė teipgi dvi ypatos, pajiegą. Apvaikščiojimuose peTr
kė paliuosuoti, sušalo 75 jaučiai.!
, ,
vietinių gyventojų buvę ,kaip pats ir nuo vyriausybės toliau nereika bėja.
viena pavojingai tapo sužeista, o galėjimų turėtų dalyvauti visi prie
laus
jokių
pašelpų.
Muravjovas skyrė, tiktai 800 šei
likusiems namų gyventojams su pergalės prisidėję, taigi mušyj da
SNIEGO DARGANA.
NUTEISĖ.
mynos. Iki spalių mėn. 1864 m. '-Potapovas teipgi svajojo apie
dideliu vargu pasisekė gyvastį iš lyvavę. Atskirai nebūtų prasmės
U’innipeg, Manitoba. Laike pas New York. Teismas nuteisė mo
jau gyvenę Kauno gub. apie 653 pirkimą nu}) vietinių dvarininkų
nešti. ■
nei demonstruoti, < nei džiaųgtiesi
rusų šeimynos. Muravjovas teip- dvarų ir jų išskirstymą koi ioni kutinės sniego darganos, siautusios kėti 25 dol. bausmės 4 streikuojan
iš
pergalės, jeigu neyisi dalyvauišilgai Minneapolis, St. Paul & čioms bliuzių dirbėjoms už laikymą
gi gerai supratęs, naudą, kad ru stams. •
NELAIMEE ANT GELŽKELIŲ fojai apvaikščiojime dalyvautų.
Plačiau buvo vedama kolioni Soult St Marid gelžkelio, sušalo sargybos prie dirbtuvių. Merginos
sai apsigyventų vienoj vietoj, —
Erie, Pa, Netoli nuo čia pasa- Teip mums tie dahkai išrodo. Bet
zacija
sulyg Potapovo išdirbtų ko šešios y-patos: šerifas iš Weyburn, bausmę užmokėjo vienais centais.
krūvomis^ Bet dėlei stokos ski
žierinis traukinys įbėgu į prekių mes kalbame savo vardu, o ne vi+
riamos žemės plačiai tai negalė lionizacijos įstatų tiktai prie jo keturi vyriškiai ir |iena moteris. Suskaityti juos teismo urėdninkams traukinį. Prie to 3 ypatos tapo suomenės.
t j ’ - B j Ij
ję įvykti. Toksai iŠskaidimas sulyg įpėdinių. Nuo 1874 m. iki 1883 Rado vieną negyvą taiką įsikasusį užėmė beveik valandą laiko.
ant vietos užmuštos, o daug žmo * Jeigu dėl to apvaikščiojimo terp
nuomonės vyriausybių, esą labai apgyvendinta Žemaitijoj 525 šei į šieną su dvięm seserims. Mergai
nių likosi sužeistų,
mus turėtų kilti vaidai, tai m
POPIEROS TRUSTAS TEIS
kenksmingas: kolionistai patenka mynos iš 2262 žm. ibie jos lyties. tės buvo,dar gyvos.
n uomonėj, geriau
MAN PADUOTAS.
1
I
po svetima įtekme. ' Rodėsi, kadi Pravoslavų buvo 372, sentikių —I
Pijttsburg, Pa. Tunelyj netoli kilmingo apvaikŠčiojimo atsi
Se~ou York. San junga popieros
NUSĮBĄNKRUTINO.
kolionizavimas sekasi, bet išti- 92, vieriatikių — 57. Sulyg už-i
Węst Alexander. Pa., susimušė du ti. Pakaktų mišių bažnyčiose;
fabrikantų
likosi teisman paduota
siėmimo:
193
šeimynos
buvusiųjų
Cleveland,
O.
South
Cleveland
krujų nebuvo nusisekęs. 4867 m.
gelžkelio traukiniai. Prie to vie vaidai daugiau mums blogo a
Kauno gubernatorius Kaznačėje- kareivių, 65 žandarų paoficieriai, Banking Co. uždarė savo banką, už suokalbį ir išnaudojimą žmoniųL nas gelžkelio tarnais tapo .užmuštas,
vas labai juodai nupiešia tuos vi 3 buvusieji miškininkai, 4 iš paru- inkorporuotą ąnt 150000 dol. Ban Prie sanjungos priguli 140 popie o keturi sunkiai sužeisti?
dos suteiktų.
Ir
sus rusus kolionistus. Per 4 me bežio sargybos ir 12 buvusiųjų kas turi depozitų už 2 milijonu do ros dirbtuvių.
Amerikoj pakelta ne
tus, tiesa, apgyvendinta 165 vietos valdininkų. Žodžiu, 51 procentas liarių. Ątseis gal depozitoriams
VETUOS. 1 . :
J svarbos. Juk
TRŪKSTA ANGLIŲ
su 1206 šeimynomis, kurioms pa kolionistų^ nieko bendro neturėjo nemažai pinigų žudyti.
' Naujos Škotijos pakrantėse siau Europoj vokiečių ry
Beloti, Wis. Čia trūksta jau an
vesta 18738 dešimtj žem. ir iš su žemdirbyste. Žinoma, didelė
tė smarkios jrėtros, laike kurių toms; nors ir norė
glių.
Jeigu jų ne atgabęs, reikės
SLIDUS
LEDAS.
šitų
kolionistų
dalis
netrukus
ar
• APIE LIETUVOS KOLIONI duota pašelpos visokiais dalykais
pražuvo 12 žvejų lai vėlių su 60 negalės, bet Amerika} ir noro
New York.. Čia dėl slidumo pa uždaryti visas mokyklas ir dirbtu
ant 109825 rub., bet vistik, galima pardavė ar atidavė nuomoti gau
ZACIJĄ.
žvejų. Užkilus vėtrai, žvejojo 25 bėti kitus trūksta.
siliovė
vaikščiojimas gatvėmis. Li- ves, nes jau dabar trūksta anglių
tąsias
žemes,
*1882
m.
sulyg
rei*
I.
sakyti, visas darbas nuėjęs ant nie
laiveliai; 13 laivelių prisigriebė
Paskutiniu metu Lietuvos visuo kų. Dauguma gavę po 9-—12 deš. klavimo gen.-gub. Totlebeno ap gonbučiuose yra apie 700 žmonių jų apkurimui.
prie kranto, bet kas su kitais atsi- tovių mūšio prie Gnejjwaldo
menė gana smagiai buvo sujitdin- žemes, pragyventi- negali, turi jieš- skaitą ta, kad iš 1974 vietų 460 tai sužeistų parpuolus ant gatvių j trįs
ko, nežinia.
mus pačių turėtų gimti vaidai
- ta vyriausybės sumanymais pirkti koti uždarbiij pas vietinius gyven yra 23% buvjn perleista pašaliniams ypatos tapo užmuštos, o vienas vai TURBUT PROTAS SUSIMAI
nesutikimai, ko mes ir be to'
ŠĖ.
;
Lietuvoje dvarus ir dalyti rusams. tojus, kurie šitų koliooistų labai žmonėms. Eš kitų general-guber kas sušąlą! .t
vaikščiojimo turime
Bullinger, Tir. ■ Netoli nuo čia
Dėlei to mtAų atstovai apskelbė nemėgsta. Sentikiai pripratę basty natorių ypaė rūpinosi kolioniza
mažmožį daugiau nq
gyvenantis farineris Kimbler, su
'TEISINGAI. ~
laikraščiuose laišką į visuomenę tis po svietą nepajiegia apsigyven cijos dalykais Kochanovas. Jam
musų nuomone, gei
Cleveland, O. Cianykštė mie kirviu užmušė savo pačią,. šešių
prašydami, kad jiems praneštų tik ti ant vietos ir užsiimti ukiu. Pra pridera sumanymas pavesti kolio
laikytiesi
noumonės
metų sūnų, trijų metų dukterį ir
ras žinias apie skiriamuosius ru voslavai atkviesti daugiausia iš nizacijai “instrukci jinius“ dvarus sto rodą užgyrė • padavadijimą,
Rutkausko,
jo straipsnį) j tilpusią
Pereitą
sanvaitę
Jungtiniuose
20 metų giminaitę , pa va j ingai su
sams dvarus. • Apie vyriausybės Kurliandijos jau pametė “rusų ir pirkti su pagelba Valstiečių Ban- kuriuom uždeda bausmę 100 dol.
Valsčiuose
buvo
me
“
Lietuvoj
“, kuris, kaip manorišo
271
pusiant teatro direktorių, kurie leis žeidė. Atlikęs su šeimyna, su pei
sumanymą kolionizuoti Lietuvą veidą ir papročius“, esą labai abe-^
£kall įM
bankrutinimas,
a
me
,savo
stfaipsnį
i
ant
14
dauBet tie Kochanovo sumanymai eiti į vietas teatro lankytojams pra liu pats perplovė sau artęriją.
1 buvo gana plačiai rašoma musų ir jotini, kaipo buvusieji unitai, ir
dalyką su broliu dakt. ru: palikti
glau negu užper
lenkų laikraščiuose. Bet pati vy sulyg • tikėjimo. 'Terp kolionistų tuomet nebuvo priimti finansų mi- sidėjus perstatymui. , Padavadyjivisai nuošaliai ats|tikimūs buvusius
SUAKMENĖJĘS KELMAS.
mas teisingas, tik kasžin, kaip teis
riausybe ikišiol apie tai mažai gar nesuprantamu budu buvo atsiradę nisterio Bnn^e.
f
Visi,
besisti
pusė
tūkstančio n^etų atgal li
1
sutaikvti
S
y
dury
Minės,
Gonadoj.
Beto Kochanov pirmasai pa mai į tai žiūrės.
sinos!, varė savo darbą lyg paty 57 katalikai. Buvę ir tokių rusų,
šiaurvakarinių gelžkelių kompani tai dar vaidus kelti, geriau 4
Čia
anglių
kasyklose,
giliai
po
lomis. Dagi Demidovo, Valstie kurie gavę žemės ir pašelpą, par akino ministefius, kad kolionizacija
žeme tapo atrastas kelmas jau su jas su strejįcuojan^iais vėžių nu biau rupintiesi dabartiniais ir i įtėičių Banko skyriaus - Kaune direk davę žemę ir pabėgę. Apkainuo- sentikiais, gali būt išnaudota ne SUSTABDYTAS GELŽKELIO
akmenėjęs. Tai -stebuklingas (čia statytojais pasiliko be vaisių; ta tęs musų reikalais, kurių mes I
TRAUKINYS.
toriaus, atsiliepimas ant Lietuvos damas vertybę žemės, gubernato tik prieš lietuvius ir lenkus, bet ir
me be galo daugį; visi apru]
Salt Lake City, Utah. Netoli jokio stebuklingumo nėra? Rėd.). ryboj likosi su visu pertrauktos.
valstiečių balso, tdpusio rusų laik rius mano, kad vyriausybė išleidus prieš vokiečius iš Pabaltijos ir
priderančiai
neįstengiame.
būdas
Nusileidus
rį
olą,
reikia
4d
Calient, Nev. tvanas sulaikė San
raštyj “Rieč“, yra dar lyg mėgi aP’e 578000 rub. ir 80 valstybinių Prūsų.
f
Rock
Island.
UI.
Dėl
anglių
“
Katalikas
“
blgoja ,kad <fcl
Du kiti' general-gubernatoriai Pedro, Salt Lake & Los Angeles minutų eiti prie savo darbo ir tai
nimas pasiteisinti, jog Vafet. Ban fermų visai tuščiai, nes toji koliostokos
likosi
uždarytis,
čianykštis
“
Lietuvos
”
pa<ėrqijinio
lenkiškie
po jūrėms, o Viršuj vanduo ir gar
kas neužmiršta ir vietinių gyven [ nizacija “negalinti vesti į vietinį Orzęvskis ir Trockis mažai ką pa gelžkelio traukinį? Traukinyj yra
Arsenalas
ir
per
tai
1700
darbinin

ji
laikraščiai
giria
“
Lietuvą.?,
- 0
apie 150 važiuojančių. Kadangi laiviai plaukioja, apačioj saus/.
tojų reikalų.
gyvenimą rusiškų numanymu“. darė dėlei kolionizacijos, /Pne
kų neteko darbo.
peikja “Kataliką”, j Jeigu teip dizBagrano Ant.
teaukinyj yra pakaktinai valgio
Trockio
1900
m,
buvo
tirinėjama
ro lenkiškieji laikraščiai, tai u
Bet dabar iššėjęs vyriausybės Dėlei to Kaznačejevas pataria vi
kolionistų ‘padėjimas.
Pasirodė, produktų, tai bent važiuojanti ba
ingoj ima i s reikia j|rię jų kreiptieji,
kaštais naujas veikalas Vilniuje: sai rinstoti užsiėmus kolionizacija.
kad nuo 186« m. iki 1900 m. ap do nekenčia: bet,%anglys išsibaigė, BURCEV ATKAKS AMERI
“Viienškyj. Vremennik” IV aiš > Panašiai nupiešia kolionistus
nes jie tą•<įdaro » kusižinoj*
KON.
gyvendinta. K^iuno gub. 2129 šei todėl apkurimui vagųnų renka
kiai pabriežė vyriausybės politiką 1868 m. pulkininkas Saltykovas iš
New York. Atkakęs Amerikon
mynos “rusų poselencų“ ant 33- vėžių medines paramas. Kadangi
kaslink musų krašto kolionizavimo. siųstas gen. gub. Potapovo to da
637 dešimtinių valstybinės žemės, telegrafų vielos buvo nutrauktos, anr garlaivio “Adriatic” jaunas žy
NĖRA KĄ K
ŠČIUOTIS.
Tos knygos pradžioj Vilniaus gene lyko tyrinėti į Kauho gub. Todėl
Eliaševič-. pra
tačiaus gautas vietas apleido 593 tai tik dabar dažinojo apie trau das. Izaakas
gen.
gubernatorius
Potapovas.
su

“
Katalikas
”
,
si
nyj “JubilėF
ralgubernatoriaus
kanceliarijos
nešė, jog atkanka čia ant garlaivio
šeimynos ir į vietinių valstiečių kinio miklimpimą.
jaus
reikale
“
,
tilpus}ame
No. 1 šių
viršininkas p, Stankevičius pasa tikus ministerijai 1868 m. visai nu
“St Louis” iš Paryžiaus garsus
rankas perėjo 21,8% dovanotosios
metų,
teisina
pasielgimą
komiteto
koja apiė apsigyvenusius, musų stoja lig laikui tokią kolionizaciją
caro šnipų išdavinėtojas. maskoliš
KONTRABADISTES.
žemės.
1
svarstančio,
klausyįną,
kaip
ap-_ ir bent visuomenės
krašte rūstis, kaip vyriausybes veik daręs.
i
“ ■
. . • .
I
Be to 1876—1901 m. buvo išlei •Nnv York. Čia likosi suimtos kasis revoliucijom erių s Burcev.
ta įvairiais laikais/ kad daugiau
Pačios vyresnybės prisipažino, sti įstatai, kuiliais padidinta plotai dvi chicagietės moterys,' Mary Burcev renka dabar medegą iš vaikščiot sukaktuves mūšio prie gelbon šaukti. Ne
Gruenwaldo, kuris nusprendė ne kad visi šoktų sulyg
priveisus musų krąšte rusų. Ru jog Lietuvos kolionizacija nenusi
rusų apgyventos žemės. Sulyg tų Weber ir .Cą{Karina Schwarz už rodymui, jog Peterburgo policijos susidėk su lenkais, bet tas sukaktu sai — kaip sako Stankevičius — sekusi. V. Stankevičius visą už J
perdėtinį
Karpovą
nudėjo
rando,
įvežimą moteriškiems drabužiams
ves apvaikščioti skyrium; sako^jog mėtotai reikalingi.
. pradėję apsigyventi Lietuvoje nuo tai kaltę suverčia ant Muravjovo įstatų: sentikiąi nuomininkai )iek& audinių iš ujsięnių be muito, šnipai.
amžinais
činšininkais,
o
paskui
ir
su ta nuomone sutiko plačioji vi
16 amžiaus. Buvę tai daugiausia* įpėdinių: jie nemokėję, girdi, per
Juodvi užmokėjo bausmės po
sentikiai pabėgėliai iš . Alaskolįjos galėti įvairių kliūčių. Po Murav savininkais. Tokiu budu skaitlius
suomenė, ką parodo platus raštai,
SVARBUS IŠRADIMAS.
užtikrina,, ,jog
$7500.
_Skundėjas
,
„
rw
f)
L1
IŠ CLEVELAND, OHIO.
dėlei tikybinių persekiojimų. Kaip jovo galvos kolionizacijos daly rusų šeimynų turinčių žemę pa šituodvi
J.
Veiraičk), Arlausko, Dr. A. Rut-;
Prašalinimui traukinių susimušimoterys per paskutinius
kausko ir kitų.
, jie seniau čia gyVenę tikros žinios kais faktiškai užsiimdavę nebe ge- didėjo aut 1000.
Po
nesusi
,
mų,
kurie
Amerikoj
net
per
tankiai
keturis metus
1 * ‘ , įgabeno
’’
be ranto
(“Lietuvos Žinios“).
nė-ą.
įdig^izacil
neral-gubeniatoriaj, o liustraci jičianykščios
lietuvi
atsitinka,
.
paduotas
gdžkeliams
prekių uz $ 160000.
Pirmutinis vyriausybės sumany nės komisijos. Bet toms komisi
naujas išradimas išbandyti. Tasai
jos nors kartą susirišo: vienan rj’’’
ai '
mas kolionizuoti rusais Lietuvą ki joms kolionizacija mažai rūpėjusi:
šin. Laike tautiškojo Susivieny-naujas išradimas ne tik parodo, ar,
SLIUBAS PRIE MOTINOS
lęs tiktai po pirmajam lenkmečiui, jos turėjusios daug darbo betvarjimo seimo 190B m. paskutiniu
vežės liuosos, bet prietaisa, jeigu
• KŪNO.
1839 met. Bet išpradžios tasai kydamos visų krašto valstiečių rei
kartu, žybtelėjo nesusipratimo ki
ne liuosos, pati stabdo traukinį.
Sterling, III. K rašos urėdninkolionizavimo darbas ėjęs sunkiai: kalus. Po Muravjovui ypač ne
birkštėlė ir užgeso. Lajke Rymo
Mėginimai pasisekė kuo geriausiai.
kas
Ira VVJutf ir augštesnės /mo Bet įvedimui naujos prietaisos rei-i
ujedaug kas buvę padaryta. Dar mokėta parinkti kandidatai kolto- RADO TUNELI VEDANTI I
K. Susiv. seimo Kjoęįm. norėta
kyklos mokytąja EI mada (km i gan
1867 m. general-gubernatorius Ba nizacijai. Atriradę visokių ver
atnaujint
nesusipratimus, bet be
kia
dar
trečiąją'
vėžę
pridėti
aut
BANKĄ.
likosi suvinčiavoti prie pasimiru visų gelžkeiių, kas reikalaus labai
ranovas aimanavę^, kad per tiek telgų. kurie gavę žemės, perleizdapasekmės. Dabar kaipi rodos €>eNew York. • Gyvenantis L vienų
Mat motina,
laiko teip niežai buvę nuveikta: vę .vienatiniams valstiečiams. Kai- namų kelnorėj Isidor Garbus at sias motinos
velando lietuviai stipriai terp sjmm
llidelių išlaidų.
'
. ‘1
mirdama,
reikalavo,
kad juodu
tegalėję sutverti rusų dvarininkams kur paduodavę prašymus ir katali bėgo į policiją jir pranešė, jog pra
vęs susirišę. Tas pasirodė pirmM
vos tik 2 majoratu (Jurbarko ir kai prižadėdami priimti pravosla- puolė jo svainis Finkelstein; jog imtų tuojaus ŠI i ubą.
dieną sausio šių metų, nes tą dieffl
VANDENS NUNESE INDIJOTauragės), o rusų valstiečių ap viją, jei busią r^uota jįems žemės. po malkoms rado olą ir mano, kad
skaitlingai lietuviai viešai pasini
NŲ KAIMĄ.
gyvendinta tik apie 158 šeimynas.
Flagstaff, Arizona. šito*: ap
Nors Muravi o
** įpėdiniai
*
ap toj oloj jo svainį nelaimė patiko, NERADO ŽMOGEDŽIŲ GYdė, trečią valandą po pietų
.
; j.. Ant tikro kelio pastatęs kolio Lsigyvenusiais
linkinėse, užtvinę vandens su visu
VENTOJŲ.
olionistais
visgi PoKcrja susekė, kad tai ne menka
yra Acme salės. Dar jaunas lietuvio
nizacijos dalyką tiktai Muravjevas. daug rūpinosi
Keli kahfcirniečiai atlankė gar nuplovė indijonų Suvaisia. kaimą.
darydavo tiems. kokia ola. bet tunelis nukastas per
ne viii kas benas užgriežė gražią jžehgfl
Tuojaus po numalšinimui maišto “rusams posete nis“ visokius pa-| gatvę, viena dal
Paskui pasirodė ant scenos chotaM
prie banko.! sią salą tubr-31. Kali/oruijo> už Ar prie to pražuvo * kiek žmonių,
Muravjovas pradėjęs apgy vendinti lengvi luinus tai ėlci mokesčių? tai kita į jubitierio krautuvę. Tuntdv lajoj, kur tikėjo rast? žmogėdžių dar tikrai nežinia.
tuva”, Dr. Rutka
lietuvi ši® mergaičių, baigusių
'Lietuvos kraštą rusais dvarinin dėl karei viavinį
retų.
Todėl išai
duodavo pašei-1 ties gatvės viduriu buvo užgriuvęs žmonių tautą. Apsiriko vienok.
kokio neituose metuose švento Jurgio lifl
kais ir mažažemiais. Jisai ypač pas: steigdavo nokyklas, kredito] ir gal užgriuvo ir jo dirbėją Fm- Ant tos sales žmonių nerado, ji
NE DUOT. IR NEIMTI. ,
jtuviską mokyklą.
atkreipęs savo domą į rusus-sen' r c York. Ateisiu užveizdos
ir tt. Bet vis tai. jiems |keisteiną.
tikius* 1862 m. buvę Kauno gub. mažai ką padėdavo. Sulyg komt- bus tapo suarė

IŠDIRBO LADKO

LIETUVIAI AMERIKOJ

1

vepo atlošta trumpa komedija — sanvaitėj. Slasauckis teip tam gaii- torius, _ ____ -1--—
Nuo karo su rusais pabaigos
M. D. nariy yra
Papusk drugnius #ėjalt;
ėmęs,
ne;
tėjo,
savo
žodį,
turbut,
ptuvių
grįžta
naitfoh
pas
tėvus
ga"Vienas iš musų turi apsivesti”. cijonui tikėjo, kad, noriai butų vis
Japonija
mokėjo
ir
mokės
kas
me

' Linguok žalias medeli t
Pazmrųxfr nuomonių, niekurie i|
įsidėdamas. S’t0 manę putinai atsisveikini, kaip tas yra
Roles gerai lošė, su grynai lietuviš ką atidavęs. Mat Slasauckis turi na į kišenę
tas per 100000000 jenų *($50000- — Ruduo, nebi žiedų!
jų, kaip ir minėta komisija princ*
priimta daryti. Sitų ėiamų ji papa
ka iškalba sekančios ypatos: Anta mėlius vertės 700 dol., už kuriuos svajonės Sapnuose nebuvo
000) sumos ir palukenų. Stovis
poliškai nesutinka su T. M. D,
nas
paukšteli,
Čiulbėk
linl
niekuomet neapleisti ' dauTeip pat ir toliaus nebuvo teip, grįžta
1
nas Bukauckas, Simonas Kinutis, ratoms išmokėjo 1400 dol., o Qo°
panašus j Anglijos stovį gentkartė
tvarka: yjenur išrodo, jog, pavvzSunešk, suskk lizdelį
giaus.
Tai yra •Šventą’ prieglauda,
kaip
aš
savo
svajonės
sapnuose
j
doliarių
liko
išmokėti.
Tas
Agota Preikiutė ir Vladislovą No
dm, tokia tvarka, kaip yra Lietu- i
tam atgal, bet Anglija visas savo Nes dar nėra šįalnos.
reikaitė. Laike dainų ir perstaty galicijonas apsigyveno pas Sla- buvau matęs. Išgirdau miiziką, 1iš kurios net jo»*vyru? nevalia jos skolas išmokėjo. Japonijos gi sko^
vių Socijalistų Sąjungoj (su H.
Žydėk,
mirguok
gėlelė,
1
P* *’O
mo lietuviai, kurių buvo su vir sa tiekį, Aįit rytojaus, išėjus vi- pamačiau . visą chorininkių:vaide- išvaryti.
los yra sunkesnės negu tauta gali
Linguok
svyruok
galvelė!
suotmu
balsavimu) butu geresnė ;
Būdama tris diėnas pas savo vy
šum 2000 ypatų, užsilaikė kuo- sięms <£1rbpn. svečią paliko na- liučių buitį baltuose kaip sniegas,
‘r T. M. Draugijai; kiti gal mapanešti. Teisybė, valstybė įieško Mums tu leistai gamtos
puikiausiai. Po perstatymo grie mieje bemiį gant. Pietų laike vie- rūbuose aįplink aukurą sustojusių rą, ji nei valgo, itei geHa ir nei iš budo atmokėjimo skolų ir visaip
jog tokia tvarfatį^ kaip vra
Norint liusa širdis,
žė lietuviškas benas smagius šo- nas bu r din1 ;ieris, parėjęs namon, ir giedančių giesmę Perkūno gar tolo nesileidžia savo vSrč. Jei ji stengiasi pagerinti imperijos var
Liet.
Rymo Katalikų Susivienyjineb
’
^tmainys,
Gamta neb'Ui
: kius. Linksminosi lietuviai ir lie- rado Itlupilėtus kuparėlius ir vi bei ; ]>askut mačiau šienpiuvius ir peržengia šitą tkisyklf, tai kitos dą Europos turgavietėje. Tu<3 tar
■ne, butų T. M. D. tSiCętnė; ki
Laikas ženg sau keliu
lenam grėbė jus lankoje, bet vis tai ne “Sesers” išbraukia ją iš savo drau pu žmonės stena po sunkiais mo
, tuvaitės iki vėlam vakarui. Nors sas pakavo^es išverstas,
taip kalbant: klerikalai gal norė
salėj buvo daug lietuvių, nors bu paėmė 80 < J. ir laikrodėlį, kitam buvo teip, kaip aš buvau laukęs. gijos ir nei vardo jos nepamini kesčiais ir tūlose vietose reika
tų, kad viskas eitų klerikališkii ke
vo ten' katalikų, evangelikų, soci 60 dol. I; svečias dingo už de- Kuomet muzika, pagavnsi mano daugiau. Kitos, norėdamos šito laujama, idant mok^stįs nuo že
bu, socijalistai geistų, kad T M
Ir vėl žietp^ ateis,
jalistų. šliuptarnių ir neprigulmin- vynių kalnų) Iš Mankevičiaus vai jausmus, įiešė mane su jais ant pažeminimo išvengti, nusižudo,.
socijalistiška tvarka,-jie norėtų’
Ir vėl uždengs ledais ■ ’
mės butų palengvintos paskutiri
Daugumas šitų 'jaunų moterų
gų, vienok jokių išmetinėjimų vie- gomų daiktu ir mėsos pardavinės savo galiijgų sparnų į puikiausią
D, butų visuotinas balsavimas ir
tinis finansinis Japonijos stovis Kas gražiausio ant žemės; ■
Lietuvos
puokštynę
,tai
veikėjai
yra
gavusios gerą apšvietą naujose
pavogė
20
(k
>1.
• nas kitam nebuvo. Meilė broliška
bet jie turi protą ir žino: jog jei
‘ Ir vėl liudėk žmogau.
nimui žemdirbystės ir kitų užsiėmi
z matyt buvo visur. Pasilinksmini-' Mat tamstiiną žmogelį išnaudoja ant scenos tankiai priminė man, Chinų inokyklosę, 'arba yra tiek mų. .Bet to niekuomet negalima
Vaitok garbiau, garsiau,
gu nori būti mielu svečiu sveti
mas užsibaigė vėlai vakare. Iplam kas tik nori! Teisingam jie netiki, jog ąš tėbesėdžiu tik įprastoje bent prasilavinusios, kad pačios padaryti, kadangi nemokant pil Bus veid’s gamtos aptemęs..
muose namuose, tk elgkis pagal 1
ka siekė apie $300. Paskirtas pel o koks niekias prigavėjas vis mo- vaidentuvėj (teatro), svetainėje. sau gyvenimą padaro. Jos dirba į nai mokesčių, skolos užsitrauks ir
•
'P. Gintaras.
tų namų užvestą tvarką, o jeigu
ka prie liettivių prisišlieti, prisi- Nors vieni jų ir labai gerai savo prie šilkų ir dauguma jų uždirba Japonijos vardas sjetur apturės
nas lietuviškai mokyklai.
toji tvarka tau nepatinka, tai ge'
J. Vitkauskas, j kalbėti, ir n|ękšam^ vis sekasi to tiksines atliko, bet kiti negalėjo daugiau negu joms reikia. Tas didelį smūgį.”
riaus neik, svečiuosiu.
svečiuosna......
ri p
kius išnauddli. ‘ Todėl šiuose me- užmiršti, jog jie yra tik “Džanai” leidžia joms gyventi htsiskyrus*nuo -- Žinoma, priešingoji laikraštija
T. M. D. yra vięna įiš tų drau
tuose haldwi|liečiams priderėti^ ne- ir “Męrėsr. Antgalo počioj vein savo vyrų. " Kartais moteris net priešinga šitai valsty bės organo pra
TE RUSSELTON, PA.
gijų. kurios suteikia savo nariams
Lietuvių čia gyvena ne mažas pasiganėdinti! alaus bačkute* bet kalo gražumoj chorvedis barkšte sušelpia savo vyrą, idant jis galėtų žvalgai ir kaltina ministeriją už
plačiausią liuosybę: ji tiknų nęlėjo lazdeįe į estradą ir kaip vi įkurti sau kitus namus. Tai būva
skaitlius (tai maž daug kiek? priderėtų ir laikraščių išsirašyti.
varžo savo narių nuomonių i^‘įįį/
visą baisią nelemtybę, kokion šalis
jurkas ėmė suktis, chorininkams neapkantinis pasigailėjimas. Šitos
. /. Slitskis.
Red.). Visi dirba anglių kasy
yra patekus. Šiteipos Hochin (To V h tu raitus T! v. M/I. Dr-joa rei ima po savo sparnu visus, Uys tjfc
duodamas suprasti, kad jie negerai moterįs įieško vien laisvės,' lais
kaluose. kuopos |r pavlenios ypatos
klose. Apšvietimas jų žemas: vie-,
kio) atsiliepia šiais nusiminingais malonės siųsti Di-joe Lit Kom. M- trokšta pats ar kitiems aplietos
gieda.
Bet
šitą
jo
prasarga
buvo
vės
nuo
vyro
iironybės
ir
bruzdėji*šų jų darbų nematyt. Laikraščių'
riai ir redaktorių l
žodžiais:
— tyros apšvietos — ir mokslo.
velta ir pati veikalo gražuma likosi ntas yra vienu iš viltingiausių Chi
J. U.UK18,
a ir knygų skaitytojų mažai. Veik
Iš to atžvilgio ji m daug augi - *
“Visame savp istorijos bėgyį Ja
Brick
at..
Valparaiso.
Ind.
VISUOMENE,, SAKYK!
sugadinta.
nų reformų ženklo. Anot chi
visi yra dzūkai iš Vilniaus gu
ponija niekuomet nebuvo daugiau
tesnė
ir progresyviškesnė ir
Tris mėnesius rengiausi. Skai
\ ienok, težiūrint į tas visas vai- nų raštininko:,
1 '■
bernijos, dauguifie sulenkėję. Jei
prislėgta, kaip *dabar. Nuo pada
Soajalistų Sąjungą, kuri Var
“Chinų senovės inateris, net jei rymo sandaros su Rusija, fi^ki
gu išgirsta ką lietuviškai kalbant, čiau sanvaites ir dienas, kiek dar denimo tn kybes, mano akįs apsi
žo pažiūrąs savo narių kurioj Įgali
KELI PAAIŠKINIMAI.
tai šaukia, buk lietuviai ne kata belieka iki gausiu pamatyti pirmą pylė ašaromis nuo tų įspūdžių, ko ji ir galėjo san gyvenimą padary metai atgal, finansinis imperijos
būt tik socijal-dernokratai ir išjlM.Andai 3čk* kuopos . vardu
likai ; daugumas savę vadina len lietuvišką operą "Sienapiutę” ant kius man suteikė operos klausymas ti, būtinai
ai jieškojopau
jieškojo
užlaikytojo, stovis vis eina blogyn ir nei vienas
nos nesocijalistai, arba “menki’’
------ savo
. viešpačiu. Ji naujas pramonijoj pasikėimimas (Brooklyn, N. Y.) pasirodė atsi socijalistai (kaip Dr. Greičuįas iikais. Svarbiausias jų pasilinksmi scenos Šito savo laukimo sap ir man visa mano vyriškumo rei kurį ji vvadino
nimas — tai alutį maukti; ir mo nuose aš mačiau, kaip prie puikios kėjo (kurio dar. rodosi, turiu siek- buvo mokinama, kad jos priederme nebuvo bandyta. Žmonijai didu šaukimas “komisijos”, kuri be ži kiti) yra, sniprašaji, už pakarpų
bilietlangio tiek) sulaikymui jų nuo byrėjimo buvo nuolanki klausybė ir josios
nios Centro Valdjbos užgriebė sau
čerelės ne atsilieka. Nėra tos san- miestinės . svetainės
žmonės
eilėmis
grūdasi
per viens per skruostus. Visgi tai buvo ma- piktenybe — išlaikymus josios šei ma po pakilusia gyvenimo reikme neprigulinčias tifrsas ir li^iė vi išmėtomi.... Ji yra pirmeiviškeak
, vaitės, kad terp čianykščių lietu
nų kaina, reikalauja sumažini-^ soms kuopoms jaukti extra susi nė ir už S. L. R. K. Amerikoj į
kitą, \isi ištroškę pamatyti tą pir no sielai didelė šventė. Neabejo mynos. šio laiko Chinų moteris
vių čia ne -butų muštynių.
mą nftisų kulturybės švehtę, idant ju teipgi. kad ją rado ne vienas netiki į tokias. dorybes. Nors ji mo mokesčių. Turčiai laiko savi) rinkimus jr balsuoti, ar reikalin kurį gali prigulėti tik katalikai, o
Darbai eina čia gerai, nors užr
pinigus apgniaužę ir bijosi juos
ją įbriežti giliai savo omenin ir iš ptsilankiiisių operoj svečių. Bet butų ir tamsuole kituose dalykuose,
gas T. • M. D. "referendumas’ ar pavyzdin, prusai-lietuviai (liutėro^mokesnis mepkas. Po mašinoms
leisti
vaizbos
sumoniams.
Jei
Ja

paskui ilgai džiaugtis jos minėji ar šitas optros pastatymas ant sce ji geidžia pasidalinti naujomis
ne. Toji “komisija” £Frai žinojo, nai) jau negali jame rasti sau vieš*
moka po 28c., o kitiems po 42c.
nagės. Tik vienas S* L. A. vtaįlyJ.
mu : jie perka bilietus ir, nusipir nos buvo taipgi šventė jos sutve- idėjomis, priimtomis josios perdė- ponija* pasiliks dar kelis metuW ši jog “referendumo ” niekados T.
Į .Unijos čia dar nesutvėrė, nes ne
tame
padėjime
ilgiaus,
tai
impe

giai kaip ir T. M. D. toleraųtį '
kę, linksmais veidais eina vidun. rėjui? Teip buvo, tik patyčių pras- tmių. Chinuose. kaip ir visur ki
M. D. nebuvo, (balsavo kuopos,
visi jos nori. Yra čia 3 kasyklos
rijos
likimas
bus
užbaigtas.
**
Ant galo bilietai visi išsibaigė ir mėj. Jis tą dieną gavo patirti, kad tur, vyrai ir moterįs, įgiję augškaipo atskiros vielutės), ir jog tas organizacija pilnoj prasmėj to
— vienos 'senos ir, 2 naujos. Yra
Hochi
nemažiau
kaltina
valsty

būriai žmonių yra gražinami at jo visas dviejų mėnesių, dienomis tesnę apšvietą, nor; palaikyti šitą
“referendumas” I buvo atmestas džio. Tokios liuosybės savo
dar vienos kasyklos netoli. Ne
bę
už
styrinimą
valstybės
laivo
ant
gal. Koki jie nelaimingi! Jiems ir naktimis darbas nėra nieku ap- pirmenybę patįs sau. Tas parodo
I ir II T. M. 6. šeimų. Toji “ko riams neduoda jokia kita drpt
seniai kacapai užmušė vieną lietu
uolų
ir
žmonės,
už
žiūrė

neteks tos didelės nnisų tautiškos mokamas ,ir kad jo veikalas nėr pa didelį pasigėrėjimą padavomis, ku
misija” žinojo, jog ji daro .prasi ja. Bet kartu su liuosybę turį l
vį Juozą Verpatinskį. Juos buvo
jimą į tai su tokiu abejutumu.
ir tvarka kitaip butų, tai gauja
šventės pamatyti, nes svetainė pil rodytas tok iitu, kokiu jis yra.
rias jie patįs seniai yra atmetę, Svarbiausia kliūtis Japonijos pir- žengimą prieš palatines teises mu ne organizacija, kas nemoki,
L . suėmę, bet kad kaltės ne prirodyta,
nutėlė žmonių. Visos sėdynės už
sų
draugijos,
—
—I tokį prasižengi
Yra mažniekis, kad' veikalas ne bet norėtų laikyti žmones ištikimais
tai jie tapo paleisti. Užmuštąjį
imtos ir pažiūrėjęs per svetainę, nueidavę it]pildyti teip, kaip tu- joms, kaipo tautiškam praeities pa klyboįe, sulyg Asahi Šimbun (.To mą, kurio nedrystų padaryti nei nenori prie tos racijonališkos |tv
kos prisitaikyti, tas labai kfyi
- palaidojo ant katalikiškų kapinių;
kio), yra netikęs ' jos gelž*
hiatai tik galvas' marguojant,
Centro Valdyba: šavo atsišaukimu,
Jis paėjo iš Raseinių ]jav., nuo trumpais ir ilgais plaukais, ilgieji! retų būti, Nuo mėgėjų vargiai šildui.- Bet žmoni! nesiduoda ši- kelio
padėjimas.
Mandžu- komisija norėjo pasistatyti pati sa jeigu mano, jog jis yra naudlnj
daugiau ko ir galima laukti. Jie teip save pagauti. Ką jų ponai at rijoje,
Skaudvilės. Ar paliko jis kiek pi
kuris
neleidžia
jos
visaip suraityti ir blizgučiais • iš dienomis 'Slinkiai dirbę, vakarais, meta, tam jie neduodą* jokios ver
ve augščiau už Centro Valdybą ir draugijos ir visuomenės narys!r
nigų ir kur jie sudėti, jeigu likos
laisvam ir pelningam vaizbos
sagstyti; netrūksta nei žilgalvių,
už T. M. D. sekmus. Pasirodo, kia draugija neapkęs tokio nario, '
nežinau. Bene prigulėjo į ko|ią nei plikių. Kiekvienas akis išpė-l pavargę iki ’velybai nakčiai moki- tės ir greitai pasilittostte^a nuo to. susinešimui su Rusija. Bet Nipbu
jog tas atsišaukinjas buvo padary kuris nenori prisitaikyti prie diduo
Nuo jų negalima Be šito, yra daug kitų apsireiški
draugovę, bet nežinau į kokią. linęs su. laukstumu žiuri į kurtiną. I nosi. giedoti,
mato dar didesnę blogybę ir juo
tas su mieriu griauti T. M. D. menės užvestos tvarkos.
laukti dailininkybės pilnoj to žo mų šitos abdnos nbkladsos. Nie
Girdėjau, kad jis turi trįs seseris
labiau
greičiausią,
kadangi
jų
yra
Bet mes atsitolinome nuo reiiea-i
Antgalo pasikelia geležinė kurtina džio prasmėj ir visos jų paklai kas negali daugiaūk bauginti ver
tvarką ir todėl Centro Valdyba
ktir ten aplink Chicagą.
giliai
įsisėdusi,
kaip
pasirodo
iš
lo.
gitą nukrypimą nuo reikįlo
ir iš poscenio išeina iškilmės su- dos yra atleistinos, Bet visuome- dančią dinastiją, ar pakelti augšvisą komisiją ajrado reikalingu
Neseniai pribmfs.
skatlif|ių,
privestų
sekančioje
iš

padarėme
todėl, kad parodyti, jog
i rengėjas, p. Petrauskas. Jo ūseliai nes, kurios labui šitas vaideuimas čiau viltis tų, knriė Svajoja apie
prašalinti iš draugijos, kaipo bu
traukoje:
minėta
“
komisija
” uzšimanė tušfcią- •
gražiai suraityti, akįs linksmo®, vei buvo surengtas, negalima išteisinti naująją Chiniją”.
dingus sąnarius. Nors pačio to
IŠ ĖAST ST. LOUIS, ILL. *
“Sunku yra pasakyti, kuomet
darbą
ir
tokį
darbą>kuris
tFE
das rodo pasitenkinimą. Jis sė už jos neskaitlingą atsilankymą.
fakto, kad komisiją pagarsino atsi
Čisr gyvena diktas lietuvių bū
Japonijos vaizbos, nuopuoli® nr«d»
dasi ir jo -vedama orchestra užtrau Skaitydamas laikraščius/ randi ilšaukimą, pu užtenka, kad ji butų D. ant naudos jokių budu išeitį be
įgyti tinkamą pakraipą. Itaukinąs
relis,. bet prakilnesniais darbais'jie
kia ouverturą. Pasipila lietuviš gas raudas kad, musų’ prastuoliai
nu
bausta už tai, tai vienok, pažadė galėjo. Jeigu-gi prie to pridėkime,
rudenyje’ gero ryžių užderėjimo,
negali girtiest.' Yra čia 87 kuopa
kos dainos balsai ir plaukia pui yra visų aišleisti, kad visi juos
ję
duoti daugiaus motyvų, kuriais jog p. Sinkus sutaisė visą tą,<makuris turėjo suteikti didelį prie
Nauja*
Vengrijos
aociL; S. S. ir 88 kuopa S. L. A. ir
šiną dar ir todėl, kad tik atkeršUj:
kiomis meliodijomis vienas po ki- Į skaudžia, kaid jų broliai šviesuoliai
augį bankinių fondų, vęrtė kai- Centro Valdyba rėmėsi savo nu T. M. D. Centro nariui už pšiMaJaliznaM.
trįs paselpinės draugijos vyrų ir
tam; visą svetainę pripildo dangiš yra teip nuo jų atsišaklę,. jog vi
Vengrija .yra skaitoma aristo kuriuos manyti ,jog pramonija Ja sprendime, čia kelis, iš jų paduo tišką reikalą, tai iŠ to pasirodys,
viena moterų. 26 d. gruodžio
ka harmonija ir malioniai glosto sai nenori pratrinti jiems akių ir kratiškiausia Europos šalis; bet
| ' •I ’
ponijoje atgis su pabaiga 1909 m. dame.
* . kuopa S. L. A. parengė balių su
jog minėta “komisij^” labai X
klausytojų jausmus. Ouverturai parodyti šviesą. Skaitai tas įsi nežiūrint j tai valstybė, kaip pasi
Pirmu
dokumentu,
kuris parodo,
Bet priešingai šitam. laukimui, da
prakalboms.
Žmonių atėjo nė
pasibaigus, pasikelia antra kurtina rojinių tiradas ir bepradedi įtikėti, rodo.' rūpinasi daugiau žmonių ge
jog prie sukėlimd riaušių T. M. honoravo vardo užsitarnavo.. J. j]
lykai virto visai priešingon pusėn
daug ir terp tų pačių atsirado arIš teisingų šaltinių mes sužino
ir ant scenos pasirodo didelis gies jog, gal, »r ištikro teip yra.
rove, negu kitos šalys, pažangesnė ir dabartinėje valandoje nėra vil Draugijoj rengtasi jau nuo seniai jome visą stovį tos Brooklyn^ “fįįdytojai tvarkęs ne vien vyrai, bet
mininkų choras — šienpiuviai ii
ir, matomai, su pilnu supratimu
Bet kaipo apsirinki tame! Tik mis laikomos.
ties vaizbos atitaisymo į jos pir
ir iš teip vadinamos gražiosios ly
grėbėjos: šienpiuviai piauja, grė žiūrėk ve: vyras visa širdžia savo
veikiamo darbo, yra originališkas voliucijos" ir turime plačius (aiš
štai valstybė, norėdama numušti mutinį stovį. Sulyg priparodymų,
ties. Pradėjus kalbėtojui kalbėti,
bėjos grėbia ir visi linksmai krykš tautos gerovei atsidavęs, išėjo savo
p. Sinkaus laiškas, rašytas vienam kus, kdrie išaiškina daugybę r in
namų nuomojimo kainą, pasirįžo duotų piniginio skyriaus, įvežimų
tvarkos ardytojai sutaisė chorą ir
trigų ir begėdiškų plianų, kokie
tauja, šnekasi ir dainuoja. Koki
darbą mažie■Ins savo broliams pa- pastatyti darbo žmonėms pigiai vertė už dešimtį mėnesių, pasibai iš jo draugų (nptomaų ne visai buvo daromi ant T. M. D. galvos.
pradėjo angliškai giedot
jie laimingi, kaip jie moka links
ištikimų).
Laiškas
rašytas
dar
Darbai šiuom kartu pradeda eiti mintis, kokia jų nekalta išvaizda, rodyti ir neranda žingeidaujančių išnuomojamus namus. Šitie namai giančių lapkrityj, parodo sumažė rugpjūčio mėnesyj (16 dieną) ir Čia turime pridėti, jog uz minėto
čia geriau; dabar ir iš kitur pri kaip jų dainos klausytojus apžavi, jį pamatyti, Tie jo mažuliai bro- yra statomi Kispeste, Budapešto jimą ant 44000000 jenų ($ažooo- netikėtai papuolė į musų rankas p. Sinkaus pečių slepiasi dar daųbuvusiam nesunku darbas gauti. susiliedamos su vyturio ir lakštin-] liai, kurie taikiai gausia ranka pi priemiestyj. Jų busią į 960 ir juo 000), sulyginus su atsakančiu pe- dar rugsėjo m.; nenorėjom jo su giau ir gudresnių intrigantų ir atei
Lietuviai veik visi_turi darbą, bet galo balsais, padaromais orche- r nigus meto įereikalingiems ir net se busią 4300 gyventojų, su nau rijodu peniai metų, ir sumažėji- naudoti tuom laiku manydami, jog nantis T. M. D. seimas turės iidirba jie skerdyklose. Kitur dirb stnniais instrumentais? Klausyto žalingiems daiktams, čia šykštisi jausiais pagerinimais; juose galė ipą ant 02000000 jenų ($46000- 'gal pereis karštis ir susipras. Ap klampoti tą “Raistą”.... Nors tu
dami vis šio to pramoktų, skerdy jai gėrisi ir džiaugiasi matomu re kelis centus išleisti savo sielos re- sią patilpti 25000 žmonių. Nuomo 000) sulyginus su tokiu pat peri- leidus neliteratiškųs išsireiškimus, rime leidimą panaudoti ir pravar
kloj gi nieko ne pramoks; ir už- giniu ir dainos balsais; toliaus jie gračio prapl itinimui! Jie . verkia, busią tik 30 nuoš. to, ką dabar ima! jodu 1907 m. Tokiu bud u Japo skaitome
kp. Greenpoint, des liudytojų, tai vienok šiuo
kad juos tamsius visi skriaudžia ir namų savininkai. Pati vieta, Kis- nijos padėjimas yra panašus ser
atoirešnis jose menkas.
shsigraudina ir tyliai braukia ran bet neina ten, kur jie galėtų savo
N. Y., yra atstovus išrinkus į kartu nematome tam reikalo ir tu|pešt, kaip matęs ją aprašo, yra gančio žmogaus padėjimui, kurio
.
Retokus.
ka riedančias ašaras sau nuo skruo akis prablaivinti. Visuomene, ko
3 kuopos susirinkimą, kur yrai ma- siganėdysime tik padavimu ištrau
apstatyta dailiais gyvenamais na pasveikinus yra beveik be vilties.
j jėgomis ttuom kos, kuri pati už save kalba:
stų.
noma sujungtomis jiegomis
kia tir kurčiu ir spanga esi! Sa mais, su savotiškais vengriškais
I§ BALDVINSVILLE. MAS.
“Sinkus, kiek man teko patirti, '
kart požeminę stimulaciją varyt,
Antgalo vaidinimas pasibaigė ir kyk, kaip tai; tuos šašus nuo tavo priešakiais, gražiais stogais, rui
Darbai pas. mus truputį pageturi
ant N. (čia pravardė Centro
arba
slaptą
agitaci|ą
link
referenkurtina leidžiasi žemyn. Bet klau akių nuimti 'ir kaip tau tavo už- mingais kambariais ir gražiais dar
* rėjo, dirba ir naktimis kaikiirios
Valdybos
nario) ypatišką piktumą
dumo
”
....
sytojai neatleidžia. Pleška-poška kimštas ausis atkimšti ?
KO DEJUOJI?
želiais. Namų statėjai savo darbą
už kokį ten privatišką laiškią. .1 .L
įdirtyvvės.
p.
Sinkaus
jau
Tas
parodo,
jog
svetainė nuo delnų plojimo* įr labai
Moksleivis.
atlikę kaip pridera ir atvykusiam Ko dejuoji, ko vaitoji :
Lietuvių yra pusėtinas būrelis, šaukia išeiti chorą ir kompozitorių.
seniai darbuotasi, kad sulaužyti T. Kuomet teko su Sinkum kąlbėti,
čia matos lyg į turtingųjų- vi lyną Žalia giria šimto-metė?
daugumas jų paeina iš Vilniaus Jų noras išsipildo; kurtina vėl pa
M. D. užvestą tvjarką ir brukte tai jisai, terp ko kito, pasakė: Į>t
Nuotakų streikas
atsidūrus, o ne į tarpą paprastų Ko teip gailiai ašaroji?
gubernijos, Trakų pa v. Daugu- sikelia ir chorininkai su savo va
įbrukti T. M. D. referendumą”, aš turiu atkeršyti už tą laišką.
Chinuose’
darbininkų namų. Oras esąs gry Mes tik verkti juk papratę.
mas jų sulenkėję. . Knygų ir ląik- du pryšakyj lenkiasi publikai. Dar
nuo kurio, kaip iki šiolei, nieko Dabar, kaip matote, ir keršina, kel
nas ir gaivingas ir gyventojų pa Mes dejuojam, mes rokuojam.
raščių ne skaito, sunku juos prie didesnis triukšmas svetainėj paapart
blėdies nesusilaukta*) ir ku damas T, M. D. riaušes.... SinĮ ;
Įdomiu apsireiškimu Chinuose dėjimas, esąs, tikrai pavydėtinas. Nieks neklauso musų balsą, '
skaitymo pritraukti. - Bandžiau kįla ir nuo svečių pasipila ant cho
rį
jau
du kartu visuotini T. M. D. kus pasijungė ir Greenpointės kuo
yra subruzdimas prieš verstiną iš Pavasarį darželiai busią apsodinti Nors ir gailingai aimanuojant,
jiems duoti knygelių ir laikraščių rininkų visas pųokštinis lietus, kuo
susivažiavimai
atmętė,’ kaipo drau pos vadovą....”
tekėjimą, suorganizuotas draugijos jaunais medžiais ir žolynais ir mo Musų dalis skurdi, sausa.
_ Kiek toliaus skaitome: “Kas- ,
pasiskaityti dykai; tūli ėmė, bet met maža mergaitė ' kompozitoriui
gijai netinkamą.
pasivadinusio^ “Seserų draugija”. tina, kuri lygšiol savo vaikus ma K ogi tu jau verki, giria?
link
to “protesto”, Įjūris tilpo “Lie* ! i
knygų nesugrąžino, vieni išmėtė, paduoda didelį-didelį gėlių pundą,
Mes norime guodoti ir puodoJaunos merginos, draugijos narės tė žaidžiant sušvinkttsiame kieme, Kas tave žad suvaržyti?
tuvoje
”, apie visuotiną' k^lovin^
kiti, išvažiavę kitur, gal išsivežė. kurį jis priima, maloniai nusilenk-1
jame svetimas -nuomones, r^t tik
pasižada neklusyti žiauraus Chinų turės laimę daboti juos bebėgio Juk prigimtis tavę myli,
tai
jis
buvo parašytas dar kada va
Gyvena jie - susigrūdę mažuose dąmas dovanotojams....
iki tolei, pakolei tos nuomonės ne
jungimosi įstatymo. Šitas įstaty jant ir. besivoliojant savo darželyj Ir žalumais žad kaišyti!
sara. “Lietuvos” redktorius jo ųe- ,
tuimeliuose, gyvenimai užlaikomi
kenkia
ląbui
visos
draugijos:
iš
Tokios tai svajonės per tris mė-| mas verčia merginą būti jos tėvo
Mes dejuojam, mes vaitojant:
ne švariai. Kaip kur yra apie 10 nesiūs vaidėsi mano galvoj,kurias verge prieš ištekėjimą, jos vyro ant pieVos.
minėto laiško mes jau seniai ži- talpino ir sugrąžino atgal. Todėl
Musų
Širdis vargas ėda,
Kaip
tai
butų
gerą,
katL
ir
kitos
kampiniinkų. Langų niekuomet ne aš laukiau išvysti. Bei ne pama
nojome, jog p.'Sinkus
Co. prin- pereitame 3 kuopos susirinkirn^
verge po ištekėjimui ir, palikus valstybės ir žmonės a bei na i imtų Su nelaimėms mes kovojam, '.
atidaro, ruimų nevėdina; toki rui čiau, ko laukiau.
cipališkat yra priešingi T. M. D. Sinkus jį ir vėl' perskaitė; po petM
našle, verge i>avo sūnaus. Ji gy sekti vengrų valstybės pavyzdį ir Skausmo ašaros vien rieda....
mai nesveiki, teip gyvenanti gautvarkai, vienok, guododami svetimą skaitymui nuo savęs pridėjo dar;
Penkiolika minučių .po dviejų I vena jos vyro tėvų namuose. Jie
visomis pajiegomis imtų varyti Tu girele sau linguoji, b ^ą džiovą ir keletas lietuvių su
nuomonę, tylėjome iki tol, pakol kad Centro Valdyba ir Redakto-'
jau aš buvau vietoje ir laukiau gali priversti jį skirtis su ja, nors skurdą laukan iš <|rAugijos tarpo. Tau krutinės nieks negniąužo
džiova sugrįžo tėvynėn ir ten pa
ji negrėsė pavojum abelnai T. M. riai yra tai “absoliuto CenzoU
Melsva, lyg jura, banguoji.
pradžios. Publika dąr rinkosi Iš jis ją ir mylė ų, arba sugy venti su
simirė. Žiemos laike gyvenimų neD.* gerovei. Kadangi minėta kom riai”.... ( ?). Mums, sako, reikia
Visi tavo dainos klauso.
lėto po vieną, bet vietų buvo gal ja sulyg jų noro, nors jis jos ir
apkuria, tiek šilumos į ruimus
panija
drįso atvirai pasikėsinti .ant visuotino baisavjmo.... (Čia karų-t j:
Tu girelė tu tėvynė,
daugiau kaip du trečdaliu tuščių. neapkęstų. Jei ji yra bevaikė, tai
tų įstatymų, kuriais gyvuoja ir tai išsireiškė)”.... Kitoj vėl vie
įneša, kiek jos būva verdant vai-*
Mus visų gražių paukštelių
Perėjo penkios minutes ir mano jos vyrui leisttą paimti kitą moterį J a ponijos sk+los nepa
auga musų drugija, drįso sulau toj mums praneša, kad “didžiau-*
Graži kaip dangaus mėlynė
šalesėdis, į laikrodį pasižiūrėjęs, pas save į nląmus, kurios vaikus
keliamos.
žyti tą, ką kiekvienas paryš priva siais kėlikais betvarkės buvo tūli
Vagystes irgi gana tankiai pasi ėmė puryti, kad rengėjai sivo žo pati turi užžitiiirėti kaip savo tikrus
Slapta kaip širdis mergelių.
lo guodoti, tuomet įr Centro' Val nariai tętos ir 52 Liet. Socijalistų
taiko' Neseniai vienas lietuvis pa- džio nelaiko ir suėjusius svečius vaikus!
Japonijos pasistengimai sumažin Mes tik esam nelaimingi,
dyba
noroms nenoroms turėję pa Sąjungos kuopų”.... Visus šituos
• šovė: lenkę merginą, kuri ir dabar vargina laukimu, Vienok, nežiū
Iš šito užg imė,
i
teip vadinamas, ti didžiulės savo kaįzeivuos ir lai Musų laime — vargas juodas.'
keltą
ant draugijos kardą atkirsti dokumentus originale, su rašėjų
nešioja kulką; daktarai negalėjo rint į tokią mano kaimyno nekan nuotakų streil:;tas, bruzdėjimas linvyno išlaidas mažai įepagelbėjo su Visą amžių vis verksmingi,
tie įstaty- leidimu, perstatysime IIE T. M.
kardu
ir parodyti, j<
« kulkos surasti ir išimti. Sovėją trybę, dar dešimtį minučių par kui moters i Šri(iliūosavimo, kuris iš
sirūpinimui žmonių I dėlei finansi Teip ir žūstam be paguodos...
SUtvėrė ir D. seimui, kuris apart minėto*, ij
mai, kuriuos diduon|<
lietuviai paslėpė, sudėjo pinigų, siėjo laukti.
P. Gintaras.
Kantono platinasi į visas puses po nių trukybių. Ji visą savo didįjį
M-g
palaiko, turi būti Jeigu ne ger “komisijos” gal suras ir daugiaus
kad galėtų kitur išvažiuoti,
Ant galo iš poscenio šu pasku visą Kvantunėo provinciją.
karą vedė skolintais pinigais ir
biami, tai pildomi - - kitaip nieks kaltininkų.
Pereitą gruodžio mėnesį atsibal ba išėjo susimąstęs p. Petrauskas,
Kadangi atsi(išakyti nuo tėvų iš dabar visa šalis steną po skolų slo
negali skaitytis T. M. D. nariuj 3 kuopa yra didelė • kuopa ir
dė n Čia, kaip sakėsi ,iš Philadel- pabaigęs veidus chorininkams rau
rinkto vyro reikštų priešintis tėvų ga. Kaip japonai patįs išpažįsta,
Mes žinome, jog ir dabar terp T. kada tai buvo viena iš pavyzdingų
phids koksai galicijonas ir žadėjo doniu tepti ir barzdas bei usus valiai, kas yra nusidėjimu, bau tai jų skolos yra didesnės, negu
GAMTA
kuopų. Šiądien teįp gi mat
čia čeverykų dirbtuvę statyti; vie klijuoti. , grinriruotojui neatėjus. džiamu sunki; tusia „ bausme sulyg jie gali pakeiti. Kokumin (Tokio)
Sviesk saulele, švies*-.
I
*)
Pavyzdiiai
yra
S.
-L.
A.
ir
_ .ji _pasistengė konkuruoti
jog
nam lietuviui, Slasąuckiui žadėjo Mat sukalbėtasis grimirtiotojas, Chinų įsttymų tai nuotaka papra- paduoda sekančias smulkmenas su
Mus į mišką kvies! !
Itoji
pati
Liet,
Sot.
į'
ainiką
pirmystčs
sargo vietą duoti ir algos 15 dol. garsusis “Milijonų Vandenyj” au-i štai apsimeta, buk sutinka su tė- lyg finansinio šalies padėjimo:. . Rodyk kaip ten gražu)

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai

te

'

- -C .

—IH*mwi
Co kuopa, prirašius vienu vakaru
net 72 nanu. Mes tikime, jog
rimtesni nariai apsižiūrės laiku ir
nepanorės kęsti tos gėdos, kokią
jai padarė keli nariai su ta “ko
misija”. šiomis dienomis bus ga
tavi čarteriai ir visoms kuopoms
* bus išsiųstos tam tikros aplikaci
jos. 3 kuopa lai teiksis’ypatingą
atydą atkreipti ant tų aplikacijų.
‘ Nors minėta “komisija” pasi
garsino vardu 3 kuopos, tai vienok vyriausybė 3 kuopos to prav nešimo oficijališkai iki šiolei ne
patvirtino ir todėl Centro Valdyba
iki šiol negali užmesti kaltės visai
3 kuopai; tas yra priežastimi, kad
Centro Valdyba paliuosavo nuo na
rystės tik narius komisijos.
Centro Valdyba negalėjo kitaip
’ ' pasielgti •— ji turėjo daboti, da
boja ir dabos? kad seimų nuta
rimai ir draugijos įstatymai butų
visų pildomi. Jeigu gi kiekvienas
iš musų nesiklausęs darys, ką jis
hori ir kas kam prisisapnuos, tai'
tada nereik jokios valdybos (nes
kam-gi* ji?), nereikia ne seimų,
nęyeikia jokių įstatymų, nei taisy
klių .... Bet kur mes, vyručiai,
teip važiuodami nuvažiuosim?....
Nieks, kas turi protą, nesutiks su
tuom, kad organizacija butų be
įstatymų, arba kad tuos įstatymus
po kojomis su purvais mindžiotų.
I
Apie tą “revoliuciją”, jos prie
žastis ir kas ją kelią mes prie pro
gos plačiau pakalbėsime, šiuom
_4. kartu-gi Centro Valdyba dar kar
tą paantrina, jog savo priedermes
šventai pildys iki galui ir ji ne
abejoja, jog diduomenė ją tame
parems.
Vardan Centr. Vald. jos pirmin.
,
.
Palevičia.
j

TĖVYNĖS MYLĖT. DRAUGI
JOS PIRMININKUI..
Pranešimas.
šiuomi turiu garbę pranešti, jog
V. Kudirkos raštų spauzdinimas
smarkiai eina pirmyn: IV ir V to
mai jau gatavi, VI tomas spau. doje.
Ketvirtam tome tilpo eiliuotieji
V. Kudirkos. vertimai iš lenkiško
apie LietuvąMindantis, Keistu
tis, Narimantas, Vaidilos apysaka,
Kelinės. Tasai tomas yra papuoš
tas 9 graviūromis tekste, 6 dideliais
paveikslais virš teksto; apima jisai
20 lankų — 317 pusi.
. Penktame tome tilpo prozaiškieji, Kudirkos vertimai iš lenkiško:
_ Žemės dulkės. Pagieža, Jurgis Dur
nelis; Vaitiekus Smaigas, Žvirbliai.
šiame tome yra 5 piešiniai tekste
2 originališkos vignetos ir 4 dideli
paveikslai.
Šeštas tomas, kaip viršuj minė
jau dar spaudoje, jame tilpo ver.. rimai chef-d’ocmre’u Vakarų Eu
ropos literatūrų Schfflerio “Orle
ano Mergelė” jr “Vilius Tell” ir
Byrono “Kainas”. Šis' tomas- bus
papuoštas: “Orleano Mergelė” 5
artistiškomis -kopijomis »freskų
Leneįneu iš Pantheono Paryžiuje
ir, 2 graviūrom pa£al stovylas
Mersie ir Chasu iš" Mus. Louzre,
. Paryžiuje, "‘VU. Tell” — 5 arti-j
stiškomis graviūromis pagal fres
kas Stucėkelbergo Tellkapellėje ir
• 2 orig. vignetomis; “Kainas” — 3
dideliais originališkais paveikslais.
Skaitau reikalingu paaiškinti jū
sų malonei priežastis, kurių dėl Kui <Įirkos raštų spauda ne tapo užbaigtai d. sausio 1910 m.
! Kaip žinoma, spaustuvė pradėjo
darbą ne tuojaus padarius sutartį
rugpiučio 31 d., bet 6-sanvaitėms
vėliau, gale spalių mėn., gavus
rankpinigius sulyg sutarties 6 pa
sargos 2.
., /
Mauderodės spaustuvė, labai
sanžiningai pildydama iki šiol pri
imtą ant savęs priedermę sulyg
- ‘ sutarties, spėjo atlikti teip trum
pam laike didesnę pusę darbo, ne
veizint nerikėtų sugaišinimų —
neapturėjimo į laiką klišių paveiksUmi.
, Be po dar mažas sugaišimaš iš
ėjo dėlei paveikslų. Sunku rei
kalauti nuo artisto, kad jisai bėgije kelrų sanvaičių sutvertų 80 pa
veikslu, tai pereina žmogaus jiegas, s vienok gerbiamieji V. Ku
dirkos raštų iliustratoriai- pp.
Loevy ir Brukąs, suprazdami visą
svarbumą Kudirkos raštų greito
atspauzdimo pasistengė nupiešt jau
didesniąją dalį paveikslų (apie
60).
Vyriausiai visas darbas yra pil
tum . bėgyje, ir smarkiai eina pir
myn, jeigu ir užsitrauks mažumą
ant pradžios 1910 m., bet ne ant
. , daug....
Neilgai jau reiks laukt musų
visuoemnei tos brangios dovanos,
kurią jai rengia T. M, D.
Su augšta pagarba,
S- .
L Gabrys. ♦

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Paraše. bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye,
Teologijos profesor. Amsterdame,
Verte J. Laukis
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Cj^ino, (gyvenimo, kaip* ir jo tikėjimo pamatu yra guodojimas tvarkos gamtoje, valstijoje ir šeimynoje. Sūniš
kas doringumas, kuris pirmiausiai biivo atsidavime savo
tėvams, paskui valdovams, ir išdirbimas pobūdžio, yra tik
antru vardu šitai pamatinei dorybei. Šitas doringumas pirmiausiai yca pildomas šeimyniškame gyvenime. Chinuose
yra pasakojama daugelis, iš dalies juokingų, iš dalies kuograudžiaUsių atsitikimų apie vaikų atsidavimą savo tėvams,
kaip pav., pasaka apie merginą, kuri šoko į ištarpintą naugę
nuliejimui varpo, kadangi šitas nuliejimas, nuo kurio pri
klausė jos .(tėvo gyvastis galėjo nusisekti tik merginai save
jam pasventus. Iki kokiam laipsniui šitos šešnyniškos prie
dermės buvo, varoma, galima matyti iš smulkiausių padayadijihių, kuriuos Li Ki paduoda visokio laipsnio giminingu
mo gedėjimu. Bet skaitytojas Hsiao Kingo pastebės, kad
doringuumas Chinuose nėra mokinamas kaipo ypatingesnė
dorybė už kitas, bet kad ji yra visai abelno budo; ji išsi
plečia ant visų gyvenimo apystovų ir yra būtinai teip pdvieniaus kaipo ir Valstijos gerovei. Šita žmogaus priedermė
sutinka su dangaus ir žemės budu; žmogus užima savo
vietą sąlydume su dangum ir žeme tik atsiduodamas prie
dermei. Jei nupeikianti nuomonė yra išreiškiama apie chi
nų tikėjimą dėl jo' tokios daugybės išlaukinių pildenybių,
tai, iš kitos pusės, šitą vidurinį ir tikėjimišką sūniško dorin
gumo suoprotį turime laikyti dorybe.
12. KONFUCIJAUS GYVENIMAS IR MOKINIMAS.
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KiMitiiintiMO raitai.
Senesnės knygos semia žinias daugiausiai
Ii Amyoto biografijos dvyliktame tome jo minėtų jau Memoires (1786.
| m.). Ii vėlesnių raitų pilniausias yra J. H. Plath, Confuciut and tein,er
Bchueler Leben and Lehren (keturi numeriai: I. HtslontcAe Enieiluną,
II. Leien dėt Confuciut, III. Die Bchueler dėt Confuciut, IV. Saemmtliche
Auttprueche von Confuciut und teinen Bchuelern, ~ tytlematitch feorįdnet,
Ii Abh. der Ak. su Muenchen (1867—1874 m.). Piešinys, kur) Leggė pa
garsino savo vertimo pradžioje Lung-ju, čungjung Ir Tablo yra svarbus;
teipgi E. Pabero, Ųuellen tu Confuciut und dem Confucumitmut (1873
m.), und Lehrbepriff dėt Confuciut (1872 m.); Ir trumpas G. v. d.- GabelentSb straipsnis, Confuciut und teine Lehre (1888 m.).

Galvočius, kurio vardą chinų tikėjimas turi, buvo mo
kytojas iš giminės Kong, nuo ko parėjo Kong-tsi ir teipgi ne
tikras Kong-fu-tsi, davęs pradžią vardui Konfučius. Va
dino jį Čung-ni. Jo gyvenimas nuo 551—478 m. pr. Chr.
gerai žinomas, čion paduosime tik abelną aprašymą, ap
leisdami begalines, chiniškųjų versmių anegdotas ir pašne
kas, Kong-tsi, iš augštos, gal būt, . net kunigaištiško^!
kilmės, Igidikiu būdamas neteko tėvo ir augo labai apgai
lėtinose sąlygose. Turbut per tai jis tik atėjęs į metus
galėjo įgyti tą pažintį, kuri pridera geram išauginimui; be
to, jis dėl kąsnio duonos priverstas buvo būti priguhningame
padėjime, tarnaudamas vienai didžiūnų šeimynai. Gyve
nimas jo prabėgo terp politiškos pairtuvės ir riaušių. Cie
Iš dvasių, žmonių dvasios (Kwei) ir ypatingai pro sorystės valdžia buvo silpna ir apėmė nedidelį plotą, į dide
tėvių dvasios (Tsu) labiausiai yra garbinamos. Tikėjimas lius gi feodališkus valsčius neturėjo jokios įtekmės; bet ir
į nemarybę Chinuose liečia tik protėviui. Apie vėlės padė šituose paskutiniuose buvo ta pati pairtuvė ir betvarkė.
jimą po to, kaip ji atsiliuosavo nuo kur o, randame tik kai- , Kad pilnai nupiešti tuometinės politikos pairtuvės vaizdą,
kur paminėta be sutvarkinimo į mokybą ir todėl negali būti
vartojama'argumentui.
mirusių ciesorių,
vartoiama~~argumentui. Bet
P garbinimas
*
_ 1
1 • •.
•
- • • 1 •1
galvočių
ypatingai kiekvięno protėvių užėmė
c
j;_ ir. gČradėjų.
■
labai įžymią vietą.
vietą, klausimas
Klausimas sulyg neliauties
rie|
jo paties bū
1vio chinui yra mažiaus svarbus už įtekmę daromą jo protė
rių !į j°
jo gyvenimą. Todėl visi svarbesnieji
svarbesni dalykai teip suvy
lyg šeimynos, kaip ir sulyg valstijos yta apšnekami protė
vių akyvaizdoje. Prie jų yra meldžiamasi reikale ar ligoje;
vestuvės yra apvaikščiojama ir įpėdinis sodinamas ant sosto jų maldavietėse; jų atmintinės lentelės yra nešiojamos
jų ainių teip kelionėse, kaip ir karėse. Įstabus dalykas, kaip
chiniečio akys yra nukreiptos daugiau į praeitę, negu į
ateitį. Jei kas pragarsės kuomi, tai vi:<>a protėvių eilė dalinasi ta garbe. Garbinimas protėvių yra pamatiniu chinų
tikėjimo principų. Atskiro žmogaus gyvenimas yra nieku:
kas dedasi po myriui yra ’ mažiau pavienišku gyvegyve
nimu negu šeimyniški ryšiais Nuo šitos atžvalgos vargiai
teisingas yra sakymas, jog chinai karštai yra prisirišę prie
Par. 12. Konc-tal ir jo mokinys Meng-tai.
šito gy’venimo. Rods, užkapiniu gyvenimu, teisybė, užsi
ima jie nedaug ir apsirubežiuoja tuomi, kad kreipiasi prie
savo protėvių suraminimui ar pagelbai nors vėl nepersistato pasakysime, jog prie šitų visų betvarkių prisidėjo dar savi
,saų jų kaipo ano svieto gyventojų; protėvių dvasios yra
tarpinis atskirų lėnų nesutikimas; teip, lygiai tuo laiku
visuresančios ir nematomai saugoja savo ainius. Kartais lėno valdininką Lu — galvočiaus tėvynės — sunkiai spau
jų artibuvystę stengiasi padaryti ypatingai čiupnia ne tik dė viena garsi giminė, kurios sąnariai savu žarų vienval
-minėtomis augščiaus lentelėmis, bet ir jaunikaičio paveiksle,
riejosi terp savęs. Ar šitas laikas buvo sūdėmėtas draupaprastai mirusio anūko, kuris per aukojimo pokylį apsivelka gijos ištvirkimu ir papročių sužiaurėjimu,, kaip į tą nurodo
jq drabužiais, sėda ant jo vietos ir kaipo svarbiausias po tūli Kong-tsi nusiguodimai, sunku yrk pasakyti. Aišku yra,
kylio asmuo aplaiko visokią garbę, kai|>> mirusio atstovas.
kad tokiam teisingam žmogui, kaip Kong-tsi, sunku buvo
Kaipo į savotišką šito tikėjimo išvyfdį reikia nurodyti
save pašvęsti visuomeniškai tarnybei šitame liūdname laike.
į visišką nebūtį mytologijos ar kokio nors mokymo, o teipgi
Iš kitos pusės, mąstis atsisakyti pildyti šitą priedernfę< buvo
kunigiškos'įtsaigos. Tikėjimiškos ceremonijos tvėrė abel priešingai visiems jo persitikrinimams, kadangi sulyg jo
no naminio ir valstietinio gy venimo dalį ir pildymas jų gulė I>ažiurų, išmintis yra ne svieto atsižadėjime, arba aske
ant valstybiškųjų viršininkų priedermės, kurių skaitlinga gotizme, bet pildvme tikrų principų viešame gyvenime: to
vėda anaiptol nedarė atskiros kastos. Čaįi-Li paduoda nuo dėl jis tuojaus užimdavo kokią nors vietą, jei tik mažiausia
dugnų aprašymą apeigų ir viršininkų, bef jis perdaug ištę- proga tam atsitiko; šita®, teisybė, taikydavosi gana retai.
štftsį jame perdaug smulkių detailių, idant galima butų jį
Kaip sakėme augščiau, jaunystėje jis tardavo vienai gar
visą priskirti pradiniam tikėjimo stoviui, nors pamatiniai siai šeimynai ir svitoje fsavo šeimininkų aplankė viešpaty
šito plataus sumanymo ruožai neužginčijamai imta iš se stės sostapilę. ciesoriaus Čau būklę. Be susitikimo su nu
senusiu galvočiumi I.ao-tsi, apie šitą kelionę nieko ypatin
nų laikų.
Aukos buvo duodama paskirtu laiku, pa v., kas sezonas, go nesi šneka. Labai gali būti, kad nuo to laiko pas Kongarba prie netikėtų atsitikimų, k. a. karė, nenžderėjimas* tsi radosi didelė meilė dinastijos čau įstaigoms, kurioms
arba ciesoriui einant medžioti. Didįjį aukojimą dangui ga- jis likosi ištikimu visą savo gyvenimą. Kong-tsi buvojapie
Įėjo daryti tik ciesorius, nors melstis
f / prie /jo arba
' rukylą
* * ’ 35 metų, kuomet kunigaikštystėje Lu iškilo didelė pairtuvė;
rūkyti
vasąlai nešė
nese aukas sMsa šito lėno valdininkas buvo ištremtas gana ilgam laikui ir
- j galėjo
o J \kiekvienas.
'
Žymesnieji vasalai
vo apskričio žemės, kalnų ir ųpių
upių dvasioms.
dvasiomis. Abelni
Abdni auko patsai galvočius turėjo trauktis į kaimynišką viešpatiją
aukoji- Thsi. Jau pirmiau jis turėjo progą kalbėtis su jos valdi
jimai, kurie buvo leista daryti žmonėms, buvo tik aukoji
ninku, kuris ir šiuo kartu maloniai priėmė galvočių, su norit
šventna
mai protėviams, kurie turėjo teip savus didelius šventnaiškraipė
jo patarimus, bet pabūgo, kad Jis neįsigautų į
mius,, kaip ir maldvietės privatiniuose natiruose. §ih King
perdaug
didelę
įtekmę ant valstybės reikalų. 1 Tokiu budu
paduoda daugybę gyvų aprašymų darymo aukų prose
Kong-tsi
negavo
jokios vietos ir po metų sugrįžo į savo
>kylių,
giedojimų
niams ciesoriškame rūme prie linksmų —~—
prigimtąją
šalį.
Iš
pirmo jis ir čion nerado tinkamo lauko
fvuliai,
vaisiai
ir
ir šokių. Iš aukojamų dalykų paminėta
rukylas; aukojimas žmogaus yra tik vierių viename atsiti valstietiškam veiklumui; didžiūnai ir ministeriai pykdą
kime. Šitų aukojimų tikslu yra užlaikymajs gamtiškos tvar miesi terp savęs, ne sykį bandė patraukti jį į savo pusę, ir
kos, prašalinimas pikto ir apturėjimas geidžiamų pasekmių panašiuose atsitikimuose jis nevisuomet mokėjo parodyti
užtektiną budo tvirtumų; vienok ilgą laiką jis nepriėmė
arba turtų. Apie maldą teipf pat galime pasakyti, kad ji
jokios!
partijos’ Antgalo, kaip vidurinė kunigaikščio- val
visiškai krypsta linkui tokių jau svietiškų dalykų. Dides
nis išnašumas galima rasti tik kunigaikščio maldoje Čau, džia buv<i atnaujinta, Kong-tsi atėjo visuomeniško truso
kurią jis siunčia už savo sergančio brolio gyvastį, kurio iš laikas aukštuose urėduose, paskutiniu laiku net ministerio
urėde; unmant šitą vietą jam pasisekė padaryti daugelis
gelbėjimui jis pasirengęs numirti pats.
Žynavimas yra ypatingai išsiplatinęs. Niekas, s va r baus . reformų. Bet tas tęsėsi neilgai; po dceturių metų jo glo
ar be svarbos, viešame gyvenime ar privatiškuofce reika bėjas nustojo būti jam prielankus; maža to, sąžininga moks
linčiaus tarnybė stojosi jam sunkenybe. Kong-tsi vėl pri
luose nebuvo daroma be žynių nurodpno patogių ženklų.
siėjo
apleisti tėvynę šiuo kartu jau visiems 14 metų ir
Šitie ženklai buvo imami iš įvairių apystovų, iš apsireiš
patirti
kartų ištremtinio likimą. Per tą laiką jis aplankė
kimų gamtoje’ teip paprasti kaip ir nepaprasti ženklai,
visokias
riešpatystes. buvojo rūmuose ir terp žmonių: visur
k. a. tamsa ir žemės drebėjimas, kurie buvo pranešėjais blo
Dangus
jo
balsu da\r prasergėjimą žmonėms. Kai-kur da
go, ir visoki atsitikimai, sapnai, ir tt. Žyjiavimas daromas
vinėjo
jam
garbę ir gerinosi, bet niekur jis negavo vietos;
su gėle Ši, ir Pu, želve, yra įdomiausias, nes juos deginant
kitur jis buvo persekiojamas ir buvo kėsintasi ant jo gy
darydavosi sproginėjimai, kurie ir buvo žynavimo ženklais.
Mes jau minėjome Ji King vartojimą šitam tikslui. Verta vasties. Iš jo pasekėjų daugelį randame ištikimų jo moki
nių ir drangų; ar jie buvo-su juo visuomet, ar tik kaip
pastebėjimo viena vieta Šu Kinge, iš kurios matyt, kad
kada, — nežinia. Apie šitą bastymosi laiką yra daugybė
abejojamuose atsukimuose ciesorius sprem
sprendiė ne kitaip, kaip anegdotų. Galų gale per įtekmę vieno mokinio, užimančio
pasiklausęs savo patarėjų patarimo, ir balso žmonių, ir

buvo tuomet apie 70 metų ir
L jis jau iki ti mirčiai jnetiž
ėmė daugi ui jokios politiškos' vietos.
"
Pa itinius  vo gyvėni mo metus jis pašventė mokslui. Tame laike, r
ii
apnyko liūdnos
litjdnos mintys; s>u besiartmimu mirties ji ) ūpas
darjsi
darėsi vis paniuresnis
panittresnis ir jis skundėsi
__
ir
- -apgailavo
ra-—- viešpatysles žuvimą ir mokslo puolimą. Žmogus, kurio idėalu
buvo praeitis, atsiskirdamas su gyvenimu, nelaukė m o atei
ties jokio Nuraminimo.
.
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‘ Su Kibng-tsi
asmeniu
geriausiai
galima apsipažinti iš
«
--------o
—
gilina
d— čion paduota
*
1 ■
■■’įuį po
Lnn-ju. Nors
labai nedaug
jo asmeniškų,
budimų ypatybių, bet- aišku, kad šito rinkinio tikslu buv<•O
parodyti Kong-tsi išminties idealu. Kas
F~- atseina
B-- mįs,
- >
tai
Kong-tsi
dis greičiau yra perdaug formališkas; jo abelna mielašifdybė niekuomet nepereina į nuoširdžią užuojautą, jo ;Ą^niškumas perdaug suvaržytas taisyklėmis ir
formomis. Ištisa skaidma Lūn-ju pašvęsta aprašymui vęr-.
tumo pilnų galvočiaus pasielgimų visokiose gyvenimo apystovose, pr
prie pietų, gulant ir renkanties drabužio varsą
ir tt.; pastebėtina, kad tolygiems paviršutiniškiems daly?
kanfccprira:
kanki_ prirašoma didelė vertė. . Ne iškelio bds pastebėjas,
kad Kong-t|si priklausė prie tos žmonių rųšies> kuri gaiš
tos yra aj
apdovanota
sa
•vanota patraukti meilę ir guodonę kitų prie savęs. Jo sprendimas apie -save svyruoja
terp
nusižeminiiįio
» ---------------- T-------- J
ir išsiaugštinimo.į Savo gy
venimo tikslą jis mato jieškjogyvenimo
jime išminties
es ir prisipažysta, kad jos jam trūksta; bet jis
pilnai supranta sa4> padėjimą ir vertę kaipo išminties mo
kytojo ir ka ikuriose
kuriose pašnekose savo asmens atnašą, jis daro
mastu, kuri lomi jis matuoja
Sulyg
• savo vienalaikius.
1 ‘
(Sulyg
Kong-tsi ve klumo, tai pirmiausiai ,jis pasirodo
pirmjųtiųiu
t __
__,™d
šventų padavimų rinkėjų, žmogumi,. įs kurio rąnkų (Irinai
apturėjo King.
Kiįg. Savo kalbose jis pats išgy'rė
išgyrė jų išnašumą
išm^umą
ir vertę ir suteikt fdrmą, kokioj jię išsilaikė lygšiol, kaipo
pagrindas visos chinų pažvalgos į svietą. ISakytumė, kįd
jis atėjo atri.
atrc""i;ti
įaujiriti „.
seną tvarką; pats' save jis .vadina ne
naujintoju, lik senos išminties skelbėju; jis ilginė l:
erarnina. senus ciesorius
ri#»cr»rinc Jao, Sun
Šitn ir įsteigėjuįs treįstaigas, garbina
čio& dinastijas, pripažindamas juos dorumo; pavyzdžiais,
idėalu.
idealu. • Vienok labai yra galima, kaip jau sakėme pinniiau,
kad Kong-tsj
----- "*.1 ne tik mokino, kas buvo seno, bet kad jis
ir pasirinko iš to, kas buvo perduota, viską kitą rjusti|mdamas į šalį, kis' nebuvo svarbu.
Labai įdomus yra jo atsinešimas prie tikėjimo,
griežtai užlaikė garbinimo formas.DarT vaiku ...
L ___
būdamas
jisi mėgo žaisti su aukojimo pabūklais; atėjęs j metus jis
mėgo lankyt į šventnamį, reikalavo griežto pildnucj 300
apeigų, kaipo ir Į3000 elgimosi taisyklių; sakyda’vo. kad
dvasioms reikia duoti aukos kair
’ ’ jos butų terp] besiip ir kad
meldžiančių ir abelnai buvo puniktuališkas pildyme visų apeigų. Patį nįjokinimą savo jis pastatė ant senų tikybių pagrindo ir vis]>p ko akstiųu
, skaitė. rpažinimą
--------- .T-Dangaus
’TT*’“' F |>ris4kymų; mąstis( apie Dangų buvo jam suraminimu liūdnybes
(Įienose. Priešingai šitam, užsiėmimą teologiškais klausi
mais jis laikė be naudos gaišinimu laiko; jei mes nebažyžmoniiį, kaip galime pažinti dv;
stame žmonių,
dvasias? jei nepažystanie gyvenimo; kaip galime pažinti myrį? Klatisj
dvasias ir-nuįnirėlius jis duodavo atsikalbamu^
IUS. ■
Aplamai jo ptlotas buvo svetimas visokiai paslapt
rdėm perimtas dpros
doros priedermių svarbumu.
svarbumu, kuri
toį
bulinosi visą, savo gyvenimą.
Čion galime atkartoti tą patį pastebėjimą, kurį 1
jome augščiau; pas Kong-tsi dorybė remiasi elpgi
tafiziškomis mqstimis; žmogų jis persistato ne kitaip, kjaip
sąlydume su ąbelna svieto tvarka, kuri yra taisykle d
bei. Tankiai šitą dorybę laiko perdaug niekina, seka,
visiškai naudiškus tikslus, bet tas toli neteipi: išlauk lės
__
sąlygos arba nauda neturi joje visai vietosi ji visa priguli
Dangaus paliepimams ir yra patvirtinta pavyzdžiu seniai
mirusių galvosiu. Juk dėlto tik, kad tankiai jo sum|ahyino negalima buvo sutaikyti su esančiu dalykų stoviu,-Kongtsi mokinimas nesykį buvo atidedamas į šalį kaipo neprak
tiškas. Sulyg jo principų išeiga neturi būti motyvu
lt
lumui. Žmogų! jis persistato ne tokiu, kokiu jis yra, tik
u
jis turi būti, ideališku, dorybės karžygiu, kurį jis t
ai
aprašo ir gafbina priešingume paprastam, vmlgariška
kasdieninio gyvenimo žmogui. Šitas prakilnus vyras
_visa
. M v. 1ko
* A. —
■■ — pr— Otmeiliu,
*A
š — —.pasišventusiu
~ — —4—— — —“
- Fr< vienv užy ra
mokslui
imtu jfę; jis visas yra dorybės įsikūnijimu. Pilnas die•
votumo, teisinsimo, nuolankumo, malonumo ir teisumo
sose gyvenimo sąlygose pasirodo kuožmoniškiausiu.
paiso ne apie svieto pripažinimą, tik apie pačią dor
net būdamas [tais vienas jis nesiliauja mąstęs apię lavihilaviįiimąsi ir laiko save ant atsargos.
doriš
;argos. Jis vienval klauso dęriškos kainumo taisyklės: daryle tą kitiems, ko nori kad kiti
darytų tau. Tokiu budu jis yra pilname sąlydume su dan
gumi, kurio prisakymus jis pildo, krykiamas į dešinįr vi-1
dūrinį taką. Priešingai šitam paprastas žmogus seka pas
11
^iuu^
umu ag
viouv'iuvt jiešk^ jo!
|
kui savo paties reikalus’ ir
smagumą
ir visuomet
pas kitus, o ne pas save; ji< yra valdomas išlaukinių aplin 
kybių; jo takas veda žemyn, kuęmet takas prakilniųjų
veda augštyn. Atradimas pas daugumą žmonių įštvirki:H1MĮ
ir aitgštų idėa1!ų, kurių !jis~ reikalauja ■-nuo
— _ger^į žmonių,
nekenkia Kong-tsi tikėti į dogmą gerumo žm
us
gimties. Dory-Ibė yra lengva ir prigimta žhic
yra sekti tikrą omę (instinktą), idant eiti tiesiu ku.
k
Vienok ne•rurime manyti, kad Konk-tsi sav^ mokiai
nni ’ir pavyzdžiu stengėsi .įdiegti dorybę tik pavieniams,
anaiptol, svarbiausiu jo noru buvo pilnas žmonių atnauji
nimas. Pradžioje Ta-hio dorybės augis pasu
pasirodo
rodo kaipo
Istybę; jos ne
grandinys, jos įtiksiąs p^ekia šeimyną ir valstybę;
mį-
riu yra ramumus ir geroyė. Daugumas taisyklių liečia po
litiką. k. a.: kad reikia stengtis padaryti žmones turtingais
ir juos mokyti;; kad valdovai atsaką už priderantį maitiriimaitinsi
mą žmonių, už užlaikymą apsigyvenimo pabūklų geroj waį*CTaį*koj ir kad jie turį įkvėpti užsitikėjimą; kad valstija yta
yra
kaip, reikia valdoma, jei kunigaikštis yra kunigaikščiu, Jįj-į
nrinisteris ministeriu,
isteriu, tėvas tėvu ir sūnūs sunuiui;
sunumi; ka
kadi valdovaldo
ikti daugiaus
daugiau* savo pavyzdžiu negu liaudiniai^.
vai turi veikti
baudimkiš.
Kong-tsi tikėjoj kad šitos ideališkos sąlygos tikrai Inivo
senuose laikuose prie senų valdovų ir kad reikia tilę prie
jų vėla pagryžtiį Skaisčiausia jo pažvalgų puse yra pripa
tinimas reikalauti dorybės teipgi politikoje; tamsia puse
yTa tas, kad jis laiko žmogų, tik šitoje atnašoje prie
valstijos.
r Mokiniai Kong-tsi, kąip rodosi, niekuomet netvėrė atžmonės, kurie, stoveskiro ratelio. Jie buvo daugiausiai
„
' nartais > kreipėsi
darni pačiame veiklaus gyvenimo viduryj, kartais
prie mokytojo patarimui; tiktai kaikuric vienval
0n
savo
juo. ir šitie trys, keturi žnumės atsižymi pašneki
reiškiai ypatingais pobūdžiais. Mokytojas negalėjo surasti
žmonių, jus kuriuos reikalingos savybės apsir
u aukso
derančioj pritaitynėj ir atsveria viena kitą, žm<
Užsidevidurio-. todėl jif turėjo pasitenkinti karštuoliais
girnų trokštančiais teisybės, ir bailiais, vengianč
(Toliau bus).-

=!=!■

I

I

va, siuva, plaktuku puspadžius plaka, drota
išleido kamuolį
ATSAKYMAI^kryžiavai traukia, žnyplukes drožia, o tai vis pati gi ponia Kcrtasihskiene, sugqžo prie savo plonų durnų po panose ir tarė
3Č10S kuopos komisijai. Prose*
jai ant kelionės, nes ją ari| apsibuvimo varo.... kavos, bambėjo tikučius keiksmų užkimšta py—- No, no! .. ] Das ist w;ts anders! Tai Šimas netilps. Jame nėra nieko
O tokia ji maža mergaitė, tokia maža, kad jai ragu burna ir 'Sunkiai atsikvėpdama, laiks' į yra kvailas dalykas su tuo apsibuvimu.... naujo pranešama, kas nebūtų žino
?!
Vertė Pranas Siūlelis
vos tik dešimts metų. . . . Mama ją velka šva laiką grasino jkumJčia gatvės link. Lygiai Tai yra labai kvailas dalykas .... Aber kaip ma jau iš atsišąukimo ir 3 kuo
riais marškinukais, kaseles) pina, vyresnioji se teip, kaip tolinantys audra mėto savo užpa-' teip, tai aš tiek negaliu duot, Kaip teip, tai pai visgi liekasi dar parodyk kad
4
suo žiurstelį skalbia, vyresnysis brolis jau kaliu paskutiniai, žaibus, urgzdama neaiškiu as duosiu dešimts skatikų ant dienos ir bulvių draugijos pirmininko tvirtinimai,
ant kiemo su vežimu laukia, o tas viskas jai griausmu iš sudraskytų debesių; J '
ant pietų, fSo!-so!
“
Ir kad nakvynę pati sau buk p. Jukelis pateko koitiisijon
"Ji užkaito ir truktelėjo už‘žiursto Jonie ant apsibuvimo.. Atėjo kunigas-klebonas; gies
Išstumta |>er duris mergina stovėjo valan- surastum, o maišą ir matiką k*:a.s vakaras man pirma savo pastojimo viešai nariu,
nę,’ Norėjo kuogreičiansiai iš čia išeiti. ,
mes gieda su vargonininku, švęstu vandeniu d^ę apsvaigintą, persigandus, be nuovokos į namus' atnešt
yra neteisingas. Ant galo visuoti
Bet bobai, po kmyr/ais su alum, užsima- vežimą šventina, o čia kai^ nesuskambins var taisydama ant savę» sutaršytus drabužius; jos
Onutė nusišluostė ašaras.
no balsavimo atsteigimas nėra to
—-Jnyta šnekėt, tai atsirėmė alkūne į sinkių, smak pai.... Sudrebėjo ji ir pravėrė akis.
kojos drebėjo, ausyse cypė ir švilpė. Žmonės
— Lai bus dešimts. Dieve jums užmokėk kiu greitu reikalu, jeigu sju’! juo
rą atmetė ant rankos ir pasakojo Šapsienei,
Nakties vėjas kažkur miglas* išvaikė, virš praeidami stumdė ją: ji beveik nejautė tb ir ir• už tat
J ■
] '■ '
galima buvo laukti lygšiol. Juk
kaip pereitą metą jos sūnų į kariumenę ėmė. jos šviesmėlynas dangus, ir didelė aiški žvaigž nematė, žiūrėdama priešais save išsigandusiu
— Liepkite duoti matiką.
gi tas geriausiai bus padaryti per
Todėl nebuvo galima šioj valandoj ją ištraukti. dė, tartum auksinė kibirkštis viduryje dega žvilgėsiu.
4
—- Aber kam tuojaus matiką.? Das waere suvažiavimą. Jei norėsite sltraipaJuozas teipgi nuo durių nesitraukė ir, pasi- Mėnulis jau leidžiasi, lanka, kiek tik akim už
Pradėjo suprasti, kad tarnystes miestelyj, ja keine Rechnung. Iki vakarui nė lysvės ne- nį grąžinti, prisiusime krasažettkį
„
r rėmęs į pašonę, šaipėsi ir galva kraipė.
matai, po sidabrine ukhna, tartum po ažeru neras. Jai rodėsi, kad tani švilpime, kurio bu nukasi, o bulvių turėčiau duoti....
P. S. Tamstos straipsnį su kisk.’ «į
— Na, na? Ir kad mudu čionai susiėjo- stovi. Putpelė atsiliepia vis arčiau ir arčiau; vo pilnos ausys,“ aiškiai girdi Bamblienės bal
Onutė mostelėjo ranka.
tais nereikalingais popieriais. sud#va.’.... Na, na! Ar jau seniai čia Onute?
są, paskui Juozo Caliko, o paskui šimtus ki
drėgnas šaltis po kūną vaikščioja....
~ Tegul ten tas bulves! Kasiu ir teip, ginau ir todėl gražinti jo negau .
Mergina sukando dantis iy tylėjo.
tokių
balsų,
kurie,
tartum
vėtra,
šviį>ė
jos
gal

be
pietų.
liu. Tamstai reikėjo paminėti apie:
Pasilenkė, galvą ant Jkito peties perdėjo ir
— O ką tai Onutė šnekėt užmiršo, ar ką? užmigo.
voj. Koks tai instihktyviškas judėjimas pa . ““ Tas yra kas kita! Das ist richtig! sugrąžinimą tai to bučiau 1 nepa\’isuomet tokia puikuolė ?
Sapnuoja ji, kad aplink Ją dideli vandens stūmė ją nuo. tos^ietos, kur ji stovėjo. Ji linktelėjo vokietis galva ir liej)ė merginai eiti daręs. Bet ir turėdamas negrą
Prisiartino prie merginos, kuri vėl trukte
1
žinčiau Tamstai krasaženklio nešniokščia, putoja, kassyk kyla augštyn ir augš vėl ėjo, nežinodama nė kur, nė ko, tik jausda paskui ,
lėjo Jonienę. Boba atsisuko; paskalydama
ma, kaip ją sunki, kieta ranka stumiu vis prieprisiuntus.
J,
!
tyn,
o
ji
stovi
viduryj,
galvą
po
vandeniu
lai

III.,
Caliko užkabinimą-paprastu mandagumu, tarė:
kyn
ir
priekyn,
prislėgdama
vis
labiau
ir
labiau
ko, ir jau, jau ją užlies.... O kaip tik kil
Taigi pradėjo Onutė naujo gyvenimo die Atsakymas ant Centro Valdybos
•
— Nelysk, tamsta, 'nes šita mergelė ne- stels, galvą i<š. po vandens ištrauks, tai akmuo prie žemės. Po tuo slėgimu ji galvą įtraukė
nas.
Išl pradžių labai ėmėsi už darbo, švintant
• ' čionykštė, ir vietinių jaunikių nepažvsta....
pranešimo.
krinta ant jos galvos. Ji krduju apsilieja ir po skepeta ir kaškyk silpniau vilkdama savo jau lauke buvo, nuo lauko eidavo naktyj, veik
.
— Ha! ha! ha! — garsiai nusijuokė Cali- vėl puola į vandenį.
kojas, netekus sj>ėkų pargriuvo sale tvoros,
53 “Lietuvos” T. M. D. Centro
pirštais žemę kasdama. Ant 1
___ _
pietų kepdavosi
kas. — Žmonele, jau aš geriau žinau, su kuom
\ anduo ūžia iotižia; šaltis perima jos kū tveriančios žemės plotelį apsodytą bulvėmis. bulviai, sauj alę, prie kurių pirkdavosi sau tru Vaidyba praneša, kad ji nutarė iš
toji mergina pasipažysta, o su kuom ne!
Ant kalno vienodai barškėjo malūnas, o ju
braukti ir išbraukė T. M. D. na
J
1 — O aš jums sakau, kad jus nelyStupiėt, ną.... Jau, jau prie krantų daeina, jau už dantis ant geltonų smilčių jo sparnų šešėlis putį druskos, likusiai uždarbio ėjo ant duonos, rius: Petrašką, Jukelį ir Sinkų ir
krūmų nusitvėrė, jau galvą ištraukia, jau kvė
K
\ nes aš tą merginą į tarnystą vedu.
rodė, kad jau greitai artinasi karštą^! aitrus kurią mergina dalydavo į dvi dali, ant rytme- sugrąžino jiems jų įmokėtus pini
puoja,
o
čia
mato,
—
ant
kranto
žmonių
dau

_
___ gus už 1909 m., teip pat Į atėmė
po tokio
Calikas prie merginos atsigryžo.
vidurdienis.... Mergina nesijudino is vietos, tinio užkandžio ir vakarinio. Yienok
• — Ką Onutė? Sukvailiojo? Tarnaut gybė ir kiekvienas akmenį rankoj laiko. Tik l>et rankomis apsikabinus kelius/ susitraukus darbo sąvaitei ji žymei nusilpnėjo; ir nprints visas privilegijas T/ M. DĮ, narių.
laukia, kad į ją mest....... Ji rankas sudeda,'
teippat stengėsi gerai kasti, \isgi tankiai jau
. Onutė eina?
meldžia....
“Geri žmonės, geriausu, mieliau ir primerkus nuilsusias akis sėdėjo.’ Vienok, akyse tenidavo/ o jos drebančios rankos ne Centro Valdyba virš minėtiems
,— O kur dingsiu? — atsakė Onutė su ko
išbrauktiems nariams “duoda tie
si! Nemeskite į mane dar akmenimis.... te po įtekme karštų saulės spindulių ir malūno galėjo jau su tokiu mitrumu, kaip pirma, susu są’’ atsišaukti į busiantį III T. M.
kiu tai nekantriu gailesčiu.
barškėjimo,
jos
rankos
nusileido,
kojbs
išsi

gul tik ant kranto išlipsiu....” Karklai braš
duot matiku į kietą žemę. Ats įtaikydavo teip D. susivažiavimą. Teipgi Centro
_•>
t Calikas ją į šalį truktelėjo.
tiesė ir galva nusileido ant krutinės. :
gi, kad malūnininkas, kurs laiks į laiką atei Valdyba prižada sugrąžinti pinigus
— Onute, geriau su mumis laikykis — ta- ka, vanduo šniokščia, ji už žolės ant kranto
Nemiegojo
vienok
nė
kelių
ininutų,
kuo

rė ištyko. — Yra čia mus saujalė; su žemsar- stveriasi, vandenį praskečia, ant kranto lipa.,.. met ją prikėlė lojančio šuniuko balsas, paskui davo prižiūrėt kasimą, rašdavo užpakalyj mer
mer- visiems ■ tiems, kurie norėtų parem- (
’giu pasipažystame ir kas mums ką padarys. Bet tik urnai kaip viesulą viskas susimaišė.... kurį ėjo maluninkais Fabich, atsagstytam briis- ginos vieną, kitą bujvę, sukaudavo tuomet, ke ti virš minėtus paliuosuotus [K M.
1; Zavierskiutė čiA yra ir A alerka tei|)gi, ir Kor- didžiausias akmuo į galvą pataikė, puolė at lote ir su trumpa' dantyse pypkele. Jis jau purę į žemę trenkdamas, kojomis spardyda D. narius.
mas, už galvos stverdamasi, ii po skatiką, po
bielaikiutė___
Žmogus sau tuomlaikinis, bula, vanduo ją nutvėrė....
O žmonės juokiasi, delnais ploja, 6 van nuo namo prieangio matė, kad kas ten valkio du nuo menko uždarbio nutrat kdavo. Onutė/ Čion nėra klausiama ar pp. Pet
nieks ant sprando nesėdi, tarpais pas žmones
jasi po jo lauką, ir jau nuo ten pasiuntė keletą
raška, Jukelis ir J. Sinkus Jėga- .
vienok tą viską kentė. Atpenč, ji jautė save liškai pasielgė, norėdami įvelti vi
dirsteli, tai į dvarelį kur, tai įkiš ūkininką, tai duo virš jos šniokščia....
energiškų
“
donnerwetterių
”
sėdinčiai
po*tvoPabudo. Širdis jos drūčiai plakė, gerklė
net laiminga; Dieną turėjo darbą, kaip ir kiti suotiną balsatimą ar ne. Kiekvie
į ,
kermošiuje kur. Su žydeliais viskas galima;
išdžiuvo,
tartum nuo vidurinio riksmo. Pra ra y patai. Pasinaudojęs iš popietinio pailsto, žjnonės, ant nakties prisiglausdavo
teip Onute.... Aš čia jau trįs mėnesiai sė
kur tarp- nas draugijos narys gali pakelti
davė,kur
ėjo pažiūrėti kas ten, o pamatęs merginą, jau
lisvyj ir užsidengdavo maišu, už kurį Fabich klausimą, kurs jo Nuomonėje yra ■
džiu ir šeip-teip gyvemij Kiti išbėgiojo į trynė akis ir atsisėdo.
iš
tolo
grąsino
pypke
ir
šaukė:
Buvo rytas. Dangus Buvo prisidengęs rau
Varšavą. Varšava jiems kvepia! ,O lai jienjs
— “Was Teufel” ten mergina ant mano pasilaikė sau jos raudoną pašportą. Galėjo iš- naudingas draugijai ir tik viešėt
ten kvepia. O as Onutei sakau, kad ir čia ne dona aušra nuo rytų. laukinės žąsys, pakilo žemės lenda?.... Nežinojai, kad tai mano simaityt. Naktys, po teisybei/kaskart
, kaskart buvo apkalbant galima klaidas pataisyti.
su garsiu gyvavimu ir išsitiesę ilgu šniuru, siū
šaltesnės,
ir
merginą,
būdavo,
jau
iš ryto šal Klausimas kjlą: kas davė Centro
blogiausiai....
bavo tykiame ore, tartum kasnykas iš vienos, laukas?...... Hė?.... c
■y- Y — Turiu jau eiti.... — tarė.
tis
iškrato,
bet
susišildyt
nėra
kur.
si
kur..
Galėjo Valdybai teisę paliuosuoti arba iš- <
Onutė greit pakilo.
pusės paauksytas užtenkančia saule, o iš kitos
— O kur Onutė sustojo? Pas tą bobą?
net
permatyt
laiką,
kuomet
visiškai'
nebus
ga braukti
pilnai ' užsimokėjusius
— ’Jau e’nu -j • • £ nežinojau.... Lai ponas
mėlynas nuo lankos miglų.
lima ant lauko milėti.
— Niekur dar ne apsistojau....
draugijos
narius,
be nusprendimo '
Pašoko mergina ir žiurėjo į jąs.,.
Į
— Xa. tai, Onute, veltui tarnystes nejieš. Stengėsi Onutė apie tai negalvoti, ir kiek tam tikros kotnisijbs, arba iiors
—
I^i
ponas
nepyksta!
Lai
ponas
ne

Kasnykas lėkė vis toliau ir toliau, kassyk
kok, nes šiądien apie Valerką ant prekymieskartų ateidavo Fabich pažiūrėti darbo, ji'teip
augštyn,
o ant žemės girdėjosi jų garsus gy- pyksta! Aber; jš oriu pykti, donnefwetter! matiku mosuodavo, kad net žemė tikšdavo į pačios Centro Valdybos paskirto •
Į
Čio įšbubhijo, tai kiekvienas šergėsis paimt, o
Aš
turiu
tiesą
į
teismo? •
;t| ant savo žemės, ant savo
• i
prie manęs, Onute, klauskis jyit C tratos, tai gavimas. Tik tarpais garsesnis žąsino riks lauko!.»... Pri<
visas puses. Pagaliaus užbaigė Fabicho bul Kas davė Centro Valdybai tiejų
J
tai
jų
nėra,
aber
daryt
mas perkirsdavo orą ir išsiplatindąvo plačiai
galiva susieit.... Na, tai kaipgi.?
nuostolį, tai turllai^ą. Kad butų padori mer vių kasimą, bet geroji žvaigždėė ir ant toliau “melsti ir reikalauti” kad virš: ml- '
ix> rytmetinę tylą.
|4
' — Turiu jau eiti — paantrino mergina.
švietė merginai, nes pats J'abich Į’į pasiūlė ją
Onutė plačiai pravėrė akis, prasižiojo, gi gina, nereikalautų Ikiotis po laukus, tik prie Gavronskiui, smuklininkui, kurs čia-pat už nėtų išbrauktų narių parėmejai at
Calikas paleido jos ranką ir galvą palinskalbimo eitų, pg“
sišauktų ir atsiimtų savo pinigrM?
o bulvių.... Aš žmoI
lus atsidusimas kilstelėjo jos sudžiovusią kru
malūno lauko turėjo bulvių , tr jieškojo ka Ar Centro Valdyba teikeis priimti
gavo.
.
nių
prie
kasim
,
aš
gerai
užmoku
ir
— Jau aš matau, kad Onute ant niekų tinę, plaukai, nakties migla suvilgytą nukrito rast negaliu, o fi JhTra miega. ...
sikiu Nematė, vienok, doras malūnininkas jo tik tokius asmenis ir kuopas kurios
jai ant veido ir kaklo, o5 iš burnos išėjo trum
. nueis per tą savo niandrumą....
kios priežasties velyt jam tokios pigios dar norės Centro Valdybos aklai klaiiOnutės akyse žibtelėjo viltis. '
Ji nieko neatsakė, bet truktelėjus bobą už pas šūktelėjimas, tartum rienoroms šūktelėji
bininkės, kokią pats rado; pas;akė šmuklinin- syti ?
vi
—
Aš
irgi
da
jieškau...
’
.
?
mas nesulaikomo laisvės jausmo.
kui kad mokėjo ant dienos 20 skatikų. Smu- Centro Valdyba tame pat; atsi
-rankovės, tarė:
’
So
I
Das
ist
was
anders
!
Dal>ar
toks
laiv
Bet tai buvo tik valandėlę.
— Arba eikite, arba ne, nes aš jau einu.
klininkas noriai sutiko ant tos kainos, bet Onu
Su
paskutiniu nykstančių paukščių riksmu, kas, kad kiekviens darbo jieško. Was Teufel, tė užsispyrė, kad neis už mažiau kaip už 24 šaukime, pati sau prieštarauja sa
Jonienė pažiurėjo į ją ūkanotomis akimis.
kydama, kad tie trįs asmenį
asmenįs)s j>atįs
patįs
mergina apsidairė ir ko tai susigėdo: Galvą kam, kas iš tų darbininkų? Dabar pinigas l^atai nuo kojų krito, drabužiai veik supuvo
— O kur jus,einate?
savę apskelbė komisija, žemutį
brangus,
aber
darbininkas
pigus.
O
kiek
no

jos nusviro, rankas giliai Sukišo į ilgas apsi1— Pas mėsininkę einu....
.
nuo kasdieninio drėgnumo, taigi turėjo šiek- vėl rašo, kad jie turi parėmejus,
rėtum už kasinių?
Xa tai galite eiti, nes aš ten neisiu — vilktuvo rankoves, sutraukė pečius, sukando
”
— Kaip ten ponas kitiems nx>ka, teip ir tiek susirinkt ir truputį apsitai:syt. Gavrons- kurie juos išrinko. 1 Šiuos
dantis ir pamažėli sugrįžo prie šieno kupetos,
tarė tx>ba ir vėl atsigrįžo į Šąpsienę.
kis
derėjosi,
bet
pagalvojęs,
kac
visur
aplinkui
jus
baugina
tuomi,i
kad
man.
_— Kaip sakiau ponei Sapsienei, apkirpo kur buvo jos ‘skepetą. Turi eiti, turi skubintis
meldėjo
po
40
skatikų,
sutiko
ant
merginos
bus
teip
paę
kaip
ir
jų komisijai;
Vokietis pasipūtė.
jį, kaip pamačiau^ kaip paims mane gailestis^ pas mėsininkę, tarnystes turi jieškot..:.
reikalavimų ir ant sutartuvių užgėrė kjnynų Jei ji juos žino, tai jkodėl jų| neiš|
.
—
Aš
moka
....
—
čia
norėjo
pasakyt
—-J/ČJO' ant vieškelio miesto link. Jau na
kaip nesuriksiu..-. 1
teisingą kainą, bet išvydęs merginos nususu ant Fabicho. Paskui raudonas pašportas pe- braukia, teip'kaip ir narius |cdmiMergina išėjo. Galvoj sukbsi, nežinia muose prasidėjo judėjimai, garduose ožkos sius drabužius, į laiką susiturėjo ir tarė: — rėjo iš malūnininko į smuklininko rankas, o sijos ?
bnuo' ko. Ar nuo stiklelio kmininės, ar nuo bliovė, kur nekur iš kaminų kilo pilki durnai. Aš moku dvidešimts keturis skatikus ir bul mergina, kupina vilties, gavo vėl
1
maišą ir Nepažįstų virš minėtų išbraukti
. Caliko kalbos.*... Išėjus.pamatė, kad jau ge Ėjo, nepakeldama nuo žemės akių, o akyse vių, ką suvalgys.
matiką. / • >
narių ir neatsišaukiu remdamąS jų
rai sutemę ir kad ant gatvės jau keturi žibin jai rodėsi nakties sapnai ir lekenčios antys, ir
Išeidavo vėl į lauką.-už malūno,
reikalavimus, bet protestuoju prie!
—
Gerai,
kasiu
—
tarė
greitai
Onutė.
.
tuvai žiba. Na. nėra jau ką nė Svajot apie teip Jai kas galvoj ūžė, tartum daug, daug
ukapėtesnį
rytą,
nuo
darbo
nueida^
kassyk
despotišką
Centro Valdybos pasi
Piasi^
— O matiką ir maišą turi?
vandens....
ėjimą pas mėsininkę nakčia, rytoj nueis..
tamsenį vakarą, nes dienos ėjo trumbyn. Ru- elgimą, manydamas, kad Centro
— Ne...,- matiko neturiu.nė mai
Perėjo skersai gatvę ir sustojo. Rytoj....
.duo žadėjo būti ankstyvas, pui yinast Varnų Valdyba neturėjo teisės išbraukti
šo.
...
,
Nežinia, kiek ten gelbsti bobų liežuviai,
O kur dabar eis? Kur nakvos? Urnai smu
pulkai kilo ir lėkė už tolymų miš ku, lydavo....
—t Das ist was anders! Kaip be matiko Tasai “šaltis”, apie kurį Onut j kalbėjo, kac tuos narius ir gazdinti jų pažeme?
klės durys subarškėjo ir išėjo Calikas, dairy kuomet jos žino kokią paslaptį, bet tiek žinia,
jus teipgi išbraukimu.
damasis išilgai gatvę, po -kairiai ir po deši jog liežuvis tos pirklės, kur siuntė Onutę pas ir maišo, tai aš Jau moku! bischen wenigėr.... jai dirbt kenkia, pavirto dabar į reguliarišką, Centro Valdyba,' daugiausiai ga*
nai. Mergina -prisiglaudė prie tvoros ir lau mėsininkę, prigulėjo prie :okių liežuvių, su aš moku 20 skatikų ir bulvių ant pietų.
kas ketvirta diena, drugį, su kuom ji vienok Įėjo tokius; narius suspenduoti iki
Onutė buvo ^pasirengus.
kė, kol praeis. Kuomet jis tolokai nuėjo,!,ji kuriais jokiu budu negalima buvo rodos gau
slėpdavosi nuo žmonių, kad nepavarytų ją nuo III T. M.
susivažiavimui.
Lai ir teip būna —-. tarė
kasiu
pradėjo eiti visai į priešingą pusę. Ėjo, kur ti. Bertainis laiko dar nepraslinko’ po nuėji
darbo. Jos galva buvo sunki, tartum akmuo, Centro Valdyba nuolatai remia'-!
Malūnininkas paleido iš dantų pypkę, Su- kaulus laužė, ir turėjo tokį troš eumą, kad ne si įstatymais, kurių nėra atspauzmui Onutės, kuomet toji, ant lįetųrių lo>|ų
akys nešė. ’
Buvo tykus, šiltas vakaras; drėgna, per paklojimo ir visokio gero ♦avininkd patikėjo tikiinas merginos jį nustebino.
kartą ant grabės kranto atsiguląs, gėrė ir gė dinta ir mažai žinomi »netik visuo-!
— Gal tu, aber sergi, gal negalėsi kasti ?.... rį vandenį, jog net ją visą išpub:ė.
linė migla kybojo ant žemės, šen ir ten girdė-- išduoti savo paslaptį kūmai Matjošienei, kaip
•menei, bet ir patiems T. ML.iD,
Mergina išsigando. Užkaito jos sumen
josi svirties girgždėjimas ir semenčių vandenį ji apsuks Kolasinskienę ir jai į namus įkiš
Gavronskis jai daleido dusyk bulves kept, nariams. moterių juokavimai. Jau valančia kaip ėjo, ’ ištremti.ię”. Matjošienė k!;ausė užsimąsčius. kėjas veidas, nusijuokė sausu, nuduotu juoku. tad ji nustojo duoną pirkus, r let
< ir druskos Netik kad toki- įstatymai butų
Atsitiko, lyg tyčia, teip, k
-— Ką (turėčiau negalėti Sveika esmių, jau nepirko, kurią tarpais vaiki:ai iš smuklės juokingi, bet net pavojingi, kurie
gryždavo ir sustodavo, tartum toji avis, kuri
nuo pulko atsilieka ir paklysta. Per žemus rėjo šiądien ant bargo paimt i tris jaučio kojas. drūta! —' tarė, išsitiesdama ir atstatė rankas jai atnešdavo. Dėjo už tai skatiką prie skati duotų Centro Valdybai teisę iš
briedinių namukų i langus, šviesiuose kamba Todėl ji sugalvojo, kad tž tokią naujieną su kokia tai energija. — Kaip reiks tai ir ko, dešimtuką prie dešimtuko, o
r kuomet
’
po braukti kiekvieną T. M. D. narį
riuose matėsi žmonės. Kur-nekur jau pradė lengviau jas gius. Nedaug galvojus, nustvėrė akmenis pragraušiu, malūną peršoksiu..;.
dviejų sąvaičių darbo susidėjo dešinas auksi kuris ką-nors netinkamo “Švel
— Ne! ne! ne! — šaukė Fabich, kratyda nų, net užkaito .iš džiaugsmo ir dainužę už niems” Centro Valdybos jausmams
jo vakarieniuoti; kvapsnis šviežių virtų bulvių skepetą, kašutę ir stačiai pas mėsininkę nu-1
l>ėgo.
. •
mas galva ir ranka. — Gott bewahre! Kam traukė, atsimiųds nuo senų, senų metų. Diena išsitartų.
ir spirgučių erzino išalkusią Onutę.
V.
Rutkauskas.
Pasikalbėjimas dviejų mciterėlių turėjo dve- malūną! Nereikia malūną!..;. Ir akmenų buvo išimtinai šilta, norints ukąnota; šalę ke
Kaip dieną nuo žmonių, teip dabar nuo tų
žiburių ii slėpė savo veidą, po sunkia didele jopą pasekmę. Pirma bu ve tas, kad Matjo- nereikia. Aber, kaip aš duosiu savo matiką lio stovėjo be judėjimo topeliai, ploni voftin; vilnone savo, skepeta; ji, žinojo, kad nė vie šiene sugrįžo namo, nešdama trįs pilkas“, plau- ir maišą, Jtai aš .turiu savo užtikrįtas buj, aš kliu siūliukai blizgėjo ant žemės, kylstomi ko
nas 'iš tų langu jai neatsidarys, nė per vienas knotas jaučio kdjas, paimta; ant bargo, rau- turiu žinoti
kur 'darbininkus gyvena.
mti kur'da
kiu ten nematomu, nejučiamu| pustelėjimu;
pūstelėjimu;
' Onutės!
ėsi širdis apmirė. ,
saulė leidosi baltai raudona, be spindulių; skęs
bandutės nedaug ją sustiprino; koją teipgi činės, kuriaja už gerai velyjantį persergėjimą
— Neturiu aš ten jokio namo — atsakė.
dama pamažėli į pilkas už girios ūkanas. , .
pradėjo kaskartas labiau sopėti. Vienok ėjo, ją pavaišino, kita-gi .tas, ka i ponia Kolasins
• Nuo miesto ėjo draugija, ponai ir ponios^ j| Nrcaraguos revoliudjonierių
Ji ant valandėlės, nuleido alkis ir tylėjo.
nes neturėjo kur sustot, pakol nepajuto kve kienė visą naktį prunkštė ir stenėjo negalėUrnai pradėjo verkti, apsiliejo ašaromis ir o einant linksmai šnekučiavosi, Mažuose mie- vadovas Estrada siunčia savo jedama
ryto
sulaukt.
Pati
iš
savęs gal ir butų parpuolė ant kelių prieš malūnininką:
pėjimą nuplautos žolės, ji išėjo į pievutę,
-1 . sieliuose tankiai atsįtaiko toki pasivaikščio- nerolą Diazą į Menagua apkalbėti
su prezidentu Mauni lęrašto rei
paėmus
ištremtinę
ant
tarnybos,
bet,
kad
kas
tarpu krūvelių sukrauto šieno. Po vienu iš l-L
‘ .
'i . ' - r
'— Pone, mielas,. pone, mielaširdingas po jimai; tai ant plento, tai teip į4įokią parinktą kalus. Todėl yraL viltis, kad pasi- i
jai
ant
patyčių
tokią.norėtu
įsukti.
.1.
..
Ne
tokių kūgių atsisėdo ir atsirėmė.
daina
ne! Paimkite mane prie kasimo! Pone! Kaip už miestelio vietą, tai į laukus. Onutė dainaTegul tik prašvis, tuoj ji eis, pas mėsinin- sulaukimas tavo !....
vo.
Rodėsi,
kad
prislėgta,
užsp
lustą
jos
vėlė baigs ant galo revoliucija. Kon
Šuo ik vėlyvai nąkčifū dirbsiu, nė vienos bul
gresas priėmė sumanymą, vietoj
Taigi vos Onutė įėjo ir prasižiojo, jau mė
kę, pati eis, mels, o tarnystą turi surasti. Jau
velės žemėj nepaliksiu, už du dirbsiu, tik pa- nn^ai atgavo sparnus ir balsą. Tartum aušra
I nieks ją neprikalbins ant tokio gyvenimo... sininkė pašoko iš užstalės, k ir gėrė iš kvorti- gelbėkite mane, tik priimkite mane! Geriau- užtekėjo iš po mergelės širdies ąnt jos paba- Zclayos išleistų 12 milijonų dolia- :
rių popierinių pinigų,, išleisti ui Į
Į Rankos darbe sutihs, o bet nieko svetimo ne- nio puoduko kavą, ir prišoko grūmodama _sTas pone!
lūšio veidb; jos įdubusiose akyse degė likučiai
,
15 milijonų naujų.
I *ns.... Lai sau Calikas šneka ką nori, arba kumščia prie merginos:
Malūnininkas ėjo atbulas. Mergina ver karščio po vakarykščiam drugiui, lupos dre
\Į
J;
!y J
—
O
tu,
vagilka!
—
s
tušuko. — O tu,
"4r kiti, ji neištvirks ir neištvirks.... Tokį ji
bėjo. Balsas iškarto skrido ir laužėsi, paskui || Peterburgo teismas nuteisė vie
kė krūpčiodama. J.
gurėjo savyje tvirtą nutarimą. Poną Jėzusą valkata! O pas pirklienę bėjk! Q pas gera— Nė aš dasbo, nė uždarbio, nė jokio ap pamažėli platinosi, pagalios pasklydo po visą nai sanvaitei kalėjimai! amerikoną
O to!.
» ant pagelbos šauksis ir šventą Antaną.... Ak, dėję savo, ne pas mane!...."
lauką, nulėkė pas mišką, į lankas, pilnas, skam
’ x~  mašinistą, Juozą Merdo už atsiti
Negalima atkartot'čia viską ką kalbėjo po žiūrėjimo, nė draugystės jokios neturiu! — bantis, drėgnas, tarytum rytmeti bės rasos pil- kusią explioziją ant povandeninio
f Viešpatie Jėzau Kristau ir šventas Antanai!....
užtikrint, verkė. — Viską geriau išsyk pasakysiu, kas nas. Stebuklingas dalykas. Apiį kurpes mer laivelio “Dragon”. Minėtas laive
I Vardan Dievo Tėvo ir Sunaus ir Dvasios nia Kolasinskienė; bet visgi galima užtikrint.
L< Šventos.... Tėve musų, kuris esi danguose.... kad tai buvo labai įvairi kalta, išmargvta teip bus, lai būna! Mane čia ant apsibuvimo at gelė svajojo, o jos giesmėje skambėjo jau po lis buvo padirbtas Amerikoj/ Brid[ Ir ji giliau įlindo į šieną, nuleido galvą ir už- originališkoj savo dalyj, kai > ir prisisavinto) siuntė. ...
ezija, prie kokios tankiai yra gabios liaudies
Ant apsibūvi^? — šaukė, apsistoda širdys. Buvo laiminga, džiaugsminga, o jos geporte i/ dar maskoliškas randai
iš kitų, gražiai tame atžvilgyje apdovanotų
1 migo.
nebuvo jo priėmęs), Per apsileidi
liežuvių. Verta atydos teipcgi ne tik greitu mas malūnininkas. — Ach so! Das ist was giesmėje skambėjo neaprubežiuoia gailestis ir mą mašinisto atsitiko benzino!
Į, Matė sapną sunkų,.kankinantį. „
1I.
J
. - '
Sapnavo ji, kad jos tėvas, senas Kasparai mas pačios kalbos, bet ir veiksmas šiame atsi anders! ach vso!... i
lūkestis....
expliozija, kurios 17 ypatų tapo
į Blakorius. kurpius iš Pabiianicų, jai siuvn tikime, ir tai teip skubiai, kad nepraslinko nė *■* Pliaukštelėjo storomis lupomis’ir galva lin
sužeistų.
jĮ -/J ‘ j fj
(Toliau
busį
I kurpeles1.... tokias mažytes kurpeles.... Siu trijų sveikamarijų, o jau Oiutė ne tik tapo gavo. Už valandėlės atsigavo, truktelėjo po į
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Imperfect in original
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|| Ecuadoro* laikraščiai smarkiai}U 250 chiniškų kareivių, pabėgusių
Užsipuola ant Jungtinių Valstijų nuo tarnystes, su ginklais perėjo
rando už tai, kad tas oficijališkai prancūziškos Kochinchinos rube.
pareikalavo pagerinimo hygieniškų žių. Prancūzai bandė juos nugin
sanlygų mieste Guayaųuil, kur da kluoti, bet chiniečiai nesidavė. Tik
bar siaučia maras. ■ Išpanieškiejie po smarkiam mųšiui pasisekė juos
laikraščiai sako,, jog besikišimas išvaikyti. Iš prancūzų pusės tapo
Jungtinių \ Ištijų į vidurinius rei- užmuštas vienas oficieras, o daug
. kalus ispaniškų respublikų gresia kareivių sužeista.
pavojumi jų savi stovy stei. Laik
|Į Vokietijos kariumenėj tapo
raščiai šaukia, jog atėjo laikas su įvesti nauji revolveriai, kurie neša
sijungti į vieną ryšį visoms išpa- 1500 metrų j, (netoli
pusantro
. . » niškoms Amerikos respublikoms viorsto). Senfejie
ifcjie __
revolveriai šovė
atsigynimui nuo Siaurinės anghj tik 40 metrų. | Naujiejie revolverespublikos ;• kalbina uždaryti ru- riai vra 8 šuvil šuviai yra kulbėj.
bežius ateiviams iš Šiaurinės Ame
rikos, kurie tankiai 'riaušes kelia,
|| Brolis pasigarsinusio neva
ir pasistengti sutraukti ’ daugiau šiaurinio žemjgalio atradimu, Dr.
ateivių iš Europos. > Je4gu“ištikro Cooko uitikriina, jog jis yra daJšpaniškosios respublikos susirištų, bar su savo 1niotere Vokietijoj ir
tąsyk Siaurinė Amerika be abejo stengiasi surengti naują kelionę ir
nės, nedrystų kištiesi j vidurinius atgabenti neužginamus prirody
jų reikalus, nes jos turėtų gana mus, kad buvo prie žemgalio. Bet
pajiegų atmušti svetimą įsikišimą. turbūt dabar ir Vokietijoj bus ne
Toks susirišimas ištikro, jeigu iš- daug tokių, kurie jam patikės.
, paniškosios respublikos nori savo,
gavistovystę palaikyti, turės įvykti.’
Į Pagarsėjęs savo laike Wash-

<
|| Berlyne itsibuva Prūsų socijal- Hariu.
demokratų kongresas,
-. Prezidentu
kongresd**išrinkta/ pagarsėjęs
pa
-so no, kokio laukta, kad L. S. S., pati
J proteguOdanta “Moksleivių Paskocijalistų vadovas Singer.
los Ratelį’*, J«e prilauki "Aušrai”,
todėl buk d^uguiOas socijalistų ne
atėjo perstatymam Tam vienok
apkaltinimui^ San jungos nenorėtu
me tikėti, “r juk t “Aušra” šelj^a
— Šiems metams Chicagos mie moksleivius visokįų pažiūrų, šelpia
sto išlaidos išskaitytos ant 60 mi ir socijalistm, o paskutinių yra net
lijonų doliarių.
Nuo gyventojų daugiau negu
Tai dėlkogi
tiek nesitikima surinkti, todėl su socijalištai galėtų But "Aušrai” ne
manyta užtraukti paskolą 12 mi prielankus?
r
lijonų doliarių. Viešam knygynui
— Pereitą nedėlios dieną, po pie
skiriama 250000 dol.'
tų buvo “Aušros” draugijos preChicagtp ri, į Auditorium teat- lekcija. Skaitytas buvo Dr. Ma
rą atvažiavo operos trupa. Bus tulaičio referatas, “Alkoholis ir jo
ji čia dvi & invaiti. Duoda vien vodingumas’*. Žmonių prelekcijos
senas itališka s operas.. Perttaty- klausyti, nors ji buvo labai nau
iną pradėjo huo Aidos. Tikietų dinga, susirinko labai mažai. Mat
kainos pigesi ės negu laike atsi musų publika dar nepriprato prie
lankymo dide sės operos su Caruso prelekcijų ir jų naudą dar mažai
supranta. 1
ir kitoms operos žvaigždėms. .

VIETINES ŽINIOS.

Turtu S. L. A. I
1909 m. 22 pusi.

visus
M«tuvius ir llętuvai(__.s _
____Ir sejaunus
nųa atsilankyti ant I musų' baliaus ir
linksmai laiką_ pral< ," i. Su pagarba
Dr. Teisj bės Mylėtojų.

Jau liajo il-po spaudos /‘Birute“ Orchestra.

kų; 4 metai Amerikoj; paeina iš Šo
dalio .sodžiaus. Gudiškos par.,J Raaeinlų pav., Kauno gub.; plnn
metų išvažiavo į F -ennsylvanijos val
stiją. Jlg pats ar kas kitas teiksis
duoti žinių adresu:
Kazimierai Jon<-as
Box 679, ‘
delroee Park, I1L

■ Chicagoje gyvuojg nauja lietuviška
J J
ochestra vardu “BlRuTfc
Yra< teiKibelis
Pajieėkau savo tivo Adolfo Esioo
Egypt, Mass.
diėsiefisia ir geriausia lietuviška or paeina
iš Kauno gt b.. Raseinių
Stulgių par.,
Kiekvienas, kuris užsirašįs “Lie-, chestra. Grajina visokiuose vakaroo--anauskas
pajieš-Tesaič ų sodosį] 19
Sir baliuose.
Apąrt geriausių an Amerikoj; pirmiau^ gyveno C____
icatuvą” visiems metams, gaus dova tikų šokių grajina visus lietuviškus NadušauckC
goj; girdėjau! išvažiavo į augi; a kasy
šoktus
ir
maršus.
Norėdami
gauti
ge

klas. Jis patg ar )ta8 gitas malonės
nai du puikius “Lietuvos” Kalen
rą orchestrų 'atsišaukite
sukite pus
duoti žinią1 adresu
dorius — Knygutę ir sieninį Ka
K. Strumskl
v
Misa StanisJaura Esinaltė
«
Chlcogo, 111.
6 May st.,
lendorių.
“Lietuvos” knygutės 3815 Auburn avė.,
į, Chlcago, IK.
Tel. Yards 1138.
'
"
V
ir 1 |
| F -i |
* •«* »4^*uje <elpa
dauc gerų
Pajieškau šavo draugų Ignacas Seir naudingų rastų, iš kurių kiek
nonis ir Hipolitas Ir lx>ngiuag. Benovienas turi pasiliekaučią vertę.
nis, visi trys broliai^ Paeina iš Kau
Tėvynės Mylėtojų | Dr-stėa 28 ičuo- no gub., Panevėžio pav.,TVabaloikų
p*v., į Vabalnikų Ii
Apart to, telpa ,ame ir daug in pa, Chicago. IH.,
llnksmą ba- par.. Gen ių Sodžiau b. Turiu svarbų
usio. 1910 m., reikalų.
formacijų, reikalingų žinoti luek- Hų, s u batoj. 22 d
Malonėkit!, draugai, atsi
MeCormlck . Club
etainėje.
Blue
vier.ani žmogui. -JO svarbiausia, laland avė. ir Leavltt st... 7:30 vai. šaukti adresu:
Kastantas ] Gi viekas • !
•
atfuuotere 25c.,
tai “Statistiškos žinios iš Ameri vakare. Jianga
417 Caledonia st. , , . \Kenosha, Wis. ?
vienai ypatai 15c.
NuoširdidAi; užkos lietuviu gyvenimo”, kurios. kviečiame visus 1
vius. i f lietuPajieškau sgvo tivą Domarų Rrišio musų pul- r-' ” —"
užima net 16 pusi. Abelnai 1910 v»ites atsHaukytl
pųį . 7 metei Amerikoj; metas aucal. baliaus paslli ksminU;.. viskas bu>o - Minneeotos *|
valstijoj,
mieste
metų Kalendorius yra kiek’ galint bus gerai surengta.
Komūetas. >
Deer Jllver; paeina _
____ , pav.,
___
iš Telšių
visame geresnis už pirmuosius Ka
P|ūngės parap., Pakurų sodos. Kauno
Lietuvių
Ratelio
Skaitykla
*efkalų.
Jis
pate
Sb. Turiu svarbu reikalą.
pats
lendorius,, o kas svarbiausia, jisai
’ mOBs. Mafctedtt,”
kas kitas malonės duoti linių
įkvėps naują energiją, naują drą
adresu:
Būva atdara:
i
Doroms TripSs
są kiekvienam, suramins nuliudu- Utam inkais nuo 7 iii 8 vai. vakare. \
1
1*710 — -47th et,
Chieago, 11L
Ketvergais nuo 7 lk| 9 vali vakare.
sius, ir pakels silpnesnius.
Bubėtomis nuo 7 Iki
Nedėliotais nuo 3 |ki 6 po pietų. i
ieškau savo d:raugą Pei: a Kų- .
KALENDORIŲ KAINOS:
dukj; 3 metai Amt
___ _ r
_____ _
Uiveitda.
-rikoj;
paeina
iš
Sieninis Kalendorius ...... 10c.
<auno gub., Aleksai.d no pav., Kvetkų kaimo; iš Leityvos atvažiavo į.
Kalendorius knygelės formoje 25c.
Bostonų; metas laiko kap neduoda'
Kas užsirašys ‘Tietuvą” visam
apie save žinių giminėms Lietuvoj.
Kas
apie jį žino, ar jjls pate malonės
metui gaus šiuos abu kalendorių
douti žinių adresu: i
i
dovanų.
' *
Motiejus Pavijoms
' 1
Pajieškau savo brolio Julijono dū
9223 Channey av„ Bųrnside, ,<?h < ago,
Rašydami adresuokite:
$.
lins) Lencas; paeina' iš Skaudvilės,
lUinoiš.
Raseinių
pav.,
Kauno
gub.
Jis'
gy

A. OLSZEWSK1
vena Aketsone, N. Dak
Kas žino
Paj ieškau Aleksan
Valčuno; Ju3252’ S. Halsted st., Chicago, III. apie jį arba jo likimų,' malonėkite ciunų kaimo, K
avo par., Pane
man pranėšti sekančiu antrašu:
vėžio pav., Kauno gub. Jis yra mano
Mrs. Mina Haak
pusbrolis, nerėčiau s® jue susižinoti.
917
33rd st.,
Cbi. ago, 111.
Meldžiu rašyki adresu:
į.■ ,

“Lietuves” Kalendoriai.

Linksmaft Bailus. .

— Terp italijonų Chicagoj siau
čia Juodosios; rankos organizacija. Galutinis maršrutas p. M.
Petrausko.
. || Amerikos randas užmanė Mas Karolus Hau. už užmušimą savo Pereitą penkiadienį pas savininką*
P. M. Petrausko koncertai lietu
koliai neutrahzdbti jos rankose vuošvėš Vokietijos teismo nuteis drabužių krautuvės pn. 500 W.
esančią Mandžurijos gelžkelic da tas visam amžiui kalėjiman, ban Oak str., Benedetto, 'atsilankė sąna vių kolionijose atsibus šiose die
lį. . Bet kaip rodosi, iš to užma dė pabėgti iš Bruchsal kalėjimo. riai juodosios rankos ir jį miegantį nose:
d. sausio
Brodklyne,' N. Y.
nymo menka bus nauda, nesT kitos Bet sargo šuo pabėgėlį susekė ir lovoj nušovė. Nušautojo moteris
6 vai. išėjo į pardavinę ją apiva 16 d. sausio
Waterbury, Conn.
viešpatystės Amerikos neparemia. jis likosi pagautas. 1
ryti, tąsyk į gyvenimą įsiveržė už 22 d. sausio — Brockton, Mass.
Prancūzijos rando laikraščiai tiėmušėjai
ir mirgantį Benedetto nu ^3 d.- sausio —> So. Boston, Masš.
* $iog. sako, kad likimas- Mandžuri
IĮ Matyt, besi gerindamas Ameri
jos gelžkelio gali apeiti vies-Mas- kai, dabartinis Nicaraguos prezi šovė. . Užmušė jį užtai, kad jis 25 d. sausio — Lavvrence, Mass.
koliįą ir Japoniją, bet ne Ameri dentas Madriz apreiškė, jog su . uodajai rankai pareikalatus, at 27 1 sausio — VVorcester, Mass.
ką, kuri juk teipgi ne nori pada- šaudymas amerikonų Grace ir Can- sisakė užmokėti jos reikalaujamus 30 d. sausio — Bridgeport, Conn.
« gyti neutrališku Panamos kanalą. nono buvo neteisingas, už ką gali 5000 dol. Mažai mat neapsimoka 3 d. vasario — Elizabeth, N. J.
Pajieškau savo brolio Juozapo Stul Box 61.
. T
5 d. vasario — Philadelphia, Pa.
Prancūzija, kaip matyt, pritars ma, sulyg Nicaraguos teisių, kri- reikalauti.
pino; pirm trijų metų išvažiavo iš
6 ar 7 d. vasario — Baltimore, Md.
Aš
Vladislovas
Ki
Lietuvos
į
Argentiną.
Jis
paeina
iš
tame Maskolijai. Laikraščiai ma minališkai bausti prezidentą Ze~
PERANKSTĮ SENATVR.
Kebelkščio sodžiaus, Šilalės par., Ra kau savo pusbrolio įAnufro kačevi*
— Namuose pfi. 2141 Tranbull 14 d. vasario — Scranton, Pa.
no, kad Amerikos norams nepritars laya. Amerikoj mano, kad NicaProfesorius Menčnikov, garsus seinių pav., Kauno gub. Kas apie j| čiaus ir dnųigų Ji
nei Anglija, nei Japonija. Taigi, ragua pareikalaus nuo Mexiko iš avė. pereitos subatos naktyj. užgi 15 d. vasario — Wilkes Barre, Pa. gydytojas, sako, jog mes pergreitai žino, jeigu jis yra 1 gyvas meldžiu ir Alekso Manioko. > Visi paeina iš
jo adresų
Kauno gub., Krakių par. ' Turiu svar
iš išsišokimo Amerikos, turbut, davimo Zelayos. Reikalauti gali mė gaisras. Ugnyje pražuvo 55 16 d. vasario. — Shenandoah, Pa. pasenstame, tai yra, jbg mes pri man prisiųsti
Stanislovas Stulpinas *
bų reikalą 'Kas žino apie juos ar jie
19
ar
20
d.
vasario
—
Pittsbu¥g,
Pa.
njetų
moteris
Fannie
Altman.
Ki

nieko nebus. Jeigu gi iš to tuom ma, tik klausymas, ar
valome savo jiegas ir gaivumą iš 4558 80. Marshfield avė., Chieago, JI). pats malonės duoti |inių adresu:
Vladislovas
’’ suskas
Visose šiose vietose koncertai tesėti daug ilgiaus negu ištesamer
ti namų gyventojai tik su dideliu
tarpu ir kas nors išeitų, tai Ame išduos.
/Paj ieškau a ps 1 vedi m ui merginos lie- 785 Bank st.,
aterbury, Conn.
vargu gyvastį išnešė, nieko iš tur jau kaip ir surengti apart Eliza- Jis mano, jog tas paeina nuo netK ivaitės, mylinčios _. v«ntt ant ukėa.
rikos reikalavimas tik • suskutus
Į| Prancūzijoj, miesto Manome- tų išgelbėti nėįstengė.
kis pajieškau
beth, N. J., iš kur iki šiol nieko kusio maisto ir pataria mums grįž Variu 160 akrų žemės W*»hingtono Aš Kazimieras Zal
, ateinantį kąrą terp Amerikos. ir
valstijoje.
Noriu ne senesnės kaip Amelijos Bajelukės, iš Kauno gub,
lon
aplinkinėse,
prancūziškasis
ornegirdėt.
Gal tevtaitiniai lietuviai ti prie gamtos. Mes iš savo pusės M metų, Meldžiu atsišaukti >■: šiuo Panevėžio pav., Ltnk ▼os pa ra p., BuJaponijos, kuris, bus kur kas sun
tėnų sodžiaus. ’. ĮAmer oj neseniai gynenori koncerto? Jeigu gi iki 19 daug kartų patėmijome žmonėms adresu: kesnis negu karas su liusibankru- laivininkas Latham, su savo orlai -- Kadangi dėl siautimo ChiJ. M. Waaael .
kitas malonės
vena. Ji pati ar k
viu
be
baliono
išlėkė
iki
1100
ca
goj
Juodosios
rankos,
pradėjo
d.
š.
m.
negausiu,ūš
ten
jokios
ži

tinusia Išpanija.
Cusick, Wash. duoti žinią adresu:.
gyventi atsakančiaus. Iš kitos pu P. O. Box 16,
metrų, taigi 3600 pėdų augštai. areštuoti daug italijonų: vieną tilt nios,
K. Zalunnkis
I
I
įkiš
tai
koncerto Elizabeth sės patėmyjame saugoti savo ape
Pajieškau apsivedimui doros mer 3244 So. -Morgan st.,
Chieago, III
|| j Viršininkas angliško kariško Teip augštai dar nieks ne pasikėlė. dieną suareštąvo 190 italijonų, tat nebus. Beje,, buvo man rašyta ir titą ir, kaip veikiai bus patėmyta ginos, kuri šiek ' ti^k -butų laisva.
Italijos konsulius pekėlė sinąrkų iš New Britain, Conn., vienok vė jo atmaina, vartoti mus vaistą, Amžiaus apie 18—’27 metų. Plates Ai Vincas Žukauskas pajieškau sa
laivo “Šeylla”, stovinčio Bluefield
nes žinias* apturėsite per laišką. Ad vo parjos Barboros Žukauskienės; po
||
Vakariniuose
Prūsuose,
netoli
protestą prieš tokį Chicagos poiicū lesniu nieko šiuo tenaitinių l&tu? Trinerio Amerikoninį Kartavynio resas:
uoste, Nicaraguoj, išleido ątsišautėvais vadinasi Berzotaskaltė; ji pa
B. Naujas
eina Ii Kauno gub.,. Telių pav., Plun
vių negirdėta. Jeigu gi New Bri- Elixir4- Jis visada pagelbės, nes
. kimą sekančio turinjo: Kadangi Briesien, Kalėdų dieną šeši vaikai jos pasielgimą.’
21 Barron are.,
Detroit, Mich. gės par.j Prašaliu kalino.
Aš gyve
taino lietuviai nori kad p. M. Pet- jis 4velnai sužadina gromuliavimo
didesnė dalis įtriobų uoste priguli išvažiavo ant senos tvirtovės ežero
nu Amerikoj jau 6 metai, o jų pali
atsilanky
—
:. ilaj^cytų, tai jie malonės org»mis, drauge suteikdamas jiems Pajieškau savo pusbrolio Jurgio kau Lietuvoj; dabar girdėjaiiu, ka
— Chicagoj dabar pradėjo spe- rauskas
. Anglijos ukesams, tai čia nepriva pasivažinėti. Ledo vienok butą
Paplausko; Suvalkų gub., Senapilės
( Aifierikų j ui api<
de du
nedrūto,
jis
įlūžo
ir
visi
vaikai,
apsirūpinti
konc<
vijališką
kom
tirinėti
parsida

reikalais kuo. naujas pajiegas. Būdamas padirb par., Kviettškio gm , 1 pirštinės kaimo; atvažiavo
lo būti karo. Jeigu tas atsitiks,
nėšiai laiko, ir nežinau kur ji dal
su
rogėms
ir
vežimu,
atsirado
po
Norėčiau apie Ją dažtn<
vimus tūlų
valdininkų. Ko-'
tai - bus
išsodyti
angliškieji
tas iirvyno ir htsargiai parinktų kas apie Jį tinote ai jis pats malo- gyvena.
ji pati ar kas kitas malonės di
misija apkal
daugelį augštes- ti 28 ar 29 d. sausio.
jurininkai su kauuolėmis išvaikyti ledu ir visi prigėrė.____
krtažolių, jis visada suteikia puikų n ės atsišaukti adresu:
žinią adresu:
Antenas Paplauskas
Daugelio vietų lietuviai tiesiai užganėdinimą. Vartok jį visuose
Vincas Žukauskas nių miesto uiėdninkų. Apkaltina
kdvojančius. Išsiųstas pas prezi2313
Kroli
■W.
Chlcago,
-111.
Chieago. IR.
1639 Girand st.,
Nicaraguos . revoliucijonierių juos už visokias suktybes ir aikvo- lenktyniuoja surengime koncertų.
dentą Madriz revoliucijonierių jeapetito ir pajiegų nupuolimuose
. ..
Štai, brooklyniečiai garsina, kad ir užartuok savo gyvumą. Var Pajieškau savo pačios Marcienos Pajieškau apslvedimi oi doros, lietu• nerolas Diaz prigėrė. Mat jūrių vadovas Estrada prisakė visiems jimą miesto pinigų.
Mazrimlenės, kuri nuo manęs prasi- vaitės. kuri kalba angliškai, ne
savo
kariautojams
mokėti
lygias
pas
juos koncertas geriausiai nusi tok jį skilvio ir vidurių ligose. šalino
vilnis išardo jo laivelį, bandant
rugsėjo 21 d.j
1909
*
------ m.
Pa- nesnės kaip aš pats, 23 metų, koi
algas,
vistiek,
ar
taibutų
paprasti
. _ ir mano Ci- myli gyventi ant uk< ».
— Namuosė* pn. 2153 S. Center seks; bostoniečiai, vėl, užtikrina, Aptiekose. Jos. Triner, 1333— bėgdama paėmė _pini;
ArtesDėmi
jam Greytown išlipti ant kranto.
tlsen Popieras. Ana paeina iš Kau- žinioms kreipkitės per laišką adresu;
kareiviai ar jeneręlai — jie gauna siautė gaisras. Ugnyje pražuvo kad jie surengs geresnį už brooklyv
*339 So. Ashland avė., Chicago> no* gub., Telšių pav., Sedos vol.,
A. J. Smitb, % .Jourens
dvejatas' mažti vaikų. Namai tie niečius, • o iš Philadelphijos rašo, Illinois.
Pagal tėvų pravardę
G rusti sodos.
pravarde R. N. 2,
C inde, So. Dak
t. 0 Paryžiaus policija davė leidi kas dieną 20c.
. j
t
Zakauskaitė. Ji yra Š pėdų ir 3 col.
buvo savasčia Fortune Brjs Brew- kad pas juos busiąs didžiausias pa
mą buvusios prancūziškos karališ
Pajieškau aps i vedimiibi rodos merlaukais, priešaaugščio, su tamsiais
|1 Kanados statistiškas biuras pa ing Co. alaus leidyklos.
v sisekimas! Aš gi iš savo pusės
kyj neturi vieno dan< >, apvalios bur- ginos-lietuvaitės, kuri!,
Lįiek-tiek bmų
kos giminės kunigaikščiui Charlesnes, smulkaus pavidi >, 25 metų se- laisva ir apšviesta. Aįnžiaes
nžiaus apie 18
velyčiau, kad jų visos vilty* iš
Lonis Bourbon laikyti družką ir garsino, jog dabar Kanada turi
n ūmo
Jel kas ją patėmytų, teiksis —25 metų. Norinčios sueiti su mar
7350000
gyventojų.
Daugiausiai
pildytų,
ir
kad
p.
M.
Pefrausko
man
duoti
žinių,
o
gfcus
85
atlygini

Uos atsišaukite
važioti žmonės Paryžiaus gatvėse.
nim j pažintį mergiu
Adresas: f
mo
Adresu: *
j 1
koncertus atlankytų minios žmo
Kartais mat ir karališkos giminės gyventojų turi Ontario provincija, * 1
.
Kazimieras
Mažrimas
G.
Browų
.) j
>
•
627 W. II et,!
J
Chieago, 111^ 474 Milwaukee avė.,
nių ne vien Brooklyne, Bostone ir
kunigaikščiai turi uždarbiauti teip nes 2619625.
Chieago. Ilk
Philadelphijoje, bet ir kituose mie Prisirašyk, Bėdos nebijosi.
kap' ir paprasti žmones. Seniau,
Pajieškau savo gero pažystamo MaPajieškau sau gyvenimui draugės,
IĮ Poznaniaus provincijoj, kaime
stuose..
. Chlcago, Llthuanian Beneflt Club, taušo Jankaičio, Suvalkų gub., Mari kuri tfutų šiek-tiek apsišvietuft
kada karalius kaip dievus garbino,
'*-------tus Ir
mo
Chicagos Lietuvių Ragei bos Klu jampolės 'ąav., ' Mikališkių f gmino, kėtų keletą kalbi) ir ■arkos dar
Beje, kasžin kodėl Clevelando arba
rūpestis apie pragyvenimą jiems Magiluo, aviniukas Fišer susibebas.
pranešame
visiems
Chicagos
lie

I
■*
Skuigės kaimo.; Turiu jam ' pranešti ypatingai siuvėjos, apli 18—25 met
jog musų minėtas Pagelbos svarbų reikalą.
nebuvo reikalinga, nes visur vieš- čijo, jog išgers *5 stiklų degtinės.
Meldžiu atsišaukti amžiaus.
Aš esmių gmatni
Pereitą nedėlios vakarą, Švento lietuviai nenori koncerto rengti ? tuviams.
Kltubas
Ūpo
sutvertas
8
d.
balandžio,
Išgerti
jis
išgėrė,
bet
ir
tuojaus
šiuo adresu:
metų amž. ir vartoju nėpe
.tpatavo jų giminės.
Jurgio parapijinėj svetainėj L. S. Rodos, ten lietuvių gana daug. 1909 m , ir inkorporuotas 12 d. ge
Charles Gustaitis
Norinčios
šiai penkias kalbas,
reipkil
pasimirė.
Pranešame, jpg.Chicagos Lie 334 Theodore st.,
Scrantdn, Pa. ^esnių paaiškinimų, m ddžtu
S. Dramatiškasis Ratelis parengė Argi neatsiras tenai žmonių, ku gužio.
tuvių
Pagelbos
KHubas
ligoje
moka
IĮ Amerikos randas užmanė Mas
tės žemiau* paduotu ant
'Aušros rie užsiimtų tuo darbu. Lauksiu po 5 dol. kas sanvaitė pašelpos, gelb Pajieškau trijų, pusbrolių Edvardo
* John Kiveris
Į| Ant Kanariškų salų, Siaurinės teatrališką perstatymą
kolijai parduoti Chrnams dabar jos
greitos
žinios
nuo
jų.
sti
pinlgiškai
ir
patarnauja
visokiose
Ir
Hipollto
Kundrotų.
Antano
Klivic, m
1721—23 Milvaukee avo., C1H
naudai. Ratelis ištikro “Aušrai”,
nelaimėse.
Užsiima
laidotuvėmis
ir
valdomą Mandžurijos gelžkelį; pi Afrikos pakrantėse siautė smar
ko
ir
jono
Kundroto.
Penki
metai
Su
pagarba
,
sulyg savo išga lės, patarnavo. Per
kiekvienam sąnariui moka posmerti- kaip gyvena Philadelphtjoj.į Paeina
JuoAš Tamošius Rėkus'f
nigus duotų terptautiškas trustas. kios vėtros, kurios ant salos Gran
J. llgaudas
‘
nę. Teipgi jis gal bet i gavimui Ame iš Suvalkų par., Panevėžio pav., Kau zo Bervidoe, Kauno guby
statyta buvo komedija • “Audra
Canaria
veik
viską,
išnaikino.
Nuo

rikos Ukėsystės Poplerų ir gavimui no gub. Kas apie ju<
Abejoti reikia, kad Maskolija Ame
žinote, ar jie Lūkės vol.
pinu šešiž meni šių, gy3327 Lowe avė., v
Giedroje", veikalas perdirbtas iš
miesto dirbo; gelbsti visokiais bu
meldžiu atsišaukti adresu:
~
1. Tur u sv0r*
veno New Britain, Conn.
rikos sumanymą priimtų,* jies per stolius vėtros padarytus skaito ant lenkiško. Api^ patį veikalą nekal
O»cago, III.
dais. Susirinkimai lajkoml kas pirmų
w
kitai
Vincas Klivlckas
bų reikalą.
Jis .pats arčiai
1
nedėlų mėnesio, 2-rų vai. po piet. 10534 Curtis avė.,
tą gelžkelį ji turi visgi politišką daugelio milijonų pesetų
Chieago, III. malonės duoti žinių adresu:
bėsime, nes jis jau ne kartą ne tik
Kas. '■A. Pallulo svetainėj, 1444 So.
Tamošius Rėkus
įtekmę Šiaurinėj Mandžurijoj; tos
Jetterson st.. kampas 14 Place. No
Pajieškau ‘savo švogerio M. 'Kara 79 Beaver st..
Britais,, Conn.
ĮĮ Austrijoj, mieste Raihl, įpuo Chicagoj buvo) ant scenos perstarinti prisiraiyti. malonėkite pribūti liūno; 4* .metai Amerikoj; girdėjau
įtekmės ji neišsižadės.
tytas,
todėl
dauguma
lietuvių,
susirinkimų
minėtoje
vietoje.
Įsto

Jonas
Slazas
pajieš)ku
saro švogyvena
Maasachumets
steite.
‘
Jis
pa

lė į olą viena ant apleistų kasy
jimas 81.00, neskiriant amžiaus.
| AĮiesto Mėxiko-< policija per- klų olos pastatyta ligonbučio trio-, bent mėgstančių lankyti teatrus jį
eina iš Kauno gub., Vilkamk-ko pav., ger| Joną Noreiką; i.pie 2^. metų
Jonas Usteitls, pres.
Subačio par., Rakuiėnų kaimo.; Jis Amerikoj; paeina iš Kuuno ghb.. Rar
*sergėj9 tėn gyvenantį buvusi- Ni ba su septyniais ligoniais ir dak pažįsta. Rolės buvo sekančiai pa
k Kas. A. Paliulis, prot. sekr pate ar kas kitas malonės duoti žinių šeinių pav., Šilalės vol.. Gauku sodos.
Telefonas
Canal
1771.
Turiu svarbų reikalą pi s j|. - is pats
caraguos prezidentą Želayą, jog tarų. Visi ten buvę žmonės pra skirstytas: rolę Kupečio lošė Brie
adresu:
Inkvizicija arba atpirkimas žmo
ar kas kitas malonėj duot| . žinią
Genis
čia atkako dū salvadoriečiai ir vie žuvo.
dis; Agnės — Čepaičiutė; Katrės nių nuo šėtono. Parašt kun. V. Didelis Vakaras 8. L. A. 321 — lOth PoUlas
ave . Cider Rapids, lova. adresu:
John Slazds
nas amerikonas su mieriu, prie
— Žemaičiutė; Jono Bartašiaus—- Dembskis. Išleido su uėpatentuoKuopų
(
’
hieagoje.
Westvil>ą, III.
Pajieškau savo brolio Adomo Fili- Box 71,
tais
per
“
The
Truth
Stckcr
Co.
”
progos užmušti Zelayą. Policija
Vaitiekūnas;
senmergės
Magdale

|Į Vokietijoj, 9 žvejų laiveliai iš
Visos Chicagoj esančios Shslvien. ponies; pirmiau s gyveno Brooklyn.
Fokubaiisko Ir
Pa
j
ieškau
Kazimiero
jam davė rodą* apsiginkluoti ir Elbos įtakų išplaukė žvejoti į jūres, nos — M. Dundulienė; Barbės, paveikslais Lietuviai Amerikoje. Liet Am. kuopos parengia iškilmingų N Y.; paeina iš Vilniaus gub., Trakų Kazimiero GudinČio; >bu
abu iš
16;[1Kauno
pav., žeimarių vals., Eitekonių kai
vakarą,
nedėlloj,
K
d.
sausio,
1910,
Bartašiaus
dukters
—
PakačimiuScranton,
Pa.
1999
m.
343
pusi.
davė du pa slaptu šnipu.
gub., Raseinių pat., Barakų vai
vėtros užklupti, nesugrįžo atgal.
mo.
Turiu
svarbų
reikalų.
Jis
pats
South gide Turner svetainėj. 3143—
kinlaukio kaimo.
Tei
Yra tai seniai žodėtas it* lauk 3147 So. State st., arti 31-mos gatvės. ar kas kitas malonės duoti žinią ad Barboros
Turbųt tie laiveliai paskendo su ’tė; Jono, Bartašiaus sunaus —
gub,
Suruilaitės, KauD
<
Svetelnė
atsidarys 44ą vai. Progra resu:
daktaro Grigaičio tas senelio Deųibsklo raštas. Kaip
|| Pakėlus "Amerikoj muitus nuo buvusiais ant jų žmonėmis, išviso Levanas; jau
l ės ve
Raseinių
pav.,
Skaudvl
Tomas Filiponis
mas prasidės 5-tą valandą: dainos,
— J. Svermi
; Raulo, Kupečio senesniuose raituose teip ir šita prakalbos, dekliamaclJos, monoltogas 26 La^don st.,
Wbrcester, Mass. gų par., Algėnų sodos, Jie 1
britvų, Vokietijos Solingeno brit- 34 vyrais
Iręs u:
kas kitas malonės duotil žinių
ir
muzika;
viekas
surengta
iš
geriau

tarno — J.
kūnas.
me, tie pats y^a gerumai, tie pats
-•viį fabrikantai manė numažinti dar
Juozapas Mlrauskiž
Aš Adomas škutas pajieškau savo
sių lietuviškų Chicagos spėkų.
Pobininkams algas ant tiek, ant kiek
Geriausiai
o rolę atlošė Bar- silpnumai. Prie svarbiausių silp tem bus balius su lietuviškais šokiais pusbrolių Igno, Izidoriaus ir Juozo 303 8. Casctre st., Bdmnectadv, N. T.
|| Garlaivis “Bermudian”, laike
išlaimėjlmas auksinio laikrodėlio. škotų ir Antano ir Adomo Jutelių.
Amerika muitus pakėlė, nes kitaip smarkios vėtros ant jūrių patiko tašius (Vaitie nas). Jis ištikro numų reikia pfiskaityti besinaudo- ir Visas
šio vakaro pelnas eis paren Jau trys metai kaip mačiausi Chi
jimą
katrais
Alpiu,
ir
neištikima
nei peilių, nei britvų Amerikon trįs skęstančius laivus plaukiančius juokino publi
gimui jubUėjinio 8. L. A. XXV sei cagoj. Nuo to laiko negaunu nno jų
savo lošimu. Gemo, kuris atsibus Chicagoj. birželio žinios.
Meldžiu jų atsišaukti^ arba
nebus! galima gabenti. Darbinin- iŠ pietinės Amerikos ir išgelbėjo rai sąverc rolę atlošė Cepaičiutė medega.
mėn. 1910 m.
Tikletal gaunami: kas apie juos žino, meldžiu man pra
2024 į■ va
CSana)-'
Pardavimui saliunas, 2vz.e
Tcai vitnok fabrikantų sumanymą 30 žmonių.
(Agnė). Neb
“
Lietuvos",
"Kataliko"
ir
‘
‘
Erelio
’
*,
re

nešti
kur
jie yra. Adresas: 1
s buvo Kupctis
port avė., ir svetainė šakiams
1___ -•ir sųStandard Litter ll'riter. In En- dakcijose ir pas S. L. A_ kuopų val
Adomas škstas
atmetė.
(Briedis), ši
vienok ir bloguDienos
biznis išneša
Box 561,
Sprl^g Valley, III. si rink i manas
glish and Lithuainan Languages. dybos narius.
nuo 15 iki 25 dolierių. V
apgyĮ Grekijos sostapilyj Athėnuo- mus reikia atkišti, nes jis buvo ne ‘Kaip rašyti Laiškas Lietuviškoje Ar nori išgirsti puikias lietuvlikas
| Iki šiol kariumenės neturėjo
venta
lietuvių;
vienas
blokas
10 Ha
dainas didžiausio “Birutes” choro?
Pajieškau savo pusbrolio Antano
sveikas,
bet
vi
i
nuo
lošimo,
nuo
B&nelio. Jis paeina iŠ Raguvių so tuviškos bažnyčios. Atsišauki
tinkamų kanuolių šaudymui į augš- se, laike kūčios užsidegė .karaliaus
ir Angliškoje kalbose. Suredegavo Ar nori pasiklausyti trumpų, bet ge džiaus,
Panevėžio pavl Kauno gub. tai, kas jieškote btzAio.
rų kalbų, dekliamacljų ir monolio,tai lekiančius orlaiviu?. Dabar to rūmas ir ugnis išnaikino vieną rū patarnavimo ‘ ušrai”, o per ją J. Laukis, Chicagd, Ilk Llšomis go?
Pirma gyveno Wllkes Barre, Pa. Ma
Ar
nori
išlaimėt!
auksinį
laik

besimokinančiai musų / jaunuome
Parsiduoda saliunas, po
riu
rodėlį ir smagei pasišokti? Tai kvje no adresas:
kias kanuolės įsitaisė Anglija ir, mo sparną.
“Lietuvos”. 1909 m. 293 pusi.
1412 So Canal st., priiš pat Crano
nei,
jie
atsisakė.
Reikia
dar
pami

Jonas Malašau&kas
člame ant Nto mus Vakaro, o busi
žinoma, jos paveikslą seks ir kitos
Co.
fabriką.
Parduodu
iš
priežasties
| f’
Apart daugybės- laiškų formų, užganėdintas. Kad nori tikietų gauti 231 Grand avė.,
J Clinton, la.
|| Pereitą sanvaitę, mėgina)^ nėti Magdaleną. Ji lošė ne blo
savo nesveikatos. Kas <4 šaitanų no.viešpatystės. Minėtų kanuolių šū
kaip kokiuose reikaluose ir kam piginus, tai nusipirk ii laiko, nes sve
Pajieškau savo įviorerlo Juozapo iątumet pirkt, prašau užsišaukti ad
viai* neša 10 viorstų tolio, ir 7% naujus orlaivius Prancūzijoj liko gai, tik vietomi i perdėjo, o vieto juos rašyti, telpa čia teipgi daug tainėje bus brangesni. Komitetae. Gudelio. Povylo Gilauūko ir Juozapo resu:
mis
klaidžiai
a
įforiaus
jnintį
su

smitb;
: Į'
si užmušti du išradėjai oriaivininPetranės. Vlži trys KLažno gub., Viiknegu orlaivys gali iškilti.
angliškoj ir lietuviškoj kalboj pa BELL CLOTHING cd. METINIS
Chicai
mergės pav.,. Debeikių1 parap. Jis pa- 1312 Bo. Canal st.,
prato. Apie litus lošėjus nėra
viorsto augštyn, taigi net augščiąu, kai — De la Grange ir Mal.
tarlių. Telpa teipgi rokundų, vek
tys ar kas kitas maleonšs duoti žinią
SUSIRINKIMAS.
ką minėti — ti< lošė negeriausiai,
Parsiduoda visi gyvenimo n
I "
' '
Susirinkimas įvyks Walshio sve adresu:
selių
ir
kitokių
vaizbos
raštų
for

i
už prieinamą kaina. J^tgu ki
s || Italijoj terp Parmos ir PiaChas Mishkinis
|Į Šių vasarą Vokietijos sostapi- bet ir tuos ga ima išteisinti, nes
tainėj, kampas Noble ir Mllwaukee
mos. Kiekvieno angliškoj kalboj avė., apie 2 vai. po pietų. K d. sau
Brewster, Wash. 4
? kalinga, ateikite pdtys, 1
cenca pradėjo nuo kalno slinkti lij Berlyne bus parengta ameriko terp jų buvo loję pirmą kartą.
•
.
< kitę adresu: . .1
parašyto Jaiško yra ir lietuviškas sio (Išaušry), 1910 m.
J. P. žiukšab
I I ’* 4
labai dideli žemės plotai, aht kurių niška dailės paroda.
Pajieškau savo pusbrolio Kazlmle*
Publikos lauktu daugiau, bet mat
F. J. Tomcsak, Becry.
vertimas. Taigi net nemokantis an
___ «t,,
Chlcago, jų.
ro Veličko; paeina IjL Kaund gub., 1627 So. CanaŪ
yra pastatytas kaimas Scopolo,
vis viltyse atsieiia ant publikos ap
gliškai gali matyti ar angliškasis Balius. Linksmas Balius. Kauno pav., Uikomi esčių kaimo, Ste t Parsiduoda Hotelis ir |G
turintis 1000 gyventojų. Gyvento
|| Liepos mėnesyj šių metų, mie sirikti. Vienok perstatymas visgi
kų par.; apie du metei Amerikoj;
Pabengtas Teisybės Mylėtojų Drau g.rdėjau gyvsao Hartford, Cobn . bet kiai įtaisyti, ant geros 1
jai jau apleido savo namus ir su ste Buenos Ayres atsibus visos apsimokėjo, ‘Aušrai” jeigu ir ne įam tinka ar ne.
gystės, bus aedMioj. 18-tą d. sausio. !l ten išvažiavo. Jis vate ar kas ki sldnoda pigiai. Biznis 1
turinčiais kokią nors vertę daik Amerikos kongresas apkalbėjimui daugiausiai liks, bet visgi, galima.
žinokite pas:
»
M. Valiulius. Našlaiti. Drama 1910 m, Freiheit Turner svetainėj. tas malonės duot! žinių adresu:
Wm. Shugj
3417—21 So Halsted st, Chicago
Simas Tolu keitėtetais išsikraustė kitur.
Amerikos reikalų. I .
manyti, atliks p),ra« dešimčių do- keturių veiksmi^ septyniuose ati- 111. Bailus prasidės i vai. vakare. Camp i.
Tamaųua,
lisco, .Uleh. £46 E. Broad st.,

Paj ieškoji m ai.

apgarsinimai.

Draugysčių reikalai.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo. -

NAUJI RAŠTAI

Ant Pardavimo.

-

LIETUVA
mis, moka' už skolų 6^, o Jeigu na
mas atgabena Jans 10fb. tai pirkėjui
atlieka grynai 4%, arba daug dau
giau negu bankiėriul.
Tas parodo
kodėl žmonės, perkaatiejle namus,
pasidaro turtingais trumpame laiko.
Prie tos progos S»nm« parodyti,
kiek reikia turšth pinigų, kad nusi
pirkt sau namų ir palikti banklerium
ant savo pinigų.
Perskaitykite su
atydų žemiau paduotus nurodymus:

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
13 252 SOUTH HA STED STREET, Kampas 33čios,

( ICAGO, ILL.

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas
ŠITA B ANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namu ir lotų mieste Chicagos nuo
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotų, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,,
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokėsi ių.
ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki 1didžiausios sumos
ir moka depozitoriams 3% metams.

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

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotuš lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar
lotą mieste Chicago, ateik pas mus,..9 mįs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškal
ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies
namus, biznius ir naminius
_
_
_ balliūs turtingiausiose
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susiieidimą (ALife and
Accident Insurance”).
ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šaltu pigiau ir greičiau kaip
visos kitos bankos.
*
‘
‘
- fc

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

TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime
lūs ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kituu
.KO

Jųsu veika -

BANKOS VALANDOS.
.
Mnsn Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kasdfen nuo 8 valandos tyto iki 9 valandai vakaro, o nedėldiec'ais ir šventomis dienomis nuo 9
valandos ryto iki 9 valandai vakare.
Olszewskis pats Bahkoje būva šiose valandose:
šiokiomis dienomis:
• ■
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
Nao 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
x
w
Panedėliais:
w
*
I
Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietii ir
I
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
' • Norintieji su patim* Olsxewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti mal<lonės kreipti^ augščiau nurodytose valandose.
,
GYVENANTI tolymešniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami

A. OLSZEVVSK1
: 3252 SOUTH HALSTED ST.
Parsiduoda saliuuas. geras, ant ge
Namine Mokykla.
ros gatvės; priežastis pardavimo per
Gramatika angliškos kalbos moky
sikrapustymas j savo namų.
tis be mokytojo (apdaryta).. 8100.
A. Laskąuskas
963 Mllvaukee avė.,
Chicago. m. . Vaikų Draugas arba kaip mokytis
skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c.
Parstiduoda puikus Buffetas.
_Naujas Budas mokytis rašyti be
ranmokytojo
........... ....'.____
lOc.
j dantysią nr. 1020 So. Ganai st., kam
Aritmetika mokytis rokundy be
pas ŲėKoven st.. telefonas Harrison
3990.
Aplinkui gyvena lietuviai ir mokytojo (Apdaryta) ............. 4.. 35c.
Pinigus siųskite per Money Ordet
lenkai. Buffete laikomi visoki vynai,
iiki^rai ir cigarai.
Norinti pirkti šiuo adresu:
P. MIKOLAINIS,
kreipk+tėsi pas August C. Mitzner,
—
1 New York City.
Buffeto savininkų.
'
, Box 62.

Parsiduoda mėsinyčia ir valgomų
daiktu sankrova (bučernė ir groser(ė)\.: vaizba gerai išdirbta; lenktas
•etas biznyje; aplinkuit lietuvių ir
enkų apgyventa. Kreipkitės pas sarininkų adresu:
.
Povilas Navis
iko N. 3įd st..
Harrison.
J.

'■■'TT"

MOKYKLA sOKlŲ.

Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvienų* jaunų ar senų.
Išmokina valcų 6 ryšių ir taip kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys Ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
ir šokti. Kas 4ori mokytis tegul at
eina j Jono pnugos svetainę. 1900
vUnion st.. kampas 19tos, arti Halsted.
Nlokinama kas utarninkas, seredos ir
Prof, Julius 8.
Reikalauju darbininko ant vežimo pėtnyčios vakarais.
prie bučernės išvežiojimui apsteliavi- praneša visiems, kurie nori išmokt
juų. Turi mokėt gerai rašyt ir tru- tuos šokius, kad ateitų ant sekančio
. pūtį suprast bizn|. Teipgi reikalau- adreso:
2124 So. Halsted st.
■ jų prasilavinusio bučteriaus. Atsišau
kite laišku arba ateikite ant adresę: Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
5 iki 8 vai. vakare, nedėllomis. pa<8466 Vincennes Road, Chicago, III.
nedėliais. ketvergais ir subatoms.
Reikalinga mergina prie tarnystes. Mokina visokius šokius: Burk, Skirt,
Meldžiu ateiti ypatiškai arba atsi airiškų J i g. španiškų Clock, Sand Jig,
Straight Jig lr kitus.
šaukti per laiškų adresu:

Reikalavimai

4948

John D. Sag;at
150 st. & Berring avęnue,
East Chicago. 111.

Netikėtai

Reikalingas kambarys.
Du jauni
Tjiimė atsitinka netikėtai, bet
kaičiai. broliai^ pajieško sau kamba
rio su valgiu. Adresuoti:
bai retai; jų reikia užpelnyti.
E. Graudin
Nelaimė bevelk visada ateina ne315-2 So. Halst.ed st.,
Chicago. III. tikėtai!
Milijonierius Andrew Carnegie eldamas parku paslydo ir parpuolė teip
1
smarkiai, kad pats, be parko sargo
pageltos negalėjo atsiekti.
Tokls
i
pats. atsitikimas buvo ir su kitu mi
galite aprūpinti visus
lijonierių, R Walsh. Cbtcagoj.
Jis
irgi eidamas šaligatviu paslydo ir
savo reikalus
parpuolė teip smarkiai sužeistas, kad
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS j| turėjo nuvežti karietoje namon, po
Išdirba - “Doviernastis” — Kon daktaro globa. .
Skaitant laikfaščius. matome, kad
traktus, Raštus pardavimo -s
ir visokius kitus dokumentus. Ir už kiekvienų dienų daugumas žmonių
Išeina Iš
tvirtina
visokius dokumentus pas tampa sužeistais netyčia.
konsulių.
Inkorporuoja draugijas ir namų sveiki ir linksmi, o Jau dau
atlieka visokius kitus notarijališkus giau tokiais negryita. Daugumas net
mirtį tokiuose atsitikimuose sutinka
Visokiuose i notarijališkuose relka- — o terp tų visų nelaimingų susiželdimų ir netikėtos mirties turime dar
Ijoee kreipkitės (
priminti ir paprastas ligas, kurios ly
.. I J. J. Hertiuauojvicz
giai ateina netikėtai. Maža permaina
oro, užsišaldlmas, atsigėrimas nesvei
(Notary Public)
1
ko vandens, suvalgymas nesveiko Mai
So. Halsted et, Chicago. sto,
urnai pagimdo ligas.

A. 01szewskio Bankoj

CHICAGO, ILL

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

TĖVYNĖS MYLI TOJŲ
CENTRO VALDYBOS ANTRA
Pirmininkas:

B. l|. Baievičius,

913 — 32nd

st, Chkag
Vlce-Pirmininkė: O.
191 Oak st,, 1 smrsgsm,
Raštininkas: V. A.
_ Greičius,
28 Stiles Hali, Vnlparaiso,
Iždininku: A J. ’ovflalka,
804 Bank st,, Waterbury, i
Knygius: J. Simą laviėiun,
831 “
Barnes it., Plymouth
Literat^kasis Komitetas: J. c
11, rue Sommerard, Paris, I
V. Jokubynas. 3 L8 W. Bra
So. Boston, Masą. J. Lauki
Brick st, VaJpariiso, Ind.

Lietuvos“ Knygyne,

723 TRUMPAS ±EMtS APRAŠY dorins. (Apdaruose). Vilniuje 1905,'
MĄ b
Pirmieji geografuos uždaviniai pust lc4. ......................
jOc,
8) (mokant 856b iŠ kalno, galite ■u žpsakymėltais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos &
nusipirkt 9 kambarių Murin( naikų.
čius. Vilniuje 1906, pusi. M2> 35c.
>1648 VAIKŲ gi AIGžDL’Tt
Ant
2 pagyvenimais —.fi ir.jl kambariais.
roji dalia Knygui S antrajam ir treKaina ...................................
82000
724 TRUMPĄ LIETUVOS ISTORI
ciajam mokyklos 1 Ičyriui Ir valkams.
JĄAntru pataisytas ■ Voldimna.
mokantiems skalty
9) fmnkant nuo 8600 ar daugiau Vilniuje 1808, pust 79.'..........
20c. toju P. Bendoriut Ii. Sutaisė moky(Klettf aptaisu).
iš lųdno. galite nusipirkti 2 lubų mu
rini pamų. 3 pagyvenimai po 4 kam
720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba Vilnius 1909, pusi. 144. ........ 85c.
barius ir Moras. - Augštas akmenų žemės aprašymu, (su paveikslėliais
1649 VAIzv
AUGĄS.
Sutaisė
ponamis.
Kaina ....................... 82709. ir šemlaplais).
Sutaisė Nėris,
čia
_____
dnls. _
Su
110__pa
trumpai, bot suprantamai aprašytos Ir išleido P. ____ _____
25) įmokant 81500 iš kalno, galite visos penkios sveito dalys, su 74 pa- vėl kalelių^. Tilžėje Į19O7, pušį. 64. 15c.
nusipirkt 2 lubų, dvigubų mūrinį na veikslais mapų. žmonių, gyvulių ir
mų 4 pagyvenimais po 4 kambarius. medžių. Tinkamiausia geografija vai
1650 ŽIUPSNELIS.
Knygelė vai
Kaina .................. •'...*................. 83900 kams pradinėse mokyklosė. Chicago, kams pasiskaityti Ir pasimokyti. Su Ir ageninTB litemturo* *nl “North SUta” CįtUago.
lu.
III. 1898, pusi.
pusi 94.
94...................;.......... 25c. taisė Imdislovas L. Knyga susideda Čioaųslims gauti mokulilkų. svletdkų ifdvmi55) (mokant 8300 Iš kalno, galite
Iš 138 pasakų, istorijų, eilių ir mįs Įkųknygų, rašančių, 4kaįpb>nių. abi»z£!l|. vigokių lalkraMių. Amerikai )r Euro-v-t ir popirrų
nusipirkt 4 kambarių mūrinį namų.
1829 ARITMETIKOS UtDAVINIŲ lių. turinti suvirtum 40 paveikslėlių.
Kaina ..................... \-K.............. 81509. ir pavyzdžiu Rinkinys pradedamom Vilniuje 1906, pysi į 192. .................. 25c. gromaUnus. Teipgi užlaikau vi»okio »*voė»: jao’
iq.
sioms mokykloms ir žmonėms, norin
brltvų, įtrreosfcopų irdai
64) (mokant 81000, nuplrkslte 2 tiems išmokti gerai suskaitau
12U ARITMĘtlį<A.
Sutaisė S.
Pir
pagyvenimais pulkų medinį namų. moji dalia.. Surinko P. Benderius ir B'-ačkauskas. Lengvas budae išmok ttžmirikite auilankyii, o
Kaina ................... ...i................. |2190.
82100. P.' Daugirda. . Antras pataisytas išlei ti skaitliuoti (rokuoti).
PETRAS I
Knyga pa
dimas. Kietu aptaisu. Vilnius 1909, dalyta į penkis skyrius. Skyrius I 181 N. Rorth avė.
Chicago, HL
68) (mokant 810™ nupirksiu gra pusi 1(K
Tru
30e. I— Apfė skaitlius. Skyrius II
žų mūrinį namų. Kaina
82200.
piniai.
Skyrius III — Dešimtiniai
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
1630 DOVANfiLE. Skaitymo ir ra
75) (mokant 8800. nuplrkslte 2 pa
porcijos. Skyrius
. Propercljų prieNaujas Išradimas
šymo
Mokslas.
Elementorius
*lr
pir

gyvenimų medinį namų j--*
— f 1750.
Kaina
vadinės,
Chicago, ' III. 1897, pusi.
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va j .........k... L................ .
25c.
ikiį r. moti i ų atgaV' puiBu daugeliu paveikslėlių
Ulaikaįlinkima pluukų
83) (mokant 8500. n u pirksi te 2 nagėlis.
p»pssi* i|ik*. v l*uįs
metu
aptaisu:
Vilnius
1909,
pusi.
1280 MUSŲ DIRViA." Skaitymo kny
Kaina 92900.
lubų mūrinį namų
Jilaukni. Visekia ta>
188 ...........
I............ 50c ga liaudies mokyklai ir gimnazijai.
Fms žintotna reikia r»Sutaisė M. Vasiliauskas ir J.' Matu
85) . (mokant 8400. nuplrkslte 2
Kai

1634
,
LIETUVIŲ
PASAKOS.
Vaikų
levičius.
Su
daugeliu
paveikslėlių.
pagyvenimų medln( namų.
li 600 rinkinys. t*a telpa 38 pasakos vai Kaune 1907, pusi. 159...............
85c.
na ..................... . .........................
kams. gražios Ir pastumiančios valkų
Vilniuje 1906, puslapių
107) (mokant 81500. nuplrkslte nau protauti.
1326 ŽODYNAS L1ETUVIŠKAI-AN.TeL 15X3
„ l$c. .GLIŠKOS KALBOS
(Dalių I.). Su
jų 2 lubų puikų murin| namų. Kai 72. ....................
taisė A. Lalis. čta rasi visus lietuna ........................................ -.......... 93500.
viškus žodžius išguldytus angliškai.
El.EMKN l'ORIl S
1937
NAUJA
,118) (mokant 9400. n u pirksi te 6 Vaikams dovanėlė. Parašė A—iš—B. Kožnas žodis paženklintas kursyvoms
Littuvm Gydytojų* u CkirurgM.-' '
litą rome prie kokio gramatikos skykambarių murin| namų Kaina >1200. T eėias išleidimas,
9
Knygos formatu
Gydo TisokiM lira, n*M<-rų,
paranktamiaf Iš Jo mokytis
Tilžėje' riaut jis priguli.
6Y9 colius.
Kieti audinio apdarai, Teipgi turt didėlf praktikų ir^-ydo
1221 (mokant, 9800. nuplrkslte 8 19u7, pusi. 48. ...
viaokias
lintpauriaa. sšOadMjšiįpų
pusi.
382.
9200
Chicago.
111.
1902,
kambarių mnrinf namų Kaimų 81750
|U vyrų tupu. į)»r" oj- rafei'----------

1941 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
153) (mokant 81506. nuplrkslte 2
lubų. 6 pagyvenimais gerų mūrinį. aų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
........... 83700 ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
namų?
Kaina .....
nelių Ir paveikslėlių; teipgi yra Ir
154h (mokant 81009- nupirkite 2 r?'-oriosios literos uortntlems pramok
ti
skaityti raitų. Rygoje 1M)6, pul.
pagyvenimų mūrinį' namų su kampi
15c.
niu lota. Kaina ..*.-!............... 82300. 52. ..........
1944 RINKINfcLIS VAIKAMS. Pa
155) (mokant 91000. nuplrkslte 2 sakėMs, apsakymėliai, dainelės; žais
medinius namus su kampiniu lotu. lai. mįsliai Ir tt. Vilnlfcje 1904, pusi.
Kaina ................... '.................. 92100
..............
l»c.
172) Įmokant
81900. nuplrkslte 2 1645 SKAITYMO KNYGA mažiems
lubų medln| namų.
Kaina 822O4L Ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys, Jo
je telpa Išrinktieji raštai musų rašti
* 198) (mokant
81000. nuplaksite 8 ninkų su Jų biografijomis Ir paveiks
kambarių,murini namų Kaina 82500. lais.
Tai yra didelė chrestomatija,
t
sustatyta sulyg yakan; Europos mo
199)’ (mokant
8104)9. nuplrkslte 2 kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi
lubų medin|-namų. Kalima .... 82500. 308..........................
•........... 91.00.

1337 ŽODYNAS ANGLISKAl-LIE_____ __________
TTVISKOS KALBOS. (Dalis H). Su
taisė A. Ląlls. čia trasi 'visus angliš
kus žodžius išguldytus« lietuviškai..
Prie kiekvieno angį sko žodžių' ‘kabė
se y/a pridėta tarinė, kaip žodžius
angliškai tarti, teipji kiekvienas žodln paženklintas kuišyvomis literoms
prie koKio gramą t iros skyriaus jis
prigult. Knygos formatas 6x9 colius,
vraaials drūtais apdaris, nugara ir
kanLai drūtos, gražios moroko sku
ros. šonai andimo. šnt nugaros para
šas aukso lita^oms, lapų kraštai mar. 14.00.
muruoti.

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDŪTt.
__ ,
1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
KnyPradinėms “
mogėlė I Ir II mokyklas skyriui ir val- BOS GRAMATIKA.
kykloms vadovėli#. Sntafaė mekytoKaune.
skaitymai Ir .pirmutinės gramatikos jas Juozapas DamponaUls.
.; 35c.
ilsios.
Sutaisė mokytojas P. Ben- 1909. pusi. 89.
f

A. Olszęvvski
Chicago, III

3252 S. Halstbd Street

Knygų Kataliogas
Ne. 546

—

f —,

Nematomi priešai Ir drate

Apsižiūrėkite!

bariais. ir didi Jausiu štoru, ant to ' No. 257 Kun. Gramuldb raštlnvčl*
kių išlygų, ant kokių pats norėsite. Je. Komedija viename .akte. Parašė
Ateikite apžlirėti!
kua. Fr. Hudor. GrSžial parašyta ko
A. OLSZEWSKI
medija. tinkanti peratirtymui. Chica
3252 So. Halai ed
<
st-. Chicago. III.
go, m. 1909, pusi. lĄ.^........... ..
1*0

< hieago, Illinois.

Nori mokintis Be rzdaskutyklos?
Tam t Ssšiaatais gali ti
mokti n no 4iki 6 sava itin. .
\
KaintgM itah tik
Uea <
duosim! v r f oria skutimo ‘
pr i eta i si j. 8 » am aus yra
tinkami i perdėm v i f-ame .
į -A sviete ill&mista
____ _____
L”rin
turtai
tųN,
da savoLrpaufckj vertai
vys '
rteivjs4:1
!
1:1
tę busi savo darbdavio. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBERSCHOOL

PittsbarR, Pa

“LIETUVOS ZINI
Eina du kartu į sanvaitę, nuo i-mos < lienos birželio, š. m. Nepartijinis, demokratiškas, progresyviškas laikraštis, skiriamas įpiilestil Lietai u lisuamenei.
Laikraščio leidimas nuo J. Vileišio perėjo užsitikčjimo bendrovei: Felic. Bortkevičic nfe ir Ko.
Kas įsirašys į bendrovės narius ir užs imokės 25
rubl. “Lietuvos Žinioms’ leisti, tas gaus as visada
tik už 1 rublį metams. Kas užsimokės )O rul^I: ir
daugiau, tas “Liet. Žinias” gaus visai dovanai.
Kaina: Lietuvoj (ir Rosijoj) metams i rb., pusmečiui 2 r. 20 k., 3 mėn. 1 r. 30 k., 1 m. 4) kp. Užrubežyj: metams 6 rub., pusmečiui 3 ru11. 50 kap.

'Phlladelphia, Pa.
A. Ignotu, 1028 So. 8-nd Street

Portland, Or'sg.

joto Browman. Brovrman Notre Ca
Foreign and Domestlc
Periodlcal h Newspaper Agency
Worcestsr, Mas*.

Užsisakyt galima nuo kiekvieno mėn. į iradžios.

M. PaltanavtOia, 19 Mllbury Street

Pinigus galima siųsti ir “Money Orderiais” tik reikia pažy
mėti keno tie pikigai. j 'Reikia rašyti sekančiu adres >

“Lietuvos Žinių” Redakcija
Semionovskaja No. 10, VILNIUI,
Lithuania. Russia.

“Lietuvos” Agentai
kyti * Lletuvų" metams ar pusei
metų ir užsimokėti.
Jonas

J anūkas keliaujantis Agentas
▼. Ambrazevlčla,
po Illinois valstijų. |

178 Ferry Htreet

KOZMAS GAUS YKAI
kirU prUiyt keletu
n arkty, sjutiĮ

PlttsbMrg, Pa.
Broeklyn,„ N. Y,
A. Lesniauskas.
298 South Ist Et ‘ Jonas A- Ignotas, 46 So. 22 nd Street
Jonas Lutkauskaa,
112 Grand st j. G. Mlliauckas.
37 So. 19th st

kiteli

Baltimsrs, Md.
Petru Glavecku, 635 W. Lombard tt jj
L. Gaarlis,
.1884 N. Castls Street
Vincu Šelvis,." _ 603 So Pace st J

U ra iki

mat

NORWOOD, M A SS.
A. Tumavlčius,
28 Austln St

Patoraon
70 Lafayette
Varaškevičlus,

p įtinti,
- diolea

St,

Chicago. III.
Plttston, Pa.
J. I. Bagdzlunųs, 2334 S. Oakley Avų.
Kazakevičla,
103 No. Mi.in
K. Steponis.
. 3.143 8. Ils MM St.
1813 String St
▼iuc. Linka.
Plymouth, .
8139. Viacennes Rd.
Jonas Visockis.
3(3 E. River SL
871 — 34th PL & Poteliunas,
Ant tukauskls.

ROCKFORD. ILL.
Clevsland, O h (o. ■

Adomas KazakeviČta, |10 E. State at

iŠ
■

V

-į
W

V

N. Gandrelius.

224 Athena Street

butMĮ.

mkonuok®
l». ksip jM
dp. »•■<> Jų
. kok iaa gy-<
BėotL Ktek
{•te kur jas’
įkilai ir prė-i
.kvzĮšeėftį

ramų. Še n k 4. DruknoMMūrfHų Ar
monikų, Kottcerttaų,
Hritvų. ravinčevonlų
ir Įimtai kitokią fckfr
kų. Itairpk

*

Ypatingas yra bankierių biznis, Jie
HARTFORD, CONN.
maino pinigus ant pinigų ir iš to
Į9 Mulberry st
Kar. Lesevlčius,
turi pelnų. Jeiiku žmogus padeda gi
n i gus į bankų. tai gauna iš bankos
Herrin, Illinois.
Galima gauti kiekvienų savattų
* 8%. Jeigu skol na pinigus iš bankos.
Bos 708.
J. T. Adomaitis,
“
Lietuvų
”
už
5c.
pas
iluos
agentus:
tai turi užmokėti 6%.
Bankleriul
atlieka 3%.
, ' bankierlal Ii
1 i n___
omą.
INDIANA HARBOR. IND..
to uždarbio turi apmokėti visus už
BROCKTON, MA8S
B. Yaslulia,
3604 Deador St
laikymo bankos ; iškaičius. Ir tik per
Pocius,
175 J
didelį sudėjimų Ir paskolinimų piniKam
gų Jam atlieka grynas pelnu
Chicago
Bet ar jus tinote, kad kiekvienu
žmogus gal!
)ut sau
bankiertuT B. Fromas,
73 Grand Strese.
Kiekvienas žmokua, perkantis nžmų
87 Hudson ava.
Ant Jankauskas,
A. Golubfckaų.
yra bankierium. Ir turi didesni pet219 Bevry Street
T. Jermalas,
»
124 Grand et
duodu
namus atgabenančios tan- J. MUewskl.
8. Simanavičius,
.2 >8 Wythe Ava.
Rai
MM II____
gus perkantis tok| namų gauna 7%

Kur gauti “Lietuvą

812-33rd St.,

Chicago, ‘III.
P M Kaltis.
1944 W. North Avė.
M. J. Tanaaevlėe,
670 W. 18th St.

Pet Bartkevičius,
719a Main SL
C. Kavolius.
42 Waahtngton .vt Geo. Tachilauckas,

Bankieriai

“D AGIS“ i
ILMSTiUOTiS, UTEUTVM
• « •• Jl'Ckį SUUn.1

1405 Penn Avė.*'

nu. Aprašymu smulkiausių bakteri
jų. giedančių visokias Ilgas pu žmoJERSEY CITY. N. J.
nes. Jų susekimu, vystymusi ir tt
234 Wayne SL
Su paveikslėliais. Chicago, 111. 1999, Ant. Rėklaitis.
pusi. fi.3..............
..4............ „...'3Oc
Lawrsnce,
Ramanauskas.
101 Oak Street.
No. 134 Sidabrinis kryželis arba dalĮ lld« Iš Nazareto. Apysaka Iš laikų
Mentalia,
kankinimo Kristaus. Eugenijus Bus.
Vertė J. Laukia. Chicago, UI- 1906,
P. Misžklnls,
35 Arthur SL
pusi, h \ (Sitų knygelę Vilniaus -vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)
New Haven, Conn.
583 Grand Avė.
J. J.' Vaitkevičius.

No. 130 Revoliucijos žmonės. Parar
f šė A. Ntemojewskl. vertė K. Puida,
torius. J. Paukštis, 8. Ponu Jėzus
Varšavoje. Knygelė |dotai kiekvienam.
Taigi, žinodamas. kad milai 4•_j>e
Chicago. IIL 1908. mini. 76. ........... 20c
siunčia prąnetėjų. ar esi pririrengga i
nelaimės arba
arba 1h^os/ '
prie netikėtos nelaimės
No. 103 Pasaka apie Adomų la.JI*
Jeigu dar ne <esi. tai daslžinok, kad
yra atsakaru-1os ___________
aini raudini o ko m ; vų. Priedas prie sulygU-amoaloo myteologijos.
Parašė Paul Lafargue, papanijos. išduod inčioa apdraudimo raš
tus. su kuriais nelaimes • atsitikime , gal vokiškų vertimų lietuviškai sutaisė P. Miškinis. Chicago, 111. IROS. pu»
ganai pašeii>ų. .
. .
lapių 31.......................
1OC
, Apsidrausti tall kiekvienas
- -Įuž tokių kainų kokių
_ T norf
-----Mažiausias
No. 114 Ponas Ir bernas.
Apysakėmokestis yra 15.C2
..... metų, uz ku5.00 ant
riuos kompanija laike ligos ar sužet- u b Tototojans iš gyvenimo maako
lilQ10 iŠUlOkli j ”
___•
*
I iltį keivriiMSiii
•žinareaKii nrw4nt loma Ali*
5 00 j mėn«s|. o jeigu !
kaimiečių, žingeidi norintiems suSs kokiam atsitikime •h’“1“1* •“
‘r sąlygom* maskoliktum užmušta
kaimiečių gyventtao; ji verčia
arba mirtum iii priežasties susižeidi-1
mų. tai išmokės 8125. Jeigu mokėsi i ekaity tojų drauge jau Ui au vargo pil
JiO.OO j metus, tai
(
gausi .dvigubų pa- alšgtais žmonėmis. Chicago, 111. 1904,
šelpų. ft teip toliau.
___
eina PU31. 60.
pagal atsargun ų darbo
___ ______
dirba
atsargesni darlių tas gauna didesne
No. 124 Robinzonu Kruzlus. Graži
pašei pų.
Platesnioms žinioms tame reikale morališka pasaka. Antra pataisyte lai
da. Chicago. 111. 1903, pusi. 93. ... 29s
kreipkitės pas
A dLSZEW8K!
No. 185 Žmogus ne p mikis. Vertė 19
3z52 So. Halsttrd et,
Chicago, III.
švediško Nona. Lažai graži apyaakšvedu su vargiuga mergina ir laimiagiau gyveno už kitus, apsivedusius su
CnrUngozts.
šita apysakėlė užima
kiekvienų jaunų vaiku 4 ir merginų ir
JJ. JuHp t^ngo
tortingo ptehijOt
prekėj* «ui»U8
sunua aprt
apsš
Biznieriai.
J?!,
znleriai. k
k iri«_.turita
irie turite neatsakauneatsa
čių savo bizniui vietų, apžiūrėkite mu-l/T.1^ **• ‘^kan9
takTateTI 'viesūTa._i. Motiejus Baiia.
bu namų ant Halsted st . arti musų
bankos. Galite j| pirkti arba paimti 4. Laisvės šventė. &r Juras, 6. RedakChlcaca
ant randos. Piru uosi me arba pareti mokine tn9xl*kos doros.
iii. 11:3. >•» 23. IVsJlOC............. io«
davosime visų namų pigiai. Ne reikala uja te būti susikimšę savo biznyje, kada mes lums duodame < pulkų, tį. Juokai v lenam □ akta Perdirbta iš
2 lubų, naujų., tvirtų mūrinį namų, vokiško. Chicago, III. 1907. pusk 29.
135 ilgio, o 25pėdų
__ _ pločio, su pui.......... ir- rt.............. '*
kiaušiai įtaisytalė gyvenimui 6 kam

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

1. KRITIKOS, UBUS K
1 uutužm. « b
Eina iš Chicagos.i -antri! >*eFli i 2E
pusi. 7x10 formate | ;nyg(M, su vlrttalials. Prenumerata tuetamų $1.00, pa
vienis Mm. 10c. •']mgyjentelpa (vai
rus lietuvių piešti pųveikSit-liai iš m 1
sų politiškojo laui
visoki link
smus pasiskaitymai. “Dagia” turi ra1328 ŽODYNAS LIETI VIŠKAI-AN- stts kiekvieno lietuvio nam\ tai gy
GLIŠKOS IR ANGLUKAI-LIETUVIA- duolė nuo visokių “1tanų” h- kitų ligų.
KOS KALBŲ (abi dalia — I f r II.
Siunčiant pianus už pr<
t. y. No. 1326 ir No.. 1327)" vienoje visados reikia adresuoti •teip:
kinkoje. Formatas ir apdarai tokie
“DAGIS” F libl. Co., .
pat kaip No. 18*7. L...q..‘.. 86.00.

Teipgi gulime parduoti pigiai pui
1647 VAIKŲ 8KAITYMAL1AI su
kius lotus. Platesnėms žinioms kreip Lietuvos žomlapiu. “Km skaito, ra
1329 ŽODYNAS. Tas pats kaip No.
šo.
duonos neprašo". Vllnlnje 1905.
kitės pas
1328. tik pilnai apdarytas brangia,
pusi. 259. .................
4Oc.
gražia moroko akurn. ........ 87.00.

■

J

■išimų ir prtaiųtk mum: o tuojau* gsnl vtosldy
kai kataliogų
Jobu L Haųdzlsnas, Propr.

«JOHN*« •UPPLY HOU&E
3ŽŽ4-23M SO. OAKLBY AVR. CfHCAOO, OX>

E. Mason st
Vs»d»s

•era n ton. Pa.

T. Kryžanauskaa, ižft Cberry Street

Attorney & Counselor at

132 S. Clark, Cor.Madis
Union City,
O. jF. Simaitis,

Atwood Bldg., RoomiO
Tek PranUiN 117®. 1

Waterbury,
W.

NEUŽGINČYJ4MI
darodymai

Neapsigauk, pats save.
K

Vyrai ir ntoteria, kurie apeigaudineją patys, yra didžiausi saro priešai
Dievas davė Tau sveikatą, tą didžiausią tartą, idant ją sergėtume! ir atsakan
ti naudotumeis. Didelės upes susilieją ii matų upelių, Dideljs medis
mgą
naikinančios
žmogų. — 1ligos ir ifcipletoją
..._ , ii matų atžalų
. ,^-vteipgi
. - -ir
w.sunkios
. -______
.
_______
H menkų apsireilkimti nesveikumų; todėl jei pajutęs tuojaus nesigydysi o saky
dama Taukai rytojaus, tada ppslgaudtaūsi patsai savę. Jei Šiandien Tave vargina

Šifkortes | Pinigu Siuntimas.

Širdies Ilgo*. Inkstų tr itapin i mosi negerumai, kepenų ligos. Dusulis Bronchitis.
Homoruioai. Nervų uu^upnejtaiao. Iforriikaiiuuk PtaučM Ikom, ir džiovoe.
Triperi*. Trfarifa gĮiaailfaataM. Šfakerią Syphilia. Lytiškas tdlpnumaa.
Motorų ligos : NenuolBSOiėe ir fa>Bauung<Mžneneauiė<. Gumbo ligoe. Odai ligos.
Vidurių nevi n n imą* Tumą ir Nnunlgijn? y-

Jei nori, kad tavo Šifkortė butų^ gerai ir greitai išsiųsta ir
kad tavo T>asaĖierius gerai atvažiuotu, tai’siusk ią per, n

Nęąptignuk fafa aare betauktant rytojus; ateik ar rašyk dar Šiandien
UetaviAkai, pas gerai žinomu* paMuleje Profesorių*, kurie tuojau* už&ima Tavo
rreikatą, auteikiaM vaiatua ir pngelba, teip kaip ir tiem* fukstąm ihim išgydytų,
ką jau kiti daktarai buvo atnaakę, neetojąnt viltie*.
Neapsigaudinėk pat* aave, ilgiau. Neatldėliok, kad ii menkų nesveikumų,
pafaarytų didelė liga. Bet jei eai jau apsileidę* ir liga yra pavojinga, nenustok
viltie*, nore kiti daktarai neiigydė. Musų ganos Profesoriai yra atsižymėją Me
dicinų* mokUę ir žino, ką ir kada reikia daryti - iAgydymni, kada kiti nesujegė
pagelbėti. Atsilankyk ar parašyk:

Jei nori, kad tavo silpsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
Siųsk juos teipgi per—
____
Uždėtoms Oolitas N. Y.
Medical Instituto ir au
torius garsios knygos.
“Vadovas ta Sveikatą”
kurj apsako risnkine li
gas ir kaip būti rve|kųo'

Qlsxew$kio ofisas siuntimui pinigų ir. šifkorčių tapo įsteigtas
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus
kaipo tai: Siuntimų pinigų, Sifkorčįų ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tąs pats OIszewskio ofisas randasi
savame, didžiausiame ir gražiausiame stos miesto dalies name
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų
konkurentai mums užvyki. 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 kijėk jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės
sifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
aekančios:
1. Holiand-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į
New Yorką per 8 iki 10 dienų .............
$66.10.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo įBaltimore per 12 iki 16 dienų................ /. —............... $56.20.
3. Nėrth German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 iki 12 dien....... .....?........................ $60.20.
4. North German Lloyd, E.vpresinč Linija, perplaukianti mares
iš Bremo į New Yorką per 6 iki8’ dienų .. ?.........
$64.10.
54* Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų... •.!..'. —
$62.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš.Antwerpo į New
į Yorką per 8 iki 10 dienų ........................................
$66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į NJontreal per 12 iki 15 dienų
. . ........ $60.30.
8. Russian-AmericOn Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus
į New Yorką per 13 iki 18 dienų ........... »...:......... . • $60.00.
9. Hamburg Philadelphia__ .............................. . ...... t.. $56.60.
Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuot* Europon nuo Cbicagos
Bu Tilžės yra sekančios:
1, Holland-American Linija, perplausianti nibres iš Nėw Yorko
j Rotterdamą per 8 iki 10 dienų L*.....;.......................... $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti riiares “iš Baltimore
į Bremą per 12 iki 16 dienų ..............
$53.20.
31 North German Lloyd Linija, parplaukianti mares iš New
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų............................ $54.20
4. North German Lloyd, E.vpresinč Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų . . .*........
$61.20.
5. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų
..............‘................. $55-85
61 Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwerpą per 8 iki 10'dienų........... ............................................. $57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Montreal į Antwėrpą per 12 iki 15 dienų ...,j................
$50.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Liepojų 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 sifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur
norite išvažiuoti ar\iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite 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 jūsų šifkortes
kuo greičiausai išsiųsime.
Adresuokite* mums visada šiteip:

Dr. J. J. MeGiade, Dr. J. F. Ooyle, Medical DirektariaL

GARSUSIS NEW YMKO DAKTARAB

Fercfinand Hartmann M.

- Tabokos padarymai yra mokslišku prrruošimu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė ir ilgiau gali tesėti.

Jeigi, nėra
jus
aplinkėje,
prisinsim
kainą,
.r ...
.. . mus
- -— už
— tikrą
—v----apmokėdami, j visas Suvienytu
Valstijų *lalis,
“*..“ .bile
•.----- ...
kokį reikalaujamą
tabokos Copenhagen 5-ceatinj pakelį.
*
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Nežlebčiojimą
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6«ha«kaudį
Vidurių rugį
Rėmenį

Motersirgius
ynaStS. v Šalčiavimų ir

“VILTIS”
Mėnesiams
Ltatmel Ir Rasfa

UžsleniueM

12 11 10

9

8

7

6

5

♦

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVAS’IES.
3

2

1 ’

!

r. k. r. h. n k. r. S. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. t. *. r. k r. k.
$.- 4.M 4.15 S.75 SIS Z.M Z.50 t.10 1.«5 1.25 -<l -50
7— S.S5 5.55 t.- 5.S8 4.SS
155 S.SS 2.- 1.M i-75
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TURINYS yvairus ir gyva*; karšiai užjaučiama visi lietuvių sielvartai Ir greit
atsiliepiama. Paduodama įdomiausios Rusijoe ir užsienių sau | tonos. Apie Durnos
darbus rašoma tiek plačiai, kiek •* viename kitąme Lietuvių laikraštyje. .’
TRECIUS METI H einant, ••Vilčiai” vis labiaus sekasi, vis daugiau ji girdi
pasitenkinimo balsų Velylina, kad visi lietuviai žinotų, kas ••Viityje” svarstoma
••VILTIS" IMetdo jau 17 naudingų Ir pavyadinga kalba parašytų knygelių, kuias patariama paažakaityti-. •—
“
•! ’."V ILTĮ" leidžia Įsitlkėjlmo Dr-ja, kviesdama talkon turtingesnius tautiečius.
‘VILTĮ’' veda Draugijos įgaliotiniai: K. ^netoM tr Inta. J. Tumas.

Llthusnis, Russia.

Karščiavimą

Sugrąžina pražuvusį ape
titą ir sutvirtina visą kūną.

Kaina $1,

6 bonkos uz $5.

Parduodama visose aptiekose, bet jeigu jūsų aptiekorius jo neturi, prisiųskit
mums pinigus, o męs jį
jums pasiųsime ir apmo
kėsime persiuntimo lėšas.

KOBOLO TONIC MEDtCINE CO.
2035 St. Maistai St., Chicago

Telefonas
Yards 3162

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Gedotiaas Tam irts: Pagal Tamlstoe prižadiejųa, aš sorMjas
jog Tamista prisisstasMi sum vysai dykai vėsa jus ksygaSsl vynu

Tik tie daktarai pasekmingai Ugyfa katrie UrnŲa Į medicinos md
gresą; katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, užtai kad l1._L
ae Baąfasin bade, bn naąjansi medicinos pagerinimai tokiems dt
nežinomi ir ar tai jie užmirko ar nenori žinoti, netėmŲanž į mokslų, kad

Malis lipa etaantj. Li«twvią KiIIvm Laikraštį

Adresu: VILNIUS, “Viltis”,

Chicago

G Ta knyga yra stebakltaga ir siustą yra tyk dėl vyru.
.Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditl nuo trztruodijima krauja
arba sy pili, nubįegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus, negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinėj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Dsktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinąjmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už Įfačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
hekokiu piningu, tyk perašik sava varda, ir'adresa ant
žemiaus paduotu kuponri, katrų siusk mums iendeni.*
D YKAJ GAUTOJ £NYGAS KUę£NAS;
DL JOS. LĮSTŲ ė C0., L #2 22 FrfA At«—

litydo

frietvartų

Jei jums reikalinga imti
vaistai, > o yra kas apie Iigą nesuprantamo, rašykit
mus1 Daktarui, o ji duos
jums visą patarimą dykai.

KOBOLO BITTERS parduodama
visuose saliunuosi. Klauskit ju.

Jeigu Amerikoje nemoki Anglišką
■ Kalbą, tai gerai žinai, kad esi

ka,p nebylys.

Bet kiekvienas lietuvis gali gerai ir len
gvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik permanė užsirašys, arba kitą naują laikraščiui skaitytoją prikalbins, prisiuntus $2.00 ant ma
no vardo, gaug viaaą iš Čion paminėtų laikraščių: “Lietnvą**, “Vienybą Liet.**
arba "Kavą” per melus, teippat garsiąją, didelę knygą, verstą iš prancūzų kalbos
Baltramiejaus Makt} kurios kaina 7ftc ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalbas parašytą visiems gerai žinomo J. Lankia. Kaip tik kuris prisius du
dollerlu ui naują skaitytoją, tuojaus viską apturės. Metas skaitosi nuo dienos užsirašymo. Duodu dovines, kad laikraščių
skaitytojai daugi n t ų*i ir lietuviai kaip sve
timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų
ttglišką kalbą. Raistą dar galima gauti
prisiunčiant lAošhviršaus. Pinigus siųsti
Mondy Orderiai ir- adresuoti tokiu adresu:

;

*'

Gyduolės, kurios nepataim lytojo yra negeros ir negal
l|gų.
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių
vit

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYpUOLIU
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kfclkvieuos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ii tuos. khkiti
daktarai neįstengė. Jei afi pasakysiu, kad galiu tave išgydyti,
e y Į.... - * MrvkrtieAai nVAtlmfo

PASARGA* psnijų Šarlatanai kaip
PrTirfebumbugo
jtorjnes ,Institutv
ui.
šarlątan d, net
numirusį daktarą L"
Kalinta garsina už eavo daktarą profesorių.
!mok
***
!
jog geras daktaras ntsekad užYlrą nebernaus. Matant tokiasjt
iriuos
apginti nuo apgavikų,Į, tad pagal prašymą
ūnau.
isgydiiau, kad sergąsiti
i žinotų kur alfai t
’SIMU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatitmo, akaudėjimo
.. kaulų, ttrčnų, k į. pečių i< šonų. '
aiismą. krdies,
’ ‘
Galvos
UžkietAjimą, akaudejimą irnedjrbimą vidurių
Ajavivv j—.h.iujm •* ou.i—k\ėpa\ IDI 3, perinkstų, kepėn u ir pi.uviu n^.a.
1
kalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyrilkumo. Greito si įpykimo, i >y sp(*
...............
*
teip-pat nuo aauiagysli ,si jr to gautų
psijos, neuralgijos
bei nervų/ligos;
mo, blogų sapnų,
nemigo* ir
i^nuo
nuo. visokių upikrenesx’eikumų, sekios nu>«gir-.
_ į, nemigos
MOTERŲ r skausmihgų ir
Čiamų kavarierikkų figų — nudegimo. T<•eip-pat
. .
--»■-•
* į moiterikk į figų:
nereguliariikų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokiu
nepaisykite, kad kiti daktarai Joms nepagelbėjo; ai kad apiiiimu tai i|r iigydysiu šviežias ir užsisent j usias ligas. Butų geriau, kadis' kar’o pas
atsikauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabikkai, tai parakyk Iii t u vil
kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rąžyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus
kyšiu gy< uolos,
savyje, ai suprasiu, iitirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaT.
irtume
kurios yra geriausios ir naujausio ikradimo, o apturėsi t sveikatą,
kaip toli gyvenate Amsrlfcolą Kaaade|e, Anglijoje ir kitur. Blefas (

DR. FERDINAND HARTMANN M.
218 Ė. 14-th
New Yo
I ofise ateinančius* priimu*kasdien: nuo 12 iki 5 valandi.i po pietų
Qvhn* • rllanla ia nitA 1 1 i L* i 1 rw> YlifttM

ISGYIOIN 5 DIENAS ŽS;
tin pviho »r skausme

•
Nortes. Mtvdvti kiek viešą vyri Metanti itplerfanu Ivtiiką daliu tvata, striktura.
Į.I.ĮI.iFifąsSmo f uodus. narviM
d7L» at M-

O-rasW.A.Martišus

d».;. r>ni*«
S taura ir vustg b« jokx>« aaudta, tr aiaao aora vni-parodvti vuierni
s t tm, .moni.nėt Iraną b«v« SvdcnM faitaMtaa ar daaSitni dtatan) b* tokio pu »»
kimo, kad altoarh »tauat*U bud«. kuriaomi tikrai iMvdaa.
, Į .

Ofisas R. 42 Auditorium Bldg/

Mnmnkėk si* gydymą b« naudo* — m«k*k ui tikrą Išgydymą.

06 Wabash avė., Chicago.
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Išmoksi Anglišką Kalbą

Dovanai

. II

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!

Meldžiame laiku užsisakyti 1910 metams
HUiMMifc m kamtra

i

?®r 30 metll daktai avęg- u i nė
j?8 medicinos mokslą ir g kduolių veikmę, kurios geri ui.kIh
gydo žmogaus kutą. Pab
universitetą per 20 meti
4
džiau Didžiamjani New 1 orke
V/
VYRUS IR MO'
gydžiau greitai ir
! Bk \
metu atsid; ivęs mcĮkniui! t
ryžiuje, ^Lon-!
praktikavojau
done, Perline ii Peterburge, J
vBBH&I fiurabdamas nauji tusias gyduo j
)
les išgydymui vist >kių ligų. Su-;
grįžus iš Europos daktarų bend-j
rovė išrinko savo pirmaėdtin; o >
py.
**
dabąr nžkv iečių t eYgančląs vi-! i
j
šokioms ligomis, i les paaukauju!
f • i
-1
savo .mokslą
Sveikus mokinsi r kaip užlaikyti sreikatą. o ten anČius
dysiu, nes be erei, atos nėra laimės nė darbininkui

Viriuj esanti gvarancija yra visuose Copenhagen Tabokos pakuose.

Kobol • Tonikas

i <

Jei *ergi, neaikanktak, bei pribuk arba parašyk pa* mane, aš išgj lysini

Copenhagen Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uostymui.

Pasekmingai gydąu visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų,
?
neaplenkiu ir paslaptinių. *
A t šliaukiantis.r s iš kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.

BUK
VYRAS

•ako:

sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mus kainų) šitą
Copenhą gen Tabokos pakely arba bile mus iftdirbystės taboką, bile kada perlaiką ikiipaženklintai d i enai, jeigu ši taboka netaps pagadyta po išsiuntimui iš fabriko*.
Tikt ar piliįi pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius,
pirmiąus negu išsiunčiama.
♦•t. Coponnggen Taboka padirbta iŠ geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių
tik tokio i dalp pridedamos, kurios natūra Ii škės tabako lapui ir tyros kvėpalų ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, (^prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

.

3312 Sa. hilsted St.,
Chicago, III.

THE C0LLIN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 West 34th St, New York.

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St.

>

Brangu* Daktare
kavojq Jums ni gerus
vaistus. Per metus sir
gęs, o vienok Jus išgydėtia Esu perai tikrinęs,
kad visokias ligas galite
išgydyti. • Jonas Deėkns
1*17 Stato* SL, SfriadteM. Na

Gydau visokias ligas' kaip šviežias
teip Ir užsisenėjuslas. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų Ir vyėu.
Teipgi priuikau akinius ir
sau nesveikas akla
Offlso valandos: nuo 9 ryto Iki 5
po pietų. Kitoms dienoms Ir nedėHome offisas atdaras tiktai pagal
Pbone Harrlaon 1300,
sutarimą

Ai tikrai M<rdau lUta taJvio. planini te iakati| art ir labai uitandiatM.

Slaptos vyrų
• . Ilgos

SKAITYKITE TEISYBE.

iMrdoma Arrttai. tikrai ir sn
pila. «toptTba N.mj aartl-

tos te aerviikM li*M mol«nj.

Užnuodijimas
Kraujo/ Ir viso* oSoa ii*oa. kaip va
sutinimu td»|. aaikinamti nubišimži. Įsimšiusios U4os-

Dr.. O.DBKfVTAS
C. MEINE
OflSAS-Iampit 31 k Is. Hdrteįpt.

_

A* KALIU
LIBTUVlėKAŠ

CHICAGO

Malonus pone gydytojau
Siuomi Jums apreiš
kad iš malonės pono Dievi ja<dąui
nesergu vidurių ir kūno
.pnybėms
____ J teip
L . ir
.____
_____
ašių
nesv<
mane vargino pirmiau. Dabar pruriunėių savo paveiksią, * mano
sveiki, pasidčkavojant Dievui. Linkii
klSSLAtf, P. O. Box 8, Tremley, Gn

nu i

Tokie tai padekavoniu laiškai daugi ate ina Oolitas
stitatui. Kreipkitės Į tąfetitntą gydytis,
staoai, kad į j
dariai, tai apturėsią liekarstas, kurios Tau yra reik
ir sodruttoančiafi sveikata. Atsišaukiant arba ražy^,

ns N. Y. Medical lnstitute
STREST

viei

