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IŠ (RYGOS.
niaus Lietuvių šelpimosi Draugi kuopai iš artistiškos pusės pavyko už 8 viorstų savo ūkyje, kuriuo
VIDURINĖ AMERIKA.
jis
labiau
rūpinasi
negu
moky
Lietuvos laikraščiai praneša, buk
Tąsynės terp Nica ra guos revo jos. Kol darbavosi; viena “Kuo-: gerai. Dabar kuopa vėl ketina va
Mokytojas važiuoja vaikų esą jau parlėk^ šnekučiai; pasiro
liucijonierių/ ir prezidento Madriz pa”, kol visos artistu ir dainininkų sario 20 dieną daryti vakarą Šven kla.
dar nepriėjo galo. Kaip ten daly jiegos buvo susispietę vien prie čionyse ,0 vasario 21 dieną Ignali mokyti iš savo namų ir, žinoma, džiusios ir kielės; Esplanadoje vie
kai stovų sunku tikrai žinoti, nes tos “Kuopos” — kitur spiesties ne noje (netoli Švenčionių). Vaidins per tokį tolį kartais ir visai neat nas praeivis pasigavęs belekianti •
”
MASKOLIJA. *
abidvi pusės ne' visada teisingas buvo kur —» "Kuopa” galėjo sta "Velnias Spąstuose”, paskiau bus važiuoja. Mokytojui nesant, vai drugį ir atnešęą jį į “Dsim. Wesl»”
Draugystė Maskolijos su'Pran
dekliamacijos, choras, solo ir tt. kai visą laiką siaučia. Prie V.-, redakciją parodyti.
žinias į svietą leidžia. Abidvi pu tyti ir stambesnius veikalus.
cūzija eina vis šaltyn. Rods ryšis
Vilniuje gi tuo- tarpu naujoji Riidos mokyklos priklauso net trįs
(“R. Garsas").
sės giriasi pergalėm*, Bet paskui
Bet štai susitvėrė .Vilniuje Lie
terp šitų viešpatysčių dar laikosi,
valsčiai.
Žmones
mažai
leidžia
kuopa
stato
“
Rūtos
”
naudai
sau

išsiaiškina, kad visai nebuvo pa tuvių susivienijai* draugija “Rū
bet nėra jau savitarpinės meilės ir
Mirčia pabausta Rygoje
mato girtiesi.
ta” ir scenos reikalai visai* kitaip sio 16 dieną "Nutruko” ir “Tar vaikų mokyklon. Rudiečiams ver
užsitikėjimo kaip tai buvo pradžioj,
tėtų
geriau
rupintiėš
mokykla.
1909
metus 21 žmogysta. Nuo
nas
įpainiojo
”
.
Kiek
vėliau
keti

Rando kariumenė stengiasi ap virto. Kaip beveik kiekviena mu
_ užsimezgus ryšiui, kada Prancū
----met
ų įpėn
Vertėtų
pasistatyti
gerą
mokyklą,
rugpjūčio
nama
sulošti
Vilniuje
“
Inteligen

Rysiausti* revoliucijonierių jenerdlą sų draugija, teip ir’ “Rūta”, kad
zija tikėjosi su Maskolijos pagelba
nes
giria
arti
ir
pigi,
juo
labiau,
goję
nužudyta
200
žmogy
stų.
Min

tai
”
,
“
Velnias
spąstuose
”
,
“
Spar

kuopa
stambaus
veikalo
nesulošė.
Chamarro ;jeigu tas nepasisektų, galėtų gyventi, turi taisyti savo
atgauti nuo Vokietijos Alzatiją ir
kad
valdžia
duoda
medžius
tnokyv
taujoje
84.
nas
”
ir
kiti
dar
nevaidintieji
vei

Kai-kurie
Vilniaus
lietiniai
(ži

tai revoliucijonieriai turėtų jau at naudai vakarus-spektaklins, nes
Lotaringiją. Bet prancūzų viltys,
klai dovanai. Yrą valsčiai, kurie
noma.iš scena
pa kalai.
virą kelią į krašto sostapilį Mana- vien
narių besirūpinantieji
mokesčių, ypač), kaip
žuvo po Cušima, kur pasirodė visas
turi net po dvi mokykli, o musų
Latvių laikraštis “Latwija” ra
Sausio
20
dieną
bus
visuotinas
matę,
kad
iš
tokio
artistų
išaiskalr
gua. Matyt prezidento jenerolams "Rūtai” mokant už buCj 1000 rub.
iki šiol laikomos nepergalima Mas
mokykla
priguli
net
trims
vals

gina
latvius rengti savo žemvaldynaujai
susitvėrusios
nepriguhnindj-mo
lietuvių
scena
ne
tiktai
nie

apsiausti
savo
priešą
nepasisekė,
metams, sunku išgyvuoti. Taigi,
kolijos silpnumas, ' visa netvarka
čiams.
Už
kelių
metų
nuomos
gos
artistų-mėgėjų
kuopos
susirin

stę
savomis
jiegomis ir tam tikslu
ko
nealimėjo,
bet
kaskart
žetnni
bet
ar
jam
dabar
atviras
jau
kelias
vakarams-b|>ektaklwm| rengti susi
caro viešpatystės viduriuose. Nuo
kimas, kuriame ketinama svarstyti pinigus turėtumėt naują mokyklą. pataria latviams įsitaisyti tam ti' *
puola,
sumanė
|>adaryti
taip:
stengį
Managua,
teipgi
nežinia,
bet
ži

to laiko Prancūzija pradėjo vis
ties panaikinti abidvi kuopi, o jų daug svarbių scenos klausimų. Ne- Teip-pat reikalingas čia geresnis rą savo žemės fbndą parūpinti
nia, kad jam pasisekė užimti svar- bufelis.
tolyn trauktiesi njto draugo, kuris
K. Skaitytojas.
žemiams žemės. l ondan kiekv**
vietoj
sutverti
vieną\ iAiiįije
nepriklausomą
miestą
Mabų
prezidento
Madriz
Ir teip
pasidarė
dvi lie prošalj, manau, bus ir kitų vietų mokytojas.
ją vieii išnaudoti mokėjo, bet nie
(
“
Šaltinis
”
).
artistams
sužinoti,
kaip*
toji
kuopa
nas ūkininkas metams turįs dėti
artistų-mėgėjų
kuopą,
t.
y.
tokią
tik,
ar
jis
tagalpa.
Klausymas
tuvių artistų kuopi: viena “Savikur jos neparėmė net galėdamas.
susitvarkys,
kaip
ji
tą
scenos
dar

rublį, gi bernas 50 kap. Sumany*
artistų-mėgėjų
kuopą,
kuri
nepri

Prezidentas
čia
galės
užsilaikyti.
tarpiečių kuoj>aantrą “Rutiečių
IŠ KYBARTŲ.
Kada Prancūzija buvo teip su
bą
varys;
todėl
po
susirinkimo
pra

toj
as šaukiasi į jikiškąsias draugi
klausytų
jokiai
d
rangi
jai
ir
rengtų
Madriz
prieš
jį
išsiuntė
jenerolus
kuopa”. Pasidarius gi’dviem ar
Vilkaviškio pav^
sierzinusi su Anglija už Fašodą,
nešiu
apie
tai
kitoje
koresponden

jas
ir prašo jų padėti įvykinti sitį.,
vakarus-spektaklius
ne
vienai
ku

Lara,
Ramircz
ir
Rivas
ir*
trau

tistų-mėgėjų kuopom*, išsiblaškė
Daugelaičių kaimo ūkininkas Ru
Afrikoj, _kad visi jau laukė karo
cijoje.
•
Avė.
riai
nors
\'ilniaus
lietusių
draugi

sumanvmą.
2emfe reikią pirkti pei
kia
dar
daugiau
kareivių.
Revo

ir artistų jiegos, o'artistų jiegoms
daitis sumanė savo ūkyje vištomis
terp Anglijos ir Prancūzijos, nors
aukvijonus,
neatsižvelgiant
į kai
jai,
bet
visoms
be
išėmiino,
kurios
liucijonieriai
turi
2000
kariautojų
išsiblaškius,
nupuolė
ir
lietuvių
sce

verstis. Jau pastatė didelius tam
Maskolija tąsyk galėjo savo sanVilniuje
dabar
yra
ruošiama
mie

nas.
tik
į
kuopą
kreipsi*
ir
prašys
jų
ir
jiems
trūksta
sunkesnių
kanuona ilniuje.
tikrus namus, kuriuose dabar lai
draugę paremti ant Indijų rubesto kanalizacijos plianai, kurie bus ko daugiau 300 visti
Pradėta
Latvių laikraštis “Leepajas Atlių. Prezidento gi jenerolai pasta naudai
Ketina dar
Reikiavakarą
žinoti, «urengti;
kad lietuvių
Vil
žiaus sutraukdama kariumenę, prieš
pabaigti vasario viduryj. Kaip tik daugiau jų laikytį/
toje
jiakraipoje
agituoti.
Darbas
bals
” rašo, kad lįazdonon atsidan
tė
sunkias
kanuoles
ant
visų
kal

ANGLIJA.
Pažiūrėsim,
kurią dar tąsyk Anglija ‘ drebėjo,
niuje. ypač susipratus^} lietuvių,
suruoš, tūč» įduos vyriausybei pa kaip seksis.
ginusieji
prieš daigelį dešimčių me
pasisekė
nors
ne
visai
jį
nes
iš
savų
aplink
miestą
Malagai
pa
ir
pra

J.
K—
nas.
nedaug, taigi kiekvienas darbas
bet ji to nepadarė, nei žodžiu Pran
Parbaigė Anglijos parlamento
tvirtinti. vitarpiečių
kuopos
neprisidėjo).
tų
vokiečiai
žymiai virstą į latvius:.dėjo
.
miestą
bomborduoti.
Apie
(
“
Šaltinis
”
).
lietuviams gal( čia sekties tik tuo
cūzijos neparėmė ir ji turėjo jau atstovų rinkimaii. Per rinkinius
Tuę^pačiu laiku esąs ruošiamas
šneką
latviškai,
Vedą latves mo
Tuoj
(gruodžio
mėn.
priūlžiojc)
rengiamą
miesto
bombordaviir.ą
jos rankose esančią Fašodą apleisti nei viena partija, nepelnė
met, jei lietuviai .Inesisltakh >. o
tiek vietų,
1
ir ckMtrinio tramvajaus sumany
IS LEIPALINGIO,
teris,
vaikus
leidžia*latvių
mokyklon,
sušaukta
įsteigiamas*!
naujosios
prezidentas
Madriz
pranešė
Ame

išvien darbuosis. Gal yra atokių
ir atiduoti Anglijai.
.
kad galėtų pati valdžią savo ranSeinų pav.
laiką latvių laikraįščius ir tt.
artistų-mėgėjų
Karia Europoj Maskolija turėjo koše palaikyti, Valdžia rods yra rikos konsulini, kad pasirūpintų neprigulmingosios
darbų, kuriuose’ sunku
ne vieno mas. • G
Joveišių kaimo ūkininkas No vokiečiai nebeatjaii|čia ryšio sd Vo-'
susirinkimas.
17
svarbesnius nesutikimus su Vokie liberalų rankose, bet parlamente jų pranešti gyvenantiems mieste ame kuopos
dų ]K>litokos
pažinnjSusirinko
lįetmiams
*
I.<
ŠILELIO,
vickis,
matyt pamišęs, užmušė ke kietija, nei su j<js literatūra, nei;
žmonių.
Apsvarsčius
šitame
susi

tija, tai ji viliojo prancūzus žadė priešininkų unijonistų yra daugiau rikonams, kad jie galėtų pirm išvien darbuoties, bet teatro rei
Kauno
gub.
turis
savo
vaikus^ o patsai paskui galybe, o kki-ku: ie jau dagi su •
rinkime
scenoa
reikalų
<ovį,
vien

dama savo pagelba, jeigu Prancū negu liberalų. Kol liberalus rems laiko prasišalinti, Bombordavimas kaluose negali būti tai pritaikinta:
(Laiškas
į
redakciją).
pasikorė.
pasipiktinimu žiui į į savo tauticbalsiai
nutarta
tokią
kuiųią
įsteigti.
zija bandytų atgauti Alzatiją ir darbininkų partijos atstovai ir ai prasidėjo 13 d. vasario, traukėsi teatras turi būti liuosaą nuo poli
Lietuviai
čia
vargo
be
bažnyčios
(
“
Šaltinis
”
).
čips
— vietinius vokiečius dvartTuoj
tame
pačiame
susirinkime
iš

Lotaringiją, bet kaip tik Maskolija rių pasiuntiniai, dabartinė liberališ dešimtį valandų ir pasiliovė,' .et tikos, nes jo veikėjani* turi rūpėti
šimtą
metų.
daugiau
kaip
10
metų
n
įtikus.
rinkta
laikina
valdyba,
kuriai
ir
susitaikydavo sų Vokietija, ji im koji ministerija gali laikytiesi. Dar gal vėl prasidėti.
vien tik dailė, 'taigi čia bendra*
IŠ IGLIAUKOS,
laikinai
vestiir kuopos
rei neturėjo kunigo, nors turėjo pasi
Mušis, prie Matagalja yra \ ie pavesta
darhavima-i
galintas
nnLalingąs.
davo atgal it* savo pažadėjimus pa bininkų atstovai jau išreiškė/ jog
Marijampolės pav.
statę medinę koplytėlę.
Šiądien
IŠ LIEPOJ AUo ) ii į kalus,
kadangi naujai
susitvarkiusi
1 šsiskaldzius
artistams*
\ ilniuje
gelbėti prancūzams.
jie parlamente nesilaikys liberalų, nas iš svarbiausių,—'Jeigu prezi
Sausio
9 d. mokyklos bute buvo
ten būva* jau atlaidai, suplaukia
Liepojius
moters padavė peti
kuopa
neturi
savo
buto,
tai
nutar

dento
jenerolams
nq>asiseks
sumuš

į
dvi
kurpi,
lietuvių
tearti)
reika

Ncįstabu todėl, jeigu užsitikėji- kadangi jų politikai nepritaria.
"Žiburio" surengtas vakarėlis: vie ciją miesto vaMyliai, kame reika
daug
žmonių
ir
iš
kitų
parapijų.
kad
imti
10%
nuo
gryno
pelno
f iiids varui terp prancūzų <far prieš Rods be darbininkų atstovų dar li ti revoliucijonierių, rando padėji ta,
lai nupuolė. Nedaugeliui išvEoTictinis choras padainavo keletą dainoje 22?^
* Z"i • ' « »• kuri etanui
kertines, kt
iš tos draugijos,*
duos Pirma ypač /icmos laike bu^ąvo paskui buvo dckltąmacijos, skai
* karą su Japonija dilti pradėjo, o beralai galėtų apsieiti, jeigu visa mas bus neverta* pavydėjimo, nes vakarų
tuvių arti>tų-megejų
A
ir dileli* vargas prisigriebti bažny
pardavinėja a!koh4>linnw gėrimus,
* jis nuo prancūzų reikalavo dau me paremtų airių atstovai, kurių ir krašto sotapilyj Managua daug kuopai
o dar irsavo
tiemsbutą
į dvi repeticijoms
kuop
čion; laike pavasario potvinių ba tymas apie M. Giedraitį ir paga nuo šeštadienio pietų iki pirtnždierevoliucijonierių
šalininkų,
kn

susirinkimams
darvti,
iš
kitų
gi
yra
giau ir daugiau pinigų. Žmonės yra 80. Bet airių vadovai atsakė,
Įima burti nei vieno stain-1
rus, n
lios šokiai. — Tai jau antras va
nio ryto butų laikomos uždarytos. 1
gryno
pelnovieiš ldavo kartais dar blogiau. Ei
pradėjo reikalauti, kad Prancūzi jog dykai jie nerems rando. Airių rie iaukia tik progos mieste riau- draugijų
sulošti,
«ės kaip
liesnio ve imti 20%'
karėlis
Igliaukoje Reikia pripa
davo ant kapinių, kur galėdavo pa
Per Liepojų šiorųis dienomis esą ’
sukclti
ir
padėti
revoliucijoniešes
vakhni.
‘
»»
jos randas ne remtų,, ne padėtų nenžganėdina rando sumanytos re
trai &uopai pennažai
nai teip i
simelsti. Dal>ar pastatė jau baž žinti, kad tokie vakarėliai ant žmo iš Amerikos pagrįžta! .dėl įvairių
rių
vadovamsmiestų
apvaldyti.
Tik-ką
susitvarkiusi
naujai
susi

* Maskolijaį surasti pinigų ir iš- formos lordų buto, kuris iki
artistų stam miaia veikalui sulošti. nytėlę, kurią pernai pabaigė statyti nių daro visgi labai didelę įtekmę.
priežasčių 77 išeiviai. Ui 7 jų
tįkro paskutinė Maskolijos pasko šiol visada pasipriešindavo rainio
artistų-mėgėjų
su-i
metai kuopa
ir net viena
Įtvėrusi
Ir teip prašapki
Per pirmąjį vakarą vietinis jauni
PRUSAI.
rengė Švenčionių mieste (Vilniaus 2 d. lapkričio. Bažnytėlė puiki, pa mas gana nedailiai elgėsi, o jau sergančius akimis (trachoma) gar
la jau nevien Prancūzijoj užtrau sumanytam ir jau žemesniojo par
laivių draugija tui ėjusi užmokėti j
Prūsų randas ftadavė seimui su gub.), gruodžio 26 dieną vakarą naši j Chicagos lietuvišką bažnyčią
kta, bet dalį paskolos paėmė jau lamento buto priimtam išplatinimui
ant Bridgeporto. Trūksta dar tū per šitą visai kitaip, tik gėrėtis dar 2000 doliarių pabaudos.
ir angliškiejie bankieriai. Masko airių teisių. Airiai reikalauja, kad manymą rinkimo seimo atstovų re savo nau<lai. Vaidn» .trivęiksmį
reikia. O ir senesnieji jau šiek
Per Liepojų, aųot gubernato-1
liai irgi -pamatė, kad jau toliau lordų butui butų atimta teisė at- formų. bet rando samanynus mažai dramos paveikslėlį iš liaudies gy lų daiktų, nėra dar nei vargonų. tiek prie Vakarų priprato ir neva
Gieda vien giedoriai ir gieda la
riaus kanceliarijos, pereitais
negalės išnaudoti prancūzų turtų. metinėti žemesniojo buto užginus kuom skiriasi rtno dabartinio neti venimo “Katriutė”.
Vaidinimą*
dina “dcilikų gužynėmis”, kaip
Šilališkis.
metais išsinešdinę Iš Rusijos ioPrasidėjo šnairavimai terp buvu- sumanymus.
Paskiau choras, bai gražiai. ,
Apart
to,
ai kusio trijų kliasų ‘gyventojų rinki pavyko getii.
pirmiau.
Liūlius.
969
išeivių;
mo.
Tas,
žinoma,
apart
turtuolių
‘ metais iššių draugų. Maskoliškojo rando riai reikalauja neaprubežiuotos sa
teip-pat iš Vilniaus, p. Lopatos ve
Iš
TAURAGNŲ
sinešdino
titkai 4480. Taigi per
ir
dvarponių
mažai
ką
užganėdina.
laikraštis “Novoje Vremia” savo vivaldos Airijai ir žemės airiams,
damas gan sutartingai padainavo
IŠ KAUNO.
2arasų pav.
nai išsinešdino daugiau negu dvi
laike net pagazdino prancūzus, kad kurios jie visai savo tėvynėj neturi, Todėl veik visuose pramoninges kelias daineles, ant galo p-lė B.
.
"Vienybė
”
praneša,
kad
gauta
gubai. Išeivystė iš Rųsijos, va
niuose
miestuose
darbininkai
ir
soyra
3
draugijoj!
“
Saulės
”
,
Čia
x jeigu jie nesiskubina duoti pasko gali ją vien samdyti ir žinoma, že
Viburytė (aha*) solo : padainavo
žinia,
jog
it
lietnviškų
draugijų
•Pir

dinasi
,smarkiai auga.
cijalistai
kelia
neprilankias
sumany

Blaivybės
”
ir
“
Vartotojų
”
,
lą. tai Maskolija nuo jų pinigų nei mės savininkai jiems parsamdo tik*
vieną dainelę, l’ubliktų buvo ne
(“R. Garsės")
("Saulė
”
,
'Krikščioąįų
darbinin

tai
reformai
demonstracijas,
nes
moji
užlaiko
mergaičių
mokyklą,
neims, gali juos jų turtai užslo- niekiausius šmotelius ir ~už tuos
bet dėl stokos pinigų ją pražudė, kų” ir kt.) esą netiesotai gyvuo
ginti. Lengva vienok buvo laik nulupa nežmonišką randą. Todėl visas sumanymas sutvertas tik klai
-DAR APIE lJeTUMų’!
dinimui
žmonių,
ištikto
gi
ramias
ir pati draugija dabar gyvuoja be ja, nes tos draugijos esą tikybinės,
raščiui teip rašyti, bet ne lengva avo tėvynėj airiai tiesiog badą ken
BANK į’
žado. Antroji irgi miega. .Tre o tokias tegali leisti tik vidaus da
buvo gazdinimą išpildyti, nes be čia, jų samdoma žemė negali jų stengiasi palikti senąją tvarką.
lykų ministerija; šios gi visos
Girdėt, kad atmini nui 500 metų
čioji atidengia krautuvę. ”
pinigų caro randas apsieiti nega išmaitvti, o lordai jų valdonių dide Dąugelyj vietų buvo smarkus sudraugijos leistos gubernatorių. Ga suėjome nuo 1410 netų, kucmet
Juodvarnis.
minių su policija. Polilėjo, o jų kitur gauti ne buvo ga lių plotų neįstengia apdirbti. Ai- 'sirėmimai
'
limas daiktas, kad vyriausybė pa lietuviai, lenkai ir bįhgudžiai štiš
lima, nes apart Prancūzijos, nie riai pulkais apleidžia savo tėvynę cistai naudojosi iš kardų ir dau
norės, idant išnaujo minėtos drau mušė vokiečius ties Gruenualdių,
Griienaaldu,
kur jų per 4 daug nėra. Atsiėjo ir svetur įieško sau laimės: šią gelį demonstrantų sužeidė, Daug
gijos butų leistos.... Beto, Vil koksai- tai lenkas dyižtkirtis stato
Iš SUBAČIAUS,
• caro randui vėl melsti prancūzų dien Amerikoj, Kanadoj. Australi žmonių tapo suimtų.
niaus gub. draugijų ir sąjungų už 300 tūkstančių kronų Jagėlds
Ukmergės pav.
dar Iširtą paskolinti. Paskolą ca joj ir pietinėj Afrikoj yra kur kas
Gruodžio 28 d. buvo viršaičio valdyba panašią darbininkų drau paminklą Krokavoje. Girdėti, kad'
ro randas rods gavo, bet jau pran daugiau airių negu Airijoj: Pra
f . ISPANIJA.
rinkimai. Nuo pat ryto traktie giją jau atsisakė užregistruoti, aiš kitas garsusis lenkai EL<Sinkie-t
cūzai nedavė tiek, kiek reikalavo. džioj 19 šimtmečio Airijoj buvo
Ispanijoj laukia vėl riau«iu
Kada caro pasiuntiniai meldė Pran su viršum 8 milijonai gyventojų, Valdžia dabar laisvamanių rankose,
riuj ir slaptose aludėse prasidėjo kindama neturint teisės, nes ji vičius surinkęs visą milijoną pini
cūzijoj paskojos, jiems Prancūzijos šiądien yra tik pusė to skaitliaus, o jie rengia naujas teises apnibe“magaryčios”. Ypač gerai “fun- esanti tikybine.... Vyriausybė lai gų aukomis irgi anų' Gruenuaklb
metų paminėjimui.
dijo” vienas, kad keli kiti ūkinin ku, tik po kelių metų susigriebė.
randas vis nurodinėjo, kad reikia, didesnę žmonių dalį išvijo iš tėvy žiavimui dvasiškuos, kuri Ispani
Mes lietuviai tokidms milžiniš
kai. norintieji pakliūti į viršaičius,
pakėlimui Maskolijos, duoti žmo nės badas. ,
IŠ PLOKŠČIŲ,
joj turi didesnę įtekmę ąnt žmonių
kiems
atminimams (lajiegų neig
nėms laisvę, o tąsyk Prancūzija
Naumiesčio pavieto.
irgi buvo bepradedą “fundyti”, bet
Kad tokios sanlygos nenormališ- negu kur nors kitur Europoj. Da
tektume.
Nęra ko svaijotj. J
Gruodžio 31 d. buvo valsčiaus
nesigailės pinigų; kitaip gi nega
pamatę, jog neištesės liovėsi. Į
kos, tą mato ir daugelis anglijonų. bartinė 'ministerija rengiasi įvesti
Visgi
vertėtų
ir mu ns sj tą <ltlinti prancūzų užčėdijimų pilti Į
valsčiaus raštinę susirinko vyrų- jau sueiga. Patvirtinta algos valsčiaus
nenori -matyt vien angliškiejie lor prieš dvasiškiją tokias jau teises,
minti.
*■
~>niekada nepripildomą caro valdžios
gerai "įšilusių”. Prasidėjo rinki ponams: viršaičiui ir raštininkui
dai, kuriems prigjili visa Airijos kokias įvedė1 Prancūzijoj. Klau
Kur
dingo
ir
kaip į stovi dabar
'lizdą.
’
. į
mai. Iš visų labai išsidavė vienas, po 180 rub., rast, pagelb. — 120
žente. Ar airiams pasiseks daBar symas tik, ar tas apsieis be maištų
-umanymas
Lietuvių
Tautos Na
/ Užgimus karui su Japonija, ka
kuris, net paraudonavęs, barzdą rub., užlaikymui teismo — 227
tas nepakeliamas sanlygas patai ir žmonių sukilimo? ' Prancūzijoj
mo
Vilniuje?
Kame
tos atdoftiL
da kanas pradėjo krypti negeron
kratydamas aiškino žmonėms, kad rub., mokytojui alga — 300 rub.
syti, sunku įspėti. Bet kad pasi tą randas galėjo įvesti, nes ten ku
kurios
tam
dalykui
rinkosi?
Ai
pusėn. Maskolija tikėjosi, kad
reikia išrinkti viršaičiu toks, ku ir tt; biedniemsiems, kur
sektų ne atėmus nuo lordų buto nigija mažai pritarėjų turi; Is
tas
sumanymas
jau
kapuose
pžlaiPrancūzija įsikiš į karą, duos paris.... išgėręs kvortą degtinės ne metas siuntęs po 50 rub., atsisakė
tiesos atmetinėti žemesniojo butol panijoj gi rods kunigijos priešų
gelbą, liet Prancūzija nesikišo, atbūtų
girtas ir kad butų bent kam duoti, sakydami, kad turim dauj; lotas ? Atsišaukite 1
užgyrimus,
nėra
ką svajoti. netrūksta, bet visgi dar yra dau
Toliau buvo rašyta ir kalbėta
* mokėjo .Maiskoljai už Fašodą. Po
į ranką bučiuoti”.... Kitiems nei elgetų savo valsčiuje, kuriuos tu
Todėl tai airiai ‘ir reikalauja, kad giau jai atsidavusių sjiangai jos
apie
parceliacijos bankjp Steigimą,
rim
užlaikyti
;
už
neturtėlius,
ką
karui, nupuolus Maskolijai, su ią
išsižioti nebuvo kada.
Blaivie
Kunigija stengiasi
lordų butui butų uždrausta at šalininkų.
kaip
dvarus supirkus įir gabal us J.
prirašyti
prie
Plokščių
valsčiaus
ir
visi liovėsi skaitytiesi. Prancūzija
ji rinkikai, matydami, kad iš to
mesti tą. kas užgirta žmonių rinktų dabartinį ministefių pirmininką pra
lietuviams
išpardavus. Air, ir’ tai’ ’
kurie
gulėjo
miestų
ligonbučiuose.
pamatė galutinai visą, nenaudingu-:
kių rinkimų nieko gero būti negali,
atstovų žemesniojo buto. R;«ls šalinti, nes tiki, kad jam puolus,
Susilaikėme, tiejau
užmiršta?
apsiėmė
užmokėti
132
ntb.
Laike
mą laikytiesi ryšio su 'Maskolija.
prikalbėjo rinkti slaptu balsavimu,
dabar randas atiduotas airių atsto valdžia vėl pateks kunigijos šąli
įtrceliacijos.
naujokų
ėmimo
į kariumenę <a, Lietuvos dvarų
Prancūzai nuo jos pasitraukė dar
bet
ir
čia
niekas
neišėjo:
mat
mu-'
vų malonei, bet jeigu jis susitaiky ninkams reakcijonieriams.
sų žmoneliai jaii ką “magaryčias" (“lioeovanės”) vaitui ir raštinin Žemės Valstiečių Bani^ , (Įvaru^į
toliau: juos dar toliau atstūmė
tų su airių priešais unijonistais,
caro valdžios skandalai su šnipais
begerdami prižada, tai ir išpildo, kni pragyvenimui mieste visados dalina, bet kam? Toliai^ žada dar į
airių viltys vėl turėtų išnykti.
būdavo skiriama 85 rub., dabar gi aparčiau tą parceliaciją varyti.- O
Įirovokatoriais. Erjancuzijoj - šią
nes, girdi, "griekas meluoti’*.
Reikia dar atminti, kad Airijoj
paskyjė tik 40 rub., sakydami — mes vis snaudžiame ir i laukiame!
Svyruoklis.
dien labai mažai yra žmonių pri
(“L. U.”). '
"tegul viršaitis su raštininku ma Argi tai nesvarbus mukns kiausitariančių 51askolijai, kol joje ne ne vien žemė nuo airių atimta ir
žiau lėbauja”. Ant galo kai-ku nas, ar jis tik nebus svarbesnis ir
bus įvesta geresnė -valdžia, ko! atiduota angliškiems lordams, bet
rie ūkininkai gerokai išbarė vals už spaudos klausimą, itž kurį 40 it
žmonės pats ne paims valdymo va-, .iir pramonė trukdoma angliškos
te VteAKIO-RUDOS,
te VILNIAUS.
čiaus ponus už tai, kad nęišpileiė metų kovojome, iki pajaliaus ne
valdžios, o tūlos pramonės šakos
Marijampolės pav.
džias į savo rankas.
(Nuo
musų korespondento^^
Už mus mokyklos buto nuomą pereito meto valsčiaus nutarimo ir aimėjome ?
Kad
prietikiai
Prancūzijos 1tiesiog uždraustos, kaip, paveikslai^
“Vilniaus Kanklėms" nustojus
Dabar vėl randu “Lietuvos Žineišrašė į raštinę “Liet Ūkininko".
su
Maskolija
atšalę.
ro- ;ginklų išdirbystė; nestabdoma vien
boycotavo vakąrą. lietukų gi inte mokama matams 50 rublių. Mo
gyvuoti,
ilgą
laiką
lietuvių
teatro
niose
” sumanymą taisjlij Lietuvių
Ponai prižadėjo urnai išrašyti "L.
do
tą ir paskutiniai atsiti- iišdirbystė drobių. Ištikro airių pa
ligentų ten nedaug tetapo kaimie kyklos butas ankštas ir žemas.
reikalais
Vilniuje
'rūpinosi
viena
Banką.
Dalykas fieralį-«mjką
kiniai. Kada Prancūziją pasiekė dėjimas Airijoj nevertas pavydėji
gnb.) Daugelis vaikų užtai lieka be Ūkininką” šiems metams.
čiai (žinoma, kaip Vi'
“
Vilniaus
lietuvių
artistų-mėgėjų
ir
J.
Dagis.
Į
sakyti.
Bet
ir tai lai
r dįdelė nelaimė, kada tvanai išnai- 1mo, todėl nėra ką stebėtiesi, jeigu
nelabai dar j teatrus lankosi. Ap- mokslo. Mokytojas p. J. Paltanadainininkų
kuopa
”
(teip
vadinamo

•vas
mus
eina.
Atsišai
į V f?o milijirdų vertės žmonių tur- jie ne myli savo skriaudėjų angliji “Kuopa”), susitvėrusi prie Vil’ '
/ i visuose kraštuose pradėjo rink- ;onų.

į POLITIŠKOS MOS.
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Metas XIX

ti aukas nuo tvanų nukentėj tįsiems
prancūzams; rods tos svetimos au
kos tai lašas vandens jūrėse, bet
visgi jos rado prilankumą prancū
zams.
Teisybė, nors Jungtinių
Valstijų nepriguhnystė iškovota nė
vien amerikonų, bet ir prancūzų
krauju, bet. čia mažai sušelpimui
nuo tvanų nukentėjusių surinkta
aukų — bet iš Maskolijas aukų be
veik nėra. • Svarbiausias Prancūzi
jos priešas, Vokietijos ciesorius iš
savo kišeniaus davė 4000 dol., bet
apie kokią nors auką turtingiausio
svieto valdono, o gal ir žmogaus
visame pasaulyj, apie auką masko
liškojo caro nieko negirdėt. Tas
jau rodo, kaip atšalo senoji drau
gystė ^Maskolijas su Prancūzija.
Užtai gerinosi nuolatai kaimyniš
kieji prietikiai terp buvusių svar
biausių priešų '— terp Vokietijos
ir Prancūzijos ir yra viltis ,kad
gendant prietikiams Prancūzijos su
Maskolija, prietikiai jos su Vo
kietija eis vis geryn.

r
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r
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Iš LIETUVOS.

i '

•umanynią permaža žmonių. Ar
ir taj• neužilgio užmiršime?
Nora ir neturime dideHų tur
tuolių lietuvių, bet pasiturinčių
daug yra. Tai parodo nors tos
pačios valstijos padėjimo kasos
(sberegatelnyja kassi), kuriose
1 .
guli milijonai lietuvių pinigų men
kučiais vos 4 nuošimčiais apmoka
mu O kur dar šiaip privatinės,
gminų kasos ir kitoki padėjimai!
Lietuviai kol-kas nemėgsta ri
zikuoti ir dėti savo pinigus į pre
kybą Ar į kitokią apyvartą. Bet
jeigu butų tvirtas lietuvių bankas,
jei tikrai būt žinia, kad jame pi
nigai neprapuls, tada, žinoma, dau
gumas lietuvių perkeltų savo ka
pitalus į lietuvių banką.
Taigi dar kartą turiu išreikšti
savo nusistebėjimą: kodėl teip ma
žai ne tik šiaip žmonių, bet ir
laikraščių ikišiol atsiliepia į tilpusį “L. Žinių” — 41 — 1909 m.
Lietuvių Banko.Sumanymą? Tam
dalykui musų laikraščiams visgi
vietos nevertėtų gailėtis! Argi
i štikrųjų teisybė, kad lietuvių dva
sia atlikusi mlžinų darbus dabar
jau teip mirtinai pavargusi nabe* atsipeikėdama guli ?
J. 2. X.
(“Lietuvos Žinios”).

rių btnro išvažinėję. Užtai laike
parodos valdybos pnafltalbėjimai darbo didelį patraksią
būdavo veik kasdieną.

III dailės paroda buvo atverta
balandžio 12 dieną ir tęsėsi figi 1
berželio. Atlankė ją 641 ypata su
augusiųjų ir 81 mokinys, neskai
tant, žinoma, atsilankiusiųjų drau
gijos narių ir užkviestų ypatų. Pa
rodoje išstatyta buvo su neapimtais

8) Datnešat, Kauno pav^ išskir- 4 MILIJONAI AKRŲ KOLIO-(vą” “Keleivį” ir

tinkamus
rų ar

džią musų dailės kolekcijai, karią
pagal savo įstatų draugija turi tei
sę rinkti. Prie tos kolekcijos reik niatėa lenkiu kurie būtinai norėjo valstiečiams-Hetoviams, bet teip
teip-pat priskaityti ir pavestą drau pasisaymti tuodu mošų artistu;
gijai A. Žmuidzinavičiaus artistri- boro feugjr rusų inlrfignų.
Miete
tu dviejų tautie- apžiūrėti, nepatiko tyruliai irJHovės, teip ir dabartinių laikų lietuvių čių dar nevieną kartą pasirodant ga to dvaro ženaė^ir todėl atsisakė
charakteriškų išdarbių.
ją pirkti. 7.

Waphi^

labai ursi-

4 milijonai

sunku bus gauti. Išėmė knygą ir
cijoms, bus atiduoti kolionizadjai,
kadangi jos tinka žemdirbystei, bet (pravardžių niekas nepasakojo, nei
netinka girioms. Vien Idaho val kėjo nešdintiesi si tuščiu kišenių.
stijoj tokios žemės yra 400000 ak
rų. . Tokių žemių girioms netinka
A. Svider.
mų yra daugiau, jas nurodę pre
I
*
zidento Ta fto atstatytasis girių -perIS WAUSAUKĘS, WIS.
dėtinis Pinchot.
Lietuvių yra čia 6| nehnynos ir
apie 20 pavienių, bet terp jų tam
PRIEŠISTORJŠKŲ LAIKŲ
sa viešpatauja. Laikraščių ir kny
MIESTAS. .
- gų skaityti ne 'ungsta. užtai mėg
Ei Paso, Tex. Kasant kanalą iš sta girtuokliauti.
Pasigėrę mu
vadžiojimui vandens, Frauk Er- šasi. Ateina čia tik du egz. “Lie-*win netoli Cochise prikasė prieš- tuvos”.
istoriškų Jąikų miestą.; prikasė 20
Pereitą sanvaitę vienoj stuboj,
pėdų ilgą .mūrą ir toblyčias iš nesant tėvy nemieji e Jii; nietų vai
rašytas hieroglyfiškais raštais. Er- kas paėmė uiprovytą šaudyklę. Be
win apie savo radinį pranešė Scnrth- vartant šaudyklę, ji iškrito ir pa
sono institutui.
sidirgė, ir šūvis pataikė lo metų
kitam vaikui į krutinę. Tas tik
PURVAI MILIJONIERIAUS ti vai. buvo gyvas.
. jį
ŠEIMYNOJ.
B.nZjinalis.
Hansas City, Mo. Neseniai čia
pasimirė milijonierius Thomas- H.
Iš RED LOD^E, MONT.
Swope. Prisaikintiejie išklausę liu
Laike Kalėdų bėtu viai tarėsi
dininkų, pripažino, kad Swope ta sueiti krūvon ir surengti lietuviš
po strichnyna nunuodintas ir kad ką balių; žinoma, tu rėj o sudėt pijį nunuodino jo žentas Dr. Hyde. nigų gėrimams, Bet begerdami,
Mat jis tokiu budu stengėsi neleisti pradėjo nesutikti Pabaigoj baSwopei skirti labdaringiems mie- liaus, vienas vaikinas tapo su pei
riams milijoną doliarių iš sato liu teip supiaustytas, kad jį vos
turtų. Dr. Hyde likosi suareš gyvą rado ant gatvės, Nugabeno
tuotas, bet pastačius kauciją 50000 jį iš pradžių poliėijon, o paskui
dol., jį paleido. Jį kaltina, jog jis ligonbutin, kur išbudo keturias sannunuodino ne tik Swopę, bet jo vaites.
įl
>4
namus šiltine užkrėtė ir penkios
6 d. vasario karjčiamoj tapo su
ypatos apsirgo. Pasirodė ištirinėji- peiliu gerai supiaustj} tas Petras Mime, jog Hyde gavo nuo Dr.Shwar- įliauckis. Sako, buk jį supiaustęs
to augintas šiltinės bakterijas ir koksai montenegrinas. \ A
. \
jas sunaudojo prašalinimui palai
Teisybę Mylįs.
kėjų Swapes.
• IŠ BENTok, I^L.
SIŪLO PINIGUS.
Buvo čia Ikrikštynos Juškausko
Ckerry, IU. Savininkai St. Paul sunaus Albertuko.
ertuko.
Krikštynos
anglių kasyklų, kuriose žuvo apie traukėsi net 4 dien; js, įnuo subatoš
300 darbininkų, likusioms našlėms iki seredai. Iš teip ilgų Įlrijilr f|
pašildė už gyvastį jų maitintojų pasinaudojo ir kal|>įlojai; jų
i. *buyi
— ’O
atlyginimą po 800—1200 doi. Ne du: Pr. Lukošius kalbėjo apie dar
vedė! i ų palaikė jai gautų 800 dol., bininkų gyvenimą, p M. Juškai*- Į
o našlės su šešetu vaikų po 1200 kas apie socijalistųį pradžią. Pro
dol. Nežinia dar ar našlės tuom kalbos abiejų krit skynose buvu- f
pariganedįs.
,f
siems patiko. Dabpr mes norętume, kad pas mus atkaktų geras kklKVAILAI TEISES SUPRATO. bėtojas, kuris gaktą išaiškinti -*
Cleveland, O. Gyvenantis čia mums darbininkų tjeikalus, o no
Otto Pich rado pasikorusį savo
rintis pas mus atkakti, kad atsi
vuošvį, bet dar gyvą kilpoj;
šauktų ant Smitho antrašo. Mes
pats jį iš kilpos išimti neišdryso.
čia turime sutverę naują draugines manė, kad Amerikos teisės lei
ją, jos sudrutiniraui i norėtume
džia pasikorusius iš kilpos išimti
traukti gerą kalbėtoją.
tik šerifai arba polivistui. ’ Todėl
i
bėgo policisto j ieškoti, o pasikorėlį paliko tabaloti.'
Kada su Iš RUMFORD 'ALUS. ME.
pokostu atėjo, jau pasikorėlis bušitas miesetlis ,i; a. tarjie kalnų.

186 art veikalai. Parduota išviso
jie
‘(“V-tis").
7 paveikslai už 200 rub. ir 35 vei sulyginant su praeitaisiais metais,
tome, nes kam tat reikalinga! Pa
kalai iš liaudies skyriaus už 44 šįmet draugija išaugo. Prisirašė
kaks ir čia paminėtų pavyzdžių!
LIČfŪVIŲ VALSTIEČIŲ
rub. 20 kap.
naujieji 34 nariai. Pinigiškas tur
Visi, šeimynuotiejie banko supirk
’’’ Šauksmas.
tas pasididino 7x7 rub. 71 kap. ir
Iš parodos įplaukimų buvo:
tųjų dvarų darbininkai, ir apylin
No. 124 tuo vardu persispauzdi- kių bežemiai ir mažažemiai vaistieUž bilietus 232 rub. 70 kap. pribuvo tik-ką paminėtas judomanome iš rusų “Rieč” Skaudvilės čiai-lietuviai siuntė nuolankius pra
Aukų 15 rub. 40 kap. Už atvirus sis turtas.
laiškus 125 rub. 33 kap. Už kaUžbaigdama šiuos metus, Val valstiečių aimanavimą dėl žemės, šymus ir j ministerius ir j banką,
taliogus no rub. 50 kap. Už fo dyba išreiškia nuo savęs širdingą štai 30 d. š. m. ten pat randame bet jokio atsakymo, kaip ir mes,
iš niekur negavo. Akims apdumti
tografijas 28 rub. 12 kap. 10% pedėką visiems tiems, kurie savo antrą balsą. "
nuo parduotų veikalų 19 rub. 25 triusu ir pagelba darbe bei aukomis — Mės mažažemiai ir bežemiai bankas yienam-kitam alkanam ka
kap. Viso labo 531 rub. 30 kap.
prisidėjo prie draugijos augimo ir vastiečiai lietuviai 289 No. “Rieč” talikui mestelės nugraužtą kaulą—
skundėmės valstiečių žemės ban tyrulius, balas — ir giriasi turįs
Išleidimai buvo toki:
plėtojimos.
kui, kam jis mus skriaudžia, kam teisę skelbti,' kad banko superka
Parodos rengimas , 230 rub. 78
(“Lietuvos Žinios”)
jis mus kliudo užsiimti žemės dir mieji dvarai “paskirstomi terp ru
kap.- Prisiuntimas darbų 41 rub.
bimu, kam jis supirkinėja dvarus sų ir lietuvių valstiečių sulyg vie
34 kap. Butas 200 rub. Atviri
NAUJOS
ŽVAIGŽDES.
ir gena mus iš tų dvarų, kam tų nų, ir antrų žemės reikalingumo'*.
laiškai 127 rub. 90 kap. KatalioGruodžio
29
d.
Niesviežiuje
bu

dvarų
žemes skirsto ne mums, bet
... (“V-tn”).
gai 77 rub. 90 kap. Fotografijos
vo
pastatyta
mažai
težinoma,
tretį
žmonėms
iš
kitur
atėjusiems.
72 rub. 24 kap. Išsiuntinėjimas
darbų a> rub. 99 kap. Išviso ib*art« tevaidinamą, bet graži Mo- Mutns,' nors badu mirk, neduoda
NAUJA “METELINGA”. >
niuškos vienos veiksmės opera žemės.'
Vienu žygių \ su laišku1
leista 777 rub. 15 kap.
Poznaniaus lenkų laikraštis “MaTokiu budu II paroda davė 245 “Lioterija**. Kaipo vyriausieji vai į “Rieč”, mes išsiuntėme prašymą zur” aprašo pažymėtiną kalbos
rub. 85 kap. nedatekliaus (777 dintojai dalyvavo trįs lietuviai iš ponui miifisterių tarybos pirminin mokymo įrankį. Vienoje vokie
SODININKYSTE IR OBUO
rub. 15 kap. — 531 rub. 30 kap.) Varšavos: panelė Balčiūnaitė-Bal- kui, žemėš dalykų ministeriui ir čių liaudies mokykloje ščitno pa
LIŲ PREKYBA.
Svarbiausia tam priežastis buvo tai, čiauskytė, p. Zycfram-Koscialkaus- daugybę prašymu Kauno valstie vieto mokytojas prasimanė tam tik
Žėmdirbystėje užvis patinkameskad paroda tapo surengta per vė kas Ir p. Kazėnas. “Kur. Lit.” čių bankor^kyridn. Ir laukiame. rai nudrožtą lazdą, kurią praminė
nė srytis ‘ yra sodininkystė. Jau
Tik ■ štai skaitome 302 No. “Polak". Mokiniui prašnekus len
lai. t y. tuomi laiku, kada dauge korespondentas labai išgyrė ope
nuo senovės lietuviai myli vaisių
lis žmonių jau išvažinėj a į sodžius, ros vaidinimą. Suprantama, kodėl “Rieč” p. Kauno valstiečių banko kiškai, jis pabaudžiamž ir įduoda
sodils; Lietuvoje vargiai surasti too lygiu budu ir iš priežasties bran vilniečiai lietuviai nekantriai laukė skyriaus viršininko atsakymą į mu ma tas “Polakas”. Teip nubaustas
v kį kiemą, kurio nepuoštų vaisių
į savo “Rūtos" klubą sausio 3 d. sų skundą. (Tarne atsakyme išrogumo pasamdyto parodai, buto.
vaikutis turi sugauti kitą savo
sodelis. Lietuviai, gyvenantieji nekitų draugijos darbų pažymė atvykstant pirmųjų dviejų gies doma, kad musų skundas esąs ne draugą prašnekus lenkiškai, pasa
pertoli Rygos, dar ne teip seniai,
teisingas, kad didumas žemės, val kyti mokytojui ir perduoti nusi
sime čia susitvėrimą prie jos mu mininkų. .
atveždami čia obuolių, gaudavo ge
P. L. Balčiauskaitė dar tebėra stiečių banko superkamos, ata- dėjėliui “Polaką*. Sis vėl turi šni
zika Ii škos sekcijos ir apskelbimą 2
rus pinigus. Tat buvo gera param
mums,
valstiečiams- pinėti draugus, kad ta lazda nu
muzikos konkursų dėl lietuvių kom VdTšavos konservatorijoj mokinė. tenkąs
stis ukininkystei. Bet paskutiniais
pozitorių: 1, ant bent kokio muzi- Varpeliu skambąs jos sopranas lietuviams, kad bankas superka sikračius ir tt Teip lazda “Polak”
metais atvežtus rudenį obuolius
kališko veikalo lietuvių dvasioje šiuo trumpu laiku žymiai sustiprė muosius dvarus paskirstąs terp ru eina per rankas, vaikai mokosi šni
jau tekdavo atiduoti už juokingus
ir 2, ant giesmės prie P. švenčiau jęs, nors, rods, nebus didelis. Tech sų ir lietuvių valstiečių sulyg vie pinėjimo, įdavimų ir savo kalbos
pinigus, po 20—60 kap. už pūdą.
sios, pagal kun. Kriaučiūno noro, niškai kuone jau pilnai išsilavinęs, nų ir ąntrų žemės reikalingumo”. neapikantos.
Tokis kainos nupuolimas reikia išGarbę Dievui! Tai mat nuo
kuris tam tikslui paaukavo pini lengvai'pergali visas trelių sunke
Paskaičius šitą žinią, prisipina
aiškinti vien tuo, jog aplinkiniai
gus. Tie konkursai dar iki šiol nybes. Publika buvo pagauta; jai žemės>, banko superkamos, nebebus 1 “metelinga”, kurią iki pusei XIX
Rygos gyventojai privaišino daug
ne yra užbaigti. Prie to buvo dar reikalaujant .koncertas reikėjo dau mėtoma j visąs šalis darbininkų šei amž. vartojo Lietuvos liaudies mo
naujų sodų ir kad nesutvarkyta te
2 konkursai ant viršelių dėl laik giau ne dvigubai .padidinti. Gimu mynos su jų išalkusiais ir apdri kyklose lenkai, kol tos mokyklos
bėra ligišiol vaisių prekyba kaip
raščių “Vadens Kultūra” ir “Liet. si ji Kamajuose, kaipo vargonininko skusiais vaikais, su jų menkute buvo jų globoje. Bene tik iš mu
pas mus, teip ir Latvijoje. Tiesa,
duktė, užaugusi Rusijoje (dabar manta. >Ir kas gi gali būti “dau sų lenkų vokiečiai, pasiskolino ir
Ukininko’į
* *,
’ Latvijoje jau šiek-tiek rimčiau pra.Šiais metais teipogi pradėta prie tėvai gyvena Minske; tačiau pane giau reikalingas žemės”, jeigu ne savo “Polaką”, tik.^.. kiek kul
(tedama rupinties sutvadcymu ir
draugijos rinkti artistiškų darbų lė Liudvika lietuvių kalbos netik dvąrų darbininkų šeimynos? Tai- tūringiau. Musų “metelinga” bu
; pakėlimu šito sodininkystės daly
vo lentgalis,, virve pakabinamas
ko. Teipgi, kai-kurie latviai uki- kolekaja, kuri duos ateityje pama bulino, skaitydama lietuvių laik
bankos žemės. Be darbininkų dva ant kaklo. Paskutinė
prasikaltėtą musų Dailės Muzėjui.
]
, ninkai-sodininkai pradeda iš obuoraščius*).
ruose yra dar ir kitų bežemių; jie lis, daugiau nebeišgirdęs lietuviškai
Per
visus
šiuos
metus
nariai
yra
lių ir uogų dirbti giras ,vynus arba
P. Z yndram-Koše Šalkauskas, iš teip-pat priskaitytini į didžiai “rei prašnekant, su tuo lentgaliu turėjo
taisyti vaisių džiovintuves. Žino- įmokėję 765 rub. 69 kap. Iš suau
Lietuvės didžponių, gimęs Pandė kalingus žemės*. Taigi mat ir ir namo keliauti, įnešdamas demo
•
ma, kad tam visam reikalinga zi- kotų pinigų draugijos iždan įplau
lio par., Ėžerėnų pav. Išėjęs Vil tie gaus žemės.
ralizaciją į savo šeirnymą. Ir vo
• nojimas ir prietaisai; to gi trūksta kė 303 rub. 40 kap. Sugrąžinta
niaus
realinę mokyklą, vos 6k šiais
Teip mes guodėmės, laikydamies kiečiai mat nuo lenkų šį tą periskolų
57
rub.
50
kap.
Įvairių
įplau

visiems tiems žemdirbiams, kurie
metais tėra įstojęs į Varšavos kon-' p. Demidovo atsakymo ir laukė nr- x
Sktmienf.
dabar prekyvietes perpildo savo kimų buvo 197 rub. 13 kap. Toservatoriją. Didelis, stipras, lank- me.
(
“
V-tis
”
).
kiu
budu
išviso
draugijon
įėjo
vaisiais. Tokie gi-žemdirbiai yra
I.anukčm-laukėm tris mėnesius
stus jo baritonas issyk atkreipė
vėl raginami viėninties tarpe savęs 1323 rub. 72 kap.
profesorių akis, ir jau po šių Nau ir išniekur jokio atsakymo negavo
Draugija šiais metais išleido:
ir išvieno taisyti vaisių apdirbimo
jų Metų jis pervedamas į operos me, Tuo tarpu artimiausias į mus
įstaigas, kur, suvežus vaisius, tam Administracijos reikalams 123 rub.
skyrių. “Rūtos” scenoje parodęs Odakavo dvaras, Raseinių pav.,
tikras specijalistas galėtų juos per 36 kap. Užpirktą paveikslų liotePARVUOTI KIAUŠINIAI.
vos tik pradžią nuoseklaus lavi jau banko paimtas ir trimsdešimdirbti ir sujieškoti geresnes vietas ri jai nariams už 73 rub. Prigabeithaca,
N. Y. Vienas p. .feše
namos giedojime, padarė tokį įspū tims lietuvių darbiu i nkų-šeimynoms
NETIK VYRUS BĄUD2IA.
jiems pardavinėti. Darbininkai »»a- nimas. premijos nariams 50 rub. 20
rius
Cornell
universiteto atliko pa
dį, kaip kad jau butų konservato įsakyta išsikraustyti iš dvaro, ka
New York. Moterei Hėndrich
lėtų atsiimti atlyginimą už savo vai kap. . Paskolinta iš draugijos iždo
riją išėjęs. Jaunas, diktas žmogus, dangi (Jdakava paskirta vieniems teismas pripažino 75000’ dol. nuo sekmingus mėginimus su vištoms,
sius sulyg saiko ir prekės rųšies. 215 rub. Parodos nedateklius 245
jis, regimai, toli pažengs dainavi atėjunąins “poselcncams*.
merginos Lauros * Buggar, vienos kad jos dėtų parmotus kiaušinius.
Pradėjus šiteip versties, jau ru rub. 85 kap. Viso lalx> Išleista
me ir taps žymiu operos scenoje.
— Kas gi tai?- Kur gi dingo p. iš žymiausių aktorių už patraukimą Tam tikslui reikia tik vištoms duodens metu prekyvietėse pasirodytų 707 rub. 41 kap.
Tokiu
ti turintį parvas maistą.
Kilęs iš senoviškos grynai lenkiš Ik-ini<lovo “žemės reikalingumo prie savęs pirmutinės vyro.
mažiau vaisių, irxjie butų geriau
Tokiu budu draugijos kasos sto
kiaušinių lukštas tamsiai geltonas,
kos aristokratų giminės, p. Žyn- laipsnis”?
klausinėjome
kits
ki

apmokami, šitokia latvių pradžia vis fra sekantis:
j
•
•
dramas tačiau jaučiasi lietuviu, lie- to.
BESISAUDYMAI TERP ITA- baltymas gelsva^, o trynis suvisu
naudinga, ir mums pasekti. VeiIš praeitųjų .metų gatavais pini tuviškai-tarmiškai kalbą teip to
baltas.
Nustebę,
ėmėme
dairyties.
kaip
*;
LIJONU.
r kiant išvien, butų galima lengviau gais pasiliko 66 rub. 45 k. Įplau
bulai, kad nesakytumei, jog ne ta elgiasi liankas kituose dvaruose
Pittsburg, Pa. Čia terp italijoir daug kas atlikti.
kimų buvo 1257 rub. 27 kap. kalba jo prigimta.
GAISRAI.
Ir štai musų tyrinėjimų pasekmės: nų kalnakasių nuo seniai traukėsi
Išviso 1323 rub, 72 kap.
Išleista
Boston, Mass. 'Sudegė čia ant
Puikus taisykliškas abiejų arti-, 1) Kantaučiai, 1200 dešimtinių nesutikimai, -kurie pagimdė besiLIETUVIŲ DAILĖS DRAUGI 707 rub. 41 kap. Įdėta bankan
stų ištarimas lietuviškų dainos žo dvaras. Telšių pav.,' Bematavo šaudymus. Tris italijonai likosi šešių lubų trioba New England
JOS VALDYBOS APYSKAITA 580 rub. Išviso 1287 rub. 41 kap.
džių darė gerą įspūdį. Matės,'kad valsčiaus, šį pavasarį išdalytas vie nušauti.
Policija j ieško dviejų Rendering Co. Nuostolius gaisro
[ — ' 1909 M.
Ir teip: grynais pinigais pasitie
ne tam tik sykiui išmokta tekstai. niems rusams atėjūnams. Iš vie italijonų, kuriuos laiko užmušėjais. padarytus skaito ant 750000 dol.
Nqo Liet Dail. Draugijos įstei ksi: 1323 rub. 72 kap. — 1287
Belieka tik vieno gailėties, kad tos lietuvių-valstiečių tik vienam
gimo rugsėjo mėnesyje suėjo 2 rub. 41 kap. «= 36 rub. 31 kap.
Jorssy Shore, Pa. Sudegė čia
abudu giesminikų dar nėra gerai mažažemiui Jašiuskui iš Skuinių ĮSIMYLĖJO Į MOČEKĄ, TO
f
metai. Gale pirmųjų metų DrauPagal komercijos banko knygu
trioba
First National Banko. Su
susipažinę su musų tautos daino sodžiaus duota "kelios dešimtinės.
DĖL TĖVĄ NUŽUDĖ.
J
gija skaitė 5 garbės ir 6 šelpian tės (No. 2697) yra 855 rub. % 19
degė
teipgi
trįs žmogystos, o dvi
2) Daukšai, Ežerėnų pav., Drismis. Kaip gi hutų buvę malonu
Bornisville, Okla. Cta, už už
čiuosius narius.
rub. 35 kap. Išviso 874 rub. 35
pavojingai
apdegė.
Nuostolius
išgirsti tokiais balsais padainuotas, vėtų valsčiaus, dvaras 900 dešimti mušimą savo tėvo likosi suareš
Per šiuosSnetus skaičius narių kap.
gaisro
padarytus
trioboj
skaito ant
teip mu?ų širdžiai malonias, lipš- nių. šie metai banko išdalytas se- tuotas Petras Brown. Jis mat įsiišaugo iki ioi, kuriame skaitlraje
Skolininkų iždas:
75000
dol.
natikiams. Tik valstiečiai Ragins mylėjo į savo močeką ir su jos ži
5 garbės nariai, 90 tikrųjų ir 6
1908 m. paskolinta 137 rub. 50
iąs ir Petkunas gavo po 20 de nia tėvą nužudė. Jis papasakojo^
♦)
Pirui
utini
iš
tif
žz
’
aigždžiiį,
šelpiantieji. Išviso narių skaitliaus kap. 1909 215 rub. =* 352 rub.
šimtinių ir dar keli mažažemiai lie kaip močeka naktyj atnešė jam NELAIMES ANT GEL2KELIŲ.
Balčauskaiti,
neturtingu
ttvif
duktė.
’ 8 yra įnešę iškart po 50 rub. Jie 50 kap. Sugrąžinta — 57 rub. 50
- Muow, Mo. Netoli nuo čia, ant
tuviai po kelias dešimtines.
kirvį ir liq>ė tėvą užmušti, ką jis
skaitosi pagal įstatų tikraisiais nuo knp. Išviso lieka paskolinta 295 Konservatorijoj padėjimas jos ga
tilto iššoko iš vėžių gelžkelio trau
3.)
BurifįškuM,
Raseinių
pav.,
per

na vargingas, nes tėvai ii nam^f
ir'padarė. Ji jam padėjo užmušto
latiniąjs nariais. Apart tų 8. šiais rub.
kinys
ir nupuolė žemyn. Prie to
'
■
beveik nieko duoti negali, kaip visi nai vasarą buvo atiduoti 18 rlisų. kūną laukan išnešti, padėti ant
metais užsimokėjo pilnai 65 žmo
27
ypątos
tapo apkultos bet ne
Draugijos turtas. 1
Lietuvos parapiją - vargonininkai poselencų šeimynoms. Vietos gy- malkų krūvos, kur kūnas likosi
nės, netlžsimokėjo 19 ir paliuosuomirtinai, vienas gi konduktorius,
Bąnke 874 rųb. 35 kap. Gry- Už mokslą konservatorijoj užmoka ventojanitdeittjsnanis bankas siūlė
sudegintas. Ir močeka yra suimta
•a nuo mokesčio 9. Du tikruoju
apviltosios geležinės kasos tapo teip
nais pinigis 36 rub. 31 kap. Pa- gyvenantis l aršavoj lietui is teipgi vienus tiiriiliiJtti balas, netikusiu^
ir sėdi kalėjime.
nariu, kuriems* jau perėjo visi me
prispaustas^ kad atliko ant vic
skolinta 295 rnb. Viso labo 1205 neturtingas, gaunatis algos nedau pldtus, kur,’ anpt banko; rusai potai, kaip yra įneįnešę nei dalies pri
tos. ’
“ '
~
rub. 6^ kap.
selencai
negalėtų
išgyventi.
giau kaip 500 dol. į metus; pragy
IR VĖL EXPLIOZIJA KASY
derančio nuo jų narių mokesčio,
4) AMUfiavr'Šiaulių pav., dva
Prie to yra nepriskaitoma dar venimui jos nieko negali duoti.
KLOSE.
sutinkant su Draugijos įstatų § 12,
apie 400 rub., paaukotų siais me Kreiptasi į ‘'Aušros”- draugiją su ras 700 dešimtinių. i:da!ytas terp
Louisvillf,
Ky. Kasykloj No. 1
nuo šių metų nustoja būti draugi
27 seutikiąvšafiyuų. Iš vietos gy- Stranss Coal Co. atsitiko expliotais
draugijai
2-jų
Lietuv.
meldimu
nors
150
rnb.
Chicagos
jos nariais. Tokiu budu šiandien
ventojų-katalikų gavo: Rudziuskis zija, kurios šeši darbininkai liko
Liet. Dail. Dratrgija turi išviso 99 1 Amerikoje, kadangi šie pinigai dar kuopa nutarė skirti 50 dol., niro
3
deš. ir Baranauskis — 15 dėš. si užmušti. Mat darbininkai už
draugijos
iždan
neįplaukė
(jų
lau

dur sprendimo kiiU’ kuopą. Bet
narius;
| Pereitą sanvaitų Jungtiniuose
tyrulių,
kurių sentikiai nenorėjo ėjo į vietą, kur dujos buvo prisi
kiama
prisiunčiant).
to, ką Aušra paskyrė, neužteks
Vaidyba šiais apyskaitos metais
balčiuose
buvo išviso 249 nusi
Abeluai didžiausias aukas šiais pragyvenimui, nes V'aršm’oj gyve imti.
rinkusios ir jos nuo žiburių užsi
susidėjo iš: A. Žmuidzinavičiaus,
bankrutinimai.
arba ant 17 daugiau
5)
Smilgiai,
^Šiaulių
pav..
dva

Z. Gitnbutaitės, M. Putvinskaitės. metais draugija gavo nuo. Ameri nimas gana brangus. Jeigu Ame
degė. Kitoj oloj dirbusių darbinegu
užpereitą.
ras.
600
dešimt.,
šį
pavasarį
išda

rikos .lietuviai savo aukomis prisi
M. Črarlianio ir P. Rimšos. Vie koje gyvenančiųjų lietuvių.
ninicų expliozija ne užgavo.'
Iš atiku nepinigais, pažymėtinas dėtą prie išlavinimo šitos “ži’aigž- lytas terp 15 šeimynų Sentikių.
nok reik čia pažymėti, Žmuidzina
vičiui ilgesniam laikui išvažiavus, yra paaukautas kun. V. Varna- dės”, ištikro atliktą gerą darbą, nes >eši vietos gyventojai gavo pakraš- KUR ŽUVO SŪNUS, TEN Wvisi .svarbiausi darbai, kaip tai III girio knygynas pardavimui suside išlavintu gerą giesminiukf. o gies čivs-tyrulius. kurių neėmė senti
VO IR TĖVAS.
parodos įrengimas, buvo atliktas dantis iš 4643 tomų, už abelną su mė v‘k kiekvienos tautos gyteni- kiai. .
La
Porte,.
Ind. 16 metų atgal
6) Dubinai, Šiaulių pav., šią va
likusiųjų narių, t. y. Putvinskaitės, mą 2029 dol. 70c. (apie 3900 rub.). rne lošia svarbią rolę; sužadina
gelžkelio
traukinys
pervažiavo ir IŠ NEW YORK CITY, N. Y.
sarą išrlafvta terp 70 rusų jioseGimbutaitės, Ciurlia'nio ir Rimšos. Siats trtefais tų knygų yra jau par jausmus, pakelia dvasią, yra pa
30 d. sausio pas vieną šeimyną
užmušė
ant
vietos
sūnų
fabrikanto
(
stūmėja prie gero. Ar atsiras toki kncii šeimynų.
Per yisus metus Valdybos posė duota lygiai už 50 rub.
atsilankė
kalėdodamas, kun. JuoRoberto
Duck.
Toj
pačioj
vieloj
7) Likšeliat. Šiaulių pav., dvaPetras Kalpokas iš Manchesterio geradėjai, kurie savo centais pri
džių buVo 10. Posėdžiai buvo da
TMiahtas geniems rusams atė-Įdabar tapo pervažiuota* miaukęs kas Šeštokas, o radęs trįs vai,k,nus
“Lietuj, ■•Koromi kas mėnuo, išskyrus vasaros yra paaukavęs draugijai 4 savo sidės prie išlazinirpet šitas piešini- ras SSSfiMu
Red.
jun
Tadas niitkėsP
__ laiką „kada JiUtrelis

IS DARBO LAUKO

Apgy ventas daugume prancūzų ir
airių. Yra ir Ketinių gerokas ba
relis, bet apšvietimai jų nė augsčiausiai pakilęs, o su tuom lygiai
stovi ir supratimas. Koks supra
timas, toki ir darbai; musų lietuvių ♦
daugumui rupi tik gėrimai. Pas-^
kui, žinomai ne apsieina.be pešty
nių, be skaldymo vi^ns kitam tuš-j
čių puodynių. .
uV. Bepūtis.
IŠ MILWAUKĖEf WIS.|
if
29 d. sausio buvo *ia pirmas lie
tuviškas balius. Baltus buvo gra
žus (kame buvo tas po puiknnas? •
Gal
kiek pinigų pasiirta viešiems 1
1
reikalams. Jeigu rafsirmkę links
minosi,
tai tame dar hei jokio pui
1
kumo nėra. Tokių balni aprašinė
jimams ištikro gaila liet vietos faikraštyj. Red.). Švųnto' iįKazimiėro draugija turėjo gryno- pelno
apie 50 dol.; mat š|tojt draugija
balių parengė.
D ihUauskasL

1

Iš. BALTIMOHE, MD.
3 d. vasrio atsilaikė pas mus
garbus flvsų tautieti!, muzikas ir
kompozifcrius p. M. s'etrauskas ir
p. P. Čiurliams, Petrauskas pa
dainavo apie desėtką daigų, savo
ir kitų kompozitorių. 1 Dainayo Me
tuviškai, itališkai ir rusiškai prita
riant ant pijano p. Cinrliąniui. ?į.K
dainų, publikai labiau: u ai ] iko jo
paties dainos, kaip vi:
asakyk,
lūetuva mylimoji”, “
nk švicsi saulutė” ir liaudies
“šiu
nakcely “Saulelė ratado
"Jo.
1
jau dieną”. Dainos
labai Lik
patiko, ką parodė gautus
jimai. Jo skardus Ialsas stačiai
sužąvėjo klausytojus ir
i“ ilgai pa- I
<iliks atmintyj baltiniuriečiių.
P. Čiurliams paska ubino keletą
nnizikališkų veikalų. Publikai ta- |
Grindė polka’V'
blausia patiko
Bartletto, nes delnų |plojj niai ne- Ą ’•
davė ramybės artistui, turėjo fint
sykį jai skambyt.
Publika užsilaikė gražiai, tik a

.1 —_— k—1.-L t
leMmtį
ington
si ro
ė..... - -------- M tą nej
guliu-1 name randasi ii viso pasaulio gykoncertas nepasisekė, nežiūrint į negražiai srbą vaidbs kelių. Rd.) Įziaskis. Kasyklos administracija duo pradėjo apsemti pačfpvj
Anglijos
j^ychologišlm
pradžių buvo sutvertas kaipo tyra Feilding.
čiau daiktus
plaukiant
ore
nejiaapra
'’ j
ore
nepa
L-™ Jvunu
ir aiurafn
—•' dvasia, tik tam tikroje dvasios kū i-įtaikų, .kontai, kad buvo apgarsinta ir visi, ir buvo užganėdinti; kurie ne bu kaltiną mašinistą, kad nesulaikė čias sankrovas medžių,1 rtoalVu
vunų ir
augalų, nekurie gyvūnai
’
L
‘
nįinita*,
1
jią
’
i
škų,
kurios
butų
buvę
įtikinančioLestus žmogaus tanką; girdėjau*;
galima sakyt, žinojo. Baltimorėj vo' paskui gailėjosi, kad negirdėjo. karo. Bet pasirodo, kad ne visa- torus, garlaivių stoti*, tiltu*, dau- irgi turėjo nukęsti nuo vandens. dikystėje, iš kurios jis turi laipsmis
ar kūrins
nehiitu tndesi ĮhUĮmĮ
iionis')■ 1
:instrumentus
—------«
Buvo čia krikštynos Dulbių duk me mašinistas kaltas: nes butą su gybės bačkų vyno ir tuščių, viską, 22 d. sausio rytą, to sodo sergėto niškai išeiti, eidamas vis asčiau [(Meoiiitmy r
lietuvių skaitom apie 6—7 tūk
čius keliose pėdosl
Eusapijos)
stančius, o koncerte vargu buvo ters. Rods krikštynos tai privatiš- gedusios rodyklės, kuri parodo kė kas tik buvo arčiau prie upė^; ar jai atrado meškų duobėse vandenį, prie nepabaigtos sutvėrėjo tobuly
ir višų kitų tyrinėtojų; ir aš jau-i
limą.
.
čiau prie upės ėsančiifš telefonų baltosios šiaurės-meškos iš to džiau bės.
poras šimtų. Taigi aišku, kad kas šeimynos reikalas, bet čia
Šitas besiplėtujimas gali nes
kaippal
Baggally
ir Carre 
čiaujieirpatįs,
buvau
estas baltų,
21 d. sausio žuvusiųjų buvo iš stulpus vanduo išvertė? dau^ jų gėsi, bet meškų šiltųjų kraštų būti vykdomas grynai angeliškame rington buvo mėgėjais magikaib ir)
mes nesuprantam svarbumo muzi krikštynos buvo nepaprastos. Šve
gimai gyvų ranki 1, kurios tikrai
nunešė, kiti teguli vandenyj^ už nubudo veidai; meškų liūdnumas stovyje, jei dvasia, su laisva va žinojo
kos, ne interesuojamės daina. Ka nčių buvo užprašyta 200 ,0 pribuvo kilmingos laidotuvės .
vartoja-'
Svaro visokias
1
nebuvo
mano
armediumų
mino bendrų,
nei
kliuvę už darbinių laivų. *
A. Kriaučiūnas.
daržo administracijai pa<!arė di- lia, žino kaip prisitaikyti prie die^ jie iiasirižor
da ' musų inteligentai bėga į sveti 150. - Valgių ir gėrimų visiems
gi mediumo, kadangi abi jos ran
Užsibaigė su
22 d. sausio vanduo pakilo augš delius mastymus, bet už tai nieko viškojo dėsnio ir atstumti visokį
mas šalis, mes išmetinėjame jiems, buvo pakaktinai.
kos visiems matot įai buvo padė
IS GtAŠGOW, ŠKOTIJOJ.
muzika.
Pokilis
traukėsi
iki 11
čiaus, garlaiviai liovė vaikščioję, kaltinti negalėja Tapo primesta palinkimą ant blogybės. \ 1 Jeigu ji
kada jie miršta iš bado, mes po
tos ant stalo ir bmo laikomo* mu
23 d. sausio čia buvo demonstra nes patiltėse buvo jau per mažai į doubes akmenų ir šiaip kas pa leidžia save pavilioti medžiagiško
laikui apgailestaujame, o katras vai. jiakties (mums rodosi, geriau
sų rankose.” ’ .
J . . ■ • J
mums dirba, mes jo nemokam pri būt buvę, jeigu krikštynose, vietoj cija paminėjimui kruvino nedėl- vietos, kad galima būt išlysti; tą puolė, kad palengvinti meškoms gyvenimo žibėsiui, tai ji lieka pas
Eusapija Palladino yra _gimusi
imt. Čia yra net keletas' šimtų ge ■5° ypatų, kad butų tik 15, o dienio Peterburge, 22 d. sausio, dieną prancūzų laikraščiai rašė, jog gelbėtis nuo vandens. Pašaukė ug- merkta priimti žmogaus kūną ir sausio'21 J., 1854^111., kaime La
i., kaime La
rią tautiečių, kaip 'jie patįs save J pinigai pokiiiui išleisti, kad butų 1905 m. Demonstrantai išreiškė vanduo norįs visą Paryžių nunešti. nagesius, kurie mašina pumpavo jame plėtotis terp visokių pagun Poulle.
Jos motini mirė per j<w
Laikraščiuose telpa paveikslėliai Į vandenį laukan iki 25 d. sausio, dų ir įvairių sunkenybių, randamų
garsina, susipratusių, viską žinan- paaukauti kokiems nors viešiems protestą prieš kraugerišką rusų cagimtynas. Tėvas j lėjįiių buvo^ už
Demonstracijoj kaip išrodo upė Seina, jos tiltai, bet kadangi vanduo įsigauna per žeiniškame gyvenime.
Tąsyk ištikm verta to jiasiclgimą.
ų, o dalias pasirodė visai kas ki reikalams.
>. •
muštas astuoniais metais
vėlią'ts, ’v
metais vėliąus,
I požemines skyles, tad pagelbėti ne
ši. .Porą sanvaičių atgal čia lan- būt iir laikraštyj krikštynų aprašy dalyvavo: anglai, lietuviai ir žy apsemtos gatvės ir namai.
Įkūnytoji siela, jiercidania į kitą Eušaj>ija Palladino yrą jos merga iv .
fra
jos
morgam
dai, socijalistai ir šiaipRusijos iš
šsi žinotus drutorius p. A. Kon- mą talpinti. Red.).
23 d. sausio iš ryto rašė apie galėjo ir meškos tapo išimtos iš svietą, painia su savim, teip vadi tinis vardas. Ji\ Neapoly ištekėjo
eiviai, tik.latviai atsisakė dalyvauti praėjusią dieną, nes, visokį susinė vandens.
Otas, rodė du vakaru savo Stip
Ten btK’fs.
namą, astrališką kūną, skystąją sa už vidutiniškai pasi turinčio pikeli*»,
pirklio,
demonstracijoj dėlto, kad ne/ tą simai Paryžiuje tapo pertraukti,
rybę ir abu vakaru žmonių buvo j
Tame pat sode vanduo prisiu vo apsiatistalo dalį, ar, teip sakant,
Rafaeliaus Delgairo, kuris keli »ne?
dieną buvo rengta, katroj reikėjo. vanduo daug Į madare blėdies, viena vo prie apatinių minių gyvenimo tani tikrą oro pluoštą,.ją apsiau
Iš GARY, IND.
{Mina salė laipiot jam ant krutinės
tai atgal pasimirė, IjS- ištekėjo Jjnt-.
Šitas miestelis yra 18 mylių nuo Kalbėtojai kalbėjo: angliškai, žy krasos stotis apsemta.
žalčių ir užgesino vamzdžiuose ši čia utį. Todėl mirtis nqiadaro jo
ir dabar dar tebekalba apie jo druru kartu ir jos antrj is \y ras priėmė
tiiinią;
. .
Chicagos į rytus. Trįs metai at diškai ir lietuviškai.
Panašus aptvininia's buvę* 1876 lumą, tokiu budu atėmė žalčiams ši kios atmainos; siela Infya tokiame jos mergautinę pravardę, teip kaip
,
I/
22 d. sausio 1<K>5 metų ilgai pa m., bet šis didesnis. Tą rytą bu lumą "Tropiškųjų krųmų”.
Pas kitas - tautas tokis žmogus gal čia buvo tik karklynai ir smil
savo išsiplėtojiiuo stovy j, kokį ji ir pirmasis buvo padaręs. Pihna
23 d. sausio iš ryto dar buvo šal pasiekė ant žemės, sutverusios jos
kaip P. Petrauskas butų priimtas tynai. Dabar yraTnrlžiniška ge siliks Rusijos darbininkų1 atmintyj, vo manoma, kad jei oras butų saunegu nepaprastas jos sugebuįi
su entuzijazmu, pas mus nekalbant ležies liejykla ir plieno dirbtuvė, sykiu ir garsaus kraugentv^caro. TSp, tai upė Seina tuoj nuseks, bet to, krito sniegas iki pietų, po pietų astrališkčjo kimo stovį. Tokiu bu-j
suteikė jai garsą, ji Neapoly -11
jau apie «iovanas, nebuvo nei kurioje jau dabar dirba 10006 komendanto Trepovo žodžiai į ka žvėjir-^suraųkė kaktas, vakar pa- užstojo atdrekys ir lytus, vanduo du siela randa atlygintiną, ar nu
menką
sankrovėle. Šitą savo j
I upėje buvo iškilęs dar augsčiaus.
darbininkų. Čia yra gclžkcliams reivius: “Širvių nesigailėkite, tuš tėm’yję netvirtumą barometro.
kvietkų vainiko.
baudimą už žemiškuosius darbus lybę ji patyrė iš netyčių, bt
šėnių
dirbimo
dalis;
yra čiais nešaiulykite’’.
A. Raut.
Upė savo šėlstančiomis bango 9 vai. iš ryto Seinoje teko matyti pati savyje. Jei ji buv6 teisinga, trylikos ar keturiolikos metų, jįi
daug kitokių dalių, bet tik dvi
.1. Kriauciunas.. mis pradeda nešti didelių daugy I tik vienas malkas; upės įšėlusi* gaivino augštas mintis, pakilusias
pasitraukė būti viename posė
<lalys pilnai dirba.’ - Darbininkų gy
IS NFAV BRITAIN, CON.
bė medžių, bačkų visokios rūšies; bangos jau nešė su savim yiską,j augščiau žemiškų dalykų, tai ji įgi (susirinkime kur dvašių pasirodj' 6 d. vasario buvo čia parengtas vastis čia neapsaugotas. Dirba jie
jo lengvesnį ir plonesni antadvasį,
vanduo pradėjo verstis per murus kas dą užsilaikė ramiai.
n»o laukiama), kur, buvo patir
lietuviškas teatrališkas perstafy- po 12 vai. kas dieną, arba 84 vai.
PRIAGRAMAS AMERIKOS
Kontoniose, žemai prie upės- ma-, kuris jai leidžia iškilti toli augš
I šalygatvius, padarydamas dideles
ją turint jiegą pajudinti didelį
mias. Atlošė dramą “Ponas ir mu į sanvaitę.
tesi per langus plūduriuojančios čiau žemės ir pasiekti augščiatisius
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ SU Medis.
stalą
tary tum neišaiškinamu bud
žikai’’,
Lošė vietinė teatrališka
2 f d. lapkričio buvo čia miesto VAŽIAVIMO 1910 M., BROOKkėdės ir stalai. ■ Gątvės tvino nau skraitus, paskirtus teisingiausioms
Jai
jiasakė,
kad ji turi didelę
Nuo tilto Nationalc iki tilto Tol- jai ir vijo žmonis iš gy venimų.
kiįnįpa.. Veikalas, paimtas iš bau viršininkų rinkiniai, majoru iš
sieloms ir iš ten gali daugiau ne diuminę ‘galybę ir ipatarė jai
biac, ta vieta prie upė* žemiausia,
džiavos laikų ne mažos vertės. I» rinko demokratą. Skaito čia daug
Leidėjų skyrius.
Tą dieną, žmonių begalinės Uli grįžti ant žemės.
lavinti. Bet ji to nedarįL per įra
ji visa po vandeniu.
šėjąi negeriausiai savo roles at- visokiu tautų, suskaito jų 47, dau
1. Apskelbimai.
nio*, susirinkusių ant tiltų ir prie
Prasikaltusi gi siela’ yra prira metus, bijodama pasekmių ir pa
I
aptvinusių
gatvių,
žiurėjo
kaip
J
Seinos bangos išsipleitė ifz bur'lošė (kame buvo tas negerumas? giausiai. yra paeinančių iš Austri
Kaip žinoma, apke!biir.«i laikraš
kinama prie medžiagiško kūne ap
Red.): .Jie nesistengė parodvti tą jos ir Vengrijos. Lietuvių yra 56 čių leidime lošia nemažą svarbą, buliuodamos. pasipylė į griovj, ap jurę, j jos kaip auksas geltoną van siausto, laikančio ją žemesnėse sri laikydama įdomius apsireiškiau
gyvenimą, koks buvo baudžiavos vyrai iY apie 20 moterų, nesuaugę nes jie gelbsti leidėjams njedžia- linkui Panžių: a|>semto griovio denį ir dumburius, kurie nešė su tyse, arti prie žemės? kur jai se atsitinkančius jai po akių patins
laikuose, bet savo lošimu stengėsi at čia nepriskaitomi. A’ra dvi lietu giškai ir tankiai pasekmingai di augštesnės vietos kįšo iš .van Lavini viską, ką patiko kelionėj ir kasi sutikti tik mažiausiai išsiplė nuo velnio ir tik toliaus ji atsidi
sino.
’ lų
imti šiai kartai energiją. Iš publi viškos mėsos pardavinės, vienas dina ėmėjų skaitlių. Bet apskelbi dens ir išrodo kaini salo*.... A’ar- pajiegė pakelti.
tojusias ir visai įgadintas sielas.
1888
m.
ji
puolė
į
akis
Neapolio
tai^įėjiino
į
Paryžių/
esanti
arti
kos girdėt buvo nereikalingi atsi namų statymo kuntraktorius, apie mai nevienodk Nekurie kenkianti
Ugnagesiai dirbo ir dirbo norė- Šitos nelaimingos sielos vis beat
*
’
I darni išgauti vandenį iš kelderių, mena žemišką gyvenimą ir vis gei prof. Chiaia, paskui prof. Lanhf
liepimai,' kurie trukdė aktoriams 3 lietuviai turi savo locnus namus. skaitytojams ir visuomenei arba, upės apsemti.
lošiifią.
Svetimtaučių teatruose
Aptvininia* padarė ?daug blėdies bet jų darbas vis mažai buvo pa džia įsikūnyti ir tuomi vėl apturė broso ir poto ji liko mokslinio tar
21 d. sausio užsimezgė čia pir tiesiok pasakius, ajigavingi.
niekur atsiliepimų iš publikos ne mutinė lietuviška draugijėlė, ku kie apskelbimai reikia iš musų gazų vamzdžiams arti upės, ’gazų sekmingu; kiti gyventojai patys ti svietiškas linksmybes, kurių įsi- dymo centru. •
Betyrinėjant ją ALi e buvo jiaį
j
darbininkai bijosi, kad vyriausias pumpavo vandenį iš savo Keltie- geidimas jų nealeidžia. Negalėda
išgirsi, nes publika moka geriau rion jau priguli 24 nariai. Vardas laikraščių išmesti.
tirta,
kad ji ntišaiš^r Ui biuht
vamzdis netaptų paganytas* jei Irių.
už&ilaikyti, žino, kur yra.
. . draugijėlės yra — Lietuvos Bro
2. Ageptai.
mos gi įsikūnyti, jos pasiduoda žudo svarumą. MeĄiunė
. ,
ir___
krar A tranas BakeviČia. j lių Mokslo draugija*. Ji pagrlbiKiekvienas laikraštis užlaiko sa tas atsitiktų, ta dali* ’Parifciaiis
24 d. sausio, vanduo Seinoje iki bent iliuzijai ir apsireiškia gy
sė,
kurioje
ji.
sėdėjoj
buvo
jiadeta
I pietų'ne žymiai pakilo, apie pava viems prie kiekvienos galiiftos pro
nė, priguli prie S. L. A., yra po vo agentus ėmėjų rinkimui. Bet (12—13 skyrius) netektų galo.
ant svarstyklo ir gerai pastebėta,
’
I§ ERNEST, PA.
jo čarteriu. Apart šelpimo ser ne visi agentai ištikimai savo už
Dar - vietomis kraštuose Seinos karę žirniaus paaugo, darbinius lai gos. Paprastai tas atsitinka žalin
kiek
viso sveria.
i ją ąky lai A5 ii. vasario anglių kasyklose at gančių ir laidojimo mirusių, ji už duotis pildo. Nekurie. rinkdami apsemtos
krautuvės >* 1cemento, vus iškėlė iki • pat tiltų.' vande guose, ar pavojinguose padėjimuo
bojo,
idant
ji
nieko
henumestų
ir
sitiko čia bai^ epliozija, kuri už siims tęipgi platinimu ajišvietimo už laikraščius pinigus, ėmėjus, nu maišai
ir- »* visokį
visoki a* tavorai niui pasidauginus, Seinos spėkos se, nes jos yra valdomos neapykan
už nieko nesilaikytų, t A ienok jx>
mušė 12 darbininkų ir kelis sunkiai ir mokslo, stengsis jier apšvietimą skriaudžia.
ramiai "• po 3'vamlleftiu. padidėjo, ji plačiau* pasipūtė, tos ir pavydo minčių, susirinkusių
Toki privalo būt ži teguli
dvylikos ar' dvi
sekundų ’ I
•mžeidė.
Terp užmuštų ir sužeistų pakelti musų tautą. Ji rengs pra nomi visiems leidėjams.
ar ant vietos plauko/’1 jai*! juos pradėjo veikti narsiau, pasiekė gelb- ncpasihaujanios kankynės laiku.
F.sapija nužudė
ietiivių nėra, nukentė vien rusinai kalbas, ragįs draugus prie skaity
nuneštų. t>i padarytų latata didelius Htančuis požeminius* kelius ir pylė Tąsyk Jos būva piktomis esybėmis,
>-Knygų kaino*.
, ,, 4
svarume.";
J*"'*
"savo vandenį su baisiii garmėjimu,
- ir slovakai, buvo ir vienas airišis. mo raštų. Vienu žodžiu, ji steng
.
Leidėjai privalytu knygas parda nuostolius.
bažnyčios vadinamomis Velniais.
1968’ . įdėtais
Darbai eina čia gerai, dirba kiek sis prirengti narius, kad jie galė vinėti vienodomis kainomis, t. y.
Bejicškant įsikūnijimo joms kar tirįnėjo tn š uiedi|minių
Alsiems |>arytiečiams pažįstama kurs, ūždamas lyg į bedugnę bevieną dieną. Ir iš kitur pribuvu tų. drauge su kitais musų broliais, kaip vienas, teip ir visi, kadangi
go
į
tamsias
žemės
skyles.
Žmo

tais
pasiseka užimti gyvas kūnas stų gaudytojai: Hėiieuard
graži sala, vadinam* “Saint Louis”
siam ne sunku darbas gauti.
stumti pirmyn musų tautišką vė nevienodumas kainų gimdo nesones
grūmėsi
vienas
už
kito
prie
tuo
tarpu
apleistas jį apgyvenai^ ringtoti,
apie ją yra jiolių tvora; van
amerikietis
Evera:
Lietuvių yra čia 17 šeimynų, o žienai • J. Stasiukelis.
lidariškumą, o juk pastarasis leidė duo augštai iškilo apie ją ir bėg tokių vietų, kad pamatyti tą įdo čios sielos; šitokį žmogų bažnyčia
pavienių apie 50. Vyrai ir mote
jams labai reikalingas;
j vadina “velnio apsėstu” ir jialiui)« •
damas, atnek* daugj bę medžių; se mų bangų reginį.
tardymų draugijos
I§ SYDNES MINE, N. S,
rėlės, jiems ne apsileizdamos mėg
4. Rašytojai (bendradarbiai).
25
d.
sausio
vanduo
inkilo
dar
šaviniui jo nuo velnio skaito jam \V. \V. Baggally tosips draugijos'
na papuvusi ttjora stena jų pri
CANADA.
sta alutį, maukti ,todėl užsiimti pra
5. Solidariškumas.
Jaiybos narys. Baggally mediii+ Į
spausta. Pasamdyti darbininkai ir augščiau, dabar griebėsi naujų dar egzortus.
Netoli nuo musų streikuoja 18
kilnesniais, žmonijos labui darbais
Be solidariškumo šiandie nei vie I šiaip žmonės nuo darbinių laivų tuščių vietų. Prasidėjo .pelaimės.
Bet paprastai atsiskyrusi dvasia nuf tyrinėjimui buvo atsidavęs per
kalų GJasby kasykloj. Streikierius na prekybos šaka negali gyvuoti
trūksta laiko, teipgi ir noro.
užsiima gelbėjimu salos, kiek galė Visokių medžių, malkų upėje be gali žmonėms apsireikšti,- kaip dva 35 metus; Feilding
aprūpina Amerikos unija United ir vystyties. tatai jr leidėjams vie
Darbininkas.
per«tojimo plaukė daugybes, dar sia — tykiai
veikdaiųos
į metų, ir amerikietis
dami stengiasi prašalinti suneštus
Mine Workers oi America. Strei nybė reikalinga. *
_
bininkai
sergėjo
tiltus
ir
stūmė
apylaisvį
gyvo
žmogaus
antadvasį;
medžius.
ttipgi apie pertiek ir,
IŠ AVATERBURY, CON.
kas tęsiasi 8 mėnuo, bet nėra vilties
medžius, kati neužsikimštų jiatil- ir jei joms pasiseka jis valdyti teip, dė, nei vienas jų per
SAšitvėrė čia nevedėlių draugi laimėti. • Mat kompanija pašaukė
A’anduo apsėmė namus, kur gy tėse.
Reduktorių skyrius.
kaip jos nori, tai šito veikiamojo buvo matęs jokių psyc
ją. Nariai moka 50c. įstojimo ir iš kitur streiklaužių. Apsitvėrė
vena "gelbėtojai įpuolusių į van
1. Etika.
V ienoj vietoj pakavojimui v\no tarpininko apigardoje jos gali pa
25c, mėnesinės. Jeigu kas apsive tvoromis visas kasyklas, apvedė,
laikraščiams dora-labai reikalin denį” ir prižiiiriiiti laivininkystę. bačkų 12 /skyriuj “Atrepots de daryti savo tarpines, tam tikras,
stoj tas bus iš draugijos išmestas elektrikiniais dratais ir viduj užlai ga, kadangi be jos nėra galima Teip vadinamoj, senojoj daly j mie Bercy”, kur esti gatvės ir gyvena n botas veikmes be jokios matomos mis, ar kurios nebūtų rodęsi jiems H
ir nieko negaus, (tas ir supranta ko streiklaužius. Jie biauriai už>- mums toli nukeliauti. Asmeniški sto Citie, gulinčioj * ant salos vi daugelis žmonių; pastatė keletą ma priežasties, k. a. į sieną beldimas, aiškiai apgavingomis,
ma, jeigu draugija nevedėlių. Kas laikomi, trečdalis guli ligonbutyj reikalai privalo nuo laikraščių skil duryj Seinos, visų namų kelderiai šinų ir traukė vandenį atgal į Upę. rakandų girgždėjimas, nepasiekia klastas susekti jiems buvo lengva,!
mano apsivesti 'ir tikisi iš drau sužeistų' ,ncs tai menkai išlavinti; čių išnykti, o ypatingai nepatinka pilni vandens, o gatvė "do l rsins
Gatvėse iškirstos skylės, kitos mų daiktų judinimas ir akmenų rington buvo mėgėja,!įs magikais ir
gijos naudą turėti, tas į tokią drau geras kalnakasys neskebaus. Kom mų sau asmenų iškoneveikinimai. išrodo kaip gatvė A’enecijoj.
dar kertamos, į jas įstato dūdas if lekiojimas. Šitos dvasios per sa
giją "Uesirašys. Red.).
panija priėmė visokių valkatų nuo Laikraščių priderystė — žmoniją
A ienoj vietoj, kur užlaikomą vi ugnagesiai traukia vandenį; dirba vo .tarpininką pasako gyviems jų
mas slaptybes. Taip
ll'aterburio l aikinas.
gatvių, kur tik kokį sugriebė.
tobulinti.
1
soks maistas kareivi jai “Manuten- ir naktimis.
t laimę ar nelaimę ir kitokius busi susekti Eusapijos Mastas ,kad 'ir|.‘
Glasby kasyklose dirbo pirmiau
2. Korespondencijos.
,
tion Militaire", keldcryp yra van
25 d. sausio pribuvo ugnagesiai mus ^uotikius.
kasžin-ką. Tyrinėjirti uij jie pasikvilį
t
Iš FAYETTE CITY, PA.
8000 darbininkų, dabargi 5000,
Visiems žinoma lietuviškų laik dens 80 centimetrų ; ugnegesiai no ir į gatvę “Boulevard Saint GerMc|cslūiinkai iš šitų dvasių tar- rė vietą viešbutyje, kuriame jie '
Strci- raščių, korespondencijos. Nerasi ri jį išgauti, bet dirba be pasiseki main” pn. 2 gelbėti vieno kantoro pinipkų, arba • kaip juos vadina, , _
Lietuvių yra čia apie 20 šeimy strepktįoja, 3000 dirba.
_
. , [petitaiI tiks- į
nų išsimėčiusių po visą miestelį. kieriai, matydami, jog gero nėra, anose retkarčiais nei teisybės, nei mo: atsiradęs vanduo ir kelderyj kelderį, aplinkui tą gatvę namai, mediumų stebuklų tik juodus da patįs buvo apsistoję.
lui jie ištaisė tris kambariu< gre| Pavienių bus kitą tiek, bet tie per pra|ė antį, kad liautųsi dirbę, kad tendencijos. Korespondentai, nors “Įlospitales Boucicaut”.
restauracijos iki slenksčio vande ro ir tankiai juos sugauna žmones ta. Vidurinį kambarį jie pasksri ‘
daug į rudį įsimylėję, tai neturi eitų išvien prieš kompaniją, bet ne visi, reikalauja sutvarkymo. Me
beapgaudinėjant su paprastų 111a- tardymams, o du
ibąriu1 iš ša-t
A ienoj dalyj 'Paryžiaus gatvėje, nyj, žemoj vietoj vanduo pusiau
laiko kuom nors naudingu užsiimti. tas prašymas buvo be pasekmių. lagius viešai reikia įvardinti.
durų, jis yra įsigavęs per apatines gijos priemonių pagelha. Bet bu- lių užėmė patįs;
"Auteuil
”
,
naujai
prie
upės
užtvino,
N
Lietuviškos draugijos nėra čia nei Kompanija partraukė 500 kareivių
3. Pseudonymai.
va ir toki atsitikimai, kur moksli barių prieš kiekvieną '.p>$ėdį buvo
skyles.
gyventojai
išvaryti.
Subatoj
22
d.
jokios. Mat čia'mažai yra su pagelbon. Nėra tos dienos, kad *4. Straipsnių ir korespondencijų
Vienoje automobilių dirbtuvėje ninkai neranda jokios apgavybės užrakinamos; langai tęipgi buvo j
sausio, ant 4 va^ P°
prantančių naudą vienybės. Susi nebūtų susirėmimų. Sydnes Mine perspaudinimai.
12000 darbininkų neteko darbo, nes ir šitų mediumų daromi stebuklai uždarinejami drūtai MfĮ langavėrčs.
komisierius išvarė iš tos gatvės
rinkimų teipgi nei jokių nebūva.
darbininkai sušaukė generališką mi
5. Rašyba.
vanduo apsėmė ją; pabrike tvry reikia paskaitąti ^tikrais, (ir Eusaužleidžiamo*. Kadangi Stie kam-Į į j
■į Darbai šiudm tarpu gerai eina.l tingą ir nutarė rašyti ir melsti Re
Kaip žinoma, pas mus rašyba 160 žm. ir vieną biedną senukę 73 buvo pusantro metro vandens; jis piją Varšavoj sugriebė. Red.).
bariai buvo ant penktų Ipbų ir terp^
metų
;
senutė
tapo
išnešta
ant
pe

dirba Visos anglių kasyklos, kurių dakcijų visų laikraščių atspauzdinti marga kaip genys. Vieni vienaip
Tokia stebukladare yra dabar) langų nebuvo jokio susisiekimo, į ‘J
susimaišė su chemiškais maišalais,
čia yra didelė daugybė. Bet uždar musų straipsnį. Manome, kad darbi rašo, kiti tuos pačius žodžius ki čių vieno savo kaimyno.
atsiradę ugnis, ir beveik visa sude viena italė, gyvenanti ** Neapolyj, o iki žemei buvo apie 50 pėdų, tai f
Kitose gatvėse vanduo umu lai
biai nėgeriausi. kadangi visos ka ninkai, perskaitę jį nevažiuos čion taip. Stcngtics kiek galima prisi
Eusapija Palladino. Ją aplankė išiauko jokio susinėsimo nereikėjo \
gė, nors stovėjo vandenyj.
ku
išsiliejo ant vieno metro giltaisyklas senos. Bijomės "kad neuž- darbo jieškoti ir kompanija negalės laikyti vienodumo.
Nežino ką daryti, su tiltu “Le kuone visi garsieji Europos moksli jiems bijotis. Asla btivcį koklinė,
Pinigiška pagelba, apleidusiem* gy
gimtų streikas, kuį§ gali užgimti daugiau parsikviesti kokioms ten
6. Bendradarbiai.
pont de L’etlma” kadangi jis yra ninkai ir nei vienam jos daromų kaip paprastai būva itališk >se naė
veninius
yra suteikiama.
nuo t d. balandžio.
skerdynėms. Buvo užklausta ska
7. Sąjunga.
žemas, bemaž visiškai apsemtas ir stebuklų nepavyko išaiškinti. To muosc; sienos buvo plyti ir ak22 sausio čia patiko nelaimė vie bų, kodėl jie čion važiuoja, žino ' Šitas programas pavit šutinis.
Gj venailtiejš aplink Pan'žtų, ku savo plačiais stulpais ‘užlaiko daug ki mokslavyriai, kaip neseniai mi menų teip kietos, kad sunku huvo
ną (lietuvį, p. Zemkų. Akmuo, nu dami, jog čia streikai? Jie atsakė, Jis pavedama musų laikraštijai rie kas dieną turi atvykti į Pary vandens, manomi vidurinį lanką ręs prof. Lambroso; Paryžiaus vinis ^klti.
puolęs nuo viršaus, nukirto jam kad nežinojo, o atvažiavę, turi plačiau apdirbti, kas bus sunaudo žių darban, yra nelaimingais: trau perlaužti su pagelto dinamito.
psychologiškojo instituto narys, ru
Jie padarė perdarinį, pakabin-,
vieną pirštą, o kitą baisiai sumalė. dirbti, badu mirt nesinori, namie ta suvažiavime. Regis ateinančio kinis iš Orieanso, kuris daugumą jų
sas M. Jurjevič; garsusis žvaigždarni
dvi juodas kurtinas per vie
Čia. pasitaiko daug sužeidimų ir likę, pačios, vaikai, reikia jiems kovo 17 ir 18 dienose suvažiavi gabeno į Paryžių sustoja kadan ryžiaus be namų.
dininkas M. Flamarionas; Pcterną
kambario
kertę, padarydami
maitsą rūpinti, 6 kitur negalima mas
,
užmušimų.
nesuspės įvykti, nes lieka trum gi jo kelias vandens apsemta*. Tą
Upėj Seina matė kelintą, plau
trikampę vietą kokių
pėdų
pokas laikas. Kuomet laikraštija kelią inžinieriai mėgino pervažiuo kiančių žmonių prigėrusių, bet su burgo universiteto zoologijos pro
Lietuvio vertelgos čia nėra nei darbo gauti,
gylio. Šitame perdarinyj jie pa
Antanas Bagdonas.
plačiau apkalbės programą, pro- ti, bandymo trukiu, bet nepavyko, gauti juos nepasisekė.
fesorius, M. Wagner; garsus moks dėjo mažą trikampį stalelį,įklau
vieno, tai žmogui reikalingą daik
gramo
rengimo
komitetas
paskirs
turėjo atsitraukti.
u 1
Ar vanduo kils dar augščiaus ir lininkas lenkas Dr. Ochorovič ir
tą, reikia pirkti njio žydelių; ir ru
santį viešbučiui: ant jo padėjo;
visa virtynė kitų tyrinėjo ją. Vi
suvaživimo
laiką.
Iš
BELLSHILL,
ŠKOTIJOJ.
|
di lietuviams žydeliai pristato, o
Tramvajai elektriką ir garu va kas dėsis Paryžiuje, pamatysim vė
visokiu^ muzikahnius instrumen
si, kas ją matė jos stebuklus da
Z. Ilgūnas.
19 d. sausio Huttoringo anglių Programa Rengimo Komitetas.
lietuviai tik jį išgeria ir žydeliui
romi, vaikščioja po Paryžių ne vi liaus.
tus, k. a.: varpelį, budinuką. skar
rant, pripažino tikrais. .Ameriko
pinigus užmoka.
kasyklose atsitiko nelaimė. Ke
p.
sur, požeminiai gelžkeliai apsemti,
dinį trimitėlį. muzikaHnę krabę ir
nas Heraward Carrington, kuris
liant darbininkus į viršų, 3 vai. po
žaislapijanį; šitie daiktai paprastai
stoty*, vandenyj.
daug
mediumų apgavybių parodė,
pietų mašinistas nesulaikė karo,
IŠ HRlDGEPt^RTO, CON.
yra
jos vartojama posėdžiuose
Metropolitenas (požeminis-elek- 1 • EUSAPIJA PALLADINO.
ta Anas Paryžiuje.
Musų mieste \ atsilanke garsus bet iškėlė iki ratų. Tas atsimušęs
Spiritybė yra tai savotiškas ti Palladinos apraiškas pripažino tik Perdarymo kertėj, už stalelio pa- '
triškas trūkis) tebeina tik vieto
romis. Su tikru įsitikinimu ir
Piancuzijoje dėl didelių lytų lalietuviškas dainonus ir .muzikas į ratus ir nutrąųkęs virvę, krito
F
mis; vandeniui kįlant, jis bus pri kėjimas į žmogaus nematybę. Jam kašrčiu jis sako: “Aš mačiau sta dėjo jie mažą gitarą., '
ir
su
drasbai
užtvino
upės.
Upė
Seina,
Mikas Petrauskas. 1 d. vasario žaibo greitumu žemyn
panašus tikėjimas buvo pas se
Apšvietimui
kambario
jie
paka
verstas savo bėgimą sustabdyto vi
parengė
koncertą svetainėj ant kė į šmotus buvusius ant karo 8 kanti per Paryžių, patvino teip,
novės egyptieČins ir graikus, bet lus iškeltus oran be jokio matomo bino ties viduriu palubėj keturša
sur. Ties “Quai de la Rapce”
laikymo; mačiau kurtinas plevė
Hali Wamer Main str. Žmonių darbininkus. Žuvo 6 lietuviai ir kad gyvenantiems Paryžiuje, netoli
vanduo išpalengvo jau apima me-. viduriniais nietašimčiais šita teori suojant lyg nuo stipraus vėjo, už ką elektrinės šviesos kekę.j Iš tų
žuvo
šie
:
jos
pakraščių,
grėsė
pavojus.
du
anglai.
Lietuviai
psyti lietuviškų ir svetimų
tropoliteno stotis ,bet ngnagesiai ja buvo užmiršta, tik šioje gady darytame kambaryj prie uždarinė dvi bonelės buvo baltos, o dv5 įja’tšii..
Seinoje vanduo pradėjo kilti žy
prisirinko diktas pulkelis. Antdrius Vos i liūs, Vincas Ciapaa,
nėje ji atsirado v*.
dar stengiasi jąs gelbėti.
d-Mios įvairios jiajiego*: !|O,
■Mažiai užsilaikė (dar tik reik- Jonas Aiinskas Jurgis Alianskas, miai 21 d. sausio š. m. iš ryto, mik
iau vakare
t koncerto užsilaikytu Adoma* Pokicuius ii_ Jonas Br»

r. z.

*f
fir
voltų; šviesiausia švie
sa buvo paprasta i6-žvakinės pajtegoe žibykla; silpniausia, tam
priai raudona leido jiems matyti tik
kambario rakandų išveizdį; bet net
prie šitos silpniausios šviesos jie
visuomet galėjo matyt mediumės
rankas, veidą ir kūno išvaizdą. Bet
jiems, girdi, geriausios apraiškos
teko pamatyti prie vaiskios švie
sos. Tik šviesias pritemdžius jiems
- kartais »apraiškos išeidavo neaiš
kios, netikros ir nepatinkamos.
' f ' Skaitytojas gali klausti, kam rei
kalingas tas perdarinis, ar šviesų
pritemdinimas ? Kaip mediumai sa
ko, tai tas reikalinga dvasių apsi
reiškimo palengvinimui. Perdarinys reikalingas, kaip Eusapija sa
ko,- “sukoncentravimui ir palaiky
mui magnetinio tekalo”, kuris iš
einąs iš jos ■ asmens ir kurį dvasios
▼artoją apraiškų padarymui, ši
tą perdarinį varteja visi mediu-

Tikejhng Istorijos Rankvedis
Farašč, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis

kojo laiko (18—20 dinastijos), visame kame vienodų vie^
nas su kitu. Iš didesnės dalies tai yra maž- daug
„
didoki
tekstų rinkiniai, kurie skaitosi būtinais velioniuf°ir dėltd
dėjosi kapan drauge su juo. Pirmiaus šitie patys tek?
štai buvo rašoma ant^kapų ar rakštų sienų, paskui pra
dėjo juos dėti numirėliui į rankas knygos pavidale; vienok
daugelis skirsnių likosi dar ant rakštų sienų. Naville, išlei^lęs puikią~~tS&-3G dinastijos tekstų laidą mirusių knygos,
šermeniniuose papirusuose atrado apie 160 didelių ir mažų
tekstų arba skirsnių; tam tikros tvarkos šitų nuotraukų su
taikyme, matomai, nebuvo, šermeniniai saitiškojo perijodo
tekstai turi rinkinio išžiūrą, tam tikroj sistematiškoj
-l^saL
tvarkoj,
kurios pagrindas nėra mums supranJanas. Šita
Teipgi mediumai reikalauja tam
me
surėdyme
knyga 1842 m. buvo išleista, Lepsiuso Turine
tikrų sąlygų, kurios, kaip jie sako.
sulyg vieno labai pilno egzemplioriaus. Daugelis skirsnių
raišką. Iš tų sąlygų matomai vie čion visiškai perkeista ir 24 iš jų, randami saitiškame su
na yra tamsa. . Kaipo priežastį rėdyme, nebuvo dar surasti senovės papirusuose; saitiškas
tam jie paduota tą, kad šviesa yra kodeksas turėjo, rods, 165 skirsnius, kurių keturi paskuti
labai sklaidanti daryklė, turinti pa niai paprastai skaitoma kaipo priedas. Šitam šermeninių
togias, bet stiprias ypatybes ir kad tekstų rinkiniui egyptiečiai davė vardą: “Knyga apie pert
turint reikalą su tokiomis plono em geru”, kuris išsireiškimas egyptologų įvairiai yra aiš
mis sąlygomis, kokios atsitinka kinamas: vieni išverčia jį kaipo “Išėjimas iš dienos”, kiti
posėdžiuose, šviesa reikia prigesin — “Išėjimas bėgyje dienos”. Kartais šitas rinkinys va
ti, nes ji naikina iššauktas ploną dinama “Knyga mirusio tobulinimos”. Champollion anks
sias spėkas ir išdėsto pavidalus, čiau kitų atkreipė atidžią į šitą veikalą, randamą daugely
kurie šeip galėtų “sumedžiagėti” je egzempliorių ir pavadino jį šermeniniu ritualu “Rituel
(pavirsti į medžiagą). f Su šituo ^funeraire”, de Ruge gi stengiasi palaikyti šitą vardą prie
Carringtonas susitaiko, kad tas ga šingai Lepsiuso priešmimamsi. Beveik tikrai galima pasa
li būti teisybė. Rods ,tamsa yra kyti, j°g šitas veikalas neturi nieko bendro su ritualu; grei
geru daiktu apgavybėms paslėpti. čiau jis yra įnirusiems rankvedžiu, tam tikru keliarodžiu
Bet kad jų Eusapija negalėjo ap sviete anapus kapo ir visi tekstai yra skiriami numirėlio
gaudinėti, pasinaudodama kokiais naudojimuisi po mirčiai ir palaidojimui. Lepsiuso duotas
savo pagelbininkais, tai jis tvirtai vardas “mirusių knyga“ įėjo abelnai vartonėn.
tiki, nes viena, jie tuos tardymus
Daugelis skirsnių tėbiškos mirusių knygos žinoma
darė pas save užrakintuose vieš mums iš-vidurinio perijodo tekstų, bet jie, neužginčijamai,
bučio kambariuose; <®ntra,.jic vi yra daug senesni. Septynioliktas skirsny s jau 12tos dina
suomet gerai matydavo visą kam stijos gadynėje buvo aprašytas triguba f>asergėj>mų eile,
barį ir jame daiktus. Priegtam jie pradžia gi jo, turbut, priguli prie pačių pirmabuvinm laikų.
perdarinį, stalą, instrumentus ir Tą patį beveik galima pasakyti apie visas rinkinio dalis,
. visus rakandus gerai peržiūrinėjo nors nėra galima nieko tikro pasakyti apie atskirų skirsnių
prieš kiekvieną posėdį ir po jo.
pradžią. Daugumas buvo nesuprantama naujojo perijodo
Nei vienas, kas matė posėdžio rašėjams, todėl nekartą įtėmijama liuosi teksto iškreipimai,
Veikmę į Eusapiją Palladino, — sąžiningi gi perrašinėtojai tankiai pridėdavo prie teksto
sako Carringtonas — negali abe nukrypusias jo įvairybes. Kaikuriuose skirsniuose nuro
joti ąpie jų tikrumą, kiek tas me- dyta, jog jie r£sta prie vieno ar kito pirmesnių jų dinastijų
diumę liečia. Posėdžio pabaigoje karaliaus, arba kad jie jo Įjarašjli. labai gali-boti, kad‘šitos
»ji būva apsilpus, apkvaitus, su buitys iš dalies sumanytos, idant tekstui priduoti didesnį au
pykstama širdžia, gležna, kartais toritetą, bet yra galimu ir tas, kad šitie skirsniai visgi pri
vemia ir mažai teatmena, kas sū klauso senesniam istoriškam laikui. Priešingai, kiti skirs
ja atsitiko per posėdį; kuomet jos niai yra sulyginamai vėlesnio atsiradimo: šitai, pirmieji 15
* veidas giliai susiraukšlėja, pasidaro skirsnių, o teipgi 125tas skirsnys, gangreit, yra naujesni už
mėlinai geltonas ir tarytum susi likusias rinkinio dalis. Prirodymu gana didelio senumo,
traukia kuone per pusę savo di- “mirusių knygos” yra tas, kad joje nė kartą nėra paminėta
durrio.
Priegtam daug nenorma- tėbiškasis Amono kultas. Šitie tekstai, matomai, atsirado
lybių atsitinka be pačių apraiškų. anksčiau negu Amonas su naujos viešpatystės pradžia už
Šiteipos, per vieną posėdį, Genovos ėmė pirmą vietą šalę egyptinių dievų.
Mirusių knygoje
profesorius Morseli, būdamas tie- viršų turi Žemutinio Egypto teologija.
siarankiu pasidarė kairiu, kuomet
Šita knyga susideda iš labai įvairių elementų. Tūlos
Eusapija pati, būdama kaire, pasi
jos dalys, turbut, yra pirmapradinio ritualo liekanomis ir
darė tiesiaranke. Kitas įdomus ap
susideda iš žodžių ir maldų, perimtų nuo senų šermeniškų
sireiškimas tankiai matomas yra
apeigų;
ilgainiui gi jie dėjosi velioniui į burną. Tokiais
šitas: Ant Eusapijos kaktos kai
yra,
pav.,
skirsnys apie atidarymą mirusio burnos, apie ap
riajame šone yra randas, apie colio
rūpinimą
jo
burtiškais pabūklais, teipgi skirsnys apie amu
ilgio, iŠ kurio per posėdį ir po po
letas
mumijai
ar karstui. Visa skirsnių eilė tikslu turi ap
sėdžio išeina nesuprantama šalta
saugojimą
velionio
nuo žalčių ir baidyklių ir jų turinys
pusnis, aiškiai pajaučiama ranka.
kaipir
paties
velionio
atkalbamas, bet šitie tekstai podraug
Pridėjus termometrą gyvsidabris
turi
didelį
panašumą
burtiškiems piramidinių tekstų užžanupuola trimi ar keturiais laips
dams,
kurie
turėjo
būti
mumijoms apsaugojimu. Kiti skirs
niais. Tuo j aus. augščiau šito ra
niai
mumijai
duoda
reikalingus
nurodymus pergalėjimui
žo yra balta plaukų sriuoga; kiti
visokių
sunkenybių
gyvenime
anapus
kapo. Žinoma, męs
plaukai yra tamsiai žyli. Kartą po
neturime
išgalės
nuodugniaus
peržiūrėti
į visus šituos tek
posėdžiui Carringtonas ištyrė šitą
stus;
čion
nurodysime
tik
svarbiausius
jų.
15tas skirsnys
landą .pats, paliesdamas jį savo
yra
hyrhnu
saulės
garbei;
17tas
išrodo
kaipir
čielas, užbaig
pirštais ir aiškiai jautė šaltą pusnį,
tas
ir
paduoda
labai
seną
teologišką
ir
kosmogonišką
sistę'tturį patyrė visi. Jie uždengė memą.
Skirsnys
64tas
yra
savo
budo
sutrauka
visos
knygos
Jiumei burną ir nosį rankomis ir,
sulaikė savo kvapą, bet pusnis vis ir kaikuriuose rankraščiuose turi užvardinimą: “Skirsnys,
' buyo- Gabaus, ištyrimui Jiąliucį- išguldąs visus skirsnius viename skirsnyje apie išėjimą iš
naėijos prileidimo jie pridėjo jfi dienos”. 125tas skirsnys yra visuotinai žinoma teismo re
prie kaktos plonos popieros šmo gykla, kur priešais Oziriso mirusių teisyklą yra duodamas
telį 2 colių pločio ir 3c. ilgio, už teismiškas nusprendimas. Skirsnys 130tas ir sekanti pasa
dengus jai burną ir nosį ir sulai- koja apie velionio kelionę dievo- Ra eldijoje.
Mirusių knyga yra pirmos rųšies versme; ant nelaimės,
v kydami kvapą patįs. Šita pbpierė' lė kelis kartus buvo smarkiai .nu jo tekstai tankiai yra nesuprantami. Išversti jie, abelnai,
pūsta, ant galo teip smarkiai, kad labai blogai, nežiūrint į daugybę nuorašų, teip kad kritikos
ji riet apsivyniojo aplink koteli, darbas, kuri turi paduoti mums šitą veikalą pilnai supran
tamame ir prieinamame pavidale, toli gražu nėra dar pri
prie kurio ji buvo prikergta.
L
Teip pat kitas įdomus apsireiš vesta prie galo, nežiūrint į tokių rimtų veikalų buvimą, kaip
kimas tankiai yra pastebiamas pas Maspero ir Le Page-Renoufo ištyrinėjimai.
Eusapiją posėdyje. Josios sijo
Savo budo tikėjimiškų raštų grupa pasiekė mus iš tėnas pamaži išsipučia lyg kad nuo biškųjų karalių rakštų*). Visi jie radosi naujos viešpatijos
pusnies iš vidaus. Šiteip, atsitikus
Carringtonas paprašė jos leisti jam
siitįną pačiupinėti. Ji leido. Ten
nebuvo jokio medžiaginio priešini
mosi ir anaiptol jokio, kieto kūno
išpučiančio sijoną. t Jam paspau
dus kelis kartus jis subliūško ir
vėl išsipūtė lyg laivo buorė leng
vo vėjo pučiama. Dvi moterįs ty
rinėtojų paimtos išrengė ją gražiai
ir jokios mechanybės nerado pas
ją. ■
Šeštame posėdy j tyrinėtojai ma
tė ir jautė pasmėlusias baltas ran
kas išsikišančias iš-už perdarinio
s kurtinų ir smarkiai nutveriant juos
ir judinant medžiaginius daiktus
kuomet mediumės abi rankos buvo
;

(T«m ant penkto jw»l-)

•) E. Lefebure, Les bypogees Toyaux de Thebes I—II, 1886—1889;
si. Maspero, Et. de mythol. II, 1 ir sek.

gadynėje ir yra svarbiausiomis versmėmis apsipažinimui su
vyraujančia tuomet sauline teologija. Daugiausiai yra tai
litanijos saulės garbei**), iškilminės dievų giesmės, Sveiko
se) La litanle du soleil trad. et eomment per, Ed. NarlUe. Teita
et Planches, 1875. Record ot tha Past, 103 ir sek.

nančių saulę, tuosyk kaip dievo Ra laivas vakare pasiekia
įėjimą žemutinin svietam Ilgas turiningas litanijų tekstas
kartais atsitinka teipgi kaikuriuose šeiminiuose papirusuose
ir Navillie’io išleidime “mirusių knygos” patalpintas 180me
labai įdomią nuotrauką, apimančią legendą apie Ra*), kaip

ratans Mtffizeso III aukotinai didiems lems saiies šventnamiams. Šitas papirusas gana gerai supažindina mus su laološaliska valdžia ir neiŠpasakoma kunigų svarba ir suteikia į
svarbius nurodymus sulyg kulto.
f;
• -|
dabar pažvelgsime į vėlesnius egvptiškos istorijos “
t* SU ™ls,st.ebėiimu Pamatysime, jog saitiškoji kuL 1
! *•) «. leąuier. La livre de ce qu’il y a dane F Hadu, 1894; slg.
Maspero
de myth. U, 27 Ir sek.
»«ka piramidę gadynės kultūrą. (Tekstai- var
tai kuone 3000 metų atgal, vėl įeina vartojimam Kapai
kusfttose'raštuose mus pasiekė ir kita sutrumpinta šito vei Ll^I^Tam1, tertOvišku budlL Šito perijodo rakštąi sukale! laida, be paveikslų, daugelyje egzempliorių. Kaip ir .
U1
1 bran^rfan1^ medžiagą. Syentnamiai,
mirkšių1 knygą, šitą raštą teipgi dėta kapan drauge su la :
!r ^Puošti Ptolomėjų ir romiškos valdžios gady
vonu. Jame pasakojama apie saulės kelionę jos eldijoje nėje, išrašyti mytologiškais parašais ir išpiešti "paveikslais;
bėgyje 12 nakties valandų ir pridedama, kad tai yra pilna svarbiausi jų Denderuose, Edfti ir Esneche. .Naudotis
SI
icKsiy kopija,
Kopija, užrašytų ant “paslaptybinio
pas
tekstų
namo” sienų
ais tekstais, žinoma, reikia su. tulu atsargumu^ kadangi iįe
j(sulyg Maspero
’, Oziriso rakšto).
■MM
M, * ‘Knyga apie vartus”, pa iro paskutinį egyptiškojo tikėjimo ir teologijos vysty
šneka apie, tą patį dalyką, tik nuo kitos, dogmatiškos at- mosi laipsnų. Kritiškas šitų apimingų tekS> paveikslų
žvalgos***). Išguldytą šituose raštuose mokslą peržiutardymas, be abejonės, nemaža pasitarnautų abekiam egvptiskojo
tikėjimo tyrinėjimo reikalui, bet šilas darbas egvpde myth.
n. 1U ir sek. tologams
neatrodo ypatingai patraukiančiu; juos baido keiJ
J.
. ’ kartais misliška* šitų rnkraščių raštai ir nemažiau
rėsime vėliaus. Karališkieji rakštai išlaikė mums ir kitus mįsliškas
mjshskas jų turinys.
mytologiškus tekstus, apimančius tolesnes, mums beveik ne
Be išskaitytų čion veikalų, kurie iki paskutinių egvmtisuprantamas tėbiškosios teologijos teorijas; kiti jų parašyti mes kultūros dienų buvo dideliame populiariškume paminė
slaptmgd raštu su pusiau gnostiškais paveikslais.
sime vėlesnio atsiradimo raštus, kurie buvo dedami vėlioJ /'Pridera teipgi laukti, kad senasis Egyptas drauge su
“I’an’ j* atsirado nuo mirusių knygos:; ant jų bent
daugybę, tikėjimiškų tekstų paliko mums ir pamaldų knygas.
reiskrai matome jos įtekmę. Tokia, pav., “Knyga arfe atTeip ištikto ir yra. Apie Oziriso kulto ritualą jo Abi(k>- sidtKimur, turėjusi, matomai, ypatingą garbę pas Amonoriškame šventrramyj męs atsižinome iš paveiksluotų jo'apra
Ka kunigus ir kuniges*); joje yra žavėjimai, su kurių pa
šymų ant šventnamio sienų.
Pamaldos ritualas dievui
Amonui ‘ tėbiškame šventamyj išsilaikė viename berlyniš- tu. PMt Jivdi5°k*2tLB UTre dM re8p,ratlon>’
rn,u r*
kame papiruse*). Ritualas pildomas balzamuojant lavoną,
• .
.
į
f r
gelba Izida atgaivino kūną savo brolio Ozirisio;.-vietomis
pastebiama joje didelis panašumas mirusių knygai; i
rasta Maspero paryžiskame ir bulgariškame papirusuose**).
pav., trumpa išteisinanti išpažintis primena 125tą skirsnį
------------ t---------— tai ‘ Knyga apie ėjimą per amžina•*) Maspero, Menu>lr« sar queiques Papyrus du Louvre, š 14—104.
stj ).
Graudžios Izidos ir Neftisės giesmės***) buvo
ivo
Iš dalies labai senas laidojimo ritualas, iš kurio didelės iš
) Bergmano. Das Buch vom Durchwandeln der EvizkalL 18?t:
traukos atsitinka jau piramidiniuose parašuose, geriausiai
ngb. d. k. Ak. d. Ak. d. Wlss. in Wlen.
Les tanentaUons d Isie « de Nephtis 1848;
žinomas iš tėbiškųjų karalių rakštų (su paveikslais) ir iš to paties versta —Horrack,
Rec. ot the Past, II, 117 ir sek.
papirusų bei rakštų vėlesniojo laiko***). Visi šitie veika.................................
teipgi labai prasiplatinusios; jas giedojo per dideles šventes
7 •“) Sklaparelli. U. Libro dėl Fu ne rali dei antie h i Egiziani, I—II,
su iemlapiais 1881—1890; Maspero. Et. de myth. I, 283 Ir sek.
Oziriso garbei šito dievo šventnamyje dvi moterys, kurios
turėjo nuduoti dvi seseris — Izidą ir Neftisę, apverkian
lai turi neišpasakomą vertę apsipažinimui su egyptiečių san- čias savo mirusį brolį. Teip pat “Litanija Sokaraf, iš-tikrų
protavimais apie pomyrinį gyvenimą.
yra šventine giesme, bet panašiai kitiems tolygiems veika
Magiškoji rašliavos naujos viešpatystės perijodo labai lams, paliečiantiems myrio dievus, jos turinys skaitėsi turįs
apstinga ir tyrinėjimui tikėjimo yra kuodidžiausios svarbos. magiškas ypatybes ir todėl ji buvo laikomą galinčia apsau
Ant nelaimės, šita sritis dar mažai težinoma. .Magiškasis goti numirėlį nuo blogo.
Britiškojo muziejaus papiruse,
Harriso papirusas britiškame muzėjume*) apima hymnus apimančiame abu tik ką paminėtus veikalus*), yra teipgi
------r.-4^ r-yya. “Knyga apie tai, kas yra Duat’a”, (vieta saulės buVimd fiakčia) ir “Knyga apie Gadesą”, arba, anot Maspero’
“Knyga apie vartus”; pirmutinis šitų veikalų turėjo didelį
populiari£kumą**). Be pilnos ir paveiksluotos laidos, išli-

•) F'Chabu, Le Papyrus magiąue Ha r ris. 1161; pataisytas vertimas
atspaustas? Melanges egyptologiqnes III, T. 2,
ir sek. ir Record ot

- •) E. A. W. Budge, The hteratic Pnpyrus ot Nesi -M Amsi: (Arebaif.
LII. 393—$08).
!

ir trečias, turėjusis, iš pradžių, matomai, pamaldišką vertę,
t** — “Knyga apie numetimą Apepi”, įdomi atsižinojimui
apie saulinį mvtą. Apie šitų veikalų senumą tuo tarpu ne
galima nieko pasakyti, remianties, turime medžiagą; tei
Rec. of the Rast. VI, 113 Ir sek. ; sl<. Pleyte, Edude sur un
sybė, jie randasi sulyginamai nesenuose nuorašuose, ir jie
Rouleau mągiąue du Musee, de Leide 1866.
'
vargiai tėra senėsni kaip 22ra dinastija. Magiškieji- iri
kieji; turihiškiejt ir kideniškieji magiškieji papirusai su mystiškieji paujesrriojo laiko veikalai gana skaitlingi, bet jų
teiks, be abejonės, gerą apštį teologiškiems tyrinėjimams, * pagarsinta labai nedaug. “Knyga Amenchotepo, Gapiso
sunaus’ **) ?— mystiškas raštas, vartojamas kaipo amuletą;
kaip tik męs apsipažinsime su jais arčiaus; viename turiniškų papirusų yra legendos dalis apie saulės dievą Ra***).
Maspero, Mera, sur quelques Papyrus du Louvre, p. $8.

' saulei garbei ir žavėjimus nuo krokodilių, žalčių, o laukinių
žvėrių ir teip-gi nuo “piktų akių”. Kitas magiškasis tek
stas britiškojo muzėjaus išverstas Birch’o**). Paryžiš-

••*) Le fe bu re — Aeg. Zeitschr, 1883, 37 ir sek.
•6

Didelė magiškųjų papirusų dalis apima žavėjimus nuo ligų
ir demonų ir nurodymus sulyg sutaisymo ir pašventinimo
amuletų. Pasiekę mus vaistininkiškieji rankvedžiai1) teip1) Rapyros Ebers, Laid. 9. Ebers I—II. 1875; Rapyros Ebers, Das
aelteete Buch ueber HeUkunde. Joachimo vertimas, 1890 m.

1
, . ..\
gi nėra liuosi nuo magiškų formulų, nors seip jie gana tei
singai daro diagnozas ligų ir prirašo nuo jų teisingus recep
tus; juose tankiai randi minima apie dievų ligas ir prime
nama magiški budai, kokiais anie išsigydę. Viename iš
britiškojo muzėjaus papirusų (Sallier IV*) yra rankvedis
•) Le calėndrier dės jours lutes et nefastes. TrsductioM. complėtė
par F. Chabu. 1870.

išrinkimui dienų, padarantis kaipir kalendorių laimingų ir
nelaimingų dienų su daugeliu mytiškų pasergėjimų sulyg
dievų istorijos. Ant nelaimės, šitas papirusas išsilaikė gana
blogai ir daugumas jame ikišiol liekasi mums nesupranta
mu, prie tam gi rasėjas pasitenkina tankiai tik priminimais,
kurie pražuvo mums be pėdsakio.
Su tikėjimiška naujosios viespatystės poezija apsipazystame iš visos hymnų eiles visokiems dievams; visi jie yra
panteistiškos varsos ir todėl mums ypatingai yra akyyi.
NėA galima tikrai atskirti pamaldinės poezijos nuo tikėjimiškos abelnai. Daugelis hymnų garbei Oziriso, Ra, Amo
no-Ra, NylHaus ir tt. išliko ant paminklų ir papirusų**).
••) Himnas Ozlrisnl, Rec. ot the Put,
Himnu Nykiui, iUid. N. Ser. III. 48 ir sek.;
dės Papyrus egypt. du musee de Boulaą, trad. et
1874; išversta teipgi, GodwIno Rec. ot the Put,

N. Ser. IV, 14 Ir sek.
Hymne a Amon - Ra
commente par E. Gebaut.
II. 121 ir sek.

Juose randame tankiausiai vienus ir tuos pačius stereoty.puotuą žodžius, kadangi kiekvieną dievą priimta buvo va
dinti ąugiįcittusiu, dievtj tėvu,, svieto sutvertoju ir tt Hymnai saulės garbei, patekusieji 15tam skirsnin minisių knygos
sulvg tolaikinio kainojimo pripažinami geriausiais. Hymnai
iš eretikiškojo karaliaus Amenchotepo IV gadynės dievo
saulėst.dieyo Ateno garbei, išlikę daugelyje nuorašų rakiuo
se Telj^el- A mama, suteikia mums vieninteles žinias apie jo
mokirųiną- Iš dailios naujo perijodo rašliavos įdomi pa
saka apie 4u brolius ypatingai yra akyva, kadangi paskuti
nė jos. dalis lygiai tokia pati kaip pasakojimas apie Ozinsą*). Labai įdomus teipgi morališki Ani Bulakiškame pa-

paminėtas antraše žmogus buvo garsum ir išmintingu . ka
raliaus Amenchotepo III (18tos dinastijos vienlaikiu). .Ši
ta knvga yra vėlesnio laiko veikalu ir Amenchotepo vardas
duotąs jai tik įgijimui didelio užsitikėjimo jos raganiška
galybe.
-Peržiūrėti čion veikalai padaro tik, rasi, menką dalį
tikėjimiškos Egypto rašliavos dalį; daug esamo muzėjuose
lygšiol dar nėra garsinta; teipgi daugelis naujų radinių ga
benama kas metas iš Nyhaus klonio, kurie paduoda vis
naujesnius faktus sulyg senovės egyptiečio gyveninžb J pa
žiūrų. Egyptiškojo tikėjimo vaizdas, kurį męs bandysime
nupiešti, pasiremdami esančiomis versmėmis, būtinai bus
netikras, vienpusiškas ir su spragomis. Kaip įkišiolai naudojomėsi moksliška medžiaga, išsiaiškins sekančioj skaidmoj.

19. SKIRTUMAS PAŽVALGŲ Į EGYPTISKA. į
TIKĖJIMĄ.
A'usisisnftmo Kaitai. Abelnai s pdaekėjimai ir a bei na egyptinl
kėjimo apyraia galima rasti psirestuoee augščiau aU-lno budo veikai
Beto: R. Lepšius. Ceber then ersten aeffyptūchen Goetterkreia und
Bntatehvnp, (1851 m.); P. PierrttJ Im
mythologfe egyptienne (1879); Le patttheon eizyptiea (1881); R.
Renouf. Lectares- on the Origin and Grovcth of the nelipto* at illoit
by the Keligion of ancient Eoypt (1879); R. Pietachmann, Der o-pypt i
Fetischdienst und Ooetterlanbe. Prolegomena zur aegyptiachen Mythol
(Zeitechr. t EtbnoL 1878); K. P. Tiele, Gezchiedenia van den GoMi
4* de Gudheid I, 1893 (vokikkas vertimas G. Gericho 1, 1, 1895)il' Į.
Liebiein, Gammelaegyptiak Meligion I—IV 1883—86; hito autoriaus pažvalgos trumpai išdėta nedidelėj knygelėj: Egyptian iielt!7'onį‘ 1884; H.
Drugsch. ReHgion and Mythologie der alten Aegypter, 1888; F. von Strausą
und Torney, Der altoegyptitche Goetterglavbe I—II, 1888—96; S. Lefėh|>r«,
L'etvde de la religioa egyptienne; 8on etat actuel et sėt (oudittontįiiR.[ H.
R. 1886), A. Wiedemann, Die Kettgion tįpr alten Aegypter. (18»fl), R. V.
Lansone. Diaionario di mitologia egizia, (1881—88). apima ahjektyvilkį
ihUjimą medžiagos. Labai svarbąa Maspero’ straipsniai R H. R. i ksiO—
1896 m., surinkti ir Ulnaujo išduoti, Etudee de :n'} tholiogiė et d’archeologie
egyptiennea I—II, 1893.

' •

Iš pirmo karto pamėginus apsipažinti su šiolaikiųiu
moksliškų apie egyptinį tikėjimą suradimų padėjimu, tuojaus pastebiame didelį skirtumą pažvalgų labiausiai atsi
žymėjusių egyptologų. Nenoroms pasijunti esąs ant-slidaus
kelio ir tuojaus pamatai, jog hipotėzos ir drąsus sustaDmai
tik iš dalies uždengia dideles tikro trobesio spragas. Dau
gelis pamatinių klausimų liekasi be atsakymo; kadangi tas
nėra galimu sulyg surinktos moksliškos medžiagas; prietam vėl, žiūrėk, ir užkliūvi už priešgynybių, tankiai atmetan
čių viena kitą. To visko priežasties, žinoma, reikia jiešjcoti,
iš dalies, tolydžio augamame pažinime kalbos, paskui vien- x
vai pridedamoj medžiagoj ir, antgak), įvairiame autorių
•) Vertimu Le Page-Renoufo, Record of the PMt, H, 137 ir sek.
kompetentiškume; svarbiausia gi priežastis yra skirtume
te MupOTo, tfontes popnlairee, 1 Ed. 1 Ir mk.
abelnos pažiūros į egyptinę civilizaciją ir nevienodume atpiruse žodžiai**). Jie suteikia progą arčiaus susipažinti žvalgos taškų, nuo kurių tyrinėtojai žiuri į savo uždavinį._
Graikai egyptiškame tikėjime matė pagrindą visokiai
_ -f — <— Llterotolocie I—II. iMh maxlmee du Beribe Anl,
išminčiai ir giliai mąsčiai; todėl jie visokiais budais sten
1878—1878;
AmsIlBO. LA morsie
gėsi suvesti ryšius savo dievų ir egyptiškųjų; tokius gi apde Boulafl, Na 4 1891.
sireiškimiis, kaip gyvulių garbinimas, nepritinkančius augšsu naujosios viešpatystės egyptiečių manymo budri ir do tesniam protiško išsilankstymo laipsniui, aiškino simboliškai.
riškomis idėjomis. Xš istoriškų dokumentų to paties skai Egyptmės kultūros savotiškumu ir senovybei jie turėjo guostaus tėbiškojo perijodo ypatingos atidžios tratas didelis pa-, donę, kurios pakirsti visai nebuvo galima. Tolygi išžiūra ,
pirusas Harris***) — didžiausias ts pasiekusių mus papt- atrado sau maž-daug reiškią išraišką ir dabartiniame nioks> i Egyptą ilgai buvo žiūrėta, kaipo į stebuklų šalį
kultūrą buvo vaizdyta raudonomis spalvomis; tik panĮ.J
r fe

r

M. Kotioptiicka.

*— Ko reikalaujate? ~ užklausi matyda
po skepetą ir dar kartą apsidairius tuščioj sta ventojus. Nepastovus gyventojai plaukdavo ma, kad mergina Sustojo palei duriš.
laikomos tyrinėtojų rankose ir maboj, išėjo.
bangomis. Amatninkai vagįs, imami iš vi
Onutč priėjo ir pabučiavo jai į ranką.
tomos jiems ant stalo. Šitahie po- sokių niekšų, darbininkai be darbo, tarnai
—
Norėčiau.
...
norėčiau.
..
sėdyj pirmu kartu mediumei užėjo
Vertė Pranas Siūlelis
abiejų lycly, žydai, kareiviai ir neaprybotos
VII.
Nežinojo kaip tą pasakyti.
tirpulys, gal dėl jos didesnio įsitįK
'
i
rųšies Ii uos nonai — tas viskas atsargiai die
— Eįkšę paskui mane
tarė Pajenčakie- kėjimo į juos. BaggaHy laikė jos
Pajenčakienės namas, norints ir nuošalyj ną? o minihmišT naktimis susirinkdavo, bardanė eidama į kambarius.
(Tąsa).
—---- -buvo, bet jame visuomet būdavo judėjimas.
dešinę ranką ir koją. ( arriągtonas /
miesi, taikindąųiiesi ir dalindamiesi iš ko di
Suterštas
uždangalas
pasijudino,
prasisky

kairiąją ranką ir koją (apsireiški-j
-7- Klausyk, tu norėjai .bėgt.... turėjova Žiūrint ant namuko nuo kazarmių, pirmiausiai desnė dalia patekdavo į ponios Pajenčakienės
rė
ir
uždengė
įėjusią
Onutę.
J
mai paprastai tankesni kairėje pu
eiti....
*
matėsi valgių krautuvėlė, kurios pusiau sti skrypias. ,[KoJ^ to urvo santikiai buvo su po-1
—
Ko
tai
tamsta
norėjai?
—
užklausė.
sėje), kuomet Teildingas sėdėjo
— Kalbėjo greitai, tyliai.
r
klinės durys, pajudintos, labai spiegiančiai licija— nežinia. V ienok melu butų pasakyti,
—
Norėčiau
čia
pasilikti
....
tarnauti
....
prieš
ją pas kitą stalo galą. Po
Manka dirstelėjo į ją.
r’
skambino. Tasai skambutis atsiliepdavo teip kad policija nežinotų apie jo gyvavimą. At
—
Pasilikt
?
Gal
dėlto,
kad
apvuosčius
vi

kelių
mažesnių , apsireiškimų • jie
— Kas man ten pab^imas! — sušuko tankiai, kad būvą galima spėti, jog toj. krau
bulai,, su policija Pajenčakienė turėjo kokius sus kampus — pabėgt?
matė
viršuj
jos galvos btitą daik
Duokite dar degtinės!
garsiai.
tuvėj buvo viskas, kas žmogui reikalinga. Bet tai senobinius nesusipratimus, dėlei panaikini
—
Nepabėgsiu
—
kurčiu
balsu
atsakė
Onu

tą
;
jis
buvo
daugiau palšas, apie
Onutė su baime apsidairė, bet niekas ne viduryj ji visiškai kitaip atrodė. Jos lenty
mo kurių kas sereda uždegdavo lemputę prieš tė. — Neturiu pas ką bėgti ?
6
ketv.
colių.
Jo tirštį ar sudėtį,
girdėjo.
nos buvo veik tuščios ir apdulkėję, tik ant že paveikslą Motinos Švenčiausios, o kas pėtny— Kas su jumis? Pabėgot iš apsibuvimo? jie sako, sunku yra pasakyti. Sitų,
Ji pasitraukė į šešėlį, į užpakalį triukš mesnių buvo su popierosais dėžutės, išdžiuvę
čia prieš Pono. Jėzaus. Bet žemesnieji atsto
sakytum, sumedziagė jusiu daiktų
mingos minios.
citrinos, paišeliai, tabakas, švaksas ir degtu vai tos priešingos valdžios, pavieniai paimti, O gal stačiai ?
švysčiojimai yra toki greiti/ kad
Mergina
tylėjo.
Anksti rytą žemsargis, perduodamas ka kai. Toliau sale stovėjo patarnaujančios mer turėjo prie Pajenčakienės kokį tai silpnumą,
jų
negalima ilgutil jnuttyti kaip se
—
Ilgai
kalėjote?
linius į rankas prasiblaivusio šaltyšiaus, pa ginos, kašutė su duona ir .pora dėžučių su nu kuris matėsi iš to, kad įeidavo piktai susirau
—
Tris
metus
....
kundą
ar dvi. Kartais šitie daik-tepliotais saldumynais vaikams. Vienam kam kę, o išeidavo besišypsanti, su maloniu raudo
sigedo vieno “numerio”.
tai
pasirodo
migiiniais, rukiniais
—
Fhiu!.
...
Tai
už
gerus
darbelius
ma

- Tris kart juos sustatė, tris kart skaitliavo, pe stovėjo sukrauti prakurų ryšuliai, kitame numu ant pirmiaus žiaurių veidų. /Kiti visiš tyt....
ir neaiškiais; kartais jie būva tvS
_
ir vis jam stokavo vieno. ’ Iš pradžių labai druskos maišas, gazas ir bulvių krūvelė. Tai kai ten neįeidavo. Apie šiuos paskutinius gal
tesniais ir be $kaidros>. bet nerib®
Mergina gal^ą nuleido.
taom susirūpino, paskui užpyko, ir keliems ka- veik viskas, kas buvo galima pamatyti pirmu vodama, Pajetačakienė dūsaudavo sunkiai ir
Staiga iš gyetines stubos išsiveržė riksmas, to išvyzdžio; kartais aiškios rafl
. liniam sudavė per sprandą, pagalios, matyda akies užmetimu. Toliau akys apsistodavo ant rūpestingai ir žiūrėdavo ant savo žalios skry
girdėjosi
stumdymaisi, muštynė.
kos matoma, su visa rankų išvaiymas, kad ir tas nieko negelbės, mostelėjo ran perkelinio uždangalo, kurs, pakabintas tarp nios. Apart to dar turėjo vieną rūpestį. ’ Po
Pajenčakienė
greit
atsikreipė
į
duris.
da
ir teip tvirtos, kad pajudina me
ka, užkeikė ir su valsčiaus raštininku, kurs su dviejų krautuvėlės spintų, dengė vedančius r licijoj žmonės keitėsi, o su juonti keisdavosi
—
O
kad
juos
ir
kur
su
tokiu
riksmu?
—
džiaginius
daiktus ar per kurtinas ’
Manka papirosą rūkydamas, juokavo, nuėjo tolymesnius namelio kambarius trepus. Tas laipsnis veiklumo ir energijos. Nėra nieko
tarė.
—
Vėl
bjaurybės
susimušė....
Dievo
griebia
tyrinėtojus
su tokiu smar
purvinas skuduras veik tolydžio drebėjo, tai pavojingesnio, kaip toki nauji žmonės, pakol
į smuklę susišildyt.
bausmė!.
...
kumu,
kad
tie
pašoka
savo krasėKaliniai patyliai juokėsi. Jie gerai žinojo nuo vėjo, tai nuo kokio tai prislėgto judėjimo, neapsipranta.
Šitos
baltos
rankos
visuomet
Klausė
valandėlę
laukdama,
bet
riksmas
*•
kurį buvo galima atspėti. Tas, kurs pabuvo
ko stokuoja.
Pas tokias tai duris, vėlybą žiemos vakarą, dauginosi. Kas blogiausia, kad jai pasirodė pranyksta už kurtinų; vadinas, jos
i L
Kruvina, be spindulių saulė jau pakilo virš toj krautuvėlėj nors valandą laiko, lengvai ga sustojo Onutė. Šaltas vėjas putė nuo Vislos,
esant svetimiems balsams. Ėjo pažiūrėti
žemės, kuomet Onutė, akių plota bėgdama lėjo patėmyti, kad daugumas čia ateinančių švilpiantis, perbėgdamas tuščius neapstatytas
— Palaukite čia truputį — tarė — tuo- kiniui savo pajiegų sekančiam ap
tuom pat vieškeliu, kuriuom atėjo, pasiekė ži klijantų, atsineša su savimi kokius tai punde namais plotus, keli medžiai prieš kazarmes jaus....
sireiškimui.
nomus sau užkaborius palei Vislą. Siuomi žy lius, pakelius, ryšulius ir kad daugelis net tų šlamėjo savo1 nuplikusiomis šakomis, ant gat
Nepabaigė dar, kuomet durys atsidarė ir Be šitų, daug kitų apsireiškimų
giu pabėgimas buvo, galima sakyt, be jokio ką nieko su savimi neatsineša, turi ką tai pasi vės nieko nebuvo, o kur nekur spingsantis ži pasirodė žemsargis. Už jo buvo antras, tre jie matė, antai: .stiprus vėjas pul
apsvarstymo, be apmąstymo, jeigu prie to ne- kuždėti su pardavinėjančia mergina. Ir vie- bintuvas rodosi daugino jos gjiią tamsybę.
te nuo perdarinio; bubnelis tris p©čias, gilumoj matėsi jų dapgybė.
. skaitysime balso, kuris mergelei šnabždėjo: mis ir kitus ji leizdavo už uždangalo, neilgai
Mergina
valandėlę
stovėjo,
drebėdama
nuo
das augštyn pašoko nuo aslos;
Tas
L
kuris
ėjo
pirmutinis,
šoko
prie
mergi

laikydama krautuvėj ir tuomet tai atsideng
“gelbėkis, nes pražųsi!”
šalčio
ir
kokio
tai
nežinomo
išgąsčio,
kuomet
įspaudas
molyj padarytas *šmėklir
nos
ir
nustvėrė
tą,
kas
jam
atrodė
paslėptu
Ji pati gal butų nusistebėjus, kad jai kas davo tie trįs trepai, vedanti į nedidelę stubą*, Pranciškonų bažnyčioj suskambino, Buvo po skepeta. Onutė suriko persigandus ir, pa
butų pasakęs, kad tai yra pabėgimas. “Geibė bet gana padoriai išpuoštą. Skrynios, spin kas tai tame skambėjime perimančię. Sus- likus žemsargiui rankose skepetą Su kniaukian Įdomu, kad jos protinis stovis
tos, lArnodės, viskas ten buvo užrakinėta, o
jos! tiktai”, — daugiap nieko.
yra vygdingestfi už jos- fizišką 5
augštai
. paklotos lovos palei sieną, kur buvo kambino kartą, sunkiai ir gailestingai susiū čiu katinu, kaip pašėlus puolėsi nuo trepu,
Likimas jai prijautė. Ėjo, ėja, iš karto tėbavo
ore,
sumaišė
vėjo
švilpimus
ir
nutik).
paskui per krautuvėlę, per duris ir, užšoko stovį. . Kelis kartus Eusapija buvo
mydama į vakarinę žvaigždę, paskui į rytinę. pilna paimu ir šventų paveikslų, suteikė visai Vėjas vėl pradėjo, išskleidė sparnus, sušvil ant žemsargio, kurs su kokiu tai milžinu ėmėsi, blogame upe dėl naminių kliaučių.
Iš vakaro, sutikdama žmonės, ėjo pamažiau. tai stabai rimtumo ir malonumo išvaizdą. Ma pė baisiai ir sniego stulpą pradėjo sukti. Ir tekina pasileido prie Vislos. Ausyse turėjo Tas privertė laukti apsireiškimų
Tai viens, tai kits “pagarbino” į ją; nieks žai, vienok, kas iš~atėjusių ilgai čionai užtruk vėl tyku. Onutė, drebančiomis lupomis pra švilpimą ir triukšmą, akyse ugnį. Rodėsi, daugiau kiip dvi valatv >. •
negalėjo spėti, kad tai toji sniulki, tamsi ypata, davo. Visi ėjo po kairei, kur, per pustamsių dėjo kalbėti “Anitiolas Dievo”; iš po skepetos tartum, ją vėjas neša. Paskui save girdėjo Įš* visa ko yra aiškiu, kad šitie
kamarėlę. įeidavo į žemą, suodiną, labai plačią
yra prasikaltėlė, pabėgėlė, areštantka.
atsitikimai su Eusapija Palladino
stubą, kur svarbiausią rietą užėmė didelis pe girdėjosi gailus kniaukimas Valentienės kati vejančius! balsą, priešais save matė upę. Kok
Tik kuomet nieko aplinkui nesimatė, ji ėjo čius ir arti jo stovintis ilgas stalas. _ Kitam no. Šnabždėdama makinališkai poterius, mer sai tai gailestingas balsas,įšaukė paskui ją: yra tikri; jeigu jie nurodo į būvi}
mą spėkos ar spėkų, pepripažin• skubina ir tik vėjas blaškė ir purtė jos menką kampe buvo kas tai panašaus į šieniką iš po gina su baime jiairėsi į užpakalį, o širdis jos “Onute, Onute!”
andaroką. Pagalios vėjas aprimo, bet margi kurio tarpais matėsi šviesios, tankios jaunes plakė, kokiame* tai keistame prislėgime.
Pribėgo prie kranto, užšoko ant ledo ir tų mos dienos fiziškojo mokslo,
tai jie reikia skaityti mokslia la
na vis skubinosi pirmvn ir pirmyn.
Vėl suskambino. Įtemptas, paniuręs, žiau puolė galva žemyn į vandenį.
niu ir senesnių vaikų galvutės. Debesys kar
Ėjo ir jos vargšė širdelė, dar jautė kokią čių durnų kybojo po lubomis. Į tą stubą die rus aidas mušė oran palengviu, pertraukianSumarmėjo vanduo ir užtiesė ant jos mė bai svarbiais.
- tai neaprybotą viltį.
ną vienok įeidavo atsargiai, kalbėdavo joje iš- mu dejavimu. O čia pat iš už upės lėkė vė lynus, paniurusius, kassyk toliau skriejančius
‘/Įėjus,į užkaborius, pasuko, darydama di tyko. Tik tarpais čia išsiverždavo vaikų bal jas, didžiai švilpdamas, nešdamas, tartum vandens sūkurio ratus.
NUQ “BIRUTfiS1
delę alkūnę, kad pasiekt Valentienę, perbut sai, tartum žvirblių čirškimas, greitai virstanti šauksmus, pagelbos šaukiančių. Ir vėl tyku.
Toj zvalandoj pribėgo žemsargis ir išvydo Šiuo lai
“Birutė” užsiėmusi
pasislėpus, dieną, o sutemus leistis toliau. Jai į kokį tai'verkšlenimą ir verksmą. Užtai nak Tik medžiai Į^rieš kazarmes girgždėjo, tai dvi tamsoje baltuojančias rankas, kurios iš pastatymu it scenos dviejų svar
bių veikalų^ “Blandos” ir'“Žlvi- (
sekėsi; sargo nebuvo vartuose. Įšoko į kel- tys čia būdavo triukšmingos, aiškios ir švie pasilenkdami,, tai« atsitięsdąmi. Mergina pa vandens išsikišo ir vėl nugrimzdo....
norę užtroškus. Įėjus į ilgą, tamsią priemenę, sios. Pečiuj virė puodai, ant stalo garavo baigė poterius ir jau norėjo įeiti, kuomet ant
Vėl-pas Pranciškonus ilgu dejavimu su lės”. Pirm ims veikalas jau per
nusistebėjo, kadangi čia .buvo dabar šviesiau, bliudai, atsilošę ant suolų atėjūnai rūkė, gėrė jos užėjo koks tai su maišu ant pečių einantis gaudė varpas.
nai buvo
pastatytas ant sce
negu paprastai. Paėjus toliau, išvydo, kad to dektinę. Tarp jų matėsi maži vaikai, kurie žmogus, kurs teipogi į krautuvėlę ėjo.
nos ir jį, turbut, didesnė dalis ChiVIII. .
ji šviesa išeina per Valentienės duris. Dar la teipgi gėrė, rūkė ir valgė.
cagos publikos atsimena. Šiuosmet d
— Kas čia po velnių? — užkeikė — kad
biau nusistebėjo ir ėjo toliau. Visur buvo ty
—
Na,
na!
—
kalbėjo
už dviejų mėnesių “Birutė” staito “Blindą” “Aušros** į
teip ant kelio stovėt? Eit, tai eit, o ne tai
Prie pečiaus tuomet atsistodavo pone Pa vietos neužimt!
ku. Pagalios priėjo prie durių ir atšokę nuo
jaunas gydytojas į sergančią kalinę, gulinčią draugijos naudai, ir tuomi nori iš-|
ių, tartum atstumta. Kambarys buvo visiškar^^ča^enė, ar^a. Paiepčevdca, jau patarpus
abelnoj
kalėjimo ligonbučio stuboj. — Na, na! pildyti prašymą nevien “Aušros”
Ji persigandus pasitraukė. Durys atsida
'!tuščias; tik viduryj, ant aslos gulėjo šiaudų moteriškė, galinti turėti arti šešiasdešimts me rė ir vėl užsidarė. Mergina pasiliko lauke šiądien visai neblogai atrodai, už kokios sąvai- draugijos,
tų. Jos mažos, rudos akys buvo tolydiniame abejojanti.
i
.
; pavienių ir ritu lietuvių, kurie atkūlys.
i■ tės tavę ir išleisiu. ’ .
judėjime,
o
judamas
galas
plonos,
raupais
ap

Sudavė
kelis
kart
per
pętį.
sikartotinai nori “Blindą” antr$
Dar Onutė neatsigavo, kuomet durys iš
Tuomet trečiu kartit suskambėjo varpas;
graužtos
nosies,
rodos
tik
vuostinėjo
aplinkui,
—
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—
tarė
pats
sati.
kartą
pamatyti ant scenos. Mat
priešais šugirgždėjo, o ant slenksčio sustojo
kylanti jo špižinės krutinės verksmai platinosi
ar
nesuvuos
ko.
Toji
nosis
ir
akys
laikė
ant
teip
labai
patiko šitas veikalas.
Ištikrųjų
ji
atrodė,
kad
su
kiekvienu
jos
moteriškė šu viedru rankose.
šaltam ore dideliais ratais, žadindami kokius
vadžių
audringus
:
tos
stubos
gyventojus,
iš
Didžiausia^
pastangas, J. vienok/
pasijudinimu
girdėsis,
aptrauktų
suvytusia
ir
— O pas ką jus? — užklausė.
tai tolymus aidus.
kurios,nepaisant
į
gerai
uždarytas
langynes
“
Birutė
”
dės
prie
pastatymo “Živi
prižiuvusią
odą,
kaulų
braškėjimas.
Bet kylanti iš naujo audra nuslopino juos
— Pas Valentienę, pas skalbėją... kaip
išsiverždavo net laukan riksmų ir muštynės
lės
”
.
Todėl
ji
pritraukti-savo
tar- .
—
Prižiūrėtoja!
—
atsikreipė
gydytojas
į
ir nunešė. Išgąstingas švilpimas perlėkė per
matąu ji iš čionai jau išsikraustė..
atbalsiai. Pajenčakienė kelis kart pati buvo
moteriškę
sergstančią
ligonius.
—
Ar
negalė

pan
vieną
įžymų
artistą-ifičgėją,
p.
kaminus, kreigus, paskui išsitiesė į dejavimus,
Žmona pradėjo galva linguoti.
bausta kalėjimu, kaipo vagilka; todėl ji da
Baltrušaitį,
kuris
buvo
vienu
iš
tumėt
duoti
ligonei
ką
nors
stipresnio,
truputį
»— Išsikraustė tamsta, išsikraustė! Tiek bar surimtėjo ir, mažai rizikuodama, tapo teip paskui į kurtų staugimą.
svarbiausių
rengėjų
“
Živilės
”
Bal

pieno,
buljono?.
...
Onutė vėl pradėjo poterius šnabždėti. Ne
tik, kad ne ji pati, o žmonės ją iškraustė. į .. vadinama “aferistka”.
timorėje,
kuomet
šita
tragedija
ta

Moteriškė
pečiais
truktelėjo
ir
rankomis
žinojo ar eit, ar ne. Kasžin kas ją laikė prieš
Ji žiurėjo į kalbančią, burną pravėrus....
po pirmu kartu statoma ant scenos.
”
Tokia
ypata
niekuomet
pati
nevagia.
Ji
tąs duris, rodėsi jai, kad vėjo švilpime girdi skėstelėjo.
— Motina švenčiausia! — sušnabždėjo už
P. Baltrušaitis pasiėmė reziseriaus
m
—
O
ką
stipresnio?
r
—
atsakė
—
gauna
priima ir parduoda vogtus daigtus ir laiko pas rūpestingą senos skalbėjos balsą, kuri šaukia:
valandėlės užspringusiu balsu.
užduotis ir Iceta “M Živilę* ” teip
su I
arbatos,
zupės.
....
tą
ką
ir
kitos.
i,
— Teip, teip mergužėle! Pasimirė senutė. save didesnį ar mažesnį žmonių skaitlių, susi “Onute! Onute!”.... Ji atsuko galvą prie
,beje,
su į
rengti
kaip
Baltimorėje
.beje,
Gydytojas
nekantriai
liežiuviu
plekštelėjo.
..Ką jus? Gal iš “familijos”? Mano Dieve! dedantį iš visokio amžiaus žmonių, kuriuos Į Vislos, šnabždėdama “amžiną atilsį”....
visais
efektais
it
gražumais,
kuriui
.
Susilaikė
vienok
ir,
atsigrįžęs
į
ligonę,
pataisė
Kartu nuo miesto pasigirdo greitas trepsė
Kaip dabar, tai jie visi atsiranda, pinigų vuo- “darbą” siunčia, išduodama jiems reikalingus
nei
nepažymėta
knygelėje
dėl
stokos
|
jai
pagalvį.
_'
■
,
i
stinėja.’... O kaip senutei nebuvo kam van prisakymus ir paliepimus. Vaikai suneša vog jimas, kurį lydėjo skambanti vaikų balsai.
— Negulėk teip tolydžio — tarė. — Mė vietos. Beto prie “BirtitisT prisitus daigtus, o gauna už tai sriubos bliudelį,
Keletas vaikų sustojo šalę žibintuvo. Var
dens lašą paduoti, tai nieko nebuvo. Vat, ap
dėjo ir kitan įžyriius veikėjas, p.
gink
truputį pasikelt, pasėdėt ant lovos.
leista ant senų metų mirė ir tiek. Gerai, kad arba kokį nors skarmalą ir nakvynę. Kas nie tė kasžin ką atydžiai, galvhs palenkę.
P. Bakutis, kpris teipjau savo laiku |'
Ji
pasijudino,
norėdama
išpildyt
paliepimą,
— Arba aš kvailas — kalbėjo vienas —
ponas Jėzus pasigailėjo ir atsiėmė pas save.... ko neatneša, teipogi gauna, apie ką liudyja
lošė
Baltintoje vieną iš svarbiau-į
bet
buvo
matoma,
kad
jai
tas
sunkiai
sekasi.
[o Onutė stovėjo tartum stulpas, įsmeigus mėlynumas ant mažiau gabesnių, arba mažiau viską bobai atiduot? Ką popierėlės, #ii po
"Živilėje
”. Tokiu bu du į
šių
rolių
“
2i
Prabėgantis
tarnas
įkišo
galvą
per
pusiau
/akis į šiaudų kulį ant aslos. Kaiminka dūsa laimingesnių. Aferistka imasi už darbo mit pierinės, ztegul jąs, bet keturdešimtis ir va praviras duris.
“
Birutė
”
gal
drąsiai
tikrinti, kad .
riai ir apgalvojus. Ji ne susikompromituos riokai, tai musų.
vo ir kalbėjo toliau: /
tragediją
geriau už
pastatys
šitą
—
Ponas
viršininkas
su
kokia
tai
ponia
bile kokiu išsirinkimu, ypač kaslink. vyresnių.
patvirtino mažiausias, gal — tarė.
— Žinoma,
— Keturias dienas kūnas stovėjo.... tai
pastatytas
tragedijas
visas
iki
šiol
Dar tuomet, kuomet pati sėdi kalėjime (vi kokių septynių metų. — Arba tai žmogus ne
ją išpūtė, Dieve duok jai dangaus karalystę,
(piicagoje
aiit
lietuviškos
scenos.
Gydytojas
išsyk
susiraukė,
paskui
prasi

sos aferistkos mat pereina tą eilę), įsižiūri
nusidirbi? Ar ne nušali?....
kad net baimė. Ir kaip negalėjo išpušti ? Juk
-Abiejų
veikalų
repeticijos
jau
blaivė,
ir,
pataisęs
balta
ranl^a
plaukus,
priėjo
sau jaunesnes merginas, globėjasi jomis, ati
tai ir liga tokia buvo, kad jai pirmiausia kojos
Ir
tartum
patvirtinimui
savo
žodžių,
min

seniai
daromos.
Vėliau
“
Birute
”
prie
durių.
į
duoda joms savo spirgučius, skolina muilą,
.tino, o paskui toliau ir toliau, o kaip prie šir
nutarė
statytį
ant
scenos
antrą
p.
/
džiojo
ant
vietos
smulkiomis
^kojomis
ir
drū

Draugystė artinosi. ‘
siulus, vaišina degtine, o tarpais užleidžia
dies daėjo, tai negalėjo pergalėtu nabagėlė.
čiai
traukė
|wnėlynavusią,
užriestą
nosiukę.
Nagorinoskioi
veikalą
“
Pileniečius
”
,
.
|
— Bet ką čia — kalbėjo mandagiu balsu
joms savo mėsos porciją, duodama kiekvienai
Vakar ją palaidojo.... O kaipgi. Ir tai, kad kalinei.
kuris
yra
dar
sunkesnis
negu
“
Živi/
—
Tik
dalyk,
Juozuk,
teisingai
!
—
primiponas viršininkas, — tai jau neleisiu tamstą,
’---ne manasis, tai dar iki šiądien butų gulėjus,
nė
trečias.
;k
pakol
nedasižinosiu, ar nėra kokio pavojaus. lė”, bet turėdjima dabar Savo tarpe U J
Kuomet atbūna bausmę, atlanko jąs, at
nes nebuvo už ką grabo riupirkti. Tik męs
Juozuks
ipsknaudė.
Gydytojas ! •— tarė, stovėdamas ant slenksčio, daugiau įžy ų artistų-mėgėjų pa-'
neša joms apelsinų, bulkų, tai porą grašių;
paskui apsitrusėm, į policiją davėm žinią ir
į svarbius žingsnius.
—
Kvailys!
Teisingai
aš
jam
dalysiu?
sidrąsina ž
— ar galima įeiti ?....’,
q rakandus pardavėm. Bet ką? Kaip savinin kuomet jau turi būti paliuosuota, aferistka jau O ar tu uždirbai šiądien ką nors!
ma pasta}tit lai-'
“
Pileniečius
’
/• Gydytojas nusišypsojo.
kas pradėjo atskaitinėt už nuomą, už viską, jų palei vartus laukia, paimti jąs savo globon.
ke
S.
L.
A.
2į
metinio
seimą
—
Kaip
markią
mylių,
Juozuk!
Kad
teip
I — Kas nesibijo, tas visur gali įeit.
, tai ir laidotuvėms nedaug pasiliko. ~ . Q ir Toks rinkimas, kaip matome, atsibuna su tam laimingai rytojaus nesulaukčiau, kad nuo šitos
pasidžiaugti,
kad
Reikia
tei
— O matai tamsta! — sušuko ponia. —
prisikankino, prisikankino, net męs turėjome tikromis apeigomis ir išlaidomis. Jaunesnieji vietos nepaiijudinčiau. ... — jis teisinosi už Aš nesibijau.
ir
veikimas
neša
“
Birutės
”
dar
.
ją ant šiaudų ant žemės guldyti, teip sunkų renkasi be jokio sunkumo. Nieko nėra stebė pultas, mušdamasis į krutinę smulkia kumščia,
puikius yaisšui Štai, šioje žiemoje 1
Prisiartino prie slenksčio, įėjo.
tino,
kad
už
pagelbas
jie
turi
apsimokėti,
ir
.. turėjo mirimą..............
susitverė
Chic joje du mišrus cho
—
ar
tai
ne
aš
pirmutinis
užkabinau
tą
sto• Pirmutinėj nuo durių lovoj gulėjo jauna
apsimoka. O vaikų, alkanų, apiplyšusių di
Pašaukė ją kas iš stubos. Garsiai atsidu
rai
ir
vienas
1 aukegane, 1IL Bemoteriškė,
daugiau
į
skeletą,
negu
į
gyvą
žmo

^1deliame mieste yra visuomet užtektinai
*
fl ~
4
so! ir nuėjo.
asi ir vyrų choras,
to
puikiai
iav
— Matote jį? Pirmutinis! O ar ne Vi- gų panaši.
Pajančakienė jų laikė, turbut apie dešimtį,
1 ’ Onutė negalėjo iš vietos pasijudyt. Kaip
kuris
gyvuoja)
Nortfi
Side. Girdėšalę
jos
gulėjo
apie
pusės
metų
geltonas
taks užstojo jam kelią nuo kavinės?
užlaužė rankas, teip stovėjo, pati apie save už Buvo vis tai “po seserei našlaičiai”, tai vėl
jome
net,
kad
susitveręs
mišrus
kaip
vaškas
kūdikis,
per
miegus
krutydamas
— Bet kur tau! — pridūrė mažasis. —
“po broliui našlaičiai”, o tarpais “našlaičiai iš
choras ant Town of Lake ketą/ '
miršus.
Ne Vituks, ne!
- pabalusiomis lupomis.
Tuomet iš užpečkio išlindo katinas, kniauk geros valios priglausti”. Visi to namo gyven
“Birutę* savo džiiiomis pralenkti ;
Ponia pasilenkė prie jo.
v
—
Nusiraminkite!
Nusiraminkite?
Blo

damas prislėgtu ir užkimusiu balsu. Šonai tojai stebėjosi iš geros širdies pirklienės. Tar
ir tai bėgyje pusės metų. Tas bent 1
—
Ak,
nabagėlis,
turbut
alkanas!
buvo įdubę, o akys žibančios, tartum dvi ^el- pais dingdavo kaipkuris iš našlaičių; tuomet giausia, kad Vitaką paėmė b Vėl senoji pa
labai linksma, nes matyti, kad žmoi—
Nieko
jam
nebus
iki
pat
myriui
!
—
nu

.bnos kibirkštys, priėjo ir pradėjo trintis į sakydavosi, kad Jonuks arba u Antanuks ati sius ....
nes nori kaskart aukščiau kilti, no *
su- sijuokė ponas viršininkas. — Žiūrėk, tamsta,
— Žemsargis eina, žemsargis!.
merginos kojas. MergMą paėmė unras rau duotas amato mokytis, o ištuštintą ant šieniri kaskart daigiai
koks godus 1
į
9
ko vietą užimdavo naujas našlaitis. Vyres- riko mažasis.
dojimas.
riau prasilavinti.;
Įkišo
jam
į
bumą
pirštą.
V
aikas
nustvėrė
Jie išsiskirstė vienoj valandoj.
j Parpuolė kniūpsčia ant šiaudų kulio. Ktir- nėsės merginos teipgi tarpais dingdavo. Pa
tokį užsjspyriįpą y
jį
ir
neatmerkdamas
akių
pradėjo
žįsti.
Pra

Ištikrųjų ėjo kas tai sunkiais, lygiais žings
ytis nasikrunčiojimąi tąsė jos riša menką kūną. jenčakienė tuomet atsidusdavo ir apgailestau
kaito lašai išsirito ant jo’geltono, raukšlėto puiku butų, kad
£■- K Pagalios . nusiramino, sukalbėjo poterius. 'davo žmonių nedėkingumą, o normališkas mė niais.
tieluviti gyvtoa,
.Onutė pastūmė duris ir įėjo. Toj valandoj veiduką Nesulaukdamas jokios savo darbo Haisgiau ir gcįiaų
bučiavo žernt*, kuria mindžioto jena skalbia lynių skaitlius ant jaunesnėsės “komandos”
krautuvėje buvo pati Pajenčakienė.
_
atsistojo. Katųias kniaukė, be.t kassyk silp- Lsprandų žymiai pasidaugindavo.
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Tokis užsispyrimas duoda energi $8000 nuo prancūzų gyvenančių MlįlMtimi paskutiniame uedėldie- f virime gardžių fJn- Atokų valgių :
gai ir pašalinės ypatos, mokinasi JHICAGO8 IR APLINKINIŲ MIEPajieškau Bromelavo Agulio, Kgu*'------- * *u’ ir atmino iiamų vedinto. dainuoti; mokinas ir Apuoko dra STELIŲ DRAUGYSČIŲ ATYDAI! 1 no gob., Panevėžio pa f..,' 1 metei Ame
jos ir jiegų mažesniems. Smagu mieste San Francisco, 4000 dol. nyj šia mėnesicį t? yr-2/d. vasa- ekonomijos
Pranešame
visoms
Draugystėms, rikoje, štvašiavo J pjekoke. Pa.; gy
butų, kad Chicagoje, kuri yra di nuo International Harvester Co. rio, Ridiko svetainėj, apkalbėti rei Vist kaštai a]*mokami Draugijos mą, “Kova už laisvę”; kurią sta Kliubams
Ir Dramatifikiems Rate veno 4 metus Chicag ij; 25 M
džiausia lietuvių kolionija visame Chicagoj.
kalus ateinančio susivažiavimo T. “Apšvietos”.- Čį| y^t labąi gera tys ant scenos 2 d. balandžio. Tai- liams, jog Lietuvių Jaunime Ratelis Mo, 6 pėdų ir 9 eoi. žugščio; p
statys ant scenos “Živilę”. 3-čią d. juosvai geltoni . Kas prisius jo adsviete ne tiktai keturi lietuvių cho
M. D.
proga pasinaudoti, įei tik butų gi kensingtoniečiai, roslandiečiai ir balandžio, Šių metų, Vest Side Au
Paryžiaus
teismas
pasmerkė
rą butų, betjiešimtis ir daugiau.
Taigi, meldžiu, vardan 22 kuo-1 geras noras.. ^reikalaujama pri- West puHmaniečiai prie darbo!
ditorium®. Taigi meldžiame nerengti
v i rim Inetoje dienoje jokių vakarų, 3252 80. Morgas »t_, ,, -Chicago. 211.
- Pavasaryje “Birutė” mano su- amerikonišką milijonierių iš New pos T. M. D. kaipo seniausios Chi
lėt į draugiją, jeigu nenori.
Dabar manoma sutverti T.' M kad neužkenkti musų darbui.
*.^
■ > rengti didelį su jungtinį koncertą, Yorko, Heraldą Vanderbiltą, už ca8°je» T. M. D. kuopų viršininkų Į ta mokykla visikai filsva. Apart Draugijos kuopą.
Lietuvių Jaunimo Rafetiš.
Pajieškau
broij
rgną įPoceviėią,
kuris man paskutiniame h
todėl kviečia prisidėti prie to dar mokėti vienam jo automobiliaus priduoti savo antrašus vėliausiai Į užsimokėjimo ui to pakaro, proviN. A. I Uimaltis.
ksd važiuojąs |j Alaską;
Aias,
gi pusT.
D. 37 KP. SUSIRINKI MAS. kad
bo visus naujuosius chorus, kad pervažiuotam 1907 m. balnininkui iki 22 d. vasario, kad butų galima |ziją,
kurią “ vartoja
virišvogerj
Susirinkimas bus laikomas tO d. brol| Bonaventūrą Rimk^'
tokių budu butų galima pastatyti $45°°~JJie patys ar kaa
____ ,
vasario (Febr.), 8:30 vai. po pietų. Feliksą NorkeviČią.
P. J. Paugos oelėj, 1900 80; Union kita* malonės duoti žinią(l4idrpsu:
ant scenos nemažiau kaip kokią
Redakcijos atsakymai. «L.
Joseph Pocevlčia
kampas 19 st.
Gerbiami T. M. Ui -.
300 ypatų. Waukegano choras, _ || Prancūzijos randas, sušelpimui
So Bodton. Mas*.
D. 37 kp. nariai, malonėkite vist su
I fTiMMk'tMi.
Paaiškinti žodžius sirinkti minėtoje dienoje ir valando
kuris, rodosi, geriausiai laikosi ir nuo tvanų nukentėjusių gavo 40gali tik tas, kas laišką rašė. Ta- je. nes šiame susirinkime turėsime vo draugo Petro Ranon iseptyni
labiau prasilavinęs, prisižadėjo jau 000 dol. nuo New Yorko vaizbos
daug "svarbių reikalų atlikti, k. tmistą apeinančius žodžius gali pa — išpildyti blanką gavimui 37 kp. metai Amerikoj; ženotaK.' Mudu esam
dalyvauti koncerte ir abelnai susi buto. Randas nukentėj tįsiems nuo
T. M. D. charterj ir tL Teipgi pri iš vieno krašto, iš Tracoi i8lą'i0jungti su “Birute”. Pasitikiu, vie tvanų duoda po 1000 dol. pasko
Tupuola užsimokėti «0<. už 1910 me upio. Krinčino* par., Kauno ub
prie jo todėl reikia kreipdeši.
riu svarbų reikalą. Jfc jm I ar kas
nok. kad ir Ghicagos choras neat lą ant penkių metų be jokių palutus. Su pagarba
kitas malonės duoti žipią 1
37 kp. T. M. D. viršininkas,
sisakys arčiau susirišti su “Biru-Į kenų. /
Petras Mykolėnas
F. A. Josapaitit454 N. Perey st, Paladeifrhia, Pa
Į| Darbininkų partijos vadovai
te”, ypatingai todėl, kad jie
laiko, tai butų labai naudinga pa
. tuemi gali daugiau laimėti, negu Anglijoj apreiškė, jog jų atsto
simokyti: Žinotumėt, kaip gardžiai
Jonas šsškevičia pajieškau saro
žudyti^ Paveizdan, “Birutė” turi vai naujame parlaniente neis išviepusbrolio Vinco Adomivfčlo; paeina
ir sveikai pagamintu maistu praiš Suvalkų gub., Pylkiškių parap.,
savo nuosavybėje daug gražių lie no su randu; jų neužganėdina ran
šalintumet daug ligų ir kitų nema Raidžių rinkėjas (zeceris) j
Kvletkapušio kaimo. IMrrniaus dirbo f
tuviškų .dainų, kurių Jcitur negali do sumanyti menkučiai susiauri
giriose Kennan,
Kennan. Wi«.,
Wl« , o paskui išvalonumų iš savo namų, nes labai ‘Lietuvos” spaustuvę. Te
Brockton, Mate. Meldžiu atma gauti. Prisidėję gi prie “Bi nimai privilegijų lordų buto. Ait
naudinga žiiKiti, kokio maisto mu- gul atsišaukia tiktai pirmos
šliaukti tino adresu:
----- 1: •
815 dovanų gaus tas, kuris paduos
rutės” galės gauti iš centro ir to rių gi lygos vadovas Redmond ap
J. šeškeričia | i
sų kūnas daugiausiąi reikalauja,
dabartln| tikrą adresą Mikalojaus
kliasos
rinkėjas
ir
drukorius.
436 James st,
St Paul, Mfaah.
kiu budu galės geriau ir sparčiau reiškė, jog airiai parlamente irgi j
Wallaaino, kuris taipgi vadinasi Niek
ir kiek? • Tas viskas kliasoj yra
Walsh. Jis yra dirbęs foundrtee, gelž
dykai nerems rando, bet rems tą-1
. lavintis, negu neprisidėję.
Aš Pranas Naujoka* paj
ieškau sa
pajieškau
sa-
aiškinama. Mokyklos vieta: 831
kelių šaposa ir ant fermų. Yra apie
ro švogerio Juozo Mozttraičio; * me
Beje, reikia dar paminėti, kad syk, jeigu randas suteiks Airijai]
80 metų amžiaus, neperseniai gyveno
— 33-čias PI., Chicago, IIL Moks
tei atgal gyveno Ansoniž, Coau. Teip
.
. '
, j Talpiname,- nenorėdami užvilkti, las atsibuna kiekvieną seredą 7:JO
Chleagoje ir Libertyville, III. Jis yra
visus naujuosius choras veda “Bi autonomiją.
gi pajieškau saro draugo Kazimiero
labai reikalingas kaipo' liudininkas
Pundlno; paeina iš Kauno gub, Ra
rutės” chormeisteris p. K. Strumsbet atkreipiami kuopos viršininkų vai. vakaro.
1
vienoje provoje ir todėl kas paduos jo
seinių pav., Kražių par,, Kariznų S0ę|| Nicaraguos revoliucijonieriai, atidą, kad raštus T. M. D. reika
kis,
J. IIgandas’.
adresą arba jis pats atsišauks, gaus
ŽODIS PROTINGIEMS. __ pažadėtas dovanas, žinias malonėki džinu*. Jie patys ar kas kitas mafoM. Dainijuitaitienf.
po* vadovyste jenerolų Chamarro ir luose reikia siųsti per T. M. D.
nės duoti žinią adreott: 4
Protingas žmogus nereikalauja te sutelkti šiuo .adresu:
Frank Naujo
Mąsis užėmė buvusį prezidento ran reikalų redaktorių Laukį. Apie
D.
L.
P.
CntrI
3344
%
“
Lietuva
”
Z
Aštuntą Aušros prekkciją, te ilgų aiškinimų. Keli žodžiai, tai
P. O. Box 819, AltoCo., Bridgevllle, Pa.
3252 80. Halsted st,
Chicago, III.
kose jniestą Matagalpa. Pasiprie- tai juk ne ant juoko pagarsinta,
•1
moj Halleyo kometa (žvaigždė su viskas ko jam reikia. Jeigu jam
Pajieškau saro brolio Anupro Mi
šinimo, nepatiko, nes prezidento ka-.. bet tą pagarsinimą reikia pildyti.
Pajieškau
savo draugų Juozapo
uodega, kuri šįmet bus matoma); pasakysime, kas neatbūtinai yra reilašiaus.
Paeina iš katino gub ir
Norkaus, Kazimiero Stankaus ir An
rituneBč jau pirma iš miesto pasi-l
Red.
skaitys J. Ilgaudas. 20 d. vasario, I kalinga jo gerovei, užlaikymui jo tano Jokubausko; visi Kauno gub., pavieto, Kroklų parapijom. Užverčiu
kaimo. Treti metai kaip Amerikoje.
U Pasitraukė nuo vietos Jibera- traukį šitas miestas yra tik 80
1910 m., Lithuanian Club svetai- sveikatos, kiek ir kokį turi vartoti Raseinių paV„ pirmas Ii Varnių mie Pirmiau gyveno Chicago. Ill./x> da
stelio,
antras
Išūkavo*
parap.,
o
tre

mylių
nuo
krašto
sostapilio
MaATSAKYMAI.
liškoji Ispanijos ministerija Pre
nėję, 3149 So. Haląted st. Pra- maistą, kas jam neatbūtina ir, jei- čias Kaltinėnų parap. Turiu pas juos bar išvažiavo nežinia iur. Ji* pat*
Visoms kuopoms, kurios atsiun- diia 3 gal. po pietų. Įžengs 10c. gu bus patėmyta sumažėjimas jo svarbų reikalą. Jie patys ar kas ar ka* kitas maioMe duoti žinią
dergasto todėl, kad dalis liberalų nagua. įadresu:
kitas malonės duoti žinią adresu:
. tė ofisijališkus nutarimus apie
_r.. 3 ypatai.
l
pakėlė protestą prieš norą PrėAdoma* Milašius
apetito arba kūniškų pajiegų, var
Petras Liutkus
827 — 33rd Place,
Chicago. III.
dergasto susitaiky ti stf respubliko, - || Prusnose daugely] vietų ypač j kuopos iš Brooklyno “komisiją”,
Box
61,
Mlnden,
W.
Va.
toti Trinerio Amerikoninį Kartojo
Esame dėkingi už palaikymą ir
Ant Town of Lake Svetainėj I Vyno Elixirą, jis tą išpildys. Jis
nais. Naują ministeriją sutvėrė darbininkai laikė susirinkimus ir
Onos Siročiutės; paeina
kėlė demonstracijas protestuodami įužsitikėjimą
išreikštą
Centro University of Chicago Settlement, | greitai patirs ar musų apsigarsini- iš Pajleškaui
Pajieškau savo brol| Joną ZydeckJ.
* vadovas demokratų Canalejas. ReSuvalkų gub.. Seinų per., Bersnlnpreš rando sumanytą Prūsų sei- Valdybai, vienok atsiprašome už 4630 Gross ave.4 arti kertės 47 strjmas buvo teisingas ar ne. Kiek- kų par., ii Akmenės, Girdėjau gy- Girdėjau, jog jis gyvena kur aplink
' akcijonieriams atgauti valdžią neChicagą. Seniai mačiau ii su Juo' ir
vena kur apie Pittsburgą,
Pa. Tu__ nyan rinkimų reformą. Daugelyj netalpinimą tų nutarimų skiltyse
turiu svarbų reikalą. Jiii pats ar kas
[
pasisekt.
ir Ashland avė., 20 d. vasario, 1916 vienas jį turi vartoti, kuomet bus riu pas ją labai svarbų reikalą. Ji kitas
malonės duti žirrtą adresu:
vietų buvo minių susirėmimai su organo, nors minėti nutarimai ir
ar kas kitas malonės duoti žinią
metų, bus skaityta Aušros Drau- blogame padėjime.- ši gyduolė tie- pati
Jeronimas Zy denkis
adresu:
policija.
Mieste
Hallej
2000
dar-Į^^j
mun
is
prielankus.*
Jau
111 Chapel st.,
New llaven. Ccnn.
| Anglijos darbininkų partijos
gijos prelekcija ’tonoi — Džiova, šiai faiso skilvį. Jeigu skilvio suMr. 61 roti*
vadovai apreiškė, jog tos partijos bininkų susirėmė su policija. Po- buvo pranešta, kad “lai paskutinis surengta D-ro ^fatulaičio. Skai- gedimas dar tik prasidėjęs ,porą F. O. Box 233, . Philadelphia, Pa.
Pajieškau
Adolfo
Stanirlovaii io.
Jonifckės pa
pa-
atstovai parlamente neis išvien su licistai vartojo kardus ir daug žmo žodis priguli apskustam j ain", to tys Dr. A, L. Gfcaičunas. Pradžia saikų užteks pagydymui. Kuomett Pajieškau savo ivogerio•f Blažiejaus Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškės
rapijos, Stanulių sodžiaus Jis iš mus
randu. Tai/i ministerija Asųuito nių sužeidė. Smarkus: minių su dėl ;r susilaikome nuo talpinimo 7 vai. vak. Jžertįa įpc. ypatai.
tik tavo išvaizda išrodys išblyškusiį Jabiero, iš Vilniaus gub, Švenčionių prasišalino apsivogęs. J' * yra pilkų
pav., Bobėnų sodžiau*; du metai kaip
plaukų ir akių, dantys biskj kreivi ’•
turės remtiesi vien ant airių atsto sirėmimai buvo teipgi Karaliaučiuj minėtų nutarimų. Jie bus perduoti
arba gelsva, arba kuomet jausiesil Amerikoje. .........................
-• —
Meldžiu atsišaukti
šiuo ir apatinė lupa ilgesnė,
(Prūsų
Lietuvoj)
;
čia
teipgi
daug
o kaip eina,
III
T.
M.
D.
seimui,
kuris
tars
vų, nes pennažai vienų liberalų, jų
Iš KENSINGTON, ILL.
silpnu ir lengvai nuilstančiu, arbaį antrašu:
išrodo kaip sulaužytas.
Todėl pra
žmonių
sužeista.
Svarbios
demon

Alezander
Bielinis
tame
reikale
žodį;
tada
visos
kuo

neužtenką. Nežinia todėl kaip il- Čionai nemaža^ būrelis lietuvių Į turėsi skilvyje arba viduriuose 919 Braddock 'av., /Braddeck,* Pa. nešu, jeigu jis kur paeisi ks. kad kiti
stracijos minių buvo Koelne, Nie- pos netik galės, bet mes Įrašysime
apsisaugotų, ir meldžiu nta jį man
‘
gai Asąuito ministrija galės laii
dorfe, Essene. .Didžiausi vienok jų išreikšti savo nuon»onę apie mi gyvena. Jie garia darbštų*, neper- skausmus, gali atsidėti ant Trinerio Aš Antanas Aleksiejus pajieškau pranešti šiuo, adresu:
kvtiesi.
J
Jonas Leikls
daugiausiai gųtpokhauja. Stoka Amdrikoninio Kartaus Vj-no Elixi- savo draugo S'lvectro Lipėte, Kauno
susirėmimai minių su policija bu nėtą “incidentą”.
B. K. B.
Chicago, III.
914 W. 31 pK,
gub., Šiaulių pav.. Lygumų vol., Vėbe
čia
vien
gerų
vadovų;
kurte
galėtų
ro.
jAętiekose.
Jos.
Triner,
1333
vomieste
Naujame
Muenstere,
rių
sodžiau*.
Jis
pats
ar
kas
kits
P Švedijoj įvestas tapo monopo
parodyt kėlią/ patmlikti' prie fcėFų —13$9*Š<>- Ashland, ave.‘, ChicaPajieškau Adomo Tr i u po; zenotas;
liolsteino provincijoj. Mieste Hal NAUJAI UŽSIMOK ĖJU Ut
malonė* duoti žinią adresu:
__ a__ ; gyveno
----- -L
__ < i/vt 1 1)01
*
[pirmiau
Opallen
7-th atį' Hr
lis degtinės dirbimo.
Kapitalas
darbų.
Ačių
chicagiečiams,
kurie
gt>,
Iii.
Antanas Aleksiejus
St. Louis, Mo. Jis pat*
lej
policija
pagelbon
pašaukė
kariuIQO9
113
Adams
zt„
Ne*ark,
N.
J.
paėmusios monopolį kompaniįosi
adresa:
tas malonės duoti žinią__
.
nepatingėjo atsilankyti pas mus nž■ ■ ■ ■
menę, bet jai atkakus ant gatvių
Du Bois, Pa.,
kp.: T. Valū
George Butkevięž
Pajieškau Pranciškos Zamočiutėe; jJ
siekia 4 milijonus doliarių.
degti žiburėlį šviesos. Laikraščių APtE JUBILĖJŲ PABAIGĄ,
Coal Creefc, Colo
minios nusirmino.
nas. J. Masionis, J. Pctrauckas,
donai ateina neperdaugiausiai, o Į Kaip jau buvo rašyta, ant atsi- Grunpeliėkių sodž., Puncko parap.,
Suvalkų gub.; girdėjau jog neseniai
K. šupiehis.
|| Nesutikimai terp amerikoniškų
- Reikalinga* tiktai gera* ir teisin
knygyno nėra dar. Darbšt.snieiie buvusio Dr. Ferdinando Hartmano pribuvę iš Lietuvos, ir norėčiau su gas
vyra* «peivędimui, toks kurs su
|| -Ant galo prapuolęs šiaurių
Chicago, III., 22 kp.: Algirdas
ja sueiti. Ji pati ar kas kitas mato-1
mašinistų ir konduktorių
lietuviai patinka daug priešų, ku- Jubifejaus apvaikščiojimo New nė* duoti žinią sdresu:
prastų ženybinj gyvenimą ir mylėtų
tirin^tojas Dr. Cook, atsirado, bet ir Vitautas Graičunukai.
Mexiko rando geležinkelių likosi
jame gyvent; ne jaunesnis kaip 28
rie sunkina darbą. Dabar užma- Yorke, trisdešimts metinio studijaMi«* • Marcelė Bu rd ui lutė
metų; senumo kiek nori gali būt;
Mahatioy City, Pa., 8 kp.: M.
prašalinti. Aiftl kokių pamatų su ne Europoj; jis ant vokiško gar205
Fairviito
*t„
Philadelphia,
Pa
nyta įsteigti darbininkišką mėsiny- vinto daktaravime, tad terp kitų
geistina kad neslapyvardž hiautų; toki
sitaikė kompanija su tamaujan- laivo “Oziris” atkako į Valdivia, Battrievičius, J. Valiukevičius, K. čią, kaip čionai vadina bučernę. teipat labai gerai žinomas Dr.
atsakymo negaus. Pasirašanti teisin
Pajieškau
Uršulė*
Terleckaitės;
pietinėj
Amerikoj.
Jis
su
savo
mo
§abas.
gomis pravertiems kiekv enas gaus
- čiais, to negarsina, t nes abidvi
Matydami, kad priešai sunkina iš Phannacijos Fr. Donely kalbėjo; Kauno gub.. Raseinių pav., it Pabūt-1 atsakymą.
tere į garlaivį sėdo mieste MonteviCoal Ceuter, Pa., 39 kp.: M.
kelnės sodo*; 5 metai Amerikoj; pir
pusės pasižadėjo tą paslaptyj laiGalinienė
deo. Iš Valdivios jis iškeliavo pas Kaleinikas, M. Sarpalius, M. Kli visų pusių darbą, užsimanėme papra- kad Dr. Ferd. Hartmanas, kuris 1miau* gyveno Baltlmore, Md.. o da 1830 PeoriaMr*
Road, Sprin gfield, III
kyli, Didžiausi nesutikimai buvo
bar
nežinia
kur
dingo.
Meldžiu
atsi

kui tuojaus šiaurių link. Važiuoja mavičius, S. Sarpalius, S. Ci- syti kun. F. B. Sarapino, kad pa- užlaiko savo ofisą ir priiminėja ser- šaukti adresu:
užtai, kad gelžkelių užveizda proA* Marijona Kižiutė. po vyru Kartartų parapijonanu tvirdaus rištie- gandus, po numeriu 218 East 14
jis užsidengęs pravarde kokio ten i pliackas, P. Sanvaitis.
Ant Terlleki*
velienė, pajieškau savo < ėdė® Jono
tegavo mexikonus.
4545
Hermttagc
avė.,
'
Chicago,
III.
I
si j vieną būrelį ir veikti išvieno sa-Įst, New Yorke ,man žinoma, ir
Kreka pavlčtaus; Suvalkų gub. 8eT. Craigo.
Chicago, III.., 37 kp.: V. M.
vo labui ir tautai. Tas ryšelis nėra!kitiems aptiekoriams donai, šitam Pajieškau savo pažystamų: Jono | nepytos parap.. iš Dvaro ifichaltnės;
Valantin (už 1909 ir 1910 m.).
|| Prancūzijoj vėl užtvino vantuplenio. Boleslovo Meidalkio ir Pran-1 23 mteai Amerikoj; girdė:Jau gyrsna
[Į Chili pakrantėse sušidausė gar
New Britaia, Conu., 23 kp.: J. priešingu bažnydai, arba tikėjimui, dideliam mieste, kad daugių dau- ciškaua šeškausko. Paeina ii Rokto Chicagoj. ( Jis pato ar ka* kitas madnęs upėj Mamoj ir visos Įdonies
Kun. F.* B. Sarapinas vienok atsi- giausia daktarai, reikalauja ir dak- kio, Kauno gub. Pirmiaus gyveno lonša duoti žinią adresu:.'
gyventojus išvijo iš namų. Per laivy s “Lima”. 205 žmones išgel Janušonis, M. Petrukevičius.
Mr*
and
Mr. Wm. Karvelis
1_.___
--------sakė prašymą išpildyti. Sulaukęs tarai užrašinėja gyduoles, atideng- Worce*ter, Mass. ■• Malonėkite atsiP. O., luidd. III.
šaukti adresu:
užtvinimą Mamos slugimas van bėjo angliškas garlaivys “Hatum-| Graiid Raf>ids, Mich., 58 kp.:
nedėldienio,
priėjus
pilnam
dievnata*
per
musų
garbųjį
jubilijantą
Dillis
et
”
;
liko
dar
88
ypatos,
Jas
gel

John
I
S. Korsikas, P. Draugelis, A. Urdens upėj r* Seinoj apsistojo į
Jonas Ulsnski* pajieškau pusbro
Tacoma, Wa*h.
mini žmonių, iš sakyklos pradėjo Dr. Ferdinandą Hartmaną, — žT- 8t Paul Mill Motei,
li Antaną Svlogeną; Suvalkų gub.,
24 vai. vanduo joje vėl pakilo ant bėti išplaukė Chili kariškas laivas. bouavnčia. G. Bielinis.
Naumiesčio pav., Meškočių kaimo;
Philadelphia, Pa., 4 kp.: J. Bal ne Dievo žodžiais vaišinti savo pa- noma beabejonės todėl, kad nuo Pajieškau Juozapo Dumbrausklo: metas atgal Išvažiavo | ’lnsconsino
9 colių, i
paeina
iš
Kauno
gub.,
Šiaulių
pav..
rapijonus,
bet
išbiaurojo
tuos,
kurie
visokių
ligų
ir
kraujo
nesveikumų,
į. įtakoj upės Garonnos pa čiūnas, K. Deve, F. Juodis, S.
Papylė* par.. Jonaičių kaimo; taipgi giria*. Jis r«ts ar kM kitus malonės
rišasi
į
tą
ryšelį,
net
gazdino
tuos,
geriausia
visiems
pagelbėjo.
Toskendo
prancūziškas
garlaivy
s
Povjio
Aiurkaua, Papylė* par., Med- duoti žinią adresu:
Vasiukonis, K. Velykis, M. VelyĮ Paryžiaus laikraštis “Matin”
Jonas Vienakis
kurie ne atsisakys. Kodėl jis ne- dėl, jeigu musų jubilijantas, galėja valaklų kaimo. Jie patys ar kas ki
“
Epritan
”
.
Prigėrė
keturios
įgu

Ck ieago., DL
gavo žinią, buk atstatytasis Tur
Ids, I. Biekunas.
1819 80. Union st,
C
tas malonės duoti žinią adresu:
prilaukus
tai
kooperacijai,
gal
tik
I
toklis
geras
prieš
visokias
ligas,
los
ypataos.
Kazimieras
Steponavičia
Girardville, Pa., 110 kp., J. Maukijos sultanas Abdul Hamid ban
Pajieškau savo drangų Jirgio Bužo
y
jis vienas težino. -<
gyduoles atidengti, tad.už tai ji- M Oak st.,
Taunton. Mana.
ir Pranio Kazlausko; abudu paeina
dė rtusižudyti, jis bandė su šilkine
rusaitis.
Kensiugtouietis.
sai ir sergantiems, gali geriausia Pajieškau savo pusseserės Marčies ii Suvalkų gub., Martaič ų kaimo.
skepetaite pasismaugti.
gyduoles užrašyti ir pritkikyti, ku- ša palukės;- paeina U Kauno gub., J.e patys ar kas kitas mal mU duoti
pav.. Batakių vol.. Gaurės žinią adresu:
Pavieniai.
Roselande, Kensingtone ir XV. noS sergančius visada nuo visokių Raseinių
Jokūbas CekavicbuB
parap., Burbiškiu sodos; . trys metai
f| Ir Belgijoj užgimė tvanai. Iš
Peabcdy. Mase.
Dcnver, Colo., G. Martin.
Pullmane netrūksta tamsybės apaš- hįgų išgydo. Tefp visų aptiekorių kaip Amerikoj; pi nulauš gyveno Chi 1 Sherman st.,
siliejo per krantus upė Meuse.
St>. Boston, Mass., O. Migauc- talų, kurie iš visos galės stengiasi vra žinoma geriausia Daktaras Fer- cagoj, III., o dabar nežinau kur iš
Dfde!
Atsiimk Eibutonįeito latk- ,
važiavo.
Ji pati ar kas kitas ma
Miestuose Flunalle ir Jemeppo už Visus raitus Tėv. Myl. Dr-jos rei
kiutė .
kelį “Lietuvos" Redakcijoje.
slopinti šviesos spindulius, kurie dinand Hartmanas." Jis yra netik lonės duoti žinią adresu:
trine vandens užliejo 200 namų; kaluose, kuopos ir pavienio* ypatoa
Antanas Soulia
St. Louis, Mo.» J. Dcckus.
malonės siųsti Dr-jos LIL Kom. na
šliuptarniais pravardžiuoja; darbš- žinomas kaipo geriausias daktaras,
Ai Charles Paliakaitis partekau sa
mieste Liege priemiesčių gatvės riui ir redaktoriui.
1211 E. 2nd et, Cedar Raplds, Iowa.
1
Athcns, III, K. Paliūtis. vo pusbrolio Franciškaus Latako;
tesnius, apšviestesnius lietuvius.
podraug jisai yra ir chemikas,
J.
LAUKIS,
<
vandens apsemtos.
Pajieškau draugo Kazimiero Na- paeina iš Kauno gub., Raidinių pav.
Nežiūrint to. piusų lietuviai Ljėl, kiti daktarai, negali psililiginti,
M1 Brick at.,
Valparalao, Ind.
V. Ą. Greičius, T. M. D. sekr.,
vickio; Kauno gub.. Šiaulių pav, Rietevos par. Meldžiu atsi* tukti, nes
nemažiau už kitų vietų tautiečius tad kaip daktaras ir chemikas to- Papylėa miesto; šeši metai Amerikoj; mes nežinome ką daryti s 1 jo
28 Stiles Hali,
|| Laike paskutinių f.tvanų, Panuveikė.
Tik gaila, kad apie mu prie mokslo Dr. Hartmano ir tt“ trys metai atgal gyveno Rumferd panoms ir. skrynioms. Meldžia prar
Forest City, Pa. 6 d. vasario
Vaiparaišo, Ind.
l
ryžiu] 14100 namų buvo vandens
Palla, Ma. Jis pafe ar kas kitas ma nešti Šttio adresu:
sų triūsą niek* neparašę į laikraš Daug kitų žymių ypatų kalbėjo, lonės dusti žinią adresu:
Charles Paliokaitis
Į užlietų. \Iš viso gi Paryžiuj yra pas‘Gulbiną buvo T. M. D. kuo
Seelyvilto. Ind.
Pranas
Naikus
Box
IK,
čius.
DidžiaiisM^ŠKiesosL
priešas
bet
galiausia
jubilijantui
buvolin

pos susirinkimas sutvarkymui kuoF
84000 namų.
785 Bank SL,
Waterbury, Conn
yra kuu. SeraplJBk * Jis net na kėjimai su atsistojimų išreikšta,
. Valdyba išrinkta vienbalsiai:
Pajieškau savo tikro brolio Antano
rius bendrovės Hffpdityviško mė kad sulaukti net 60 metų jubilėjų
prezidentu
—
A.
M.
Makauskas;
į'jj II d. vasario, ant Terpžeminių
Virkučio; gyvena Riverton, III. Pa
sinio storo- išvadino bedieviąs, do vęsti, ir kad toliau teip kaip iki eina ii Kauno gub., Šiaulių pav..
jūrių siautė ‘ smarkios vėtros, laike sekretorių — Petras Vaškevičia;
Vėsinu voL Maigų sodos. Kas apie'
visas šiol darbuotis, labui žmonijos įir
ros
iiustoj
kasieriu
—
JJuozapaitis.
Kuo

kurių prie salos Mujorka pasken
j| praneš, busiu tam labai dėkingu.
ar kito- sergančių, padarytų sveikais ir lai
draugija*,
Kazimieras Virkutts
GERA PROGA LIETUVAI
do prancūziškas garlaivys “Ge pai duota 82 numeris. Prisirašė 5
pu k
Parsiduoda Ratelis ir Bali
Thomas, W. Va.
kias
apšaukė
teipgi
bedieviškoms.
mingais. Tai tokios žinios Ncw Box 45.
nauji
nariai
;
viso
kuopa
turi
13
naTĖMS, NORINČIOMS PASI
neral Chanzy” su visais ant jo
Pa r
ktai jtaisyti. ant geros gat
Dc*i(iedemino draugija'Naujų Metų Yorkc.
Biznis ge
Al Stanislovas Vasilevskis pajleė- siduoda pigiai.
MOKYTI NAMUS VESTI.
buvusiais žmonėms, tik vieną nąrių, priguli ir pora hierginų. Ti
kau savo dviejų draugų: Juozapo žinokite pas:
dieną
parkvietė
is
A
Chicago*
L.S.
kimės,
kad
kuopa
pasididįs,
nes
Kaip visuomet, Moterų "Apr pasisekė dar g) vą išgriebti. PriWm. Shugg
Stulpino, paeinančio i* Kauno gub..
vietos’* Draugija nuo pat jos už- S. A. dramatišką Ratelį, kuris
Telkiu pav.. Varnių miestelio, ir Sil 246 E. Broad sL,
išviso 156 ypatos. Prigė pirmininkas darbštus vyras.
vestro Andrutkevlčtos, paeinančio ii
Pirmin. •— A. M. Makauskas, sidėjimo stengiasi veikti ką nors puikiai atlošė Br.‘Vargšo dramą.
rusių daugumas -- tai pranetizišKauno gub., Raseinių pav., Laukuvos
Inu graPirmi
Žingsniai.
*
Vakaras
žmo

Box
312,
Forest
City,
Pa.
naudingo; teip ir šįmet daro. Pe
kiejie oficierai ir urėdninkai iš
fili jos ik Paėžerlo
Jie patys ar kas
rų, 38
kitas
malonės
duoti
žinią
adresu:
- lAlgiero. Terp prigėrusių yra ir
reitą žiemą buvo užvedus dailės' nėms taip patiko, kad ir dabar tūli
Lietuvių Ratelio Skaitykla
Stanislovas Vasilevskis
dainelėm*
22 kuopa T. M. D. laikė mėne darbo vakarinę mokyklą, gražaus kalba, buk Ratelis, nejt geriau lošė
/ trįs amerikoniškiejie aktoriai.
P. O. Boz 303,
Auburn. UI.
iiom*
kvietkoms
bei
vartota.
Būva atdara:
sinį susirinkimą 13 d. vasario, J. išsiuvinėjimo, niežimo, mokinimo- negu Birutės choro iš Chicagos, parPajieėkau Zopljoe Ivinskienės, P© Teipgi ir vtaoklų knygų IrĮ popierų
Utamlnkaia nuo 7 iki S vai. vakare.
I Rei
|| Oriaivininkas Juozas Brucker | Ridiko svetainėj. Apart kuopos si rašyti ir tt. Mokytoja buvo dau kviestes Vincentinės 5 dieną vasa Ketvergaia nuo 7 iki 9 vai. vakare. tėvais Goteuteitė, kuri apie 5 mėnuo katallogą. Siunčiu ui 4c
paiBubėtomis nuo ? iki 10 vai. vakare. prasiėalino nuo savo vyro.
Ji yra kalauju pardavėjų ir duod
reikalų,
nutarta
išrinkti
komisiją
rio.
Susiv.
Liet.
Am.
139
kuopelė
gumui gerai žinoma artistė panelė
, mano 2flt prieš vėją palekiančio
Sledėltomis nuo 1 Iki I po pietų. vidutinio ūgio, geltonais plaukais, kal ną.
SkaiivMot Uiveitda.
M. Zukaiti*
•rlaivio nuo salos Tenąrifos (Af- susižinoti su kitoms kuopoms ren Teodora Andruševičiutė ir tos buvo surengus prakalbas. L S.
ba lietuviikal. angį likai ir lenklikai;
227 E. M*in *t Nevr Britain, Conn.
PIRMAS
BALIUS
IR
PUIKIAUSIA
turi
3
mėnesių
sūnų.
JI
iėvažiavo
su
gime
ateinančio
T.
M.
D.
susiva

S.
137
kuopa,
nors
jauna,
bet
veik

lietuvaitės, kurios norėjo iš to pa
ilcos pakrantėse) atlikti kelionę
MUZTKR!
kitu vyru Antanu Černiausku; jif
žiavimo, kuris bus sykiu su S. L. sinaudoti, nemanau, kad praleisto lesnė-už kitas, dusyk buvo suren
•Hantiką į Ameril^.
Balius parenąiamas S. K. Draugy yra vidutinio ūgio, Juodplaukis, apie
laiko gailėtųsi. Šįmet gi, pagei gus prakalbas. Dabartiniu laiku stės, Burlington. N. J., ant 29 d. sau 15 metų senumo, grajyna ant klar
ka^nimui ftukentėjusių nuo A. sėmių Chicagoje.
Parsiduoda Spaustuve.
sio, 1910 m.. Grange svetainėj. Stacls notos, kalba tik lietuvtftkai ir lenkiš
Į
komisiją
įėjo:
Fr?
Eismontas,
daujant virimo mokyklos, tapo nutarė surengti prakalbas specija- X, Burlington. N. J. Kviečiame ri kai. Jeigu kas apie juodu žinotumėt
Naujai įtaisyta gera spaustuvė pa
kurtinusi jos randas gavo 10
labai pigiai.
ir judinan), kuriuos pasky- Antans Šliakis ir Raulinaitis. Nu įsteigta nors ir per vargą. Šiandien iiškai moterų apšvietimui, kurios ms članykščius lietuvius ir lietuvai- meldžiu man pranešti, už ką busiu la dduoda
avimo — savininkas- išvažiuoja kiee skaitlingai atsilankj ti. l'žkviečla
bus
2?
d.
vasario
<
ipliko
salėj.
tarta:
susižinojus
su
visų
kuopų
gali
kiekviena
moteriškė
nuo
i'
an miestan. Atsišaukite.................
kuomet m lamentas; $50000
-Londono majoro. viršininkais, sušaukti nepaprastą metų amžiaus lankytis ir lavinti

R’IKALfNGAS

Pajieškojimai.

f 15 DOVANU!

APGARSINIMAI

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stes Reikalai

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Ant Pardavi

Draugysčių reikalai

Už SIJOSE,

^DMi

PARSIDUODA GROSERNt IR
BUČBRNt.

“Visuomenė” Geriausi Rankvedžiai ir vadovėliai

Retas AtiltilttmiasĮ* Holyok, Mass.,
gnriansiaje vietoje jvpanti. kur apgy
venta | 400 lietuvių šeimynų ir len vs susIprątuBiua ar tebemtprantaakiu* aplinkai nwa tokios nė llesiduoda už prieinamą kainą. Krau
tu v ė randasi nes viduriu publlškoa
Randarrpitl, ,tik 16 dri. mėdviems
langais, ‘šviesi. Parduodu todėl, jog
eeu užsiėmęs didesnio “bizniu", todėl
dviem užsiimti, .pian persunku. Jei
gu koks lietuvys norėtų tą krautuvę
paimti | savo rankas, aš jam bučiau
visada pagalboje, Meldžiu atsišaukti
ypatiškai ar per laišką, o pranešiu
apie pigias kalnas. Lieku lietuviams
linkėdamas visada «ero. Adresas:
Vincas Kariones
313 Park st..
Holyok, Mass.
PARDAVIMUI NĄJ4AS IR OROCER
Nt SU BUCERNE.
Galima pirkti vien bisn|, be namo.
Randasi lietuvių ir lenkų įgyventoje 1
apygardoje. Biznis nuo seniai išdirb
tas ir gėral eina. Pardavimo priežaatla — savininkas išvažiuoja š Lie
tuvą. Atsišaukite adresu:
J. Jonikaltis
4330 80. Wood st,
Chicago, IB.

3252 SOUTH HA STB! STREET, Kampas 33čios,

CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
ŠITA B ANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
giausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas must|
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.
ŠITA B ANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos
ir ęnoka depozitoriams 3% metams.
*
1

ŠITA B ANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už >3.00
metams. Šios «krynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.

1
ŠITA B ANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar,
1 lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and
Accident Insurance”).
;
.■•<*!
ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip
I visos kitos bankos.

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

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau attiksime už visus kitus?
BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas
dien nuo 8 valandos ryto iki g valandai vakaro, o nedėldiecais tr šventomis dienomis nuo 9
A-’andos ryto iki 9-valandai vakare.
»
’
'
1
Olszewskis pats Bankoje būva šioęe valatadose:
šiokiomis dienomis:
”
.
' i ‘ •
* Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
. _ Nuo* 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Panedėliais:
1
Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
I
Nuo' 8 iki 9 valandai vakafė.
i
»
Nbrintieji su patim Olszewskiu- asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augš1 čiau nurodytose valandose.
...
‘
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais akuodami.

A. OLSZEWSKI
3252 SOUTH HALSTED ST.
•

Broliai

tėmikykite, skaitykite
ir neužmirškite,
h ’<
---

Parsiduoda daili -farma, 80 akerų
temės. Pusė dirbamos žemės, o kita
pusė miško, beržyno sii gera ganykla. žemė gerą, viskas auga.
VIsos triobos nhujos, su naujausiais
Įtaisymais; pastatytos labai dailioje
ristoje prie gražaus ežerėlio.
Pusė
Mylios nuo mokyklos;
.
keturios __
myįios nuo fabriko lentų plovyklos;
ceturios mylios nuo geležinkelio ar
ia miestelio; lietuvių apgyventa vlea. Ant fanuos yra pora gražių ar
.-T“

:

•

-7-^—

:

aaa, išsidirbti bendrą jiems viauomeninial — kultūrinio darbavimosi būdą.

Nelauk rytoj’aus, naudokis šiądien,
,. .-

•

- 1,1

1

Pi*
Pirmieji geograf jos, uždaviniai moji dalia Suriiko P. Benderius w .
su apsakymėliais ir kitais pasiskai P. Daugirda. Antras pataisytas išlel-1
tymais Vartė Iš rusų kalbos S. Me Šimas. Kietu
Vilnią 1!
člus. Vilniuje 1906, pusi. 112. 35c.

Eis Iš Vilniaus ayk| | mėnaaj.

KAINA:
Metams ....
.3 rubliai,
Pusmečiui ..
55
3 mtaęslamą <...
80
Atskiras numeris ...^.......... 30 kap.
**

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
žemės aprašymas, (su paveikslėliais ; U39 DOVANELI . Skaitymo ir rąir žemlapiais). Sutaisė Nėris, čia šymo Mokslas. E eftentorius Ir pittrumpai, bet suprantamai aprašytos moji knygelė. St aisč Ksaveras VajSKVrateMUa^
Su dai
visos penkios sveito dalys, su 74 pa nagelis.
ilniua . l>Qll į*tew
veikslais mapų, žmonių, gyvulių Iri Kietu aptaisu.
138.
..
.................
.-..TJ.į 50c.
medžių. Tinkamiausia geografija vai-,
karas pradinėse mokyklose. Chicago.
III. 1898, pusi. 94........................... 2fc- V io34 LIETUVIŲ, PASAKOS,
rinkinys, čia trina 88 pasaką
724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI kates, gražios ir pasttimiančio.i
JA.
Antras pataisytas įleidimas. protauti.
Vilniuje 11965. pi
Vilniuje 1808, pusi. 79............... 20c.

UŽSIENIUOSE

Metams y.\
Pusei metų

rub.
2 rub.

Redakcijos ir Administ. Adresas:

“Visuontfenč” .

~

Vilnius, Llthuanin-Russla.

i Pavasaris.

Biznieriai.

< 1

*

*

Geros uddar^ią!
Kiekvienas ga
li lengvai kas sanraitė uždirbti po
18 dol., pardavinėdamas musų žino
mą gerumu europėjin) tabaką.
Iš
bandymui tabaką siunčiame dykai.
Parašyk dabar, dėdamas krasašonglj
atsakymui, pas:
Russian Tabacco
Company, 132 Nasaau st, Room 301,
New York, N. Y.
‘ .

Partiduoda Hotelit ir Baltumu, pui
kiai {taisyti, ant geros gatvės
Parsiduoda pigiai. Bisnis geras, DusiNaminė Mokykla.
žinokite pas:
GrametiJtu aaplištos kalbos moky
Wm. Shugg
tis be mokytojo (apdaryta).. $1.00.
246 E. Broad st., ‘
Tamaųua. Pa.
Vaiką Draugat arba kaip mokytis
skaityti ir rašyti bd mokytojo.. 15c.
PARDAVIMUI ARBA IŽRANDAVI- . Nauįat Budat mokytis rašyti b*
mokytojo ........................................ 10c.
MUI. ■'
Aritmetika mokyti* rokundų te
7 kambariai užpakalyje krautuvės
(apdaryta)..................... 35c
kambario; vienų lubų plytinis na mokytojo
Pinigus siųakl*e per Money Oruor
mas teipgi pardavimui arba išranda- šiuo adresu:
vimui. Parsiduoda dėl savininko li
P. MIK0LAIN18,
gos. Kreipkitės antrašu: 3612 Wallace st, Chicago, III.
P. O. Box 62, New York, N. Y
1

723 TRUMPAM ŽBMM AFRA1Y tiems išmokti gei-al sųskaitotl.

Pavasaris yra atsaknnčiailaiu laiku
pirkimui namų.
žiemos laike ma
Reikalaujame daug gerų kriaučių1 žai kas perka namus, nes- ir išeiti
prie siuvimo <moteriškų drabužių, i Šalta, ir sunku viską gerai apturėti.
Reikalaujame tokių, kurie gali gerai j Dėlei tos tai priežasties žiemos lai
aluti rankomis ir mažins, o teipgi iri ke paprastai prisirenka daugiausia
tokių, kurie norėtų išmokti siuvimą. gerų namų pardavimui, kuriuos ga
Reikalaujame labai daug darbininkų, lime pirkti tankiai ant lengvų, kiek
nes padidiname dirbtuves.
Taipjau vienam prieinamų. Išlygų. Tokiu bū
reikalaujame vieno vyro, kuris gerai j ti u ir mes turime dabar kelis namus
suprastų siuvimo darbh kaipo užžiu- j fibrai gerus, kuriuo* parduosime už
rėtoją. Mokėsime geras algas atsa-l noapsakjtai pigias kalnas, už labai
kantiema darbininkams
Atsišaukite mažą {mokesti iš kalno. Todėl, kas
mano pirkti sau namą, tegul paslkuoffaan?
bina ateiti | musų ofisą ir pasinau
Paul Strause A Co.
1427 W. Harrison st., Chicago, Hl. doti iš geriausios, tankiai vienatinios progos, (gijimo gero namo pi
giai.
šiai sanvaltef mes paskiriame par
davimui kelis namus, atgabenanėtus
. 2 lubų mūrinis namas po No. 3214 nuo 8 iki 16 procentų gryno pelno.
80. Halsted st., liko pasamdytas ame Jeigu turi su tau pi otų kelis šimtus
rikonui biznieriui. Jų* gi galite dar dolerių, tai nelaikyk juos Lankoje už
j| nuplrkt už pigią kainą. Nelaukite 3%. kadangi gali gauti nuo' 8 iki
pakol kainos ant Halsted st. pakils 16% už tuos pačius pinigus ir būt
teip augštai kaip pakilo ant State pats sau bankierinm.
st.. Mllwaukee avė. ir kitų biznio
štai keli namai, kuriuo* norime
gatvių. Pirkite pakol gausite pigiai. parduoti šią sanvaltą:
A OL8ZEW8KI
3252 80. Halsted st? Chicago, III.
4) 2 lubų mūrinis namas, 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius.
Lotas
REIKALINGAS GERAS RAIDŽIŲ 3OHxI47 pėdas. Kampinis: Raudos
Visi- iškaščiai
8TATEJAS (ZECERIHJ. TOKS KURS neša $480 { metus
GALI VISOKIUS DARBUS (JOB8) $55 J metus. Iš kalno reikia (nešti
$3.750.
STATYTI. LAI -ATSMAUKIA J A. tiktai $1209. Kaina .........
B ŽEMAIČIO SPAUSTUVE. PO NR.
4736 80. WOOD BT. * DARBAS ANT
17) 2 lubų pulku* muro ir medžio
VISADOS.
s
namas, 2 pagyvenimai po 6 kamba
rius su maudykloms. Staldal nauji.
BARZD8KUTI8 J IK* KO DARBO. Lotas 25x125. Randa $420 | metus.
Aš norėčiau gauti už'barber| dirbti; Visi iškaščiai $42 J metus. Iš kaino
Kaina $3.090.
aš esu du metuą bagbarinvęa.
Su reikia {mokėti $1509.
prantu anglišką ir .lietuvišką kalbas.
21 metų amžiuos. * KhHpkttėsi adresu: •> 29) 2 lubų muro Ir medžio namas.
3 pagyvenimai1-4. 9-3 kambarius
.... F. Szemaaukls 532 W. Liberty st..
Chicago, UI. Lotas 25x52. Randa $228 | metas
Visi iškaščiai apie $28 ( metus. Iš
Kalno reikia (mokėti $500.
Kai
REIKALAUJA RUB8IUVIŲ.
na ................................................ $1.590.
Roikaiaujame kriaučių, dviejų jau
nų vyrų, esančių kriaučlais iš Lietu
30) 4 kambarių, geras medinis na
vos, ne girtuokMų. kuris norėtų iš melis
Randa $129 | mteus. Lota*
mokti amerikoniško koetumerinio dar 25x52. Visi iškaščiai apie $20 | me
bo. Vieno reikia mėtančio daugiau* tus. Iš kalno reikia (mokėti tik $300.
dirbti ant mašinos, o kito prie pro- Kaina .a.'......,...................... $1.000.
sintmo.
Užmokestis pagal darbą Ir
37) 2 lubų medinis namas. 4 pa
besimokinant, o išmokus gera mo
gyvenimai
Ix»ta* 25x125.
Rada
kestis.
Kreipkitės adresu:
Wm. Pareygfs
$540 | metus.
Visi iškaščiai apie
Iš kalno - reikia (nešt
245 — 5th st.,
Portland. Oregon $60 ( metus.
apie $1400. Kaina .................. $2.700.

>)*.,•

klių, penki raguoti galvijai. Visi pa
taisymai, mašinos ir viskas kas rei
kalinga prie geros ūkės. Farma verta
penk.ų tūkstančių, bet parduosiu už
keturis tūkstančius, arba išmainysiu
Chicagoje ant namo. Priežastis par
davimo — mano moteris nenori gy
venti ant ūkės. Iki kol buv^i ne
vedusiu — viską susitaistai/g^vemmdi, o dabar esml priverstas par
duoti ar išmainyti. Norinti daugiau
dasižinotL malonės rašyti adresu:
J. Rahlnski
1818 Odgen avė.,
Chicago, IĮj.

—

CHICAGO, ILL

“Lietuvos“ Knygyne

tizmo šalininkus, bendrai pasisiškint

Reikalavimai.

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE

Lietuviškoms Mokykloms gaunami

1

■

■■■

I|*I- 1

»

Sutaisė S.
121) ARITMETIKA.
S'-ačkauakas. Lengvas būdas išmok
S'-aėkauskas.
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta į penkis skyrius. Skyrius J,
— Apie skaitlius. Skyrius II — Trup-alsi.
Skyrius III — Dešimtiniai
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercljų priev^dlnės.
Chicago. III. *1897, > pust
1 ............. ;.............................. ,... 25c.

1637
NAUJA
EtĘMENTOftirs.
Vaikams dovanėlė. Parašė Ąt
Teeis* Įleidimas
Lengviausiai ir
parankiausiai is j nžnkylič- I mšMj
]T>U7, pūsi. 48. ..
. .Įįl, J] j l$nj

1327 ŽODYNAS ANGLISKAI LIETUVT8KOS KALBOS (Dalis II). Su
taisė K. Lalla. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius
angliškai tarti, teipgi kiekvienas tpd ; paženklintas kursyvomis literoms
prie kokio gramatikos skyriaus jis
prigult. Kurios formatas 615 colius,
vruiais drūtais apdaris. nugara ir
kampai drūtos, gražios moroko ska
ros, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso literoms, lapų kraštai marmuruotl......................................v. $4.90.

, 1648 VAIKŲ žl AIGŽDUTfi. Kuygetė I ir II mokyklos skyriui Ir vai
kams nramekusieris skaityti Į (Pasi
skaitymai ir pirmiutiač'» gramatikom
žinios
fSutaisė mokyt cjas P1Į j B<-n-;
Vilainje 1910$/
dorins, (Apdaruose).
i
.. 20c.j
puti. Ii4.

’ 1641 PIRMIEJII, SKAITYMAI mūsj. valkams pavesti. Sutaisė !j.. Adota. Su daug gi dų pasakaičių, datnetių ir paveikslėliu. teipgi < it
rr'or.toaios litaros Ine tintiems p•ramokr<
1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny ti skaityti raitą. Rygoje 1996L pusk
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai.
...r. i........
Sutaisė M. Vasiliauskas IrJ.MatClp”iįius.
Su daugeliu paveikslėlių. ,1644 R1NKINRLIS VAIKAM18.Kaune 1907, pusi. 159. .......... 85c. sakele*, apsakyme! lai. dainelės
lai, mfsliai ir tt. Vilniuje 1904.
.J Ii
1317 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto 1645 SKAITYMO KNYGA mii ems
jas Juozapas Damijonaitis.
Kaune ir dideliems. Sutihiaė’J. Gabrys. Jo* {
1909, pusi. 89.......................
35c. je telpa išrinktieji raštai musų! t išth,’ ,
Iksninku sn jų biografijose** ir |
tijaj
1826 ŽODYNAS LIETUVISKAI-AN- lais. Tai yra dilelė chręsti
I11OOLI&KO8 KALBOS
(Dalis L). Su sustatyta sulyg Vakari Euro|
taisė A. Dalis. čia rasi visus lietu kyklų pavyfedžt ' Tllsėje 1908. raUj.
LM|
i*
viškus žodžius išguldytus angliškai 398. ..............
i.ožnas sodis paženklintas kursyvo:ns
1647 vaikų ĮkaitykcLTAf ssį
literoms ' prie kokio gramatikos sky
Knygos formatas Lietuvos zemlapiu. “Kas skaito. ra*
riai! v jis prigali.
6x9 colius.
Kieti audimo apdanrf. še. duonos neprašo”. Į Vilniuje 1905,
j........... ■ 40c.
Chicago. Hl. 1902, pusi. 382. 32.00. pusi. 259.

al€48 VAIKŲ gVAIfižDUTB. Ant-;
r^ji dalis. Knygelė antrajam
ntrajam ir tre-'
tre
ui ir
vaikams.
ciajam mokyklos skyriui
ir.vn|kmMU'
mokantiems skaityti. Sutaikė moky
tojas P. Bendorius. (Kietu aptaisu).^
Vilnius 1909, pusi.

“t

1649 VAL.Ų DRANGAS. Sutaisė
1328 ŽODYNAS LIETUVI9KAI-AN- ir išleido P. MikoJaiuiĮs. Su 11H pa
GLIŠKO8 IR ANGL16KAI-LIETUY1S- veikslėlių. Tilžėje 190", pusi. e*. 15c.
K 38 KALBŲ (abi dalys — I ir II.
t y. No. 1326 ir No. 1327) vienoje
Knygelė vai1650 ŽIUPSNEL. 18.
knygoje. Formatas ir apdarai tokie
kams pasiskaityti ir patimok.iti. Su
pat kaip Na 1327.
$6.00. taisė Ladislbvas L
Knj
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ iš l'J6 pasakų, isterijų, <
ir pavyzdžių Rinkinys pradedamont- llų. turinti suviršuįm 40 paveikslėlių..
sioms mokykloms ir žmonėms, norin- Vilniuje 1906, pusi. 192. .

A. Olszewski
Chicago, 11!

3252 S. Halsted Street
54) 4 kambarių mūrinis namas.
Lotas 25x56. Randa $144 į metus.
Vist iškaščiai apje $25 ( metus. Iš
kalno reikia (mokėti apie $3O<» Kai
na t,.............................. $1.500.
*171) 2 lubų medinis namas. 12
kambarių, 3 pagy venŲnai.
Lotas
27^x125. Randa apie $336 ( metus.
Visi iškaščiai apie $40 J metus. Iš
kalno reikia $700. Kaina .,. $2.200.

Išlygas yra Mektam pardavimui,
AUikite greitai*
vienam prieinamos,
pasiskirti sau vien} iš jų.
j
121) 8 katnbarii| mūrinis namas.
Lotas . i4x!20. Raimda $204 | metus.
Visi iškaščiai apie $28 | metus. Kai-:
na ......................... . .....................

' 13) 2 lubų mūrinis namas
Krau
tba- .
tuve ir 3 pagyvenimai po 4
iš-’’
rius. Randa $390 Į metus. Jj
Ino'
63) 9 kambarių puikus medinis na
šitie visi namai yra musų paskirti kaičiai apie $660 į f melus. Iš
b
mas. 2 pagyvenimai. - luotas 25x125. geriausi namai už pigių kaina, grei- reik j neš t apie $6(0. Kaina
Aukštas panarni*. Randa $276 J me
tus. Visi iškaščiai, apie $35 ( metus.
Kaina ....i.............................. $2.100.
87) 9 kambarių puikus medinis na
mas. 2 pagyventai*!. Ix>tas 25x125.
Šitie kūno stoviai paeina nuo persidirtimo, nusilpnėjimo
limo
Randa $216 ( metus. Visi iškaščiai
skilvio, pervlaug į lemtas nervas ar skysto kraujo. Kuomet jauti
apie $33 ( metus. Iš kalno reikia
pavargusiu,. negali valgyti, pagali
negali miegoti, nntur •nbrgi.
energijoj,
(nešt apie $500. Kaina ........ *. $1.600.
turi ambicijos, tuomet imk
77) 9 kambarių puiku* medinis
namas, 2 pagyvenimai su 1 maudy
ITOMC) Į
kla.
Lota* 26Tęx125.
Randa $264
ir pastebėti kokią permainą padarys tas į tamte. Kobolugaitaisą
( metus.
Visi iškaščiai apie $25 (
apetitą sutvarkius skilvį ir nervas, gydo užkiMėjjusius vidiįlfiį
metu*. Kaina .............
$1.700.
pageltu suvirinti maistu, ifaraio kraują ir fcutvkrldna visą kimi.
100) 5 ruimų mūrinis namas. l^o>
KaiM Sl.Oe «i tetrii; 6 buteliai ai 4S.O0.
PamidueSa viaoaa aptttkasa arba priaiuntiaMi ap|aikant pinigas I
tas $25x125.
Randa $1X0 ( metus.
Visi iškaščiai apie $35 ( metus. Kai
KOBOLO TON1C MEDEC NE CO.
na f........................
$1.800.
Chicago,
2035 S. Halsted Street,
::
_ 111.
55) 9 kambarių murini* namas.
Jeigu Tam sta ko nors nesupranti reikale savo gydy urisi ir
Tvotas 25x131. Randa $180 f metu*.
jeigu reikalauji gydytojau*'rodos, rašyk tuo>net musų gv|dyU>jui,.o gausi rudą dovanai.
Visi iškaščiai apie $30 j metu*. Iš
kalno reikia (mokėti apie $500. Kai
Koboio Btteris parsiduoda visuose salluauosi.
na ............ •................................... $2.000.

■■■—!■

SILPNAS? MVARSES? NERVIŠKAS?
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dabar yra pats laikas ir gera proga kiekvienam pakilti vertėje sykiu su naujai prasidedančiu ir augančiu miestu GARY, Indiana.
"

------- ------------ -----------------

’« f

*. ėliž
*

:KJ

’lr* patalpintas paveikslas parodo dabartinį stovį galutinai pastatitų pabrikų į kuriuos patilpstą tūkstančiai ^arbinikų. O dar daugel įeitų milžiniškų pabrikų užveda, arba pradeda statyti; jie
kaštuos
šimtus milijonų dolerių. Taigi apsvarstykite, koks skaitlius darbinit kų patilps į tuos fabrikus, kada jie bus galutinai užbaigti statyti. Todėl dabar kiekvienam yra gera proga padvigubinti savo pinigus
perkant
dabartiniame laike lotus.
laigi nelaukite vėliau, važiuokite dabar į musų offisą ir paimkit musų automobilių, kuria tamstoms nieko nekaštuos. Mes apvešime aplinkui visą miestą Gary ir aprodysime abelnai
Stovi kuri
nata: cavn
^IrimL pamatysisite.
.-.omo.—Dabar
TY^I_ 1 dar __
K__ ___
« J- .• • tinkančiose vietose lotą,
.
...
.
...
....
....
••••,Stovį,
kurį pats
savo akimis
galima
pasirinkti
pakol
pigus, nes potaih pabrangs.
Miestas statosi....
labai puikioje
vietoje,
visur yra <lygumos ir prie
didelių van■denų, Michigan ežero. . Gary nepertoli nuo Chicagos, tiktai 26 mailės. Miesto gatvės arba Strytai liejami cementu, ^šalimis medžiais sodinama. Per miestą bėga Little Calumet upė, kuri labai miestą dabina
ir
. [naudinga gyventojams. Garyje yra labai sveikas oras ir geras vanduo. Čia statomos didžiausios publiškos mokyklos. Gary tūri geriausias prietaisas ugnies gesinimui, nes čia stato puikausiąs namus,
Vienu
zfHiziu
sakant,
bus -didžiausias ir gražiausias mietsas Indianos State, nęs yra ant geriausio^trakto arba vietos; tr :iai prieina iš daugelio miestų; stoja 60 trukių per dieną, leipat ir laivais vandeniu priva
žiuojama. Miestas Gary prasidėjo 1910 m. ir per tą trumpą laiką jau yra apie dvidešimti tūkstančių gyventojų. Dar lgyje kelių metų apsigyvens apie 250.000, kiip tik fabrikus užbaigs statyti, nes j juos reikalauš daugiaus darbininkų, negu čia jų yra. Bus didžiausi milžiniški fabrikai ką randasi'Amerikoj.i. Yra
_ ___daugel aprašymų apie mieste vertę ir stovį. Tcipat tamistai yra sunku suprasti viską iš apskait'mų apie augirną šio virš minėto miesto, pakol nepamatysi. Todėl, geriausiai pačiam atvažiuoti ir persitikrinti savo akimis. 1___
Kadat
pamatysi visą ____
tiesąw ir vertę, tikrai _nesigailėsi savo kelionės.
Ir tu dabartiniu pirkimu lotų, be
abejonės, jiadvigutansi savo pinigus. * Mes priskirsime tamstai lotą tinkančiose vietose po visą miestą Gary ir ant didžiausių
gatvių,
už
prieinamiausias kainas.. Dabartinės
kainos $200
ir augščiau.
M. ROZL-^SKI
______________
Dabartinės lotų
lotų kainos
$200 ir
augščiau. , Teipat
Teipat
duodame ant lengvų išmokėjųnų: $50 įrrioĮcėktte^ potam po $10 ant mėnesio. T
“
,
.
,
_
_________
_
_____
_____________
\
\
’
,
_______
J
_
.
, , J.bet diena
_
Mes statome namus ant lengvų išmokėjimu. Tamstos pinigai įdėti į žeminį arba naminį turtą niekados neprapuls,
po dienai augs aūgityn,
Atsitikime kokios nelaimės, jei susirgtam arba nedirbtąjį, mes palauksim tamstos, pakol galėsi mokėti. Mes skoliname pinigus, aprašome nuo ugnies ir sužeidimų prie turtingiausių Insurance Kompanijų,
- ,į
tTeipat ir kitus visus reikalus atliekame; ko tik nori ar ko jieškai, ateik pas muš, arba laišką rašyk, o mes suteiksime platesne žinias kaslink virš minėto miesto ir prisiusime miesto mapas. Išklausysime jūsų reikąjusl konog> ..j
liansiai ir dousime rodą dykai. Mes tikriname užganėdinti kievieną. Su pagalba,

Gary Securities Company,

neužginčyjami
DARODYMAI

11
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nu° ?rastv •
kuriuos, netikrj daktarai siulinčją

Mat dabos metų laikai, kurion
žmoufe* labiausia sergą; todėl yvairu* daktarpaiaikiai
ir siulinė
ją _______
prastus
_
,
__b«
_ . jitės vaistus, kuria iki žiol nieku nežinojo, ir
__ _
vietoje gera, tik daugiau blogo pakaro ir kenkią sveikatai, labiau nei pati liga.
. APGINK PATS SAVĘ IR ŠEIMYNĄ.
Kiekvienas Uetųvye, tegul gelbstU pats ir mro ėeimyną, nuo ne tikrų daktarą.
Neofteigauk ir neatsidėk ant daktarpalaikų. kurie nepažysta ir niek*
Btdokar. Stėbnklbigaa daktaras. COLLIN8 NEW YORK__________________
MEDIK
TUTO, yra visiems gerai žinomas paeauleie. Pet 13 metų liame Instituto, ilgydė
takstaneiąs lietuvių, kurie buvo deeperecijos apimti; už tai, kad kiti daktarai,
nežinojo paslaptys stebuklingųjų vaistų priskirti, tik Institute esanti galėjo
tuksiančiai testamonijų. Budy ją apie tai.
..-1.,
wMės, nosies, akių, ansų. gaivoskaudis, spaundo,
l, kaip ir męMungis, migreną, *'
burtoje, trumpą atmintis ir_______ _ _____ ____ _
ereesaelei ir piktosios užsikrėtusios ligos eypbelio,
išgydytų, tau ateik arba raftik lietuvilkai pas:

Šifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo šii'kortų butų gerai Jr greitai išsiųsta ir
kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką

THE C0LUN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Jei nori,*kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
•iųsk juos teipgi per— •
U*
Ols£ewskio ofisas siuntimui pinigų ir ėįfkorčių tapo įsteigtas
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuves 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Placė, o kad žmonių reikalus
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznj kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir
Čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 ux ioę rublių.. Dabartinės
iifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
sekančios:
4. Holland-Anierican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam j
New Yorką per 8 iki jo dienų ..................................... $66. ia
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j
Baltimore per 12 iki 16 dienų............ 7.'...... ... $61.15.
3. North German. Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j
New Yorką per 9 iki 12 dieni.............. $64.70.
4. North German Lloyd, Expresini Linija, perplaukianti mares
iš Brenio j New Yorką per 6 iki 8 dienų .............................. $69.^0.
4 Hatnburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
j New Yorką per 10 iki 14 dienų
. '.. $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Afltwerpo j New
Yorką per 8 iki 10 dienų .. . ............... \...............; $66.30.
7; Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo'j Montreal per 12 iki 15 dienų ............................. $60.30.
8, Russian-Americaii Linija, perplaukianti mares iš Liepojatis
4 j New Yorką per 13 iki 18 dienų
.................. $57-509. Hamburg Philadelphia ............
$59.10.
Dabartines šilkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos
iki Tilžės yra sekančios:
I. Nolland-Anici'tcaH Luuja, perplaukianti mares iš New Yorko
■Fj Rotterdamą per 8 iki io dienų .......................... '...... $57.60;
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore
4. j Bremą per 12 iki 16 dienų ......................
$53-30l
3. North ' German Lloyd Linija^ perplaukianti mares iš New
> Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų ................................... $56.20.
4. North German Lloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares
j iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .......................... $61.2a
5. Hamburg-Amtrican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų ..................................
$5585
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antweri pą per 8 iki 10 dienų
..........
$57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont. real j Anhverpą per 12 iki 15 dienų .............................. $56.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
j Liepiojų per 13 iki 18-dienų................................................' $53.00.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus’ nuo
Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus rašykite mums j kur
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduokfte mums visų vaikų metus, o męs. -«tgal pačta prisiusime jums
visų linijų kainas,, tada jus pasirinkę sau linijų kokią norėsffe,
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jusy šifkortes
kuo greičiausai išsiųsime,
į
Adresuokite mums visada šiteip:

Dn.

tEvynEs mylėtojų dr-stEs
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmininkas: B. K. ’Balevičius,
' _
913 — 32nd st., Chicago,

Tice-Pirmininkė: O. Ramanauckienė,
101 Oak st., Lawrenėe, Alasa.

Chicago, III.

A., 01szewskio Bankoj
galite aprūpinti visus
savo reikalus

TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviemastls” — Kon
traktus, Raštus pardavimo

ir visokius kitus dokuitaentus, Ir už
Raitininkas: V. A. Greičius.
tvirtina
visokius
dokumentus
pas
įį '
28 Stiles Hali, Valparaiso, Ind.
koDsulių.
Inkorporuoja draugijas i>
Iždininkas: A. J. Povilgika,
atlieka visokiu* kitu* notarijaliėkus
804 Bank st, Waterbury, Conn.
darbu*.
Visokiuose. notarljallškuose reik*
knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st, Plymouth, Pa. 1-oee kreipkitės |

Literatiikasit Komitetu: J. Gabrys,
11, rue Sommerard, Paris, France.
V. Jokubynas, 318 W. Broadway,
So. Bostone Mass.
J. Laukis, 501
Brick st., Valparaiso, Ind.

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.
Nori mokintis Barzdaskutyktos?

KOZMAS GAUS DYKAI

t kuris prlfl’ųs k^Ietj
markių, musų No. 3
katalkįr|, didžUusl|
lietuvUko) kalboj, M
dideli puslapi*L Jane
telpa aprašymai ativirl
SX) ligų, vyrų, motorą;
ir vaikų, pasako nuo ko
jos prisidedu, kaip ja*
pažinti, k«jp nuo ją
apsisaugoti, kokia* gy
duole* naudoti. Įtiek
jos pnkluo)* Ir kur j»*
gaut i. Paveikslai i r pre
kė* yvairią kvepiančią
ir gydančių muilą, Fer
itinių, Klektn>iiyd*nCią aparatą, Roberitilą Ukiirbimą, Moną,
Painų, Štuką. Brukuo
jamą Marinėlių, Ar*moniką, Koncerttaą*
Britvų. Pavinėevonią
ir kimiai kitokią koinam rvikaliogą daly
ką. Itkirpk litą apgar.
tinimų Ir prlsiąalc mum, o tuo]
g***l vtaal dy-j
kai kaulingą.
John L ' |taluna*. Propa

_
Tamista šį amatą gali is
Y*J < ~~
mokti nuo 4iki U savaičių.
ZyVl
Kainuos tau tik 030. Mes
teduosime vi»a setą skutimo
prietaisų. Sis amatas yra
*
tekamu perdėm visame
sviete ir tamista turėsi ta•X
da savo ypatiSkąverteivystę busi savo darbdaviu. Rašyk pas:

NOSSOKOFPS BARBER SCHOOL
1405 Petm Avė.y
Pittsborg, Pa.
JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

^BAGIS“
iLiumssTM, LinuTian. imtum, unws
• « u imą kEauiRit lmmžtb. o •

Eina iš Chicagos, antri metai, 20
pusi. 7x10 formate knygos, su vfršiaHais. Prenumerata metams <1.00, pa
vienis budi. JOę. “Dagyje" telpa bei
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš jnusų politiškojo lauko ir visokį Mnksmus pasiskaitymai. 'Dagis” tnri ra
' UOHN’B SUPRLY HOU8E
stis kiekvieno lietuvio name, ta! gy
1*34-2336 SO. OAKLEY AVB., CHKAOO, HX> duolė nuo visokių "iunų” ir kitų ligų.
Siunčiu* pinigu* M'preamneratą arba raitu*,
visado* reikia adresuoti iiteip:

“DAGIS” Publ. Co.,t

Sirgau ant
plaučiu ir p_________
viduriu. Niekas manie
^e galėja ižgyditi, bet
jusu vaistai pagelbo.
LUDWIKA8 SOLEK
174 W. Kiuny SL?

žinai, |
lio didžio 1!
iietnvys žii
kap jisyrą

6

Nevvark, N. J.

ės nori, kad panti

:Di<4įuN8Tmn

gydymui sergančių vi

‘Vadovjas į Sveii, Dr, E. Q

Dr. 8. E. Hyndman, Madical Direktorius.

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

TABAKAS - YRA MOK8LI8ZKU PERDIRhlU.

sako:

Tabakas yra žole ir jis kaip ir visos žolės turi būt perdirbtos žmogaus vartonH Tar. m*,
ral išdirbto tabako irjarp Žabo Tabako Pasaldinta yra toks didelis skirtumas kaip taTo serai

gamyto valgio ir pusiau išgamyto.

*

Taboka yra Tabaku moksliškai paruoštu žmonių

^er 30 metų d akįtaravęs, lyrinė“
jus jnediciuoB lokalų ir gyduolių veikmę, k tįirioa geriausia
gydo žmogauB k| juną. Pabaigęs
uoiveraitctą pett 20 ir tetų gy-i
džinu Didžiamjnim New Y Orka
VYRUS IR M j t>TERI8 ir išgydžiau greitai i|r gerai.

010

vartonel.

y

Jia yra tyrfauslon fonnon išdirbtu Tabaku. Jis skananl., fr rtvo Wlprurae lr Bkanume Jlglau
tęsė, todėl yra taupesniu. Jis nepatraukto n uoš vėlgi, nes eečiulpiamae. bet Įdedamas burnos (tarp

(21

žemosios lupos k dantsmegenlų). Po jo vartoaet Meka čysta ir smagu.
Tai yra Tabakas moksliškai paruoštas žmoa i^vartoscl.

' \

TYRUMO M» YPATYBIŲ aVAftAftGUA.
Čopenhagen Taboka padirbto iš geriausių saaų Tagako Lapų, su pridėjimu tik to, kas yra

naturališku Tabako lapams Ir visiškai tyrios-ištmukoe

JCL metiį atej davę*; mokslui
praktikavojau 1’aryžinje, lįonBerhue ir Peteiburge,
surasdamas nau jauslia gydool
lee isg.vdymni vinokiu ligų. Su\grižus 16 Eur°p°'b daktarų bend-į
Iy.y\ \
rovė išrinko aav<b pirm sėd žin; o
‘
' dabar užkviečiu sergančius vim* • > Ąj
Bokioma ligomis , dcs paaukauja
■toįj'Į

Taboka padaryta iš to, kas yra Tabake

gero.,atmestl naturališko tabako kartumai Ir rūgštys.

Perapėjlmas - Imk tik labai mažą čiulpimo šaagj Copenhagetto. nes gali manyti

i,

Jei vergt* B—ilrantinAj bet pribuk arba paraiyk pas mmM, a* Badysiu!

Tabokos išdirbfmas. arba “tštalsymaa” tabakui yra tuomL k L™ \

virimas valgiui arba rauginimas vynui.

jog jame

yra perdaug Tabako stiprumo. Čopenhagen Tabbaks yra smulkios dalelės tyro, turtiago čiulpi
mo Tabako; bet ji palaiko tabakini stiprus* lengviau fr pAntou negu tabakas lapuose arba”

stambiai supiauatytos, lygiai teip kaip pilnai toumaha kava palaiko kavlnj stiprumą lengviau kaip
stambiai sumalta arba pupinė kava.

-Į visa ėavę mt>kfrhp eerga»ta«nB,

Sveiku* mokinėtu kaip užlaikyti eveikatą, o Me»čiuė
dydiu, nee be eveikatoe nėra laimėe nė darbininkui ttė biznieriui

Tešvlnta kardas tiesos\ugny"
Priimu prenumeratą vfsuorruįjRflJTir

.

teraturoa, mokslo ir polltptds laikra
ščiui
[

Leidžiamo lletuvių^lfaudal vien* kar
tą Į ėcėias savaitės (umu laiku Įleis
tankiausi. Leidžia Prusuosė, Tilžėje,
visiems žinomas veikėjas. Jonas Va
nagaitis.
Dėlto, kam yra miela ir brangi mu
sų Tėvynė ir jos sūnus, meldžiame vi
sų užsirašyti. Kaina metame tik «Oc.
su prkiuntimu j namus. — Kas pri
sius 7c. markėmis gaus vienų numerj
pasižiūrėjimui.
Priima prenumeratų
ir pardavinėja atskirais numeraia:

JONAS DAGIS

___X*

S*gi.tri»oil d*gtta** varytojai (MAJBarp JJ<* fcb. » Pt»U *f Ky )•
mokiu augliai k*iaa*, j-lg* <ali pirkti Rl«*ar * M«ao*ram Dagtis* uA
•Uduodamą kalną tr entauptntt pinigu* *t*i*aky-

M*« utmokam* priaiuntlmo istaa.
HILGER S

flh,Rųu'sMonogram Jr.OO DYKAlI
0

J

H temtttt*

J h. Klepr's Mmcrin $4
T Ypatingai Gera V

Jau metas užsisakyti
1910 metams

“ŽEMDIRBYS”

oe»»'.af r*l» Hktem* tikslam*; duok »av* draugam* iSmagtali; tarartok.
iu'elte vtaoktaia* Ua^ctaluiam*- lt tada. >tau aepersiModeste'*” j<a taki* r»r» arba <ere**«
dagUM V ki'a*. kuria* ritei-ai><r*Siak Hku*ta dalj Omtini*, * n>»> n*-

ri< ■ eteri.

įy;4»‘ą.'*”ĮĮĮ*‘»’»>»— iwk.i..,

J.RIsgvr&Co.< IS31

limoKsi Anglišką Kalbą

6im*m$1„

IiMuCIti,

Mi.

J^ru Amerikoj nemoki AnriišM

11 Meto!
■ Kalbų, tai carai žinai, kad esi
prekybos Ir pramonljos reika
lams pašvęstas laikraštis.
“žemdirbys” eina du sykiu per mėnesi
— Bet kiekvienas lietuvis gali gerai Ir len
“Žemdirbys” politika visai neužsiima.
gvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekviena*, kurs tik per mane utol“Žemdirbys” rūpinasi tik pakelti Lic
nšyi, arba kitą naują laikraščiui įkaityteją prikalbina, priduotus $2.00 ant ma
. tuvoje uk|. prekybą ir pramonlją.
no vardo, gaus vieny H čion paminėtų laikraščių: • *‘Uetovą”, “Vloayby Liet.”
“ŽEMDIRBIO” KAINA:
arba “Kovą** per metus, teippat ganiąją, didelę knygą, varsty ii prancusų kalbos
metams 3-, pusei metų 1r. 90k.,
Baltramiejaus Naktį kuries kaina 76c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
3 įnėn. 75k.
Visi skaitytojai, kurie iškarto užsi glų Kalbos parašytą v Įsiems gerai žinomo J. Laukio. Kaip tik kuris prisius du
mokės už “žemdirbį** už ištisus 1910 dolieriu už naują skaitytoją, tuojau* viską apturės. Motas skaitosi nuo dienos užmetus, gaus dovanų dviejų rųšių dar sirašymo Duodu dovanas, kad laikraščių
skaitytojai daugintų^ ir lietuviai kaip sve
žovių sėklų.
Be to, “te ndlrbys”, norėdamas iš timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų
platinti tarp savo skaitytojų, gere aglliky kalbą. Raistą dar galima gauti
snuiosius ūkio įrankius, kasmet skin> yriaiunėiant 1 doL viršaus Pinigus siųsti
ičliosavimui tarp savo skaitytojų bent Menoy Orderiu torbdsasuoti tokiu adresu:
po kiek ūkio jrankių ir kitokių ūkyje Telpa t kiekvieną* pasiunčiu savo ka xH->gą. v.jouių Iš naujausiu lietuviš
rekalingujj daiktų, o taip-pat Ir ūki kų knygų. AtstųsM-už 2c. štampą.
■kų knygų.
%
1910 metais "žembirdys”, skiria Išlioeavimul tarp savo metinių skaity
tojų šiuos daiktus:
ir agentūra litaratoro* ant "Norta Side" Cticafo*
1) tris vien- vagius plūgus, 2), du
Čion galima gauti moks'iikų, - >vieti<Jn| ir dvasi!
kų knygą. rakančią, Aka plieną. abrorėlią, visokią
kaupi! . (t. y. du tom tikru plugu
laikraKią, Amerikos i' Europos ir popierą grolaknia* aisiams apkaupti. aparti), 3)
matoma. Teipgi toJaiknu visokio tavero: juo
vieną drapaką, 4) vienas svarstykles,
dyio, pėdelių, plunksnų. drnknojamą mašinikių
5) vieną “Dadano” sistemos rėmelinj
britvų. stereoskopų ir dantelio kitų daiktų. N*,
.avilį, G)-dvejas žirkles vaismedžių ša
ufmirikite atsilankyti, o besite ntgantdinti.
koms karpyti, 7) penkias knyga®. A.
žuvies "Apie Ūkininkavimą” (abidvi
1544 W. North ava. Chicago, III
dali), 8) perfkias knygas M. Velto “Apie
gyvulių ligas ir jų gydymą".
Išviso 20 daiktų.
3351 Auborn ava.,
Chicago, III.
Kas todėl
Išankcio uželmokėa už
“Žemdirbį” iškarto už ištisus 1Š10 m.,
tasai dalyvaus augšėiau minėtųjų daik
Mušikų pristatau visokiems reikalams
tų liaoavime ir galis ką nors lainr.štl.
Gydau visokias ligas kaip šviežias Duodu lekcijas ant smuiko ir mandoSiunčiant pinigus reikia dėti tok- teip ir naalsenėjosias.
Ypatingai vi HnoMokytojas prie SchmoU's Academy
?ai adresas:
durių ilgas, moterų vaikų ir
of Muile. Rcom 87. Auditorium Bldg.
Teipgi pritaikąs akinius ir
sau nesveikas akis.
valandos: nuo 9 ryto iki 5
Vojenno-Gospitoluaįa 'ūl. No 3. poOffiso
pietų.
Kitoms dienoms Ir nedėAttornėy 4c Connselor at Law
Vilnius, Rusiia-Liitm. lioms offiaas atdaras tiktai pagal
Pilone Harrison 1300.
sutarimą.
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KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra neį
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia

NAUJAUSIAS

BUDAS PRITAIKYMUI

GYDUOLIŲ!

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikyto
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu ts
tikrai apturėsi sveikatą.
Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yi
panijų iarlatanai kaip ir humbugo Institi
numirusį daktarą Kaliu** ganiu* ui savo daktarą profesor
nebemaus.
Matant
toki;
'jog geras daktaras nieki---------------------,
apginti nuo apgavikų, tad pagal praiymą draugų daktarų ir]
r iigydžtau, kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelta* sveikt

pasarga:

JvftasVVrliiomi^r Mato intpaliYdiitna* a*l ’k*^nv7’>Wist*k

Geriausioji dovana Lietuvos
artojams.

PROGRESAS MEDIKALISIAM M

Tik tie daktarai pasekmlagat Hgyde, katrie tėmlja ( med
grteąt katrie to nedaro, negali sergančią iigjdyti, užtai 1
ne naujausio budo, neo naujausi medicinos pagerinimai

3252 S. Halsted St. Chicago, UI.

ūkio,

3252 So. Halsted >t.

140 lest 34111 Street, New York

«. BOUJMBa

ThdtuvuriM paaa u Ir J*
Profesorius medicinos.
UždėtojM OolUmN.Y,
Medical Instituto ir au
torius garsios knygos.
“Vadovas in 84b|ikntą”
kuri apsako visokia* li
gas Ir kaip boti aveįkųo

paiamdyti konu
o šarlatanai,1 petį
Žinok gerai,
nsteuybes. kad
rnonių. kuriuos
.ai, a ps įgarsins u.:

AP81MU JUS IŠGYDYTI
kaulį strėnų, ko] n. pečiu įr falu; ’
nuo reumatimno, skaudėjimo
_____
_
...
Galvos t knusmą, širdie*,
Užkietėjimą, skaudėjimą irnedirbimą
vidurių
ių
ligas.
Greito
pailsimo
inkstų, kepenų ir plaučių
C“1------- :*~*— ir sunkaui kvėpavimo, perir vyriSkumo.
Greito į u py kimo, Dyspt*
kalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo
i
.
/
.
psijoe. neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagv si ės ir ii to įgautų
nuo visokių Uisikrenesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnr nemigos
1
'ir
-----Čiatnų kavarieriikų ligų
—_
■ tip-pat MOTERĮ tt skausmingų ir
nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokį ii moteriškų iigu;|
nepaisykite, kad kiti daktarai Junta nepagelbėjo; aš kad ai «iimu tai ir ii«J dysiu Šviežias ir uŽsisenėjusiM ligas. . Butų geriau, kad ij karto pas mane
atšilau k tum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabilkai, tai] ?araiyk lietuvflkai. nėra skirtumo kur gyvenk Rąžyk kaip moki ir kaip ja utl nesveikumus
savyje, ai suprasiu, iitirsiu. duosiu rodą, kad reikės pritl ikysiu gyduole*,
kurios vra geriausios ir naujausio i&radnno. o apturėsit sver estą, be skirtumo
kaip toli gyvenate Amerlkefų, Kanadoje. Anflljojo ir k i tu r r MN

DR. FERDINAND HARTMANN
218 E. 14-th
New
Į ofisą ateinančius^ priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valand

J. Naujokas

159 E. 127-th St.
N*w York, N. Y.

Vienatinė Lięturlška Sakrova

Dr. O. C. MEINE

PETRAS M. KAITIS

D-ras WJiMartišus FRANKJ.BAGDZIUNAS
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.

206 Wabash are., Chicago,

* ‘Žemdirbio” Redakcija

Bind Ir Ot c^egtra

F.P.BRADCHUUS
132 S. Clark, Ctf.lMIsoii St.

Dr. J. KULIS
Luteviiį GydytojM Ir.CbdruriM.

3255 So. HatoteS^CMoas^ IK.
Gydo rteokto* liras motery vUkų Ir vyrų,
tart dianjepraMlt* k<yd« puM-kainę*!

Atwood Bldg., Room B06
TeC Ffaahlle 11TB.
Lietuvy* advokate*, baift* tle«ų mokslų Am*,
tetoj*. V*da visokiM byi**, civilttk** ir krtoiaihikay vtemrn* teiamuoMKsudM**).

IŠGYDO IN 5 DIENAS
ilcninu iTtišk^ <
liečiančia* vvrua. — Šita* nuoiirdu* paMSiuhnitnu* yra if»vru'vis^a

praleido

daui pimtu ant daktarą ir wta*q be lekiu* aaado*. ir tnano nors yq*-parodvti visiem*
Klieni* tmontm*. kari* baro IvJotni dekimiti** ar dangau* daktaru b* jokio pa*i»«kimo, kad ai turiu vienioteiį bedą, kariaunai tikrai iidvdau.

Namoklk «* lydymą be no«do» —- mokti* ui tiknI I*«y4ym^
Ai tikrai ittvdau litą* akilvto plaučių Ir takatų aet ir labai oitondtata*.

Slaptos vyrų
• Ilgos
iUvdoma greitai, tikrai ta *u
pilna *l*ptvb«. Nervą *u*ilpaAnm**, aupaolima* •reikš
to*, ihadvm** atiprybi*. nuto
lime* kraujo, uėauodijimaa.
ilspamito* taUty*.

Plaučių ligos,
Dtunlya, Bronchitą* ir kito*
ptaorią Hžo* tikrai iMydom*
mano vėliausiu budo. Širdie*
UAo*.
J.
^KtMMUCa IR

'ištyrimas

sykai.

Moterų Ilgos,
VidurmH 1|S**, skausmai *trtno*e. B» tc»o* takiam**: ir
kito* li(o*j tikrai iižydomp*.

to* ir

UtnModIJImas
ir viso* odot hto*. tei
paikai, pttrton dedtrviu
votd*. niafaJva. hemorl
**tfintai** dilią, naikiau
bitiniai, iatondiusio* 1h

At) KALIS
Ll IT? Vi t KAI

