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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.
Maskolijos valdžia neužsitiki vo
kiečiams. Buvo keli atsitikimai,
• kad maskoliškiejie rubiežiaus sar
gai šaudė į perlėkusius tyčia, ar
netyčia į Maskolijos pusę vokiš
kus orlaivius. Ir dabar Lenkijoj
suėmė vieną vokišką orlaivį, ku
riame buvo du oficierai. Rado
pas juos plianus tvirtovių. Neto
li Maskvos, laike . moskoliškosios
kariumenės manevrų, suėmė teipgi
- du vokišku oficieru tik už tai, kad
■jie žingeidžiai tėmyjo manevrus.
Bet matyt pas jiedu nieko bai
saus nerado, nes paleido. Bet suiminėjimai, šaudymai į orlaivius
rodo, kad Maskolija neužsititi
Gal turi pamatą
vokiečiams.
gal
būt,
kad
neužsitikėti,
vokiškiejie oficieriai1. šnipinėja
Maskolijoj santaikos laike ir t^kiu budu renka žinias karui. Vorkiškieji šnipai atsiranda Maskoli
joj paprastai vis tąsyk, kada prie
tikiai Maskolijos su' Vokietija pa
genda. Daugiausiai jų buvo laike
viešpatavimo Aleifeandro III, ka■ da jau visi laukė karo Maskolijos
su Vokietija, beft ją panaikino su
sivažiavimas abiejų kraštų valdo
nų. Gedznijoj.
Dabar prietikiai
tarp jų negeriausi. Bet nesutikimai
gali toliaus būti prašalinti susi
tikus abiejų kraštų valdonams.
Laikraščiai praneša, jog grįždamas
iš Friedbergo. caras susitiks su Vo
kietijos valdonu; dabar bent savo
atsilankymu
Vilhelmas
nenori
trukdyti carienės gydymo, nes tik
gydyti savo moterį Neuheimo mau
dynėse caras atkeliavo Vokietijon.
Neuheime carui pradeda ne pa
likti, nes besigydanti maudynėse
vokiečiai neduoda jam ramumo,
dagi drysta pirštais rodyti, jaigu
pasirodo maudynių parke. Už
drausti tą daryti negalima, nes
žiūrėti į ką nors nei jokios teisės
nedraudžia, o maudynėse liko tik
ištikimi svečiai, jiems vaikščioti
parke uždrausti negalima, o jaigu
kas tą bandytų daryti, užtrautų
neužganėdinimą, svečių.
Ypač
turtingesnieji galėtų išvažinėti, o
tąsyk,
suprantama,
maudynės
daug nuostolių turėtų ir tai tik
dėl atsilankymo ' svetimo .krašto
valdono.
Maskolijos ir Vokietijos kai
myniški prietikiai ne geriausi, bet
karas dar toli, nes, matyt, nėi vie
na pusė neprisirengus. Paprastai
taip būva, jdg susipykus labjaus
Maskolijai su Vokietija, Masko
lija truputį paliuosuoja pančius
’ varžančius linkus, dabar vienok
netik jų nepaliuosuoja, bet varžo
vis labiau. Gal būt, kad varžydama
lenkus ir padėdama Vokietijai juos
naikinti Poznaniaus ir Vakarinių
Prūsų provincijose, Maskolija ma■ no tuom prašalinti Vokietijos ne
prielankumą ir tokiu budu lau
kiamą karą tolesniam laikui nu
stumti.
Kadangi karas gana povojingas,
nes jį reiktų vesti ne su viena
Maskolija; tai Vokietija jį gali
/tolesniam laikui atidėti, o šiuom
l taypu priimti Maskolijos pagelbą
taikinti lenkus.
Laikraščiai praneša, jog šį ru
denį Maskolijon rengiasi atsilan. kyti Anglijos karalius, kas rodo,
jog prietikiai Maskolijos su An
glija yra draugiški; o*seniau, prieš
karą Maskolijos su Japonija,
svarbiausias Anglijos priešas bu
vo Maskolija, nes jai ne sunku bu
vo skaudžiai Angliją užgauti In
di jose. nes vien ji be laivyno ga
lėjo ten įsiveržti su žemės kariumene.

Pnchotą, kadangi jis išrodinėjo vi
soj vidaus ministerijoj netvarką,
atstatė net nuo vietos. Tas ne
tylėjo ir sugryžus iš Afrikos Rooseveltui, važiavo į Europą jį pa
tikti . ir ..išpasakojo viską, kas čia
dėjosi. Republikonų partija pa
sidalino į Roosevelto ir Tafto ša
lininkus. Pirmutiniuose rinkimose
vakarinėse valstyjose taip vadinami
insurgentai laimėjo, kitur, dėl ne
sutikimo republikonų, laimėjo de
mokratai. Savo kalbose Roosevelt peikė Tafto politiką.
Republikonų partijos vadovai pa
matė, jog taip einan dalykams,
jų partija ateinančiuose rinkimuose
gali pralaimėti, todėl pradėjo pri
kalbinėti susipykusius draugus, tai
gi Tafta ir Rooseveltą susitikti ir
drauge apkalbėti politikos prieti
kius. Susitikimas surengtas mies
to New Haven, Conn. valstijoj.
Didžiausi nesutikimai tarp Roose
velto ir Tafto buvo už svarbiausią
New Yorko valstij|, kur partijos
bosai bandė Rooseveltą į šalį nu
stumti; jis manė, kad tas atsitiko
su Tafto žinia ir pritarimu.
Taft gi .užtikrino, kad su tuom
jis nieko bendro neturi ir pats
peikia.New Yorko politikierių pa
sielgimą. aKip užtikrina politi
kieriai, susivažiavime Tafto su Roo
sevelto klausymas kandidato rinki
mams 1912 m. nebus kliudytas, o
klausymas gana svarbus, nes Taft
jau išreiškė norą pats vėl kandiduoti; Roosevelt gal taipgi nuo
kandidavimo neatsisakytų.

gelius, o tame ir žmogžudžius.
Didėji Chinų taryba nuo regen
to pareikalavo paleidimo iš kalė
jimų pasodytų prie pasimirusios
ciesorienės reformų šalininkų ir
atleidimo pabėgusiems, už kurių pa
gavimą, arba užmušimą, paskirtos
didėlės’ dovanos. Regentas vienok
nesutinka. Jaigu tas reikalavimas
nebus išpildytas, jų draugai, taigi
mananti, kad tik reformoms gali
ma viešpatystę sudrutinti, gali su
rengti žmonių sukilimą ir Chinų
vidurinėse provincijose*

ikaičių pakelt iki 80 ir sargini* 3et su laiku, galima tikėtis, bus
iki 440. Beto, anot; policmeisteric ritaip.
V. Krivaitis.
ii':
ir algos policijos tamauto^ų per*
mažos esą, per tai jisai prašo ir

tų r sargybinius, kaip'* reikia tas
amatas varyti.
Lietuviškieji gramofono rituliai
pasirodė Vilniaus magazinuose.

Rugpjūčio 5 d. Vilniaus Teismo
Rūmų prokuroras buv. “Ėžio”
redaktoriui K. Stikleliui pranešė,
jog jo byla už “Ežį” pabaigta ir
jisai esąs išteisintas.
“Ežio1 redaktorius buvo ne už
“šventvagišką” straipsnį,
liebet
tuvių, laikraščiai buvo
l juoki
“už giltinės bažnyčioje
i šią s.
mą”. Toliau “Ežys”
(“Lietuvos

Iš JONIŠKIO, ŠIAULIŲ PAV.
(Nuo mūsų korespondento),
šie metai pas mus geri, vasaro
jus taipgi gražus; bet dobilai vie
tomis menki, linai išaugo geri tik
nedideli.
Pasidėkavojant durnai, iškovojo
me tiesą, kad valdžia žada nebekiš
ti gudų į mūsų guberniją, žemę
parduoti vietiniems gyventojams.
Dabar pas mus žmoneliai gali jau
nuo valstiečių banko gauti žemės.
Stripeikių dvare bankas įtaisė
raštinę; tenai nuolatos sėdi urėd
ninkas ir kartais atsilanko Kauno
bankos narys.
Įstatai dar neaiškus, pakol kas,
aiškinama, kad ant vienos šeimy
nos bus parduodama po 30 de
šimtinių žemės. Kas neturi 30
deš., tas taipgi gali prisipirkti tris
dešimtį.
Nevedusiems žemės neparduoda.
Parduoda su pctVedimu per ban
ką po nupirkimui ant 50 metų,
(nešimo reikės įnešti dešimtą dalį.
Žemės dešimtinė kainuos apie du
šimtu rublių. Žemė dar neapkainota. Dabar tik tas vietas, kur
banka nuo G. D. N ari ikino nu
pirko, matininkai matuoja.
Merkurijus.

kur prie buteliukų, dvarų ponai —
>rie buteliukų ir kortų net šimti
nėmis žarsto. - O moters?.:/.
Vienos triųsias ir net už vyru* ri
ms darbus atlieka, o kitos triųsias,
ašaroja ir pas prabaštėlį vyručių
skųstų bėginėja. Aplinkinis jau
nimas, kaip moka, taip šoka. Už
tai mokykla Alvito turi išvaizdą
begriūvančios senoviškos smuklės;
o aludės ir traktierėliai ir žydėte
žydi. Tiesa, reikia pažymėti, kad
alvitieČiai privertė smuklininkus
šventadieniais per pryšakį į smu
kles žmonių nebeleisti. Kas iš
vyrų trokšta, turi jieškoti užpaka
linių durų. — Maniau išsigert
vistiek gauni, o bobos taip greit ir
nesuras.
Vardan teisybės,- reikia pripa
žinti, kad alvitieČiai vis-gi dar vie
ną įstaigą turi: “Žiburys” čia ži
ba. Bet žiba ne taip, kaip kitur.
Buvusiam tan. T. paraginus, žmo
neles susirinko, “įsitaisė” sau pir
mininką, iždininką ir kitus valdy
bos narius, sumetė kelis skatikė
lius, sutvėrė šiokį-tokį kningynėlį, —r žodžiu, padarė visai kaip
kitur; na ir lai sau per amžius ži
ba 1 Jokių susirinkimų, atskaitų ir
paskaitų nereikia. Kam čia gaišintis? AlvitieČiai kitur susirinki
mus daro. Taigi, ir nestebėtina,
kad daugeliui iš jų džiova į kišenių kibo.
EI Be.
(“Lietuvos Ūkininkas”).

paprikų? O gi “valsčiaus ponai”
ir Įriti valdininkai, kurie už kiek
vieną savo žingsnį reikalauja užmokesnio! Net ir pačto kontoro
je neapsieina be magaryčių.
• - • .
K. Vidutinis.

X“vnti_).,
IŠ TAURAGNŲ, EŽERĖNŲ
‘ PAVIETO.
Liepos 20 d. pražuvo iš Tau
ragnų urėdninkas Citavičitis. Jis
buvo nepagirtino pasielgimo žmo
nių sėbras, ne vieną inkązdavq.
Jau buvoj žmonės pradėję skųstieš
ant jo, bet Citavičius,
urėdninkavęs beveik 25 metus, prisirinko
nemaža gudrybės ir - mokėdavo
prieš vyresnybę išsimeluoti. Ga
lų gale vienok inkrito į nebeatnarpliojamą kilpą. Teismas buvo
pasmerkęs K. KHą 4 dienomis ka
lėjimo, arba 20 rubj. pabaudos. Ki
tas užmokėjo pabaudą per urėd
ninką ir paėmė”iš.jo kvitą. Urėdninkui, matomai, buvo sunku skir
ties su piningais, ir jis sumanė
juos prisisavinti, pasamdydamas
atsėdėti senatikį Lebedevą tas 4
dienas už 5 rub. Bet EžĮrėnuose
dalykas išėjo ” aikštėn, senatikis
prisipažino---- Žinodamas, kad
už tai bus atsakomybė,,urėdninkas
inkrito kaip vandenin, * • Oa indo
mu va dar kas: urėdninko prasižen
gimas čia didėlis; taigi augštesnioji policija, ątsidengns tai isto
rijai, turėjo pžsirupinti jos nebe
paleisti. Tuotarpu oficia iška žir
nia apie šitą dalyką buvo Tauragnuošė liepos 19 d., urėdn nkas iš
bėgo liepos 20 d., o ponas pristavas atsiuntė paimti kningft ir gin
klų Antalieptės urėdninką vos tik

ITALIJA.
Giolcra Italijoj eina mažin,
bet dar neišnyko: pietrytinė; Ita
lijoj 19 d. rugsėjo buvo penki
nauji apsirgimai ir keturios mir
tys.
Neapoliuj, kur cholera gana
smarkiai siaučia, bažnyčia bandė
su pagelba stebuklų cholerą nai
kinti. Stebuklas tas yra — šv.
Rugsėjo 4 <L Vilniųjej vasaros
Jaumarijaus sudžiūvęs kraujo la
teatre
(Botanikos sodnai tada bū
šas. Dabar tas sudžiūvęs kraujas
ti
garsaus
rusų dainininko Saliapipo 55 minutų maldos prie daugelio
no
koncertas.
Tikrai nepaprastas
žmonių pavirto į skystą. Tikinti
bus
tai
Vilniuje
koncertą*.
mano, kad tas yra ženklu, 'jog
Vilniaus apygardos karo virši
cholera Neapoliuj arba jau su visu
ninkas atmainė Vilniau* kar6 teis
išnyko, arba kad greitai išnykš.
mo nusprendimą, kuriuo^ pasmer
Italijoj svarbiuose atsitikimuose,nu-'
kiamas buvo mirtim Kulajevas, kal
raminimui žmonių, tankiai su tuom
tinamas už ginkluotus užpuolimus
krauju panašius stebuklus daro.
su tikslu apiplėšti. Mirties baus
Kartais, prisakius galingiems, taip
mė pakeista katorga ligi gyvos
gi toki stebuklai su tuom krauju
Iš PILVIŠKIŲ, SUVALKŲ
IS KAUNO GUB.
būva. Užėmus Napoleonui‘I Ne galvos.
GUBERNIJOS.
Žydų
sinagogos
laukuose, bekaKauno gub. miškų apsaugos koapolį, jis nuo vyskupo pareikalavo,
Vietinėj pačtoj dabar baisi ne
kad su šv. Januarijaus krauju pa sant darbininkui • duobs iškasta tvarka. Iš Amerikos pareinanti mitetas uždraudė kirsti miškus:
bomba. Palytėjus Kunbųi pastaro
barono Engelhart Baračės dva
darytų stebuklą ir stebuklas buvo.
ji
sprogo ir sunkiai sužeidė dar laiškai “nužiūrėtų” žmonių būna re (Ežerėnų pav.) — dvidešimčiai
PRANCŪZIJA.
Napoleonui gi reikėjo tikintiems
atplėšti. Dėlei to kaikurie žmo
Kadangi laike Prancūzijos ka- parodyti, kad jam Dievas prilau bininką.
nės turi ir nukentėti. Apart to, metų; grafo Benedikto Tiškevi
("Viltis”).
riumenės manevrų aeroplianai, tai kus, todėl jam neprivalo priešindar būna atplėšiami laiškai pačto čiaus Davoniškio dvare (Panevė
gi orlaiviai be baliono pasirodė tiesi.
sargo Jono Adomavičiaus pažįsta žio pav.). — dešimčiai metų ir
rėdninkas daugiau kibelių
mų merginų.
-- - *— • — dvarininkės Onos Chuščovos Ju
labai naudingais ir kaip svetimi
I§ SINTAUTŲ,
pridirbo
? Žinoma,. kad. kąlkiuie
zefą
vo
dvare
(Raseinių
pav.)
—
kareivijos delegatai dalyvavę maKaip buvo pačtos viršininku P.
PAV., SUVALKŲ
jau
pernai
paimti iš žtronių pidešimčiai
metų.
Mat,
perdaug
jau
AUSTRIJA.
.
nevruc se užtikrina, vienas toks orDulkevičius, tai to nebūdavo. Ne
ningai dar iždan tebėra ncindėti.
(Nuo
mūsų
korespondento).
uoliai
tie
dvarininkai
naikino
miš

Austrijoj
lankosi
Vokietijos
laivys užvaduoja tūkstantį karei
žinia, kaip ilgai seksis tam Adoma
Tuotarpu urėdninko šeiir;yna visą
vių, tai karo ministeris apdova ciesorius. Jis atkako Vengrijon
Sis bažnytikiemis, po didelio vičiui laiškus plėšinėti, nes jau yra kus.
mantą išpardavė, kelias dienas pa(“Viltis’’).
nojo dalyvavusius manevruose or- neva medžioti, bet ištikro savo at gaisro, sunaikinusio daugumą na prirodymai ir ketinama paduoti
girtuokliavo, pasiskand: Ii jo po
laivihinkus: tarnaujanti kaifume- silaikymu savo priešams nori pa mų, nes stogai buvo vien šiaudi skundas. Pažiūrėsime, kas iš to
Tauragnus ir iššvilpė sava keliais.
Tarp
Šiaulių,
Tauragės
ir
Til

nėj gavo paaugštinimus, o tarnau rodyti, kad Vokietija ne viena, niai, jau vėl atgimsta. Smuklių išeis.
Kabar ’iiteika.
žės
žada
važinėti
automobiliai.
janti rezervoj Latham ir Bre- kad užpuolus kam nors ar tai pridygo kiekviename name. Vals
Visgi amerikiečiams ir šiaip vi
(“Viltis”) ‘
ant Vokietijos, ar ant Austrijos, čiaus nutarta šventadieniais smu siems, kurie turi kokius susinėsi Tauragės gyventojas Rabinovičius,
gaus k ryžius garbės legijo$.
Kiek mus per Pilviškių pačtą, reikia anot “Nauj. Liet. Ceit.”, jau turi
Vokietijos kariumenė da. ae- priešas turės šitas vieėpatystes a- kles laikyti uždarytas,
būti atsargiems, kad kitų neįkliu- tam du automobiliu nupirkęs, o jai
bidvi
susirišusias
vienan
ryšin.
ramu.
Neimdavo
raplianų neturi, jos manevruose
laiko buvo
KAIMO JAUNIMO PASIVokiškieji laikraščiai svečią svei tuomet
nei
girtų,
nei peš- dyt ir patiems nepakliut. Vienas dalykas gerai eis, tai žada jis dar
dalyvavo tik- orlaiviai su 'balionu;
LINKSMINIMAI
ZkNAVYdu
automobiliu
pargabenti.
Tokiu
Dabar-gi, virto mada, jau pakliuvo per. laiškus.
ir tie nevisada pasirodė tinkamais, kina labai širdingai, nes jo atsi tynių.
budu
kelias
nuo
Šiaulių
į
Tilžę
KIJOJ.
Jaunas Korespondentas.
nes pučiant smarkesniam vėjui, lankymas sudrutina vokiečius; kad turi būti uždaryto* pryša(per Eidkūnus dabar) pasitrum
iš jų naudotiesi nebuvo galima slavai, žinoma, už tai jam ne kinės durįs, o jau per užpakalines
(Nuo mūsų korespondento). *
Rugpjūčio 24 d. pas Kačergie- pintų kokia 10 valandų.
ir šūviai-jiems daug pavojingesnį, labai prielankus, nes jiems visur tai didžiausia liuosybė įeiti ir ger
Linksma
jaunikaičiui ir merge
(“Lietuvos Žinios”).
nes į didelį balioną lengviaus pa su įsigalėjusiais vokiečiais reikia ti. Na tai ir vėl sena giesmė nę, Liudvinavičiutę ir Lozoraitį
lei žaisti tarp panašių sau draugų..
kratos,
ten
buvo už
taikyti, o jį pramušus, crlaivys kovoti. Nors Austrijoj didesnė — raudonos nosįs, kruvini pakau buvo
Gražu ir pašaliečiui pažiūrėti, ma
ėjęs
Pranckabudžio
Ag
IŠ RIETAVO, RASEINIŲ
šiai
sintautiečiams
nenanjiena.
gyventojų
dahs
yra
slavų,
bet
val

turi nupulti. Aeroplianas ir pa
tant tenai gražiai ir padoriai elYra čia dvi sankrovi. — Viena linskas, tai ir tą suėmė ir išvežė
PAVIETO.
taikytas gali lėkti ir laikytiesi džią ji tur vokišką,kariumenė vo
gianties.
augštai, gali jį žemiri patraukti kiška; tą vokiečių persvarą ^palai lietuvio, kita žydo. Iškabės dau Vilkaviškio kalėjiman. Lozoraitį
Liepos 28 d. kaime Liegų su
Pas mus taip vadinanti jaunimo
vien suvis pataikęs mašiną arba ko ciesorius ir centrališkoji val giausiai gudiškai-lietuviškos, tik paliko iiuosą.
degė trijų ūkininkų 12 butų. Prie pasilinksminimai paprastai vadina
Taipgi suimta ir išgabenta Vil žastis gaisro — neatsargumas — mi “jaunimais” arba “rabaksais
ant valščiaus raštinės, nežinia dėlpatį orlaivininką. Su savo orlai džia.
kaviškio
kalėjiman: Obšrutų J. ugnį sutarusios, paliko duris atvi neatsižymi geromis pusėmis. Jie
gudiška.
Gal
grako,
grynai
viais ir jų pritaikymais karuose
Smarkiausią su vokiečiais ko
Stankevičius-.ir
Miknaičių Plauši ras, vėjas išnešė ugnį į stogą ir daromi tankiausiai ar tai pabai
žiau?
Prancūzija pralenkė visus kitus vą veda čekai ir juo toliau, juo
'j
K. Kapsukas.
musų žemės kraštus. Bandymus daugiau sau tiesų iškovoja. Čia
Į raštinę išra soma šie lietuviški nis,
povisam.
* Seime Lepiys.
gus kokį lauko darbą, kuomet jau.
(“Lietuvos Ūkininkas”).
atlieka ir toliau; miestai ir valdžia yra ir didžiausias nesutikimas laikraščiai: “Viltis”, “Lietuvos
žinoma, ūkininkas nepasigaili pa
(“Lietuvos Ūkininkas”).
skiria gana didėlės dovanas atsi terp slavų ir vokiečių. Nesikeati- Ūkininkas” ir gudiškžs‘*“Birževyja
baigtuvėms parvežti keletOs viedrų
žymėjusiems orlaivininkams.
mas gyventojų ne leidžia ramiai Viedomosti”. Raštinėj Jctt laiškais Iš ALVITO, VILKAVIŠKIO
Iš LIEPLAUKĖS, TELŠIŲ alaus, ar per taip vadinamas “lo
Bandymai perlėkti Alpų kalnus darbuotiesi krašto pakėlimui. Tą, ir laikraščiais užvesta tokia tvar
terijas”, kurios dabar labiausiai
PAVIETO.
PAVIETO.
nepasisekė. Lėkti bandė du orlai- ant galo, pamatė ir vokiečiai. Jie ka, kokios dar daugelyje mūsų raš
prasiplatinusios, r Jos rengiamos
Alvitas — gražus, didelis baž
Lieplaukyj apsigyveno stebu šiaip: jaunikaitis, turėdams netiku
įtaisyta kiekvienam nytkaimis, guli ant kranks ežero
vininkai — Wayman ir peruvijonas atsiliepė prie čekų tautos vadovų tinių nėra.
klinga
daktarė Januškienė. Mat sį kokį laikrodį, armoniką, smui
Chavez. Iškilus jiems 1700 pė sumanydami suseiti kur nors kaimo šaltyšiui atskira lentynaitė, prie plento tarpe Virbaliaus ir Vil
Į
lakių
klebonas
apskelbė iš sakyk ką.... parduoda numerius savo
dų augščiau kalnų viršūnių, pag tartiesi, o gal bus galima susitai iš kur atėjęs žmogus gal, be jo kaviškio. ”Jis garsus savo skaito
los
žmonėms,
kad
prie tokių ap draugams.
Susirinku^ .keliems
riebė smarkus vėjas, kuris jų aero kyti. Čekai noriai sutiko. Bet susi kio bereikalingo sau laukimo, pa mu stebubklingu šv. Onos pa
gavikių
“
šundaktarių
” nesikreiptų 'rubliams, jisai parveža ‘Gundui”
siimti.
Laikraščiai
kas
kart
vis
planus mėtė kaip vilnys į -jūres taikyti bus galima vien tąsyk, jei
veikslu ir paselinu skaitliam di
įmestą kamštį. Kadangi ant ke gu vokiečiai išsižadės savo pri labiau* platinasi ir tarp kaimiečių. delių atlaidų, ant kurių suplaukia gydytis, tai “daktarė” persikėlė į keletą viedrų alaus ir degtinės, pa
Mokykloje mokytojauja moky minios maldingų žmonelių. Yra mūsų Lieplaukę^ apgaudinėti žmo kviečia griežikus, tankiausiai šven
lio buvo vien stačios uolos, tai vilegijų, jeigu pripažįs čekams
nebuvo kur nusileisti, abudu or- daugiau tiesų. Kąs iš tarybų išeis, tojas lietuvis Zaržembatačta. Mo Alvite pradedamoji mokykla, vals nių. Tik vargu tai jai seksis.
tadienyje ir tuomet eina šokiai,
("Lietuvos Ūkininkai”).
ka jisai pritraukti prie savęs vai- čiaus raštinė, ūkiškų įrankių dirb
laivininkai turėjo grįžti atgal.
riksmas
ir užimąs girtų iki švin
tą pamatysime.
19 d. rugsėjo Paryžiuj prasi
tant
tuvė, degtinvarė, monopolis, kelios
dėjo terptautiškas kongresas turin
Bet šie būdai linksminimosi pas
aludes ir turbut, 6 sąkrovėles, kuo
IŠ ŽARĖNŲ, TELŠIŲ PA V. kutiniu laiku pradeda pamažu
MEKSIKA.
nesutelpa. Žadama todėl valsčiuje ne visos su “traktierėliais”.
tis išaiškinti klausymą darbo._ sto
Mieste Meksiko jau prasidėjo atidaryti dar keletą naujų moky
Čia prieš tryliką metų įsteigta nykti, nes kuningai iš sakyklų, da
kos. Kongrese dalyvauja ir ame
Alvito.ir jo apielinkės žmonės,
apvaikščiojimas
šimtamečių sukak klų. Visam valsčiui/ pagal ap
rikonai, bet jie mano, kad tas
galima sakyti, vargo dar nematę. monopolinė, deggtinės sankrova jau ro “lermą” keikdami tuos, kurie
Ameriką negali taip apeiti kaip tuvių tos respublikos neprigulmys- skaitytas žinias reiktų bent ketu Ūkininkai valdo puikią, derlingą davė valdžiai šimtą ir vienuoliką šiuos pasilinksminimus lanko ir iš
Klausymas - prašalinimo tės. Vokietija miestui padovanojo rių mokyklų, kad sutilptų visi vai žemę, o darbininkai dar pusėtinai tūkstančių rublių (ii 1.000 rub.)! vadina juos visokiais vardais: —
Europą,
. k -r
y
bedarbių ku. febai svarbus visti mokslinčiaus Hymbodto stovylą. kai
tebeužsidirba, tik dvaro darbinin Netikėtina, bet taip yra. Žarėnų šiksnotsparniais, valkatoms, nakti
sugrąžino kitąsyk
Didžiausią vargą sintavtiečiai tu kams, ypač Gavronskio dvaruose, parapija kasmetai prageria kuone niais paukščiais, bedieviais. Prisi
tautų gyvenime. Kongresas turi Prancūzija
surasti taipgi kelius apsikeitimo prancūziškų kareivių paimtus sida ri su statymu naujo* bažnyčios. po laisvės metų ir Gavronskio po dešimtį tūkstančių rublių. Tais klausant kuningų pasakojimų, tū
darbo tarp kaimų ir miestų taip brinius miesto Meksiko raktus. Senoji pora metų atgal sudegė. subankrutinimui riestai prisieina. piningais galima buvo įsteigti porą li ūkininkai kaimų: Gudaičių,
gi tarp visokių kraštų, kad viena Prezidentas Diaz iškilmingai prė- Statoma mūrinė, gotiško į
Taip dvarai ligoniams-darbinin- vidutinių mokyklų, o užlaikyti ga Bliuvų ir kt. Liesnitstvos vąls.,
mė
pasiuntinius
Chili
repubhkos,
<
Nors
atsieisianti į 80.000 rubliiį
me sustojus darbui, darbininkai ga
kams jau daktaro nebeduoda ir tie lima būtų kiekviename kaime liau sudarė net tam tikrą naktinę ginkkuri drauge apvaikščioja tokias parapijonys ir nenorėjo J jūrinės gal sau ramiai be daktaro pagel- dies mokyklas. Pakilus apšvieti kluotą miliciją, susidedančią iš
' JUNGTINIAt VALSČIAI ŠIAU- lėtų gaut darbą kitame.
jau savo neprigulraystės sukaktu brangios, sakė: “mums bį rr» bos mirti. Net su duonutę ir su mui, pakiltų ir žmonių gerovė. Ir šešių, penkių ypatų. Priedermės
K RINĖS AMERIKOS.
K. Vidutinis.
ir medinė”, bet klebonas I mlionis ta striuka. Alvito dvare liepos visur tas-pats. .
jos — gaudyti "naktinius paukš
ves.
Ir geriausi draugai tankiai už
Turime liaudies mokyklą ir du čius”, “šiksnotspamius” ir bausti,,
užsipyrę “ihurinė*, • nežiu
CHINAI.
politišką įtekmę susipyksta. Taip
mėnesį darbininkai gavo tokių su
kaimiečių noro. Plytas dir kokie puvusių rugelių, kad jų ir kiaulės mokytoju: vyresnysis — lietuvis, uždedant piningines pabaudas ūki
I atsitiko ir su buvusiu ir dabarti
Atkakęs į Victoria, Britiškoj
jo pagelbininkas rusas. Mokyklos ninkus,. kurie drystų panašius pa
ten mozūrai. Mat
niu prezidentu. Roosevelt, kadan Kolumbijoj, - garlaivys “Empress
ėsti nebenori.
vedėjui paprašius paskirti 10—15 silinksminimus leisti, — pirmą kar
šams
nereik
Visokių
kaimo
inteligentų
Alvi

gi jį trečių kartų prezidentu negali of India” atgabeno iš Pekino ži
' ‘ IŠ VILNIAUS.
duoti
te nemaža, bet apšvietimas visai rub. lietuviškiems vadovėliams nu tą iki 5 rublių, antrą dvigubai ir ■
ma buvo rinkti, nės to konstitu- nią, jog Giiniškame Turkestane,
čia nesiplėtoja. Nėra kam apie pirkti, valsčiaus rinktiniai atsisakė tt. Bet tie tvarkadariai, nemigę
cicja neleidžia, rėmė kandidatūrą prie Maskolijos rubėžių, prieš Chi
Vilniaus policmeisteris pranešęs nantį pietą.
1
dabartinio prezidento Tafto. Po rin- nų valdžią pasikėlė gyventojai. gubernatoriui, jog Vilniuj ant 200
Aplinkiniai ūkininkai • gyvena apšvietimo reikalus svajoti. In dėlto, kad mokytojas nesutiko iš vieną kitą naktį ir nieko nesameI
kimų Roosevelt išvažiavo į Afriką Provincijos sostinėj daug krautu tūkstančių gyventojų yra tik 56 gana turtingai. Stogai tankiausiai teligentės merginos tiktai dailinąs, savo kišenės duoti jiems vieno ki džioję, suiro. Buvo panašios mi
Be licijos ir kitose vietose.
medžioti. Pasilikęs vienas prezi vių išdeginta. Su pinigais prapuolė nuovados (okolodočnikai) ir 399 dengti dekpadėms ar gontais. Lau- dūsauja iš meilės ir pro langus to rublio “magaryčioms! ?”
belaukdamos “roman- magaryčių pas mus, ir kitur Lietudentas Taft susipyko su kitais provincijos iždininkas. Mano,, kad
įtiškųjų kunmgaikščių”; kaimo po-.
šią savo taktika
Roosevelto draugais, o vieną, R<x>- jis
_______
___ _____________
tapo užmuštas.
Sukilėliai iš ka-. rio ir 8 antstolių su jų kanceliari
sevelto įstatytą girių užveizėtąją) įėjimų paliuosavo visus'prasižen- jų tarnautojais — prašo nuovadų

IŠMOTOS.

SS

šb

LENKŲ SOCIALISTŲ VADO sey — 26.000, Iowa
tas žmonių męs tuo tarpu kaip ir je tamsus kaimiečiai, tiesiog nuo tįpbdar^nesusipratę darbininkai to
VAS AMERIKOJ?
Atvykę nfc^hktL Čia tat ir yra plati dir pasilioosavf ano dubo, galėtume
“šikšnosparnius”, kurie fikinin- 1neturime. Sankrovų vedėjai pas arklo miestan atvykę.
New York. 26 d. rugsėjo atke 000 ir tt .Automobilio kaina ap*.,
kams naktimis pridirba kartais pu- 1mus tuo tarpu beveik visi neikiek miestan, gauna sau darbą kokiame vą mūsų apšviestunams, mūsų in- sueiti, pasikalbėti apie savo rei
šakoje ligšiof nesidarba- nors pabrike, vargsta per dieną, tetigenttons. Gana ginčyties tarp kalus, pasiskaityti laikraščių, pa liaus Amerikon Austrijos parla skritai imant $1.500.
sėtinai jaibių. Gerai! Gal būt prekybos
;
geriau, jai mūsų jaunuomenė taip vę, jokios priekybos mokslo nera prakaituoja, kad nors pragyveni sąiręs, ijurie daugiau nuveikiame. žaisti, dorai pasilinksminti ir tt mento pasiuntinys Konrad Dasusnudus ir. atšalus nuo visko, .gavę, kiti gi net tiesiog nuo ar mui uždirbus. Nusidirbęs per^ die Dirva plati, tik artojų jai arti ma Žodžiu, mums reikia tokios vietos, szinski. Jis yra lenkų socialistų
šventadienius, tą vienintelį liuosą klo į sankrovos vedėjus patekę. ną, vakare arba sėdi namie ir nie žą, o ir| tie patįs dabartiniai arto kur męs nenuodytumėm svaiginau- vadovu ir vienas iš geriausių lenkų t DVIEM KOJOM PARŠAS.
laiką, praleistų smuklėse, o pasi Užtat ir vartotojų draugijų san ko neveikia, nes nežino kas veik ją^ vieton tą dirvą gerai išarus, žiais gėralais savo sveikatą, bet kalbėtojų Europoj. Amerikon jį * Iš Vanderbilt, Mich., praneša,
likusi ejie namuose miegotų lovose? krovos, tokių vedėjų vedamos, ti, arba susiradęs sau draugus tik pešasi tarp savęs, mažai ką per, šviestumės, lavintume* ir dorintukad vieno farmerio kiaulė atsiveTiesa, doras žmogus negal už- silpnai tegyvuoja. Iš vieno gerai linksminasi sau kur nors smuklė tai tenuveikia, o toji dirva ir to mės, o drauge ir prie draugijinio Atlankys jis New Yorką, Pitts- dus dviem kojom paršą. Kojos
ginčyt, kad dabartiniai kaimo_jau- pažįstančio vartotojų draugijų gy je. Ir ištiesų, kurgi vakarais ir liau pasilieka usnimis užžėlusi. , gyvenimo pratiptumės. Kalbėda burgą, Chicagą, Clevelandą, Buffa- esą priešakyj. Šiaip jau paršas
mas apie tokią vietą, kaipo pavyz lo, Bostoną ir kitus miestus.
nimo pasilinksminimai yra dori ir venimą Lietuvoje žmogaus, kurs, šventadieniais mūsų darbininkui
esąs visai kai paršas.
dį, turiu omenyje gyvuojančią Vil
kad nereikia juos naikinti. Reikia galima sakyti, beveik visas Lietu dėtis, kur jamdiuosąjį laiką nau
niuje (ir Odesoje) draugiją “Rū
juos naikinti, bet nepanaikinti, t y. vos vartotojų draugijas patsai ap dingai praleisti? Norint atpratinti
tą”. Tai yra Vilniaus lietuvių su
darbininkus
nuo
girtuokliavimo
ir
būdų,
bet
aš
čia
turiu
omenyje
j BARZDASKUČIAI NORI .
ORLAIVIŲ LENKTYNES.
reikia sutverti vieton blogų, pasi lankė ir ant vietos viską matė, su
linksminimus dorus, paremtus ant žinojau, jog tik gal ketvirta dalis kitų nedorų darbų, reikia steng- vieną, kuris, mano nuomone, bene sivienijimo draugija.
GAUT
DAKTARŲ TITULĄ.
Boston, Mass. Pasibaigė čia or
Toliau, apie pačią draugiją, kaip laivių lenktynes. Daugiausiai do
etikos pamatų, kur susirinkęs jau- mūsų vartotojų draugijų sankro ties patraukti juos prie šviesos, bu* tik praktiški ausis. Mano nuo
Barzdaskučių unijos ; mitinge
' nimas galėtų linksmai pažaisti, pa vų ištikrųjų stipriai laikosi, o vi reikia, kad jie pamylėtų kningą ir mone, mums, lietuviams,, ku ji turėtų būti sutvarkyta, ką ji tu vanų, nes 22.000 dol., gavo angli- buvo pakeltas klausimas aųie at
dainuoti, pasiskaityti laikraščių ir sos kitos arba apysilpniai arba vi laikraštį, kurie butų jo šventadie rių Rygoj yra apie 30—40 rėtų veikti ir tt. parašysiu kitą sykį. jonas Claude Graliam VVhite, bet gavimą barzdaskučiams daktarų
niu draugu ir mokytoju-švietėjų. tūkstančių (kiti spėja net ligi 60
kningų, vienu .žodžiu, kur galėtų sai silpnai tegyvuoja.;
jo orlaiviai buvo prancūziški,
titulo. Mat senovėje barzdasku
(“Rygos Garsas”).
Silpną Lietuvos vartotojų drau O kas gi tai gali atlikti? Juk pa- tūkst lietuvių Rygoje esą), reikia
lavintis tarp sau panašių draugijų.
paties pagaminti.
čiai vadinos, daktarais. Atgauda
---- _
Be to męs negalime nieko geres gijų sankrovų gyvavimą galima iš
mi daktarų titulą (tonsuros dak
nio sulaukti iš mūsų kaimo jauni aiškinti tuo, kad mūsų žmonės dar
taras) barzdaskučiai turėsią žinot
nelabai supranta vartotojų sankro
kaičių.
VĖL GIRIŲ GAISRAI. L galvos anatomiją ir mokėt aprišti
Kas dabar gal veikti šitoj pa vų reikalingumą ir naudingumą,
Seattle, VFash. Netoli Lydon žaizdas. Neužilgo Indianopolyje
kraipoj? Mokytojai, veik vienin pertat nepalaiko jų. Bet daugu
vėl užgimė girių gaisrai.
Ugnį busiąs tarptautiškas barzdaskučių
telė kaimo inteligentija, aštriausiai moje kalti tame patįs sankrovų ve
platina smarkus vėjas į visas pu suvažiavimas, jame barzdaskučių
dabojami valdžios, peikti beveik dėjai, per kurių neišmanymą gerai
ses. Ugnis artinami su neišpasa doktorato klausima* . j busiąs ap
negalima, nes valdžia kiekvieną ne reikalus vesti ir einasi sankrovoms
kytu greitumu prie tarpgiriuose svarstytas galutinai ir jaigu liksiąs
kalčiausią susirinkimą gal paskai nekaip.
esančių kaimų, \Vhateon pavietyj. priimtas, tai bus atsikreipta į įvai
Paskolos-taupymo
draugijoms,
tyti slaptu, nelegališku. Bet rei
sudegė jau diktai triobų. Nuo rias legislaturas, patariant įvesti
kia kaltinti ir pačius mokytojus už kiek žinau, sekasi gerai. Bet rei
stolius ugnies padarytus skaito jau tą naują doktoratą.
jųjų
nerangumą,
tinginiavimą kia pastebėti, kad daugelyje vietų
milijonais dolerių.
ir
perdidelį
prisirišimą
prie apmokamąsias tose draugijose vie
alučio ir degtinės. Apart mo tas užima dažniausiai ne lietuviai.
NAUJI PADAVADIJIMAI
kytojų, kaimo jaunimo palaikimas Kodėl taip? Spėju, kad neatsiran
WISCONSINE.
EXPLIOZIJOS.
hirėtų rūpėti ir kuningams. Jie da lietuvių, galinčių užimti tas vie
Nuo
I
dienos rugsėjo uždrau
Lmton, Ind. Vandalia anglių
. arčiau stovėdami. prie kaimiečių, tas. Ręikia žinoti, kad vesti drau
sta
gerti
vandenį
iš tų pačių indų.
kasyklose 14 d. rugsėjo atsitiko
tankiai sueina su jais ir dar vis gijos reikalus gali tik tos šakos
Tas
daroma
apsisaugojimus
nuo
dujų expli?zija, kurtos vienas dar
turi šiokį-tokį užsitikėjimą, jie specialistas, o mums jų ir trūksta.
limpančių ligų. Visose mdkyklpbininkas
tapo
užmuštas,
vienas
mir

galėtų daug padaryti. Bet mūsų
Kaip matome tat,, trūksta mums
tinai sužeistas, o penki sužeisti se, gelžkelių stotyse ir visose vie-.
kuningai moka tik griauti, o vie atsakančių ir vartotojų draugijų
sunkiai, bet ne mirtinai. Ok>j bu šose vietose turi būt vanduo už
toj sugriauto nieko neduoti. Tur sankrovoms vedėjų ir buchhaltevo 300 darbininkų, bet keli buvo dengtam inde su kranu, o savo
būt mūsų kuningams koktu vienytis rių, trūksta ir paskolos-taupymo
pasiųsti į kitą olos galą, kitaip daug stiklą tur turėti' kiekvienas norin
su prasčiokais; jiems miela vien pas draugijose tarnaujančių specialistų.
daugiau butų evpliozijos aukų bu tis gerti.
turtinguosius ūkininkus puikiai pa Žodžiu, mums trūksta žmonių, pri
Važiuojani j ;Wiscdnsiną tegul
vę.
važinėti pasilinksminti. Taigi nėra deramai prisiruošusių > darbuoties
į nes be jo reiką jauijuomenei ko gero nuo prekybos šakoje.
F. Mikoldinis.
kės trokšti.
kitų tikėtis, reikia kiek galint ap
Mūsų kaimiečiai, kiek galėdami,
NUSIBANKRUTINO RAŠTI
sižiūrėti patiems.
stengiasi pramokyti savo vaikelius,
NINKAS.
Ir ištiesų, jau šioj pakraipoj pa kad nereikėtų jiems užaugus žemę
I New Yorko majoras Gaynor,
NUPLAUKE SU NIAGAROS
Nno York. Žinomas Amerikoj
daryta pradžia. Veiklesni tautie knisti, vargą vargti. Daugelis lei kuris buvo pašautas 9 rugpiučio
VANDENS PUOLIMU.
raštininkas Gaspar \Vhitney pra
čiai surengė gražius pasilinksmini džia sūnūs į gimnazijas, bet daž d., dabar yra tiek jau atsitaisęs,
nešė teismui, jog nusibankrutino, ..Niagara FaUs, N. r*' Kapitonas
mus? Privesiu čion vieną atsiti niausiai duoda jiems baigti tik ke
kad vaikšto su savo šeimyna.
taigi negali jis skolų užmokėti. Chas Larsen, 19 d. rugsėjo su sa
kimą, kuris, kaip manau, bus dau turias klesas ir verčia seminarijon
Tik
išrodo
truputį
lyg
pasenęs.
Skolų jis turi $36.157, daugiausiai vo motoriniu laiveliu laimingai
geliui žingeidus.
stoti. Gerai, jai vaikinas turi pa
kaltas Amerikos pasiuntiniui Pa nuplaukė amerikoniškoj pusėj su
28 d. rugpjūčio Ašmoniškių kai šaukimą ir , paklausęs tėvų, eina Paveiksle nuo kairės į dešinę sto
ryžiuj Baconui, nes $29.000. Visi Niagaros vandens puolimu. Netoli
me, Liesnitstvos vals., pas ūki seminarijon; bet jai vaikinas ne
vi: Norman Gaynor, Helena Gay
minėto raštininko turtai verti $75. puolimo smarkus vandens tekėji
ninką A. Misevičią atvažiavo iš nori eiti seminarijon, o tėvai ne
mas buvo apvertęs jo laivelį,* bet
Naumiesčio kningyninkas Leveckis duoda daugiau piningų gimnazijai nor, Gertrude Gaynor, Majoras
Larsomri pasisekė jį vėl atversti.
su kinematografu, rodyti krutan baigti, tai kur tuomet tokiam ne- Gaynor, Gaynorienė, Vingutienė ir
Policija norėjo jam neduoti plauk
NUOSTOLIAI UGNIES
čius paveikslus. Turi leidimą va dasimokinusiam dėties ? Pasilieka
ti.
r IrVingut
,
PADARYTI.
žinėti po visą, Suvalkų guberniją tuomet tik kelias į aptieką ar į ko
ir žada apvažiuoti daugelį vietų. kią raštinę. Ir visi tokie vaikinai,
Rugpjūčio mėnesyj Jungtiniuose
Labor) visose Suvienytose Val
VAIKŲ PARALYŽIS.
. Susirinko apie šimtas žiūrėtojų Lietuvoje vietos negaudami, iškeValsčiuose gaisrai pridirbo nuosto
SENA STUDENTE. •
stijose 1906 metais buvo išviso
_____
____
Providence, N. J. Čia
tarp
vai- lių ant 21.500.000 doL; per ašvien bernaičių ir mergaičių. Kur liauna Rusijon, kur vargais nega
vbskįtą tikėjimų parapijų bet or- kų platinasi liga paralyžis. Buvo tuonius šių metų menesius 148.000Columbus, Okio. Pastojo; kaipo
buvęs nebuvęs, atvyko ir kun. J. lais prasigyvena, visai ten apsi
' Kutas, nesenai ištrukęs iš semina- gyvena ir nevienas jų užmiršta PANAMOS FORTIFIKACIJA. ganizacijų 212230; į jas prigulė- jau F22 apsirgimai. Iš apsirgusių 000 dol.; nuostoliai pridirbti gi- studentė į čianykštį valstijos uni
Prezidentas Taftas, atsidarant jo parapijonų 32.936.445. Tokiu mirė rods tiktai 3. bet išgijo tik de- rių gaisrų čia nepriskaityti, o jie versitetą 80 metų moteris A. t).
. rijos mūrų. Čia, matomai, kunin- Lietuvą. Kas kita, jai mūsų kai
Wenship. ’ Vėlai sumanė giliau su
gėliui rūpėjo ne kinematografas, miečiai leistų vaikus ne tik į gim kongreso posėdžiams, paduosiąs būdu didesnė pusė žmonių (81-f šimtą apsirgusių dalis. Iš pradžių taipgi milijonais skaitomi.
bet kas ten daugiau.... Susivadi nazijas, bet ir į prekybos ir ko kongresui sumanymą paskirti 2 279.988) Amerikoje visai nepri-^iga griebė žindančius vaikus, damokslais susipažinti. Bet mokinbar ji griebia jau ypatas iki 20
no visus kambarin ir sakė padary mercijos mokyklas. Jai męs tu milijonu dolarių Panamos kanalo klauso į jokias parapijas.
tiesi mat niekada ne per vėlu,
siąs “baikų”. Bet vieton “baikų”, rėtumėm šiandien gerą būrelį bai fortifikacijoms įtaisyti. Šita suma
jaigu kas nori mokintiesi. Į
Įvairių protestantiškų parapijų metų.
KVIEČIA KOVON.
ar, atsakančios rimtos prokalbėlės, gusios tokias mokyklas jaunuome turėsianti būt tnojaus vartojoma. bendrame skaičiuje 212.230 buvo
Orlaivininkas Graham White, ku- lumbus atkako šita moteris iš Mipradėjo, kaip vienas kuningas iš nės, nesiskųstumėm, kad trūksta Apskriti Panamos fortifikacijoms 95.6*8 ir jų turtas buvo apkairis lenktynėse Bostone laimėjo di chigano, kur ji lankė vasarinę moAMERIKON ATVAŽIAVO
kyklą.
I U' f)
sireiškė, veik paprastą, nuolat gir mums sankrovų vedėjų, buchhalte- aprokuoja 14 milijonų dolarių lotaa 935.942.578 dolarių. Kadžiausias dovanas, pakvietė kovon
CHINIJOS
CIESORIAUS
dimą bažnyčiose, “gromuliojimą rių ar kitokių specialistų prekybo Pagal Tafto — Amerika turi pilu: alikiškųjų parapijų bei organizavisą Amerikos karišką laivyną.
DĖDĖ.
katekizmo”, ir kritikavo kokią ten je. Mes jų turėtumėm užtektinai. tiesą fortitikuoti Panamos kana ijų buvo 12482, jų turtas buvo
Jis sutinka, kad į jo orlaivį šaudy
RAŠYTOJA APAKO.
kningelę. Iš to juokės dagi bo Ir ne tik vartotojų sankrovos gerai lą. Fortifikacijos turėsią būt įtai įkainotas 292.638.787 dolarių.
tų aštriais kanuohų šūviais, reika
Ponia
Mary Raberts Rinehart,
belės. Nusibodus klausyti, keletas tuomet pas mus gyvuotų, bet tu sytos ir ant salų ties ineigą ; . isų tikėjimų parapijų bei organilauja vien, kad ir jam leista butų Amerikos gan žinoma rašytoja,
jaunikaičių stačiai užprotestavo, sa rėtumėm ir privatinių saviškių Panamos kanalą.
:acijų turtas 1906 m. išnešė $1iš orlaivio metyti į laivus expliopaskutiniu laiku: pradėjo nieko
kydami: “susirinkome męs čia pa pirklių.
duojančias bombas. Žinoma, kad
-57 575-867nebematyti Ji su savo vyru va
silinksminti, pažiūrėti paveikslų,
jo pakvietimo laivyno užveizda ne
Protestantų parapijos užlaikė
Turime dabar ir Lietuvoje pre
žiuoja Vokietijon gydytus. Tabet ne pamokslo klausytų, nuro
ŠVEDAMS NESĄ REIKALt
priėmė. White yra anglijonas.
1906 m. 165.128 nedėldieninių mokybos mokyklų. Yra Kaune, Vil
dinėdami ląįdą, ką ir kaip reiktų
VAŽIUOTI
AMERIKON.
cyklų,
kuriose
buvo
1.
564.821
niuje, Žagarėje, Bauskėje. Rei
prakalbčtiį susirinkusius. Tas labai
Švedijos generališkas konsuli; terdėtinių bei mokytojų ir 13.018kėtų tat, kur kam arčiau, leisti vai
nepatiko kuningėliui. Su vienu
SANKROVA PILVE.
kus mokyties į tas mokyklas. Ke Amerikoje Lagerkranz davęs pa I34 mokinių. Katalikiško* para
^kaimiečiu vaikinu šoko į ginčus,
letą metų pasimokęs ir tą moky tarimus Švedijos valdžiai, kad j pijoj 1906 m. turėjo II.172 nedėlS
t.
Josefh, Mo. 15 rugsėjo mi
bet gavęs gerokus atsakymus, pra
klą baigęs vaikinas turės gerą duo stengtųsi sulaikyti švedų emigraci lieninių mokyklų, kuriose buvo
rė
hospitalyj
negras.
Padarius
dėjo jį vadinti piemeniu, kad dryną ir nereikės jam bėgti Rusijon, ją Amerikon. Švedijoj, sako jis. 52.470 perdėtinių bei mokytojų ir
sekciją,
jo
pilve
atrasta
čielas
rin
sta kritikuoti lamingų darbus, tai
nes ras sau šiltą vietą ir Lietuvoje tiek pat yra progos užsidirbti pi 1.481.535 mokinių.
kinys
visokių
daigtų,
buvo
čia
:
esąs nekatalikas. Visi pasipiktino
I
ningų, kiek Amerikoje. Švedijoj
125
visokio
didumo
vinių,
du
ge

Apskritai
Amerikoje
protestan

tokiu kuningo pasielgimu. Prasi
geri esą įstatymai, tik nesą pakak tų yra daugiau, negu katalikų:
ležies gabalai, trįs geležiniai bur
(“RygosGarsas”).
šalinus jam, viskas ėjo kuogeriautino darbštumo ir prisirišimo prie protestantų — 20.287.742, katali
bulėliai, 50 d vyninių špilkų, 150
sia] Tautiški šokiai, dainos....
darbo, kas yra Amerikoje. Šve kų — 12.079.142. Tačiaus dau
plaukams špilkų, 45 guzikai, 40
Krutanti paveikslai išėjo blogai,
dijoj nesą pakaktinai praktiško gi aus yra katalikų negu protestan
akmenėlių, 30 paprastų špilkų, 40
bet nemačiusiems, tokių “šposų”
Ko mums dar reikia? vedimo darbo, nesą gerų amatų tų šiose valstijose: Arizonoj,, Cadivoninių vinučių, 10 slyvų kau
kaimiečiams, jie labai patiko. Da
mokyklų; Švedijoj baigę mokslus lifornijojį Colorado, Connecticut,
lelių.
— Visi daigiai svėrė 5 sva
bar ten žmonės atvirai sako, jog
Nesykį tenka girdėti užpuldinė žmonės esą daugiausia pesimistiš Louisianoj, Maine, Massachusetts
rus.
Kaikurie buvo pilve kelioliką
kuningai nieko tverti nemoka, ar
jimai ant darbininkų, kad jie tam ki filosofai ir apie gyvenimą ne (šitoj valstijoj katalikų 1.080.706,
metų.
do vien kitų gerą darbą.
sus, ištvirkę girtuokliai ir tt Ne maną. Jaigu į tai viską Švedijos o pfotėstantų 449.358), Michigan,
Pirmas toks atsitikimas pas mus.
■ ,
žinau, ar šitie užinetinėjimai dar valdžia atkreiptų akį ir mažintų Montana/ Nevada, New HampGeistina būtų, kad ir kitose vieto
bininkams teisingi,, ar ne, nes ma- skaičių nepakakintų, tai pakiltų shire, Nėw Jersey, New Mexico,
PER
DAUG
DRABUŽIŲ
se būtų rodomi krutanti paveikslai,
žai tepažįstu juos, tat ir tvirtinti — šalies pramonija ir darbininkai ne- NeW York (šitoj valstijoj katali
DĖVĖJO.
nes jie pritraukia kaimietį. .
taip ar ne — negaliu.
bavažiuotų Amerikon, nes Švedi kų yra 2.285.768, o protestantų
New Yorke trečioj avė. ėjo ga
V. Krivaitis.
Leiskime, pavy edin, kad šitie joj būtų daug geresnis gyvenimas. 1.237.9^), Wisconsin ir Wyomna storas žmogus, policijai jis pa
tvirtinimai ir būtųi teisingi. Tebuing. Visdse kitose valstijose disirodė per storas, taigi ji pasekė
1
nie taip. Jai taip ištikrųjų butų,
dėlė” dauguma protestantai.
paskui jo ir ties policijos stotim
Trūksta mums žmo nevienas gal jusi, skaitytojai vi PRASIŽENGĖLIS IŠRINKTAS
paprašė užeiti vidun. Ten ji nurė
TSAI
HSUN.
m: 1 vi -----------są kaltę už tai suverstumet ant pa KANDIDATU KONGRESAM.
nių.
Chinijos ciesoriaus dėdė Tsai dė ir atrado, kad jis dėvėjo: dvy
čių darbininkų. Aš gi bet šitame
Loudou\ K. Čia likosi kandida PREZIDĖNTUI TAFTUI SU- Hsun 19 rugsėjo laivu “Mandžiu- liką sermėgų, šešias poras kelnių,
Paskutiniais metais Lietuvoje, klausime kitaip į visą dalyką pa
n KARO 53 METAI.
tu kongresan _ išrinktas Coleb
ria” pribuvo į San Francisco. Ke vieną kamzelką, vieną nedabaigtą
kaip grybai po lietaus, pradėjo žiūrėčiau. Tegu bus darbininkai
-------- ...........z...,
Powers. Jis už užmušimą demo
15 rugsėjo Taftui sukako 53 me lionėje esąs susirgęs, gavęs bron moterišką sijoną. Tuos daigtus
dygti vartotojų draugijos. Vos ir tamsus ir girtuokliai, ir šiokie
^agĮFJZVZ^-7.^
kratiškojo gubernatoriaus Goacbel tai amžiaus. Taftas gavo .daugy chitą. Amerikon jis atvažiavo po jis buvo pavogęs.
* keli metai tepraslinko nuo pirmųjų ir tokie. Bet ar galima juos kal
buvo teisman atiduotas. Tris kar bę pasveikinimų, tarp kitųl ir nuo litiškais tikslais.
vartotojų draugijų Lietuvoje stei tinti, kad jie tokie, o ne kitokie.
tus teismas rado jį kaltu, bet jo Anglijos karaliaus Jurgio V.
rašius nemaža apysakų,
gimo, o jau šiandien męs turime jų Taigi, kad ne. Jie nekalti, kad
AUTOMOBILIAI.
apginė
j
ams
pasisekė
bylą
atnau

kutinę
Į “The Windov
daugiau kaip šimtą. Matyt tat, kad per savo neišmanymą tais, o ne ki
NORĖJO STUDENTES SUDE
Amerikoj vis mažiau vartoja VVhite Cat” (Baltos F
vartotojų draugijų skaičius per tais, gyvenimo keliais žengia. Kal jinti; ketvirtoj byloj prisaikintieji
ma arkliai. Dabar net farmeriai gas)
GINTI
keletą metų dar žymiai padidės. ti gi labiau tame ne patįs darbi- teisėjai negalėjo susitaikyti. PoCENSUS BIURO ŽINIOS.
Andoner, N. H. Po miegan vietoj arklių perka automobilius.
Be to, jau. turime Lietuvoje ir po ninkai, bet mūsų apšviestunai, dar- wers išsėdėjo 8 metus kalėjime.
lYeuintigton, D. C. Censu* biu
čių studenčių Practor Academijos Vienoj New Yorko valstijoj yra
rą
dešimčių
taupymo-paskolos bininkų vadovai ir švietėjai, kad Jis pirma buvo valstijos sekreto*
ras
pagarsino, jog laike paskutinio
NAMŲ PAGRAŽ
IMO
automobilių,
butu nesugautas vyriškis bandė vartojama 60.000
draugijų. O ir jų skaičius, ne nepasirūpino pastūmėti darbininkų riumi.
gyventojų suskaityrno mieste CleKURSAS.
ugnį sukurti ir tokiu budu triobą kurie verti $600.000.000. Kitose
abejoju, kaskart didinsis.
į kitas gyvenimo vėžes, kad nepa
veland buvo 560.663 gyv.; 1900
Columbia
padegti. Triobos prižiūrėtoja prie valstijose irgi vartojama ne ma
Kaip vartotojų draugijoms, taip traukė jų prie šviesos ir susipra
m. jų čia buvo tik 381.768. Toitiu
TIKINTI
ŽMONES
AMERI

ža
automobilių:
Californioj
—
►jo darbo užtiko ir jis ją primušė,
ir taupymo-paskolos draugi joms timo.
budu Cleveland gyventojų skaitliuKOJE.
35.000, Illinois — 27.500, Penn- kaip gn
reikalingi buchhalteriai, sankrovą
Tik prisižiūrėkime gerai darbi
|
Kurse
vedėjai, kasininkai ir tt. Pridera- ninkams, jų gyvenimui.
Pagal valdžios skaidinių (ji irtį pralenke jau Phtsburgą.
mai gi prisiruošusių užimti tas vie-Į (Mūšy darbininkai, tai k

1$ AMERIKOS.

"Viltis” praneša, kad rugpjūčio buvęs pradinėse khasose, tai ipasida o nori po sunkaus darbo metus kaip savo mokslo pasekmes pasilei nam skyriui
į laiką prisižiumo ir tepliojimo, .modeliavimo ir pramonės. Męs turime geisti lai
rė ta mokykla popui iariškacdr visoj kitus pasilsėt ir šio-to pasimokyt, džia tarpe ūkininkų savo valstijoj rėt. Tuom pa
laiku ląnko lekgražaus apstatymo daigtais kam mės ant žemės, paliktame dangų 20 d., teismui paliepus, suimtas
Ceikinės klebonas kun. Sopara. Amerikcj žinoma. 1>i g*. M viena tai Važiuok į Valparaiso univer ir abelnai po visas Suvienytas cijas 2 kart sekaitėj po 1 valandą
barių.
kuningams, lai jie ten eina!
tinė .nckykla, kuri gOi mokiniams sitetą, ten pragyvenimas pigus ir valstijas, kad parvažiavęs Lietu ir laboratirijoj/ po dvi valandi per
Turime kovoti už moterų tiesų Kun. Sopara kaltinamas esąs už
lietuvių propagandą ir separatiz- duot mokslą ir pragyvemtaą už įstojimas lengvas, neatsakys
von bent iš dalies pritaikyt šitą tris dienas. |
lygybę — emancipaciją.
metodą.
Pažinę ant savęs rusų jungų, mą, už priešvaldišką agitaciją savo $1.51 centą sevaitėj Ifr daė iš to visados rasi sau vietą.
LEDO SUVARTOJIMAS
Likusį laiką iki sval. pašven
turėti pelną lokį, kadi per <*6 me
Bet jaigu manai išmokti ten
X
- AMERIKOJE.
Ne vieta čia gilintis į darbus čia dirbtuvei Toki vasaros stu
ir atkeliavę į šią laisvą šalį, turi parapijonų tarpe.
tus savo gyvavimo šP mokykla iš • amatą, tai apsirinki.
Ten jo Agrikultūros fakalteto. Kas no
dentai gali lankyt ir kitus kursus
Suvienytose Amerikos Valstijose me budėti, idant ir šis kraštas nenusamdytos bakūžės *1 1J1 moki kio amatninko, praktikos žmo
rės
plačiaus
apsipažinti
su
darbais
pakryptų,
tapkime
ūkėsais
šios
ša

agrikultūros skyriuj, kokius j m*: pa
per metus suvartojama 37 milijo
Jaigu manai, ir vaisiais darbo šitos mokyklos,
“Draugas” aiškina serantoniečių nių užaugo ir dabar vert# į $2. gaus neišmokina.
lies.
Balsuodami,
turime
blasuoti
sirenka, bet tik kaipo klausytojai
nai tonų ledo. Iš to skaičiaus 15
bylos dėl bažnyčios stovį. Scran- 000.000 su 5.000 su viršum studen kad daug angliškai išmoksi. taip
į
\
milijonų tonų yra darytinis ledas. už atstovus tikrų darbininkų par toniečiai, negaudami kuningo, ra tų. Mokyklos abelnai. pačios per pat apsigausi: ne vienas studentas lai perskaito mano straipsnį Lie ne studentai.
tijų, kurie prigelbėtų pagerinti
tuvos laikraščiuose ūkininkų - rei ,’Už šį kursą reikia mokėįi; i gy
šę prašymą į Washingtoną, iš kur save neužsilaiko ir reikalauja pa Valparaiso universiteto iš patyrimo kalams pašvęstuose po antgalviu/ ventojas • valstijos
darbininkų būvį.
VVisconsino
NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ Antras kalbėjo F. J. Bagočius gavę atsakymą, kad, jaigu jie yra šalinių įplaukimų padengimui iš man sakė: tiesa, išmoksi grama “Lietuviams ūkininkams”. - * $10.00, gyventojas ne \Viscontiką, bet kalbos ir ištarimo, iš
katalikai, tai turi pasielgti sulig laidų.
Douglas, Ga. Pasažierinis trau apie lietuvių istoriją.
Tikslu mano sukinę j imosi apie sino valstijos $25.00.
Bebaigęs
Gana
bus
rašyt
apie
geras
pu

moksi
tiek
kiek
ir
namie
pas
save
katalikų bažnyčios įstatymų tuomet
kinys Florida & Georgia geležin
aprik
uitu
ros
fakultetą
buvo
ypač
tkyrių
bėgyje
10-ties
sevaičių
leng
ses šios mokyklos; daug jau apie ant lietuviško burdo bebūdamas”.
T"
kelio užbėgo ant skersai relių
ti*.. vyskupas duosiąs kuningą.
vai gauna vietą pagdbininiko ve
pieninykystės
skyrius
universiteto,
t
š
Geriausias būdas išmokt angliš
“Tuo tarpu teisėjas New- tai buvo rašyta.
važiuojančio automobilid, kuriame
GAR0NER, MASS.
Aš
čia
noriu
atkreipti
atidą
ant
kai
tai apsigyvent pas anglus kad apsipažinus su jo darbai* lėjo pieninės su atlyginimu apie
comb
apskelbė
tolesnį
nagri

buvo miesto majoras su dviems
Iškilo nesutikimaii tarp S. L. A.
atkreipt atidą - visų - lietuvių ku ?6o.oo mėnesyj.
J ‘ /
nėjimą bylos apie parapijos silpnų pusių, kurias turi ši mokyk ir mėginti visą laiką kalbėt ang
draugais. Majoras tapo ant vietos 156 kuopos ir D. L. K. V. drau
rie nori amato makyties, ypač tų, 1 Kuršas Žiemos laikg.; h 3-čio
la
ir
duoda
tuos
silpnumus
liškai.
turto globą, o tatai tik paro
užmuštas, o vienas jo draugų gystės. Mat, D. L. K. V. drau
mokiniams. Lalis, Ilgaudae ir aš
Man rados, mes užtektinai tu kurie mano gryžt JJetųvon. Tiems lapkričio atsidaro žiemos kursas
do,
/jog
“
parapija
”
(suprask
sunkiai sužeistas.
gystė buvo ant vieno čarterio su
rodi jų važiuoti į Wisconsino Uni<- ir tęsias trįs mėnesius tai įyra iki
priešingoji vyskupui dalis) buvome pirmutiniai, kurie aplan rim abelnai apsigrabaliojuūų mok
S. L. A. 156 kuopą. Dabar drau
versitetą ir pastot į pienininkys Sausio 27-tos d.
dar toli-gražu neatėmė baž kėme šitą įstaigą ir užregistravo sluose vyrų, bet mažai turim spe
Hold, Mo. Netoli nuo čia su gyste užsispyrė atsiskirt nuo kuo
tės
mokyklą agrikultūros fakul
šis kursas duoda platesnį paži
nyčios nuo vyskupo; parapija me pirmą mokinę lietuvaitę vardu cialistų, profesionalų, amatninkų.
simušė du geležinkelio traukiniai. pos. D. L. K. V. pirmininkas
teto.
O1szewska.
V
akacijom
atėjus
J.
nimą išdirbinio sviesto, surįo. viso
Lietuviškose spaustuvėse po ke
(suprask prielankioji’ vysku
Prie to viena ypata tapo užmušta, J. Jvonaitis išrada,Tkad esą ne
pui dalis) vienu balsu.nutarė Ilgaūdas nuvažiavo savo vakaci- lis laukia už viens kito pačių, kad . Išmokęs pienininkystės ne tik kių rūšių: šveicariško, limburo 19 sunkiai sužeista.
gerai būti po vienu čąrteriu. Vie
išnaujo atiduoti bažnyčios tur jas tenai praleisti ir parašė para gauti lengvą darbelį prie offiso ką ne busi daugiaus be darbo ’er, amerikoniško apvalaus ir ke
nok daugumas nori,
būtų po
tą vyskupo globai, paliepė iš-| ginantį straipsnį “Lietuvon”, jog bet ar tas pakelia ir ar pakels šioj šalyj, ir turėsi gerą užmo turkampio. Mokina čįa atskirt
Cairo, III. Prie Bech Ridge senovei krūvoj, nes pigiaus išeina
”
rinktai komisijai iškrapštyti iš yra gera mokykla ti«M kurie tu- lietuvių gerovę? Pas mus jau kestį, bet jaigu Lietuvon kada grietinę iš pieno ir suteikia vis
susimušė du gelžkelio traukiniai. visiems mėnesinė mokestis. II d.
parapijos
namų “gaspadorių” ri nors biskį piningų, o nori pra per daug yja pamokytų, bet dar nors sugrįši, tai atneši neapsako kam moksliškas pagrindas, vasaros
Prie to keturios ypatos tapo už Rugpiučio L. L. K. V. dr-jos su
Jurkų,
Apanui
uždrausti simokyti pradinio mokslo ypač ra ne daug išmokytų ir gal būt dėl mai didelę naudą sau ir visai 10-sevaitinis kursas tik supažindi
muštos, o dvi sunkiai sužeistos.
sirinkimas buvo labai triukšmin
to toki nesutikimai viešam darbe. Lietuvai. ..
na su mechaniška dale darbo.
vadinties šv. Juozapo parapi šyt ir skaityt
gas. Buvo nurodoma daug nege
Toliau,
gabiam
.
organizatoriui
Gerai
komercijos
mokytojas
Lie

Ant visų kitų skyrių, ir abelnai
jos prezidentu, o jo komite
šis 3-jų mėnesių ;kūfsas supa
rų pirmininko posielgimų,1 kame
tui rinkti parapijos vardu pi ten pasipainiojus, skaitlius moki pojoj, P. Jagodawsk: pasakė, kad į šį universitetą, kaip kad ir į žindina su chemija tiek, kiek
jis kuopos ar draugijos reikalus
ningus ; kun. Klenauskas pra nių pradėjo didint’.es, o d?b?r jau mokytas o ne damokytas tai para kiekvieną valstyjos universitetą reikia susidurt su ją pieninin
atlikdavo vienas *bc visų žinios.
zitas draugijos.
Išmoksta šiek> gali įstoti tik baigę gimnazijas kystėj: čia supažindhi* su budais,
puolė, kaip kirvis vandeny- siekia 100 suviršum.
Vienam draugui pasakius, kad
Tarpe studentų ten yra ketu tiek ir nori užimt vietą profesijo-• (Highschool) arba lygias jomsmo- kaip ištirt, kiek % tūlas pienas
U Tampa. Fla.. Nuo 9 sevaičių pirmininkas panašiai negali elgtis.
“Draugo”
redakcija griežtai rios kuopos įvairių ^organizacijų:> nalo, bet neįstengia, nes mokslo> kyklas, į pienininkystės skyrių, turi grietinės ir kiek iš to pieno
streikuoja čia 12.000 cigarų dirbė J. Jvonaitis su kumščia davė jam
trūksta.
kaip ant laimės, priima bile vie bus sviesto. Taip gi mokina iš
jų. Darbininkai reikalauja pripa į krūtinę ir bemažą-ko nekilo di tvirtina, kad Scrantono lietuvių
K. A., kuopa Ti M.Dm Moksl
Štai
yra
Cfoicagoj
vaikinas,
gy

ną pabaigusį pradinę mokyklą, ži tyrimų caseino, išdirbystės sūrių
bažnyčia
liksianti
1
vyskupo
glo

žinimo unijos, bet darbdaviai ne desnės peštynės. Prie to reikia
eivių Apšrietos draugija ir jai ne vena ant Town of Lake: pabuvo nantį perdėm visą aritmetiką ir visokių veislių.
boje.
sutinka.
pastebėti, kad šis pirmininkas yra
klystu, L. S. S. kuop
Valparaiso universitete du ar tris turintį 16 metų.
socialistas.
čia yra toki kursai kaip: ste
lietuvių mėnesius, dabar vaikščioja po
Pasidarė čia ceni
Išlygos gyvenimo čia yra sun rilizavimų, pasteurozavimas, pie
Ar-gi negalėtų draugija išsirinkt
La Crosee, Wis.
Pasibaigė
"Kataliko” redakcija nurodo Su- mokslaeivių Amerikoj. S. L. A. žmones ir sakosi esąs daktaras. Ir kesnės negu Valparaise. Rūmai no ir grietinės ir tt.
čia streikas darbininkų meržių geresnį pirmininką, tuomet vėl bū
sivienyjimui Liet. Rym. Kat. A., 24-tas seimas paskyrė $200 00 Vai jai neklystu, jau du metai kaip brangus, apie $2.00 už kambarį
"-Draugas.
dirbtuvėse ir 200 darbininkų sugrį tų ramu.
Apart to, per šituos 4 mėnesius
vien iš to gyvenimą daro. Ir koks sevaitėj vienam; žinoma piginus
kad jo reikalai visai* užmiršta or paraiso mokinių knygyųpi.
žo darban nieko per ilgą, besitrau
duoda supratimą apie mechaniką
Tas
puiku
naudinga
Ir
reikalin

jis gali būt daktaras du ar tris mė atsieitų užimant vieną kambarį
gane
ir elektriką. Išmokina valdyt ir
kiantį nuo birželio mėnesio streiką
“Niekas, — sako — apie tos ga yra, bet Susivienyj imas* tūrėtų nesius mokinęsis Valparaiso uni dviese; valgis taipogi nesulygina
neiškovoję.
sutaisyt
mašinas tiek, kad žinotų
organizacijos reikalus nei ra visados žiūrėti ir neduoti knygy versitete? O j’s matomai užtek mai brangesnis negu Velparaise
ir
galėtų
pats pataisyt, jjrigu kęs
žūti nes tinai praktikos turi kad ir po šiai
Atgavus Lietuvoje spaudą, Lie
šo, nei prakalba. Kaip tik nui išnykti ir $200
— ne pigiau $2.50 ant sevaitėj. Šią nors jo dirbuvėj pagenda.
f Kantas City, M o. Kalnaka tuvos laikraščiai visai buvo pradė
privatiš- dienai gyvenimą iš to daro. Ar
organu paliko “arcikatalitaš- knygyną tur būt
vasarą buvo parengta valgykla pa
Prieš pabaigimą studentui pave
siai pietvakarinio apskričio an ję ignoruot Ameriką ir Amerikos
stu- toks nėra draugijai parazitu, ar
kas” “Draugas” — .viskas koše rankose pačių
ties universiteto studentams kur dama visa, pieninė tvarkyti ir dar
glių kasyklų susitaikė su kasyklų lietuvius. Jai kada žiūrėjo į tą
nes
yra
jis neužkerta kelią tikram profe- jis pats sau patarnauja todėl ga
taip ir užmigo, kaip su ranka dentų. Gal taip
bininkus valdyti, kad praktiškai
savininkais ir priėmė unijos kon tolimąją šalį, tai vien gal to dolietuvius sijonališkam daktarui niekindamas
atimta. Ir pats organas tuo jau mazgas, kuris
lima
pramisti
ir
su
mažiaus
pinin

išsilavintų,
suprastų ir žinotų kotraktus. Darbai prasidėjo kasy- lario dėlei.... Nuo spaudos atga
dva- aną, o girdamas save? Gal būt tai
dalyku nesirūpina. r O prieš mokinius tarpe savęs(
rudenį ir kios pareigos yra manageriaus pifegų,
bet
kalbama,
kad
» klose nuo pereito utaminko. Sulvg vimo laikų lietuvių laikraščiams
ra- per daug pasakyta bet dar nesima
seimą žadėta visko labai šią, visų ten esančių
žiemą šį valgykla bus atvira tik: ninės ir kokioj tvarkoj darbas tu
unijų kontraktų, algos pakeltos 3c meilesnės patapo žinios iš kokio
gina
skaityti
to, kad buvęs Valparaiso univer
daug”.
ri būt atliekamas.
už toną ir 5c “Long Wall”. To- nors rusiškojo Zaicholustjevo, ne
lenyjimo sitete ačiū mokslui, kurį įgijo studentėms.
Pamindamas
Pats laikraštis, anot Kataliko'
lėšas
gyvenimo,
. liau galinčius užgimti nesutiki- gu iš Chrcagos, Brooklyno, New
Aš
paduodu
užmesti,
Kas šiuos du kursų pabaigia,
verkokia duotus $200.00, ngs nifl
tenai, butų užėmęs vietą
Hkęs nebe laikraštis,
-y.;mus nutarta palikti išrišti ka- Yorko, Philadelphios ar kitų mies
ten esančiose val- gauna paliudyjimą arba diplomą,
jaigu
valgytum
mokinu
jog
Vai
pa
raišo
HttMn
tą
pagyrimo.
Yra
rimtų
vy

tai puodkele, pcpįęra
sykių Kongreso inspektoriui. Jaigu tų lietuvių gyvenimo. Lietuva — šia . o turinys nusmukęs nuo koto' knygynas yra ne tvaS anaiptol rų, kurie ten pabuvę, į kitas mo gyklose, kurios duoda labai gerą kuris užtikrina jam vietą mana* kasyklų savininkai uždarytų kasy motyna tapo tikra močeka savo iš — Konkurentų gražiai mokama ne; — kiek aš žinda
lygynas, kyklas įsigauna ir įgy ja profesi valgį, bet jai kas norėtų pras-1 gerio arba užveizdos pieninėj.
klų olą, netekusiems darbo dar eivijai. Jos sūnus, kad ir toli
čiaus pramisti gali pas save na Alga tokio managerio yra $75.00
dabar
yra
gerai
tvarkomas.
Aš ją, bet tai išėmimai.
pasipravardžiuot
bininkams mokės po 1 dol. už die-1[įgyvendami, atidžiai seka kiekvie
♦ ^primenu, kad Valparaiso mo
Ką tik šiandien susitikau su pro miejie pats virti, kaip daugelis iki $125.00 mėnesiui.
ną, o jaigu per darbininkų kaltę ną jos pasijudinipią, o jinai tik
kia tai ne lietuvių mokykla, bet <fesorium sociologijos fakulteto Chi- studentų daro. Abelnai sakant,
Ir profesorius Forington pas*
darbai sustotų, jie mokės po 50c žvilgteri į juos iš augšto arba ir
Brown,
Kendry & Company. Kaip 1cagos universiteto, Ch. H. Hender- vikrus ir darbštus studentas kad kojo man, kad jie niekad negali
“Vienybės Lietuvninkų* rėdai
už dieną-. Streikai čia traukėsi visai nežiūri. O žiūrėti būtų į ką. cija sakosi jau dabar pradėjusi lengvai lietuviška jaunuomenė ten ,sonu. Jisai sako: “Valparaiso uni ir be piningų lengviaus galėtų gaut
užpildyt vakansijų, tiek reikalavi
. penkis mėnesius ir, žinoma, abidvi Juk išeivijoj gyvena ne mažiaus rengti įųbilėjinį numerį.
riečia, suplaukė, taip greit gali ir išsi versitetas ne vertas to laiko, kokį, užsilaikymą čionai negu V ai pa-( mų prisiunčia pieninės managerių
pusės daug nuostolių turėjo.
kaip šešta visos gautos dalis, turi kad seniejie ir dabartiniai ben sklaidyt (nes, kaip davėsi patėmyti, jaunuomenė ten praleidžia”. Saky• raiše, čia prie Universiteto yra Pieninės dygsta greičiaiu |negu mo
savo reikalus, savį> rūpestis ir dir dradarbiai prisiųstų tan numerin už mokslą mokestį kelia angštyn), dama* tą, jis turėjo matomai anti biuras, kuris parūpina darbą stu kiniai baigia pienininkystės kursą.
Į| Pereitą sevaitę .Jungtinėse val ba, gal nemažiau, kaip Lietuvoj kad savo fotografijas bei savo atsimi ir jaigu taip, tai kam, tos knygos mislics tuos, kurie galėtų pastoti į dentams uždarbiaut reikalaujan Po šiai vasarai liko 30 vietų ne
stijose buvo 210 nusibankrutini- dirbama. Įvairių lietuvių drau nimus, kas buvo kada įdomaus ir teks vertos daugiaus negu $200.00' kitus universitetus, bet stoją į Val tiems pačiam mieste Madison,
užpildytų. Už šį kursą mokama:
mų, arba 37 daugiau negu užpe- gijų Amerikoj y ta tūkstančiai, o svarbaus tame laikraštyje tilpę ir (nes daug dar yra knygų visuome paraiso universitetą: jis kalba apie kuris didesnis negu Valparaiso, gyventojas valstijos
VVisconsi
reitą.kaikiirios jų turi tūkstančius są kaip tai atsiliepė ant skaitytojų: nės sudovanotų). Jaigu «e Susiv.,• tuos, kurie turi gimnazijos mok yra kelioliką dirbtuvių kur dau no $15.00. Gyventojams ne Wi*-'
“Aušra” tu slą. Bet Valp. univers. labai nau- giaus negu 10.000 žmonių pastoviai [consino $50.00.
narių. Ir yr daugelis dalykų, kur
“Kaip senieji, — sako — tai aš sakyčiau
labai būtų pravartu motyniškasai
taip ir naujieji “Vien. Liet’, rėtų turėt tam tikrą išrinktą komi“ dingas mokiniams, kurie netu dirba.
stijos VVisconsino $50.00.
patarimas ar bent-gi akies užmeti
plunksnos draugai negali dro tetą, kuris turėtų prižiūrėti lietu ri gimnazijų mokslo ir nebaigė čio
Studentas,
kuriam
pritruktų
Įstatuose rasite, jog įsigauti^šin
mas. —
vėtis už šito laikraščio ištu viškos visuomenės turtą, kad vi nykščių High schoolių ir negali grašio, nereikalautų dirbt valan
kursan
reikia pristatyti liudyjimą
Vos dabar pradedama Lietuvos
rėtą poziciją per 25 metus, suomenės piningai, duoti mokslui, įstot j geresnius universitetus, o dą už 7c. kaip kad keletas stu-1
jog
praktiškai
esi dirbęs pieninės
nori po sunkiam darbui porą mė
laikraščiuose ^is-bei tas pastebėti
neminint, kokių smulkesnių neliktų be naudos.
dentų
Valparaiso
universitete
dir

6
mėnesius.
j■
šito
straipsnio
tikslas
nėra
su

iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
nesių atsilsėt, pigiai pragy vent, ra
tarpulaikių ir ydų”.
IŠ SO. BOSTON, MASS,
ba
bet
gautų
pilną
darbininko
už

rengi
kapus
Valparaiso
mokyk

Daro jau tai kac)a-ne-kada “Šalti
šyt ir skaityt išsimokyt arba šiaip
Bet po pasikalbėjimo su re“Išturėta pozicija”.... Jos kaip
Draugija D. L. K- YįAtauto pa nis”, kada-ne-kada “Lietuvos Ži tik “Vien. Liet.” truko ir tik ne lai ir lietuviškai Valparaiso jau ko pramokti, bet na amato, ne pro mokestį.
gensu
penminkystės 1 mokyklos
rengė prakalbas/ kurios atsibuvo nios”, “Liet. Ūkininkas”. Gal būt apie ją rodos, galima bus kalbėti nuomenei pakasynas intaisyt.
Čia yra daug valgyklų, krau Prof. Farington sutiko priimti į
fesijos. Tokiems dalykams aš ne
6 d. rugsėjo Dahlgren salėje; galima tikėties kad šalta motynos jubilejiniame numeryj.
Rodijau ir rodysiu važiuoti į žinau atsakantesnės mokyklos, kaip tuvių kur studentai randa uždarbį. mokyklą lietuvius,- ir abelnai atei
“Vien.
kalbėjo dr. Jonas Šliupas ir F. J. sirdis neužilgio pradės atsileisti.... Lietuv.” daug metų gyvendama, Valparaiso mokytis tiems, kurie Valparaiso universitetas. Aš no
Galų gale, nors Valparaise pra vius be panašaus . 6 mėnesių prak
Bagočius.
daug ir visokių permainų pakėlė, turi šiek tiek piningų ir nori po rėčiau, kad visi lietuviai mokėtų gyvenimas pigesnis, tai už mokslą tikos paliudijimo, jaigu jie yra
• ♦ ♦
” Pasirodžius ant pagrindų dr. J.
jos-gi ir bus įdomus dalykas pa sunkaus darbo pasilsėt, o po draug rašyt ir skaityt, bet dar to neuž reik mokėti, valstijos gi univer ūkininkų vaikai, kurie bent mate
šliupui, jį pasveikinta, gausiu
šio-to išmokti.
tenka. Kad gerovė žydėtų, rei sitete gyventojui tos valstijos nie kaip sviestas ir suris yra daroma.*
“Vilties” redaktorius A. Sm. bu žymėti 25 m. sukaktuvėse.
delnų plojimu; padėkavojęs pra vęs vasarą Biržinose ir ten paste
Bet apsirinka tie, kurie važiuo kia vyrų kurie, gerai išsilavinę ga ko nereik mokėt, jaigu r imi
iČa yra ir kiti kursąi agnkaltuja, 1cad, įltojus į Valpariso uni lėtų tiltus darbus atlikti, žmonių mokslus, kurie nereikalauja la
dėjo kalbą.
bėjęs malonų dalyką — Biržių
ros fakultete, kurie rišasi su pie
Dr. šliupas pasakė, jog lietu- dvarininkai dalyvaują ūkio rate
Kaip “plačiai” kai kuri e mūsų versitetą, ir pabuvus ten kokius du gerovei patarnauti, pramonę ir ko boratorijos arba nereikalaujama nininkyste : taip vadinamas vi
' via pirmutiniai iš baltveidžių per- liuose, besistengią susiartinti su žmonės galvoja, gali paliudyt vie metu mano, kad nereikalaus sun merciją tarpe lietuvių pakeltį. Be medega.
durinis dviejų metų kursas ir pil
sikeldami nuo ‘Balkanų pusės į žmonėmis ir kalbą ‘ lietuviškai:
nas užklausimų, duotas “Vien. kiai dirbti, ims šimtus dolarių kas sliesorių, stalių, kalvių, mūrinin
VVisconsino universitetas yra nas 4-ių metų kursas. Į šiuos
dar barbarišką Europą y-su savim
kų, inžinierių, profesorių buchlial- labai puikioj vietoj. 52 triobos kursus priimami vien tie, kurie yra
“Biržių dvarininkai — sa Liet.” redakcijai tūlo P P. Sako: mėnesis.
atgabeno ir civilizaciją/ Tarpe
Ne šimtais dolarių mokslas įgy terių, komersantų to padaryti neko — nepanašus į Vilniaus
“Ar Žalgirio paminėjimo
blykso augštai ant kalno pasken-1 baigę High schooles ir' nori tapti
gerų pusių pas lietuvius užsiliko
gub. dvarininkus, kurie per
apvaikščięjimai palehgvįs dar jama šioj gadynėj ir ne pagal galėsim. — Taigi lietuviams lab- dę medžiuose, iš trijų pusių juos [agronomais arba mokytojais arir blogos: kaip antai nesutikimai
ūkio draugijų susirinkimus
bininkų būvį ir ar verta pri diplomus šiuose laikuose darbda j ausiai reikia amatų mokytis.
apsupa trįs dideli ežerai. Tik rono miškų mokyklų. Apart kitų,
ir stoka vienybės tarp atskirų gen
J. Varkala.
vengia nors vienu žodeliu
sidėti darbininkams prie ap- viai algas moka.
siauras takas vienija su plačiu že šią vasarą pienininkystės mokina
Negaliu nepaminėt, xą ąš patėčių ir girtuokliavimai. Lietuviaii
pratarti į valstiečius lie
vaikščiojimo
mės plotu, kur kaip lanka žaliuo si vienas japonietis, vienas būras
buvo narsus. Pergalėjus kryžio
tuviškai, tdkiuo būdu pavers
Tokių užklausimų .akyvaizdoj mijau apsilankęs Valpar^Įse —
ja pasėti javai. Nemačiau ten iš Afrikos, ir venas iš piet-Ame
kus ties Gruenwaldu, panaikino
Mano vakacijos.
dami draugiją lyg į kokią nebūtų stebėtina sulaukus ir šito musų mokiniai Valpariiiso. univer
nei vieno pilvoto arba šiaip rie- Į rikos, Jose Legnia, sūnūs preziden
jų zokoną.
Prigelbėjo Europai
lenkinimo
kyklą ir pamirš- kių: ar yr kokia nauda darbinin sitete Amerikoje užima vięją klie
1
baus
žmogaus. Matomai laipio to Respublikos Peru. į i j!
. pasiekti mokslus. Aiškino ir da
,v
darni tikr;
įstaigos tikslą. kams, kad danguj naktimis šviečia rikų Lietuvoje.
II
I
.
.1 .
jimas
po
kalnus
palaiko
jų
kūną
Pienininkystę laukia dideli atei
bartines sanlygas; aiškino, jog ne
Čia dėdienės jiems keptas vištas
Biržėnai-gi bajorai visų-pir- mėnulis.
Šią vasarą aplankiau \Viscon- sveiku ir reikalingoj proporcijoj. tis, kaip šioj šalij taip ir apskritai
lygus turtų padalinimas skriaudžia
veža, iš mazgelio išrĮšusics, dolarį
ma stengiasi būti suprantami
Žodžiu sakant, vieta graži oras visur, podraug ir‘Lietuvoj.
į delną spraudžią, ąutomobiliais sino valstijos universitetą. Aš čia
darbininkų luomą, bet toji uoliai
vaktiečhmf, taikinasi į dau
atvikau vien, norėdamas pamtyti šviežias, miestas švarus, medžių
Čia verta paminėti, kad trumpi
turi kovoti, stengtiesi pagerinti sa
važinėja,
o
kaip
ant
Vakacijų
par

gumą narių lietuvių valstie
garsų agrikultūros fakultetą šio daug; pirmu kart Amerikoj turė 110 sevaičių ir 3-jų mėnesių kursai
vo būvį. Negreitai gal socializ
čių. P. p. Ordynicc, gr. Ko- kas musų mokiniams važiuoja, tai gerai pavaišina.
mas įvyks, gal jis bus kitoks, ne
Malonu man buvo išgirsti iš lu universiteto, kuris per paskutinį jau progą gėrėtis tokia turtinga taipgi yra atidaryti moterims. Tai
marauskis, 1 A. Chodakauskis
butų
naudingiausia.
gu męs dabar jį persistatom, bet
pų rimtesnių vyrų Jr moksleivių dešimtį metų išdarbystę sviesto ir gamta kaip kad apielinkės Ma- gi moterįs, kurios pavydį mokslo
— visi šndka lietuviškai; nors
I vyrams sakydamos, kad į vien tik
ateityj turtų padalinimas turės
to paties universiteto,* nors ne vi sūrio valstijoje įstengė pakelti ant disono.
vietomis jiems ir sunku lie
I
būti maž-daug lygus. ’ Nereikia
Mokinimo sistema universitete vyrai, vien tik vyrai gali mokslą
su, kad supranta jie, jog “Val 101%.
tuvių kalba išreikšti savo min
Paprasta fannierio karve per skiriasi nuo gerai žinomos Lietu I įgyt*, galės lavintis sykiu patar
naikinti ir daužyti darbaviečių ir
lietuvišką paraiso universitetas tai dar ne
Mokslo
trokštanti
tis, bet Vis1 dėlto stengiasi pra
metus
davė 8393 svarų pieno, iš viams sistemos Valparaiso uni
mašinų, jos palengvina darbą.
kad Valparaiso
nautų visai lietuviškai tautai, jaigv
silaužti ir prasilauš toliaus, jaunuomenė susiėjo į Valpa raišo galas kelio”
kurio buvo padaryta 587 sv. svies versitete. Pienininkystės skyriuj
Kapitalas reikalingas; ne techni
(išmokusios pienininkystės parvanes nori dirbti bendrai su val mokyklą, kuri vadinasi dabar uni- universitetas, dar ne duoda ama
to vertės ...................... $117.40
koje su kapitalu piktas slepiasi, bet
Ižiavusios Lietuvon, užsiimtų ši-*
yra sekanti kursai:
stiečiais ūkio kultūros dir- včTffitet’.i, bet Indianos valstijoju ji to ir nė ne žada jo. “Duoda
ir
nugriebto pieno už ....
10.07
netikusiame padalinime.
Toliau
abelną
apsigrabaliojimą
moksluose
yra kaipo “Normai School”
Vasaros laike, 1-mą kovo at I tuom amatu ir kitas moteris te
sakė: “Išblaškykime protą skandi
Grafo C. Komarovskio refera
ši motakla arba ■ universit*ta< ibelnai ir taip paleidžia su dip
sidaro vasarinis kursas ir trau (mokytų.
nančius ūkus; griebkimės skaity tas, kurį jis skaitė Biržų ūkininkų skiriasi nuo kitų visų “Normai lomu, jaigu kas užtektiną skait iš viso atnešė..................... $127.47
Pienininkyste Lietuvoj ir dabai
kiasi iki 1-mo Spalių. Reikalau
o jos užlaikymas per metus
mo pažangiųjų raštų. Būkime to Būrelyje, nudėtas “Vilties” 97 nu Schools”, o ypač universitetų, čia lių metų pratupėjo”.
lyra moterų amatas. Taigi neišatsėjo tik ..........................
42.92 jama išbūti 10 savaičių. Galima įs
kiais, kaip bitelė, kuri šokinėda merin.
Tikrai galima sveikinti gali pastot ir pastoja nemokantis Tai žodžiai vieno iš mpkinių.
tot jaib kada (Taip yra šį-met,, leiskit is savo rankų l>ent šio amar
Gryno
pelno
karvė
per
metus
ma nuo vieno žiedo ant kito, uo jaigu neatsivertimą dvarininkų, tai rašyt ir skaityt. Ir to čia jį
Kadangi paskutiniu laiku gaunu
kitais metais gal bus kitaip). Pa to kaip kad išleidote verpimą, auliai medų renka”.
daug užklausimų, ar verta į \ al- atnėše ūkininkui . ............... $84.55.
bent gi jų norą dirbti lietuvių dir išmokina.
. dimą ir žemdarbystę! Tai ne reiki
Taigi aš čia atvažiavau norė stoji stačiai į dirbtuvę-pieninę.
Darbininkų klesa turi organi voje.
Kadangi šitoj mokykloj randa iparaiso universitetą įstoti, ar kur
Studentas
yra
pristatomas
kaipo
zuotis, spiestis krūvon ir kovoti už
sau vietą žmogus sų by kok’’ kitur, tai visiems iš kart pasakysiu damas pamatyti kaip šis universi- pagalbininkas specialistui kiekvieJ.
geresnę ateitį.
Imkitės amatų,
mokslu: analphabetas ar ne, tik*Jaigu susidėjai šiek

IS DMBO LAUKO.

IS LIETUVIU UIKRASŪIŲ.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Našlaitė’*. Ji padaro puikų įspūdį dailiai pa4 j
S. K. Krukovskąja.
statytais ant jos trobėsias ir šventnamiu pa
ie,Liog Jis
vardu Al-Ašari (874—935) ir manbme,Ljog
jis pirmas iį
<
*is, Ir
čioje viršūnėje.
«,
stačiatikių mokyklas įvade Kalamo mok^ą.
Jis,
tr teipgi
teipga
Jantsekiang įteka į Geltonųsias jūres. Ši
filozofas bei mystikas Al-Gaccali (.J9594-—1111) abu yra
tos juros vadinama geltonosiomis dėlto, kad
sunnitų. tikėjimiškos sistemos įsteigeįais, Kuri aplamai turi
jos
yra drumstos nuo upių sunašų — dažo ka
būti laikoma kaipo mahometonų tikė^ipio Išraiška. Jei AIParašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
vos
su slyvomis. Kaip Geltonosiose jūrėse,\
Ašari išpradžių buvo mutazilitu, taiv.Ga^ali, stovįs^ daug
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir
taip
ir Jantsekiango įtakoje plaukiojimas yra
augščiau jo, lankė tikrų filozofų mokyklas, tyrinėjo slap j
papročių vaizdeliai.
gana pavojingas; jose yra daug nusekusių vie+ l
tų mokyklų iš visų pusių ir, galiaus, atsisakė nuo savo vie
Su paveikslais
Teologijos profesor. Amsterdame,
tų, prietamgi čia niūkso tirštos miglos. Ju*
tos augštesnėje mokykloje Medrez, Bagdade, idant dešimtį
VerteJ.
Laukis
reiviai tankiai suranda kelių, tik vienval ma* < '
metų
pagyventi
pusčiuoliškose
lankstynėse
ir
dievobaimin

Verte J. Laukis
tuodami dugnų.
goje nuotaisoje. Paskutinius penkerius savo gyvenimo me
Į šiaurę nuo Goango teka upė Peicho; ji
tus jis vėl pašventė akademiškai veiklybei Nišapure. Jis
Nueitume perdaug toli, panorėję nuosekliaus ir nuo- pats paliko mums autobiografijų labai tadomiame ,veika geltonos ir drumstos. Goango drumsta yra yra labai svarbi jūreivystei. Po jų plaukioja
saikiaus šnekėti apie mutazilitu pažiūras; manoma, kad jau le, kurį jis užvardino: “Išganytojas nuo suklydimo . Jo dėlto, kad ji plaukia ir graužia savo augštus garlaiviai nuo pamatinio uosto Tjen-tsin, sto
apipobudinome juos gana, juo labiaus, kad mums parsieis skaitlingi veikalai filozofiško, teologiško ir etiško turinio skardžius geltonžemius krantus. Vasarų, lie vinčio ties jos įtaka, iki Chinijos sostinės —
pridėti apie juos dar šį-tų, išdedant stačiatikiškų dogmatikų. po šiai dienai yra mylimu skaitymu apšviestiems mahome- tinguoju laiku, Goango išsilieja ir patvinsta, Pekino.
Pastebėsime tik trumpai, jog mutazilitu pasistengimai galų tams, ypatingai didelis veikalas užvardintas: Tikėjimiš o kadangi:; jos krantai yra augštesni už pa . Peicho, Goango ir Jantsekiang yra su
gale neturėjo pasisekimo pas mahometonus, teip kad jau kų mokslų atstgiminjas”, savo budo islamo encyklopedija, kraštines šalis, tai tų šalių gyventojams gresia jungtos savytarpėje taip vadinamu Didžiuoju
prie Molavakkilo (847—861) valdžia pradėjo juos perse veriamajame styliuje. Vienok šitas veikalas išpradžių įš didelis pavojus. Jie priversti ginti savo lau Ciesorišku Kanalu. Šitas kanalas yra labai
šituo vingiuotas ir nevienokio platumo, j Chiniečiai
kioti ir buvo išduotas padavadijimas užbaigti ginčus sulyg aukė daug nesitenkinimo, teip kad prie ispaniškųjų Almo- kus ir namus nuo baisios upės.
tikėjimiškų klausimų ir laikytis tiesiog įstatymo žinovv | avidų augščiausio Kordovos teismo nusprendimu, knyga tikslu jie daro visų eilę užtvenkimų ir nuveda pasinaudojo senomis upių vagomis, ežerais,
šitiems-gi užtvenkimams pelkėmis ir jas sujungė vienų su kita nedide
sprendimo. Žinoma, šito padavadijimo ne visi paklausė, be riešai buvo sudeginta. Žinoma, šitas vienok gali atrodyti vandenį kanalais.
taisyti
ir
valyti
reikia
kokios šešios dešimtįs liais kanalais. Dabar kanalas neturi tokias
toliaus buvo pavojinga atvirai skelbti pamatinius mutazili keistai, bet lengvai išsiaiškina tuomi, kad Gaccali aštriais
tūkstančių
darbininkų.
tybės dalykus: apie Korano sutvėriųių ir apie prilikimo už 'odžiais peikė savo bendralaikių teologų ydas, ypatingai jų
didelės svarbos kaip seniaus ir naudingas jis
Geltonoji upė yra labai nepastovi: ji sa tik vietinei vaizbai. Svarbiausioji vaizba pa
gynimų. Ginčai buvo vedami tik mokyklose ir jie nužudt godumų ir norų užimti patogias teismiškas vietas. Vienok
visokių intekmę į minias. Tuo tarpu mutazilitai nuėjusic nęs turime aplenkti filozofiškus Gaccali veikalus, idant ne- vo vagų mainė kokių dešimtį kartų. Ir kiek laikoma dabar europinio statymo laivais, ku
pertoli, inpuolė į netikybę, kur juos lengvai galėjo nuvesti Įsigilinti perdaug į bereikalingas smulkmenas. Žinoma, vienų kartą permaina Goango vagos buvo di rie pasirodė jau ant visų svarbesnių Viduri
jų laisvas atsinešimas į Koranu ir padavų. Jau vienas se filozofija islame, kaip ir visur, turėjo didelę intekmę į teo- delė nelaime šaliai, padarydavo baisius su nės karalystės upių.
nesniųjų mutazilitu abejojo apie dieviškų’ 111 suros pra ogiškos sistemos išdirbimų, bet tų patį galima pasakyti ir naikinimus; vienoje vietoje ji užsemdavo der
Pietinėje Chinijoje teka upė Sikiang. Ji
džių, nes joje yra iškeikimai Mahometo dėdės Abu-Lacha- apie kitus mokslus, antai, filologijų ir tt., ant kurių męs lingų žemę, kitoj gi palikdavo be vandens apie- nėra tokia didelė kaip Goango ir Jantsekiang.
bo, vėlesnieji gi rado daug ydų apreiškime, būtent nuo este teipgi negalime apsistoti.
Prietam nereikia užmiršti, linkes, tik tuomi ir begyvenusias. Tas nešė Ji teka per derlingas ir pramoningas Chinijds
tiškos atžvalgos, nors šita tai estetiška Korano viršenybe kad filozofija pas arabus aštrinus skiriasi nuo te žmonėms badų. 1887 metais ji užtvindė 22 provincijas ir įteka Pietinėn Chiniškon jūron,
ir buvo paprastai pripažinama viršgariitiška ir skaitėsi ne ologijos, negu pas mus; šita paskutinėj! užsiima teisybė tūkstančius ketv. varstų ir pražudė pusantro įtakoje pasidalindama į daugelį sriovių. Vie
užginčijamu jo dieviško paėjimo priparodymu.
mis apturimomis apreiškimu ’ir padavimu, kuomet filozo milijono, žmonių. Neveltui dar senpvės chi ną šitų sriovių yra vadinama Žemčiugine
Laisvamanių islamui niekuomet netruko, bet pirmuose fija apima visus tuos pažinties skyrius, kurie yra pasiekia nų raštininkai Goango pavadino “nepataiso ant kurios stovi svarbus vaizboje miestas Kan
jo buvybės metašimčiuose jie ėjo atvirai, kuomet vėliaus, mi logiškam sanprotavimui, k. a. matematika, logika, fizi ma upe” — potvinių laiku ji yra pavojin tonas.
kaip stačiatikybės atstovai pasidarė per daug galingais, jie ka, politika ir dora. Kadangi dėl stokos vietos ir be to tu giausia upė.
Kalnai, atidaliną Goango sritį nuo JantDar dabar tebegalima matyti senų Goango sekiango srities, padalina Vidurinę viešpaty
stengėsi užslėpti savo netikybę ir iš pažiūros buvo kuo- rime pasitenkinti tik kaikuriais paviršutiniais patėmijimais,
Dabar stę į dvi dalis — šiaurinę ir pietinę, daug ka
tikriausiais mahometonais. Teip, pirmuose Abbasidų lai tai tuomi spėriau nurodome čion į tuos veikalus, kurie yra vagų, kurių ji apleido 1851—52 m.
Goango žemutiniame savo tekėjime yra siau me nepanašias viena į kitą. Šiaurė turtinga
kuose tankiai šnekama apie teip vadinamus cindikus, kurie speciališkai pašvęsti arabų filozofijos istorijai*).
apreikštiems tikėjimams pripažino tik atnašinę vertę ir skel
Iš rašliaviškų Al-Ašari darbų mus pasiekė tik nedau resnė kaip viršutiniame. Bejieškodama sau geltonžemiu, pietuose jo nėra. Šiaurė yra vie
bė neprigulintį nuo jų savarankiškų doriškų įstatymų. Jie gis; bet su jo pažiūromis męs gerai apsipažinę nuo jo mo naujos vagos, upė paklydo ežeruose, pelkėse noda lyguma, pietai — kalnuota šalis sų. pla- |
atkreipė į savo valdžios atidžių ir daugelis jų, per neatsar kiniu bei pasekėjų. Reikia patėmyti, kad Al-Ašari mokslas ir požeminėse sriovčse. Goango ties savo čiais kloniais, skardžiomis uojomis ir gilio
gumų nuėjusių pertoli, už savo neišmamngumų primokėjo neiškarto ir netuojaus tapo priimtas stačiatikių mokyklų. įtaka klaidžioja po pelkėtų plotų ir įteka į mis pragarmėmis. Šiaurė bėdina giriomis,
J
gyvasčia. Paskui netikybė tankiai priimdavo filozofišką Žmonės aklai dievobaimingi vienval mokino, jog Kalam Geltonąsias jūrės. Čia upė yra perdaug siau pietai — turtingesni. Šiaurėje klimatas yra
išvedimų ir šitos srovės šalininkai buvo vadinami dachri- yra velnio darbu tikinčių suklaidinimui ir patys netikėjo ra ir laivai su vargu tegali ja prasiskverbti. sausas ir šaltas: čion žiema aštri ir šalta, va
dža, vadinas, žmonėmis, kurie pripažysta amžinumų svietui jam net tąsyk, kaip jis tapo nevodingu įrankiu išaiškinimui Dideli garlaiviai joje visai neplaukia. Lai sara gi karšta; upės užšąla. Molinėse kaimie
ir atmeta Sutvertojo buvybę, kaip tikrieji ateiviai. Drų- mahometoniškų dogmatų. Juk Alach ir pranašas neparašė vams plaukyti svarbesnis yra jos priedupis čių grintelėse miegama, kaip ir pas rusus, ant
sumas, su kokiu buvo išreiškiama šitos ir kitos nuomonės, Kalamo, kam gi tikintiems jis gali byti reikalingas.? Kiti Veicho.
krosnies. Pietuose klimatas yra minkštas | ir
Kuone visas Goango atvadas apsidengęs drėgnas ir tam tikru 'meto laiku lyja lietūs.
k. a. žinomo Ibn-Er-Ravandi, tankiai yra pastebėtinas. surasdavo Al-Ašari mokinime dar datfg tofcio, kas rodė į jo
Priegtam terp jų buvo labai gabus poetai, teip, kad jų intek- pirmutinę eretikybę.
Ispaniškasis ^teologas Ibu-Chazu goan-tu—geltonžemio sluogsniu. Mėtomis jo Čia namai statoma iš bambusinių nendriųf),
mė buvo nemenka. Šitai pas.arabus buvo savas Abul Ala- ( + 1064 m.), norėdamas įvesti teipgi^ir ^alaman reiškios sluogsnis siekia iki 500—600 mastų storio, miegama ant ragažių. Šiaurėje auginama Į
al-Ma-arri (973—1057), o pas persus Omar Kajam, (XI prasmės principų, atkreipė prieš jį ir |o lųokyklų kuosmar- šito atvado provincijose kuone visa kas gel kviečiai, kukurūzai, tabakas, miežiai, pupos,
metašimtyj), kurių keturiaeilės žinomos vertimuose kiekvie kiausias sava teologiškos neapykantos vilyčias. Tik pama tona: geltonuoja kalvos, keliai ir laukai, gel sorai, saldžiosios bulvės (batatai). Pietuose
nam apšviestam žmogui.
ži Al-Ašari mokslas praskynė sau kelių terp žmonių, pri tonuoja 'namai iš molio pastatyti, geltonuoja auga šiltų kraštų augalai: cukrinės nendres;
Liekasi pasakyti, ar reikia mutazilitu pažiūras priskai- klausančių prie jo Madschabos ir šafeitų. o paskui ir terp upeliai ir srautai, nešdami drumstų geltonų medvilnė, ryžiai, arbata, šilkmedžiai, kurie
tyti teipgi pašalinei intekmei. Į šitų klausimų abelnai rei chanafitų; bet paskutiniai laikėsi mokinimu ne Al-Ašari, tik vandenį; net augmenįs apsidengia geltonomis būva maistu šilkiniems, vabalams. Čia me
kia atsakyti užginamai, nors, kaip jau patėmijome augš- jo vienlaikio Muchamedo-aLMaturioi, skiriančiosi nuo dulkėmis; mažiausias vėjalis sukelia debesius džiai žaliuoja apskritus metus, šiaurėje iš
čiau, graikų filozofija buvo dogmatiškų klausimų dėstymo Al-Ašari nežyniuose dalykuose. Per alųiochadus (vienumo, smulkių molio dalelių. Dėl šito geltonžeminio vesta platus keliai, kuriaiss važinėjama veži
pamatu. Gal būt, kad ir narsybės, intekmė parodė savo išpažintojai, po teisybei al-movachidun*) Ą|-Ašari mokslas ploto Chinijos ciesorius vadinama “Geltonuo mais, kupranugariais, arkliais, mulais ir asi*
veikmę beišlyginiam pripažinimui dieviško teisumo, kaip pasigarsino teipgi ir Vakaruose ir gabaus ačiū populiariš ju cieiorium”, vadinas žemės valdytoju.
lais. Pietuose per kalnus eina siauručiai ta
Goango upės sritis yra žemdirbystės ša keliai, prieinami tiktai mulams ir arkliams;
galima manyti sulig vienos ištikimos padavos, kuri kolioja kiems Gaccali veikalams išsiplatino islame visur. Supranta
mutazilitus, vadinama juos islamo magais. Terp muta- mas dalykas, kad šnekėdami apie “ašaritinį mokslų” męs lis: tai Chinijos aruodas.' Geltonžetnis yra šiaurėje upėse plaukioja nedideli laiveliai, uezilitų buvo ir toki, kų traukė savo, sistemon svetimas idėjas, suprantame ne asmeniškas Al-Ašari pažiūras, tik pažiūras derlingiausia dirva: jame randas visi maitina tuose — vaikščioja skaitlinguose kanaluo ir
pav., vėlių persikėlimų, bet tai buvo išimtiniai atsitikimai.
jo pasekėjų, išdėtas ^skaitlinguose mahometonų katechizmuo- mieji dalykai augalų augiui reikalingi ir jos upęse garlaiviai ir visokios rųšies laivai.
yt kempinė gerai sugeria ir užlaiko drėgnumų;
Kitos sektos ir pakraipos turi antraeilinę vertę islamo se ir platesniuose tikėjimiškuose veikaluose.
Bet kaip šiaurinėje, taip ir pietinėje
istorijai, nes jos nepadarė, panašiai mutazilitams svarbios
Sutinkamai su vietiniais raštininkais, mahometonų ti tręšti jo .nereikia, taip kad pjūtis nuolatos je Chinija neturi daugelio girių. Tikros gi
intekmės į stačiatikiškos dogmatikos formas. Todėl apie kęj imiška išpažintis susideda, teip sakant, iš šešių dalykų, gaunama per apskritus metus. Tuo pačiu rios auga tik tarp kalnų. Iš medžių tankinus
jas galime nešnekėti, nežiūrint į tai, kad hierografams būtent: tikėjimo į Dievų, angelus, šventaą knygas, prana geltonžemįu tręšiama laukus, jo neturinčius, auga blindos, popeliai, šilkmedžiai, guobos^
šituo tiksiu žmonės skaldo geltonžemio šmo kaštanai, baltažievės pušįs. Šiltesnėse vietose
(šventarašiams) jos galėtų būti maž-daug indbmios.
šus, prisikėlimų ir visuotino teismo dienų ir galiaus į pali
tus ir gabena juos ant artimųjų dirvų.
— kamfarinis medis, alyvos, liakinis medis,
kimą.
Šiaurinėse Chinijos provincijose gulinčiose lajinis (uogose yra lajus, iš kurio daroma žva*
51. STACIATIKIŠKA TIKĖJIMO MOKSLO
Čion kiek galint trumpiau išdėsime pačius svarbiuosius.
SISTEMA.
Męs jau suteikėme abelną mahometonų suopročio charakte Goango paupiu žmonės iškasa sau būstus tvir kės), muilamedis (kurio vaisius vartojama
Nutlsiuntimo raitai. W. Spitta, Zur Geschichte Abul-Hatan altuose geltonžemio kloduose, kurie iškyla lyg vietose muilo) ir bambusinės nendrės. BamAtaria (1876). M. A. F. Mehren, Krpote de la retorine de Vltlamitme ristikų apie Dievų ir išskaitėme vardus septynių amžinų
sienos,
šitose sienose iškasta netik daugybė businė nedrė ypatingai yra naudingu auga
commencee au III tiecle de VHegioa par ei-Atkari et continuee par ypatybių, kurios jam priskaitoma ir kurios yra išreiškimu
eonecole (Trar. de la 3 sess. du Congr. Intern. dea OrientaL, L II).
urvų — kaimiečių būstų, bet ir visuomeniški lu: iš jos stato nafnus, daro rakandus, veja
M. Schreiner. Z«r Geechickte dėt dėt At'aritenthumt ____
(Actes __
du_____
VIII to, jog Dievas niekuomet neliauja savo veiktybės reiškęs. trobesiai ir viešbučiai su plytų skliaustais (ply
Congr. lotern. dės OrientaL. I, pu*L 77 ir sek.;. Gosche, ūeber Ghazzalit Mažesnę dogmatiškų vertę turi 99 gražus dieviški vardai,
virves, daro žėglius, popierų, o jaunus stiebe
tos daroma iš to paties geltonžemio, maišyto lius vartoja valgiui. Daug auginama vaisinių
Leben und Werke (Abhandl. Kgl. Akad. Berlin. 1858). šmelders, Betai
imti
iš
Korano
ir
padavos,
kurie
reikia
kartoti
dėstant
ma

««r lea ecolee pkiloaophiguet chez let Arabei (1842). A. Gotje. Ad dourra
su kapotais šiaudais), šitų provincijų gyven
Reikia patėmyti, jog abstraktiško tojai gyvena tokiuose požeminiuose kaimuose
al-fakkira la perle precieute de Chatali par (1878, Ebchatologte). M. hometoniškų rąžančių.
Walf. Muhamutedanieche Btckatologie etc. (arabų ir vokiečių kalbose. apie dievų suopročio nejudamybė žymiai sušvelnėja, jei
nios, granatai, abrikosai ir nėt vynuogės.
1872). To paties, El-Senuai'i Begriffaentwickelung dėt muhammedanitchen
ištisus metašimčius. Tai yra pigus, tvirtas, Daugelis chiniškųjų augalų yra įdomus savo
ne
dogmatikoje,
tai
praktiškam
tikėjimui,
teip
kad,
pav.,
Glaubentbekenntnittet (arabų ir vokiečių kalbose .1848).
L. Kreti,
sausas ir švarus būstas, vasarų — vėžius, žie puikiais žiedais ar gražiais lapais, pav^ pui
Beitraege zur Chamkterittik der Lehre vom Glauben im Itlam (1877), Dievo mielaširdybė turi didelę svarbų ir Korane ji išgiria
mų — šiltas. Ties apačia geltonžemio sienos kiosios kamelijos, azalijos, glucinos.
B. Rueling, Beitraege zur Eachatologie dės lalam (1895).
Be to reikia sulygiti Sale jo ‘'Preliminarp Ditcourte" aulyg Korano ma daugiau negu kokia kita dieviška ypatybė. Absoliutiš plikos ir dykos, pasilipus gi laiptais augštyn
Chiniečiai stropiai naikina visus krūmtts
vertimo ir abelnua Oeaono, Kremero, Zello, Muellerio ir kitų sulyg isla ka Dievo vienatinybė neatmeta tikėjimo į kitas dangaus esy
išeinama į aikštę, tarp nusidriekusio žalių lau
mo veikalus.
bes, būtent angelus; priešingai, apie šitą tikėjimą šnekama kų kilimo. Tokiu budu žemdirbiai gyvena po ir girias, nes žemė jiems reikalinga apdirbi
Sulyg ano skyriaus išeina, kad mutazilitai ir kitos sek su ypatingu įsispyrimu. Vienok angelai skaitoma dieviš
mui; taipogi šituo keliu jie išnaikina žvėris.tos savo bandymais moksliškai surėdyti islamo dogmatų tu kais sutvarais, tokiais jau kaip ir žmonės ant žemės. To savo pačių laukais.
Šiaurinėje Chinijoje randas daugiau šaltųjų
Skardžios molio sienos tankiai yra perker- šalių gyvulių, bet juo toliau į pietus, juo dau
rinį ėjo klaidingu keliu, ypatingai todėl, kad jie patys ma kiu budu tuomi išreiškiama, kad apskritai nėra tokios die^
žai paisė apie šitų turinį, mažų davė vertę kaip koranui, viškos esybės, kuri galima Jautų nors ištolo lyginti prie tamsos siauromis aižiomis. Šitos aižios bųva giau šiltų kraštų gyvulių randas. Mažai ap
teip ir padavai. Teisybė, kad nė Koranas, nė padava netu Dievo, teip kad, nors antropomorfiškas jo ypatybes — ma važiuojamais keliais; kitokių kelių čia nėra; gyventose vietose giriose galima sutikti tigrai,
rėjo savyje užbaigtos tikėjimo sistemos;.padava, jei neėmus tymų, girdėjimų ir kalbų — reikia suprasti tiesiog, bet jos plotis jų nedaugiau 2—3 mastų, taip kad du barsukai, beždžionės; toliaus sutinkama žel
į atidžių eschatologijos, sulyg tikėjimo klausimų yra gana neturi jokios panašybės į žmogaus matymą, girdėjimų ir vežimai negali prasilenkti. Todėl važiuojąs viai, žalčiai, driežai; salamandros, daug plėš
bergždžia, ir net Koranas, kuris daug apštesnis turiniu, kalbų. Šitoms ypatybėms, pav., nėra rubėžiaus, teip kad šituo siauru keliu garsiai šaukdamas duoda riųjų ir vandeninių , paukščių. Skaitlingos
daugelį klausimų palieka be atsakymo. Teip, antai klau Dievas mato ir girdi visa kų, kas dedasi sutvėrime; geri ir žinių apie save užeinančiam. Apsilenkti rei Chinijos upės ir upeliai yra gausios žuvimis.
simas sulyg prilikimo likosi visai neišrištas. Dievas prisi- blogi žmogaus darbai teipgi priklauso nuo jo visagalybės, kia per tokius jau siaurus šoninius užkaborius, Žuvis džiovinta ant karščio ir ant saulės yra
statoma aplamai transcendentališku (pereinančiu kitus), kaipo nuo sutvertojo visa ko, kas yra. Todėl visa kas turi šitame užkabarių ir skersgatvių labirinte ne paprastas maistas turtuoliui ir varguoliui.
vienatiniu, augščiausiu, amžinu, visagalinčiu, kuris apreiš išlygini būvį, nes savo buvimu apskritai priklauso nuo die sunku yra paklysti nepratusiam žmogui. Sau
kia save tvėrimu, apreiškimu ir teisumu. Žinoma, apie viškos valios, vienas tik Dievas esti būtinai. Visa kas šitas su meto laiku ratai sukelia dulkes, o pa lietų
SKYRIUS II.
Allachų šnekama su pranašišku gaivumu ir antropomorfiš- šdėta ir patvirtinta dogmatiškose knj sę prieš nesutin- jie grimzta purvynam
Kita didelė Chinijos upė yra vadinama
kais paveikslais, bet viskas, kas jo vienumui ir šventybei kančias nuomones ir patikrinama puiki;
Žinios apie senovės Chinų žmones,. — Pirfr ištikimais priJantsekiangu
arba Takianu, reiškia, Didžių- ma europiečių pažintis su chinais. —
gali kenkti, aiškiai atsimeta. Šitam atsako tas, kad žmo parodymais.
Vįršuiija upe.
gus visa esybe jaučia save prigulinčiu nuo savarankiško
Maistas.
nė
chino
išvaizda.
—
;
Drabužis.
—
I
Kas atsieina apreiškimo, tai be abejodes, kad Dievas
Josios strityje gyvena suviršum 200 mili — Opiumas. — Žemdirbystė. — Ryžiai, j—
dieviško prilikimo, kurio niekas a niekas negali išvengti. “reiškė” nuo pradžių amžinasties, vadinti/kad jis visuojonų
žmonių. Nors Jantsekiang ir reiškia chi
Dievas tų veda, kų nori ir teipgi kų panori, tų suklaidina; met apreiškė save per amžinas kalbos ypatybes, prietamgi
Medvilnė.
Chinų darbštumas.
Arbata.
nų
kalboje
Mėlynoji, sulyg dangaus varsos,
panašios formulos kartojamos ne sykį. Vienok pranašas akyvaizdoje žmonių per tarpininkybę Angelų, pranašų ir
— Amatai ir pramonija.
neatima žmogui atsakomybės ir liuosos valios. Pranašiš pasiuntinių. Mokinimų apie angelus ir'džiunus apleisime, bet poteisybei jos vanduo yra gelsvas nuo įmi
kose istorijose jis smarkiai nupeikia netikybę tų, kurie at nors jie turi tyčia didelę rolę liaudiniam^ tikėjime. Prana gusių žeminių dalelių. Sulig didumo (800
Chinija yra labai sena viešpatystė. Ji gy
meta senovės pasiuntinius; jis skaito tų sunkia nuodėme ir šų (nabi) ir pasiuntinių (ražui) buvo fųbaPdaug, teip kad varstų) ji yra viena iš didžiausių upių ant vuoja nemažiau keturių tūkstančių metų. Se
savo pamoksluose sako apie savo vienalaikius kaipo apie tūlos padavos sako, jog jų buvę 124.000? kitt'224.000. Pa žemės rutulio, pagal skaičių ketvirta (1-ma novėje Chinija susidėjo iš nedidelių nepri
žmones, kuriems tikėjimo ar netikybės pasirinkimas buvo siuntiniai užima daug augštesne vietų, r'nesr‘ jiems inteikta Amazonė, 2-ra Mississippi Amerikoje, 3-čia klausomų viena nuo kitos viešpatysčių. Bet
liuosas.. Gyvenime toki prieštaringumai gali čia jau sto buvo speciališka pasiuntinybė; ir jų Adomis, Nojus, Ab Nylius Afrikoje). Įtaka jos tokia plati, jog apie 200 metų pr. K. garsusis Tsin-Či-Goangvėti vienas šalę kito, bet šiek-tiek išlavintas protas negali raomas, Jėzus ir Mahometas atnešė apržriškas raštu. Pra kito krašto nebegalima užmatyti. Jantsekiang Tu sujungė nedideles viešpatys teles į vienų ir
niekuomet nemaine savo vagos ir neatgabeno
tuomi pasitenkinti.
našiško pašaukimo ženklais yra toki: galybe stebuklus da /tokių nelaimių, kaip Goango. Jūreivystei ji nuo to laiko Chinija randas tose ribose, kokio
Kadangi sunnitai tvirtai laikėsi Korano ir padavos, ryti, benuodėmiškumas, regėjimas Dievo veido dar ant že
se ji yra dabar. Žinios apie senovės chinu
tai daugeliui klausimų jie neturėjo atsakymo, mutazilitai gi mės būvant, teisė užtarti tikinčius teismo dienoje. Reikia yra labai tinkama ir naudinga: ji yra nuklota istorijų yra knygose Šu-King, parašytose 500
galėjo veikti laisvai. Vienok vienur-kitur atsirado žmonės vienok patėmyti, jog jie ne dėlto pranašai, jog turi šitas nesuskaitomais . laivynais žėglinių ir irklinių metų pr. K. Tsin-Ci-Goang-Tu ciesoriaus priskaitanti sau priederme padavų apginti nuo kritikos paste vpatvbes, tik dėlto, kad jie paties Dievo buvo išrinkti pra laivų, džonkų (nedidelių chiniškų žėglinių lai saku visi jų egzemplioriai drauge su kitomis
bėjimų; nesusitaikymas, jų supratimu, teipgi rodėsi jiems našiškai tamybei, po ko jiems ir buvo duotos šitos ypaty velių) ir valčių; iš jos gyvena iki 100 tūkstan knygomis buvo sudeginta. Bet paskui senas
kaipo priparodymas to, jog logiškas tikėjimiškų klausimų bės. Iš šventų knygų tik vienas Koranas tikrai turi ver čių laivininkų-luotininkų. Jantsekiango kran mokslininkas Fu-Čang, žinodamas jas atmin
apsvarstymas niekuomet neturi turėti išrišimo vertės; bet tę žmonėms, kadangi jo apsireiškimu pirmutiniai šventi raš tai yra plačiai apaugę nepereinamais nendry tinai, parašė išnaujo. - Po to buvo surasta
vispi apgvnimui nuo ju jausta reikalas teisingai išvesti tai buvo panaikinti; priegtam gi jie dėl jų savininkų hedie- nais, tarp kurių yra lankos ir laukai su at seno sugriauto namo sienose dar vienas eg
skiromis medžių grupėmis. Vasarų, lietin
staeiątikiška dogmatika iš nažinties versmių ir patvirtinti
guoju
laiku Jantsekiang smarkiai patvinsta ir zempliorius, parašytas ant bambusinių lentejų moksliškais priparodvrrais. šitam reikėjo tūlą laikų eiti
•) Renan, Averroet et Vaverroitme (S-čia lald. IMT). Fr. Dfeteriel,
-neapkenčiamų eretiku mokyklon. Bet įstatymo mokvtoiai Die PhOoeophie der Arąber <m X Sakrhundert aut den tckriften der kur sausu meto laiku kaimietis per nendrynų
♦) Bambicsinč nendrS autja labai didel? ir
la-utem Brueder (1858—95). T. de Bcer. THe Wiedertprueche der Phplo- su jaučiais pervažiuoja, ten patvinus plaukia
rūpestingai atkalbinėjo nuo šito, nes kiekvienas, kas iš žin topkie
naeh al-Gkatzali und ihr Auegleich durrk (ta Rosd (1894) Ir kiti.
yra
nepaprastai lengtra, kadangi, tiduje yra
ma laivais. Vietomis ant Jantsekiango iškyla
geidumo ant to išdrįstu, innultu pavoiun nakliuti j skaitliu
• •
« «•
____ •
___ _ * - .
•) Slg. Goldaiher. Materialen nir KenntntM der AImohadenbewetuščia.
netikiu ar eretiku.
laiko nereto, kol paliaus vienas gun* In Nordafrika (3 D. M. G. K K nul. 30—140).
(Toliau bus).
žmogus buvęs išpradžių pats mutazilitu ant šito drąsaus
.^Toliau bus).
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Chinija

nežiūrint |l
Svarbiausia Chicagoj pieno
o jas paveržė aukso ir deimantų
skaitlingumą užsilaikė ramiai, o kompanija, Borden
Conidenced
parduosime.
kasyklų savininkų kandidatai, tai
T. M, D. pirm. J. V. Liutkauskas. užgiedojus chorui, su muzika sy- Milk Co. pagarsino, jog pieno kai- .
gi angii jonai. Bet visgi būrai turės
kiu, tautiškąjį Himną visi atsisto- nos bus pakeltos iki 9c. už kvortą,
U Amerikos karo ministeris J. parlamente mažą persvarą, tik kaip
jo. Visa kuomi publika liko pil- nes kįlant kainoms kitų produktų,
M. ,Dickinson vieši dabar Chi- matyt,, toji persvara bus ne il
GRAND RAPIDS, MICH.
nai užganėdinta, — visą vakarą turi kilti ir pieno kainos. FarmekaluoMv kuopos Kr pavteuios ypstm
nijoj. Jį ten labai gerai priėmė. gam.
per tris su viršum valandas, gir- riai, teisybė, geidžia dauginus už
Buvo įrengta naujoviškos Chinijos
[Į Kaikuriose Anglijos vietose
nėrinį
vietinė*
T.
M.
D.
58
kuo<dėtis buvo garsų* delnų plojimai, pieną, bet jie pasiganėdina tuom,
LAUKIH.
kariūmenės paroda, kurioje da
|[ Manevruose Prancūzijos ka- yra keistas paprotys. Vestuvėse 501 Bnck 8i_ w VMP*ral»o, Ind. pos susirinkimą kilo užmanymas
5 Rugsėjo buvo kuopos susirin- ^3 gauna, ką jiems moka pieno
nuo
jaunojo
ir
jaunosios'
numau

lyvavo u.000 kareivių.
riumėnės pasirodė, jog aeroplanai,
surengti teatrališką vakarą. Va- jkimas, tarp kitko nutarta išreikšti trustasnama
po
viena
batą
ir
iškeliama
arba orlaiviai be balionų labai nau
dovu* tam surengimui išrinktas: per laikraštį padėkavonę visiems
|| Portugalijos randas uždarė jė dingi karuose, užtai orlaiviai su kieme ant ilgos varpsties. Tai at- PLATINKIT t! M. D. IŠLEI
J. Garnupys ir padėjėjas Grigą- ,prisidėjusiems prie įrengimo va
zuitų klioštorių mieste Aldisa da balionais laike smarkesnio vėjo vi nešą laimę jaunavedžiams.
liūs Belinis (kuopos vyrų choro (karo o ypatingai prie kuopos dar
STAS
KNIHGAS.
Pratę ir kuningai iš Portugalijos sai netinka.
vedėjas), Jonas Bcsasparis, V. ne prigulintiems J. šlikui, M. DaU
Prof.
Mečnikovas,
apie
kurį
tapo išvyti. Jiems pranešta, jog
Savo gyvavimo laike T. M. D. Valentą, K. Palošta (kuopos
nevičiutei, M. Beliniutei, F. Gylie
bus kalėjimuose pasodyti, jaigu
Paryžiuj suėmė amerikoną, buvo rašyta pereitame “Lietuvos” išleido daug įVairių kningelių, ku pirmsėdis) L. Braikys (kuopos
nei ir kitiems. Kuopa labai dėkin
numeryje,
pripažino,
kad
išrastabandytų Portugalijon sugrįžti.
24 metų amžiaus Osviną Kungą,
rių dalis tapo paskleista pirmiau raštininkas). Iš priežasties dide
ga ponams šlikams kurie atlošė
sai
vaistas
nuo
sifilio
“
606
”
yra
kurio tėvas užima augštą urėdą
siai tarp narių; daug egzemplio lių vasaros karščių tas sumany
Pirma "Aušroj’ Dr-jos Preleksvarbiausias roles, M to dar pas
Mat šitas amerikonas geras. Geresnio šiuo laiku dar rių išdalinta dykai, tai kningynė- mas įvikintį greitu laiku negalima
Portugalijos karalius davė Texase.
cija
buvo 18 d. Rugsėjo. Lietu
save leido daryti teatro repeticijas
lių draugijoms, tai šiaip neturtin buvo, bet šiek tiek orui atvėsus
amnestiją laikraštininkams, kurie Šveicarijoj paleido suklastuotus nesą.
vių
Ratelio
Svet. Prelekciją skai
ir šiaip daug kuom prisidėjo prie
giems tėvynėj lietuviams.
(Bet visi, kaip išrinktieji, taip ir kiti
buvo įsodinti į kalėjimus už raš čekius.
tė
p.
Kl.
Jurgelionis
temoje “Sce
įrengimo vakaro.
daugumas iš T. M. D. kningelių draugai, kas, kiek, kuomi grieda
tus prieš valdžią.
nos menas”. Pirmiausiai kalbėjo
Šioji T. M. D. kuopa gyvuo apie dailę apskritai, kaipo būtiną
(Į Peterburge suareštavo ameri AMERIKOS LAIKRAŠČIAI darė sau gerą biznį). Vienok, mas griebėsi už darbo, ir ačiū jų
PILNI APRAŠYMŲ APIE
|| Respublikoj Panama preziden koną Margoliną ir su juom atka
nors ir daug tų išleistų kningelių pasidarbavimui 4 rugsėjo, Šv. ja dar pirmus metus, o jau kelis žmonijos gyvenimo dalyką; vie
tu likosi išrinktas Arosemena, kusią moterį. Jie mat papildė dikLINĄ ČAVALIERI.
paskleista, išplatininta, bet daug jų Petro ir Povilo draugijos svetai sykius turėjo susirinkimu* su ga nas dailės skyrių yra scena. Kal
Jungtinių Valstijų
pasiuntinys tai prigavysčių.
turime dar T. M. D. sankrovoje; nėje atsiliko vakaras su lošimais, na plačiomis programomis, suren bėjo apie senovės žaidimus, nors
Garsi italų operų dainininkė Li
gązdino net amatavimu Panamos,
jos ten guli be naudos, o reiktų dainomis kalbomis, dekliamacijo gė prelekcijas, o dabar ir tokį pui gana trumpai, net pertrampai; mi
na Čavalieri apsuko galvą Ameri
|| Valijoj straikuoja anglių ka
jaigu išrinktų Arosemeną. Užtai
būtinai jas skleisti tarp žmonių, mis ir muzika, tokio vakaro šia kų vakarą surengė — vienu žodžių nėjo vien graikų scenos netobulu
kos milionieriui šerifui R. W.
musų T. M. D. kuopa sparčiai žen mą. Dabar gi žaidimas scenoje
Jungtiniai Valsčiai atsiuntė savo syklų darbininkai. Straikuoja jau
nes visos tos kningelės yra moks me mieste nėra dar buvę.
Chanleriui, kuris ją vedė. Cavagia pirmyn. Be abejonės ji ir yra labai išsitobulinęs, artistai, no
nemokantį priderančiai elgtiesi pa 12000 darbininkų Cambrian ka
liško turinio, ir naudingos pasi
1. ) Vakaro Atidarymas (atid.
lieri vienok visai jo nemylėjo. Jos
’ ateityje rankų nenuleis ir už kelių rėdami būti gerais dailininkais
syklose, bet straikai gali išsipla
skaitymui
kiekvienam.
štai
jų
siuntinį.
J. Garnupys) ir kalba Felikso
numylėtas buvo ir tebėra Rosijos
j mėnesių gal dar puikesnį lietu privalo būtinai išeiti tam reikalin
tinti ir apimti visas kasyklas, o
Belinio.
• • .
kuningaikštis Dolgorukas.
Ište surašąs:
višką teatrą pamatysime.
tąsyk
straikuotų
200000
darbininkų
JĮ Mieste Helsingfors susirinko (
gas mokyklas. Paskui prelegentas
1. Keistutis, historiška tragedija.
kėjus už Chanlerio, Lina Cavalie2. ) Daina “Strasdelis” T. M. D.
A. B. J nurodinėjo kaip aktoriai turi veik
Finlandijos seimas.
Prezidentu
Tos
kningelės
sankrovoje
yra
300
' 58 kuopos vyrų choras.
Austrijoj, tarnaujanti ant ri pareikalavo, kada jis užrašytų egzempliorių.
seimo išrinktas nemalonus masko
ti; aiškino apie balso organus, bal
3. ) Muzika “kur bėga Šešupė”.
jai
visus
savo
turtus.
Jis
tą
tuo

lių valdžiai Svinhufsved. Jis savo įpietinių gelžkelių, iškovojimui di
są, balso grynumą, kvėpavimą, iš
2. Orleno Mergelė, historiška1
jau*
padarė.
Tąsyk
Čavalieri
4.)
Komedija
“
Velnias
ne
BoWilburon,
.
Okla.
—
T.
M.
D.
prakalboj išreiškė nuomonę, jog, desnių algų, griebėsi ne streiko, .
uudlvimą.
__
.
paskyrė
savo vyrui 20 dolerių įi tragedija, sankrovoje yra 150 eg-‘ ba” aktas I 7— veikianti asme- 86 kuopa savo susirinkimus lai- reiškimus įvairių garsų, n
nors Finlandijai atėjo blogi laikai, bet pildymo visų kelių ministeri•
•
--ko
Us
liuesui
Rūgs.
4
d.
buvo
atjautimu
kalbos
teising
mėnesį ant pragyvenimo, o pati iš- zempliorių.
iųs: A. Tinckiulys — F. Belinis,
bet jis tiki, kad ji pergyvęs tuos josHr gelžkelių užveizdos padavaMikolas Greibus — J. Slika.% Jo- apkalbėti reikalai, paliesti Organe tenn“ ir u- Ger«®>am supra.
važiavo
pasivažinėtį
pagal
Europą
Lenkai
ir
Lietuviai
206
egz3Mat tie padavadijimai
laikus ir neparduos savo laisvės. dijimų.
su kuningaikščiu Dolgoniku.
Grovo Kiburgo kelionė 108 zas Keraitis — J. Dementis, Mor nr. 34, prasidėjimui prie p. J. »■"»• «vo nurodinėjimų prelegenReikia manyti, kad seimas durnos taip kvaili, kad juos pildant, trau
ta Keraifienė — R. Slikienė, Gabrio referatų atspaudimo; mu- tas <favi pavyzdinis, kaip tinkaChanleris
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Caegz.
ir viešpatystės tarybos pavestus kiniai negali bėgioti. Už pildymą
sų kuopa nutarė prie to pridAlamuoti, akcentuoti sakiKlumpikienė — F. Gylienė.
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u.) Kvartetas (M. Danevičiu- kymą: tiesa aš nemoku skaityti, maža dalelė. Matyt, kad musų
terburgo teismą, kur teisėjai mas- nių gyvasčių, pasiekė jau ir Azi- šymą išleisti speciališkas markes. voje 18.269 egzempliorius kningų.
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Nežiūrint, kad po karei su rū- 1talpinti likusius Kudirkos raštus.
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ras ir muzika, diriguojant G. Be- mėnuo eina kaip čia darbininkas jr <jį]to loginiai pas mus tankiauVokietija areštavo du Anglijos
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Kambe pagarsinęs japonų ekono.
. nors turi ne maža spėką tautiškai ,r '*•*•
ir kita pusė sugautus šnipus lai- sostą pilį Vindoboną ir į Triestą
>
ant nežinomų jiems instrumentų.
mijos žurnale “Nippon Keizaii draugija turi arti keturių tūkstanko kalėjimuose ir apseina su jais cholera dar vis siaučia ir nesi- Shinchi” skaitlines, parodančias,, čių narių, didesnė jų dalis yra pri-j. kultūriško darbo nuveikimui, bet
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eina, kad Japonijos bendrasai tur vėliaus išleistas T. M. D. kningas,
jus; vis-gi lošimas pasisekė gan.« T. M. D-jos, bet tuo tarpu kai- galėtum gauti nuo asilo, ožio, mešiijoj. Mat Austrijoj ne tik valtas nesiekia ir pusės to, ką turi o apie ankščiaus i$leists, tūli iš
|| Emdene suėmė daug vokiečių, džia, bet ir draugija kovoja su Italija, šit skaitlinės, parodan jų gal būt nei nežino.. Abejot ne gerai, geriau negu tykėta. Ge kune nariai išvažinėjo kitur sau kos ir ^4*0^ kvarteto, kaip
riausiai atlikb savo roles pirmo duonos jieškoti; bet yra viltis, kad
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joj
komedijoje R. Slikienė (Ke- bedarbė jau tuojau* pasibaigs ir
aktorium,
reikia supratimo ir
nuimant tvirtovių salos Borham ir
kių,
kurie
nori
nusipirkti
visus
T.
jos turto išpuola jo kituose kraš
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II Iš pašauktų Vokietijoj kariu- čių tik 122.785.000 bušelių arba
lų. Japonijoj, anot prof. Kambe, gininką, kuris užsiimtų tuomi dar
stereoptiški paveikslai, apie ku
choro tik daina “Strazdelis” prasaienėn pereituose metuose 265.333 43-959-000 bušelių mažiau negu
bu.
Esant
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kningininkui,
ant kiekvieno 100 jenų turto yra
Chicago Federation of Labor 18 riuos aiškino Dr. Graičiunas. Kal
čiaus išėjo o tautiškas himnas atvynl» 52
0.02nemokėjo pernai.
22 jenos skolų, tuo tarpu Italija jis galėtų nevien kuopos susirin
rūgs,
buvo perdėtinių rinkimai se bėtojai buvo: pp. K. Mikolaitis, J.
nei skaityti, nei rašyti; daugiausiai
likta visai gerai.
ant 100 jenų turi skolų tik 17 kimuose pardavinėp' kningeles, bet
kantiems
metams. Buvo pastaty Ilgaudas, Dagis ir V. Mišeika. Kal
F.
tokių, nes 10, buvo lenkų apgyven|| Minsko mieste tikrieji rusai
Kalbėtojai
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jenų. Rosija ant 100 jenų — ir rengiamuose varkaliuose, ar tai
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šeši
socijalistų
kandidatai, bet bėjo apie įvairius lietuvių reikalus.
at"J. Nei reikalavo nuo valdžios, kad ji
Belinis
(neseniai
iš
Lietuvos
toj Poznaniaus .provincijoj.
14; Prancūzija — 14; Vokietija kuopos ar bent kokių kitų drau
mčio rašto nebuvo prašalintų katalikų sufraganą vysvieno nepa
važiavęs) ir J. Garonpys. Beli- nei vieno jų neišrinko. Išrinkta Pabaigoje Dr. Graičiunas labai
gijų.
Tokiu
bu<k|.
manoma,
kad
— 10; Austria — 7; Didž. Brita
įdomiai pasakojo apie hygieną ir
assai ir Hohenzol- kūpą Ceplaką, kurs būk darąs kaWestfalijoj
greičiausiai tas, tuom* tarpu gu nis kalbėjo apie Lietuvą, aiškino visi senieji perdėtiniai.
nija — 7; Suv. Valstijos — 1.
kudykių auginimą, prie ko buvo
lern provincijose. Tokiu budu su talikiškas demonstracijas ir kenkad Lietuvoje apšvietimas stovi
Ineigos išpuola ant kiekvieno linčias T. M. D. šankrpvoje, knin
rodomi paveikslai. Dr. Graičiunas
mokslu rašyti Vokietija stovi augs- kiąs pravoslavijai.
labai
žemai,
iš
valdiškų
pradinių
žmogaus Japonijoj irgi labai ma gas galėsime paleis^ svįėtan. T. M.
labai užimteresavo klausytojus.
18
rūgs.
Riverview
parke
kal

*iau už kitas viešpatystes; Anglijoj,
mokyklų
lietuviams
labai
mažai
žos. Kuomet Japonijoj išpuola D. vyriausiu tikslų ;yra .skleisti apant 1000 gyventojų, yra nemokau|Į Viename Rosijos kaime, Rozšvietą, kad darbas .kaip^ platinimas nuveikia; inteligentija irgi mažai bėjo socijalistų vadas ir kandida Jis, pusiau pajuokdamas kalbėjo
ant kiekvieno žmogaus 10 jenų,
čių rašyti 10, Prancūzijoj 35, Au- vognoj, pasikorė no metų senis,
i
dama nuo liaudies tas j Amerikos prezidentus E. V. apie lietuvių netikusį gyvenimą ir
T. M. D. kningelių norintiems pa nuveikti
strijoj 220, Italijoj 307, Maskoli- Pasikoręs dėlto, kad visi vadinda- tai Italijoj 23, Austrijoj 28, Vo sidarbuoti yra grynąi ideališku dar atskirta nes atsakančių draugijų, Debs. Savo kalboj užsipuldinėjd kudykių auginimą, stačiai rėžė
kietijoj 41, Prancūzijoj 52. Didž.
įoj 62a
vę jį dykaduoniu.
kur j i ji akis-akim susitiktų su ant Roosevelto, aiškino, kad jis gryną teisybę. Žmonių gyvenime
Britanijoj 60, Suvienytose Valsti-I bu, tuomi padarysite naudą žmo
nėms ir draugijai įaigu kiek valstiečiais nėra, prakalbos laikyti esąs darbininkų priešas, nežiūrint hygiena yra svarbiausias dalykas:
|| Šveicarijoj, mieste Genevoj 14
JĮ Helsingforse Suomijoj, buvo, jose 73.
viena kuopa pasistengtų parduoti negalima, ir t. t Toliaus ragino kad dabar jiems ir prisigerinąs, blogas gyvenimas ir nelemtas ku
Japonijos žmonės mokesčių iš tik už $10 vertės kningų per me amerikiečius daugiau darbuotiesi Kvietė, kad nei į Rooseveltą nei dykių auklėjimas yra didžiausi
d. mgsėjo prasidėjo metinis susi didelis gaisras; sunaikino visą
rinkimas jaunųjų egiptijonų arba kvartalą; nuostolių skaitoma apie moka irgi gana daug. Iš 10 jenų tus; tai esant tuom tarpu 119 kuo Tėvynės labui, nurodydamas, kad į ką kitą žmonės nežiūrėtų, kaipo ardytojai* laimės ir gerovės, ne
uždarbio japonas išmoka mokes
šalininkų Egipto neprigulmystės. 500.000 rublių.
pų, suplauktų T. M. D. iždan mes, būdami geresnėse politiškose išganytoją, bet patįs imtųs savo iš Aiėn šeimynose, bet ir tautos gy
čių 1 jeną 20 sen’ų, italas 1 jeną
‘ Susirinkę išsiuntė telegramą An
$1190 per metus; už tokią sumą ir ekonomiškose sąlygose, galime ganymo darbo. Pagailos peikė venime. Dr. Graičiunas savo kaiglijos valdžiai su reikalavimu, kad
Į Belgijos sostapilyj Bruxellėj 22 senas, aust rij ietis 1 jeną 13 galėtum išleisti naują kningą. To daugiausa veikti. J. Garnupys darbo unijas ir nepatarė niekam
Anglija iš Egipto tuoj aus pasi sugriuvo viena parodos trioba. Du sen’ų, prancūzas 97 senos, anglas dėl, kas nori dirbti ką nors labui savo kalboje parodė kas tai yra į jas stoti.
trauktų. Susirinkę smarkiai peikė darbininkai tapo užmušti, o daug, 99 sen’as, vokietys 67 sen’as ir draugijos ir mūsų brolių, tai T. M. D. ir kokius tikslus jiji turi.
amerikonas 33 sen’as.
buvusį prezidentą Rooseveltą už jo jų sužeista.
griebkimės šito darbo. Kiekvie Daugelis ’ susirinkusių lietuvių tik
Tačiaus, nežiūrint, kad Japoni
kalba sakyta Chartonne, kurioj jis
,
So. Gtičagoje įsikūrė “BiruChicago, Ilk 16 d. rugsėjo,
nas gražus žodelis ir kiekviena kil dabar pažino, kad T.M.D. ištikrųjų
išreiškė savo nenrilankttmą Egypto
|J Kariumenei daugiausiai pinin- ja yra tiek neturtinga, prof. Kam ta mintis išreikšta tais gražiais žo dirba tėvynės labui. Dekliama- Winston Brothers geležies liejy ’lė.” Dr-jos šaka.
Įsikurusion
savistovystei.
gų išleidžia Maskolija, nes 237 be tikįs j jos ekonomiškąjį išsi- deliais, jaigu nebus paremta aktu- cijos irgi puikiai atliktos. Pr. Ast- klose atsitiko kokių piktadarių pa draugyjėlėn iki šiol įstojo apie
vi*na mergina.,
milijonus dolarių kas metai; antrą plėtojimą.
ališku darbu, maža duos naudą. rauskiutė (t2 metų) dekliamavo dėto dinamito expliozija. Minė r5 vyro *r
|| Pietinės Afrikos angliškose vietą užima Jungtinės Valstijos;
Darbai, geri ir gražus darbai, yra jausmingai ir aiškiai tik kiek sku to]' liejykloj dirba 1000 neprigulin Kuopelė giedojimo repeticijas at
( valdybose atsibuvo rinkimai vie- jos užlaikymui 82.000 kareivių iš♦) Japonijos jena maž daug .ly-• tik skaitoimis. Todėl visi drau- biai, Leonas Braškys dekliamavo čių į uniją darbininkų. Policija lieka kas pėtnyčra, o lošimo kas
; tinio parlamento atstovų, šiuom leidžia kas metas 168 milijonus irĮA
---- . 50 centų. 100 senų yra
I spėja, kad tai unijos narių, arba utaminkas So. Chicagos miesto
ginas
1 gūžiai sukruskime prie šito darbo,i’—— --------- -—
vietų nužudė būrai, apart to dar pensijoms $160.728- į viena jena.
daržo (parko) svcUinėje.
o pamatysime, kad meto bėgyj vi-i Tvarka visame tame buvo pa-

1$ VISUR.

839; Vokietija užlaikymui 621.000
kareivių išleidžia 168 milijonus dolarių, Prancūzija 600.000 kareivių
160 milijonų, Anglija 290.000 ka
reivių 134 milijonus dolarių.

r

Tėvynes Mylėtu
Or-stes ‘Reikalai.

Iš Chicagos į ];H
Lietuvių Gyvumo.

<

VIETINES ŽINIOS.

i

PVIKU8 ^TEATRAS.

I

Liet MoU Dr-1a •‘Apšvieta" ren
gia puikų Antrą 36 ž. Bpaho (Oct.).
IltlO su hB1 House Teatre, kampas
i Poik Ir Halsted i gatvių. Ant scenos
•' statoma antru kartu Chicagoje dvi
’ labai puikios komedijos: MM«*ų Oe• ralis” (šltAfe vikale užims moterjs
, ir mergino* vyrų roles) ir “Fsip Itai
iimano — Mp
po*o”. Tarpakčluoee bus deklalnacljos jauaų mer
gaičių Ir gwa ąmiU- Vakaras iA
tikro bus puikus ir kiekvienas atsi
lankęs nerigailte.
Pelnas nuo va
karo eis pašalpai Variavo* Kemse r
vatorljo* mokinė*, lietuvaitės — pri
madonos p-lė* aslčauskaltės. — Va
karas prasidės lygiai 8 vai.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS.
Rengiama* ’’ Lietuvos
Ūkininko
draugijos Nedėtoje * d- Si*110
1910, Klacel salėje 19 ir Leavstt st
Salė bus atidaryta 4 vai. Teatras
prasidės 5 valanda vakare.
Bu* perstatvta komedija dvejosė
reikmėse "Gudri Našlė”, ir "Nut
ruko". Po perstatymui prasidės ba
lius su šokiai*, geriausi muzikantai
Griežš visus lietuviškus šokius, kurie
trauksis iki nakties -vėlumai. Tikietai 25, 35 ir50c. ypaUi.
VsJkįuoj Mitintus Hstatsd
■t karais iki 18 gatvei 18 karai davežš iki pat svetainei. Kviečia visus
atsilankyti.
Komitetas.
• TEATRAS IK BALIUS.
rengiamas Lietuvių Jaunimo Ratelio
ant Town of Lake: 5 veiksmiu dra
matiškas veikalas po vardu "Leituvalte" bus loštas Columbia svetainė
je. kertė 48 tos ir 80 Paulina gatvių,
Nedėlioj, 25 d. Rugsėjo (September),
1910 m. Duris auįdarys C vai. vak.
Uždanga pasikels 7:30 vai vak -1^
teatrui balius su visokiais šokiais.
Lakiojanti krasa su išlaimėjimu
moteriškų šukų p. A. Barčiau* pa
dovanotų, vartės 810.00, ir moteriško
žiedo vertės 8300, Poškos padova
noto. Pirmas gavęs daugiau laiške
lių gaus šukas, antras žiedų Įžan
ga 25, 35, 50 ir 75c žmogystei. Kvie
čia visus.
Komitetas.

Pajieškojimai.
■•
v
~“
Pajleškau Jaosdbo Kuokšto, 13 me
tu Amerikoj, ploniau* gyveno Sprlng
Valley. IH-; paeina iš Kauno gub.
Šiaulių pav., Gruzdžių vai.. Normaičių kaimo Jis pats «r kas apie j|
žinotų teiksi* pranešti man šiuo ad
resu:
..V- ’Tį,
Chicago,
2446

—Kettea in New Yerii Weri

Tai neužilgo ir šitokios bus moterų skrybėles,
15 4- rūgs., tarp Honore ir
Hcrmitage gatvių, ant 45 gat., 10
vai. vakare, pora niekšų užpuolė
tfflą lietuvį, einantį iš darbo su al
ga pas savo pažįstamus. Netoli
i gyvenantis barzdaskutys A. Cėsna,
beeidamas gulti, išgirdo užpultojo
- šauksmą ir išbėgo pagtlbon. Už
puolikai pabėgo atėmę 28 dol. Už
pultasis jau buvo prismaugtas ir
7 turėjo išmuštą akį. česna jį nu— vedė į aptieką ir pašaukė policiją,
j "Bet policija nieko nesusdkė.

- Prie “Birutės”, prisij*in«*ę ir
fkrarttono, Pa dainininkų kuope
lė. Kita kuopelė, neužilgio žada
susiorganizuoti Cicero, III. (Grantworke). ..

JUOKELIAI.
— Mama, aš perikėliau pečiaus
plytą.
— Blogai, vaikeli, kaip nors
reiks sutaisyti. Bet su kuo tu tai
padarei ?
— Mamyte, aš daužiau su tėtu
šio laikrodėliu ir nemislijau,^ kad
plyta skils.
Mokykloj buvo labai nešvarus
vaikelis. Mokytoja pasiuntė jį na
mo, kad ji motina nupraustų. Mo
tina sūnų pasiuntė atgal į mokyk
lą, įdavus jam laiškelį mokytojai,
kuriame buvo parašyta:
< “Mano berniukas ne rožė. Neuostyk jį, bet mokink”.

------ r
- Chicagor atvažiavo iš New
Yorko lietuvis smuikininkas, Sarpalius, kaip sakoma, baigęs New
Yorko muzikalinę konservatoriją.

Lietuti# Jaunimo Ratehs. ant
Town of Lake, šį sezoną rengia
perstatyti kelias dramas; iš tu ren
giamos dvi sunkiausios lietuviš
koje kalboje dramos (vertimai)
Schillerio “Orleano Mergelė” ir
“Vilius Tell”. Ratelis “Orleano
Mergelę” jau mokinasi nuo gana
senai. 23 d. spalių Ratelis loš
Tėvynės Myl. Dr-jai No. I. Varg
šo “Milijonai Vandenyj”, Columbus svet. “Orleano Mergelė” bus
lošta ant Bridgeporto. Ant Twn
of Lake taipgi bus perstatyta “Živi
lė”. Be minėtų veikalų ketinama,
lošti dar kokią komediją.

Dr-ja
“Lietuvos
Ūkininkas”
, (McCormick apielinkėj) nepersenai
iš savo narių suorganizavo dra
matiškąjį Ratelį. Pirmas to ratelio
perstatymas bus 2 d. spalių (october), Clacel svet. (kampas 19 ir
Leavitt gat.), bus lošta Gužučio
juokažaislė “Gudri Našlė” ir ko
medija “Nutruko.”. - Ši Dn-ja per
nai buvo parengusi kelias paskai
tas (prelekcijas)* Šįmet mano ir
gi keletą paskaitų parengti.

Mokytojas. Atirbant ar pride
dant daigtus, reikia kad jie vieno
dai vadintųs. Taip pavyzdžiui ne
galima atimti iš trijų obuolių ke
turias kriaušės, iš šešių arklių de
vynis šunis. 1
Jaunas mokinys. Mokytojau, ar
gi jus negalit ketuliu kvortų pie
no'išimti iš trijų karvių?

APGARSINIMAI.

Pajleškau savo pusbrolių Kastantino ir Romano Jokubauskių. Jie
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
ir parakvijos Kelmelių soda. Girdė
jau, kad jie gyvena Durklu, Pa. Jie
patjs ar kas kitas teiksis duoti žinių
čia padėtu adresu:
* • Jonas Aklnderis.
R. F. D. No. 1. Box 35 A. Cllnton,
Indiana.
Pajleškau savo
draugo
Jurgio
Šalčio, paina iš Kauno gub. Raseinių
pav., Panevėžio parap. 4 metai kaip
Amerikoje, pirmiau gyveno Laurenc
Mase, — dabar nežinau kur. Jis
pats ar kas apie ji žinotų teiksis
pranešti man šiuo adresu:
Peter Karvelis,
2024 Johnson st,
* Chicago, 111.

$10. DOVANŲ

810. dovanų bus duota tam, kurs
praneš tikrų adresų mano dukters
Viktorijos po vyru Dalangaoskienės.
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių
Šiaulėnų parap., Baužišklų sodz. 1908
m , 4 lapkričio d. antru kart išvažiavo tš Lietuvos | Ameriką, Jlnai
yra 28 metų amžiaus, 5 pėdų
čio, tamsiai geltonų plaukų, pilkų
aklų, dešinės rankos vidurinio plršto nugeltęe nagas.
Turėjo dviejų
metų vaikų vardu Mykolų. Kai iš
važiavo nuo manęs, neturėjau nuo
Jos jokios žinios. Aš jau pusė metų
eeu Amerikoje. Prašau, kad ji pati
ar kas spie jų žino praneštu man
žemiau padėtu adresu. Kas praneš,
gaus pažadėtas dovanas.
Ona Taiserska.
166 Winter st, New Britaln, Conn.

Kraujo nusekintas yra labai serioziškas dalykas ir visuomet reikįa
kaip
galima
greičiaus
kraujas papildyti. Tokiuose atsi
tikimuose jus vartokite Trinerio
American Eibei r iš kartaus vyno,
žinodami, kad jis yra geriausias
kraujo papildytojas. Jus turite tą
patį
daryti,
kada
kraujas
ims nebetekti jo reikalingiausių
sudėtinių dalių (ingredientų) —
raudonų gumulėlių. Jus privalot
sutvirtint juos, nes kitaip greit
nebegalėsit dirbti. Kraujas nusilpnėja, kai tik jūsų virimo or
ganai neveikia taip, kaip jiems
reiktų, mat, penas tąsyk nesti
tinkamai suvartojamas. Kada vi
duriai nevalyvi, kraujas suteni.
Trinerio American Elixir iš kar
taus vyno tokiuose atsitikimuose
yra be abejo geriausias vaistas.
Reikia jis vartoti, kai tik jūsų
viduriai atsisako priimti pakakti
nai valgio, arba kada po valgiui
jums pradeda daryties nelabai
smagu. Vaistų sankrovose.
Jos Triner, 1333—1339 So.
Ashland Avė. Chicago, III.

' Pajleškau savo vyro Pilypo Grigaiiausko, Kauno gub., Telšių pav.,
Plungės parap ; 5 metai kaip Ameri
koje. Aš nuo 8 kovo mėn. dienos esu
atvažiavus ir niekur jo negaliu su
rasti. Tai jaigu kas apie JĮ žinote
būkite malonus man pranešti Šiuo adr esu f
Domicėlė Grlgallauskienė,
1456 So. Canal St.,
Chicago, III

Pajleškau Antano Motkaus, paeina
iš Kauno gub., Afriogaloe valač., Ber
navo* parapijos. Priekapės **l“o.
28 rugsėjo, 1909, išvažiavo i^ Melrose Park, likęs skolingas j bučernę
215.95. Girdėjau gyvenus ChicagoJ,
West Stde; yra jis nedidelio ūgio,
Juodais plaukais ir ūsais.
Pajleškau taip-gi Franko Beročlo,
Kauno gub., Bernatovo vai. Išvažia
vo iš Melroee 2 biri. 1910. Jis Irgi
skolingas Į bučsrnę ir gaspadinei.
Bučerių ir gaspadlnių labai prašau
3149 So. Halsted St. Chicago, duoti apie Juos žinių šituo adresu:
J. Walter,
Atdara šiomis dienomis ir valan- 22 avė. A Lake sto Melroee Park. III.
domis:
Utarninkals ir ketvergais nuo 7
Pajleškau savo vyro Juozo Zabvai. vak. iki 9 vai. vakaro; aubatomis nuo 7 vai. vak. Iki 10 vai. vak. lacko; paeina iš Suvalkų gub., MaSekmadieniais (nedėldieniais) nuo riampolės pav., Prienų parapijos.
Bačkintkų kaimo.
15 metų kaip
4 vai. dienų iki 6 vai. vąkaro.
Skaitykloj randasi visi lietuvių Amerikoj; pirmiau gyveno Auburn,
laikraščiai ir kningbę. Skaityti gali- Ilk, dabar apie fj| nešinau nieko.
ma pačiame kningyne ir namo neš- Kas apie j| žinotą arba ir jis pats,
tiest.
teiksis duot žinių adresu:
* ‘ ‘ene,
Kewanee, III.
907 N. Walnui
SOCIALISTŲ PARTIJOS CHICAGOS
Latvių skyriaus teatrinė grupė ati
dengs 1910—1911 metų teatrinį sezo
Pajleškau poebrolio Mateušo Daunų sekmadieny! 25 rugsėjo 1910 m. gielo, apie 4»m. Jtaip Amerikoj, pa
Vaidins C. 8. P. 8. salėje, 1126—1128 eina iš Kaiob Wb., Raseinių pa
W. 18 gatvė, A. Kosorotovo drama vieto, Pavlrtėnu parapijos, taip-gl patiškųjj veikalų 4-se veikmėse “Pawa- j ieškau ~ dėdtiU'P6tto Daugielo apie
sara pluhdi”. Vaidinimas nuo 3:30 8 metei kakji: Amerikoj; paeina iš
po piet. Salė atsidarys nuo 2:30 po Kauno gub., rRasetaių pav., šyekanoe
piet žais Latvių Socialistų orkestrą. pa r., Moskalčių sodžiaus.
Meldžiu
Pertraukose bua skrajojanti pačta, pranešti šlutfetadrąiu:
konfeti ir k. Įžanga 35c.
Kazys Ūąuglella,
Kviečia Komitetai.
89% Ward sC ‘
Worcester, Mase.

DIDELIS BALIUS,
rengiamas draugijos šv. Jono Krikš
tytojo, atsibus nedėlioj 2 spalio (oct)
1910, Frelheit .Turner svetanėje 341721 80. Halsted et. Salė bus ati
daryta nuo 3
po piet, balius
prasidės 4:30
piet
Kviečiame jaunus ir senus atsi
lankyti | šį balių. Galima bus, žai
džiant gerai muzikai, gerai pasišokt
ir linksmai laiką praleist Įžanga
25c. porai. Su pagarba Komitetat.

Kambariai su mebliais atiduoda
ma arendon vienai ar dviem žmo
Amžinų Etilui.į. Jonas
~
~
~ ~ per_
Dudonis,
gystėm.
Naujoviškas
intaisymas. ■iskirė su šiuo svietu 6 d. Sept., 42
metų amžiaus, nevedęs, pragyveno
Hat A, 2246 80. Halsted St
šiere Šalyje 22 metų
Paliko tris
brolius už save vyresnius du Lietu- .
NUOMOM KAMBARYS.
voje, o vienas Baltimorcje. NabašJaigu kas norėtų it vyrų ramų nikas prigulėjo prie dviejų draugijų:
Keistučio ir V. Kudirkos.
_
..
kambarį gauti, prašom kreiptis šituo
Kas
adresu: 3159 80. Halsted St, (3 floor norėtų kų užklausti apie nabašmką,
tegul kreipias adresu:
rear). M ra. Dobkevičienė.
Vincas Dudonis.
115 8. Paca st,
Baltimore, Md. •
TAISOME IR VALOME
elektrlkines Ir gasines lempas Dar
bų gerai ir greitai atliekame.
Wm. Daratis ė Grikštas,
4601 80. Paulina St..
Chicago, III.
Phone Drover 839.

Kar gauti “Lietuvą.”

Pasiake Mnk/ — Savininkui išva
žiuojant iš šio miesto parsiduoda la
bai pigini naminiai rakandai. Maty
ti galima kas vakaras nuo C iki
9 vai. arba nedėlioj po pietų, -šioje
vietoji: 2106 So. Halsted st. .(ant
trečių lubų iš užpakalio).
Parsiduoda saliunas geroje vieto
je, prie teismo ir policijos stoties.
Biznis išdirbtas nuo senai.
Vieta
lietuviui labai gera, nes aplinkiniuo
se miesteliuose gyvena lietuviai ir
kiekvienas, atvažiavęs | dideli mies
tą, lietuvi žino ir užeina su viso
kiai reikalais.
Pardavimo priežas
tis — kitas biznis. Norėdami gauti
platesnių žinių, rašykite pas savi
ninkų:
Feilz Cary,
110 8. 4th st,
Torre Houte, Ind.

Pajleškau man j gerai pažystamos
merginos A. Rinkevičiūtės, daugiau*
kaip pora metų atgal atvažiavo iš
Lietuvos, paeina iš Vilniaus gub.,
Trakų ap., Vašiškių kaimo.
Norė
čiau su ja susižinoti. Meldžia pa
rašyti laiškų šiuo adresu:
F. Zavist
F. O. Box 974,
' Hoųuiam, Wash.

Ant Pardavimo,
Dabar geriausia proga

FARMAS

PIRKTI.

Važiuokite apsigyventi į Michigano vaisingų žemių Širdį — M ason
Manlstee ir ežero šalis į 8wigart
Tract — dobilų, vaisių ir apskritai
tarmines žemes. Kaina nuo 810. iki
825 už akrų. Išlygos labai lengvos:
įmokėti nuo 810 iki 825, o paskui
ant išmokančio kas mėnuo po 5 ar
7 dolerius ant 40 akrų. Greitai au
gantis distriktas, du nauji miestai,
lotai bizniui ir apgyvenlmul. Kli
matas labai sveikas. Galite turėti
viskų, kas tik auga Illinois, Indiana
ir Otelo valstijose.
Ekskursija va
žiuoja kiekvieno mėnesio pirmu ir
Ten ir atgal iš
trečiu utarnlnku.
86.00.
PatvaToledo ar
L.Chlcagos
__ ___ „______
ūšmokėdos ir nurodymai dykai,
sugrųžiname
tus už tiki:ietų piningus
■
mui žemės. Norėdami
pla
po nupirkimui
...
tesnių paaiškinimų rašykit pas ma
ne: Anton Kiedis, vietinis atstovas,
Peacock, Lake Co., Miete. Dabar ge
riausia proga fermas pirkti.
Parsiduoda lietuviškas galiūnas ant
Canal gat prieš fabrikų. Liga ver
čia parduot labai pigiai. Randa tik
|12. Prie saliuno yra 8 kambariai.
Taip-gi parsiduoda Barzdaskutykla
visai pigiai ir labai gražioj vietoj.
Sužinoklt 1112 S. Canal gat, Chica
go. III.

.'--'f

124 Grand st.

* BALTIMORE, MD.
Jota Louis.
657 W. Baltžmotę
J. Zebrauckas,
112 N. Green
BROCKTON, MA8S
175 Ame*
Chicago, in.
M. Haitis,
160"
J. Tananeviče,
676 W. Igth

“Lietuvos” Agentai

KVIETKAUSKAS

Lyti Lietuvą” metams ar pusei
metų ir užsimokėti.

Jonas Janušas keliaujantis Agentas
po Illinois valstiją.
Brooklyn, N. Y.
J. /jnhrozšjus,
120 Grcnd St
4. Lesniauskas,
298 South ist St
103 Matiflia,
262 Metropolitan Av.

1834 N. Castle Street.

J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Ava,
Jonas Ilgaudas, 1618 80. Halsted St
118 K. lliih St
Zen. Jucevieze,
m Aal
And. Jurevičio,
1813 r
Links.
t St
Geo. Pupausky,
Bt
K. Steponis,
Visockis,
P. Sznkys,

Cleveland, Ohio.
1408 E- 2Mh St

CAMBRIDGE.

LIETUVOS” KELIAUJANTIS Pet Bartkevičius, 877
AGENTAS.
GRAND RAPIDS
Juoz. Šilkas,

Simanas Kvietkauskas keliauja
Wisvalstijose
Illinois
ir
laikrašconsin,
užrašinėdamas
tį “Lietuvą” ir priiminėdamas už
jį prenumeratą. Jis turės nuo
laikraščio “Lietuvos” išleistojo
A. Olszewskio rašytą paliudyjimą ir kvitas, pagal ką galėsite jį
pažinti, kad yra musų užtikrintu
agentu ir galėsite drąsiai jam
duoti piningus ant pienumeratos,
kningų ir kitokių tavorų, nes
męs už jį atsakome.
Simanas Kvietkauskas taipgi yra
agentu ir musų štoro, The
Bridgeport Clothing Kompanijos.
Jis turės su savim sampelius tūlų
musų štoro tavorų ir kas tik ko
reikalaus galės per jį užsisakyti,
o męs viską prisiusime. Męs sa
vo štoro tavorus gvarantuojame,
kad bus toki, kaip musų Kata
loguose aprašyti. Jaigu gavęs juos
rastų kitokiais, tegul sugrąžina,
o męs jam piningus sugrąžinsi
me.
.
i
■ f

KSAVERAS STRUMSKIS
"LIETUVOS” KELIAUJANTIS
AGENTAS.
Parsiduoda bučernė Ir grocernė
geroje lietuvių Ir lenkų apgyventoje
Jis lankosi valstijose Connectivietoje, biznis gerai išdirbtas. Ar
klys, vežimas ir visi trankiai. Pir vut ir Massachusets ir turi musų
kę nesigraudlnslt
paliudyjimą. Pas jį taip-gi galima
F. Gelster,
4845 W. 14UK.8L, Grand Works, Dl. užsirašyti “Lietuvą” ir* duoti pi
ningus ant tavorų Bridgeport
Pigiai ant pardavimo
__ , puiki bars- Clothing štoro, o mes viską pridaakutykla lietuvių apgyventoje
 sjųšinx.
apgy Ventoje vie
vlej j gpsisteliuo-

GilbertvUle Maas.

J. Milevrskl.

ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
Mokiname visokių šokių angliškų
ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių
Vaitkevičius,
227 Cbapel 8t
dar niekas iki šiol' nešoko. UžtikriPhlladeiphla, Pa.
nam, kad, išmokę pas mus. galėsite
šokti by kokioj publikoj. Mokiname
be skyriaus —* • Jaunus ir senus.
Mokiname tris vakarus per sevaitę:
utarninkals, seredomis ir ketvergais
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. Norin John Brovrman. Brovmaa Ners Ch
tis mokintis eikite 1 svetainę 3119
SAN FRANCI SCO, CAL
So. Morgan st, Chicago, III.
Foreign A Domestic Newg Co.
Foot of Market St,
T : 1 H
SEATTLE, WASH.
DAI UOS OROMATOMS POPIEROS
International News Agency,
50 gatunku su visokioms dainė102 Washington St.,
lėmls gražiais skaitymais ir dailiais
konverteis tuzinas tž 25c.-arba 10
tuzinų su konvertnis 81.30 su priPaltanavlčia, 15 Milbury; Street
sinntimu.
Geriausia
PALANGOS
TRAJANKA 30c. Reikalaujame par
Balakauskas,
86 M ii būry St
davėjų ir duodame garą pelną. Kataliogus siunčiame uz 4c.
M. žukaitiB,
- t: ,
Rocbester, N Y.
142 liudann avė.,

Reikalauju 10 kriaučių prie mo
teriškų drabužių suvlmo ir viena
primieruotoja arba fiterio ir vienos
išbalgėjoe, kreipkitės adresu:
J. A. Svilo*.
1765 Ogden avė.,
<
Chicago, III.
Noriu gauti darbų krautuvėje ar
bučernėje vakarais nuo 7 vai., o Bu
bėtomis nuo 8. Kas reikalingas mel
džiu pranešti laišku:
Juozapas Dauginis,
027 — 32nd Place.,
Chicago, III.

Galima gauti kiekvieną savaitę
**Uatuvą’* už 5c. paa šluos agentus:.
Brooklyn, N. Y.
E. Fromas.
73 Grand Street
Ant Jankauskas,
65 Hudson Are.

ELIZABETH, N. J.
Nuomon (raudoni atsiduoda krau
tuvė, tinkama grocernei ir bučernei, D. Bočkus,
su butu. Yra ledams skrynia, ka
JERSEY CITY, N. jj
ladės, lentynos Ir viskas, kas reika
linga minėtam bizniui. Vieta apgy__
venų lietuvių. Biznis yra čia buvęs
per keturis metus ir apleistas dėl
taisymo namo Randa pigi. Prašom
kreiptis šiuo adresu: 950 — 31 pi.
Namo savin Ir kas gyvena 3119 So.
Mentali* Mėsa,
Morgan st Chicago, III.
kinis,
35 Arthur

Reikalaujame 3 kriaučių mokan
čių moteriškus apsiaustus siūti.
J. Szkutas.
3301 So. Halsted sL,
Chicago, Iii.

Pajleškau savo brolio Ignaco Ru
džio, paeina iš Kauno gub., Raseinių
pav., Rietavo parap.. Pivarių kaimo.
DIDELIS METINIS BALIUS
Gyvena apie Chicago. III. Meldžiu
rengiamas
Draugystės
Apvelsdos duoti žinią šiud adresu:
Dievo No. I„ atsibus Nedėlioj, 25 d.
Amtlija Rūdaitė,
Rugsėjo (Sept), 1910, Castno sve m Pert st,
Philadelphia, Pa.
tainėje, 645—647 W. 12th st, tarpe
Jefferson ir Union gatvių. Pradžia
Pajieškau dvieju savo pusbrolių
4 vai vak. Įžanga 25c. porai.
Kviečiame visus lietuvius ir lie Jurgio Ir Kazimiero Lapinskų, Kau
to
gub.. Raseinių pav^ Mankflaų vai.,
tuvaitės kuoekaitltagiausial atsilan
kyti | ŠĮ musų MetinĮ Balių, prie Mišiūnų kaimo. ■ Meldžiu duoti žinią toje, biznis gerai išdirbtas. PardavV
mo priežastis — kitas biznis Kreipr «
puikios muzikės galėsite linksmai Utuo adresu:
t

visais įtaisais, gera vieta, lietuvių
apgyventa, biznis kuogeriausial iš
dirbtas.
Tinkama vieta lietuviui.
Tony Frisco, 819 — 28 aru ir Lake
st, Melroee Park, III.

Pajleškau ~sav<T moteries Petronė
lės ValavičiSBė* Apo tėvais Jusaity
tėk 6 dieną
išvažiavo neži
Reikalauju gerų kriaučių moteriš
nia kur. palikus vyrą ir sūnų dviejų kam darbui, mokestis gera.
metų.
Paeina ,» Sil^ų kaimo
Reikalauju taip-gi gero ir teisingo
Ilguvos parap. l&umleačio l**-. Su
vyro ui sargų dirbtuvės.
valkų gub. Jias duo* žinią apie ją,
Reikalauju
mergaitės ing ofisų.
gaus** 816 dųpP’Įv Meldžiu pranešti
Reikalauju merginos ar vyro, kad
šiuo adresu:.
galėtų prižiūrėti darbų.
• Kreipkitės ing ofisų.
Chicago,
III10530 Cui
Paul Straus, Lietuviška dirbtuvė.
1400 W. Harison Bt,
Chicago, III.
Pa!ieškau SAaUžv-dedės Fzanciško
MiKwS?
Krank MiUep 10
RrtJcatkpo 16 nžbeigėjų. siuvėjų
metų atgal grvene Pittstone. Pa, iš rankomis bei stryguotojų. 15 siuvėjų
ten Vr«ikėi6“| AJoert, W. Virglnia.
moteriškųjų drabužių. Kreipkitės |
Paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., Unity Skirt Co., 209 State St, Room
Labardžių vai., Degliškių kalcio. Ma 506.
lonėkite duoti žinią šiuo a<M*u:
SIMANAS
Kaz. Balvika. r
Reikalaujame
15
siuvėjų
prie
mo

5830 Grove Av.,
Chicago, III
teriško darbo — apsiaustų ir sejonų.
Meldžiame kreipties šiuo adresu:
• Pajleškau savo tėvo Izidoriau* Jo
Liudvikas Kasparavičių,
manto ir draugą Ignaco
3129—3131 Wentworth avė. Chicago.
abudu paeina iš ?Kauno gub.. Telšių
pav., Tirkšlių parap.. Peimienų m *■teito. 8 metei-ka|p Amerikoje; pir
Reikalauju fauno vaikino. | buui lauš gyveno New vJprke. dabar ne černę. mokantis darbų arba ir nožinau kur. Meldžiu, kad Jie pat|* ar rintis mokintis to amato, gali
ba kas kitas <Atotų žinių šiuo adre važiuoti arba kreiptis laišku:
J. Atkenson,
su:
t *
Groc. A Market,
Steger, III.
Pranciškų* Jomantas
23 Marion St., £ Cambridge, Mas*

Draugijų Reikalai.

Parinkdama drabužius arba
kvietkas, kiekviena moteris ma
no, kad ji tik viena apie tai ge
riausia supranta ir turi puikiau
sią skonį.

Pajleškau savo vyro Vincento Rasimavičiaus, penki metai kaip išva
žiavo nuo manęs. Girdėjau buvo
Wlsconsino giriose. Kur dabar ran
dasi nežinau; norėčiau gauti žinių,
turiu svertų reikalų. Prašau, kad
jis pats ar kas kitas praneštų man
šiuo adresu:
"
Magdelena Rasimavleslene,
P. O. Box 29,
Oglecby, III.

Reikalavimai

KRAUJO NUSEKIMAS.

— Kaip jus galit; žinot, kad jū
sų vyras užmiršo įmesti laiškus
skrynutėn ?
— Mat, aš vis
t parašau ir
sau laišką ir jį įdedu tarp kitų
laiškų į vyro kišenių, jaigu ant
rytojaus negaunu f savo laiškelio,
tai žinaū, kad man© vyras laiškus
užmiršo įmesti.
ai apseina l'k
vienas centas.
LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA

Pone kalbėtojau, išaiškink
man, kodėl žuvįs negali gvventi
ore.
— A, matai, jos svarbiausia negali gyventi ore dėlto, kad tuoj aus
išdvesia.

gyvenąs ChicagoJeTaipgi pajleš
kau savo draugo, su kuriuo sykiu
atvažiavau Amerikon, Juozą Jonavičių. Kauno gula, Raseinių pav., Kal
tinėnų valač. ir Juozo Ralio iš Lialiunų parap., gyveno pas mane Westvllle. Turiu svarbų reikalą. Malo
nėkite pranešti šiuo adresu: *
Stanislovas Daukšas,
1444 80. Jefferson st,
Chicago, Dl.

42 W.

ibndge Bt
KJH.I4 ,
eoną-d, Bt

GRANT WORKS, ILL.) Į
Bos 105.
Jonas Liškonis,

Hartford, conn.
40 Mulberry st
Kar. Lesevlčius.
Hsrrin, Illinois.
J. T. Adomaitis.
Boz 708.
HAZLETON, PA.
Ant Stenkis, t
103 N. Wyoctlng St
INDIANA HARBOR, IND.
8604 Deadar St
B. Tssiulls,

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas,
Bot 533.
New Britaln, Conn.

V. Ambrazevlčla,

178 Ferry Street

Pittiburj, P*.
Jonas A. Ignotas. 46 So 22 nd Street "
J. G. Miliauckas,
1811 Wharton St

B. A. Tumavlčiua,
N.;
Psterson N. J. .
70 Lafayette St,
A. Vs-Tškevičlus

Pittston, Pa.
į
Ad. Bendinskas,
42 Chesnut St
Plymouttų P;
H. Peteliuose,
345
ROCKFORDj nJAdomas Kazakovtč'a. 810 E. State st
SO. CHICAGO. ILL
Pet Ostrovskis, 8701 Commerfclal Ar.

N. Gandrelius,
J. G. Gegutis.

224 Atheus jotnnt.
28 W. Broadvaj.

•pringfield. Nl.
G. Tachilauckas, 1217 VI Jefferson St.

•eranton. Pa.
. ' .
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne 81.
Juos. Pecrlkys,
1516 Aoss

Męs Su j ieškom

LIETUVOS” KELIAUJAN
TIEJI AGENTAI.
Ksaveras Strumskis.
Simonas Kvietkauskas.
Kazys Šeštokas.

išmintingų fc žingeidžių pasakų. CMUžČėdyjtmui laiko ir galvasuklo
41X4 namų pirkėjams, męs sujieškojome ke
Drūtai apdaryta.
41X0 lis namus, geriausius kokius galima
rasti už paduotų kalnų, ir čionai
No. M Lietuviškos pasakos fvalrios
Surinko Dr. J. Bavanavičlua. Dalis IL kėti trečių dalj. ar daugiu, ant tų
Čia telpa 205 boa! gražių ir juokingų namų tam męs trokštančius pinin
pasakų, bovljančių kiekvienų skaity gus paskoliname lengviausiomis iš
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. lygomis
Chieago, UL 1903, pusL 830. .... 41X5
šituos namus męs patariame pirk
Drūtai apdaryta. .... . .................. 41X0 ti lietuviams:.
Na 121. 8 ruimų murinta namas,
No. 89 Lietuviškos pasakos (vairios. ant stulpų. Lotas 24x125. * Randos
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IIL į metus neša >204. Kaina >1.600.
Čia telpa 202 dar gražesnės ir juoklngesnės pasakos. Chieago, UL 1904,
No. 231 4 kambarį
pust 833........................................ 41X5 maa Geroj vietoj.
Drūtai apdaryta. .... ................ 41X0 Kaina
41.600.

“Lietuvos
stačiai Ii redakcijos, tu giuis dova-

nai ' Vilniaus Kalendorių” 1911 metams.
3 rub. mhiams Visiems prieinamai,
2dol. 20c. met
vienam reikalingas, seniapĮIr.JOk. pusm.
■ias lietuvių laikraštis Lie IdoL 10c pusm.
LB > b
D. Lietmir
to voje eina nuo 1903 metų
Amerikoje
i
Sl?*tUQ

B “Lietuvos Ūkininkas”
1910 metais savo čmčjams duoda:
52 No. No. “Lietuvos Ūkininko**
26 No. No. “ŽemUs”
13 No. No. “Mokyklos”
12 NO. No. “Sveikatos**
1 “Vilniaus Kalendorių,* 1911 BU
Seklų išbandymui: »
Ūkio padargų premijoms uE geriausius ūkio apraifmus.
Kas nori padaryti daug naudos Ir smagumo savo giminėms ir
geriems plūstamiems pasilikusioms Lietuvoje, teužperka

tinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nors
tu butum geriausiu meksniku, profeeijonalistu, ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo,
nė biznio, nė profesijos negalėsi vestL žmogus, mokantis angliškų
kalbų Amerikoje, yra visur pageidaujamas ir gerai apmokamas
Todėl kuogrelčlauslal rūpinkis Jų išsimokinti

DABARTINIS BUDAS IŠSIMOKINIMO ANGLIŠKOS
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JIS.

L Pirmiausiai perskaityk knygelę “VADOVĖLIS“ N o.1209. Kai
na 25 centai.
4
2. Paskui perskaityk knygelę “RANKVEDI8" No.1300. Kaina
$1.25.
r.
r
3. O tada užsirašyk laikraštį “LIETUVĄ“ ant 18 mėnesių už
$3.00, tai gausi dovanų knygelę No.14S1, vadinama: -KAIP RAŠYTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE“, o su pagelba šios knygelės galutinai išmoksi netiktai angliškų kalbų, bet
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.
Knygas No.1209 Ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame jų tiems,
ka angliškai kalbėti ir rašyti Ir dėkavoja mumis už tos knygelės
išleidimų. Knygags Na 1209 ir No. 1300 parduodame už pinigus, bet Knygėlę Na 1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame jų tiems,
kurie užsirašo “LIETUVĄ” ant 18 mėnesių ir užsimoka $3.60 pre□ umeratos, tai tiems jų duodame dovanų. Skaityk šios knygelės apgarsinimų ant 8-to puslapio šio laikraščio ir persitikrink - apie jos
vertę.
Kiekvienas gaus jų dovanų kas užsirašys ■LIETUVA“ ant 18
mėnesių ir užaimdkės >3.00 prenumeratos.
Todėl ir Tamista, jei nori išmokti angliškų kalbų, tai užsirašyk
“LIETUVĄ" ant 18 mėnesių ir gausi minėtų
- Knygelę dovanų, su
kurios pagelba Išmoksi gerai nevien angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai lašinis rašyti
»
Siųsdamas pinigus už “LIETUVOS” prenumeratų adresuok į

No. 548 Oras, Vanduo, tvlssa Ir 41No. 230. 2 lubų medinis namas, 2
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
'1 ‘— 5 r. 1‘
'
!<otu
taisė Šernas. Visiems suprantamai ap gyenimal Randos
neša į metus 8216.
“ ‘
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 24X125.
............
;
............................
4L700.
Kaina
proceso, aiškesniam parodymui kurio
gaunuDos “Uetūios" Redakcijoj.
yra daugelis tam tikrų paveikalėllų.
No. 156. 2 mediniai namai. 1 — 5
APIE BALTRŲ-GIRTUOKLJ. Vaiz Chieago, IU. 1907. pust 138. .... 40c
1 — 4 r. Lotas 21x147, kampinis
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio.
42.004.
Rygoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.
No. 553 Paėjimas organiško svieto. Kaina
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga
ARCHAIOLDGISKI TYRINĖJIMAI. didelės moksliškos vertės. Ji aprašo
No. 12. 2 namai, 4 gyvenimai po
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio tvėrimus! viso sutvėrimo Ir visų gam
Lotas 25x125.
Randa $384.
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš “Lietuvių
Labai naudingas yra “LIETUVOS ŪKININKAS” ir Amerikoj, ir kitur gy.....................................
$2.000.
Kaina
tos
nutvertų
daiktų;
parodo,
pagal
se

vonantiema lietuviams, nes daug jame jie ra* žinin ir naudingų pamokymų
Tautos“).
VUniaus, 1909.
Pusla
niausius ir giliausius žemė* sluoge:0.
2
lubų
mūrinis
namas.
2
iš visokių šalių ir sričių.
No.
pių 23 .......................................... <0c.
Gins, jeng milijonų metų atgal gyvo gyv. po 6 r. Lotas 25X135. KatKm įsirašys į ““L. ŪKININKO” BENDROVES nariu* ir užmokė* 25 rub
.................
$2.500
liu* (13 dol. 75 a), tasai gau* “LIETUVOS ŪKININKĄ” visuomet dovanai.
' ANTANO BARANAUSKIO, (A. a. rcsluti ant žemės augmenis, vabalus,
KAINA: Lietuvoj (ir Rosi jos valstijoj) metams 3 rub. (i dol. 65 c. J pusm e
kunigo vyskupo) laiškai į profesorių žvėris, paukščius ir tL Su pavoikklėNo. 4. 2 lubų mūrinis namas. 4
čiui 1 rotx SOlytp. (38 oenl.) Užsieniuose: (ir Amerikoje) metam* 4 rub. («
Jonų Baudouln’ų ^le Courtenay. (Iš liaia. Chieago, I1L 1905 pusi. 137. 35*
gyv. po 4 kambarius. Randa 1480.
dol. 20 e.) pusmečiui 2 rub. (1 dol. 10a)
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m.
Kampinis lotas 30x147. Tiktai >3.700.
To* pačio* “L. Ūkininko” Bendrovė* dar yra leidžiamo* nuo 1909 m.
Pusi. 28 ..........................................
Airijos. Parąšė A. Janulaitis. Chica..
f t
No. 217. 2 lubų mūrinis namas, 2
BURTAI.
Zigmanto Przybylsklo ko. UL 1908. pusi. 53........................ 15c gyv. po 6 kamb. Lotas 25x125. Ran
dos neša į metus >372. Kaina >2.00v.
vienaveiksmė komedija.
Išvertė ir
Progre*iviškM lietuvių laikrašti*. Eina 2 kartu į savaitę.
No.'X1 Gyvybė (kantatas) ir kitos
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909.
KAINA: Lietuvoj (Ir Roaijo* valstijoj) metam* 4 rob. (t dol. 20 e.), pusme
trumpoF
poėmos.
Pr
-ašė
Jonas
ViaNo.
241.
2
lubų
mūrinis
namas
Pusi. 18 .......................................... 10ckoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš 16 kambarių. Lotas 125x125. Ran
čiui 2 rub. 50 kap. (1 dol. 88a) Užsieniuose: metam* 6 rub. (8 dol. 30c.), pus
mečiui 3 rub. 50 kap. (1 dol. 02c.) Abiejų laikraščių adręski:
• DŽIOVA, -JOS PRIEŽASTIS III tvirkėlis, Vylius, 8 sonetai, Proverbat da $504. Kaina .................. >4.500.
KOVA SU JA. Dr. K- Jokanto. (Ma ir Jautimai. Chieago, UL 1907, pus
No. 241. 2 lubų mūrinis nmas, 4
Vilnius-'Siemionovskaja 10-1
Rusaia-Lithuania.
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. lapių 41................................................ 15c
gyven. 2 — 5 r., 1 — 3 rn 1 — 4
Pusi. :8 ............................................. 10c.
r.
Lotas
25x125.
Randos
neša
(
No. 397 Keptos kančios. Eilės. P»
Kaina ...... >4.500.
GILšA. Dzūkų legenda ir BOBU rašė Liepukaa. Chieago, 111. 1909, puų> metus 4540.
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. lapių 28................................................... 10e
No. 187. 3 lubų mūrinis namas, 3
No. 438 Rovolluci.'os dainos. Suran gyv.
VUnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c.
po 6 kamb.. 2 maudyklos. Lo
kiotos Iš visur 24 d„inoo naujos ga tas 25X125. Gat ‘
‘
Mpa troHUm, kad risi, kurie yra neužgauMlntl su kitais
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė VI- dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca- da 4564. Kaina
44.700.
gydymais, ateitu paa
ir paaatgiatu asut^ tikiu Ir ištiki
dunas. Labai naudinga ir verta per go, UL 1908, pusi. 30........................ 15o
ma gydymu. Męa naalildLniim tau dėlko kiti gydymai tarės
skaitymo kiekvienam šitų knygelę.
No. 69. 3 lubų mūrinis namas, 3
nnMgydS ir kaip męs tave Hgydyaim.
No. 471 Akyvi apsireiškimai svietą, gyv. Su maudykloms
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.
Lotas 27ftx
j kurtuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 127. Randos neša į metus $552. Kai
IŠ SEINŲ VYSKUPYSTES HISTO gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais na. .............................................. >5.300.
tu prU Mmyntlko gydytojau*, rudo* plėmoa, lopai burnojo,
aaaaata ateta>e«eieteiaieie«e»e»e**tte>e*Ate>e»e
RIJOS. Parengė spaudon J. Basa Labai naudinga knygelė tiema kurte
No. 179. 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po
skauduli*' ant lUAluvio, atlikimas plauku, skausmas kauluo
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių nori sužinoti, iš ko darosi žaibai,
se, sunariaooe, primos ant kūno, jauslus tekanti akaudulUL
6
rum.,
2
po
4
rom..
2
maudyklos,
Tautos“), Vilnius, 1909. Puslapių 41. griausmai, lietus ir sniegas. Kaa yra luotas 27x129.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADfiJIMA-MES NELOPOME.
Landos neša 624.
Kaina .............................................. 50c debesiai, ant ko jie laikosi ir tL ChL Kaina ...................................... — $5.500.
Maihmmlimmi Ar kaakžaa tarę nuHgimal paeinantiauo
cago, IU. 1894, pual. 79.........
p-r^ngimo gamto* tle»H, vyrUklailpnuNa 238. 2 lubų mūras, akmenų
O asai. a*allnlmaa, sttpaa atmintis, raboo
IILAIDA. Apysaka parašyta Laz- tiems arčiau susipažinti au oro ypa
dyr.*j Pelėdos. Kas šios rašLalnkės tybėmis, verta jerskaitytL Chieago, priešakys, 2 guv. po 7 kamb., 5 r.
velzieiius sk itęs, tas žino jų vertę IU. 1907, pual. 23a ................ .... 75c mūrinis namas ųžpsklyj. luotas 25x
mua. n>ę» tave rigydyzlm net kitaip nereikliau ji mum mokilL
ir nes'gailės šių knygelę perskaitęs. Apdaryta................................. ... 41X0 125. Randa $624. Kaina .... -5.500.
Kiekvienas iš tų namų yr vertas
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vilgero žmogaus. Ateikite apžiūrėti.
į
nius, 1910. Pusi. 520 .......... 4100.
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų,
No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
Norėdami platesnių žinių, kreipki
ąis įsu I, pi įkišant ta Ua|
gaunamų pas
-r,
*
“LIETUVIŲ TAUTA“. L. Mokslo Ils tiems, kurie nori trumpu laiku pra tės ypatiškal i musų ofiisų
mu, erilniiual, tankus
Uita"***'Ir tt. ATIDĖJIMAI TKA PAVODraugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. mokti angliškai susikalbėti kasdieni
iiaydom viriui nitritas
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Kelnes,
Mariboa Pagal Ollecdorfų, Hanrey, Maxurapanu—kinius, Kaklataikščlus, Pirštinė*. Kepures, £kryasas ant jydymoal. GALI UŽMOKĖTI KA
NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa well ir kitus surašė J. Laukia Yra
Gazuotos ir Susisake Gyslos
PA BUSI IŠGYDYTAS.
bėle* Čeveryku*. ir U.
raše žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. tai praktiškiausia knyga išsimokini
Itksti, Ptsles Ir Sėbras NesveikuKaina .................................................. 5c. mui angliškos kalbos pačiam per su*
lakatą naareiknaias gaD Msivystyti
MazIkaUiktĮ Instramontiį Skyriuje.
ve be pagalbos mokytojo. Chieago, UL
į pavojingas kompllkacijaa, ir jeigu neRAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 1906, pusi. 307. T;.......................... 41X4
*■ m o itam| fs*£saewyv ****** segpmm s* avm jeuamuetas. Pikolas, Klernetu*, Obojus, Fogolus, Soksofonus, Kornetus, Melio
Fradėdamomsioms mokykloms. Šutai- Apdaryta .........................
Atsišauk tuojau* jeigu e*i klapate.
>*. Ar manai apeiviui Ar Miltinai ■veikte P
.*... 41X0
nus, Trumpėtus, Trombonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontrabo >
‘ sė mokytojas S. Varnelis su pagal
I
sus,
Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, >
ba J. J. Šiauliai, 1909. Pusi. Už
No. 722 Trumpa nsnobėe Istorija.
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Kaina i....................................... 20c. Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų
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Prof. Julius S. užtikrina had išmo
kalbos D. Su ruTėlkslcIs senoviškų
Pijacus, V argo n ua, ir daugybę kitų instrumentų.
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I. Gražus paveikslėliai, bet dar liekanų ir 5-ials spalvuotais šrmla- kys šokti kiekvienų jaunų ar senų. . ISO SO. CLARK ST, arti Madiaoa tavas. CHICAGO, ILL.
Radi* Laikrodžius,ir Laikrodėlius,
Lenciūge
' gražesni aprašymėlial. Vilnius. 1910. piais-4$*pomi*>. Yra tai tikriausia Išmokina valcų 6 rųšių ir taip, kad
pizuierijoB- ^kvriuie
osynuje. Uug
moUrimg lot kllkk
> ne
Ofiso valando*: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarai*. Nedėldieniai*
.Kaina ....... .................................. 10c. svieto istorija—oua aeelausių laikų, gali drųsiai eiti šokti publikoje. Taip ir šventadieniais
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turi
atsišauk

Siejamus, Komposus, Medalikus, Bronzoletas Auskarius. Špilkas, Sagutes.
gi
išmokys
ir
kitus
lokius
su
8
va

daug metų prieš Kristaus gimimų Iki
vakars nuo 8 valandų iki 11. ti aaabišksi, n** Mgo* negali bot gydomo* tetp Baaekmmgai per sumrašinčjimą
Žiedas, ir U.
’
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chiea karais;
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.
go, IIL 1904, pusi. 305. .... .... 41X0 ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
TnlnentamA ^kvrillia Rasite Sidabrinius Peilius, Šaukštus, Videl
IPICuRiame
SKyriU|8.
oiut
Tw
FolografiJll
Kameras,
Para-so
Drūtuose apdaruose. ...» .... 4124 na į svetainę, po numeriu, 2119 3enu*,
Žiūronus,
Elektriška*
Liktarniukes,
Siuvamas
Mašinas,
Fontanine*
ialsted SL. mokinu kaa dlen .apart
Na 566 Bonų gadynių Išnykę gyvi šventų dienų. Prof. JuHns 8. prane
Naujausia* importuotas
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britva*, Šepečius, Šukas, Peilukuš, Žir
sutvėrimai. Pagal Hutchlnaonų sutaisė ša visiems, kurie norf Išmokt tuos
Fnnntrrsf s s "
klūkęs, Pypkes, Fotografijom* Albumus, Mapa*. Globus, Stereaskopus
Ne. 27 Gyvenimo mokykla. Parašo šernas. 8u paveikslėliais. Aprašo se
Abrosus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Orison Svett-Marden. Lietuviškom kab niausių gadynir. įvairius sutvėrimus, lokius, kad ateitų sekančio adreso:
B
uk duot as kiekbon išvertė K. žegota. Užrošai pagar* gyvenusius ant žemės dar prieš atsi- 2124 South Halsted 8L
Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškiom* iliustracijom8
vienam, ka* nu
Ofisas ant 3-čtų lubų. Atdaras nuo
- nėjusių žmonių. Labai naudinga kny išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno
pirks pas mus ru
visokių daiktų.
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vai.
vakaro.
siško
tabako
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ga. Didelio formato. Chieago, IU. radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
Prisiųsk ui 10c. markę pačio kaštam ir męs jį prlsiųsim DYK AL
Prof. Juliaus lokių mukykla užsi
•6. Nieko nuo jnsų
pust 235. .... .... ................... $1X5 rimų kunus žmonės, kasdami gilius
sės
daro
Juns
25.
ji
vėl
bus
atdara
nereiks;
'Adresuokit šiteip:
Apdaryta.....................
$1X0 šulinius, kanalus, arba imdami iš že
t?mber 2.
mės anglis, ranča giliai palaidotus šė jau pradėsim Buck ir Wing šokt
No. 43 ll gyvenime lietuviškų VB mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čietus,
lių bei Vslnlų. Pasakęs surinktos d-ro nesugadintus kunus, užklotus kelioli Sept. 2.
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa kos sieksnių storio žemės eile. Jis
X
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų yra šiandien išstatyti įvairiuose m ūžė
(dangų), čyščių, peklą; apie giltiną tuose, iš kurių žmonės mokinasi pa Bartiniftų Kazym (Kertes)
šita* Im
,uomarų, cholerų; apie dvasias (dūšias!, žinti, kaip sena yra musų teisė. Mok
velnius, jų vaidin’mųsi ir tt. Pasakos šilučiai, pagal storumų ir senumų že
padarytas
Ii
geriau
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu mės sluogsnių. kuriuose tų sutvėrimų
šio metalo, turi di
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar kunus randa, gali spręsti, kaip sena
delę nikeline triumę panrvėšiečių; Šiauliuose — pagal yra musų žemė ir kaip seniai žmogus
ba ir labai gerai
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa ant Jos atsirado. Chicaga BĮ. 1900,
skamba. Turėdami
gal tarmę suvalkiečių; Prosų Lietu pusi. 374.
musų fonografą,
4ixo
voje — pagal tarmę Prosų lietuvių;
galite surengti na
* Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
Dzūkijoj — pagal tarmę dsukų ir tt.
mie puikų muziko*
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius ii įvairių no.
Chieago, IU. 1903, pust 470. Popieroe
koncertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliuką. Ir galėsit* išg rsli gra
No. 65f Istorija Suvienytų Valstijų
apdaruose. /.................
$1X0 šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir
žiausias tautiška*, darbininkiška* ir kitokia* dainas. Ištrauka* iš operų ir ope
Audimo apdaruose. ..................
$2.00 dar prieš atradimų Amerikos iki 1896
rečių. žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkaairoje. Klausėm tai vtm.a
bu* malonu n* tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir ju*ų pažystam iena* bei kai
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado
mynam*.
No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. Amsrikų, kokio čia tada žmonės gy
Musų fonografas yra geriausiaa, koks tik dabar gal! būti. Už tokį fonogra
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. veno. kokie žmonės pirmiausiai ii
Kas. £ri siųsdamas mums prenumeratą, prisius itkirpęs ir
fą užmoketumėt mažiausia 412. Męs duodam* jums ta fonografą suvis dykai.
Chieago, 11L 1905, pusi. 299. Įloję da Europos pradėjo plaukti j Amerika,
Hrislųskite tik 50c. markėms ir męs išsiųsime jums geriausio rusiško tabako
lį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: uisirašantiems
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse kokios karės buvo, už kų kariavo 1’
ui $6 ir tą fonografe draug au voleliaisir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Ap
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
“L ihrtf’ metams duodame knygų ui SI JI u iširsiantiems
turėję tai per expre*a, užmokėsite likusiu* $5.50. Namie galite išbmadyti
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo kokiuose metuose; klek buvo pre»i
dentų,
kokio
ir
kišk
kuris
gero
šiai
musų fonografe, o jislgu Jis jum* nepetlks, tai galite sugrųžiat aram* tapusei metų ui SOt.
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kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs
šaŲai padarė. Prie galo knygos Ulps
U paminėtų knygų L II, III ar IV
i dovana yra suprantama ir puiki, nėra Čia jokios rizikos, Uugi naudokitės,
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri
dalj, turės per visų savo amžių neišpamatysite, kad busite užganėdinti.
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam
semamų pasakų turtų.
Adresas:
gyvenančiam šioje šalyje.
EtyGLISH ASIATIC TOBACCO CO.
Drūtai apdaryta. ....
juo žmogui,
Chieago, IIL 1898, pusL 344............41X0
111-115 Eirtpb' Street
NEW YORK, N. Y.
Ta pati audimo apdaruose, aukso
No. c71
aikrodininko atminimai.
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. litaros ant nugaros ir šono. .... 41X4
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių*
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TE4
jų kariavimų. Chieago, UI. 1907, pus
Visi žinote, kad burtininkai (Ame
lapių 44.................................................. Wa CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja
žmogui laimę ar ateitį su pagelbų
No. 78 Maxlm Gurki], Pasakojimai.
120 Grand sL, Brooklyn, N. Y.
galite aprūpinti visus
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi Vlce-Primninkaa: Pr. Butkus,
Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne
savo reikalus
kų
spėjimai
iš
nukeltų
Kazyrų
turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis,
3252 8a Halsted st., Chieago, III. kokių vertę, mes apie tai nekalbė
sinis Laikraštis.
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
šeši ir viena. Chieago, iii. 1906, pus- Raštininkas: Jonas Dagis,
Attoruey & Counselor at Law
3252 So. Halsted st, Chieago, III. stančiai žmonių, kurie pas tokius Išdirba "Dovlernastis” — Kon
DAOIS gratioj formoj knygos, ant
• Upių 103.......................................... 25a
katalioęa didžiausią
burtinialnu lankosi įspėjimui savo
geros popieroe ir su viršeliais, viso
Iždininkas: A. J. Povilaika,
traktus, Rdštus t pardavimo
lirtuviikoj kalboj. M
804 Bank st, Waterbury, Conn. ateities ar laimės ir moka jiems už ir visokius kitus dokumentus, ir aš* 10 puslapių kas mėnuo duoda skai
No. 90 Olltipa. Graži apysaka ii
dideli pasUpiai. Jan^
Atwood
Bidg.,
Room
8OS
tai po kelis ir po keliolikų dolierlų. tvirtina visokius dokumentus pas tymų.
telpa aprairaud ta viri
laikų savitarpinė?, karės Siaurinės Knygius: J. Simanavičius,
Vyrų,iaate-ų
•
Te*. PraMkUa 117B.
DAG 18 kas mėnuo talpina po ke
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev331 Barnes st-, Plymouth, Pa. Garsiausia ant svieto burtininkė bu- konsullų. Inkorporuoja draugijas ir
buvo
tai
pone
LENORMAND
Pary

skis. Antra pataisyta laida. Chieago. Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
atlieka visokius kitas noUrijtlittui lis origtnalinlua, lietuvių pieštus paUetavya advokatu, baifts tiesą mokslą Ane
žiuje,
Francuzijoje,
kurt
su
pagelba
sa

\
-Ikslėllus.
IU. 1906, pusi. 95.............................. 25c
a ir t
rikojevisokiu bylas, driKIkae Ir krist
takiau, kaip sae jų
11, rue Sommerard Paris, France. vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas darbus.
DAOIS bado visus be skirtumo, kas
Visokiuose notarBnUikuoM reiks*
apataaeęsU. tankias gy
V. Jokubynas, 3152 Wallace et, jų vaikščioja kelti Kazyraa viso svie
No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
tik
nusikalsta
prieš
visuomėnę.
todėl
duole* Baudoti. kiek
1 tose kreipkitės f’
Chieago, 111. J. Laukis, 501 Brlck
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra sL, Valparaiso, Ind.
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
jtaprvtiaoia irta* jas
“Dagls” turi rastis klekvino lietuvio 6yv. 3112$. Hilstti lt., irti 3Ibm
BU. Patekėtai Ir nr»ir kiekvienam jį ateitį įspėdavo.
šyti gromataa | firmas, pažįstamus,
narna, tai yra geriausia gyduolė nuo
J. J. Hertmanowics
yvajrią kj sptafĖ&n
Tolophone Yarda 23BDPo myriui virš minėtos burtinin
visokių ligų. Juk visiems yra rei
gimines, prietelius, mylimus ir myU(Notary Public)
kės jos Kazyroe pateko į svietų ir
kalingas linksmumas ir juokai, o
mas prieš Lpsivedljių, J ponus, kuni
šiųdlen jom! naudojasi garsiausi svie 3252 So. Halsted et, Chieago. “Dagio“ nesigaili straipsnių su įvai
gus, vyskupus ir kitas augštos luoėią atarėtų* H°bėr>
te burtiniakal, ir kiekvienas, kas jas
riais panikaiplmals Ir juokais.
siu iLhriMmg. Mošų,
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
turi, gali su joms {spėti ateitį teip
painu, fecnkn, DrukaoDAGIŲ kaina labai tema. Ūktai 10
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir
gerai
kaip
ir
burtininkai,
šios
KaADVOKATAS
kituose atsitikimuose. Chieago, IU.
moaikų, Ktac'fftUą,
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
BrltVT), Pavločevonių
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
“DABIS” PUBL. CO,
No. 490 Dvi Kellonl | Tolimų SI atė
ir italai kUaldų ko*,
Veda k rl minai iškas, civililkas
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra dabar
>12 — SSrd Street.
Chieago, III.
na* rea»lwi.4 daly
nę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žin
bylu; parūpina patentus: peržiūri
gaunamos musų štore. Kaina jų 50c.
Ofisas R. 409 Tašoma Bldg.
ką. Hkirpkiiųapgar.
geidus ir naudingas aprašymas iš kesavasčių gopieru; abstraktas;
šios Kazyroe yra geriausia bovykla
», p tuojau* ta“11
- lionės į šiaurės, poliuaų. Chieago, IU.
Midistn
&
LaSalie
Sis.
Cblcage,
deed's ir tt. Žinomas lletuviikal
liuosame laiko ir su jom, ne tik savo.
kkutimo
visuomenei kaipo teisingu ir geras
| Kaina..................................................... 20o
Gydau visokias ilgas kaip šviežias
advokatu.
vysi šeimyniškuose ir draugiškuose
nsirlnkimiinen
No. 816 ii kur atsirado musų nami
79 Dearborn St, Chfoago.
Siųsdami pinigus ant kazyrų aireakinius Ir
niai gyvuliai ir auginami augmenys f
JŽŽ-DOUtaT BuUta«
Pagal L>unkevičių sutaisė Šernas. Su
Tatpjam
1613
S.
Halsted
St
paveikslčšfata. -Chieago, IU. 1901, pusThe Brtggeirort Clethifig Co.
1310^73...................................... .... 20o iiOHnizieizieisistafoi
4444*4144 tt. NalsM M. r
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NEW YORK
MEDICAL
NETUŠTI KALBA,' BET FAKTAI

įĮ

darot! o daktarų gabumą ir atsakomybe- Ne gana būti gy< toju ir apaigarsyti laikraičiuoee, bet mųsų rargdi* eniai Lietuviai, serganti Amonis, reisais ui* dauginusi! suprantančių, daugiausiai žinančių ir knpdangi- { - e •
analai teisingų ir aąžiaiikų gydytojų, dei pašelpimo Jų ir pal ignnimo Jųjų skaudėjimuose Mųsų vargdieniai, serganti
žmonis ne gali ištekti mokėjimai Jų sunkaus uždarbio už nieką, M pripildymo mokinančiųjų kišeninių daktarų ir stotis kas
kartą blogesniu nuo jų benamdiškų, apgaudinėjamų vaistų.
Tautiečiai! Ne tikėkit tokių daktarų saldiems žodžiams, pritaisytiems Jums, Jų &]
tik 13 kelių save garbinanMą eilių, talpinamų laikraščiuose ir tokiu būdų jie Ikalbinėji
dorodyt ne vieno išgydymą.
Oolitas New York Medikatiilko Instituto gydytojai, yra žinomi Jums visiems. Jie pasišventė save naudai mųsų aeigan” - * ->je (studijuoje) per ilgus metus, dabar gali gydyt kiekvieną, norinti nuo
Aiq Lietuvių, per daugeli ir dau ”
Ir puikiausiomis pasekmėmis
eonai apleistą, ar pagadytą per
_
______ su geriausiomis
___ __
Tūkstantių tūkstantiai origtaaliikų Ir teisingų paliudijimą tą darodo ir laimingumas Mintų tūkstantių leimynų gire
Jų imoniikus gerus darbus.
«
.
Oolitas New York Jfcdikaliikas Institutas, uilaiko tiktai geriausius, gabiausias ir tvirtiausius savo ąmate gydytojus
tyrinėjimui vaistų ir ten aMra ligonio, koris Juos apleistų ne ukganėdtatas arba m apturėjas reikalingą pagalbą. Vaistai,
kuriuos tie gydytojai skiria, yra geriausi pagaulėje, per tai ir niekados ne galima abejoti apie jų paeekmingumą.
a Jeigu kankina kokia nortats liga, ar tai pradlioją ar jau utsisenejusi, ne Lauk kolei tapė neiigydoms, bot ;eakok
pagalbos tuojaus.
*
Jeigu Jųsų Mga reikalauja ne atidedančios pagalbos, rsJyk arba kreipkis ypatiikai kuo skubiame!, o jeigu ne Linai ka:
Tave kankina, pasiteirauk pas mųsų gydytojas ar laiiku ar ypatiikai, o Jie suteiks geriausi ir teisingiausi patarimą suvis
dovanai.
Tai yra kelias, kurfaneąliniKkl Collins New York Medlkalisko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padarė Jų vardų
garsingu ir populiariAkn Balyk tuojaus pas Dr. B. E. Hyndman, medikaliiką direktorių, *
'

AR turi:
Vidurio ligos. Užketejibimo. Galvos
skaude; oa, Reuma
tizma, 1_____
__ ____
tas ligos,
Birdiee ligos, Inkstu ligos,
Kepenoe ligos, Honx>
roidus, Bkrofulns, Ner
viška narilpnąjima,
Plaučiu ligos, Pilvo
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus. Kata
ro noees ir . gerkles,
Bronchitis , vAstma ,
Paraliis, Austa ligos,
Akiu ligos, Patrūkima,
Pūsles ligas. Visokius
išbėrimus. Kirminus,
Visokias slaptas ligas
Vyru ir moterju,' Švie
ži as arba chroniškas.

Banko A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago,IlL

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, Affidavitus
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 į Rossiją, Lietuvą, ir visas (telis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
.Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnvsia
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašvdami mumi visada adresuokite šiteip:

Prisiųsk tuojaus 10
centu markiems, idant
apturėti garsinga knyga
Dr. E. O. Collins “Vtotavas iu Sveikata**. Ji yra
neatbūtina kotiaai Aeimi-

Chicago, UL

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria
Jos Vardas yra:
“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoji kalbose^
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli‘kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. 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, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad raščjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ka
sant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti'pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos- kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis N0.1209 ir “Rankvelis N0.1300,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuz'iškoje ir angliškoje kalbose“.
■.
į
ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina: .
Kaip daryu kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daiyti 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 į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
c 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 lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingęsni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam, jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
pampins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rupinamėsi 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 šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos uė “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Sivsdarų pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

■A, OLSZEVVSKI
3253 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

140 W. 34th Street - New York City.
^mm

50,000
KNYGŲ

BUK
VTRAS

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted Str

The Collins New York Medical Institute,
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Ar turi galvos skausmuaT
Ar skys vandeniuoja?
Ar jas niežti?
Ar teipgi ir spaudžia?
Ar daiktai iirodo dvigubi?
Ar jie būva neaiikųs, migloti?
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta skaitant?
Ar jas skaudina Aviesa?

DAUG ŽMONIŲ

turi akių nesveikumų, kurių vtaal
nežino, ir sirgdami nejaučia skauįmo ir nė jokio nesmagumo, bei
jie turi nešioti akinius, kad ilgelbėti savo regėjimu ateityj.
Mokslinio laipsnio okulistas
S. GINMBURG
2031 S. Halai jd
netoli SI g.

1m

<
•

Vysai Dykai Del Vinį

.

Ta knyga yra stebuklingu ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais iodsiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, iaigyditi nuo asnuodijima krauja
arbasypili,nabiegimamėkloa, patrotitu atypribe,pa£kus
ir kitus iimietimua, ą, negromuJavima, . patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstą ir pūsles Ilgas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautaa lygaa,
atrietura irvysaavyru lygaa,
!
—•*būti’ i&gidomaa
*” "
gal
nava
namuoe
. - ---------, slapta ir labai pygjal.
i
r* __ -privatir
- Ta.,.d?k?1 i<»«ta knygų, paaakia jnn.i kodėl juu
fcentatir kaii > galėt galutinai Iaigyditi. Kn/gu ta yra
krautuvl tini oa,________
katros turo iinoti kožnaa vedea arba
navedea vyraa. Ta knyi
/ga yra paraAita par Daktara,
katras gtaydave
lai
_
tve ilgo lajka
tyrinaju J tu, apecijaliaku
lygti. Ten r kit, jog ta knyga yra sius a vysai dykai,
aimokam už pačto, ing uipeBetlta konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk paraiik sava vardu, ir'adroaa ant
žemiau* paduota kuponn, katra siusk mums iendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
M. JOK usm A00 . LMI M FM*/tomna CMmgm
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VYRAM TIKTAI
IIEJIMit OYKJU

GALERIJOJ
MOKSLO

Yl

Žintcidumai Patologijos
Žiageidv
Ooteologijoe
Žtagtifrsa-4 u.vatoiaeivr<. Orgm

Tirinek pradžia ir facr.rystima / ■ .4aakoe
Ruoš nuo Lopetio iki JraMi. P- <ia-’.yk Kei
stumu Gamtoe. Žin.odumua
MiU.
kurnu.
Tirlnek Intekme t’.goe tr pahtetnvyetee, f wetatyta, gyvo didumo figūrose, sveikuoM ir
iigotuoM padėjimuos. Lava, iurodlnetoju
atsakinėja visokie, klausymus. Didžiausia
proga tašo gyvenime.

1NŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena šuo I ryt o iki vidurnakceiui

-I '
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AA tikrai Ugydan ligas skilvio, plautis. kep«aą ir inkstą, nerto ir labai staodtotaa.

Motini Lįtt.
ea. balinėtos taktJimM ir Mtoa li
gų tikrai ilgydomoe. Užpakali
ais žarnos, atsodintos tr sartiko, ligos motorą.

Plaučiu Lipi.

kuri mokytų jums laike ligos
arba sužeidimo nuo $20.00 iki
$40.00 į mėnesį, o atsitikime
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors s
kūno praradimo nuo $!
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.

Du—ty». B rantytai ir kitos piautią ligos tikrai ilgoms mano v*Uanaiubudu. Širdis, ligos.

Kraujo Uiooodjjltii
ir visos odos ligos, kaip .ve pučkai
piktoji dedsrvial, tunvotle. ate

(Ištyrimas Dykai.)

Dr. ZINS

Chicago.

Valsai.M N— • ryte IU M vakare, NudMlen e • ie • ryte Iki 4 pe plet.

GEORGE LAUTERER
Gyvuoja 25 metus

3252 S. Niltttž St.. (Neigi, III.

164-166 E. Madlson
Chicago, III.

Ligoto INŽH1IM0 MOZt. 4

IJdirbinSjimas

Mokinuką Žufdd.BLŽiio|ari-G>lybe
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išsiuvinėtų ir dažytų voluvų bei flagų, žymių,

AUk

/ -Pt

P II’]

ffip:

ženklelių, juostų

CHicagoJLI

ir

kitokių draugijoms
reikalingų dalykų.

Laišku reikalaukit Katalap.

Im. 23 /AKMENŲ.
M2t.ll. LaliriO.

UUOSO INŽEŠGIMO MUZEJUS

I J Dolerio Nerolkt Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Leono)
Mintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitikiml.
neareikumf inkstu, pustf, ar Alapumo raveltą. jeigu jauti neamagunaf ir skausmu, j-igu randasi
koks padėjimas dėl kurto ne,Įnori kreipti, prie beimyniiko gydytojaus, kaipo tai: Mlpnumae, nerviAka nedali, sllpaa arba sumažinta atminti,, nemiegojimą,, gėdingama*, uubėglmai. nuvarrėJlmaL
ailptilnantl sapnai ir Išnaudota gyvybė; Jeigu tari gužuota, ir susisakuee, gyslas, je.gn kenti ano
užsikrečiama ligiį kokio, nebūt ružiea kurio, tamistai daro nesraagura^; jeigu turi nore vienai*
skaitlingą ligą kuriom vyrai g »!1 būt apimti; Jeigu kenti nuo p-rtaukią dasileidimą; Jeigu turi ro
ti,, tkauduliu, burnoje ir ant lleiierio; Jeigu plaukai tavo Slenka; jeigu turi slaptingą lig*;; jeigu
turi užnuadintą kraują arba nors vieną ii ligą kurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVB
I&GYDYri IR TA PADARYSIME. Ateik pa,įkalbėti ,u mumi dulziausiame prlvatHkūme ir ate
krėtė, o uifi plėsime atsikratyti nno visą kllefclą kotrumpiautiam laike. Mes turiibe l,beldtd<H
putlrimą gydyme tokio, ruUe, ligą tr užtikrinamo ilgydymą. Me, netiktai pnkeegvin —
dome tikrai ir ant visados Ateik ir paaižtnrėk ant skaltllaus lietuvių kuriuo, n»e, i
iigydyslme teip tikrai kaip ateifankai pa, mus. Silpai vyrai, kurte unatojote vilų pa
gydydami kur kitur, ateikit pa, m«M. me, atkreipkime ant Jus musų tpecijaiižką aty
gausite un> vynėkumą Ir busite-radovai, terp savo sandraugą.
GYDUOLES DYKATYKI

I&OYMtMUI

arti Harrison Salves,

CHICA

DIDYSIS GYDYTOJAS

•bOSO. CLARK ST., CHICAGO ILL

I

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKĄ
Gražią Naują Svetainę

TNaujas Išradimas
Sustiprinimai ir užlaikymai plauką
Tūkstančiai pliks >a»alų atgavo Į-uklu, plankut. selatko tlluklmt plau
ku galio, labai trumpame laike. V .e oje seną atauga nauji, gražus plaukai. Visokia to_
___ formacija dykai. Artesnėms tiktoms reikia raiyU NemsMktte nei tęst* ATMINKIT, kitur tob
įdedant krasos ženkleli1 įtolill. ui tokį laikrodi Į M M. I Ūktos—
PROF. J. M. BRUNDZA
I rtotoMalr Mmtaa b>M a* tat— Mkzedžto

K

IMUflII, ICT TM1 MKM NM M.

MM M—s— Bti N—

NEW TORSO,

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
W

RAMS

ir moterims SAKYDAMS:

nereikia Ilgina sirgti ir vargytia IlgMM,
Irt
''
ne»ašJoaDgydyMu; todčl, Kad a* per i0
metą tyrintas medicinos mok^lą ir gyduo*inao» kuries geriausia gydo
sergančio žmogaus k u n a, per tai M geriausis pasekmę Kew Yorke Kg} diiau daugiau
žmonių, negu koks kitas daktaras teip*
pat Pla< ioJe P«*nlėje. AŠ išgydžian tokias
V
UP“* kurią jau nieks Beįstengė pagelbėti
ir kIti daktarai bnTO pripelnę ui neiigy' Vdomas;— per ką turiu daugybes padėkaroA,
nląlrui moksliškus darbut aitai, kad
aš pramaniau jog:

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali ,
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokią ligą
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yrą pritaikytos prie kiek-:
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos,
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: ai nesu inotltatas, nesideaglu pumiru*io kito daktaro 'ardu,
ne humbakas, ne atgeria tandaktaria, — bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir aergantį, karį apaiimu tai Ir išgidau.
B KAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:
j

Tftul bus pagarbint^ Jexu» Kriituš.
Daktaras Hartmanas, esu neiipasakytai dėkingas,
ui ilgydyma mane nuo ilgos abelno nupuol m o ant sveikslosnusilpnčjimo, ka gavau t| liga per skuiagiavima
M. ANDRUŠENHfAS.
ClairmoatL“ C&L
Kew York, S Geg., 1»1O.
Aš Semia panirai^, širdingai dAkavojn Dr. Ferd. Hartmaasž, tt
lėgydymą šuo ilgos, kari kankino maną per t metoa, skaudamas
rld.riaoee, pagedusiąnervą tr kraujo; kaa labat mana privargino.
Norskittaafa—gšlagydrt*, bet, kad Dr- HartmaMS petalkš, grei
tai ir pamatiakal išgydyti, tad prtpatyatą, kad esi geras daktaras
Nsw Tortas.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEK8,
M4 W. 60 8L, New York, N. Y.

Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčius cigarus ir

MOUUiKU ŽINGEIDUMU

HMM? A M. ATI AL

/ z

gr-iįžy '"y*

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

A. OLSZEWSKIO BAMCGJ

Mes (sas baimiųgal ir idealai sotverti Vyrai, tikrai
atsltankyklt l litą
• A.stebėtiną Uaoso ite
žengimo Musiją.
[
Tyį
šimtai interesuolančlą pavydalą
l
V
žmogau,kūno,ve 1/
*t,,B *r •ergančism
VU /
ilvMk m
stovyje. CbintrgilC
|;J
y tefr
koe operacijos,
V
. žingeidumai, kete'A, TV—tamsi, milžlnlikuyT
Teipgi pilnss
istoriškas Mnriitku kurl* n,ek»<l
.
ne buvo parodytas
______ "______________ dykai lism kraite.
Esi užprašomas tlrinėtl nuostabumu. Astronomi
jos. Fiziologijos, Chemijo, ir Pstboliogijos.
Iszpenlszka Inkvizicija. Valkata Galerija.
Paveikslai IszkUmha tr Pafarsetosto ž įmenu
INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

'''■ P W

YKF*

i

gydymą b* naudo* — mcUk ui tikrą Išgydymą.

Ar turite Insurance Polloy

■ ■

ZdV

Noriu IlgydyM Mskvtaną vyrą sergant; iOpUrioui lytišką <sbą gyslą, striktnrą., nžeikr*
Eismus kraujo nm)tim.n»rriif~ą ennejsltjimą.patingimą iytilką daUą ir ligas liečiančias vyrus
šitas aaetifdus pueMtaimas yra atviras visiems, kurte pralaida daug pinigą aut daktarą it
veistą be joktoe naudos ir manu naru yra parūdyti vištom, Mtteas, žinosima, koris buvę gy
domi delimtiems ardn^iau daktarą be Jokio paatoetimo, kad ai turiu vientattij būdą kur.ąc
ud tikrai ižgydau.

-AR TURITE?-

goCŽIk

k

VYMIISSYDOMI
I I II MR I I 15 PIENAS ggg

UUOSA 8ALENJA MOKSLO

------ -
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Musą ofiso valandos yra nno 10 valandos ryto Iki 4 po piet ir nno 0 iki T vakare, i
ataižauktl terp tą valandą, tai gali atsilenkti terp 10 ir U Nedėliom. Atšilau!
Maa kalbama ItatuviakaL

344 So. State St. CHICAGO, ILL.

J. J. flertmanowlGZ. Matu

jlih
tW
I

Ar ėsi austo‘p,
kantrybių, f
nupuol* «vetk*toje» Ar prrsenĮjel ttotoa'(toikatoa
*rb*gamto»» Ar manai apiiveati? Ar e»i tinkančiam nadO*
^Une aklinu užduotis zenvbinio jryTrnimo ? Jeųju yramtotoasčabejou? jog raudasi užsivilkusi chroniška lig* duguy>
!'TO
141 uUiiauk ant žemiau, paduoto adreso, o a^.
tarttl pttorimi ir iltlrtoėjim( djrkail Mes Htirintsime tavf
▼l»*idyk«L ‘r jei«u ligydynuu bu, galimas, ui me» Hgydyua kožemuusi| kalnf. Ne užsidedi ant sa*p Jokif pareifįauilaukdama, pa, mus dėl betuokestinto pasiuirurimo. Nfi perstatyiime padėjimu vtoo dalyki
o tada guHei gydyti, jeigu norfci.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
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PATAB1MAS IB IŠTrRINfiJIMAS VISAI DYKAI.

344 SO. STATE ST.

<

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

Susirinkimams, vestuvėm^, ba
liams ir tt>* Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

3253 Illinois Gi., Korto 33rd

Teisybe pati uz save kalba. Gėrės
m u negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip tęli gyvenate, parašyk apie liga
lietuviškai, aš duosiu rodą ir
loGYDYSJU:
Skaudėjimę sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių Ir nedirbimą vidurių
Galvos skausmą, širdim ir plaučių ligas, sunkaus kvėpavimo, slogų ir nusilpnėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptųlig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesiniu, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: neslbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu,, tai
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto
peš mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir ąaip
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu] gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o aptartai sveikata. Aprašant ligą,
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vagdo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann,
218 Ea«t 14-th St

New York,

Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po plet. Nedalioms nuo 10 iki 1 po
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