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Entered as Second-Clas* Matter July ląth,

1893, at the Port Office atChicago,

IHinoi*, under Act of March ąrd. 1879.

prie Vokietijos rubežių ir jais mies, kad reikalingą paskolą per .Goristyj pereulok, N. 8). Nuo piningus sukabintus ant lenciūgė kad atskirtų juos nuo parapijų, o ties į kolionijaa, paskui sėti dobi
stengdavosi perstatyti karą su įsi juos gaus Amerikoj. Amerika ne stojančiųjų imama tik 3 rub. me lio, bet nežinia kurių metų; apie priskirtų prie Gružių filijos ir kąd lus, pašarines žoles, pūdymo vietoj
veržusiais neva nuo tylų vokie turi nei tiek politiškų reikalų Per rams; gi 2, 3 ir 4 klesos mokiniai 10 gorčių - javų maišytų: rugių, duotų jiems kuningą, o dvaro .pa — vikius; pagerinti savąsias pie
tik samanos be
MASKOLŲA.
čiais, dabar gi manevrai parengti sijoj, kiek ten jų turi Europos tau temoka nieko; čia-pat yra kursai kviečių ir avižų, 2 bronzinius liktą klėtį pašvęstų bažnyčiai. vas, kuriose
aliausime
vakaruose. Manevruose dalyvau tos, todėl ir Amerikos paskola ne vargonininkams (grajyti ir gic- bransolietus, akmeninę kulipką ir Bažnyčios išpuošimą, kuningo už auga ir tt
Maskolijos caras nesiskubina iš
7 grūdelius dirbtinių perlų. Pile- laikymą žmonės taipgi apsiima ant dejavę, tarnavę
ams. ||iSodžiuoja 80.000 kareivių, kurie' pada taip pavojinga.
Vokietijos grįžti namon, sėdi vis
Tai se gyvenant,
nepadės mūšiomis dienomis Vilniuje, Vo kainis bus augščio apie 8—10 savęs. Bet čia nelaimė.
Persijos valdonai seniau buvo
lyti į dvi priešingi viena kitai ardar . Friedbergo rūme. kur.jį sau
f Į! ‘ŽnriįžTjZ?u.
miji. Kiekviena dalis turi 120 ka- vieni iš turtingiausių ant svieto, kiečių gatve važiavo cfviera ve sieksnių. Ištirta, jog viršus buvo prašymas netaip sustatytas, tai ne sų trūvis.
goja vokiškieji kareiviai, policistai
Kasi iš pra akmenimis, grįstas; kasant, grin gerai parašytas, tai neaiškus....
nuolių.
Viena armija, vedama bet matyti senų valdonų sukrauti žimais čigonai.
ir maskoliškieji šnipai. Kadangi
eivių,
nugirdęs
verkiantį
viename dinio rasta gilumoje per aršiną, o Tuo tarpu grapaitės dovanotą že
generolo Mennier, perstato kariu- turtai išsisėmė ir dabartiniam val
Vokietija ne turi šnipų provokato menę ginančią Prancūziją, kitą donui jau piningų pritruko išmo vežime vaiką, sukėlė triukšmą, kad vietomis ir giliau. Pilkalnis pil mę jau antri metai lamingai val
rių, kurie, atsiekimui savo mierių,
gi, vedama buvusio karo ministe- kėjimui algų savo rūmo tarnams. tasai vaikas — vogtinis. Tuojau tas iš smėlio, o velėną prakasus, do, ir dar kaip: Joniškėlio kle IŠ LUKŠIŲ,! ZYPLIŲ VAU
-jaigu tik caras galingiems kunin- rio Picųuarto, perstato Prancūzi Jie užtai sustreikavo. Seniau ne zežimus apsupo didelė žmonių mi žemė juoda, kaip juodytas; nie bonas išduodamas nuomon, neap
NAUMIESČIO PAV'
’
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.
1 *
gaikščiams pasirodytų nereikalin
jos priešus ir jiems pasisekė iš paklusniems tarnams valdonas bu nia, kad kiek būtų pradėję mušt kur nematyt tokios juodos žemės. skelbia, kad susirinktų kas daugiau
Lukšiai stovi gražioji! vietoje.
gu, gal surengtu ir jo nužudymą, lipti ant kranto Prancūzijoj. Ma tų liepęs galvas nukapoti, dabar čigonus. Atvykusioj! policija, ap Šiemet p. T. Daugirdas kasinėjo bet išduoda niekam nežinant pus
Vingiuojąs! čion Siesaft š,! kurios1
kaip garsus šnipas provokatorius nevruose buvo vartojami ir orlai jau ir jis to daryti negali.
gynusi čigonus, nusivedė juos nuo- taip-pat prie Dubysos pilekalnį Pa- velčiui kuningo broliui P. Jarašuvandenyse atsimuša graži, augšta
Azev surengė užmušimą ministe- viai ir aeroplanai. Jiems buvo
vadon, kur paaiškėjo, kad jie jo turkšlyje arba taip vavinamą Bels- nui. Tas šiaudus išveža, mėšlą
bažnyčia, pakraščiu alksniai ir
rio Plehvės ir kuningaikščio Ser duoti bevielinio telegrafo prietaikių vogtų vaikų neturėjo. Čigo kio kalną, nes ant to kalno pa krečia ant savo lauko, žemę nua
medinės, šiaudiniais stogais deng
gijaus, caro dėdės. Caras gerai sos; buvo ir automobiliai su kalina.
laidotas masonas Belskis, apie ku
1SPANISKOJI AMERIKA.
nus, žinoma, paleido.
Už bažnytkaimio
žino, kokios vertės yra tie jo sau nuolėms paskirtoms speciališkai
Gėda mūsų kuningams prieš ki tos 4triobelės.
rį pas vietinius žmonis yra dau
(“šaltini*”).
Į
pietus
nuo
Jungtinių
Valsčių
tęsiasi
derlingi
liūliuojančių
javų
gotojai,- bet jo valdžia be šnipų naikinti orlaivius.
gel pasakų. Girdėjau, radęs įvai tatikius. Kalvinai mums padeda
šiaurinės Amerikos yra taip va
laukai,
lankos,
pievos
ir,
sodybos.
provokatorių apsieiti negali. Kur
rių ginklų ir kaulų daugybę. Da rūpintis atsidaryti filiją, duoda pa
Rengiami kas metai kariumenių
valdžią pats ukėsai prižiūri, kur manevrai yra tai prisirengimas prie dinamoji Ispaniškoji Amerika, ar
bar p. Daugirdas žada kasinėti apie tarimus ir prašymus rašo veltui, o \ Kaip ir visuose Lietuvos baž
Iš
ROKIŠKIO.
ba respublikos susitvėrusios ii bu
nytkaimiuose, Lukšiuose didesnė
pats ukėsai viens kitą prižiūri,-ten
tikro karo santaikos laike. Se vusių ispaniškų kolionijų. Gyven Rugpjūčio 2 d. buvo čia gyvu Ūgionis prie Dubysos dar vieną mūsų kuningai prieš.'...
pusė gyventojų
gyvento;
— žydai, kurie
ir valdininkų rankos turi būt šva niau Prancūzija, laukdama karo
(“Lietuvos Ūkininkas”).
pilekalnį, o p. Krzyvickis, girdė
tojai
jose
kalba
išpanikai;
jų
yra
visi
varo
šiokį
ar
tokį “ges
lių,
paukščių
ir
audimų
paroda.
resnės, nes suteptų žmonės nelai
jau, važiuojąs kasinėti į Bublius
su Vokietija, kuris visgi gal neto
Yra 8 sankrovėlės ir iš
kytų; Maskolijoj yra visai kitaip: limoj ateityj užgims, manevrus ne daug mažiau negu Jungtiniuo Arklius ir galvijus suvedė valstie apie Šiaulius.
se Valsčiuose. Nors gamta tuos čiai. Vištų ir kitų paukščių atga
i ‘ ten valdžia yra žmonių priešinin
Iš VILKIJOS, KAUNO PAV. na lietuvio rankose. Beto žydai
Barzdyla Lietuvis.
rengė prie Vokietijos rubežių ir plotus savo turtais gausiai apdo beno iš Gaidės kun. Mylcohuskas
išlaiko tris aludes ir vokietys
ke, o žmonės jai neprilankumu at jais stengėsi išbandyti visas prie
. (“Viltis”).
Rugsėjo
20
dieną
žada
įvykti
vanojo,
bet
gyventojai
nemokėjo
smuklę.
Žmonės mėgsta “patrauk
ir
keli
jo'parapijonai,
Gaidės
ūki

moka.
Bet valdininkus žmonės mones vartojamas tikrame kare.
Vilkijoj
arklių
ir
galvijų
paroda.
tų
gamtos
dovanų
priderančiai
iš

ti
”
ir
per
kokius atlaidusį,; ar taip
ninkų
būrelio
nariai.
Gražius
au

užlaiko, o jie yra savo užlaikytojų Užpuolimo vokiečių nuo vakarų
Arkliai bus priimami trijų rųšių: sau šventadieniais rudbarzdžiai net
priešais, tai, suprantama, jie do nelaukė, nes vokiškasis laivynas naudoti, todėl didėji Siaurinė res dimus parodė grapienė Preetdziecrais būti negal. Nors Maskolijos negalėjo lygintiesi su prancūziš publika pralenkė ispaniškas; vien kienė iš Rokiškio... Paroda buvo Iš LIUDVINAVO, KALVARI darbo, jojamieji ir važinėjamieji, prakaitą nuo kaktos rank^e Šluo
ir tik eržilai (driganti) ir kume sto, bešinku<|>daini “gardųjįj” alutį.
Chili respblika įstengė augščiau naudinga ypač tuo, kad buvo aiš
JOS PAV. Z
urėdninkai kilę, iš žmonių tarpo, ku.
Dabar vienok Vokietja taip pakelti ir pramonę pakelti, ki- kinama, kuo geri ar blogi parody
lės nuo i liki 15 metų; galvijai
Tačiaus negalima labai intarti
,bet jie yra žmonių priešais. To sudrutino savo kariškąjį laivyną,
Rugpjūčio 1 ir 2 d. “Žiburio” — visokių veislių: karvės nuo 6
pati,
tose
pramonė
menka
ir
ta
lukšiškių:
valsčiaus raštinėn atei
tieji
gyvuliai
ar
audimai.
Paro

kiems ir valdžia ir caras negali už- kad Prancūzija gali vokiečių už
draugijos buvo surengta paskai
visokios rųšies
sitikėti: Šnipai renkasi iš tautos puolimo laukti ir nuo vakarų. Vo kaip ir Lietuvoj, svetimtaučių ran dos komitetas daug dovanų išdali tos. Pirmą dieną skaitė agr. To mėn. iki 10 metų ir buliukai nuo na apie 150
putų, todėl jie dar nedoresni už kiečiai gali užpulti ir įsiveržę per koše, o tie išnaudoja krašto tu r- jo valstiečiams, nors po nedaug, toraitis apie trąšas ir, pagal prane 6 mėn. iki 6 metų, Vesti gyvu- laikraščių. Yra parapijoje gerai
• kitus. Ir caras todėl jaučiasi ra Belgiją, kurios užpuolimo nelauk tus sau, bet ne vietiniams gyven- bet daugumui dalyvavusių. Do šimo, turėjo skaityti iš Kauno adv. liūs parodon gali visų luomų susipratusių, kurie nemėtp pinin
žmonės, turintieji ne daugiau 100 gų visokiems raugams, ‘ bet su
tojams.
vanos buvo įvairios: piningais,
mesniu svetur, kur jį saugoja vi
dama Prancūzija prie jos rube
Nors išpaniškosios respublikos mineralinėmis trąšomis, ūkio įran Samajauskas apie treciųjų teismą; dešimtinių nuosavios arba nuomon vartoja juos, prisidedanti^ prie
siems matomi uniformuoti karei
bet nežinia dėl ko vieton jo skai
žių neparengė tvirtovių. Kariume
viai, negu namie j e po apsauga nių manevrai rodo, kad Prancū pasiliuosavo nuo Ispanijos gana kiais, medaliais ir pagyrūno la tė stud. Kriščiūnas apie daržą. (arendon) paimtos žemės Vilkijos draugijų, ilsi rašinėdami, laikraš
ir kituose aplinkiniuose valsčiuose. čius ir knirįgas. Geriau įsusiprasenai
ir
tapo
neprigulmingoms,
bet
pais. Ūkininkai sodiečiai prade
paslaptų agentų. Todėl jis ne zija laukia karo su Vokietija ir
Mislijau, kad nors antrą dieną bus Geresniųjų gyvulių savininkams tusiųjų dar nedaug: ant pirštų
neįstengė,
kaip
reikia
su
’
s
idrutmti
da parodomis interessotie*. Gerai
nori grįžti namon, kur jam gresia prie jo santaikos laike stengiasi
skaitymas apie trečiųjų teismą, tat bus išdalytos dovanos, — 16 do suskaitysi, bet toliau bus daugiau.
ir pakilti, nes tarp vienos kilmės sutvarkomos
parodo*
paradaug didesnis pavojus negu sve
Į savo kariumenę pripratinti.
jų gyventojų nėra vienybės, todėl gįs veisties geresniu* ir stipres vėl perku bilietą už 25 kap. ir ei vanų už arklius ir 9 — už gal Gaila, kad nepasirūpina valstiečiai
tur: namieje jam gresia pavojus
jas kaipi savo globoj laiko didėji, nius gyvulius. Ačių gpltma pasa nu klausyti. — Vėl kalba Kriščiū vijus. Dovanos bus sidabro ir o labiau tie, kurie apsišv etę, ūž
ne tik nuo jo valdžios skriaudžiane išpaniškoji šiaurinės Amerikos kyti gr. Przedzieckiemn ir gr. Jo ną* apie daržą, o paskui kun. Ci- bapnzo medaliai, pagyrimo lakš daryti šventadieniais ai kit* į ir
mų ukėsų, bet ir nuo jo paties
vinskas apie taupumą. Pasakojo, tai ir piningai. Piningų tam tiks smukles.
respublika, kuri ne kartą kišasi nui Przezdzieckiui,. kufie -prie tos
‘
ITALIJA.
tarnų, kurie dar neištikimesni už
kad
darbininkas, gaudamas 40 r. lui skiriama 350 rub.
net į vidurinius mažesnių respu parodos intais
Kaimiečiai veik visur , gyvena
___
prisidėjo.
revoliucijonierius. Revoliucijoniealgos, jaigu negertų ir nerūkytų,
Cholera Italijoj nesiduoda iš- blikų reikalus, nedrysta užkabinėti
Tai dar pirmas atsitikimas, ka vienasėdžiais. Tik kurie prie gi
“Viltis“} ’
riams caro ypata nesvarbi, jie gali naikinti. Nors mirčių skaitlius negali atidėti mažiausia 25 rub. į da Vilkijoje taisoma gyvulių pa rių, dar tebekiutą, bet ir tie iŠpa- .
jį šalyj palikti, nes ką gi pelny didelis, bet liga išsiplatino jau ir vien Chili ir Argentinos respubli
taupomąją kasą. O kaip bus dar roda. Todėl apylinkėj gyvenan lengvo kruta.
kų.
tų, jį nudėję? \ ietoj jo atsiras
kituose apskričiuose. Dabar cho
bininkai
taupus, tai bus duosnesni tiems žmonėms reikėtų pasinau
Dvi,, galima sakyti tvirčiausios
Žmonės gan pasiturintiejL Mer
ROKIŠKIO, EŽERENŲ
juk kitas, kurį taipjau ves sude- lera apsireiškė jau didžiausiame
ir
visokiems
labdaringiems daik doti šia proga ir kuoskaitlingiau- ginos pradeda rėdyties miestiškai.
ispaniškos
respublikos,
Mexiko
ir
moralizuoti biurokratai, žmones
PAVIETO.
Italijos mieste Neapoliuje ir siau
tams. Ir kaip pavyzdį nurodė, sia parodoje dalyvauti, ar tai sa-' Bažnyčia iš lauko grajži, (bet dar
todėl negali laukti didelių paleng čia gana smarkiai, nors visgi ne Chili šiemet apvaikščioja šim
kad vienas darbininkas, kuris nei vus gyvulius joje išstatant, arba gražesnė iš vidaus. Kapinės sto
Aplink
Rokiškį
daugybė
sodžių
tinęs
sukaktuves
savo
savi^tdvyvinimų ir permainų. Tuom tarpu
taip smarkiai kaip Maskolijoj. stės. Iš jų Mexiko yra
dziau jau išsidalijo vienasėdžiais. Daug gėrė, nei rūkė, o sutaupęs 75 rub. tik pasižiūrėtų atvažiuojant. Ypač vi atstu. Kapinėse yra dąug ka
pačioj caro šeimynoj gal yra toki,
nors
žmo- šia, gyventojų turi
Mat
keturis- prie raginimo žmonių dalyties pri “ant bažnyčios paaukavo”. Kitas kad nei už išstatomuosius gyvu pų dvarininkų, gy venusių baudžia
kurie norėtų caro vietą užmti, nes
iie turi kur syk daugiau negu
nės neturtingi,
bet pas- sidėjo gerb. p. Ivonavičius, Eže- senas ūkininkas suskaitliavęs, jog lius, nei už inėjimą parodon nie vos laikais ir valdžiusių Zyplių
sėdėdami kad ir ant braškančio
kas daugiau laisvės negu Masko- kutinę daug turti **hė. Mexika rėnų- pav. agronomas, nuolat va jisai per visą gyvenimą prarūkė ko mokėti nereiks. Galimas daik valsčių. Tarp kitų atsižymi kapas
sosto, turėtų geresnę progą savo lijoj, tai geriau pats gali rupinmat dar negalj/ik* šiol atsigriebti žinėdamas po sodžius ir aiškinda ir pragėrė 10 tūkst rublių. — Ir tas, jog parodos metu bus ir pa-i Bartkovskio.
žiaurius palinkimus sunaudoti, o*
tiesi savo sveikatos reikalais, gali nuo paseknyi ją draskusių pir- mas žmonėms vienasėdžių naudin taip — sako kun. Civ. — jaigu skaitos iš ūkio dalykų.
Žo
Bartoveskis, kaip žili seneliai
pavojus butų vis tas pats kaip ir
organizuotis ir sujungtomis jie- ma revojkfcijų ir karų. Mexika gumą. Yra tokių sodžių, kurie nesirėdytume, brangių triobų ne džiu, su mažomis išlaidomis gali pasakoja, kiek labiau atjautė žmo
dabar. Juk ir dabar žmonės ne
tgoms kovoti su cholera. Nors buvo i ciesoryste ir respublika. norėtų dalyties, bet jiems kliudo statytume, negertume, nerūkytume, ma bus ingyti nemažai naudos.
nių pilka sermėgių vargą. Jis pa
kenčia caro giminės kuningaikš-'
Italijoj žmonių apšvietimas, kaip Prancūzai ant ciesoriaus sosto pa servitutai, nežino, kas su jais da puotų nekeltume, bargaij krautu
(“šaltinis”).
simirė 1855 metais.
| ; j, 1
čių, nes jie gyventojams gero ne
visur kur ant valdžios didelę turėvėse, ypač pas žydus, neimtume,
— Lukšių špitolės visai jau nie
darė ir nedaro, daro, kur gali, jo įtekmę dvasiškija menkas, bet' sodino brolį Austrijos ciesoriaus ryt. Taip buvo ir su Dekanių so
Maksimilijoną,
Bet pasitraukus džiumi, Obelių par. Prikalbėti p. — tai labai gerai gyventume. Juk
kai. Sueiga nutarė pastatyti įnąujiems vien blogą.
kad valdžia leidžia italijonams prancūzų kariumenei, sukilo gy- Ivonavičiaus, Deksniai susitarė žmogus bile pavalgęs. Kas ne- IŠ PAJUOCIO, PANEVĖŽIO jas.
Friedbergę žmonės mažai inte
laisviau gyventi, tai jų supratimas ventojai, paėmė nelaisvėn Mak- skirstyties vienasėdžiajp, jei Ro- čėdija (netaupi) kapeikos, tas ska
— Rengiama vakaras. / staiPAVIETO. *
resuojasi caro ypata, labiau jie in
visgi augščiau pakilęs negu Mas- similijoną ir jį sušaudė. Mexika kiškio grapas parduotų jietns jų tiko nevertas (dailios svajonės —
mėgėjai vaidįs A. Gužučio dramą
teresuojasi, kaipo savo tautiete, ca
kolijos kiniečių ir darbininkų.
Pas mus tiesiog badas pievų, “Ponas ir mužikai”. Prašymą*,
Servitutų nėra ką....).
vėl tapo respublika, bet iš pra- sodžiaus servitutu*,
ro motere. Atkakus carui, ant jo
Didelės tvarkos ypač pietinėj džių ją, taip kaip dabar Vidurinės parduoti atvažiavo ant vietos j
nes
samdosi jų netik mažažemiai, regis, jau paduotas, z* Pelnas ski
Paskui buvo apskelbta 10 minukelio susirinko mažas kaimiečių
Italijoj nėra, ten tvirtai susiorga Amerikos respublikas draskė re Deksnius Rokiškio dvaro užvaizdą tų pertrauka. Maniau — nors ant bet ir ūkininkai, turį po 20—30 riamas Lukšių “žiburio” »j
būrelis, o dar mažiau buvo augšnizavo
plėšikų
būriai
arba voliucijos, Tik dabartinis prezi p. Drevnovskis.- Sutąrė 196 de pabaigos išgirsiu apie trečiųjų teis dešimtinių. Delei to jos ir bran
— Naktį iš 26 į 27 liepos ištiko
tesnių luomų žmonių, nes vieni
“Juodoji ranka”. Jos nariai nuo dentas, turintis netoli 80 metų, ge šimtines servitutų parduoti Deks- mą. Bet koks buvo visų nusiste gios, o vėl ir už piningus sunku Lukšius ugnelė. Užsidegė
žydo
šnipams rodėsi neištikimi, kiti ne
turtigesnių gazdinimais ir užmu
bėjimas kuomet po pertraukai p. kur gauti, kad nedaug pas mus tė kluonai. Naktis buvo be vėjo ir
norėjo caro matyti. Jis todėl ap šimais lupa sau piningus. Kadan nerolas Diaz savo geležine ranka nių sodžiui už 5.100 rublių. Pra
revoliucijoms galą padarė; nors slinkus kelioms dienoms, kada Samajauskas apskelbia, kad jisai ra. Už prasčiausias kimsynes ir daugiau triobų nesudegė.
\
suptas vien kareivių ir policistų,
gi retai kliudo neturtingus kaimie spaudi gyventojus, naikino laisvę, Deksniai norėjo daryti pirkimo apie trečiųjų teismą neskaitysiąs tai mokama nevertai. Ir kaip ne
(“Salinis”).
i
taipgi savo šnipų, aplink rūmą su
čius, tai jie, nors~Tr~aiao kas yra bet ir kraštą šiek tiek pakėlė.
raštus, p. Drevnovskis jau nebe šiandien dėlto, kad moterų dau mokės, kad žmonės dėl pievų var
kinėjasi vien kareivių sargyba ir
tie “Jodosios rankos nariai” jų
Respublika Chili buvo; laimin davė servitutų už pirmiau suderė giau kaip vyrų.... ir liepė, kas žosi: per išpardavinėjimus nežiū
civiliškuose rūbuose šnipai. Šni
valdžiai neišduoda. Viena gi val gesnė, nes tent tiek revoliucijų ne tą kainą. Žmonės, matydami, kad nori, atvykti jo paklausyti į Ma rima pievos, ar ji yra verta, ar -ne, IŠ KALTINĖNŲ, ŠVENČIO
pai su neužsitikėjimu žiuri į kiek
džia, be žmonių nurodymų negali buvo, todėl ten pakilo' pramonė, p. užvaizdą taip maino savo žodį, rijampolę. Tai tau! šiandien ne bet kas daugiau duos, kieno ilges
NIŲ |pAV.
vieną pasirodžiusį arti rūmo žmo
jų išgaudyti. Valsčių perdėtiniai, tvarka ten geresnė, o per tai ir nieko nepešę, grįžo namo. “Lyg- skaitė užtai, kad moterų daugiau, nė. Net patįs parduotojai paskui
gų. žmonės gi su panieka žiuri ,į
negalėdami jų surasti, o norėdami gyventojai turtingesni ir apšvies- ki, kad nori, su dvarui Jie kas o vakar?.... turbut dėlto, kad juokiasi, kad mūsų žmonės beRugpjūčio 2 dieną us ‘joj! kleciviliškuose rūbuose caro tarnus,
reikalo
varžosi
ir
dvigubai
ar
tri

boniją
tris jauni vyrai 1 ♦jjStėpnobent žmonių gy vastį apsaugoti, da tesni.
buvo
daugiau
vyrų?
diena norėtų kelti suderėtą kainą”
nes tokius šnipais laiko, o šnipai
ro sutarimus su “Juodosios ran
Tai ir buk žmogus taupus. No gubai patįs padidina pievų kainą. j ev, G. PolėvaLir V. K< roviū; viLygiai
Mexike,
kaip
ir
Chili.
—
kalbėjo.
Tai
sužinojęs,
p.
Ivovisur yra nekenčiami, nes doras
kos” organizacija: moka jai meti apvaikščiojiman • šimtmetinių su navičius kreipėsi nebe į užvaizdą, rėdamas paklausyti apie trečiųjų Tuo pasinaudodami, mūsų dvari si tris stačiatikiai, išėj< .į nugštesžmogus nekenčia tamsių, paslėptų
nį mokestį, o ji užtai pasižada to kaktuvių
savistovystės
pakvie- bet į patį grafą Przedsieckį. Ji teismą išleidau 50 kap. ir sugai ninkai sukiša žmonėms kuo pras niuosius moksluš. Vie as iš jų
darbų. Todėl ir Vokietijoj caro
valsčiaus gyventojų gyvasties ne- tė
visas
civilizuotas
tautas sai į dvarą pašaukė Deksnius ir šinau dvi dieni, o čia.... moterįs čiausias pievapalaikes — tai už elektrotechnikas, antras
gyvenimas ne rožėmis išklotas;
liesti.
Europos
viešpatystė*
siunčia
daly pardavė servitutus už pirmiau su tam ponui kelią “užstojo” ir vis piningus, tai už darbus, t. y. už o trečio neprimenu koks. • Liepos
pavydėt jam nėra ko. Friedbergo
Ir prisiminė man kun.(duotą pievą turi, sulig sutarties, 9 d. iškeliavo jie iš Maskuosi; ėjo
vauti
iškilmėse
savo
kariškus
lai derėtą kainą. Taip Deksniai, 40 kas žuvo.
ir Nauheimo maudynių gyventojai
Civinsko
žodžiai
— “kas nečėdija | atidirbti dvarui, Čia tai jau tik per Petrapilį, Dvinską. Zarasus ...
vus. Į miestą Mexiko atkako 250 ūkininkų, tik ačiū p. Ivonavičiaus
PERSIJA.
nors atvirai dar nerodo neprilankapeikos
—
skatiko
nevertas”. Na, ra vergija ir didis išnaudojimas: Klebonijoje užkandę, tą pačią die
vokiškų jurininkų nuo kariško rūpesniui ir grapo Pneedzieckio
kumo svečiams, bet džiaugsis, ka
Persija, reformavimui savo iždo laivo “Freya”. Be abejonės atkaks teisingumui ir gerumui (pardavi o kas mane .apgavo ant 50 kap. žmogus ir karščioje darbymetėje ną iš Kaitinėtų išėjo į Naujuosius
da tie svečiai išsinešdins sau ten,
buvo pasikvietusi prancūzus, bet jurininkai ir kitų tautų.
privalai
savo
darbus
mesti, Švenčionis, o iš ten, pernakvoję,
J. A.
mas servituto ir dar taip pigiai — — kiek vertas?
iš kur nekviesti atkako, gailėtis jų
paskui pakviestiems prancūzams
sau nuostolius daryti, o dvarui Vilniun ir tt. |fat, jie, Ųrinėda(
“
Lietuvos
Ūkininkas
”
).
Nicaraguos
valdžia
pagarsino,
tai
tikra
grapo
malonė)
dabar
iš

nieks nesigailės, nes dėl jų atsi
atsakė vietas; jų vietoj pakvietė jog Jungtinės šiaurinės Amerikos sidalys vienasėdžiais.
dirbti, šiemet p. M. net ganyklas mi žmonių papročius, psichologiją,
lankymo žmonės tapo aprubeamerikonus. Padarė tą, turbut to Valstijos pripažino tos respublikos
ėmė atidavinėti už darbus ir tuo pasišventę yra per 4—5 metus ap
žiuoti savo laisvėj, ypač arti rūmo
dėl, kad Prancūzija susirišusi su prezidentu generolą Estrada. Kad
IS MAŽŲJŲ GRUŽIŲ, PANE gerai pasinaudojo. Buvo net to eiti aplink visą pasaulį ir.įuip pa
gyvenanti. Išvažiuodamas, gal car
(“Viltif’).
Maskolja, todėl prancūzai tarnau jos greitai pripažins jį prezidentu,
kių “pievų”, kad už jos 4 dešimti tįs pasisakė, — “pėsti ir be kapei
ras paliks beturčiams porą tūk
VĖŽIO PAV.
tų Maskolijai, o Persija it taip I nieks neabejojo, ne* Estrada yra
nes tereikėjo piauti tik.... 2 de kos prie dūšios”. Lengvai hygistančių markių iš Maskolijos dar
ją, neva revoliuciją suvaldyti įsi labai nuolankus Jungtiniams Vals IŠ GIRKALNIO, RASEINIŲ
Dvaras — prigulėjo gr. M. Tiš- šimtini avižų, t. y, 1 dešimtinė tos jeniškai apsivilkę, ant pečįų 'nedi
didesnių varguolių išluptų, urėdveržusių maskolių negali laukan čiams, beveik tarnu prezidento
kevičaitei. Žemę šmotais ji išpar pievos atsiėjo 1 rublis, nes už nu delius nešulėlius prisirišę, keliauja
ninkus apdovanos maskoliškais orPAVIETO, v . .
išprašyti, kazokai nemano pasibai Tafto. Kitos tautos dar nesisku
davė.— (nors ir labai brangiai — pjovimą dešimtinės avižų mokama gan greit — vieną dieną daro apie
denais, be kurių jie gali apsieiti.
gus revoliucijai trauktiesi iš Per bina su pripažinimu, bet ir jos priNuo liepos 30 d. ligi rugpjū po 200 rub. deš.) savo žmonėms 2 rub. Jaigu jau “pievos” dešim 35—5° varstų.
Tos dovanos vienok gyventojams
sijos.
— Kaikurį laiką viešė
pažįs, nes neturi reikalo priešin- čio 3 d. p. Tadas Daugirdas ir p. (išskiriant vieną latvį). Rūmą gi, tinė apkainota 1 rub., tai gan aiš
L-U neatlygino tų nuostolių, kokius jie
Persijos valdžia manė, kad tiesi.
Krzyvickis kasinėjo pilekalnį NaU- klėtį, skiepą, pirtį ir 9 deš. geriau ku, jog tokia pieva nei už įpjo Dūmos atsovas M. Cij
dėl atsilankymo turėjo, nes dėl to
kviesdama prancūzus iždą prižiū
kaimvje (Gabrijėliškije); pusė jo sios žemės su sodu paliko įkūri vimą neužsimoka, o ką jau bekal nės pasakojo man, kad ji nors ir
tapo savo tiesose aprubežiuoti.
rėti gaus Prancūzijoj paskolą. Bet
į,’pusė į mui bažnyčios filijos, nes aplinki bėti apie pelną? Užtai ir žmonės prie lenkų rato Dūmoje
priguli į p. V. Vai
rašęs
kad prancūzai skolinti piningų ne
Naukaimės kaimą
niams kaimams labai toli j jų pa nenori imti pievų už darbą; bet ką yra, bet ir Lietuvos kili
užjausiskubino, o jie buvo labai reika
pi rapijines bažnyčias.
vė kasinėt, manė,
Aplinkinių padarys, kad už piningus neduoda čiąs. Taip pat Lietuvių! j Mokslo
PRANCŪZIJA.
lingi, nes buvusi revoliucija ir
ningų; taigi kasinėjo tik p. Vait kaimų žmoneės išgirdę tą nau niekur, o gi ar visi piningų turi? ir Dailės draugijų
IS VILNIAUS.
Prie Britiško kanalo atsibūva Lachovo kazokai iždą ištuštino,
kevičiaus pusėje. Rado tame pi- jieną tuojau keletą kartų susirin- Tokiuo būdu reikėtų bent mūsų netiktai pats žadąs gaus
Kaip ir anais metais, praside-l lekalayje 7 ragotines, kelius peiprancūziškos kariumenės rengiami tai valdžią turinti atsisakė priimti
ūkininkams sodiečiams nebesam- bet ir kitus prie to praki
kas metai manevrai. Kitais me- prancūzus
_ _____ iždą prižiūrėti, jų vie-1 <la šiemet, rugsėjo 1 d., paišymo1
tais manevrai būdavo rengianūĮtoj pakvietė amerikonus, tikėda- mokslas J. Montvilos mokykloje]

POUTISKOS ŽINIOS.

1$ LIETUVOS.

nes jų8 ar ti/ri tokia tauta jausnu | ;iau ten, kur karčiamų nėra:
GIRIŲ GAISRAI.
bendra visiems stumbrams liga. kitko veikimą lenkų apaštalo Lie
katalikiško
MlidariškumoP
ĮKansase ir Maine (juose karčiatuvoje
Seinų
vyskupo
Strašinskio.
Ligos priežastis, sako, stoka žolės
H auti 1
mali miseris suc- mų nėra) girtų suimta ant joo
“Jis (vysk. Straš), sako p. Raa(stumbrinės), kurių stumbrai la
kinese dega vėl girios. Miesteliai
ccsere
t
itUcof
pasakė
poetas,
unijoms socialistai nepnlrt
Ar I gyventojų 1,91.
turėjo
gražų
paprotį
vadiuti
kus,
bai mėgsta. Apskaityta, kad BeSteaonsville ir Aloha jau degan
jas tverti nekalbina. Nors ėi
/persekiojama tauta
_______
lovėžio miškuose tos žolės yra 1 lietuvių kalbą, kuria žymiausi nepriva
čių girių apsiausti. Medžių kir
nėse dirba beveik vieni lietuvi
išVbės
ją
pačią
girdo,
kurios
“
tūkstantis dešimtinių, tai kiekvie Prancūzijos filologai pripažino
tėjai stengiasi agnį sulaikyti, bet
lenkai, bet “Kovą” nemokina,
malšinti
v»us
arsos
DEGA
KEROSINO
SALTIgražiausia,
vadinti
avių
kalba.
Sis
nam stumbrui per parų jos atsiei
nėra didelės vilties, kad tas jiems darbininkai dabar galėtų buvįj
lenktimiiyirndĮ?
ir
susivienyti
su
NIAI.
vyskupas
savo
“
reformų
dekre

IS ŽEMAITKIEMIO, UKMER na 20 svarų ir tokiam dideliam
pasisektų. ,
•
gerinti, ji užimta tiktai ate
gyvuliui yra permaža. Prie to tų tais” įsakė vartoti bažnyčiose vi broliški1 tauta dvigubu ryšiu benGĖS
PAV.
droš
ttVybo^
bendros
vergijos?
Bad^fUU,
CaL
Užsidegė
i
klausimais, o dabar darbini
žolę mėgsta briedžiai ir kiti, tad sur vietoj lietuvių kalbos, lenkų
sahinh* Oi! FkM Well
gali ir badu mirti.
Liepos ii d. buvo čia pirmų sy stumbrams jos tenka visai maža. kalbą, nors žmonės nemokėjo nei Kitoniaii, jfisielgimas ne logiš- Į
kas. ne teisingas ir suvisu nc No.
didžiansi aplinkinėse Santa EXPLIOZ1JA ANT KARIŠKO
Piknikų ir balių čia būva dau
kį lietuvių vakaras. Vietiniai ar Kadangi stumbrai nedaug gauna žodžio lenkiškai.” •
Negalima turėt. Fe ,r k'li m“esni' Ugnies iki šiol
JO LAIVO. >
tistai vaidino dvi komediji: “Vel
“Jis ragino kuningiją atidaryti krikščioniškas.
Ant kariškojo laivo “North Da- buvo kun. Kaulakio parengtas pa
nias spąstuose” ir “Meška”. Vai ta kitbkk>mis, nekartų jiems kenks kuodaugiausiai
mokyklų,
kur dviejų saikų, dviejų svarstyldių *'l“sl«kė užgesinti.
cota
” expliodavo degančioji me rapijos piknikas. Ir 6a. nore kuvieną
saikavifnui
prispaudimo,
ku-Į
.
dinimas puikiai nusisekė. Po to mingomis žolėmis, tai nuo to, sa viską priderėjo išguldyti vien len
džiaga.
Tris jurininkai užmušti ningui reiktų drausti nuo gėrimų,
Ukmergės choras gražiai padaina ko, pakilusi ir toji liga. Žiemų kiškai. ' šitie visi vyskupo padaNEDAKBiNiNKAS BUVO.
neapsiėjo be apsvaiginančių gėri
ir kokie devyni sužeisti.
vo keletą dainų. Pagaliaus buvo stumbrai turi kapstyti sniegų ir iš- vadyjimai rodosi mums negalimais
mų.
Į ■' j
Shelnig, CoL Lokomotyvų ša-l
tautiški šokiai: klumpakojis, aguo po jo siekti sudžiovusių žolę, o ir ne viens paklaus ar žmonės ga tiems užmeta. Visi prispaudimai
nėlė, noriu miego, saldaus miego tada jiems yra dar sunkiau.
lėjo klausyti tų keistų “reformų yra lygus. Jaigu prispaudimas pose nupuolė nuo kopėčių darbiGAISRAI.
Tą galima išaiškinti Rusų ar Prūsų yra nepakeliamas,įninkąs Frank Nichols ir užsirau
ir kt. ir dar skrajojamoji krasa.
Stumbrus prižiūrėti nusiųsta dekretų”.
Netv
York.
Sudegė dirbtuvės
tiktai
atsižvelgiant
į
vergi
jos-bau
tai
lenkų
prispaudimas
negali
būti
še.
Peržiurėjus
jo
daiktus,
pasiBtrvo bufetas ir pagirtina, kad be daugybė gyvulių gydytojų, ManoIS ELIZABETH, N. 1 p
rodė, kad tai nebuvo darbininkas, “Rubber and Collored Horness
svaiginančių gėralų. Publikos bu ma sausinti didelius raistų plotus, džiavos atmosferą, kuri buvo ap pavadintas labdaringu”.
Darbai šiuom kartu1 čia eina ge
Kaip mato skaitytojai, šitas bet turtingas sociališkųjų sanlygų Trimming Co. Nuostolius ugnies
vo virš 300, kuningų 12. Susirin kad galėtų daugiau augti stum- ėmusi žmones. Ilgas vergavimas
rai,
bet uždarbiai menki, o "maitas
perdaug sulenkė valią, kad būtų sraipsnis paliečia tautiškus lietu- tirinėtojas. Jojo daiktuose rado do padarytus skaito ant $300.000.
kusieji likov pilnai užganėdinti. brams reikalingos žolės.
brangus: sunkiai dirbdamas, dar
galėję pasipriešinti. Užtai lenkų vių santikius su lenkais bažnyčios kumentus, rodančius, jog jis yra
309& surinktųjų piningų (38 rub.
(“šaltinis”).
bininkas vos maistui uždirba JĮ
Indianopolis, Ind. Sudegė čia
pastangos turėjo daug pasisekimo. srityje. Neabejojame, kad šiuom j savininku žemės gana didelių plo12 kap.) nukirta neturtingiems
Artinasi rinkimai, respublikonai
“Rodosi esi sapne, kuomet var žyg balsas lietuvių bus toli girdi- tų; turėjo kasyklų ir gelžkelių ak- dirbtuvės Bishop & Babsock Co.
mokiniams vietinės liaudies moky
ir
demokratai išsijuosę dirba, sam
tai historijos dokumentus, pasako mas, nes tribūna, iš kurios kalba Įdjų už 50.000 dol.
Nuostolius gaisro padarytus skaiklos. Viskas praėjo gerai, ramiai.
Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
do savo agentus ir lietuvius. Čia
lietuviai
yra
labai
žvmi.
(
“
Lel
jančius apie užmačias augštesnės
Negalima tik užtylėti, kad besiskirto ant 2$jooo dol.
yra du lietuviai1 graboriai, kurie
Pagal “Naujosios Liet. Ceitun- lenkų kultūros”....
Croix” prancūzų visumenėje turi
*
stant svečiams, beveik keliems tik
jau
pradėjo savo gaudymo lietuvių
Toliaus p. Rankus pereina prie labai menką vardą. Red.). Siuomi | BICYKLIAI IŠĖJO Iš MADOS,
pasilikus, usėdninkas paliepė muzi gos” žinių Tilžės lietuviškam ap
balsų
darbą varyti, tik nežinia,
kai užgrajyti “Bože caria chra- skričiui Karaliaučiaus konsistorija pažymėjimo lietuvių atgymimo pa straipsniu prasideda eilė raštų Pa
NELAIMĖS ANT
kaip jiems seksis, nes ir tarp be
Buvo
laikai,
kada
gatvėse
visur
ketina
paskirti'
vyskupą,
visai
ne

naikinus baudžiavą. Čia jisai pri ryžiaus laikraščiuose, kurie steng
ni_ .” Muzika išpildė.__ Lie
GELŽKELIŲ.
turiu pakilo jau supratimas ir jų
“N. Liet veda tarp kitko Žemaičių vysku sis padaryti Lietuvą daugiau ži buvo matyt bicykliais važinėj antuvos hymnas ir dekliamacijos ne mokantį lieutviškai.
Kalispell,
Mont. Netoli nuo daugumas jau supranta rinkimų
ų
|
čius,
dabar
jie
iš
mados
išėjo
ne

Ceit
”
rašytojas
prašo,
kad
visi
po Valančiaus darbus kuris sulai noma Vakarų Europoj, nes iki
leista.
parapijų vietininkai, kuningai ir kė lenkinimo procesą Žemaitijoj. šiam laikui mus dar neatskiria nuo tik Amerikoj, bet veik visur. čia ant Great Northern gelžkelio svarbą. Lietuviai turėtų visi su
J. Didvyri ir Samsonas.
susimušė du traukiniai ir susidau- prasti, kad nepadorų.: yra baJsus
paraptjonįs kuoveikiausia siųstų
lenkų.
Juozas Gabrys.
(“Lietuvos Žinios”).
pardavinėti, nes taip darantis*
maldos gromatų į konsistorijų, tą viena dijecezija turėjo tinkamų
5 mirtinai apkultos, o 30 apkulta juk parduoda savo brolius, o nau
reituose
metuose
tik
už
$620.760.
prašydami lietuviškai mokančio vyskupų.
Dviejose kitose di
nemirtinai.
dą iš to turi tik keli paskirti gau
Į vyskupo. Sako: “yra juk gana delėse lietuvių diecezijose Vil
Iš RYGOS.
dyti lietuvių baisus politikieriai,
daug lietuviškai mokančių kunin- niaus ir Seinų kuningija išvien
Manisfield,
O.
Ant
Cleveland
DOVANA
12.000
DOL.
Rygoje ketina įsteigti išvien ke gų, kurie už Tilžės vyskupų pa su bajorija varė lenkystės darbų....
and Southern gelžkelio susidaužė plutų ar trupinį.
Socialu:^.
lios draugijos liaudies namą. Lat vadinti būt galėtų, neprivalom to Su paniekinimu vadino ir po šiai
Peoria, 10. Čia su dinamitu traukinys. Prie to 20 pasažierių
AMERIKA
NORI
APSISAUdėl
leisti,
kad
mums
nei
žodžio
lie

vių kultūros draugija rūpinasi
dienai tebevadina lietuvių kalbų
likosi sugriauta Lucas & Sons ge
sunkiai tapo sužeistų; tarp jų yra
GOT NUO CHOLEROS.
gauti leidimą rinkti tam tikslui au tuviškai nemokantį vyskupų par stabmeldiška, šalininkus tautiško
ležies liejykla.' Kas dinamitų pamirtinai sužeisti.
ir
kas. Kadangi stinga piningų, tai siųstą”.
IS CAMBRIDGE, MA$SL į j
lieutvių judėjimo praminė litvoCholera viešpatauja Rosijoj, Ita-1 dėjo, nežinia. . Policija paskyrė I
ir sumanymas turbut negreit dar
manais, idant nurodyti tuom buk lijoj, apsireiškė Vokietijoj ir Pran- dovaną 12.000 tam, kas padės pikRugpjūčio 30 dieną buvo čia .
bus įvykintas gyveniman. Pašal
jie yra ištikti manijos rtM generis. cūzijoj. Amerikos valdžia apsi- tadarius suimti.
prakalbos parengtos Lietuvių So- >
Klaipėdoje
nekursai
nevydonas
pos iš miesto’ nesitikima.
\ ilniaus vyskupas Zvieravičius saugojimui nuo choleros davė pri
cialistų Sąjungos 71 kuopos. Kai- .
Pereitą pirmadienį 12 vai. dieną nusimasino dvi mergaiti 5 ir 9 siuntė kuningus lituvius į parapi sakymą savo teonsuliams Marseilbėjo
dr. J. šliupas rr S. MithelKlėčių (Ambamaja) gatvėje ne metų amžiaus pas mūrų strielčių jas, kur jau lietuviškai nekalbėjo, les, Havre, Cherbourge, Pa- PAVOGĖ AUKSO UŽ $57.000.
sonas.
Žmonių prisirinko pilna
žinia iš kokios priežasties kilo daržo ir čia prieš senesniųjų nu ir antraip kuningus lenkus į para lermo jr Mesinos
miestuose,
_.
svetainė ir'visi su užsiganėdinimu
f
Chicago,
Ilk
Streikai
anglia

sižengė,
jai
piningų
pažadėdamas.
^f<dtlet H ash.
Siunčiant is
gaisras Falbų įpėdiniams priklau
pijas grynai lietuviškas. Prie ši kad jie trečios klasės pasažierius,
klausė ypač dr* šliupo kalbos. Jis
sančioje klėtyje, kuri pilna buvod Jaunesnioji negalėjo tylėti ir tai- to vyskupo persekiojimai lietuvių važiojančius iš Rosijos ir
i V\ashmgton Alas a kasių Illinois valstijoj pasibaigė ir
aiškino daug brdų kaip darbinin
prikrauta linų. Visas trijų augštų po-gi senesnioji mot y na i prisipa kalbos daėjo iki tam laipsniui, kad kraštų į Amriką užlaikytų ant d1"“** auk^’ Pavo^ auV° * 45.000 darbininkų turės vėl dar
kai galėtų pagerinti savo būvį.
bą.
Jie
streikavo
nuo
balandžio
namas vien linų buvo prikrautas, žino. Jaunesnioji buvo mačiusi, 1900 m. laikė didžiojo bažnyčios dienų apžiūrėjimui, ar jie nesergi 57-000_ doL Auksas buvo skrynioj
Gaila, kad mūsų žmonės mažai
mėnesio.
Ant
kokių
išlygų
susi

j°s
Pavo?e> 0 v’ętoj
kurie ir sudegė. Nors suvažiavo kaip viens girtuoklis kėlės dienas jubilėjaus kryžius buvo nuplėš cholera. Ta patį turės daryti kon- ’r
paiso
tokių pamokinimų; kad kas
taikyta,
dar
nežinia;
ne
risi
pa

gesyti visi Rygos ugnagesiai, ta pirmto buvo paimtas nuo ulyčios tas nuo sienos šv. Mikalojaus sufiai Hamburge, Bremene, Ant- 90 va?i,iai idei° švinO stan^le5’
paragintų prie
matai
dar
apkalbėti,
bet
nieks
ne

ir
nuvežtas
į
policijų
ir
patikri

riaus vos 9 vai. pavyko užlieti ug- Į
i. Šert* P^f
bažnyčios Vilniuje vien tik dėlto, werpe, Rotterdame ir kituose di- Atkakus
vienas neatsisal
v,enoJ skrynioj, abejoja, kad bus užbaigti streikai,
nį. Nuostolių bent už 150.000 r. no, kad tas nevydonas ir ans kad ant jo buvo padėtas lietuviš dėsniuos^ porintose. Taip-gi turės p“1 ^°vo
S. Michelson: savo kalboj kvieįneš ir kompanijos nuolankesnės
girtuoklis tas pats yrą. Tokiu bū- kas parašas, šitas kryžius tapo būt labiau -pritūrima, ar visi paPrekės apdrausta į 180.000 rub.
aufao’
svlnaa’
draugijas, ypač
tė
rištis į ger
pasidarė.
Majorenhofe suimta rugpjūčio du jį pasisekė surasti ir apkalti. nusiųstas Rymau, kurs turėjo nu sažieriai -turi reikalingus įvažiavikvietė
prisidėti
prie
vietinės Lietu
(N. Liet Ceit.).
3 d. ir atgabenta centralinin mie
spręsti, ar tas kryžius ne “pago- mui į Ameriką, piningus.
vių Socialistų Sąjungos, bet matyt
f
New
Yorke.
Suėmė
čia
se

sto kalėjiman du apgaviku — P. J
niškas”.
DARBO AUKA.
kretorių mantelių siuvėjų organi- mūsų žmonės ir tą dalyką mažai
Rotslane ir V. Treifeldas.
Jie
“Paskutinis Vilniaus vyskupas
New
York.
Sename
Erie
gelž-1
zacijos Louisą Rosen. Jis apkal- supranta; rodosi nei vienas nepri
Tilžčje atgabenti iš Rosi jos baronas Ropas tęsė politikų savo REIKALAUJA PRAŠALINIMO
skelbėsi laikraščiuose, buk išradę
kelio tunelyj nugriuvo uolos ant tintas, buk pasisavino 700 dol. or- sirašė. Ir kaip rašysis į Socialistų •
kaž-kokius nepaprastus akinius, spamočiai serga cholera.’ Tilžės prieštakunų.
Lietuviai skundėsi
VIDAUS MINISTERIO.
Sąjunga, jaigu ant socialistų kas
vienos
dirbančių tunelyj darbiniu-1 ganizadjos piningų,
pavadintus jų “akiniai — radi”. gyvulių gurbuose vienų dienų pa Rymui. To pasekmė buvo įvedi- (
nedėlią
kuningas J. Krasnickas iš
kų dalies ir užmušė 9 darbininkus,
Kaip jie sakė savo atsišauki dvėsė nuo choleros 114 žąsų.
mas lietuvių kalbos į vienintelę
sakyklos
plusta ir vaikščiodamas
f Po penkių mėnesių streiko, su(N. Liet Ceit.).
o 10 sunkiai sužeidė. Iš užmuštų,
muose, kuriuos siuntinėjo lengva
bažnyčių Vilniuje iš kur pirm to‘
trijųl
grįžo
darban
50.000
angliakasių
keturi
yra
amerikonai,
tikiams klijentams tuos akinius
lietuvių kalba buvo visai išvaryta.
:dengiAukų surinkta $6.27
Per
kilmė, dar nesusekta, o kiti buvo | dirbusių Illinois valstijoj,
užsidėjus esą galima matyti kito
Pastaram laike liepiant dabarti
iškašvisų
streiko
laikų
darbininkai
al

ateiviai.
kišeniųj e laikrodį, kelinta valanda,
niam dijecezijos administratoriui
čių. Kalbėtojams padėka 4eikita '
goms
neteko
12
milijonų
dolarių
lošiant kortomis galima esą ma ATBALSIAI LIETUVIŲ SAHTIK1Ų pradeda grąžinti į kai-kurias pa
reiks jiems ištisus tris metus dirb gausiu delnų plojimu’ Li :e pratyli kiaurai kortas, kas kokias
rapijas lietuvių kalbą, bet čia kuGERAS PELNAS Iš ALGŲ ti atgavimui tų nuostolių, žinoma, kalbų, nors buvo susirinkę isi die- J
kortas turi ir tt. Žodžiu, akiniai
SU LENKAIS PRANCŪZŲ
ningijai atsieina susiremti su dva
jaigu visada darbas bus. Kasy vočiai karštakranjai užsil M ralabai puikus. Akinių’ kaina —
rininkais, pavysdin vienas lamin
LAIKRAŠTIJOJ.
klų savininkai savo nuostolius ap miai geriau ir norėti net
nuo 45 rub. liki 2.500 rublių.
gas, būdamas lietuviškoj parapi
Nezv York. Rytinių gelžkelių skaito ant 18 milijonų dbl.
Nors ne kuriems ir pepai :o, bet
Apgavikai, matyt, gerai suprato,
Viename iš didesniųjų katali joj ir negalėdamas pakelti absur
k
kompanijos, priverstos, turėjo pavis-gi neišdryso nieko sakyti, kad
kaip galima lengviau pritraukti kiškųjų Paryžiaus dienraščių “La diškos tironijos, kuri liepė skelb
'
kelti algas tarnaujančių ir už tai
f Galveston, Tex. Darbininkai ir kuningas v^asnickas, 1vaikščioir skelbė, kad išsirašant akinius Croix” No. 8403 rugpjūčio 13 d. ti Dievo žodį lenkiškai ten, kur
pakelė kainas persiuntimo tavo- Southern Pacific gelžkelio, išviso damas po stijbfcs, kalbino> neduoti
reikia įmokėti tik 10%, ant 20% š. m. tilpo p. Rankaus straipsnis tos kalbos nieks nesupranta, išsi
bažnyčioj
rų. Dabar pasirodė, kad su algų 3.500 žmonių, metė darbų. Jie šliupui kalbėti
uždeda pačtos mokestį, o likusią apie santykius lietuvių su lenkais rūpino nuo vyskupo sakyti pa
pakėlimu žymiai sau pelną padi-į reikalauja didesnių algų.
ė, tai ir
iš
sakyklos
b:
• sumą galima išmokėti per 3 metus. : vardu “Polonais et Lithuaniens”. mokslus lietuviškai. Dvarininkai
ur gelžkelio komdievočiai
nri
Na, ir sekėsi. Suėmimo dieną
Atsiveizint . visą to sraipsnio suorganizavę giesminininkus ėmė
algų išleido
f Philadelphia, P*. Paskutinis triukšmą kelti.
rasta pas apgavikus prirengta iš svarbumą, pasistengsime, bent san giedoti, jam pradėjus sakyti pa
28 dieną rugpjučįp portugalų
549,
bet
pelnas
iš
tavorų
per-1
tarnaujančių ant gatvinių 'karų
siųsti 1250 laiškų. Tik per vieną traukoj supažindinti su juom mū mokslą lietuviškai. Kiti lenkų kul
bažnyčioj
ant Portland gatvės, kur
sevaitę gavo iš pačtos 502 rub. sų skaitančią visuomenę.
tūros Lietuvoje platintojai kovoja Ministerf. BALLINGERIS. Lake Erie gelžkehs padidintoms streikas kompanijai, kaip ji garsi tuom tarpu laikomos lietuvių pa
ną, atsiėjo $2.300.000.
30 kap., o suėmimo dieną dar bu“Aš nepasakysiu nieko naujo kitoniškai prieš pavoju lietuviško
Minneapolis, Min.
Kongreso Lig^s išleido $153.045, o pelnas
maldos buvo lietuviškos ves
vo pačte 53 rub. 50 kap.
jūsų skaitytojams, — pradeda “pagonizmo”.
komisija, tirinėjusi betvarkę Ame-vien Toledo
f Pereitų sevaitę Jungtiniuose Atėjo vestuvininkai gerai ja
Nors apgavikai savo sufabri- straipsnį p. Rankus, — sakyda
“Lenkų laikraštija gina savuo rikos vidaus tninisterijoj, rado ne- L
pelnas sumažėjo,
Kurį ngui pamokslą saValsčiuose buvo 173 nuribankru- kaušę.
kuotuose neva klijentų padėkos1 mas, jog Lenkija, yra persekio sius, ji nepriima korespondencijų ištikimu ministerį
Ballingerį ir
1
kant,
vienas
I iŠ vertuvrinktt1 nusitinimai, arba 6 mažiau negu užlaiškuose (juos siuntinėjo išspauz-! jama. Ji daug kentėjo ar nuo apie betvarkę jų tėvynainių daro nutarė reikalauti jo prašalinimo
juokė.
Užį ėrm'jęs tai lamingas
dinę klijentams) girėsi, buk gau Prūsų
hekatizmo,
ai
nuo mą bažnyčioj ir niekuomet nepa nuo vietos. Bet ar jis bus prašą- IŠSIGELBĖJO, BET BLĖDĮ pereitą.
Krasnickas, j pasišaukęs bažnytinį
dant žuvis per tuos akinius mato Rusų
carizmo,
idant
išlai- peikia už ( barbariškumą: ji vi lintas, nežinia, kadangi už jį užPADARĖ
tarną
išvedė į
nuo
f Montreal, Canada. Trūksta
mos esą žuvįs ant keturių Sieks kyti
savo
kalbų
parodė suomet atranda “Lietuvius šovi stoja prezidentas Taft. Ballingepat' grotų lau
prie
nių gilumo sudrumstame vandeny daug heroizmo ir tvirtumo, ku nistus” kaltais. Laikraštija nesi ro skundėju buvo prezidento TafThe Dalies, Ore. Iš prasižen- čia tarnaičių, todėl turtingos mo- altriaus ban<^
je, kad lošiant kortomis visuomet rie iššaukė pasistebėjimą, pasigėrė gaili vienok žodžių išreiškimui'lie- to nuo vietos prašalintas girių už- gėlių stovyklų, dirbančių prie tai- terįs gabena negres iš vidurinės
bet perpykęs | negalėjo, f
iškeigalima esą išlošti, nes matoma ki jimą ne vieno justi rašytojzus. Nė tuvams simpatijos ir nevadina lie veizėtojas Penchot.
symo ke)io, pabėgo du prasižengė Amerikos. 11 d. rugsėjo atkako kė visus vesti
tų partnerių kortos kiaurai jas, ra ką kalbėti, visiems žinoma, kad tuvių kitoniškai kaip “broliška”
liai ir pasislėpė giria apžėlusiuose 18 negrių nuo salos Guadeluope.
5 dieną ru gsėjo buvo kuningo
bet ištikrųjų nieko panašaus nebu I Lenkija yra persekiojama šalis. tauta.
,
’
'>
Į kalnuose. Kad apsunkinti gaudyKrasnicko pa rengta^; balius ųauvo, tai pačių apgavikų prasimany Mes visai nemanom ir nenorim at
f Houston, Teras.
Streikavę
“Bet tai tiktai žodžiai.
NEGRAMS ATIMA BALSAVI- mą besivejantiems, uždegė girią.
dai naujai Į statomos lietuviškos
mas, kad tik daugiau žmonių pri imti nuo jos aureolę, kuri spindi
vagonų
dirbėjai
Southern
Pacific
“Pastarom laike Rusų Dūma bu
MO TEISES.
Gaisras greitai išsiplatino, išnaikibažnyčios,
žįt
traukus.
ant jos persekiojamos galvos.
• r td
,
no didelius girios plotus ir daug gelžkelio, išviso 1000 darbininkų, aais gėrimais Visi
vo liudininke negirdėto “brolišku
gai peiVienas toks lengvatikis iš Te- | “Bet kodėl ši prakilni tauta var mo", kuris rišo lietuvius su len
Austin, Tw.^Cianykščioj ^ tarpgiriuose buvusių farmų. Pa- nutarė grįžti darban, kadangi kom
Ida gėrimus, t
ės drau• reko sryties nusipirko -stebuklin toja prieš savo silpnesnius brolius kais: viename paskutinių posėdžių gisliaturoj .priimtas sumanymas
įštruko> bet jų besigdbė- panija sutiko tarties su darbinin
beveik 1$ nedėgijas ir jis p
guosius akinius, bet pasirodė, kad prispaudimo, persekiojimo įran apšvietos komisijos Dūmoje lenkų atšarkti negrams balsavimo teibūdas daug nuostolių atga- kais ir yra viltis susitaikyti. Jai
lia peikia girti okliarintus, bet savo
tai paprasti akiniai, kokie visur Už kius,] kurių nesigėdintų nei ca atstovai balsavo iš vieno su de ses, kidžiaųč^as 4jiems, drauge su beno.
gu tas pasirodys ne galimu, dar
balių parengi 1 su svaiginančiais
keletą dešimtų kapeikų galima nu ras, nei kaizeris. Dėlko lenkai ki šiniaisiais rusais už projektą įstaty baltaisiais dalyvauti valstijos valbininkai vėl mes darbų.
gėrimais.
sipirkti. Jis tat pranešė apie tai ltų persekiojami, patįs tampa per- mų, pagal kuriuos lietuvių kalba dyme.
tiv bt
18 d. rugsfe bus pašventinimas
NAUJAS
VANDENS
KALIAS.
f Rygos policijai. Apsaugos poli \sckiotojais?
Tai yra klausimas, yra draudžiama pradedamose Lie
naujosios bažnykertinio
akmt
cija apgavikus susekė ir suėmė.
IVashington, D. C. Nuo didžiųkurį aš noriu išgvildenti skaityto- tuvos mokyklose. Pagal ta įsta
čios. Iškilmėn buvo užkvietę Lie
Kiek žmonių Apgauta, tuo tar Ijams. Lai bus man leista ardy tymų viskas turi būt išguldoma ru
manoma padirbti laituvos Sūnų draugiją dalyvautų su
GĖRIMŲ ŲŽDRAUDIMAS IR iH
pu nežinoma. Bet apgavikai, kaip ki senai susidėjusias nuomones ir siškai.
RLATVYBĖ
vams kelią į Mexico junų koją.
paroda, bet kad draugija pirma taspėjama, keletą tūkstančių rublių I šaldyti entuzijazmą, rodant išKaro ministerija jau paskyrė in“Dar vienas faktas: pastaram
kišenėn įsidėjo.
I rirkščiąją medalio pusę”.
Ir uždraudus daugelyj vietų žinierių komisiją, kuriai pavesta
laike lenkai nusprendė sulenkyti
Iš PHILADELPHIOS, PA.
isocialistiška, tat ji mitinge laik>’(“Rygos Garsas”).
I ’ Padaręs tokia įžangą, autorius Lietuvą kolonizacijos keliu. Ir S- pardavinėjamą gėrimų, dar nega- surengti to kelio plianus.
tame 5 d. rugpjūčio nutarė atsi
Darbai eina čia vidutiniškai, bet sakyti nuo dalj-vavfmo iškilmėse.
I trumpai perbėgdamas historiją tiesų įsteigė jie Varšavoj bendro Įima gyventojų blaivais padaryti,
_______
iš kitur pribuvusiam darbas sun
aisivienyjimo lietuvių su lenkais, vę po vardu “Inžynier Klobski et jaigu žmonės nemėgsta blaivu-1
j K Genys.
STUMBRAI.
ku gauti, bet visgi galima tik jį
I • įrodinėja, jog Lietuva niekuomet ska”; savo laiškuose į dvarininkus rao; tąsyk ir nesant saliunų, jie
BOMBA BAŽNYČIOJ,
šių žvėrių pasulyje išviso yra | oebtivo Lenkijos provincija, kaip lenkus toji bendrovė giriasi nu ras vietas, kur galima gėrimus
y
,
OWo.
Lmke va- palaikyti ilgesnam laikui negalima,
apie 400—50a Gyvena jie beveik | ai stengiasi paprastai išrodinėti pirkusi jau daug dvarų Lietuvoje gauti. Tarp yra ir Amenkoj; ua- L
katalikiškoj ypač cukraus dirbtuvėse: jaigu
Iš LEVflSTON, ME.
tik Belovėžio miškuose. Kadang-. I 'enkai, bet kad Lietuva visuomet tikslui viršuj pažymėtam. Jie ne .tanus kardamas, žmones gena dar K
AnUn<>
j kuning, šiandien gavo darbą tai po vienai
I
dienų
h
ijo čia buvo prastumbrai (zubrai) yra retenybė, Į buvusi suvienyta valstija. Paga- turi gėdos vartoti ta patį ekspro- <taug.au negu pirma. Per paskukitai dienai nuo darbo atstato, o
i D. L.K. Gedikalbos
pare
tai Rosijos vyriausybė kaip ’ galė I liaus išdėstęs, kaip tenkinos he- prijacijos įrankį, ką vokiečiai var tm, dešimtmety alaus produkcija L
lietuviai
dirba
daugiausiai
cukraus
anfati exp|io41vo.
Kalbėjo dr. J.
dama jais rūpinasi ir nesigaili I tuvių diduomenė, išrodinėja su ko- toja prieš jų brolius Poznaniuje. jtas.daugmo Mt SI3*. o degti-1.
dirbtuvėse.
JJors
čia
yra
socialimino
kuniB
jiems leisti nemaža piningų. Bet jkiu uolumu lenkai platino Uetu- I Ir dabartės, baigia savo stroips- nė. ant 49,9%. gyventoj, gi sktat’
uldinėjo
Lietuvos
Šliupas.
J
neuigavo.
'
šiuosmet pastebėta, kad tie žvėrįs Ivoje lenkystę, per mokyklas ir I nj p. Rankus,
istoriją ai
pa- Iras
.•□j kada
ivaua skaitytojai
vji
j
1
pasidaugino tik aut 22^>.l
, t
ėmė labai gaišti. Apėmė juos I bažnyčių. Čia priveda jisai tarp *yrė šiuos kelis faktus klausiame Į.Ir girtų suimta ant gatvių dau-j
1
r

•es ikišiol, rodos, nei vienas mūsų
Itstovas nei žodžiu, nei piningiškai nėra prisidėjęs.
Pr. Peregrintts.
("Viltis”).

IS AMERIKOS.

IŠ DARBO LAUKO.

pak£lim°-

$qio-

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Mažojoj Azijoj, o paskui ant Bal kosi buvęs “Maskvos Lietuvių sinešįs, manė jie sau. Revoliu (Lublino gub.) val^Įįa atsiuntė/Varsa vos gydytojų draugija už raštais” ir savotiškai išaiškinti ko vo priverstas giliaus pasiknisti,
kanų pussalio ir iš čia persikėlė į Šelpimos Draugijos” kningyne ir cija jiems buvo baisesnė už cho- ikazokų šimtinę iš d|(^erQĮ} apim-l<dengta.
dėlei juos galima taip vadinti ne prižadų kningose ir pamatė, kad
Galima spėti, kad Vak. Europos darkant lietuvių kalbos, tai taip- ir čia nėra jo besiveržiančiai siedabartinę Lietuvą. Jie laimingai labai jam nesmagu pasidarę, pa lerą. Reakcijai vis labiau įsivy- 1tos vietos. Su jais afprko ^r šim
gyveno, kol neužpuolė kryžiokai, mačius tokias kningas, kaip: “Ti mojant, augščiau kėlė galvą ir tinės siuvėjas su visa šeimyna, ap- ’valstijos bus priverstos paskirti pat galima juos pavadinti “pasi lai atsakančio peno ir/jii skverkurie atsibaldė iš Palestinos ir pra kyba ir Mokslas” d-ro Šliupo, cholera, ir dabar ji paėmė viršų sigyveno jis žydų kvartalu greit 1minėtą sanitarių komisiją ir pa žiūrėjimo”, “pasiskaitymo”, “pa bes toliaus. A tmesdamas pnetadėjo naikinti Prūsus, paskui siekė “Sidabrinis kryželis, jarba dailydė ant reakcijos, ji viešpatauja Ro- 1siuvėjas susirgo ir mi(£; paskui ap- isiųsti į Rosiją. O gal rusai neįsi siėmimo” ir tt. raštais, nes auto rus, stebuklus ir viršgamtisktuną,
sirgo jį karšinęs žycįaa, ję^ gimi- leis?
I
Žemaitiją, kurią buvo paėmę po sa iš Nazareto” Eug. Sue, “Ašis” ir sijoj....
rius rašydamas savo kningą ir žmogus prade'jo landžioti po užnės,
ir
cholera
Totj|ašeye,
gavo
Sulig to tai abejonės būti ne atskirus perskyrimus pasižiurėjo, kampius buseii
vo globa.
Karai traukėsi 200 t. p. Perimtas didžiausio nuliūdi
Kur dabar choleros nėra! nuo
metų. Kuning. Keistutis 50 metų mo tas bendradarbis sako:
bodu butų išskaityti visas vietas, “ukesystės popieras”. fc— T(omaše- |gali — užsienio bankierių mili pasiskaitę, pasiėmė, pačiupinėjo, soliutiško sielį o. Gal būt, kad
kariavo nenusėsdamas nuo arklio
“Maskvos lietuviai katali kur ji siaučia; pamanyk, skaityto vas gi visai netoli Austtjjos ru- jonai Rosijoj labai branginami, be net atsfhešė tuos raštus, kuriuos taip beklaidžic lamas jis buvo užkai turėtų pasirūpint paša jau, plotą nuo Peterburgo iki Ode bežiaus (8 varstai), gręit g^li cho jų caro valdžia neilgai galės ap p. Laukis vadina “Nusisiuntimo tikęs ir tokį raktą, kurią tiko į
taipgi gabiausias iš visų Vytau
Gal autorius vieną ar paslapties duris. Iš daugybės klau
linti netikusias kningas, o jai sai, nuo Vilniaus iki Orenburgui, lera persinešti ir į Lvovą, Galici sieiti. Galės atsitikti taip, kad raštais.”
tas. Kur žirgas ir vaikas bėgo,
cholera privers Rosijos valdžią kitą iš tų raštų, rašydamas “Tik. simų, buvo ir tokių, į kuriuos bu
2- .•
gu to padaryti negalėtų, tai — tame plote cholera susisuko jojten priešas galvą lenkė, kur žir
Skaitlinės geriausia parodys ko jgriebtis kitos su savo žmonėms Įst. Rąnkv.”, nusipirko arba pasi vo atsakymai, bet ar žmogus tuom
geriau, atsitraukus nuo čia, su- stiprią gūštą. Peterburge kasdien
gas ir vaikas sustojo, ten laisvė
Irią
nelaimę. Rosijon atplaukė: politikos.
skolino, tai taipjau galima juos pasikakino? Ne, žmogus nežino
sitaisyt savo draugiją su knin suserga 70—80 žmonių, tai ne
viešpatavo, kur žirgas ir vaikas
Jai biurokratija bent kiek at pavadinti “Pasiskolinimo” arba ir pasikakinimo, j Pasiekęs vieno, su
1898
m. cholera mirė 17.000 yp.,
gynu'
’
,
daug,
kaip
Rosijoj
manoma,
1908
kovojo, ten karą laimėjo; kur
Bet . to- ta pačia nenuilstančia ęne ręija jis
Geras-gi vienybės apaštalas tas metais ir po 300—400 susirgdavę; 1909 m. — 28.000, per 7 mėne jaus dabartinį padėjimą, tai pir “Nusipirkimo raštais”.
kryžiokas pasisuko, ten buvo užmušinėjimai, plėšimai, naikinimai, “Vilties” bendradarbis. Vien dėlto, įsigalėjo chofcra Dono Rostove ir sius 1910 m. jau numirė 50.287 mų pirmiausia nebevaržys esan kis vadinimas > aiškiai darko — stengias gauti atsakymą į kitą
net moteris nuo vyrų atiminėjo -ir kad rado kningyne tarp kitų ir ne visame Kazokų krašte; skinte ski žm. susirgo gi tuo pačiu laiku čiųjų ir leis naujas įvairias lęul- man rodos, kad ir p. J. Laukis klausimą, daug painesnį negu pir
kankino visokiais budais. Popie patinkamas jam kningas, jis jau na totorius; siaučia Dono anglių 112.985 žm. Per vieną tik liepos tunos ir profesijonalines draugijas ui pripažins — lietuvių kalbą, bet mas.
-y •
S7—<m.
visgi nedaugiau, kaip žodžiai “Nu
žiai apskelbė * lietuvius pagonais, nori ardyti draugiją, kviečia įkur kasyklose, daug čia ji žmonių iš mėn. galo sevaitę mirė 10.723 žm. steigti.
Prisižiūrėjus arčiau į tą kelionę,
Argi bereikia kalbėti, kokius di
sisiuntimo raštai”. , *
siuntė kryžiokus kariaut su tais ti naują su savo kningynu. Labai guldė, o da daugiau baimės įvarė:
kurią praėjo besitobulinantis žmoi Jaigu p. Laukis ir kiti jam pa gvs,
netoli su tokia siauraprotyste gali darbininkai skubiai parduoda sa delius nuostolius turi Rosiją, dėl
prgonais, t -y. su lietuviais.
pastebėsim, kad kaip žmonašus rašytojai mano, kad jų var gus
vo turtą ir bėga, kur akįs rodo; choleros; jau minėjau, kad Dono
1410 m., 15 d. liepos kryžiokai ma bus nuvažiuoti.
neprakaituotų, kokias nestatojama kalba nedarko tyrumo lie tytų
darbas anglių kasyklose susjojo, apskričio kasyklose nebedirbama,
tapo sumušti. Žuvo jų 50.000, ~
KALBOS DALYKUOSE.
hypotezes. jis visuomet pafabrikai
stovi;
reikia
da
tuviškos kalbos, bet prisideda prie lieka
kad
kitur
dėl
anglių
stokos
daug
pabrikų
lietuvių 60.000 (lietuvių žuvo tr
lygiai atitolintas nuo to amNors
su
lietuvių
kalbos
grama

jos moksliško sutvarkymo, tai aš žinai
Gen. Tolmačevo paminėti, kad užsienio -laivai at“Tėvynės“ redaktorius, p. K. jau uždaryta.
9.000. Red.). Bet tų lietuvių
neišrišto kankinančio klautika
menkai
arba
beveik
visai
nesu
jiems dar patarčiau, kad jie vie
pasiaukavimas didelę naudą atga Vidikas, dėl “Draugo" ir “Saulės” sostinėj — Odesoj netik cholera plaukią į Odesą, Rumuniją ir Au
simo,
ir
tik vien tas klausimas ve
beno ir visai Europai, nes išgel užmetimų aiškinasi, dė’tko jis Die siaučia, bet prisidėjo daug baises striją stipriai apstatė savo sienas, apsipažinęs, tačiaus, gyvenime su ton Lietuvos gyventojus vadinę da žmogų prie progreso/) Tiktai1
daboja pereinančius žmones, nelei sitikdamas su lietuviais beveik iš lietuviais vadintų juos “lietuvėbėjo ją nuo tamsybės apaštalų ir vą rašo su maža d. Jam pačiam nė — džuma (maras)K
tos aplinkybės, kad žmogus stovi
džia iš choleros apimtų vietų vež kiekvienos Lietuvos parapijos arba nais” arba “lietuvynais”. Nes “lie
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aš
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tuvėliai” arba “lietuvynai” reiškia
cijai. Toliaus aiškino, kaip atsi “gamta”, “visata”, “pasaulis”, ir dami žmonės, išnešioja ligą į kitus ti ; net Azijos šalis — Persija apsi
verčia jį veikti, kautis, nMidntis....
rado baudžiava ir kokios netei dėlto jis, kalbėdamas nuo savęs, da choleros neaplankytus kraštus. tvėrė siena nuo Rosijos choleros. nai gerai insidėmėjau. Dėlto-gi gyventojus Lietuvos. Pasekėjus
Ant visų savo tobūlybės laips
Ir kur gi pasidėjo dabar “gele O kas gi bus, jai cholera prasipla- jaučiuos esąs kompitentišku (? Jėzaus Kristaus kulto vieton vadi
sybės buvo baudžiavos laikuose. rašo “dievas”, o jaigu kita ypata
nių
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Red.)
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va

vuliai, buvo parduodamos, P°teratus, ar jie prisideda savo dar arba jėzusėnais. (Kalba pirmiau vojo, kentėjų, pergalėjo.) Prižen-1
nai išsirinkdavo gražesnę ir nu- ką p. Vidikas darytų, jai rastųsi dai, kurie visą jaunąją Rosiją į sienio prekyba visai suirs.
Aplankė cholera ir Vakarų Eu bais daugiau prie sutvarkymo ar sia yra žmogaus psychikos (ne lo gus prie paškutinio taško, veržės
pirkdavo kaip gyvulį; vyrus va- ypata, kuri žiūrėtų dar iš kitoniš- kalėjimus subruko; laikas dabar
gikos) išreikštoj a, dėlto ji neken prie naujo, |ugštesnk>, tobulesnio. Į
Bene susipai jums, pergalėtojai, savo galę paro ropą: jau keletas desėtkų susirgo sudarkymo lietuvių kalbos.
rydavd surakinę. Nevalia buvo kesnio atžvilgio.
Senovės
graikų
ir
romėnų
svar

čia jokių darytinių šablonų ir dėl
Italijoj,
—
spėjama,
kad
užnešė
dyti! Kaip be galvosi visi valdžią
Kas-gi galų gale tas gyvenimas?
apsivesti be pono leidimo, ir po- niotų dievai?
biausi
literatiški
veikalai
likosi
pa

to prie kiekvienos gramatikos tai Manau, nesuklysiu pasakę: kad
ją
čia
Odesos
maldininkai
;
jau
pa

turintieji,
—
cholera
jau
visoj
Ro

,nui prigulėjo pirma naktis su jau
sijoj, o kiekvienas gubernatorius, sirodė cholera Trieste, panaši į rašyti pirmiau, negu pasirodė pir syklės yra šimtai išskyrimų; taip gyvenimas tai yra putojanti jūrių
navede. Toliau aiškino kaip Die
“Tėvynėje” vienas T. M. D. na kiekvienas žemiečių viršininkas te cholera mirtis buvo Vindobonoj, mutinės tose kalbose gramatikos. pat yra su galūne -Čitai ir su kito banga, kuri niekad nesiliauja,
vas nulipino Adomą iš molio, kaip
Kaip visos kalbos turi įvairias tar mis. Red.).
Budapešte.
ūžus ir putojus.
Daleiskime^
sako raštas šventas, jog Adomas rys M. B. primena visuomenei rei beveikia, kaip jam tinka.
mes,
kalliamas įvairiose vietose,
Išreiškęs savo nuomonę apie nors ant valandėlės, kad gvveniIr sujudo Europa! Stipriai renturėjo du sūnų, Kainą ir Ablių. kalingumą lietuviams turėti savo
Gydytojų maža; žemiečių įstai
bet Kainas Ablių užmušė, ir iš encyklopediją, “Žinyną”. Sureng goms, net ten kur jos yra, nelei gemasi sutikti cholerą, pačioj pra taip turėjo jas ir senovės graikų mūsų kalbotyrių ir ypatingai p. mo paslaptįs jau atsiektos ir ne- į
traukė į svetimą šalį. Bet kur ga ti “Žinynas” tai ne vienų metų džiama savistoviai veikti. Net prie džioj ją užgniaužti; iš Rosjos at- ir romėnų kalbos. Rašytojai, ne Laukio darbus, noriu dar primin bėra nieko, ko mes nežinotumėm.
vo moterį, jaigu Adomas turėjo ir ne vieno žmogaus darbas, dėl- sanitarų burių gubernatoriai kiša vykstanieji per 5 dienas nežymiai turėdami tose kalbose gramatikos ti, kad aš į jokius viešus per laik Kas tąsik?.. 1. Nėra abejonės, kąd
tik du sūnų? Toliaus aiškino, to-gi p. M. B. sako manąs, ar ne savo letena, žiūri, ar visi ten “išti yra gydytoj ų prižiūrimi; rengia ir syntaksio, vartojo savo raštuo raščius garsinamus arba privatiš- gyvenimas būtų nepakeliamai nuo
jog išpažinties nebuvo iki 1215 m., atliktų kartais tą milžinišką darbą kimi” žmonės, ar nėra žydų. Pv- ma choleros barakai, taisomi sa se be abejonės tą tarmę, kuria kus per laiškus ginčus nesileisiu. bodus, neturįs jokios vertės, nes
kalbėjo didesnė graikų ar romė- Aš norėjau vien mano nuomonę daiktas, neturįs mūsų akyse jokios
išpažintį įvedė Romos popiežiai Tėvynės Mylėtojų Draugija. Kal Kijevo ir Odesos gubernatoriai už nitarų būriai.
<.
nų dalis.
išreikšti ir visuomenė, jaigu nori, paslapties, darosi mums tuom,
ba,
žinoma,
vien
apie
išleidimo
iš

šnipinėjimui, o kuningija neišti
draudė darbuotis sanitarų būriams,
Ir galima tikėtis, kad Vak. Eu
Kaip buvo su romėnų ir grai- tesprendžia ar ji teisinga ar ne.
kuom kudykiui įkirėjęs žaislas.
kimus sau nuteisdavo, nes ji po gales. Sako, “kad T. M. D. bė nes gydytojų tarpe butą P° vieną ropoj cholera neilgai sveikuos, nes
Velnio Vaikas.
Žinoma^ to nebus, žmogaus gyve
savim turėjo ir .svietišką valdžią. gyje 2—3 metų išaugtų iki 15 žydą (!). Policija pati nori at čia kova su ją vrt neL policijos kų kalbomis taip yra ir su lietu
nimas iip ir visata neturi jokių
vių kalba. Svarbesni lietuvių kal
Katalikų tikybos pamatai paremti tūkstančių sąnarių, mes, be abejo, likti gydytojų darbą. Vienas že viršininkai, bet gydytojai.
’asaulis amžinas; viskas ja
ant Biblijos, o Biblija, tai žydų tuojaus žinyną turėtume”. — Ži miečių viršininkas taip įsikarščia
Atminkime,
kaip
Hamburge boje veikalai buvo parašyti pirm
me judh, mainosi ir tas judėjimas
pasakos. •• Baigdamas ragino skai nomą. subruzdus T. M. D. taip, vo, benaikydamas savo apskrity j 1891 m. naikino cholerą. Kaip tik pasirodysiant pirmutinei lietuviškai
tyti visokius raštus, ir j ieškot tei kaip buvo subrusta leidžiant Ku pasirodžiusią cholerą, kad palie buvo pastebėta, kad Vietinėmis spė gramaikai, kuri būtų verta to var KAME GYVENIMO SIEKIS? ir atsimainymas ir yra patsai gyve
nimas. Norėti pažinti jo siekius
dirkos raštus ir surinkus nors ir pė kiekviename kaime turėti pri komis nebesustabdy* choleros, val do. Paminėsiu vien Duonelaitį,
sybės.
Nevienas pažvelgęs arčiaus į gy lyginas norui pažinti siekį puto
Lewistoniečiai
noriai
skaito tokią pat sumą piningų (apie ruoštas duobes ir grabūs! Atka džia pasiuntė į Hamburgą cho Valančių, Kudirką, Šerną. (Va
kningas: ten gal nerastum na $6.000), jau galima būtų išleisti kę sanitarai liepė tas duobes už leros vibrijono ' suvedėju — dr. lančiaus laikuose yra parašęs venimo sukurį, kuris kaip milži jančios bangos, per amžių į kovo-'
mų, kur nėra kningos ar laikraš nemažą ir gal visai pakatiną kai versti, pradėjo mokinti žmones ko KocKtf: Jį paskyrė choleros dikta trumputę gramatikėlę S. Daukan nišką mašina užsirydama nuo vir jančios su apsamanojusia uola.
pirmutinės,
encyklopediją. voti su cholera. Žemiečių virši torium, jis galėjo, visą ką daryti, tas, o taipgi jau buvo tąsyk išėjus pančių elektriškų vilnių, kriokia
čio. Netrūksta nei draugijų: yra dėl
Arturas Sopenhauer viename
(Leiskim
kokių
2.000
puslapių). ninkas sustatė protokolą, kad drį neturėjo tik savose rankose kariu- (1856—57) Sleikerio “Handbuęh alsuoja, arba išgirdęs kurčius savo veikalų išsitarė, kad gyveni
D. L. K. Gedimino draugija, taip
der litauischen Sprache”, vėliaus, obalsius vaitojimo ar džiaugsmo, mas yra akla, neišmintinga i spėka,
gi L. S. S. A. 105 kp., T. M. D. Tik encyklopedijos rengėjų pa so panaikinti jo paliepimą.
menės.
1876 m., buvo atspausta Kuršato nenoriai užsiduoda sau klausimą: traukianti n)us nežinoma kurlink.
34 kp*, nutarė surengti prakalbas rinkimas ir redagavimas neturėtų
Visuomenė beviK neprileidžiamaL Kaip
atvyko
tik
Koch’as
“
18 dieną rugsėjo. Kalbės A. An- būt T. M. D. rūpestis, bet priva su cholera kovoti. Nebėra ir kam į Hamburgą, tuojau išleido atsi Litauische Grammatik”. Red.). Kas tai yra tas gyvenimas, kas Kaip tai nesunku irper kokius sjti-f
tonov ir jo žmona. Apart kalbų, lėtų būt pavesta kad ir Lietuvių kovoti: draugijos, profesijonalines šaukimą į visas draugijas; “py- Visi jie rašė — su mažais skirtu mes jame ir ant galo kame siekis klus nežiūrėtum, vienog sutikti su
bus dekliamacijos, muzika, Pir- Mokslo Draugijai.
sąjungos uždarytos, atskiras gi liečiai”, maž-daug tokiais žodžiais mais — toj lietuvių tarmėj, kurią tų kriokiančių mašinos tekinių. Ir tuo išsitarimu reikia, nes ir ištik-*
mą sykį pamatysime moterį kalbė
žmogus su cholera neįveiks risties. prakalbo Koch, "lig šiol Jųsų pa didesnė lietuvių dalis kalbėjo. Re negalėdamas duoti sau galutinio ro nežino žmogus, kame to ga
toją. Bet čia miega L. Š. .S. A.
Neišpasakyta baimė apėmė liau statyti ligonbučiai, jųsų gydytojai zultatas visiems žinomas: kalba atsakymo į visus tuos klausimus las sūkurio, kuriame jis yra, it grū-t
pilna tyrumų (ne labai ir ne pas pasineria ir pats į tą amžiną ver do sėkla, audros paguta, sumai
“Vienybė Lietuvninkų” vasario dį : cholera nebepranyksta jau tre
130 kp., kuri susitvėrė jau metai,
galėjo rūpintis jųsų sveikata, ga
dantį sukurį, kartas nuo kar šyta su milžinišku dulkių stulpu
nieko neveikė, net mitingų nelai mėnesyje 1911 metų švęs savo gy ti metai, seniau taip ilgai ji neuž lėjo vieni kovoti su siaučiančio visus. Red.).
vavimo
25
m.
sukaktuves.
Dėl
ši

Bet Rosijos valdžiai daleidus to išduodamas tuos pačius atbal ir nešiojama po. plačią padangę.
ko; tai kam ji susitvėrė? Mat
silaikydavo. Visur skaitoma, kad mis ligomis, bet dabar aplankė
tos
progos
“
Vienybės
Lietuvninkų
”
spausti
lietuvių kalboj kningas la- sius, kokius dar taip nesenai gir Kur ta sėkla nupuls, kokis jos bus
ir tarp socialistų nėra vienybės:
cholerą “sėja”. Kas? žinoma tie mus nelaukta viešnia, esančios
jie vien šaukia ‘visų šalių dar- išleidėjai ketina duoti savo skaity patįs, kas daugiausia kalba apie įstaigos nebeįveikrf joti nustabdyti. tyniškomis literomis, išdygo “lyg dėjo tekiniuose.
likimas?.... Ar galės ji vėl leisti
Pasklaidę
žmogaus
histori- diegą į trąšią dirvą ir džiuginti
bininkai vienykitės”, o patįs ne- tojams dovanas: Historiškai-geo- cholerą, kurie ją neva naikina, visi Kviečiu jus visus Ateiti mums į grybų po lytaus” daugybė kalbo
jos puslapius, beveik kiekviename
grafiškąjį atlasą su 24 žemlapiais jie, girdi, turį iš choleros pelną,
įstengia susivienyti ir veikti
talką”.
Sukvietė Koch’as visų tyrių ir literatų, kurie atsižymi pe- pastebėsim, kad nuo pat pradžios pasaulę savo aromatu ? O gal jaut
(šitą
atlasą
surengti
p.
J.
Gabrys
vien. tai esą: gydytojai, sanitarai, feld- draugijų atstovus, Išdirbo bendras kuliarišku darkymu lietuvių kal
uolos nukritus pavirs į dulkę, į
savo egzistavimo žmogus stengės amžinai judantį efyrą, į tveriančią
Aukų surinkta uždengimui lė pavedęs Paryžiaus Larousse ency- šeriai, studentai, policija, net po kovos su cholera taisykles ir pra bos.
Tarp lietuvių kalbos darkytojų suprasti kiekvieną apsireiškimą, medegą, iš kurios buvo paėjus, o
šų $13.50. Publikai ir kalbėtojui klopedijos firmai), kningą “Pa pai. Gydytojai tankiai turi šauk dėjo veikti: į porU savaičių orga
dr. J. Šliupui ištariu širdingą ačiū. žvelgus atgal” ir tris kalendorius. tis policijos pagalbos, nes valstie nizuota įvairių draugijų armija iš dabar užima svarboausia vietą (ži stengės įeiti kaip pats į savo sielą praslinkus tūkstančiams arba net ir
taip ir į gamtos paslaptis. Klausi
— Būtų geistina “Vien. Liet.” su čiai veja juos iš kaimų, tankiai ir
- Kazys Maniškis.
valė Hamburgą ir cholera pradėjo noma pagal mano nuomonės, kuri mai vienas po kito, tarsi kokia milijonams metų sutvers visai kitą
kaktuvių numeryj išvysti šio mū netuščioms rankomis ant jų užpuo
gali pasirodyti visai neteisingai
organizmą, gal su visai kitomis
mažėti.
* t *\.’ sų laikraščio gyvenimo peržvalgą. la.
mūsų literatas p. J Laukis. Jis šmėkla, lindo į žmogaus smege tendencijomis, negu tos, kurios bu
O Rosijoj.... tuo pačiu laiku
nis: kame to viso gyvenimo šie- vo buvę.
Lietuvių laikraščio, gyvavusio išti
K.
Sretensko pav. viename sodžiuj ir ten siautė cholera. Diktatoriais pats, arba pasinaudodamas kitų
sus 25 metus, gyvenimas turi būt buvo paliepta geruoju išvažiuoti vi
kalbos darkytojų, darbais, iškrai kis.
buvo paskirti gubernatoriai; tu
Žinoma, atsakymas į tuos visus
“Draugas” nurodo keletą faktų įdomus.
sam medicinos personalui: gydy rėjo jie tiesą priverstinai paskirti po savotiškai visokius žodžius.
buvo nevienodas. Diklausimus
Paimkim, jis vartoja žodį “kaiš kurių matosi, kad nemaža žmo
tojui, feldšeriui, akušerei; feld- žmones sanitarais, ligonių prižiū
desnė
dalis
nesubrendusios žmoni
nių padaro piktadariais judamieji
šeris vos uriadninko bute pasislėpė rėtojais, turėjo tiesą aštriausiai ralė” vieton “karlienė”. Aš, kaip
jos priversta buvo iš pirmo su
minėjau,
esu
susitikęs
su
lietu

paveikslai ir pigios pasakos apie
nuo įniršusių moterų, — gydyto bausti neklausančius.
Žemojotverti visa eilę prietarų arba mė
žmogžudžius, ekspropriatorius ir CHOLERA ROSIJOJ IR VAKARŲ jus išvaryti daugiausia, vyrai pa Novgorodo gubernatorius, net ke viais beveik iš visų Lietuvos pa
gino atsakyti pačiu patogiausiu ir
tt. Dėlto-gi cenzūra esanti reika
siunčia “bobas”, nes jų vyriausy letą žmonių liepė sušaudyti už t. rapijų ir neatmenu jokio žmogaus,
lengviausiu
sanprotavtmu,—kad vi
EUROPA.
kuris vartotų žodį karatė — vie
lingai ir kaikur jau dedama. De
bė neturinti tiesos bausti. Po to v. “cholerinius buntus”.
satos
likimą
valdo augštesnė esybė.
ton karalienė, Adomaitė — vie(Laiškas iš Europos).
troite, pvz., viešųjų kningynu užatsitikimo į tą patį sodžių atvyko
Dabar jau atvirai rašoma. Vak. ton Adomaitienė ir tt P. Lau- .Vėliaus Sokrates mėgino išaiš
veizda išleidęs surašą kenksmin
Rašysiu, kas daugiausia Europą pavieto viršininkas su sargybiniais Europos laikraščiuose, kad pati
kis pats gal nemėgtų, jaigu kas kint, kad gyvenimo siekio negali
gų kningų, neprivalančių patekti į judina. Tai nei Ispanijos ar Bal ir tik durtuvais apsiausti susikvie
ma jieškoti kur kitur, kaip tik pa
Rosiją choleros nesulaikys, Pasij° žmoną vadintų Laukė, o ne
skaitytojų rankas. Tame surašė kanų atsitikimai, nei Koreos anek tę valstiečių sueigą pradėjo sani
tyčiojant vadinama nebe “cholera Laukienė. (Tarp karalės ir kara čiame žmoguje, o dar vėliaus Kri
ešą nemažai ir tokių kningų, ku sija (užėmimas), bet cholera Ro tarai skaityti prelekciją apie cho
asiatica”, bet “cholera russica”, lienės toks yra skirtas, kaip tarp stus apreiškė, jog jis esąs alfa ir
leros vibrijoną.
rios įrašyta ir į katalikų indeksą sijoj.
■’
\ .
nes Azijoj ji nebetaip tanki vieš dievaitėairdievaitienės, deivėsirdei- omega ir gyvenimo siekis atra
“librorum prohibitorum”. NudžiuNe vienam rankos nusileidžia
Jau nuo kelių mėty į Rosiją vi
nia. Kviečiama sutverti tarptau vienės, karalaitės ir karalaitienės: stas, kuris eis paskui jį.
• gusi šituo “Draugo” redakcija sa- sos Europos akįs įtemptos ir ilgai matant tokį tamsumą; bet ar ga
Paskutinio mokslas kaip matotinę sanitarų komisiją jr prispirti viena turi karališkumo ar dievišku
ko, kad “ir
:-----------------•mums pravertėtų
in- da iš ten Jauks nepaprastų, netikė lima už tai kaltinti valsčius ? Ne;
me
šiandien paėmė viršų, ŽmoRosijos
valdžią
klausyti
jos
nuro

mo ypatybes pati per save, kita —
deksas
ir ilgai nelaukiant tuoj tų atsitkiihų. Dabar ateina Rosi- žemiečių viršininkai ir žandarai iš
dymų, kaip cholerą užgniaužti, to per savo vyrą. Red.). Laukis gus visuomet yra palinkęs sekti
’ma jį brėžti:
iai jubilėjų rpetai: kitą met pripuo bujojo iš kaimų visus šviesesnius kia pat komisija, girdi, anais me
Popiežius Pijus XV ’
vartoja vėl žodį “padava” — vie paskui tą, kuris jam laimę žada.
“Tame indekse pirmąją vie la 50 metų nuo baudžiavos panai valstiečius, kitus į kalėjimus suki
.
- T; . :1 f • II i:
tais buvusi į Egiptą paskirta. ton “padavimas”. — J<igu kas Žmonija gyvena vadovų protu.
Popiežius
Pius X davė naujus
tą turėtų rasti Dthnbskuj ne- kinimo, da už metų sukanka šimt šo, kitus į Sibyrą išgrūdo, kiti gi
Sokrates
liepė
jieškoti
tikslo
sa

Nusibodo jau Vak. Europos val būtų užklausęs dr. Kudirkos, ką
pritaikytinus įsakymus, kaip su
vykusieji plepalai dėlto tik metis kaip iš Rosijos bėgo prancū patįs iškeliavo jieškoti laimės tostijoms turėti pašonėj^ pavojingą žodis “padava” ženklina, jis nebū vyje, liepė gyventi savo smegeni- varžius modernistų besidauginimą.
vieno, kad jie daro didžiau zai, o už trijų metų sueis 300 m., limesniuos kraštuos; už nusidėji
viešnią ir vis būti prisirengus ją tų tuojaus atsakymą gavęs, o gi nimis, o Kristus tik liepė žings įsakymais patvirtinta, vistaus, kas
sią gėdą mūsų rašliavai. — Romanovų Rosijoj viešpatavimo. mą buvo skaitoma mokytojams,
sutikti.
_ _
dr. Kudirka ikišiol tebėra svar- niuoti paskui jį. ir jau viskas at Juvo pirmiau pasakyta, ypač, kas
1 Del tos pačios priežasties in- XTeprastesni ir šie metai, — dabar feldšeriams, akušerėms ir k. su
siekta. Jo mokslas nereikalavo išreikšta cncyRlikoj ’jpascendi” ir
deksan turėtų patekti didesnė cap tik sukanka treji metai, nuo liaudžia draugauti, už tai ne vie
Ką gi ant to pasakys Stolypinasi biausis lietuvių rašytojas; pažino
įtempimo proto, nes buvo aiškiai pridedama dar, kad aiytskupai, rek
jis
kalba
gan
gerai,
ką
liudyja
jo
| dalis Jono Šliupo raštų, Pa- pradžios pasirodymo Romanovų ną mokytoją kitur iškėlė arba vi ir tikrųjų rusų sąjunga? Jau ir
pabrėžta, kad Imt šios “ašarų pa toriai ir visi katalikiškųjų kolęgieiliui, žinoma turėtų eiti in- ostapylėj — Peterburge choleros. sai pavarė. Liko kaime žemiečių Stolypinas dabar . randi, kad pa. raštai. P. J. Laukis vartoja žokalnės” gyvenimo siekis negali bū jų ir seminarijų mokytojai kuodeksan visi laisvamanių ir so- \ isagalis Rosijos valdytojas su po viršininkas, žandaras, sargybinis; dėjimas labai nemalonus, kad cho džius "Nusisiuntimo raštai” vieton
ti' atrastas: kad absoliutiškas iš smarkiausia <dabotų jaunų dvasia
fasis^
1 cialistų rašinėliai. — Ne pro liciją ir šnipų gaujomis neįveikia turi jie valdžią, turi durtuvus, bet lera labai pavojinga. Skiriamasi “Pasinaudojimo raštai” ir atsakygelbėjimas
tegali būti tiktai tada, kių išsilavinimą,
ūmą,
draustų
klierii
me
savo
kritikui
kitą
syk
savotišklitrišalį būtų surašan įtraukti to*
viršiausis
sanitaru,
kuris
rūpinsis
netinka
jie
kovai
su
cholera,
čia
jos, negali išnaikinti.
kada jau nustos širdis plakus!
kams skaityti visokius la srašŠiugv
! kios brošiūrėlės, kaip AvižoKai Peterburge susirgdavo kas reikia turėti žmonių įsitikėjimas; cholerą naikinti; jam padėsią ir. tcai — juokingai išaiškino, kokių
Žmogus, užbovijęs savo dvasiš ir visokius kitoniškus rai
;
priežasčių
dėlei
jis
varoj
a
žodžius
■ nio, “Žemė ir žmogus” ir tt.
dien pora desėtkų ir trejatas šim tokių žmonių Rosijos kaimuose valdininkai, policija. Bet ar daug
kus jausmus, toliau ir nebesuko rie nesiriša su dvasjŠku
)k$’u.
'fik šitaip cenzoriškus savo ga tų visuose Rosijos miestuose ir so nebėra.
tas gelbės, nors ir tai butų profeI “Nusisiuntimo raštai” vieton “Pasau galvos. Jis ramiai laukė tos Kiekvienas profesorius, k
ieųa*
,
si
naudojimo
raštai
”
.
Tais
taip
vabumus berodydama, “Draugo” re džiuose, tai buvo skaitoma papra
sorius
paskirtas.
Joks
valdininkas
Cholera artinas ir į Vakarų pa
dakcija labai vietoj atsiminė, kad stu atsitikimu, buvo jau visi prie kraštį. Jau dvi ypati (vyras ir valdžios paskirtas neįstengs chole. dinamais “nusisiuntimo raštais” valandos, kada džiugins savo sie lamingas, kuratorius i pri<4 užirngeriausias mūsų literatūros cen to pripratę nelyginant, kaip pripra pati) mirė Naujojoj Vileikoj — rą sulaikyti, kol patįs žmonės ne naudojosi autorius, kurio kningą lą, lakiodamas užburtose erdmėse. siant skiriamą vietą tun
zorius bus pati visuomenė. Taigi to priemirties bausmės. Valdinin pačioj Vilniaus pašonėj. Mat čia supras, kaip reikia su cholera ko• “Tikėj. Istorij. Ranlqg|įs” p. J. kaip Ghoethes Faustas, arba ga kad nei kuo nesi prie
lės linksmai čiulbėti su angelais tikėjimo doktrinoms
ji ir tesprendžia.
kai ramiai plėšė žmones, ėmė ky atvažiavo su visa šeimyna iš Eka- voti. Tas galės įvykti tik draugi. Laukis išvertė. TodeT geriau ir
kvepenčiame
sadne — Rojuje.
įai.
šius, uždarinėjo draugijas, — varė terinoslavo pabėgęs sūnus ir už joms esant, Stolypinas gi į drau. tyriau būtų juos rašius “PasinauBet,
po
čielos
eilės susidėjusių
---- -- paprastą reakcijos darbą; cholera krėtė.
gijas skersuoja: per 7 mėn. išviso. dojimo raštais”.- Jaigu yra galima juos vadinti “Nusisiuntimo į jų aplinkybių įtekme, žmogus bu
Tūlas
ilties” bendradarbis sa- gi, kaip nekviesta ofltjo, taip ir išAntras atsitkimas: į Tomaševą Rosijoj uždaryta 120 draugijų, net
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Nauji Popiežiaus

jis potam niekuomet daugiauŲau^iepasiekė; bet jų
Tikėjimų Istorijos RaiMis kokios
šeimininkavimas, po teisybei, visai nėbuvo- islamo •ftnHninPER AUKSO ANGA.
kąyimu; greičiau jis turėjo tautiškai arabišką pobūdį, ir

il

L

tam tikrose ribose, jog tai yra didelė jfiega, ,

gyvatos dalis. Su ja tu gali pakreipti žmones
ir veikti į patį pasaulį maž-daug jaučiamai)
paveiktos tautos, ar jos priėmė islamą, ar likosi tikromis
Verte J. Lenkis.
lyg savo stiprybės. Dievas, davus jam pri-J
savo tėvų tikėjimui, tiesiog buvo plesiainos arabų labui.
Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams, Nors, žinoma, šitas nevisuomet ir netisur'vienokiai lengvai
deratną vietą, teip įkvėps ir ves šitą nepapcas-|
nusisekdavo, bet buvo įvedama pagalvės sistema, kurią oma- mas, skausmas, kančia, nužudymas visa, kas tą sutyarą, teip švies ir ugdins jį, teip vers j||
P. D. Chantepie de la Saussav?,
jadai įvykdindavo be mielaširdybės ir”sykis nuo sykio, ypa yra miela ir brangs, keliasi prieš išsigandusią prie veiksmo ir savo padermės' pripažirtino,|
Teologijos profesor. Amsterdame,
tingai arabiškai persiškoje parubežinė^e provincijoje I rak, sielą ir stabdo ją ties aleivienu pasisukimu. kad tu drebėsi išvydęs galybę, kuri sužado ta-1
laikydami šitą sistemą labai prasta Elr atsakančia tikslui. Kas šituos kibeiius ten stato? Protas susi vyje. Gyvulys pas tave tąsyk bus karaliumi!
Verte J. Laukis
Prubežinėje gi provincijoje Chorazanoje, kur reikėjo turėti spaudžia prie vaikiško dramatiško vaizdo, ku tarp pasaulio gyvulių.
reikalą ne su bailiais iranais, tik su naršiomis turkiškomis rį tikėjimininkas stato prieš jį, — Dievas lei ' Tai yra seno pasaulio stebukladarių pas-};
ir
ir tilęėjimiški jausmai vėl ištruko laisvėn ir Korano bei pa gentimis, tas nesisekė. Abbasidai, po prariašo šeimynai tal džia Velniui kankinti savo sutvarus jų pa laptis, kurie vertė Gamtą tarnauti jie
davos dviprasmybėje atrado sau geidžiamą progą sukilti ir kinimo priedanga, pakėlė maištą, kuris nuvertė omajadų di baigusi gerovei! Kuomet ta pabaiginė gero daryti stebuklus kasdien jų pravartumui.__ai
atsikėršinti neapkenčiamam arabų šeimininkavimui. Pa nastiją jau ir be to susilpnintą kilusiais vėla terp arabų gen vė bus atsiekta? Sąvoka, šitan vaizdan paim yra busimos žmonijos paslaptis, į kurią Lor-L
žintis išverstų graikiškos logikos ir dialektikos pavyzdžių tiniais vaidais. Nauja abbasidų dinastija, perkėlusi vieš- ta, leidžia pabaigą, galutiną tikslą. Nieko to das Lyttonas numojo mums.
Bet šita jiega yra pasiekiama tik duodant
tapo jų rankose ginklu, kuriuomi jie ilgą laiką lengvai at patybės centrą iš Syrijos į Mesopotamiją, padarė didelį kio nėra. Mes yisi drąsiai galime sutikti su
mušdavo mahometonų teisatikybę. šitas eretikinių nuomo žingsnį priekin islamo pobūdije, kuris dabar numetė nuo tuo; ant kiek žmogaus patirtis, protas, mą- dievui viršenybę. Padaryk savo gyvulį valdy
nių viršijimas suteikia islamo istorijai pirmų trijų
savęs grynai arabišką išvyždį ir visomis pajiegomis sten stis, nuovoka, ar ome g^li pasiekti bejieško- toju savęs, o jis nenorės valdyti lutais, - j j į !
"'
■■■■■:
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šimčių bėgyje ypatingai margą ir indomų iš vyzdį, griežtai gėsi išsivystyti į visasvietinį tikėjimą. Dabar pamaži pra dama gyveninio paslapties, tai visos apturėtos '
U2BAIGTINIS ŽODIS.
atsiskiriantį nuo stovaus ir tarytum nejudamo vaizdo,_ pie dėjo rastis visų tikinčių lygybė, kuomet pirmiaus ji buvo niitys rodo, jog takas yra begalo ir amžinu
Uždaryta ir paslėpta pasaulio širdyj ir
šiamo mums tos gadynės istorijos, kurioje stačiatikybė pa tuščiu balsu, teip kad prie Abb-al-Malicho naujai atsiver mą negali būti užmerkta ir pataikaujančios
žmogaus širdyj yra šviesa, kuri gali apšviesti
siekė monarchiją. Šitose net susitaikė su šita nuomonių tusius tiesiog vertė mokėti tolesniam laikui pagalvinę duo sielos paversta į milijoną metų.
Pas žmogų, imant pavieniai, arba kaipo visą gyvenimą, ateitę ir praeitę. Ar-gi mums
įvairybe, kadangi sulyg vienos neapturėjusios valstietinių klę, kurią jie turėjo duoti pirma kaipo netikiai. Pirmieji
teisių padavos, pats Mahometas pasakęs, jog jo valsčius iš abbasidai be to užsiiminėjo daile ir mokslu ir todėl prie jų visybę, aiškiai yra dviguba sąstatą. Aš kalbu jos nejieškojus? Tikrai kas-nors turi jieškoti.
sidalinęs į 73 sektas, kurių tik viena išvengsianti pragaro pradėjo plėtotis kratus protiškas gyvenimas, kuriame su aplamai dabar,f žinodama gerai, kad įvairios O tąsyk gal jie pridės ką reikalingo prie Šito
ugnies. Teisiatikiniai autoriai lygiai tą skaitlių ir parodo; jaunybišku atsidavimu dalyvavo ne tik arabai, bet ir per filozofijos mokyklos skaldo jį ir dalina sulyg menko mąsties trupinio.
Pabaiga.
bet jie mums atleis, jei męs neseksime jų pavyzdžio ir ap- sai. Šito krutėjimo vaisiumi yra arabiškai persiškoji kul savo savotiškų teorijų. Aš noriu pasakyti ši
sirubežiuosime tik kaikuriomis ištraukomis iš mahometoms- tūra, į kurią čion nukreipsime atidžią tiek, kiek ji lietė ti tą.: kad iš jo prigimties muša du dideli pajau
tos priepludžiai, dvi didelės spėkos jo gyvatą
kos eretikybės istorijos.
kėjimiškas pažiūras.
.
Pirmas klausimas, kuris perskyrė tikinčius ir gailaus
Teologiškieji klausimai, liečianti prilikimą,“ tikėjimą, veda; viena padaro jį gyvuliu, kita gi padaro S. K. Krukovskaja.
nuvedė į vienvalfnę atskalunybę, ispradžių turėjo politišką suoprotį apie Dievą, apreiškimą ir tt., dabar pradėjo būti jį dievu. Jokis žemės žvėris nėra toks žvė
pobūdį. Mirus Mahometui nežinota, kam būti jo valsčiaus tyrinėjamais daug pamatiškiau ir supratimas jų darėsi gi riškas kaip žmogus, kuris savo dievišką jieviršininku. Jis pats nedavė tam padavadijimo, valdžios gi lesnis negu pirma. Ypatingai mutazilitų sekta šituomi pa- gą paveda savo gyvuliškai jiegai. Tas yra
įjįveldėjimo principas pas arabus nebuvo priimtas. Ka sigarsėjo mahometonų teologijoje, šita sekta pasidarė per prigimta išeiga, kadangi visa dvigubos priedangi sulyg šito klausimo Koranas ir padava nieko negalėjo nepripažinimą prilikimo, mutazilitų gi vardą, vadinasi, at gimties spėka yra tąsyk sunaudojama vienoj
pasakyti, tai likosi duoti pasirinkimą valsčiui. Todėl sun- siskyrusiu, jos nariai gavo, kaip pasakojama, nuo to, kad pakraipoj. Tiesogus ir prastas gyvulys klau
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo
nitai teisingai sako, kad pirmutiniai keturi cha! i f ai,/kalti sa jie išreiškė šiek-tiek kitokią nuomonę sulyg tikinčių bedie so tik savo omės’ ir negeidžia daugiau kaip
papročių vaizdeliai.
vo vietas valsčiaus išrinkimui, buvo vieninteliais įstatymiš vių. z Jų garsiausieji kalbiai buvo to laiko protuoliais ir savo smagumo mėgulio patenkinimo; jis ma
Su paveikslais
kais pranašo pasekėjais. Omajadai, abbasidai chalifai bu mokslinčiais, kurie domėjosi visokiai žmogaus pažinčiai ir žai atkreipia atidžios į kitų esybių buitį, išsky
vo de facto, o ne de jure; vienok tikintieji rodė jiems pilną stropiai mokinosi graikų filozofiją, idant tokiu budu nuve rus tiek, ant kiek jos daro jam smagumą ar
Verte J. Laukis
pasidavimą, nes Allach savo išmintyje ką nori, tą iškelia, sti kelią prie moksliško dogmatiškų klausimų tyrinėjimo. skausmą; jis nežino nieko apie nematomą
Jie tai įsteigė Kalam, vadinas, mokslišką dogmatiką, kurią žiaurybės mėgulį, arba kokius kitus žmonyką nori, tą nužemina.
....
Visa kas tas sunnitams matėsi visai pritinkamu; bet paprastai lygina prie krikščioniškos scholastikos; bet, nors bės palinkimus, kurie turi savyje savo nuosa
kaip blogas silpno Osmano valdymas pagimdė didelį nesi jie, kaip ir krikščioniškieji teologai, savo metodą perėmė vą patenkinimą. Šiteipos žmogus, kuris lie
I.
tenkinimą, kurio auka antgalo tapo jis pats, ir kaip paskui nuo filozofų, jų išeiginis taškas buvo visai kitas. Scholasti kasi gyvuliu, milijoną kartų geriau gali gyve
Chinų rubežius. — Vidurinė karalystė.
išsiveržė savitarpinė karė terp naujo chalifo Ali ir jo skait kai stengėsi proto priparodymais mąsties akyvaizdoje iš nimą aprėpti už tikrą gyvulį ir tas, kas tik Kalnai ir mineraliniai turtai. — Upės ir kai- Į
lingų priešininkų, tai pasirodė dvi įvairios linkmės. Jei pa- teisinti bažnytinį dogmatą, jau tvirtai įsteigtą. Mutazilitai ram gyvuliui yra nekaltu pasigėrėjimu, ne nai. — Klimatas. — Augmenįs ir guvuliai.
veldėjybės principas netiko arabams, Xai atpenč, persų suo gi užėmė daug laisvesnį padėjimą ir tik aplamai norėjo tramdomu savarankiškos doriškos matuoklės,
pročiu, jis buvo vieninteliai galimu. Todėl šitie paskuti- pastatyti dogmatiką ant proto pradžių. Todėl juos visai yra jam nedorybe, nes ji yra daroma sulyg
Didysis Siberijos kelias, nusitiešdamas
| niai tvirtino, jog pirmų trijų chalifų rinkimai buvo netei- teisingai vadino islamo racionalininkais; šnekėjo apie juos principo. Priegtam jis šita vaga paleidžia vi baisum Siberijos plotu, sujungia Rosi ją su jos
singi ir jog tik pranašo giminaičiai gali apturėti šitą urėdą, ir kaipo apie laisvamanius; vienok šitas paskutinis užva- sas savo dieviškos esybės jiegas ir žemina atrtimiausiu kaimynu Azijoje — Chinais. Šito
o kadangi pranašas nepaliko po savęs sunaus, tai įstaty dinimas nors ir teisingas sulyg tūlų šitos linkmės šalininkų, savo sielą, darydamas ją savo jausmų verge. kelio nuvedimas palengvina susipažinimą su
miškais jo pasekėjais yra tik jo duktė Fatima ir jos vyras bet jokiu budu negali būti charakteristiką visai linkmei Sukaneveiktas ir perkeistas dievas patarnauja šita tolima ir akyva šalimi. -Chinai randas ant
Ali. Nors Mahometas turėjo daug dukterų, — Osma ir abelnai. Kas ypatingai juos skiria, tai laisvas padėjimas, gyvuliui ir maitina jį.
rytinio Azijos sausumos krašto, skalaujant J
Apgalvok tad argi negalima padėjimo at Chiniškomis ir Geltonomis jūromis; ųuo šiau
buvo jo žentu, — bet teisė Ali'be to buvo patikrinama aiš kurį jie užėmė sulyg Korano ir padavos'; šitas iš pačių pra
kiai išreikštu pranašo noru turėti jį savo pasekėju, ką sun- džių atskyrė juos nuo stačiatikių sunnitų ir Į?uvo priežasčia mainyti. Žmogus pats yra karaliumi šalies, rės ir vakarų jie susiremia su Siberija ir ni
• nitai vienok atmetė. Bet męs netvirtiname, kad šita įstaty to, kad juos praminė eretikais. Kas atsieina padavos, tai kurioje šitas įdomus reginys matoma. Jis sų azijiškomis valdybomis, pietuose gi prazj
miškoji teorija tuojaus buvo išplėtota šalininkų Ali (šiitų) jie rado joje daug ydų; perpasakotojų lengvatikybę, nesu leidžia gyvuliui paveržti dievo vietą, nes toje cūziškomis. Chinų valstija sulig didumo (11
visame savo nuosaikume, tik norime parodyti, kad pirmiau skaitomus prieštaravimus terp atskirų perdąvimų, šiurkštų valandoje gyvulys geriausiai patinka jo upiam 115.605 ketv. varstai) užima trečią vietą*),j
siai kilo ginčai terp senarabiškos ir stačiatikiškos linkmės, ir nayvišką suoprotį apie Dievą, kuris yrą išreiškiamas pa karališkam į vaizdui. Tas visuomet negali
kuri vienval reiškėsi ir kas sykis vis labiau išsidirbo.
*) Pirmą vietą sulig ploto užimą A^glip
čia surambėjusią antropomorfybe ir daug kitų dalykų. trauktis; kam leisti trauktis ilgiau? Kolai gy
Buvo dar ir trečia nuomonė sulyg klausimo apie ima Paviršutinė tikrybės atžymybė, kurtąja rėmėsi geresnieji vulys valdo, tolai bus aštriausios kančios dėl su savo naujokijomis, antrą Rosijik
mą, gimininga sunnitiškai ir stačiai priešinga įstatymišką- padavų rinkėjai (iri augščiau) jiems rodėsi visai neužtek- atmainos, dėl judėjimo tarp smagumo ir
■ii
jai nuomonė chatidžitų, kuriuos nevisai klaidingai lyginta tina, nes, kaip jie stengėsi parodyti, terp pirmųjų akire- skausmo, dėl noro ilgo ir smagaus fiziško gy sulig gyventojų skaitliaus (361.500.000) ji
prie žydiškų zilottj ir angliškų puritanų. Ispradžių jie pri gių galėjo būti ir tikri melagiai. Anot jų, kiekvienas turi venimo ir skausmo, dėl noro ilgo ir smagaus yra pirmutinė valstija pasaulyj. Didžiulę Cha
klausė prie Ali partijos nė dėlto, kad jie laikėsi įstatymiš ištirti pats padavos turinį ir atmesti visa ką tą, kas nesu fiziško gyvenimo. Ir dievas tarno vietoje nų valstiją padaro: Mandžurija,MongomOSi
kos pusės, tik dėlto, kad jie sutiko Ali išrinkti į chalifus. tiko su Koranu, su kitomis ištikimesnėmis padavomis arba tūkstanteriopai prisideda prie visa šito, pa Stepu Gobi arba Šamo ir tikrieji Chinai, ar
darydamas gyvenimą daug pilnesniu smagu ba Vidurinė Valstija, kaip ją ks d vadina pj|“
Bet kaip šitas nelaimingas chalifas visur sutiko priešingu su protu.
mą — ir pas pranašo našlę, ir pas žymesniuosius islamo daKas atsieina Korano, tai jie neabejojo apie jo origi mo aštrybės, — reto, geidulingo, aistetiško tįs chiniečiai: jų mat manyta, jog jų šalis,
lyvininkus, ir matėsi, kad savitarpinei kovai galo nebus, tą nališkumą ir jo turinį pripažino Dievo apreiška; bet šitame smagumo, — ir skausmo didybe, tokio ais tai viso pasaulio vidurys. Chimį išaižęs gamta
syk padėjimas virto nepakenčiamu ir jie atėjo prie persi atsitikime jie kreipė savo opoziciją ypatingai prieš dieviško traus, kad nežinia kur baigiasi jis, o kur sma ir žmonės yra toki įvairus, kaJiimęę kalbėsi
tikrinimo, kad su išgirtaisiais pasekėjais ir islamo aristo žodžio amžinumo dogmatą. Šitas mokinimas buvo remia gumas prasideda. Kolai dievas tarnaus, to me tik apie pačią Chiniją arba Vidurinę ka
kratais nieko negalima daugiau padaryti. Šitie žmonės,1 mas paties Korano liudijimu, kuriame tūlose vietose sako lai gy vulio gy vata bus aplobinama ir auganti ralystę.
!' į|Į
anot jų visi doriškai ištvirkę, išpažysta islamą tik dėl savo ma apie esančią pas Dievą paslėptą lentelę, bet jis, sutin vertėje. Bet tegul kralius panori apkreipti sa
Vidurinė karalystė užima 4.004.650 ketiy.
asmeniškos gerovės, teip kad vargiai net verti tikinčių vart- kamai su mutazilitų suopročiu, visai neturi būti skaitomas vo rūmo pryšakį ir varu nuvaro gyvujį nuo varstų. Tai yra tirščiausiai apgyventa šalis
do. Gudras priešininkas Ali, Muavija, Syrijos vietininkas, dogmatu. Dievobaimingi mahometonai turėjo neišpasakytą valstybės sosto atasteigdamas dievą dievystės ant žemės rutulio (350 milijonų žpionių, vi
vėliausgi pirmasai chalifas iš Omajadų, pataikė šitus ne guodonę šventai knygai ir laikė ją bevik teip kaip fetišą, vietoje. •
dutiniškai imant po 90 žmonių ant ketvirtąi-j
pasitenkinusius dar labiaus suerzinti, teip kad karščiau- teip kad kartais skaitė amžinu net daiktinį Korano egzem
E, kokia gili ramuma rūmą apsiaučia! nio varsto; kaikuriose Chinijos provincijose,
sieji jų tuojaus sukilo prieš Ali ir juos parsiėjo malšinti pliorių, su apdaris ir makštimis. Šitam pavyzdžiui buvo Viskas atsimaino. Asmeniškų lūkesčių ar pa kaip va, ties žemutiniais Goango ir Jantsekiansu spėka. Bet neramus bruzdėjimas buvo numalšintas tik žydų dievinimas Toras; į paprotį įėjo vadinti bedievybe vi geidimų karščio nėra daugiau, nėra nei maišto go tekėjimais, pamatinėse dalyse, aplinį'W
labai trumpam laikui ir valdant omajadams jis dar labiaus sokį išsitarimą prieš Korano tobulybę ar dieviškumą. Bet, ar nelaimės, nei smagumo troškimo ar skaus chajų išeina net po 300 žmonių ant ketvirtai
kilo, nes daugumas šitos dinastijos chalifų nė kiek nesirū kaip mutazilitai išdryso ant to ir net privedė patį chalifą mo bijojimo. Tai lygiai teip, kaip didėji tyla nio varsto).
Chinija yra greičiau kalnuota negušnaU
pino islamu ir savo valdžią įgijo per kardą ir gudrybę. Al-Mamuną priimti jų nuomonę, jog Koranas yra sutver užeinanti ant audringo vandenyno; tai yra
Sunnitai pripažino jų aųtoritybę tik dėlto, kad jie buvo šei tu daiktu, tąsyk sunnitai, palaikomi Achmed-Ibu-Ganbalo, lyg minkštas vasaros lietus puoląs ant isde- šalis. Kalnai randasi viduryj,v vakaruose ir
mininkais; šitai ir charidžitai.visai juos atmetė. Šitie pas turėjusio abelną guodonę, atsisakė priimti šitą nuomonę ir 1 gintos žemės; tai yra lyg gilus klanas, rastas pietuose. Vakaruose kalnų sketeros yra augš
kutiniai, kaip tik pasipynė proga, ėmėsi už ginklo ir rinjko drauge su juo buvo areštuoti. •* Mutazilitiškas mokslas po bodžiuose, troškiuose nedraugiškos girios la tesnės, rytų linkui jos žemėja ir pereina į ly
sau savus chalifus, kurių sunnitai nepripažino, kadangi šitą tam buvo oficiališkai apšauktas valstybiniu mokslu, bet mi birintuose. gumą. Sitų kalnų takai ir perėjimai yra neBet ten yra daugiau kaip tas. Netik žmo augšti ir lengvai prieinami; jie leidžia pa
rinkimą norėjo įstatyti į tam tikrą apribojimą, apie ką cha niose, dėlei privestų jau priežasčių, jis nerado sau pritarridžitai iš savo pusės nenorėjo nė girdėti. Pas sunnituš, ties, nors ir gana čiupnųs buvo priparodyrnai, jo apgynė gus yra daugiau kaip gyvulys, nes jame yra marės gyventojams gabenti savo prekes -a-*
mat, buvo padava, kad valsčius į chalifus gali rinkti tik l:o- jų teikiami. Jie sakė, kad dieviška apraiška buvo arba dievas, bet jis yra daugiau negu dievas, nes lies vidun. Chinijos kalnai turtingi vi&ųkio
mis rudomis. Kalnuose randama geležis, va
reišitą; todėl į norą atimti nuo onajadų jais paglemžtą vii parašyta, arba atsiųsta ant žemės reiškiu balsų pavidale, jame yra gyvulys.
Sykį
nuvaręs
gyvulį
į
jam
tinkamą
vietą,
ris, auksas, sidabras, cinas, švinas, brangieji
džią jie žiurėjo gana šaltai. Bet kartais ir jiems pritruk vadinas, stojo ir apsireiškė laike. •:
,
į
žemesnę,
išvysi
save
turinčiu
didelę
lygtol
akmenįs,
rubinai, topazai, safirai, smaragdai,
davo kantrybės, kaip tas atsitiko antai valdant Jezida’i I,
Šitas mokslas buvo susirišime su mokslu apie dievybės
su dievobaimingais Medinos gyventojais, kuriems už ne ypatybes, kurių skaitlius paprastai siekė septynis, būtent: netikėtą ir nelauktą jiegą. Dievas kaipo tar nefritai*), vietomis marmuras, su gyslelėmis,
klausymą parsiėjo atsiimti gardo išnaikinimą, mirtį ir i$- gyvastis, pažintis, visagalybė, valia, girdėjimas matymas ir nas tūkstanteriopai prisideda prie gyvulio
♦) Nefritas — akmuo, toks pat
trėmimą. Toki pavyzdžiai veikė tildomu budu ir prana:šo kalba; nors apie dievo ypatybes nešnekame nė Korane, nė smagumų; gyvulys kaipo tarnas tūkstanterio
padava buvo tuojaus sumanyta, kuri tikinčius šaukė laulieti ladavoj, bet jis juose vadinamas dievu gyvu, visažinančiu pai prisideda prie dievo jiegų. Ir tik vieny deimantas, skaisčiai žalios spalvos. Nefrito;
kantriai ir sava valia pasiduoti visokiai tironybei. Toliu r tt., kas buvo paimta toj prasmėj, jog dievas gyvas gy- bėje, prideramame šitų dviejų jiegų santykyje atsitinka geltonos, batltos ir Raudonos spalvą
budu charidžitai nenuėjo toliaus nuo tankių sukylimų, ku vasčia, viską žinąs per pažintį ir tt. Dievas vadinasi teip- pas jį žmogus atsistoja kaipo tvirtas kara Jis yra gaunamas upėse, ties kalną apačia.
rie katrais buvo malšinami su didele sunkenybe ir baisum ri kalbančiu, vadinas, tokiu, kuris per amžius davė save lius ir gali iškelti savo ranką ir pakelti Auk
žiaurumu, bet galų gale visgi baigėsi nenusisekimu, išs □ pažinti suprantamu budu. Mutazilitai ginčijosi teipgi ir so Angos juostą. Kaip šitos jiegos netinka turinčiomis keistą išvaizdį. Nemažiau Chini
riant atkampias viešpatybės vietas, kaip štai, arabų prov n sulyg šito suopročio apie amžinas ypatybes‘vieną dėlto, kad mai yra sutaikytos, tai karalius yra tik vai ja būdas ir lopetas iš bambusinių nendrių it ■
cijoje Oman ir pas berberus šiaurinėje Afrikoje. Supran ulos šitų ypatybių turėjo antropomorfiškį pobūdį, paskui nikuotas gašlūnas, be jiegos ir jo didenybė randama didžiausi, neišbaigiami kietųjų anj
tarnas dalykas, kad neužilgo ir jie patys išsiskirstė ir buc< odei, kad, jų-supratimu, amžinas dievas ir amžinos jo ypa- yra jam tik pašiepimu, kadangi nedie^intieji glių klodai. Vienok tik vienoje Sečuane klodas
kraštutiniais ir viduriniais charidžitaiš; bet ant to neapsi ybės būtinai turi vesti prie suopročio apie (Kūgelį amžinų gyvuliai bent pažysta ramumą ir nėra dras užima nemažiau 250 tūkst. ketv. varstų, jlistosime ilgiaus.
gu anglis būtų imama tik iš dviejų
nejų Chinijos
Chimjos :;
esybių, vadinas, prie politejybės. Tokiu būdu >e stengėsi komais nedorybės ir nusiminimo.
Tai yra visa paslaptis. Tas ve padaro provincijų, tai jos užtektų per kelis tūksiantūkstan
Klausimas sulyg imamato po teisybei buvo politišcc Korano išraiškas aiškinti kitaip, šnekėjo apiė tarti tikrus pa
nemo
pobūdžio vienok jis lietė ir teologiją ne tik dėlto, kad su j ic dėjimus, kuriuose Dievas kartais būva vienok jo esybė ne >.mogų stiprum, galingu, jiegum pasiekti dan čius metų visam pasauliui. ! Bet:t chinai nemoangštai jungėsi tikinčių gerovė ar nepasivedimas, bet ir pasiduoda jokiai permainai; bet kokį aiškinimą_jie nebūtų gų ir žemę savo rankom. Nemanyk, kad tas ka dar naudotis savo gamtiniais turtais. Padėlto, kad ačiū charidžitams su juo rišosi teipgi ir tikė ėmę, vis jie atsisakydavo pripažinti amžinų ypatybių buvimą. lengvai yra pasiekiama. Neklysk, manyda vyzdžiui, anglinių klodų išdiribystei jie varto-*
jimo klausimas. Omajadams reikėjo atsisakyti klausiuk
Su ypatinga aitra stodami už dieviški
bes vienu- mas, jog tikėjimiškas ar doras žmogus tą pa ja dūdas ir lopetas iš oambttsinių nendrių ir
tiek dėlto, kad jie neišrinkti valsčiaus, kiek'dėlto, kad ..v
it mą, mutazilitai nemažiaus stengėsi išdėti
irmos vie daro! Ne. Jie vien duoda matuoklę, kelią, šitie įtaisai atstovi jiems sudėtingas Europos
buvo skaitomi netiktais, prie kurių turėjo būti pritaikyt is tos ir jo teisingumą. Todėl jie su noru
nom vadino save vienu
vienu- dėsnį, kuriais yra valdomas gyvulys. Dievas inžinierių mašinas.
šventos karės įstatymas. Vėl iškilo klausimas sulyg tikė i- mo ir teisingumo žmonėmis ir visi vienodai atnfctė
Rytine chiniškąja lyguma teka dvi (švar-i
atrtfetė pritiki
priliki- iš dalies yra priverčiamas jam tarnauti ir jis
mo esmens ir su savim patraukė visą eilę kitų teologiškų mą kaip iš antropologiškos, teip ir iš teologiškos pusės. Jei tarnauja, pataikaudamas jo tikėjimams ir gai biausios Chinijos upės — Goango ir Jantseklausimų, ypatingai sulyg to, ar žmogus yra' pilnu 'sa-o Dievas anot jų. deda žmonėms tam tikras doriškas (ar ki vinamiems tikėjimininko įvaizdams su augšta kiang. Abi jodvi išteka iš Tibeto
lioeto kalnų
karnų ir
veiksmų valdovu, ar juomi verstinai valdo dieviškoji visb- tokias) priedermes, žadėdams žmogui bausmę ar dovaną asmeniškos puikės prasme, kuri padaro dori- teka vienon pusėn į rytusk I Vidturfrrni • savo
galybė. Atsakymai šitam ir kitiems tolygiems klausimais (pragarą ar rojų), žiūrint į tai, kaip jis pasielgs sulyg tų ninko džiaugsmą. Šitos ypatingos ir kano tekėjimu šitos upės yra toli viena nud kitos
davinėta įvairiai, tuomi labiau, kad nė iš Korano, nė iš
iš reikalavimų, tai dieviškasa| teisumas, išeinąs, kaip aiškiai nizuotas nedorybės yra daiktais perdaug že ir atidalintos kalnų retežiais. Bet šituose kal
padavos negalima buvo atsakyti dvipusiškai. Krikščioniška matoma iš tų pačių reikalavimų, iš pačios dieviškos esvbės, mais ir žiauriais tikram gyvuliui, kurio vie nų retežiuose yra perėjimai, esanti gerais suintekmė, kuri buvo dar stipri tokioj šalyj, kaip Syrija gal ir reikalauja, idant žmogui butu duota pragumas patenkinti ninteliu įkvėpėju yra pati Gamta, visuomet sinešimo keliais. Žemutiniu savo tekėjimu ši
galėjo suteikti šitame tūlą intekmę ir paduoti vieną ar kiva
itą iuos, vadinasi, idant žmogus butų laisvas savq mintyse ir šviežia yt aušra. Nupuolęs žmoguje dievas tos dvi upės susiartina viena $u kita ir įteka į į
atsakymą. 'Bet klausimai likosi neišrištais, kol Valdant ab- darbuose. Šitas sanprotavimas privertė juos užsiimti teo- yra atkarus daiktas su nelemta tverybos jiega. Geltonąsias jūres.
Į į.,
fu
basidams
Oasidams Jie
jie neįėjo j naują fazį. "Idant šitą išaiškinti diciia ir šitame tai uždaviny} jie apturėjo nepasivedimą su
Pakilęs žmoguje gyvulys yra neišpasakoUpė Goango chinų kalboje .reiškia Geltoj
reik’* ^'Tstį.keliata žodžių dinastijos oermainai. lyg klausimų apie bepročius mažais mirusius kūdikius ir tt. mas daiktas su savo didžiomis tarnybės ir na, pašvęsta žemei, o Jantsekiang — Mėlyna,
t t'1.
dinastijos chalifai be jokios abeionės buyo
stiprybės jiegonris.
pašvęsta dangui, nors jodvi abi yra vienoda:
a ai gabus ir energiški valdovai, kurie privedė viršutinį k
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orlaivius, su kuriais ištyrė priešų dams gyventi 8 vietose iš kaimų čekams-sakatemąį an$ fgelžkelio sto riais mokslais, su tūlomis gam- 1suonenė.
Šitų švietimosi šaltinių mums
silpnas pozicijas ir tuojaus juos perkeistose į miestus: Vitebsko, ties vėl užgimė ,|cruąiĮiias mušis jų tos dovanttmis-dalykais. • Kiekvie
Voiyniaus, Mohilievo, Poltavos ir su vokiečiais, kurie į čekams kelią nas mūsų jau šioje eroje protau- trūksta
i
iš visų pusių, bet labiau kad Rooseveltas nepanorėjo būti
išvijo.
. E. Mečnikovas iabjausia yra ži
Oersonio gubernijose, Tų mic- pas>6j<x_ Pers^yrimųį besimušan ja. Bet.... deja.... mes, gavę siai atjaučiama, tai žinyno stoka.. drauge už vieno stalo su senatorių
nomas svietui, kaipo žmogaus se
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Serbijos sostinėj Belgrade sios rankos” apginti, užmezgė su
riams kitur išvažinėjus. Vienas ryto 5^20 vai. atnešė žinią: Lai
—Taigi Prancūzijoj laisvamanei su ateitis šviesi
pasimirė serbų raštininkas Ljubič jos organizatoriais tarybas, mano
tikrai prancūzišku karštumu nori
Bet visa tas, kas ligšiol pas mus tokių uarių sugryžo, užsimokėjo vas N. 18 skęsta. Dėl Dievo mei
Matavuli ir savo turtus vertus pu nusilenkimais juos savo pusėn pa
iš pašaknų išdildyt nęiigiją savo yra daroma, nors tai labai malb- už 1910 ir 1911 metus ir nori gau- lės siųskite pagalbą. Po 8 minu
sę milijono užrašė labdaringoms traukti.
tautoje.
nus apsireiškimas, tankiausiai yra ?i Kudirkos raštus, kadangi jis yra čių dar sykį atėjo toki pat te
ir apšvietimo įstaigoms, o namus
tik pavienių žmonių darbas. Mes narių nuo kuopos įsteigimo; nuo legrama. 7:30 atėjo telegramą iš
Serbijos muziejui. Tuom tarpu
|| Paryžiaus miestas paskyrė do
<larome daug, bet visi kas sau ir : Centro Raštininko gauta atsaky laivo N. 17: Aštuonioliktas skę
T" "T '
iš teismo nežinia kas pavogė te- vaną 20.000 dol. orlaivininkui, ku
pertai pas mus darbo skalsos ne mas, kad jis galės gaut Metinia sta. Gelbėkit, o 7:35: aštuoniostameritą. Mano, kad pavogė pa- ris ’Su vienu pasažierių nulėks iš
žymu.
Vienas
žmogus
gali me susirinkime likosi išrinkta nau
simi rūsio giminių papirktas vienas Paryžiaus į Bnucelį.
daug nuveikti. - Užsispyręs gali ja kuopos valdyba: pirmininku M. grama iš 17 laivo skelbė: Visi aš
Belgrado advokatas.
■apsišviesti, bet tas paims tau vi Gudzin, 321 Carrie St; raštinin tuonioliktojo laivo jūreiviai pra
(| Ant Filipinų salų, bes i keliant
sas tavo gyvenimo dienas ir ne ku A. J. Gūdžia, Box 703; kasi- žuvo. Nei vienas neišgelbėtas.
H—AnL_prigulinčios Prancūzijai per Agua Grande upę prigėrė 8
Visus raitus T*v. MyL Dr-Jos rei paliks laiko įgytą apšvietą suvar ninku —. Račkauckas, 5 Blaine
Tokio baisaus atsitikimo nebu
salos Reuinon astūūni plėšikai li amerikoniški kareiviai.
kaluose, kuopos Ir psvleaios ypatus
A, J. Gudzin.
toti.
Visuomenė,
jai
ji
nori
augšvo
buvę Michigano ežere per il
' >n*s siųsti VMss Ut Kom. na
kosi teismo pakorimui paskirti.
ta redaktorflrtrK
čiau pakilti, — o apie tai nėra
gus metus. Kad ne bevielis te
Jie užmušinėjo žmones ir jų krau
J. LAUKIS,
[ Čekijoj, mieste Lobositz, 29
legrafas būtų visi nuskendę. Da
VaJparalso, Ind abejonės, — ji turi visomis savo
ją gėrė, o kas- liko, stiklines pri- d. rugpjūčio, apvaikščiojant čekiš 501 Brick St.,
Rusijos caras, viešįs dabar
jiegomis
padėti
savo
vienatoms
Vokietijoj.
sipylę, nešdavosi į olas, kuriose kiems Sakalams savo šventę, če
lavintis. Tik toji visuomenė gah
Laivas Pere Marąuette N. 18
gyveno.
kai susimušė su vokiečiais apvaikšpasaulio
gtrybtmis
giritis,
kurios
važiavo
iš Milwaukee į Ludingto|| Vokietijoj, tarp Karaliaučiaus
TUKĄ TlfiSA.
či oj ančiai s kokią ten savo šventę.
vienytos yra gerai išlavintais pei ROOSEVELTAS APLANKE
ir Gėdini jos atsibūva vokiškos
|| Tvirčiausioji ir geriusiai su Pulkas vokiečių, keil tūkstančiai
Tūlas T. M. D. narys M. B. kčjais
gerais raštininkais, mupriežasčių, dėlko N. 18 pradėjo
fcariumenės manevrai. Dalyvauja organizuota pietinės
CHICAGĄ.
Amerikos v.vrU» giedodami savo hymną “Tėvynės” num. 36, apie reikalin zilous, varsotojats, technikais ir tt.
85.000 kareivių.. Viena dalis per Gaili respublika šįmet apvaikšeio“Wacht am Rhein”, užpuolė mie- gumą mums Žinyno ir jo paru
Mums vienaty trokštančių išsi
8 rugsėjo d. T. Rooseveltas bu- galėjo žinoti jūreiviai paskendo,
stata vokiečius. >. ki’-t neva įsiver ja šimtmetines sukaktuves savo
» ste ant čekų tautiškų namų, bet pinimą rašo šitaip:
lavinti netrūksta; trūksta mums tik vo Chicagoje. Politiškasai Ha-|pildydami iki paskutinei Rainutei
žusius Vokietijon maskolius. Vo- neprigulmybės.
juos nustūmė pašaukti pageibon
Kiekvienas mūsų stengiasi kas šaltinių toms vienatoms lavinti, milton klubas iškėlė jam didelį j savo pareigas. Sakoma, kad vie-

IS VISUR.

Tėvynės Mylėtoju
Or-stės Reikalai.

VIETINES ŽINIOS.

' ■

,IRI
(eilės), M. Patikus, Vasaros va-1 turi irgi jį vartot, nes jis gamina
karas (eilės'). P. Kragas. Lazdy-I naują gerą kraują.
Jis yra
nų Pelėdos veikalai. — Rašytojas i labai geras visokioms skilvio ir
labai augsta i vertina Lazdinų Pe- J žarnų ligoms gydyti. Vartokite
ledą skaito ją didžiausiai talentuota jį kaipo pirmą pageltą, kai tik
lietuvių beletriste. Nuomonė ga pastebėsite, jog pradedat nustoti
na klaidinga. Lietuviai turi ra apetito, silpstat, ar Svaigsta jums
šytojų daug daugiaus parodžiusių galva. Vaistų sankrovose. Jos
talento, negu Lazdynų Pelėda. O Triner, 1333—1339 So. Ashland
teisingai sakant, tai mes visai ne Av., Chicago, III.
žinome ar Lazdynų Pelėda turi
nors kokį talentą; ji pati vos mo
ka plunksną pavadžioti, o jos apy SIMANAS KVIETKAUSKAS
sakų sumanymai gauna geresnį ar
menkesnį literatiškąjį indirbimą,
žiūrint pagal to, kokia redakcija
juos sutaiso. — Pr. Dovydaitis
(univer. stutl.) Problema apie
Kristų. A. Jakštas. Kur-gi išga
nymas? (polemika su kun. Sepeciu i. Prof. kun. K. Šaulys, Ap
skritas socialinio klausimo supra
timas, Dagiltfts 1410—191c (ei
lės), Kun. A. Juoząparyčius, Vyskuopo Merkelio Giedraičio grabo
jieškojimas ir to jieškojimo rezultatai. J. M. Naujas Seinų vysk.
Ant. Karosas. Iš bažnyčios gyvenimo. A. Jakštas, Lenkų ir Rusų
spauda apie Lietuvą. Bibliografi
ja ir kritika. Lietuvių spaudos tu
rinys ir k.

0
ik
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nas tavorinių laivų buvo {daužęs
■*N. 18 j šoną.
Bevielinio telegrafo žinią pir
mas gavo Pere Marųuette laivas
N. 17. Kol davažiavo iki nelai
mės vietai praėjo dvi valandi.
Privažiuoti prie laivo nebegalėjo,
laivas jau buvo beskęstantis ir už
poros minučių su dideliu krioki
mu pražuvo gelmėse, palikdamas
po savęs didelę duobę. Rėkimas
ir kliksmas skęstančių žmonių pa
sigirdo Michigano vilnyse.
Iš laivę N. 17 buvo nuleisti
maži laiveliai; pirmas iš jų buvo
pagriebtas baisios vilnies, kuri su
didele galybe trenkė jį į laivo šo
ną ir sudaužė į šupulius; du jū
reiviu iš to laivelio tapo užmušti
- ant vietos. — 17-ja laivo jūreiviai
su dideliu pasišventimu ir karžygiškumu gaudė skęstančius. Vė
liaus pribuvo pagalbon kiti laivai.
Išgelbėta 33 žmonės — visi pasažieriai ir tik keletas jūreivių iš 18
laivo. Aštuonioliktojo laivo oficierai ir jūreiviai, norėdami, būtų
galėję patįs išsigelbėti, įsėdę :į
laivelius,' bet jie pašventė savo
gyvenimą gelbėjimui laivo bei pasązierių ir pildė savo pareigas, iki
jtK>6 su visu laivu neprarijo vilnįs.

Pirmoji “Aušros” Draugijos
prilėkti ja bus 18 rugsėjo, 3 vai.
po piet, Lietuvių Klube, 3149 So.
Halsted str. Skaitys Kl. Jurgelio
nis apie scenos meną: dekliamaciją, mimiką, žaidimą. Įžanga į
prelekciją 10c.
Aerop’anas yra geras išradimas vištoms iš rugių baidyti. Tik pažiurę
“Aušros” Dr-jos 1 kuopos,
aeroplaną, bčga.
Valdyba.

'Darbininkų choras”, 11 d. rug
sėjo Hull House teatre lošė B.
Vargšo “Paskutinę Bangą”, beto buvo pora monologų ir kelios
dekliamacijos. Pati drama (jai
gu tą veikalą galima taip vadinti)
yra labai silpna, veikimo gana ma
žai turi, ir tas pats neatsakantis
išreiškimui atsitikimų, kuriuos au
torius bandė perstatyti. Į šį vei
kalėlį Br. Vargšas sukišo visą sa
vo agitatyvišką “jausmą” taip,
kad net juokingai išrodo. Čia nei
vieno nėra “darbininkų^ judėjimui”
priešingo, nežiūrint ar jis yra žemsargis, oficierius arba “plikponis”.
Bet jau lošimas, anot priežodžio,
buvo stačiai kaip “nuo dantų gė
limo”. Lošėjai savo roles buvo
išsimokinę kaip vaikai poterius ir
kaip poterius atbambėjoj be jo
kių jausmų ir be mažiausio įsigi
linimo. Visi lošė blogai.
Tik
: vienas J. Petraitis (žemsargis)
dar truputį buvo geresnis. Kazys
studentas, turėjęs būti herojum,
pasirodė kaipo kalbantis maneke
nas, be jausmų ir be tikimo savo
vieton. Kalbėjo vien tik todėl,'
kad parodyti, jog taip kningutėje
yra parašyta. Jo tėvas Dulevičius
tokiu pat pašiepiančiu, šiurkščiu
balsu išreiškė neužsiganėdinimus
ir simpatiją. Pašnekėsi apie dar
bininkų judėjimą jie perstatė kai
po sceną kurioje du girtu besibardamu tik-ką nesigriebįa į plau—- kus. Butvilas visą laiką žiurėjo
į savo kojas, tarsi bijodamas, kad
kas jo akių nepamanytų. Šeimyninkė, Varašauskiute, 50 metų
amžiaus, išrodė ne . senesnė kaip
20 metų. Gečas, oficierius, buvo
tikras krapaila. Sakydamas savo
pačiai: “aš tave myliu”, išrodė tar
tum butų sakęs “šalin, nenaudėk!„ ....
Išeidamas iš savo ’triobos
vestų kareivių mušti darbininkus
paliko ant stalo kepurę, o kada
atnešė į triohą nušautą Oną, oficieriaus pačią, Kazio seserį, o Dulevičiaus dukterį, oficierius pir
miausiai išsiėmė skepetaitę, gerai
nusišnypštė, skepetaitę įsidėjo į
kišenių, dar truputį pasidairė ir
kai atėjo eilė jam išreikšti savo
gailestį, kaip parašyta kningutė
je iš kurios išmoko savo žodžius,
priėjo artyn, atsargiai pritūpė ir
užsiėmęs rankęm akis pradėjo sa
kyti “Onute” — juokiančiu tonu.
Šiam atlikus savo, Dulevičia pra
dėjo -rijeva verkti, neva kvatoti.
Kiti irgi taip verkė, jog .sunku
buvo pasakyti, ką jie daro: ar ver
kia ar juokias.
Volner šiaip taip atpoteriavo sa
vo monologą paimtą iš “Dagio”,
vardu “Draugas”. Rajackaitė de
ki iamavo “Piktą sėklą mes išraukim”, bet užbaigė' pasakius apie
penkias eilutes, nes daugiaus ne
galėjo atsiminti. Augustinavičius,
lošęs Kazį, sakė mpnologą “Ar
vesti ar atsimesti”, bet taip jam
' menkai sekėsi, kad nuolat klausė

režiseriaus, kas reikia sakyti to
li aus.
Tvarka buvo visai netikus. Perstatvmą nutęsė daugiaus pusvalan
dį po pažymėtam laikui. Kol ati
darė balkoną, žmonės turėjo sto
vėti apie dvidešimts minutų ir
laukti.

Perrėžč stiklu savo pačiai vidu
rius. Darbininkų šventės dieno
je, 5 d. rugsėjo, pas p. Vaivadą,
gyvenantį ant Austin Av., So. Chicagoje, buvo susirinkę svečių ir
prie šitlų gėrimėlių linksminosi.
Besilinksminant, apie 9 vai. vaka
re, Vaivadas trupuTf'hg ką nu
žvelgė. Mat jam pasirodė, kad
tūlas ponas Vincas Gedminas ir
ponia Vaivadienė kur ten pranyko. Su bonka rankoje i*jo i
miegamąjį ir ten tikrai atrado
pranykusius nepadoriam padej ime lovoje. Gedminas gavo bonka į šonus, o moteris taip buvp
pavaišinta bonkos stiklu, per vi
durius, kad policija ją nugabeno
į ligonbutį. Ponas Vaivada .'ir
Gedminas tapo įtupdytas į kalė
jimą.

"Aušros"
Amatų
Mokyklos
Kom. Mas-Mitingas buvo 10 rug
sėjo, Mark White Sųuare. Su
sirinkime buvo kalbėtojais : J. P.
Vadcala, K. šliupas, J. -Ugaudas,
Jonikis, Hertmanavičius, Dr. Graičiūnas, Mikolaitis ir Mišeika, su
sirinkimo vedėjas. Kalbos buvo
apie tokios mokyklos naudingumą.
Mokyklai jau yra paskirti mokytojai ir yra pora dešimčių mokin»ų.

Dr. Kulis metus viešėjęs Europoje sugrįžo atgal į Chicagą. Jis
su savo motere aplankė žymesnius
Europos miestus, .buvo ir Lietu
voje.

K. Balevičius sugrįžo po vakacijų į Chicagą jau vedęs.

VISI TURI PROGĄ, BET NE
VISI NAUDOJAMĖS.
Tankiai girdėt lietuviai mažiau
apsišvietę išmetinėja apšviestesniemsiems'sakydami: “Kaip mums
vargdieniams sunku gyvent: —
dirbi, dirbi, prakaituoji visą dieną
tik už $1.50, arba dar už mažiau,
vos gali pragyvenimą padaryt....
Taip širdies neskaudėtų, jaigu vi
si lietuviai vienodai uždirbtų, bet
su mokytais nesnsilyginsi, jie visi
tiždyką piningus ima. Štai, Jonas
Cebatas, ant vieno šipo važiavo
į Ameriką, vos į 14 dienų perskai
tė mažiuliukę krnngutę afte Katrę
ar Aleną. Pabuvo čia perą metų,
insisuko į kokią spaustuvę ir dirbo

Arba Kazimieras Kulbokas; su
juom Lietuvoj sykiu ėjom pas da
raktorių ir jisai mažiau mokėjo,
nes aš tris sykius perėjau “lementorių” ir jau ant kantičkų vieną
puslapį buvau pramokęs, o jis tik
vieną “Lementorių”, o dabar su
silygink su juom, tapo net policmanu, o jau angliška^ tai kaip le
dą kremta.
Broliai! Mes negalime išme
ti net apšviestesniems už mus, ne
galime skųstis, nei jiems pavydėt
mokslo, bei uždarbio, nes mes pa
tįs kalti.
Jūsų draugai, su kuriais atvykot į Ameriką, vienakio 'buvo
mokslo su jumis, bet jie, matyt, ži
nojo, kad tik skaitymu išsilavina
žmogaus protas, jie žinojo, kad
tik kningos ir laikraščiai yra pir
mu šaltiniu įgyti mokslą ir neap-.
sigavo. Atvažiavę Amerikon, kad
ir padėkim į Chicagą, rado užganėdinimą savo troškimams, jie
džiaugėsi, atradę apšviestesnius lie
tuvius, džiaugėsi radę moksliškas
draugijas, turinčias kningynus ir
laikraščius.
Ar nelaikąs visiems atsikelti išto miego? Kodėl rūgoj i ant apšviestesniųjų. Tu savo draugams
nedavei skaityt, tu persekiojai
juos, tu nenorėjai nei žinot, ką jie
skaito? Ir be abejonės, jai bū
tum turėjęs norą skaityti kningas,
nesakytum dabar su pavydumu,
kad tavo draugai skaitė apie Katrę
ar Aleną. Tu ir dabar toks jau
esi kaip pirma, nieko neskaitai,
nieko nesimokini, da ir kitiems
pavydi. Pravardžiuoji savo drau
gus, vadini juos “Dzionas, Calis!”
Atmink, jog nežengiant pirmyn,
kiekvienas daiktas stovėdamas ant
vietos, nyksta, taip ir tu lietuvi,
gyvendamas Amerikoj, jai nese
kei žengiančius pirmyn draugus,
atsitikai, jie pakilo augščiau, o tu
stovėdamas ant vietos, pamiršai ir
tą ką mokėjai, net savo draugu
tikrus vardus.
Gyveni Chicagoj
jau apie 10 metų ir neperskaitei
nei vienos kningutės? Tu nežino
jai, turbut, kad netoli yra du, gal
didžiausi visoj Amerikoj lietuviški
kningynai. Vienas kningynas ir
skaitykla jau bus metai kaip įreng
tas — Lietuvių Kliubo. Gal saky
si, kad nesenai uždėtas, tai negir
dėjai apie jį, nors laikraščiai nesykį rašė apie jį. Bet ar negir
dėjai apie Lietuvišką Tautišką
Mokslišką ir Pašalpinę Draugiją
Simano Daukanto? Ji uždėta 12
d. lapkričio 1893 m., ta draugija
jau 17 metų gyvuoja ir yra vie
na iš didžiausių draugijų Chica
goj. Turi puikų kningyną. telpinantį 600 cgz. visokio turinio
kningų, kurias duoda skaityt kiek
vienam lietuviui. Kas nori skai
tyt, turi asabiškai atsisaukt pas
vieną iš draugijos kningių, jų ad
resai: 1) Petras Žmuidzinavičius,
9*3 — 3? St, 2) Jonas Janulevičius.
‘
*
Sim. Daukanto draugijom knin-

jos, užmaniusios

paklausyti. Apart to bus geros dekllamecijoe. muzika ir tt
Visus lietuvius ir lietuvaites šir
dingai kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiauslki, o užtikriname, kad' iš
girsite daug naudingų ir' reikalinkų
Jums dalykų. - Kviečia Komitetai
_______ ’___________ - ■___ ' ■' t n

PADĖKAVONA. .
T. M. D. 58 kp. mieste G ra n d Rapids, Mich., tariame širdingą ačią,
aktoriams lošusiems 4 rugsėjo difenįą,
1910 m., “Velnias ne boba” ir "Neabmezgamas mazgas”. — Pp. Juozui ir
Rožei Mikams, F. Gillenei, F. Beli
niu!, J. Demečiui, Z. Urbanavičiui,
J. Besaspariui, M. Beliuniutei ir K.
Gapšlui, taip pat už duetą p. M
nevičlutei, choro vedėjui G. B
nlui, dekliamatorei p. Ostrauskią
muzikos vedėjui Valentai, teatro
dėjul J. Garnupiui, tvarkos v
ir kuopos viršininkams pp. R.
štai ir Leonui Brašku!. P.
gaudui už gerus ir grašius 1
ir tlkietus, vyrą chorai, kvartetui, _
visai publikai už dalivavima teatre
ir už prijautimą mūsą kuopai. J
T. M. D. 58 kuopos Komitetas.
P. 8. Taip pat tariu ačią i visiems
•LIETUVOS” KELIAUJANTIS lošėjams, už klausymą ir narą atlosi
mą o visai kuopai už meno rėmimą
AGENTAS.
J. Garnupis,
Simanas Kvietkauskas keliauja 352 Hamilton st, Grand Rapids Mich.

Jednodni6wka. Wiedsa sfiolecsWilno. Rok 1910.
Laikraštį “IViedza” valdžia su
WisIllinois
ir
stabdė, taigi vieton “Wiedzos” nu valstijose
laikrašconsin,
užrašinėdamas
mena dabar išleista ši “Jednodnidwka”, kaipo atskira kningutė. lį “Lietuvą” ir priiminėdamas už
jį prenumeratą. Jis turės nuo
laikraščio “Lietuvos” išleistojo
“Visuomeni” N. 6. Turinys: M. A. Olszewskio rašytą paliudyji
Baltasis, Apie “Aušrinę”; M. mą ir kvitas, pagal ką galėsite jį
B—ka, Lietuvių literatūra Vil pažinti, kad yra musų užtikrintu
niaus universiteto metu (Tąsa). agentu ir galėsite drąsiai jam
A. Iš Lietuvos “Kultūrinimo” isto duoti piningus ant pienumeratos,
rijos (Tąsa), šilkinis Lyg ir ap kningų ir kitokių tavorų, nes
'
žvalga. J. M. Angliakasių apskri męs už jį atsakome.
Simanas
Kvietkauskas
taipgi
yra
tyje, vienaveiksmis scenos vaizde
lis (šermukšnės vertimas). S. D. agentu ir musų storo, The
Apie S. Čiurlianienės “Lietuvoje”. Bridgeport Clothing Kompanijos.
Jis turės su savim sampelius tūlų
musų storo tavorų ir kas tik ko
’Dagis” No. 9
reikalaus galės per jį užsisakyti,
o męs viską prisiusime. Męs sa
4
vo storo tavorus gvarantuojame,
kad bus toki, kaip musų Kata
loguose aprašyti. Jaigu gavęs juos
rastų kitokiais, tegul sugrąžina,
Mokytoja. — Ką reiškia Kri- o męs jam piningus sugrąžinsi
staus žodžiai į Petrą pasakyti: me.
“Nuo šio laiko gaudysi žmones”?
i
Vaikas. — Manė skirti jį į poKSAVERAS STRUMSKIS
licijantus.
(“Katalikas”).
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS
AGENTAS.
Jis
lankosi
valstijose Connecti— Mano drauge, tu esi asilas.
— Bet aš noriu paklausti, ar aš eut ir Masęachusets ir turi musų
esu asilas dėlto,, kad aš jūsų paliudyjimą. Pas jį taip-gi galima
draugas, arba aš esu jums drau užsirašyti “Lietuvą” ir duoti pi
ningus ant tavorų Bridgeport
gas, dėlto kad esu asilas.
Clothing Storo, o mes viską pri
(“Jugend”).
siusime ką tik pas jį apsisteliuosite.
— Tai-gi pirkk iš manęs šitą A. Qlszewskis “Lietuvos” Išleist.
mo.

Lietinių Gyvenimo

PRAKALBOS!

(Su stereoskopiškals paveikslais, <W^
kliamacijomia, muzika, etc.). Ren
giamos 114 kuopos T. M. 1>. (N»
dal -Aušros’’ Amatų Mot), nedėliok
18 d rugsėjo (Sept). Prasidės 7:39
▼ai. vakare M. J. Sollivan svetainėj*
302 W 47th 8t, arU Wenthwortb Av,
Įžanga vyrams 15c. Moterims ir mer
ginoms dovanai.
vakare bus rodomi paveikslai ii pa
minėjimo laiko kovos ties taigi riu.
Taipgi bus rodomi paveikslai ii hy
gienos srities, kuriuos aiškins dr. A
L, Graičhnas. K1U kalbėtojai, terpe
tų pp. K. Mikolai tie, F. Elementas ir
J. Ugaudas aiškins Įvairius gyvenime
reikalas bei keliamus klausimus, - kas

Pajieškojimai.
Pajleškau savo brolio Antano Jo
niko. Paeina iš Kauno gub , Rasei
nių pav., Kvedainią parap. 8 metai
kaip Amerikoje.
Pirmiau gyveno
Cąicagoje, III., dabar nežinau kur.
Duokite žinią šiuo adresu:
1 Kaz. Jurašką.' 1
H 1
518 Mexwell SL,
Chicago III

Pajieėkau Juozapo Kuokšto. 13 me
tų Amerikoj, pirm taus gyveno Spring
Valley, III.; paeina iš Kauno gub.
Šiaulių pav., Gruzdžių vai., N'ormaičią kaimo. Jis pats ar kas apto jį
žinotų teiksis pranešti man šiuo ad
resu:
Martin Kuokštfeį
Chicago.
2446 Carmtnen Av.,
C

giai, atsišaukusrems su mielu no
ru patamž^s, 'duos kningas, ko
kias tik kas norės.
šiemet Štmano Daukanto drau
gija padidino ąavo kningyną šim
Pajieškau savo moteries Petronė
tu egzempliorių naujausių knin
lės Valavičienės (po tėvais Jnsattytėh 6 dieną liepos išvažiavo neži
gų, davė ą)spaudint naujus katania kur, palikus vyrą ir sūnų dviejų
liogus, kurduos galite gaut ir iš jų
metą.
Paeina iš Silvėnų kaimo,1
Ilguvos parap., Naumiesčio pav., Su
persitikrinsite
^tikrinsite apie didumą Simavaiką gub. , Kas duos žinią apie ję)
no 1Daukaofo'draugijos kningyno.
_.
gaus 310 dovaną. Meldžiu praneštu
šiuo
adresu:
Taigi, broliai lietuviai, pabus
Jurgis Vaiaviče,
kit ypač kuneL sakot: pusę am
10530 Cūrtis Av.,
Chicago, UI
žiaus pragyvenau be skaitymo, tai
Pajleškau savo brolio Jsrgio Brle
ir dabar nereikia keltis!
Pa
delio. Kokie tris mėnesiai atgal-jis
buskit ir tie, kurie pavydite ap
gyveno Chicagoje; dabar nežinau kur
jis dingo. Jis pats ar kas kitas teik
šviestiems lietuviams, jųjų mokslo,
sis duoti žinią adresu:
garbės ar uždarbio; pabuskit ir tie,
Mikodimas Briedelisįi I
2219 W 23 PI.,
Chicagą. III.
kurie moksliškas draugijas šmei
žiate begėdiškai!
Su pagalba
Pajleškau savo brolio Vincento Girkningų ir laikraščių, nukratysite
kunto. Jis paeina iš Kauno gub.,
nuo savęs samanas tamsybės, ku
Raseinią pav., Jurbarko miestelio,
apie 5 metai Amerikoje; gyveno Chlrios baigią ėst gal ir gerą lietu
cagoje, III. Jis pats arba kas kitas
višką sidą. Rašykitės prie drau
tegul duoda žinią šiuo adresu:
Marijona Girkuntaitė,
gijų ypač prie apšviestesnių drau
4617 So. Marelifield Av., Chicago, UI
gijų, tąsyk nereiks kitus už jūsų
atsilikimą kaltint, nes suprasite pa
Pajleškau savo draugo Jdno Kui
zino. Prašau duoit žinią adresu:
tįs, kad visiems yra proga išsila- lagaminą.
Jurgis Vaslovaą, 1
vint, tik ne .yisi iš progos naudo
— Kas man iš jo?
721 Buena Vista PI ,
ChieagoJ III
jasi.
'
-.z
— N a-gi, jai keliausi kur, tai
Simano Daukanto draugijos galėsi padėti į jį kelnes, ploščių.
Pajleškau savo dėdės
inciško
Miigaudžio. rašosi Frank
er. 10
kningius,
P. Z.
— Tai tu manai, kad aš be kel
metų atgal,gyveno PittstbneĮ, T . iš
ten persikėlė Į Aloert, W. iVirginia.
nių ir be ploščiaus galiu važiuoti.
pav.
LIETUVIU
RATELIO
SKAITYKLA
Paeina iš Kauno gub., Rase
(“Jugend”).
Labardžių vai., Deglišklą

JUOKELIAI

Draugijų Reikalai

NAUJI RASTAI.

3149 So. Halsted St

Dailininkas.
mano abrozą
atsargus, nes
vęTarnas. —
sermėga jau

— Dabar nuneškite
į parodą; ale būkit
dažai dar neuždžiu-

M. Biržiška. Antanas Klemen
tas, Lietuvių Rašytojas XIX-ojo
amžiaus. Perspausta iš “Lietuvių
Nesirūpinkite, mano
Tautos”, Vilniuje, 1910. Kaina
sena.
50 kap.
(“Kaimynas”).’
Apie A. Klementą iki šiol nie
ko beveik nebuvome girdėję. A.
Klemento niekad nespaudinti rank
— Tu savo vietą gavai per “pi
raščiai dabar yra patekę L, Moks
lo Draugijos archyvam Pasinau giąją” politiką.
— O, ji man ne pigiai kaštavo.
dodamas jais, M. Biržiška para
šė ištyrinėjimą apie šitą vienalaikį
su D. Pošką lietuvių rašytoją.
5*Shuj. — Kas tai yra svietiš
lt-4:------ ;
V - J-T ■
koji gudrybė?
Lengvutl^Lielytvos Istorija. Pa
Tčvas. • Svietiškoji gudrybė, ma
rašė A.Agaras. Jšlėšimo( l)A.Ma- no sūnau, yra geriausias žinojimas
cijauskas.
191a Mažučio visų ydų, kurias turi mūsų kaimy
formato 88 pusi. Kaina 25 kap. nai.
(“Montr. Star”).
Historija jlabėi trumpa. Svar
biausioms hfttorijbs gadynėms pa
vesta vos pp ptrą puslapių. Historiškuose wdaose ir net. faktų iš
dėstymuose Mie miža klaidų. Prie
galo pridėta "“žvilgterėjimas į lie
PRIEPUOLIUOSE.
tuvių raštiją ir dailę”, kuriame su
Kiekviena šeimyna turi būt vi
rašyta garsi|įjųf. lituvių rašytojų
suomet
prisirengusi sutik priepuo
vardai. Autorius neužmiršo ir sa
vęs į tų garsiųjų skaičių įrašyti, lius ir turi žinot, kokią reikia duot
nors apie jį bevąik niekas iki šiol pirmiausią pageibą. Vienas ge
riausių vaistų tokiuose atsitikimuo
negirdėjo.
se yra Trinerio American Elixir
iš kartaus vyno, nes jis greitai su
Žmonis. Drama 3-jose veik- žadina organų veikimą ir draug
mtse. Parašė ^Br. Vargšas, Kai- sustiprina juos. Jis padidina gy
na 15c. Chictgo, III Turtu ir venimo spėkas ir kraujo cirkulia
spauda “Lietuvos” 1910 m.
ciją, pastiprina nervus. Žmonės
netekę apetito, nusiminę ir nega
linus dirbti, galės persitikrint, kad
“Draugija” 'N^I. 42—43. Tu- Trinerio American Elixir iš kar
rinys: AL Gustaitis, Tėvynės rau- taus vyno yra pasitikėtinas vaistas.
da (eilės), Ti^A gyvenimo keliai

APGARSINIMAI

Chicago,

Atdara šiomis dienomis ir valan
domis:
v
Utarninkais ir ketvergals nuo 7
vai. vak. iki 9 vai. vakaro; subatomis nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. vak.
Sekmadieniais (nedėldieniais) nuo
t vai. dieną iki 6 vai. vakaro.
Skaitykloj randasi visi lietuvių
laikraščiai ir kningoa Skaityti gali
ma pačiame kningyne ir namo neš
tieji.

24-tas PASILINKSMINIMO BALIUS
rengiamu Jaunų Amerikos Lietuvių
Pasilinksminimo Kliubo. Atsibus nedėlioj, 18 d. rugsėjo (Sept), 1910 m.
Preiheit Turnėr svetainėje, 3417 80.
Halsted SL Prasidės 5 vai. vakare.
Muzykė prof. Klefer. - Įžanga 25c.
y pa tai.
Užkviečia visus
Komitetas.

TAV. MYL. DR. 119 KUOPOS
SUSIRINKIMAS.
Draugai kenosh’iečiai!
18 d. rugsėjo šv. Petro salėje atsi bus 119 kuopos T. M. D. mėneslnis
susirinkimas tuo po sumos 11H vai.,
teiksitės visi pribūti ir atsivesti
draugus norinčius |stoti į T. M. D.
sy
sąnarius.
Susirinkimas atsibus
a
kiu su 8. L A. 212 kuopa.
Sekr. Kas. Braževičivs.

lonėkite duoti žinią šiuo ad<«
Kaz. Baivika.
5830 Grove Av.,

Pajleškau savo t*vo I
mauto ir draugo
abudu paeina iš Kauno
pav.. Tirkšlių putap., P<
steiio. 8 metai kaip Ameri
miaua gyveno New Yorką,
žinau kur. Meldžiu, kad jie
ba kas kitas duotą žinią i

III

rvaišo,

Pranciškus Jomanti
23 Marion St.,
Cambrid

Pajleškau savo dvleją dėdžlą Ste
pono ir Mikok) Gegznių paeina iš
Dragonią kaimo.
Pušaloto parap.,
Panevėžio pav.. Kauno gulzj 20 metą
kaip Amerikoje, norėčiau jį001* *r
jie yra gyvi ar mirė. Pajieėkau taip
pąt draugą Kazimiero M. Karicko
Benedikto Kuzminsko ir1 Jvitfo
kevičia’M, visi iš Naujamiesčio mtaH
steiio. to paties pav. ir gub.. 0 taip
jau ir Franciškos
Virvyčios. 3 metus
los Vii
gyveno Elizabethport, N. Jį Jaigu,
juo*
arba jie patįs
kas žinote at
an žinią adresu:
malonės duoti
i Sburny,
Chicago. IH.
2100 W. 34 t

ivo dvieją
DoPajieėkau
miceiės An< avičienės ir Veronikos
namą Petkytės). GyBastienėu
veno Jos kašžipkur apie Oklahoma.
Kauno gub.. Raseinių pav.,
parap., Ardišuką kaimo.
Teikkitės duoti žinią šiuo adresą:
Monika Mosteikienė,
4633 So. Wood SL,
Chicago. III
------------- ----------------------------------- —
Pajleškau J DomĮniko Suravičia
Gardino gub , Bviedubrėtf sodžiaus.
Šnekėt negali visai,- švepluoja. Norėtau žinoti, kur jis yra. Prašau duo
ti žinią šiuo adresu:
Motiejus Suravičiuą,
New York, N. Y.
SOCIALISTŲ PARTIJOS CHICAGOS 82 Eldriege St,
Latvių skyriaus teatrini grupė ati
dengs 1910—1911 metų teatrini sezo
Pajleškau Joną Januškevičių, ket
ną sekmadieny) 25 rugsėjo 1910 m.
Vaidins C. 8. P. 8. salėje, 1126—1122 virti metai iš Mažeikių, Antaną An
W. 18 gatvė, A. Koaorotovo drama- ’tanavičių, Joną Voverę, nesenai tretį
atvažiavo į Ameriką, ir Vin
tiškąjį veikalą 4-se veikmėse “Pawa- kartą
1
sara pluhdi”. Vaidinimas nuo 3:30 <centą Petrauskėlj. Visi jie gyveno
Rygoje,
Buvorovb gatvėje N- 64; visi
po plet. Sali atsidarys nuo 2:30 po !
piet. žais Latvių Socialistų orkestrą. Kauno gub. -Meldžiu duoti žinią šiuo
Pertraukose
1

PIRMAS DIDELIS IR IŠKILMINGAS
BALIUS.
Yra rengiamas draugijos Tėvynės
Lietuvos,Mylėtoją, nedėlloj 18 dieną
rugsėjo, 1910 ui. Jono Baukos sve
tainėj, 8430 Vlncennes Road.
Ba
lius prasidės 4 vai. po pietą ir tęsis
iki vėlyvai nakčiai. Įžanga 25c. po
rai. Draugija kviečia visus jaunus ir
senus, mažus ir didelius ateiti ing tą
baltą. Tai bus pirmas balius prieš
užbaigiant vasarą.
Kviečiame atsi
lankyti. bus linksma.
Dr-įoe T. L. M. Komitetai.

1002

nulio, Kauno gub. Ukmergė* per,

TAISOME IR
veno Ptttaburge. Pa.
Turiu tatai eiektrlkines ir
svarbų reikalą. Meldžiu duoti žinią
Wm. Daratls A Grikštas.
. šiuo adresu:
4601 So. Paulina St., 1 Chicago. III
Jur. Sukis,
Phone Drover 839.
1199 S. Superior St., Cleveland, Ohlo.

*

■meę*teaMMMMMkhateaMdMhaiMtaiite^*taiadADMM*ii*lAM

Męs Sujieškom

tūlio; $ta
tt Tin *
nevalą pav, Vabatataką
džių toime. S ■milai kaip
tuvou. Turiu svarbą reikalu
dilu duoti Italę šiuo adresu

Kas užeipirts antrai Sa mahį pusei “tinf*Mi
Bkinfcka* stačiai ft redakcijas, tas gaus Hava
nai “VMniaas Kalenderif 1911 metams.
3 rafc. metam Visiems prieinamas, kiek- 2M. 20c. net

nes pagarsiname. Kas išsigali jmo;ėti trečią dalį. ttr dengia, ant tą
įamą tam męs trūkstančios plata
nu paakąiieame jausta uteomis 15i y gamta

aat stulpų.

Ir. 50k. pusm.

1 cM. 10c pus*.

D. Lietaveje

Amerikoje

Lietuvos Ūkininkas

Lotu >SdB.

IBIO metais savo čn^jatns duoda:
52 No. No. “Lietuvos Ūkininko’

JONAS BALCHA8,
No. 232. 4 kambarių mūriai* na
Lietuvis siuvėjas Wust Nerta dalyje rna*. Geroj vietoj.
Siuvame visokias motriikns ir kž- Kaina
ąi.ėoo.
tokius drabužius rudeninius ir tie-

Pajtettaa save vyro Pilypo Grlgaliauską, Kauno gub.. Telšių pav.,
Plungės parap ; 5 metai kaip Ameri
koje. Aš nuo 8 kovo mėn. dieni esu
atvažiavus ir niekur lo negaliu su
rasti. Tai jai«d kas apie ji tinote
ir praeinam. Dirbame grei
būkite malonus man pranešti šiuo ad- tataom
tai.
Meldžiame pereit ik r imi. tada
Tesu:
,Domicėlė Grigaliauskfeuė,
gerai ir greitu,
1456 S* Canal SL,
Chicago, Hl. daroma
v ' '■ Jonas Balchas.
2289 W. 23 PI.. Chieage, IU.
Telefonas, Canal 2024.
- Paj ieškau savo švogeric Petro I-*daviėians, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav. Du metai atgal girdė
jau gyveno Holyon. Mass. * Meldžiu
Dabar geriausia proga
kas apie jį žino arba jis pats teduo
da žinią šiuo adresu: ,
Motiejus Užubalis.
52 Seymour SL,
Pittsfield, Mas*.
Važiuokite apsigyventi J Michigano vaisingą žemių širdĮ — M aso n
Manistee ir ežero šalis j Swigart
Tract — dobilų, vaisių ir apskritai
Tarmines žemi Kaina nuo $10.- iki

FARMAS

Reikalavimai
Reikalauju gerų kriaučių moteriš
kam darbui, mokestis gera.
Reikahraju taip-gi gero ir teisingo
tyro už sargą dirbtuvės.
’ Reikalauju mergaitės ing ofisą.
Reikalauju merginos ar vyre, kad
galėtų prižiūrėti darbą
Kreipkitės ing ofisą.
Pairi Straus. Lietuviška dirbtuvė.
1400 W. Harison St, . Chicago, III.
Reikalauju jauno vaikino į bučeraę
mokantį darbą arba ir norintį mo
kintis to amato. Gali atvažiuot arba
kreipties laišku:
Josepph Atkenson
Brač. B Market,
,
Steger, I1L

PIRKTI.

Įmokėti nuo $10 iki $25. o paskui
ant išmokeačlo kas mėnuo po 5 ar
7 dolarjus ant 40 akrų. Greitai au
gantis distriktas. du nauji miestai,
lotai bizniui ir ai«ya euimui. Kli
matas labai sveikas. Galite turėti
viską kas tik auga Illinois, Indiana
Ir Ohlo valstijose.
Ekskursija va
žiuoja kiekvieno mėnesio pirma ir
trečiu utarninku.
Ten ir atgal iš
Toledo ar Chicagoa $6.00.
Patvados ir nurodymai dykai.
Užmokė
tus už tikietą piningus sugrąžiname
po nupirkimui šėmės. Norėdami pla
tesnių paaiškinimų rašykit pas ma
ne: Anton Kledta, vietinis atstovas.
Peacock, Lake Co.. Mich. Dabar ge
riausia proga farmas pirkti

Mokykla

Reikalauja darbininkų merginų Ir
▼yTų. ■ American Can Co.-39 d ('.anai
St. Nueikite iš ryto apie 7 valandą

r. 1 — 4 r.
Kaina

Lotas 11x147, kampinis.
$2. (XX.

No.
Lotas 85x125.
Randa $384.
4 r.
Kaina ......................................... $1000.
No.

na

0. 2 lubų mūrinis namas, 2
25x135. Kai$2.500.

No. 4. 2 lubų mūrinis namas. 4
gyv. po 4 kambarius. Randa $480.
Kampinis lotas 30x147. Tiktai $3.700.

gyv. po 6 kamb. Lotas 25x125. Ran
dus neši 1 metus 4372.. Kaina $3.00u.
No. 24L 2 lubų mūrinis namas,
16 kambarių. Lotas 126x125. Ran
da |W4. Kaina .................. $4.600.

gyven. t — 5 r.. 1 r.
Lotas 25x125. ]
metus $540.
Kaina

2. Paskui perskaityk knygelę “RANKVEDI8'
$1.25.
. -;i
.

jiems “Lietuvos Ūkininką"
Labai naudingai yra “LIETUVOS ŪKININKAS” ir Amerikoj. ir kitur gyveaantiams lietuviam*, dm daug tame jie ra* žinią ir naudingą pamokymą
ii visokią šalių ir sričių
Km įsirašys į “L. ITUNINKO“ BENDROVES nariu* ir užmokės 23 rub
lini (13 dol. 75 &), tąsai nūs “LIETUVOS ŪKININKĄ“ visuomat dovanai.
KAINA: Lietuvoj (ir Rosi jos valstijoj) metams 8 rub. (1 dol. 65 c.) pusme
čiul 1 rub. 50 kap. (38 cent.) Užsieniuose^ i r Amerikoje) melams 4 rub. O
doL 20 0.) pusmečiui 2 rub. (1 dol. lQo.)

“Lietuvos Žinios’' su “Aušrine”
Profiliviškas lietuvių laikraštis. Eina 8 kartu į savaitę.
KAINA: Lietuvoj (Ir Rorijče valstijoj) metams4 nib. (2 doL 80 «.), pusme
čiui B rub. OOkap. (1 dol. 880.) Užsieniuose: metams 6 rub. (8 dol. 30c.), pus
mečiui 3 rub. 00 kap. (1 dol 92c.) Abiejų laiktaSčlą adresas:

Russia-Lithuinta.

VUAte^&toMieiievBkaja 1(M

$4 500

Mes Išgydom Vyrus

No. 187. 8 lubų murinta namas, 3
gyv. po* 6 kamb.. 2 maudyklos. Lo
tas 26x125. Gatvės užmokėtos. Ran
da |564. Kaina ...................... $4.700.

Mfs troklum. kad risi, kurie yra aaašc*nMtatt iu kitais
gydymaU, ateita pai nu* ir panAfinta mu.iĮ tikią ir lltikl-

No. 69. 3 lubų murini* namas, 3
gyv. Su maudykloms.
Lotas 27 Hx
127. Rando* neša į metus $552. Kai
na. .............................................. $5.300.
No. 179. 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po
6 rum., 2 po 4 rum.. S maudyklos.
Lotas 27x129.
Kandos neša 624.
Kaina ....................................... - $5.500.
No. 238. 2 lubų mūras, akmenų
priešakys, 2 guv. po 7 kamb., 5 r
mūrinis namas uipaklyj. Lotas 25x
125. Randa $624. Kaina .... -5.500.
Kiekvienas iš tų namų yr vertas
gera žmogaus Ateikite apžiūrėti.
Norėdami platesni! žinių, kreipki
tės ypatiškai į musą offisą

Reikalingas l ofisą jaunas lietuvis,
mokantis’ rašyti gramatiškai lietuviš
kai ir lenkiškai. Butų gerai kad mo
kėtų maskoliškai ir šiek tiek angliš
kai. bet tai nėra būtina. Tegul atsi
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
šaukia ypatiškai arba raštu 1 Eag kys šokti kiekvieną jauną ar seną
džiuno Banką, 2334 So. Oakley Av^ Išmokina valcą 6 rųšių ir tetp, kad
Chicago, I1L
1/
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Telpgl išmokys Ir kitus ’ šokius su C va
Reiknhnga gera lietuvė ar lenke karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
mergaitė naminiam darbui. Nereikia Kas, moka vaikščioti, tas gali išmokti
virti nei rūbus plauti. Geri namai ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei 3252 S. Halatad SL, Chicago, IIL
na J svetainę, po numeriu, 2119 So.
gerai mergaitei.
ialsted St., mokinu kas dlen Apart
’ A. Rubenstein.
1417 Harrison St., Kansas City, No. šventų dienų. Prof. Julius 8. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos
šokins, kad ateitų sekančio adreso:
Reikalaujam moteriškių siūti ran 2124 South Halsted St
- .
IŠĖJIMI! DYKAI
kom. Darbas ant visados.
Reika
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
laujam gerų preserlų moteriškam dar 5 Iki 8 vai. vakare.
bui" Kreipkitės adresu: 1400 W. HarProf. Juliaus šoklų mokykla utalrieon St, Paul Straus.
daro June 25, ji vėl bus atdara
tcmber 2.
. , Rrikalinga 10 uzbaigėju. siuvėjų jau pradėsim Buck Ir Wlng šokt
rankomis bei stryguotojų. 15 siuvėjų Sept 2.
moteriškųjų drabužių. •'Kreipkitės į
,Unity Skirt Co., 209 State St., Room
• 606. .

A. Olszevvski

VYMM TIKTU

Kraojo Užnuodyjimas

Ziag«idumai Osteologijoa

ana, mg* tava ligydyslm nea kitaip nereikalanjl mum

Ateinąs Nusilpnėjimas

Užsiklosimai

Odos Reswikinnal~^^

Sutinimai

laksiu, Pašte* ir Sėbras Nesveika*
Inkstą nMvHkemas gali itairyttytt
j pavojingu komplikacija.. Ir jri<u nnaSbotas. pactady. kiti Ugs* ir komplikaci
ja*. Ar maaal spslvsstl? Ar ant tikrai .valka.?

State Medical Dispensary
ISO SO. CLARK ST, arti Madiso. latve*. CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki 4 po pšet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki t2 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi ataišauk-

"DAGIS”

Šitas impertao '
tas fonografas yra
padarytas iš geriau
alo metalo, turi di
delę nikeline Iriu

akassba. Turėdami
musų fonografą
galite surengti n*
'-T
mis puikų muzikos
koncertą. Užsuksite tik mašinėle, ušdėslte voMulcs. ir galėsite iigreligra
ii ausi ss tautiškas,'darbininkiški ir kitokias dainas, ištraukas iš operų ir ope
rečių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkitrejo. Klausant tai viski
bus malonu ne tik jums ir Jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažysta anie m s bei kai*
mynėms.
Musų fonografo yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Ui tokį fonogra
fą užmokėtumėt mažiausia 812.
duodama jums tę fonografę suvis dykai.,
Prisiųsktts tik 50c. markėms ir mes išsiųsime jums geriausio rusiško tabake
už 88 ir tę fonografą draug su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Ap
turėję tai per espresą, užmokėsite likusius
Į, O
:!nt mums ta~

■

804 Baak st, Waterbury, Conn. kalinga, linksmumas ir juokai, o
Knygius*! J. Simanavičius*
risis pasltaipimais ir juokais.
DAGIO kaina labai tema, tiktai M»
BiuaSant prenumeratą, adresuokite:
“DAGI8" PUBL. CO,

KATALIOGAS
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaii&kų Instrumentų. Drapanų

' Brldoeoort Clomino Go. Gbloaoo, m.

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje
telpa sekanti daigtai:
bėles Čeverykus. ir tt

I

u

Muzikeližky InetrumentĮį Skyriuje.
tas, Pikolas, Klernatus, Obojus. Fogotus, Boksofonus, Kornetas, Melofonus, Trumpėtus, Trambonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontrabasus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras,
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas),
Pijarus, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentą
pizuiciiįuo

vnyi.uĮo. Hug liikrod61iatnl ,r moUrims ant kaklo ne

Ši oj* mus, Komposus, Medalikus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes.
Žiedus, ir U.
*
s
I
, įt
nūs, Žiūronus, Elektriškas Liktarniukea, Siuvamas Slavinas, Fontanini
Plunksnas, Paišelius, Kalimorina, Britvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Kapas, Globus, Stereaskopuą
Abrozus, Abrosėlius ir šimtas kitą labai naudingą ijf reikal.mrų daiktą;
Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijom3
visokią daiktą.
Prisiąsk už 10c. markę pačio kaštam Ir męs Jį prlsiątim DYKAI.

Adresuokit iitcip:

The BrldocDon Gioimng Go.

M------ ------------------------ .

—-

įpiniBgMs.

X

Chicago. Iii,
c r
i ■>.

“LAISVOJI MINTIS“
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnio* ii įvairią mo-

Kas, [ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius ištirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems

pusei metų ui SOc.

8i dovana ym suprunlama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudokitės,
pamatysite, kad busit* užganėdinti.

ENOUSH AS1AT1C TOBACCO CO.
111-115 E*«t 7th Street,
NEW YORK, N. Y.

Adresas:

“Laisvoji Mintis.**
1401 N. Main Ava,

A. 01szewskią Banko
galite aprūpinti i visus

F.P.BRADCHULISKOŽRAS GAUS DYKAI

TOJ DAMOJ UnoVYS KOTAMS
Išdirba

**DovlermutNC — Kon-

ir visokius kitus dekumentiM, ir u*tvirtina visokius dokumentus pas

atlieka visokius kitas.t notArtjalilkua
darbus
Visokiuose notarijalttkueue reiks-

DAGIS gražioj formai knygos, aat
J. J. Hertmanowici
geros popieros ir su viršeliais, viso
(Notary Public)
20 puslapių kas mėnuo duoda skai
tymų.
3252 So. Halsted st, Chicago.
DAGIS kas mėnuo talpina po ke
lis origi neimtus, lietuvių pieštus pa> rikslėlius.
DAGIS bado visus be skirtumo, kas
tik nusikalsta prie* visuomėaę, todėl
“Dagia“ turi rastis klekvino lietuvio
3262 So. Halsted st, Chicago, III. baku3. tai yra geriausia gyduolė nuo

Parsiduoda (galima Imti ir arenTĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STEB
danl buėernė ir grocernė su namu Ir
visais Įtaisais, gera vieta, lietuvių CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
apgyventa, biznis kuogeriausial iš Pirmininkas t Jonas V. Liutkanskas,
dirbtas.
Tinkama vieta lietuviui.
120 Grand sL, Brooklyn, N. Y.
Teny Frisco, 819 — 23 avė ir Lake
Vlce-Primninkas; Pr. Butkus,
st, Melrose Park, III.
3252 80. Halsted st, Chicago, III.

CHICAGO, ILL

DIDŽIAUSIUS LIETUVIŠKAS

3248 So. Halsted St„

Metaną dydės

ridiko

/"Į I
lArtl
Bus duotas kiek
vienam, kas nu
pirks pas mus ru
siško tabako ui
86 Mlekeauo Jūsų
daugiaus nereiks
laujame tik kad
patartumėte savo
draugams ir palys
tamiems pirkti U

AKMENŲ.
GiUkiHs Lalkrifli.

3253 Illinois Gt„ Kerte 33rt

NUOMON KAMBARYS.
Jaigu kas norėtų ii vyrą

*—J >

UUOSi fiiLEHJi MOKSLO

juozurn

Kambariai su m e bitais atiduoda
ma arendon vienai ar dviem imagystėm.
Naujoviškas
intaisymaa
Fiat A, 3246 So. Halsted 8t

Naujausias importuotas
Fonografai :: :: ::

144 S». SUte St. CHICAOO. II.L.

Pigiai ant pardavimo puiki barz-;
Baskutykla lietuvių apgyventoje vie- Į
toje, biznis gerai- išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — kitas biznis. Kreip
Visi žinote, kad ^burtininkai (Ame
kitės adresu: 4500 Hermitage Av.,
1 rikoje vadinami Fortune Tellers) spėChicago, 111.
• ja
4. Jžmogui
____ ■ 1-1
__ __ar ateitį su pagelbą
laimę
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
Parsiduoda pigiai trijų kambarių ku spėjimai Iš nukeltų Katyrų turi
naminei rakandai, visi veik nauji. kokią vertę; mes apie tai nekalbė
Apsivesti norintiems ar iš kitur pri sime, tik pasakysime, kad yra tūk
buvusiems eeriauria pradėt gyveni stančiai žmonių, kurie pas tokius
mas. kad ir su matai piningų. Aren- burtininkus lankėsi Įspėjimui savo
dAtik $8.00. Netoli lietuviškos baž ateities ar laimės ir moka jiems už
nyčias, 3-čios lubos iš kiemo, 3428 S. tai po kelis ir po kelioliką doltarių.
Halsted St., S. V. B.
Garsiausia ant svieto burtininkė bubyvo tai pone LENORMAND Pary
Parsiduoda ui $450 vaisių sankro žiuje, Fraocuzljoje, kuri su pagelba sa Seniausia Lietuvių užeiga pas
vo
Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas
va vertės $1.000 — lietuvių jr lenkų
apielinkėj. Apleidžiu miestą. Kreip ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
kitės: 3440 So. Morgan St.. netoli 35 to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
ir kiekvienam jį ateitį įspėdavę.
Užlaiko visokius pirmo
Po myriui virš minėtos burtinin
kės Jos Kazyros pateko į svietą ir
Parsiduoda naminiai rakandai už šiądtan joml naudojasi garsiausi svie
penčius cigarus ir
labai prieinamą kainą
Pardavimo te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas
priežastis — mirė mano moteris. turi, gali su joms Įspėti ateitį teip Gražią Naują Svetainę
Kreipkitės sekančių adresu:..
gerai kaip; Ir burtininkai. Šios KaSusirinkimams, vestuvėms, ba-f
Ignas Urba,
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
921 «- 33rd St
Chicago, III. koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
liams ir tt. Širdingas priėmi
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra dabar
mas ir broliška rodą kiekvienam
gaunamos musų štore. Kaina Jų 50c.
Parfidno^a pigiai gera valgių sąšios Kazyros yra geriausia bovykla
krova (groaernė)' (su arkliu ir ve Huosame laike Ir su jom, ne tik savą
žimu); lietuvių apgyventoje vietoje; bet Ir visus kitus geriausiai nubobiznis jau nuo senai išdirbtas. Gera, vysi šeimyniškuose ir draugiškuose
atsakanti -vieta atsakančiam lietu susi rinkimuose.
viui. Parsiduoda dėlto, jog savinin
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
kas tari būtinai išvažiuoti Europon. suokite:
Kreipkit.'s oas:
Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne
The Bridgeport Clothing Co.
J. llgaudas A P. Garmus,
sinis Laikraštis.
1113 So. Halsted St.,
Chicago, IU. 3246-3248 So. Halsted St CHICAGO, ILL

3252 So. Halsted St,

Tolesniame Skyriuje.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kssdieaa ano 0 ryto iki ndornakcriui

Im. 23
' —

A. OLSZEWSKI

ŽUDIMO

Tirinak Intekme Ilgos Ir naleintnvystea per
statytas gyvo didumo figūrose, .vaikuose ir
ligotuose paėjimuose. Lavų* teu—dise-toja*
atsakinėja visokiu* klaesymaa Didilaimia

Parsiduoda bučemė ir grocernė
geroje lietuvių ir lenką apgyventoje
vietoje, biznis gerai išdirbtas. Ar
klys. vežimas ir visi Įrankiai. Pir
kę nesigraudinsit
P. Geister,
4845 W. 14th St, Grand Works, BĮ.

3. O tada uteirašyk laikrašti "LIETUVĄ- ant
$3.00, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAŠYTI
LAI8KU8 LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE”, o SU pšgelba šios knygelės galutinai Išmokei netiktai' anglišką kalbą, bet
jau 'mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje
Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 ui pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems,
ka angliškai kalbėti ir rašyti ir dėkavoja mumis už tos knygelės
išleidimą.
Knygaga No. 1209 it No. 1300 parduodame ui pinigus, bet Kny
gelę No. 1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems,
kurie utairašo “LIETUVĄ.“ ant 18 mėnesių ir užsimoka $3.00 pre
numeratos, tai tiems ją duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap
garsinimą ant 8-to puslapio &io laikraščio ir persitikrink apie jos
vertę.
Kiekvienas gaus ją dovaną kas užsirašys “LIETUVA“ ant 18
mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratos.
Todėl ir Tamtata, jd nori išmokti anglišką kalbą, tai atslrašyk
‘'LIETUVĄ” *nt -18 mėnesių Ir gausi minėtą Knygelę dcriAnų, su
kurios pagelba išmoksi gerai nevien angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai laikus rašyti.
Siųsdamas pinigus ui “LIEPŲVOS“ prenumeratą adresuok:

Guzuotu ir Susitikę

mo Orfra,

Partiduoda lietuviškas galiūnas ant
CanMgat. prieš fabriką Liga ver
čia parduot labai pigiai. Randa tik
$12. Prie saliuno yra 3 kambariai.
Taip-gi parsiduoda Barzdaskutykla
visai pigiai ir labai gražioj vietoj.
Sužinokit 1112 S. Canal gat, Chi< ago, IU.

No.1300. Kaina

gaunamų pas
JDfGI-PASmODAVIK SU MUKI DAUS E

Tirinek pradžia ir iuavy
Rasos ano Lopsmo iki Gral

Ant Pardavimo

JIS.

Paeinanti, nuo ui.lkr.tl-

ta yris Uayatlko (ydyte>M. rado*'plėtnos, lopai burnoj*,
skaedsta ant hežlnvio. *11ak t®a* plauką, skaninta* ksnlso•a.seaartiMaa, pMms* aat kūno, jauslu* tekanti »kaudull»L
MM įtoTDOM ŠITOKĮ FADEJIMA-MEB kELOPOMK.
M—La■»! Ar kankina tavf nataflmal paeinanti nuo
HUDcElinai
vyrllki Hipnu®
n*aL nualinlma*. aUnsa aUntnUa. Kalvos

flžLERIJOJ
■OKSLO

Burtininkų Kazyros (Kartos)

LENGVAS. ŠTAI

na 25 centai.

Kas nori padaryti daug naudos ir smagumo savo giminėms ir
geriems pažįstamiems pasilikusioms Lietuvoje* te^žperka

>

DABARTINIS BUDAS ItSIftfoKINIMO ANGLIŠKOS

“VADOVELIS“ N o.1200.

Seklų išbandymui:

S r.

tisai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje kalyje. Nors
tu butam geriaueiu mekaniku, profeeijonalistuj ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo,
nė binte, nė profesijos negalėsi vesti žmogus, mokantis anglišką
kalbą Amerikoje, yra visur pageidaujamas Ir gerai apmokamas
Todėl kuogreičiausiai rūpinkis ją išsimokinti. į

KALBOS YRA LABAI

13 No. No. “Mokyklos'
11 No. Ne. “Sveikatos'

24x126. Bandos neša | metus 3216.
Kaina .....................................
$1.700.

Mokinkis Anglišką Kalbą.

kuri, pilsią* katate

AKIU LIGOS

Ar turi gaivi skausmus? ,
Ar akys vandeniuoja?
Ar jas nisžtit
Ar taipgi ir spaudžia f
Ar daikUi išrodo dvigubi t
Ar jie būva neaiškus, migleMf
Ar tari uždegtas akis?
Ar ji greit parista skaitanti
Ar jus skaudina irisas?

DAUG ŽMONIŲ

tari akių mvsikussų, kurią visai
nežino, ir sirgdami MjauČis skau
smo ir nė jokio nesmagus*), bet
jie turi nesieti skintus, kad iigelbėti savo regėjimą ateityj.
Mokslinio lainsaio okulistas

132 S. Clark, Cor. Madison St,

6p. 3112 S. Halsted st., irti 3ims

Dr-asW.A.Martišus
409 Tąsom SUa.
& LlSlHi $h. CMcip,

Dr.O.C.HElNE

,

markią.; mu.iį No.

i

ii* u Vitkuj kuibofiM

IyI Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsltikimi.
nesveikom^ inkšti,, purtė* ar Rupumo ravell^, jeigu jauti nesmagumu ir skaidmą, jeigu randasi
koks padeilmas dėl kurio nesinori kreipti* prie (eimyniiko gydytojaus, kaipo tai: (lipnumas, neeViika negalė, silpna arba sumažinta atminti*, nemiegojimas, gėdingumaa,.uubėgituai, nuyarvėjimai,
Silpninanti sapnai ir iinaudola gyvybė; Jeigu turi guiuota* ir susisukime* gyslas, jeigu kenti nuo
užsikrečiami, ligi, kokio* nebūt rulie* kurio* tarautai daro Bssm»;urr.,; jeigu tari nors vienį ii
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; Jeigu kenti nuo pertankiųdasileldimų; Jeigu turi vo
tis. skauduliu* burnoje ir ant 1 težiurto; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeign
tari uinuodintf kraujų arba nors vienų U ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVI
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatižkumeirsokreta, o męs padėsime atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį
pat irimų gydyme tokios rulies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet iigydome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliam lietuvių kuriuos mes Ugydėme. Mes
lėgydyslme teip tikrai kaip atsiiaukai pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besiju ir apeigarsyti laikralčiuoee,
vargdigydydamibet
kur mųsų
kitur, ateikit
pas mus, mes atkreipsime ant Jus musų specijaližkų atydų teip Jog at
aprantančią, daugiausiai
gausiu
žibančių
savo vyriikumų
ir knodaugiir bosiu vadovais terp savo sandraugų,
vinimo Jąją skaudėjimuose
Mųsų
vargdienių,
i
PATARIMAS IR IŠTIBINfiJIMAS
VISAI DYKAI.
OYDUOLSS DYK Al IKI IŠGYDYMUI

NE TUSTI. KALBA, BET FAKTAI

darodo daktarą
X
enlal Lietuviai
andai teiainn ir aątinl
i.___ ;___ ,
_____ _________________ _____
pripildymo mokinančiųjų kišeninių daktarų ir M
kartą blogesniu ąuo jų bemudilkų, apgaodin«jamų vairių.
Tantieriail Na tikėkit takių daktarų aaldianu todtiams, prifaiayfitiini Jums, Jų apgarriuimuose, karinos palytai* vten
tik ii kelių rara garbinančių eilių, talpinamų UikraMnoM te tokia bodų jie įkalbinėja apie
, ataakomybg
CHICAGO,■*▼<>.
ILL.bet negali
dorodj't ne vieno iigydymo.
iki 7 vakare. Jeigu negali
. Oolitas Nevr York Medikalilko Institato gydytojai, yra žinomi Jums visiems. Jie paaižvente
rara naudai mųsų sergan- -- - per mMų> Jle tptaėje (studijuoje) — dabar
--------- — —metns,
61q
Lietuvių,
tui
gydytojos
ligų,
sa
gertautdomiF
įsiomis
paseks
ennei spiritų, ar _
Tu k «tAn iq tuksbinftiai origiDAlilkų ir teisingų paliudijimu tą darodo ir lalmingsmas šimtų tūkstančių Igimynų gira jį
Ją imoniškua geras darbus.
'K
CoUina New YarNJCedikaUšiap Institutas, užlaiko tiktai geriaasiua, gabiausius ir tvirčiausius gavo ąmase gydytojus I|
tyrinėjimui vaistą ir tee nėra ligonio, kuris Juos apleistą ne užganėdintas arba ne apturėjas reikalingą pagalbą. Vaistai. *
kuriuos tie gydytojai skiria, yra geriausi pasuolėje, per tai ir niekados ne galima abejoti apis jų pasekmingumą.
• Jeigu kankina kokia noriots liga, ar tai pradžioje ar jau nžaisenėjiul, po lauk kolei taps neiigydoma, bet jelkok F
pagelbos tuojaus.
•
- - “
_
ypatfikai kuo skubiausei, o jeigu ne žinai kas £
e suteiks geriausi ir teisingiausi patarimą suvis

CHICAGO MEDICAL CLINIC

AR turi:

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago, III-

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus. .
•
.
•
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavituj
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Roesiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
-Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atvažjuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tamysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šitaip :•

Viduriu ligos. Uiketepma, nedirbimo._Galyo*
skaudej ima,
tisma, Odos _ __
dira ligos, Inkstu ligos,
Kepenos ligos, Hemoroiaas, Bkrof u lūs, Ner▼iika nnsilpuejimu,
Ptaačia ligos, Pilvo
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmo*, Kataro noras ir gerkles,
Bronchitl* , '"Astma t
Paraliia, Ausiu ligos.
Akta ligos, Patrūkima,
Paries ligas, Visokius
išbėrimus, Kirminus,
Visokias slaptas ligas
Vyru ir moterju, ėvioiia* arba chroniškas.
Prisiųsk tuojau 10
centu markiem* , idant
apturėti garsinga knyga
Dr. E. O. kolitas ‘■Vado
vas in Sveikata’*. Ji yra
neatbūtina kainai laimi*

,_________________ __________ _____
gydytoja^ darbuojasi, o tas padarė Jų vardą
taiyktuojaua pas Dr. 8. E. Hyndman, medikališką direktorių,

The Collins New York Medical Institute,

140 W.T 34th Street - New York City.

JAUNI
VYRA
SENI VYRAI

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

Chicago, III.

VIDURAMŽINI VYRAI

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria:

* Vyrai kuria tada apsivesti— vytai ligoti— vyrai kurie budamS
neprotingi damleida perviriutną— vyrai nuailpnei. nerviiki. sunaikinti
ir kūne sulaukia amžio, katram Bedate pylnai nauduoti priimnuma
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lt tuo knygų.
Ta knyga pasalti* kaip vyrai sunaikm sava sveikata, keip jie igauna
.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama tame padeune.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
. vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba ayflll,

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

Ko ji mokina? JT y mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali višį amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyto laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angįi kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus/ Vaikiitipį merginas, merginų j vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių j tarnus ir- tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
tituvišką-^aišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ki
šant ang^škus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmenja.
Jokia gramatika, jokia kita knyga ftip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau perskaityti knygeles “Vadovėlis ’ No. 1209 ir Rankvelis No. 1300,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laiš^
kus lietu-eiškoje ir angliškoje kalbose".
Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokiiiia
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nati.dingų ir reikalingų dalykų, kokių«pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina:
.
’ I
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų j lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą“ per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lįetuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsiine. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų geiovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
už jos išleidimą.
Todėl ir tu. broli, kurs šj apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL ;

ANfcĮKN.

Triperi, arba gonorrhoee, Nuellpnoima, Abelna prašalėti ėpeku. Prašalėti gyvybes akyutim o, Naktinius nubėgsimus, Rhoumatlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
^ualde Ir Inkėtu Ilgas, gali būt galiutinai

-£ S

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

t

Kuponas dykai gautos knygos.

KNYGŲ

344 SO. STATE ST, arti Harrison gatves,
M ūsų ofiso vaUndos yra ano 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nu* Oi
_ .
aUlžaukti Urp tų valandų, tai gali atslžauktl terp 10 ir 1S Nedėliotu. A t Miauk aaabiikU
Mes kalbamo Imuviiltai.

Siusk ji ftendena.
DR. JOS. LISTER dk CO.
L 300, 22 FIFTH AVK, CHICAGO.

Y

Godotini: Ai eau utintara*uotą* juro peaiuliminol dykai
ai unata* knyroa ir noraėiau. jog jua Uaiuatumet man

DYKAI DIEL VYRU

W

-AR TURITE?-Ar turite Insurance Pollcy

J. J. Hertmanow)cz. u-tu
A. OLSZEW*KK) SAMIOJ

3252 S. Hilsttf St., Chicige, III.

LIUOSO INŽENfilMO MUZT. /S
Moksliszka ŽingeidBfflihŽioejiiiif >faiybe
Nes 4* te. b* Im lefal Ir itk m£>! įsi
tverti. Vyrai, tiarai
auiiaakykit į litą
Btrbčtlna Uaoao InĄensliBo Nėrijų.
SUaUl intervtuojantiiĮ pavydai^
Amoffaua kaao svei
kam ir aerasačiam
»U>vy)e. CbirurjH
koe operacija*.
Singeldumai, keis
tame!. mliiiaUkabmL Teipgi pilna*
HtoriAkn* ten rin
ki* kuris niekad
ne buvo parodyta*
dykai iiam kraite.
Esi užprašomas tirinėti nuostebumn* Astronomljv«, Flstologljos, Chemijos Ir PstbollogIJoa.

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS
vMMR

\
vaitai b. Jokio* aaodo* ir aaaao aera yra parodyti virtam* Utiama SmooSma, kasto baro gy.
domi doMmttema ar daagion daktarų be Jokio parimkime, kad ai taria vteaiatių bodų karinota tikrai ilgydaa.

NemekM u* gydymą be Raudes —mok** u* tikrą Mcydymą.
Ai Uksai iigydae ligas skilvio, pte^a. kapem, ir lakatų, aorta ir
ažnodtetaa.

Motini Lipi.

MiiJll Upt.

Kraują UžnirifjlMi
ir vteo* *4m Ujo*. kažp v* patart

GEORGE LAUTERER
Chicago, III.

Naujas Išradimas

Išdirbindjtmes

1

į ĮjIĮ

išsiuvinėtų ir dažytų vėlu- p
vų bei flagų, žymių,
Ep

ženklelių, juostų

CHicaoo.iLL

ir

kitokių draugijoms
reikalingų dalykų.

Liittu reikalaukit Kattlsp.

SeSokV

I ><k*ia»»ėiai p:Uų rmmų ntxav<> pyikiu* plaakos. telaiko atitikima p'ankų gahe* laba! tr.rmpame laite. \ M *.
je senų aUuga nauji, gražu* plaukai Vl*sM* to{S3SŽtS5t^B|-~ £*■““
"*’•

anor. J. si. bsunoza

»

y'

j

nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms,
nee aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 80
tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo**“■» kurios gerlsasia gydo
sergančio žmogaus kuns, per tai »u geriausis patekmę Ne* Yorko Kgjdžiau daugiau
Įmonių, negu koka kitas daktaras teipPBt pigioje pasauiėje. Aš išgydžian tokias
ligas, kurių jsu sieks ueĮstengė pagelbėti
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgyP«r M t«rt« daugybes padėkavobJųirui moksliškus
aš pramaniau jog:

Pasarga: aš nesu i astitutas, nesideagiu numirusio kito daktare vardu.
Igeris šuadsktaris, — bet TIKRAS DAKTARAS MK_ >U, kurį apsiimu tai Ir išgydęs.
SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Daktaru Hartmanas, esu neišpasakytai dėkingaa,
ui išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant ■vųikatosnusilpnėjimo, ka gavau tą liga per sauiagiavima.
M. ANDRU&ENKAS.
Clairmont, CaL
Keta York, S Gog , 1S10.
Ai temis ptaraa**, širdingu! džkaroju Dr. Ferd Hartmaaa!, et
išgydymą nuo 1 goa, kur! kankino macą P»r > metas, ekeuddjlmee
v.'d rieoee, pagedaelą eervąls kraejo; kas labai mene privargino.
Nora kiti ne|stong«išgydyti, bet, kad Dr- BartmauM patalke, grei
tai ir pamatiškal išgydyti, tad pripetystą, kad esi garse daktaras
Ne* Torka

Pilnas guodonės FR. LEVAČEK8,
644 W. 60 St., New York, N. Y.

Gyvuoja 25 metus

164-166 E Madison St.Wn

PRANESZA NESVEIKIEMS VYRAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES,
Gyduolės, kartos nepataiso kraujo yra negeros ir negali v
išgydyti ligai nes blogas krauj
pradžia visokių ligų
Užtikrin
kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos 1 _ is; už tai ir daugiausia sergančių idgydžiau ir tuos,
ką kiti daktarai neįstengė.

ChicaEo.

Dr. ZINS

IN LEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

arti Madison Citrų
ktdar s nuo 10 valandos ryto iki U vidurnakčiri

\

AŠ KALBU UBTUYiŠKAl, , . .

L1U0S8 IMŽES6IM0 MUZEJUS
: smuku tatenusu
UOSO. CLARK ST., CtUCAOO. ILL.

Palinksmins Daugel Sergasezis,
Silpnu Ir Nualintu Vyru

ilgvdvti Mr* nuomusč, privatnai ir slapta, su mažais Įraižai*
ta

4

<yti. Atmtak. ja* te knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Nfa uimokaa* ir paAta. Uraiik aMkeie *ava varde, pa
velde ir edreet ant Uo kupone ir iiaiuak Ji mum* kendane.

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

kautryta*. nėrvilkas, nupuolęs svrikatoje* Ar peržengei tiese* tvelkaioo
arba gamtos? Ar manai apsiverti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ėenybiuio syvenlmo? Jeigu yra mažina•ė abejonė jog te&dasi užsivilkusi cbronilka uįk duguyj*
tavo klapatų. tai et*išauk aut žeminus paduoto adreso, o *Pturėsi pnurimj ir Utlrinėjim^ dykai! Mes Utirinėsime tavj
vHal-dykai. ir jeifu išgydymas bu* galimas. Ui mes lAgydySime už kožemiausif kalėj. Ne užsidedi ant savęs jokl^ pareig^atsHaūkdama* pa* mus dėl bcmokctUnio pasiteiravi
mo Męs perstatysime padėjimu viso dalyku tlkroje-ivlesoja,
o tada galėsi gydytis Jeigu norėsi.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu d a rody
mu negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga
lietuviškai, aš duosią rodą ir

IoGYDYSIU:

«

«

Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pačių ir nedirbimą vidurių
Galvos skausmą, Širdies ir plaučių ligas, sunkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp
usjusi us vyrus, dyspepaijon, narvų ligos, taipgi nuo jaunystes klaidų, įgaa
tų nesveikumų, sektos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slapiųiig . Teip-pal MOTERŲ: skausmingų mėnesiniu, baltųjų tekėjimo, gurnboligų;; neatookit*
neall ___________
______________
___ _________
kad kili __
daktarai
Jums nepagelbėjo,
ai kadr______
apsiimu, tai
<ir iigydysiutvieiias ir užsiMnčjUsias viaokiasTigaj>.' Geriau, kad U karto
________
___________
Rašyk
kaip moki ir kaip
pa« mane ataifaiuktumet,. pirmiau
Degu
kur kitur.F. P
..................................
jauti nerratkumus savyje,
■ja. ai
U supracta,
suprasiu, Utiniu,
iltiniu, kad reikės
reikta prilaikysiu
pritaikysiu gy,daolea. kurio* yra naujausio firadimo o aptartai sveikata. Apraiaal liga,
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

- Dr. Ferdinand Hartmann,
SISEm* 14-thSt.
New York. M. Y. ~

Skaitykit

Ofiso vai. nuo 11 ii ryto iki, 6 vai. po piet. Nedalioms nuo 10 iki 1 po piet.
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