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Nr. 40
Entered as

mažf
b..kalėjimo viršininkas Pyžal4 mylias. Girdėtis, kad ir tą dak
rika ir Japonija siuntė savo ka- vams ir vaikams, yp<
IŠ SKUODO, Telšių ap.
skis atstatytas nuo vietos ir tei
riumenes. Dabar nuo sukilimo chi- mokyklų beesant.
Mūsų apylinkės ūkininkams šie taro vietą žada užimti žydas. Ar
Idant toki bereikalingą smūgi sman paduotas ūž kyšius ir kan
niečius sulaiko tik trukumas
metai nepaprastai sunkus; daugu- gi neatsirastų jau lietuvis dakta
nuo nieko ne prasikaltusių mokinių kinimą kalinių. Policmeisteris To- .nai pavasarį ledai išmušė javus; ras, kurs panorėtų apsigyventi
dovo.
ir jų ttvų atstumti, japfiasi pra- maševičius irgi pažemintas ant po didžiausių pavasario kaitrų nuo Airiogaloj; net žydeliai tokio pa
voslazų šventikas .priveistas saVo žemsargių viršininko į kitą guber pusės birželio mėnesio prasidėjo geidauja ir žada duoti 400 r. pa
kunigo apleistus vkikuS-katalikus niją. Tai vis didvyriai, kurie daug dideli lietus, fu. mažais per šalpos į metus.
J. J.
EGYPTAS.
prisidėję buvo prie V. Mickaus trūkiais ir dabar tebelyja; nors
(“Lietuvos Žinios”).
Ęgvptą Anglija užėmė pajiniu kvosti iš tikybos.''
Taip pavyzdingai pildąs savo ir kt. bylos.
N.
N.
dodtma iš kariumenės sukilimo;
lietus ledu išmuštąjį vasarojų išpedagogo
ir
piliečio
;
priedermes
*
'
(
“
Lietuvos
Žinios
”
).
naujo išugdė kuogražiausį, bet
Pereitą sevaitę Berlyne buvo ji tąsyk pagarsino, jog užima tik
IS VILKIJOS, Kauno pav.
MASKOLIJA.
daugeliui supūdė šieną, dobilus,
smarkūs susimušimai straikuo i an tuom tarpu, kol neužviešpataus buk tai kun. Milkoiekis. Geda!
(
“
Lietuvos
Žmito
”
).
Antra
jau nelaimė statant baž
baigia pūdyti vasarojų; pralijo
• Varšavoj, streikuojanti gatvinių čių auglių darbininkų su policija. tvarka. - - Bet' tvarka ir ramumas
IS
VABALNIKO,
Pan.
ap.
nyčią.
1908
m. toje pačioje baž
ten
viešpatauja,
o
Anglija
nemano
dirvas,
nei
kelintasis
nebegalės
lai

• karų tarnai bandė riaušes sukelti, Miesto policijos perdėtinis prisakė
nyčioje įgriuvo skliautai, 3 darbi
pasitraukti.
Svarbiausios
tautos,
ku
rugių
pasėti.
Rugpiūčio
22
dieną
pas
mus
policistams
susirinkusius
ant
gat

bet kazokai ir žandarai gatves nuo
IŠ KAUNO.
nereikalauja,
kad
Pastaruoju metu Skuodo apy ninkai liko sunkiai sužeisti, vie
daug naujienų, tik gaila, kad
žmonių išvalė. Sužeistų nebuvo, vių žmonės nuogais kardais kapotį. dabar
“ Saulės” buchhaltnrijo* •' bursų ne visos jos linksmios. Pradė linkėje, Latvijos pusėje labai siau nas iš jųjų mirė, kitas ubagu li
bet suimta streiko organizatoriai Prasidc’uj riaušėms, - gyventojai Anglija savo pažadėjimą išpildy
Komiteto
pirmininkaą kun. Pra- sim nuo linksmios. 10{ varstų nuo čia baisiai, limpanti galvijų liežu ko, o trečias ilgai turėjo sirgtu
Dėlto streiko daryta mieste daug per langus į policistus mėtė puo tų, vienok egyptijonanis nepatinka
puolėnis
per
“Vienybę” praneša, Vabalninko, Salamiesčio dvare lie vių ir pusnagų liga; baisu, kas da Visa ta istorija anuomet taip ty
Anglijos
vaidvinas.
Egypte
yra
kratų pas apsviestesnius darbinin dus, pylė karštą vandeni ir kuom
jog
“
Saulės
”
valdyba tikisi tuos tuviškas vakaras: Užburtas Kuni rosi ; keletos dvarų, kaip štai. lomis ir praėjo. Dabar rugpiūčio
“
Jaunųjų
egiptijonų
”
partija,
ku

įmanydami,
stengusi
paderi
darbi

kus ir pas kitas įtekmingesnes ypa19 d. vėl tas-pat atsitiko. Sta
tas lenkiškoj draugijoj.
Tokių ninkams. Policistai veržėsi į to rios atstovai dabar Belgijos sosti- kursus atidaryti rugsėjo mėnesį gaikštis, Velnias ne boba, dainos, Ąžuolų, susirgo 60 karvių ir avįs,
tant
bokštą įlūžo lubos (ant 20
maskoliškoji
valdžia
nekenčia. kius namus, daužė, ką rado ir areš nėj atlaikė savu kongresą, Susi- (laukiama tik programos patvir šokiai skrajojanti krasa ir Lt Ir Lauko dvaro apie 100 karvių, ku
sieksnių
augštumo), ant kurių bu
Streikuojanti karų tarnai reikalau tavo žmonės. Ant rytojaus jau ir rinkę užgyrė reikalauti, kad Ang- tinimo). Į kursus bus priimami taip blaiviai linksimai apie 400 rių jau 15 nudvėsė ir t.L Liga
vo
keli
tūkstančiai
plyt^ sukrauta,
vyrai
ir
moteris
ne
jaunesni
15
neaplenkia
nei
ūkininkų
karvių;
lija
iš*
Epvgto
pasitrauktų
publikos ląiką praleido. Tuo pa
ir ji
ja mažiausių algų 40 rubl. į mė daibiiirkų nevienas turėjo revol
ir sunkiai sužeidė vieną darbiniumetų.
Mokestis
už
mokslą
100
sveika
karvė
dabar
čion
retenybė.
palikti]
visai
savistoviu,
kad
čiu
laiku
Vabalninko
smuklėse,
ku

verį:
pradėjus
šaudyti
policistajns,
egypnesį ir panaikinimo juos varžan
šūviais atsakė.
Prisakyta buvo tijonai valdytus i patįs. Tą savo rub. { kursus galės įstoti baigu rių čia yra be skaičiaus, paprastai, Nuo gyvulių užsikrėtė liga net 3 kę mergaitę, kuri tą pat dieną liko
čių padavadijimų.
nugabenta Kauno ligonbutin. Tur
Cholerai caro valdžia ne įstengia Irngus viduose namuose uždaryti, užgyrimą pasiuntė Anglijos ran- sieji bent pradinę liaodies dvikle- kaip ir visada, girtuokliavimas, žmonės. Todėl labai budriai sau būt ir vėl ramiai baigsis, nes vi
sę
mokyklą,
ar
šiaip
jau
mokantįs
keiksmai, begėdiški pasielgimai ir goma, kad ir į Žemaičių kraštą
kelio užstoti, priešingai, ji tyčiojasi o jaigu kas išdrįso atidaryti, ten dui. Nupeikė ir buvusio Ameri
Sužeista tose kos pr? ridento Rooucvelto išsita gerai lietuviškai ir rusiškai rašyti, šiandien dar penkelios peštynės. ta liga neineitų; visokie pieno pro sagalis rublis viską daro.
iš visų biurokratų bandymų ją iš šaudė prikistai.
(“Lietuvos Žinios”).
rimą jo viešoj kalboj, kuris, nesu visas 4 aritm. veikmes ir ~turintįs Vienos tai ir visai šaunios. Mie duktai aštriai ginama iš Kuršo į
naikinti. platinasi nuoiatai tolyn, riaušėse net keli šimtai žmonių.
Policistai nepasiganėdino kapo prasdamas gyventojų, pagyre Ang gerą supratimą apie paprastąsias stelėnai Baltrašiūnas ir Januševi- Žemaičių miestelių muges vežioti.
užima vis didesnius milžiniškos
čius begirtuokliaudami šu burlio Tą ligą šian kraštan atvežęs Ąžuo
viešpatystės plotus. Išsiplatino ji jimu darbininkų, b^ leidosi prie liją už Egypto paglemžimą. Roo- ir dešimtines trumpmanas.
IS ŽAGARĖS.
(“Lietuvos Ūkininką*'’). kais ravakasiais (čia valdžia dėl lų dvaro pienininkas, kuris, va
/Siberijoj. Amūro apskrityj šitoj sustojusio ant* gatvės automobi- seveltą todėl kongresas “j tunu jų
Žagarėj
kasmet rengiama bent
žiuodamas
Liepoj
un,
buvęs
Gra

apsausinimo
balų
kasti
griovius
retai apgyventoj provincijoj buvo liaus kuriame atvažiavo riaušėms egyptijonų” smarkiai nupeikė.
keletas
lietuvių
vakarui • Taip ir
bine
apsistojęs
ir
kur
tęn
prisiri

Liepos
21
d.
š.
m.
žmonių
švie

pasamdyta
Vitebsko
gub.
rusai)
Bet
r.r
jų
nutarimus
šiądien
pa

prisižiūrėt
sandarbininkai
angliš

vieną dieną 26 apsirgimai ir 12
šią
vasarą
suvažiavusioji
jaunuo
kęs
sergančios
karvės
;
parvažia

timo
ministerija
leido
prie
Kauno
susipešė.
Janus,
pasisekė
išspruk

rems
kokia
galinga
tauta,
apie
tai
kų
ir
amerikoniškų
laikraščių.
Rods
mirčių nuo choleros, o tame 12
menė,
surengė
vakarą,
iš
kurio
vęs
tuoj
savo
bandą
užkrėtė.
Tik

4-ių
klesų
miesto
mokyklds
įsteigti
ti,
Baltrašiūną
gi
įniršę
priešai
su

galima
abejoti,
.
o
be
parėmimo
jie
pabėgo,
bet
visgi
keli
likosi
apsirgimų ir 7 mirtys buvo mieste
pelnas 75 rub., paskirtas nupir
Nuskriausti Anglija iš Egypto nepasitrauks, pedagogiškus kursus prirangimui badė peiliais ir jo gyvastis dide ra nelaimė ūkininkams.
Blagovieščenske. Apsireiškė jau policistų apkapoti.
kimui “lempos” (rodymui paveik
(“Vilti*”)
apidemija Fergano ir Turkestano laikraštininkai, kadangi jiems pa-, nes jis yra viena iš svarbiausių mokytojų liaudies .mokykloms. liame pavojuje. Balt, seserįą ir
slėlių”, per nedėldienių skaitymus
Kursai
tie
žada
būti
drimetiniai.
namiškiai
ne
nuliūdę,
bet
dar
Anglijos
valdybų.
apskričiuose,
vidurinėj
Azijoj. čios policijos buvo leista -prisižiū
liaudžiai). Reikia pažymėti, kad
Priiminės
vyrus
ir
moteris,
kurie
džiaugias,
nes,
girdi,
kitoniškų
per

rėti
riaušėms,
pasiskundė
savo
Sveikatos užveizda garsina, jog
sodiečiai beveik nesilanko į vaka
I§
SUNSKŲ,
Mariamp.
ap.
spėjimų,
kad
neitų
mestu
valkioties
yra
baigę
dviklesių
miesto
mokykambasadoriams,
o
tie
tuoj:us
krei

iki šiol apsirgimų buvo J98246, o
rus. Taip, į paskutinį vakarą at
naktimis
irgirtuokliaut,
nekhusy.
PIETINĖ
AMERIKA.
4
rugsėjo
apivakare
Oželių
kai

pėsi
prie
Vokietijos
užsienių
mimirčių 92329. Be abejonės skait
vyko
nedaugiau 15 ypatų (taip!).
Tarp pietinės Amerikos respub kio-pat kurso mokyklą! Tiems, ku davęs, rasit, sako burliokų peiliai me (Vilkav. ap.) pas p. Andrių
linės tos yra per mažos, ištikro ir nistėrio reikalaudami ištižimo to
Daugiausia
paturi vakarus mieste
rie
geriausia
mokinsi*,
bus
duo

prives
prie
t
doros
ir
proto.
Draugelį įvyko
Žiūrių-Gudelių
apsirgimų ir mirčių skaitlius buvo vir> policijos užpuolimo, nubaudi likų Venezuelės ir Columbios už
lėnai
;
nemaža
apsilanko latvių.
dama
po
75
rub.
pašalpa*.
į
me

Darsiškio
sodžiuje
pakermašis.
“
Marijampolės
Ūkininkų
Draugo

mo
kaltų
ir
uzganėdinimo
nu

gimė dideli nesutikimai; buvo jau
daug didesnis-, nes maskoliškieji
Bet kur ten ir eis sodietis į va
visoje
šioje
apytus/
Tie
kursai
žaAt:
vės
”
skyriaus
susirinkimas,
t
Su

skriaustų
laikraštininkų.
Užsienių
pertraukti dipliomatiškiejie susinė
biurakratai papratę mažinti nelai
ben* sirinkime dalyvavo 27 nariai ir 36
mes, ne mėgsta gązdinti žmonės ministeris tą reikalavimą perdavė simai, ambasadoriai gavo prisaky maž-daug š. rtr
neprielankiai iš sakykloj išsireištikromis žiniomis, kadangi už nelai vidaus ministeriui, nes po jo prie mus išvažiuoti, bet dabar Venezu dieno*e. Apie
ir
kvotimų
dieną
mes, visai teisingai žmonės kalti žiūra yra policija. Surengęs visą elės, ambasadoriui liepta dar pa
na biurakratus, nes jie ar nemoka, tą ant laikraštininkų užpuolimą silikti Bogotoj. Nesutikimai už kiek vėliau.
dalies to susirinkimo priguli gęs pamokslą, prabilo į žmones,
ar nenori žmonis saugoti nuo ne Berlyno policiios perdėtinis iš syk gimė už žemės plotus. Mat Ispa
narys simanymą, kad ir alus gert ne p. Veterinoriaus Brundzos refe sakydamas, jog tėvai ūkininkai at
Archeologiško i
nenorėjo leisti nei jokio tirinė*ji«no, nijos taikymo teismas pripažino
laimių. .
eina klebonijon skųstųs ant vai
Maskoliškiejie biurokratai moka dagi apkalimo laikraštininkus, ko tulūs žemės plotus prie rahežiaus Abramovas atrado
J P»* sveika ir t. p. “Et, sako, tik nc- ratas apie naminių gyvulių augi
kų
ir šeimynos, užtai, kad pasta
liakalnyje
(Kauno
*
pasigerk,
o
išgert
“
možna
”
;
iš

nimą ir gydymą. Ponas Brunkovoti su laisvės reikalaujančiais, dėl jie važiavo ten, kur yra riau- Venezuelės. Tuos plotus iki šiol
rieji
eina į “teatrą” be vyresniųjų
Panevėžio
par.
netoli
gėrus,
ir
kalbos
daugiau
atsiran

dza,
puikiai
prisitaikydamas
prie
moka tokius, kimšti į kalėjimus, šė, bet kad ant jo užsipuolė už valdė Co’umbia ir ji nenori ją
leidimo. Kunigas pradėjo aiškin
kaip
150
visokių
senoviškų^
<
da,
ir
rodos
“
razumnesnis
”
pa

žmonių
ištarmės,
aiškiai
ir
visiems
policijos
žiaurumą
didesnė
laikraš

atiduoti.
taigi
ji
nenori
žudyti, nuo tokių Maskoliją iš
kir- lieki; ot, pasišnekučiuoji sau, su suprantamai mpka išdėstyti kad ir ti, kad tie, kurie savanoriškai el
valyti, bet ne moka ją išvalyti nuo čių dalis, jis pabūgo ir pakvietė taikytojų teismo nusprendimui pa tai: antrankių, peilių,
giasi, griešija, kad darbininkai ne
žmogžudžių ir plėšikų.
Ypač pas saie svetimų laikraščių san- kilnoti, nor.; piru? sutikt, tokį tei vių ir t.t. .Visi tie atrastieji daik sigeri ir gana”. Vienu žodžiu, giliausias savo mintis. Susirinku
turi teisės taip išnaudoti ūkinin
Azijoj yra gana dideli apskričiai, jungos atstovus pasikalbėti. Už smą pakviesti. Kaip t’e nesutiki tai paeina iš šešto, septinto it pasakius, daug geriau išgert, negu sieji ūkininkai ir ūkininkės nega
aštunto
amžiaus
ir
liko
Peterbur

negert.
Taigi
apie
vidumaktj,
lėjo atsigėrėt tuo taip svarbiu ir' kus. “Atminkite, sakė jis^ kad tie
kuriuose tikrais valdytojais yra sienių laikraščiuose taipgi telpa mai pasibaigs, nežinia. Nereikia
gan
nugabenti.
"Goniec
”
.
kaip
jąu
visi
paliko
“
razumnesni
”
naudingu jų gyvenime p. Brun- teatrai dažnai atneša blėdį, bet ne*
tvirtai susiorganizavusių plėšikų nupeikimai policijos žiaurumo. vienok užmiršti, kad lygiai Vidu
naudą’\ Kalbėdamas apie tai, kad
(
“
Lietuvos
Žinios
”
).
ūkininko
V.
užsidegė
stirta
ant
dzos
referatu.
Dėlto
jos
žiaurumo
Prūsų
garbė
rinės Amerikos respublikos, taip
pulkai. Kaimai, kad apsisaugoti
kaikurie
skaito vakarus; naudin
kluono; iš jos gaisras perėjo ant
Tvarka susirinkime taipos gi
nuo plėšikų, jiems deni moka. An kaipo civilizuoto krašto tapo paže ir pietinės mėgsta pasipešti. Jaigu
gais,
nes
į
juos apsilanko kunigai,
trobų, ir taip akies mirksniu su buvo pavyzdinga. Tik vieną ką
neturi vaidų namie, pykstasi su
tai Maskolijos prižiurimoj Man minta.
tarė:
“
Jūs
manote, kad mes ku
pleškėjo
penkių
ūkininkų
beveik
IŠ ŠIAULIŲ,
galima užmest šiam susirinkimui:
džiurijos dalyj plėšikų pulkai už I Užpuolimuos ant darbininkų ir kaimyniškoms respublikoms ir ga
nigai
einame
iš noro? visai ne,
visi
trobesiai
su
visais
jau
suvež

kad
svarstant
kokį-nors
sumany

puola net ant didelių miestų, iš ant praeivių dalyvavo tik policija, na tankiai už mažmožius susipeša
Šiaulių “Varpai”, per šitą vabet
kartais
gyvenimo
aplinkybės
jų išveda turtingesnius vertelgas bet kazarmėse kariumenė buvo pri
sarėlę pasilsėjęs, 'pradeda skambė tais javais. Gesinti išsyk nebuvo mą sprendžia nedauguma balsų, spiria taip daryti”.
ir už paleidimą išlūpa gana didelius rengta, laukė vien prisakymo
ti. šį sekmadienid vakarą buvo kam, nes dauguma pasigėrę dva- bet pirmininkas, pasiteiravęs dvie
Liūdna darosi, girdžiant taip
išspirkimo piningus. Gyventojai traukti prieš darbininkus. Lai
pirmas viešas susirinkinas. Ma kinėjo, o iki išsipagiriojo ir su jų-trijų narių, priima ar at kalbant tuos, kurie turėtų pri j au
bėgo
iškitur
pagelbėtų,
gaisras
su

meta tą sumanymą.
Apskritai
velija plėšikams donį mokėti, ne mė dar, kad kariumenės šaukti
nyta buvo skaityti prantšimas apie
sti tiems nekaltiems ir f ikrai nau
gu nuo valdžios apgynimo prašyti, nereikėjo, kitaip čia butų atsikar
Lietuvių Mokslo Draugijos susi skubo savo padaryt. Nuostoliai Žiūrių-Gudelių “Mariamp. Ūkinin dingiems užmanymams, kaip lie
nes valdininkai dar labiau lupa tojęs tas pats, kas buvo Peterrinkimą lieno? mėnesį Vilniuje; siekia keliolikos tūkstančių, žiū kų Draugovės” skyrius, kaipo gry tuvių vakarai....
IŠ VILNIAUS.
rint iš šalies, šiurpulys žmogų kra nai ūkio dalykais užsiimantis, vi
burge
dienoj
“
Kruvinojo
nedėlir kankina gyventojus. Po' globa
Vidaus reikalų ministerija at- bet, pranešėjui suširguf, buvo pa to, kiek tie nelaimingieji alučio
Dvasiškij a užgindama liaudžiai
sokios politikos vengiantis, yra
caro urėdninkų Mandžurijoj iš diemo’’.
metė Vilniaus miesto Valdybos skaityta iš p. Čiutlianienės kny mylėtojai nukenčia ir kitiems
ir
tą pasilinksminimo būdą, ver
vietiniams ūkininkams naudingas
sidirbo • tokios sanlygos kokios
prašymą leisti šiai pastarajai už gutės ‘ Lietuvoj”. Paskui buvo skriaudos padaro; mat, du inkaučia
tuo jaunuomenę prie girtuok
ir turi tarp jų užsitikėjimą.
Europoj buvo vidurinių amžių ga
traukti 12 milijonų rub.* pasko šokiai, žaislai ir dainos.
liavimo.
Kad kaimo jaunuome
. CHINAI.
(“Šaltinis”).
dynėj. Ir pats valdžios atstovai
Vasarą padaryta' “Varpo” re šėliu nugriuvinėję į tą stirtą gul
lą. Tą paskolą norėta užtraukti
nė
naktis
praleidžia vakaruškose,
tolimuose rytuose kartais į vieną
Chinuose ramumo nėra. Gy- vandentraukio, kanalizacijos, tram montas, geriau knygynas sutvar tų ir, rasit, pypkes rūkydami, už
kame
neapseina
be girtuokliavimo
Baltras Jurgis.
dūdą su plėšikais pučia, nuo ku ventoj ų daugumas neužganėdinti vajaus ir gazo dirbtuvės įtaisy kyta, salės 'sienos papuošta istoriš degė.
ir
“
kitų
griekų
”
,
tad, matyt neat
. (“Viltis”).
Iš DAMBAVO, Panevėžio aprių'gauna dalį jų išluptos nuo žmo iš dabartinio valdymo budo, jie mui. Patarta prašyti leidimo už kai^ Lietuvos paveikslais.
Visi
eina “tėvai” klebonijon skųstųs,
nių pagauties. Tokiu mat budu retkahuja
1. rugsėjo 1910 m. Dambavos Mat tie “teatrai” padarė tiek bleatsakančių
reformų traukimui paskolos vien *andcii- šiauliečiai rengiasi prie ūkio pa
Maskolija platina civilizaciją Azi krašto pakėlimui ir viešpatystės traukio įtaisymui.
rodos.
Lenkai
laiku*
užėmė
miesto
Ūkio
Ratelis rengia Dambavoje dies, jog apie tai reikėjo net jis
- ....
joj tarp jos gyventojų: jos fana sudrutiuimui.
salę, — lietuviai pasiliko atstum IŠ JONIŠKĖLIO, Kauno gub. parodą teliukų, kumeliukų, audek sakyklos skelbti, kad apsaugojus
Kaip uuva kitur
tikai naikina viską, kas pas gyven tarp užsidariusų savyje tautų, taip
Jau senai laukiama įstengiant lų ir kitų sodiečių išdirbinių, sek parapijinis nuo “teatro”.
Vilniaus komercijos mokykloje ti, bet jie žada padaryti du va
tojus buvo gero, o. išnaikinę to yra ir Chinuose — gyventojai už- jau keletą dienų kaip tęsies moki karu “Varpo” bute, pasikvietus čia pačtos skyrių, bet veltui. Da lų ir daržovių.
.
(^Lietuvos Žinios”). , i \
vietoj nieko gero duoti negali, nes savo nelaimes hbjausiai kaltina nių įstojamieji—kvotimai. -Penk Joniškio chorą.
bar apsilankius čia gubernatoriui,
Čaiynčlis.
valdžios atstovai gero gal nei ne svetimtaučius, nes mano, kad jie tadienis — rugpjūčio 27 d. —
žydeliai išprašė leisti atidengti
Per Žolinę, 15 rugpiūčio, Bur
("Viltis”).
supranta.
pačtos skyrių. Leidimas jau gau biškio dvare, netoli Dambavos, bu
tas nelaimes atgabena. Teisybė, buvo skiriama tikybai. Dar gerai
IŠ PAJEVONIO, Vilk. ||av.‘
Žmonių salininkų naikinimui, daug nelaimių Chinams atgabeno prieš devintą valandą ėmė rirkPer Šiaulių Ūkia paarpdą žada ta. Pirmaisiais metais sudėti rei vo lietuvių vakaras. Vaidinta 6
Šis bažnytkiemls stovi gan pui,
biurokratai, patįs jų neįstengdami europiečiai, jie ir nemažai kraujo ties mokiniai ir drauge kai-kurių lakstyti oru Paryžiaus lakūnas kia tam tikslui 600 rub.
aktų drama “Marytė — vargoni kioj vietoj. Bažnyčia .stovi ant '
išnaikinti, pasikviečia pagelbon ir chiniečių praliejo, paglenžc didelius jaunesniųjų vaikų motynos ir glo grapas Campo-Sčipio. *H»s tai tik
Miestelis nedidelis, turtingų gy ninko duktė” ir vienaveikmė ko
pačio vidurio kalno, o aplinkuj gi
kitas tautas. Dabar antai padary žemės plotus, iš kitų Chi- bėjos. Paskirtu laiku atvyko pra rai neįprasta O|yklB šiaulie ventojų nėra, tat vieni miestelėnai medija “Knarkia paliepus”. Pub
ria ir kapinynas. Kalnas turbūt
tas tarp Maskolijos ir Japonijos nų įtekmę išstūmė, kaip antai iš voslavų šventikas ir žydų rabinas čiams.
neišgalės tokios pinigų sumos su likos buvo prisirinkę gana daug;
r - •*»>
pilekalnis, nes aplink daugiau to
sutarims, suiyg kurio Japonija tu visos rytinės dalies Indi jų, ku pildyt savo priedermę, kvosti vai
Lenkų laikrašti* “Gaeeta Rai dėti. Nabagai žydeliai nors ir la sėdamosios vietos buvo užimtos vi- kių kalnų nėra. Medžią^! suso
ri neleisti Maskolijos valdžios prie rias pasidalino anglijonai su pran kus iš tikybos.
ni cza” žadąs paskirti Jštisai vieną bai triūsia, bet niekas jiems tame sos; tvarka gera; per antraktus dinti eilėmis. Tai vis a. a. kun.
šininkams pas save užsilaikyti, o cūzais. Už tikras ir išva jotas
Tik viiikai-katalikai niekaip savo numeri Šiaulių parodo* aprašy dalyke nepadeda! Vietiniai inteli jrojo gramofonas. Pelnas to va Bučinausko triūsas.
Dabartinis
■
I ■ Maskolija pasižada persekioti Ja skriaudas c’niniečiai nekenčia ame kunigo nesusilaukia. Laikas slen mui. Vilniau* kj^glriiricas Ma- gentai neikiek nesidarbuoja ir ne karo paskirtas “Aušrinei”.
klebonas
norėtų
girią
išretinti,
tik
ponijos priešus. Ir ištikro pradė rikonų ir europiečių. Tas ap ka, valandos bėga. Artinasi s i- kovskis gavo iš gubernatoriaus lei ragina apylinkės žmonių prisidėti
(“Šaltmic”).
parapijonįs priešinasi, tai dar už
jo nersiekioti Siberijoj pasislėpu sireiškia ypač krašto viduriuose
dimą
intaisyti
parodo)*
savo
kny

prie
to.
Išrodo,
lyg
pačta
butų
dudienis, kunigo kaip nėra, taip
silaiko. Dar vienas nesmagumas:
sius Koreonus, geidžiančius laisvės toliau nuo jūrių. Buvo jau už nėra.
gyno skyrių. ’ Bffe tenai knygos reikalinga vien tik miestelėnams
jeigu kas nors pasodina ant kapo
savo kraštui, nenorinčius nešti Ja puolimai ant krikščioniškų misijų.
Mokyklos vyriausybė — mato netik apie ūkį, bet j • šiaip viso- Tuo tarpu kaip norinčių pačtos Iš AIRIOGALOS, Kauno pa v. kvietką ar medelį, tąi bažnyčios
ponijos jungo.
Misijonierių ypač nekenčia chinie- mai dideliai susirūpinusi, kunigo kios — rusų, lenkų ir lietuvių tarp apylinkės gyventojų yra daug
Vietinis vaistininkas lenkas J. tarnai bešienaudami viską nupiauIr Vokietija prigelbsti caro biu ciai, nes jie nevisada gerą daro
ir jie mielu noru prie piningų su Jrbanavičius, pragyvenęs Airiogabelaukdama pradeda įžengiamojon kalbomis.
ja. Tas paprotys vertėtų praj
rokratams neleisdama aikštėn iš ten, kur darbuojasi; peikia jie
dėjimo prisidėtų, tik dauguma jų ’oj apie 20 metų, pardavė savo
rVtHT
kleson {stojančius kvosti jš a ritme šalinti.
vilkti biurokratų darbus. Štai da- tankiai ir niekina tą, kas chinienežino, kad jau gauta gubernato /aistinę žydui. Kaip matyt žy
tikos, iš kurips-kvotimas'buvo pa
Pajevonyje yra valsčiaus rasti|
bar atkakę į Frankfurtą keturi čiams yra brangus ir prie progos
riaus leidimas.
skirstas šeštadienį. Pagaliais ir
delis
dabar
stropiai
taiso
vaistinę,
nė,
mokykla
(mok.
lietuvis),
mo:
maskoliškieji f aktoriai nuo Prūsų šaukiasi prie^savrr—valdžios, kad
Gyventojų, ■ kuriems reikalinga ketina padauginti vaistų ir geriau
IŠ SUVAL
tam kvotimui pasibaigus, kunigas
nopolis, traktieris, aludė, 5 krau
rifc* 4 valdžios gavo prisakymą Į 48 vai. juos gintų.
neatsirado.
Vabalas Albertas
apkalti pačta ir kurie todėl prisidėti] pinin užlaikyti vaistinę, negu jo prim- tuvės (4 katal. 1 žydo) Ur šie
išsinč<dinti iš Prašų, kitaip jie bu
gais prie jos skyriaus įkūrimo yra
Suiyg gau ų nuo An.erikos am j Direktorius siunčią galu *ąlc ntmor-aktą ^kaltina p
120 str.,
takūnas. Paskutiniais metais vai met pirmu kart buvo 3 jomar^ai.
sią maskališkai valdžiai išduoti basadoriauš žinių, Oriniuose gali
Į kokius 500. Tik reikia, kad in
laišką
kunigui
ir
kiek
teko
patirti,
t. y. už prigulėjimą i
stinė buvo taip nupuolusi, kad net
soc -dem
Iš inteligentų čia niekas nieko
Visa tų aktorių kaltė, kad jie vie ma laukti si'uotino žmonių suki
teligentai nesnaustu, o pasidar
Verbylos,
vietiniai gyventojai gabeno vai neveikia. Nors ir gyvuoja “Žyšame susirinkime turėjo paskaitą limo ir s merdimo svetimtaučių, gauna iš jo atsakymą, jog jis ne partijos.
buotų. tuomet ir mer, ūkininkai,
stus iš tolimesnių vaistinių.
burio” skyrius, bet labai .silpnai.
;
apie persekiojimą žydų Maskolijoj. kaip buvo >iike bokserių sukilimo, turįs laiko ateiti. Kas daryti? Bliūdžiu Petrų, Z. Alekso* tyri- prisidėsime. . • K. Venislovas.
Nekvostųjų
vaikų
nėra
kaip
monėjimas
neužbaigtas
dar,
kaltins
Nėra
pas
mus
ir
daktaro,
o
vie

Kada buvo uždrausta lietuviška kurių suv ‘Mvmui visos Europos
Garsas”).
.
>v. kyklon
J----- priimti,
r.........’ **o’ nepriėmus, Bu
ow- turbūt irgi pagal 120 str. Žinota būtų atsakanti. Dabar, norint1 čiaus, o dabar i
spauda; Tilžė* policijos perdėtinis .... .
i eses vi. Wtystės, taipgi Ame- prantama, koks būtų smūgis ir tė- mas slaptos policijos viršininką*^
i f

maskoliškai valdžiai padėdavo per
sekioti lietuvišką spaudą. Skriau
dą darantis kitam tą pati daran
Telegrama 5 spalių iš Londono čiam padeda. Ir Maskolija Prūsų,
praneša. jog Lisabone Portugalijos valdžiai padeda lenkus naikinti.
reroliucijonieriai suareštavo kara Toks tokį šelpia.
lių Hantelių. (Žiūrėk paskiausiai
gantas žinias).
;

POLITIŠKOS ŽINIOS.

1$ LIETUVOS.

gf
-i- ■

išvadino pasiut&ais,' laitais "ir ki- “kurr‘Vežiuojat?”. Ji ėTTiė veritti;
daugiausia dvasiškės,
APIE SUVAURT GUB. klausimą”. Tai ir viskas. Siąip kaip pirma įtekmės politiškų par
tijų reikalai. Tik kasžin ar civi
matome
dar,
isdalies
gal
irgi
kai

okias karčėsmiaiais: vardais. Kam, ir sakė, -jog važiuoja į Raymood, J
tytojų mažai, turi.'
<
:
"MOKYKLAS.
liškos
tarnystės
komisija
ne
iš
popo pasekmę to-pat keliamojo mo
gfrd? jums tokius kalUMojtts kvies Wa<h., bet tris diends nevalgius,
Iš laikraščių čia daugiausia skai
litikjefų
susideda?
Dabar
gi
artiterų
klausimo,/
kad
kasdien
dau

ti, kad aš turiu tokią bobą piningų 4*irir«t, nežynant kur gaut
tomas "“šaltinis”.- Kiti" kiek ma L Suvalkų gub.. pradedamų jų mo
giau
’
įnūsų
moterų
griebasi
prokąri
moka - labai keikti kuningus, valgyti. Ižetuviai parūpino valgį
kyklų
dindecija
išrašmėja
j
visas
žiau.
: ;>v'fesijom3ini<^ užsiėmimo.
Reikia
Dievą ir bažnyčią ~^r jl iškeiksianti ir trukiu išleido į Raymond. Dėlto-'
Dar vienas- mažmožis.* 1 Nor^
gi lietuviai, kviesdami savo broMus
uždyką.
<
Valsčiaus nutarimu ir uždarytos^ •sydama, ar tas laikraštis kam pa tikėtis, jog tos moterįs profesio
KALĖJIMŲ KONGRESAS.
Kuningo keiksmai netik neuž- ar sesutes, privalo kur* plačiausiai
Icarčiamos, bet traktiernėj “per-už tinka, ar ne. Ir kas svarbiausia, nalės suprato Jau, kaip motereį
ągrašyii kelionę, kad nereiktų ir
VNbshingfon, D. C. čia likosi’
pakalines” gali puikiai atsigerti. užšį. laikraštį. .pinigus tikri užmo- svarbu yra iškovoti sau bent eko
su piningais bado kęst.
rengiamas
prakalbas.
Šeštų
valan

(“Lietuvos Ūkinirikas’’):- ' '’ t*”’"
5av0 nominį nepriguliningumą.
atidarytas . tarp tautiškas kalėjimų
Darbai čia gerai eina ir pri- i
šią vasarą teko dar pastebėti, kongresą* Dalyvauja delegetai 39
dą prisirinko jau pilnų svetainė pub
“ypatiškų tikslų” įvykdimo būdas
buvusiem
nesunku dalbas gaut, I
likos ir kuningo Krasničko komi
be-abejonės praktiškas-, • nes pigus, kad jau ne vien mažai moterų viešpatysčių. Prezidentu kongre
Mokestis
paprasti;
darbininkų nuo
tetas tik žiūri, kas čia bus/ Pa
bet nežinau ar visai teisotas. Ro saujelei terūpi tas mūsų susipra so išrinktas sočijologijos profe-*
IŠ DUOKIŠKIO, Ežerenų pav. dos - jokiuose apie mokyklas įsta timas. Pastebėjome, jog jau pla
20c.
už
valandą
ir
augščiąu. Lie
sirodė Antonov ant pagrindų ir jo
S. ■
>• v |
sorius .. Chicagos
universiteto
tuvių
skaitlius
šią
vasarą
pasidau
čiau
skleidžiasi
mūsų
tarpe
bal

žodžiai
užinteresavo
visus,
pasiPraėjusiais metais kaim. Vai-; tymuose nereikalaujama plėtoti
Charles .R. Henderson.
gino : šeimynų yra 16, pavienių
sai,
tariantieji
apie
bent
kokios,
murmėti,
bet
kaip'prtdėjo-jam
visi
dvasiškas
mokytojų
jtegas
“
Svie

neikiuos (nuo Duokiškio 1 verst.J;
darė vutoj svetainėj tyku, tiktai penkis syk daugiau, yra 6 -Suau-,
suėmė vieną vaikiną, primušė, O tais”. Kam-gi mokytojai priver organizacijos reikalingumą. Iški
»
4
■
•
Portlandietįf
vienas dievočitts buvo bapradedąs gusios merginos.
jo dviratį sutrupino, kaltindami už. čiami juos išsirašmėti ? Ir daug lo dagi sumanymas, jai jau jokiu
SULAIKYTA DU LAIVU.
turėjo nurimti
“
platinimą ir prikalbinėjimą skai yra tokių mokytojų, kurie naudo būdu negalima sutverti sąjungos,
New York, 2 spalių, apsisaugo
kuri draug su visomis kitomis Ru
su pirštais par nosį braukyti, (?)
tyti knygas, laikraščius, kuriuos jas tik “Svieto” popierių....
jimui nUo coKleros sulaikyta du
IŠ READING, PA.
Kalbant-gi Bagočiui vėl nerimo,
’ vaineikiečiai vadino bedieviškais • *• Valstiečiai gerai daro skirdami sijos moterimis stengtųsi kovoti laivu, atvažiavusiu iš Europos::
Darbai pamaži slenka; žmonelių
bet jau ne tik jis vienas, bet pri
raštais. Primušę jo nepaleido, o]: mokykloms pinigus laikraščiams už lygias su vyrais teiąps, tai reik vienas “Lapland” ir Antverpo, ki
sidėjo ir kitas su motere ir dar vie be darbo matyt daug.
susitarė varyli ir paduoti policijni,1 pursisiųzdinti, bet duodant pini tų bent stengties įkurti savo laik tas ‘'peruką” ir Neapolio,
UžPareitą pavasarį keli gabesni lie
nas vaikinas. Išėjus po prakalbų
nes jis esąs “ciciliukas”. Varė gus jiems vertėtų visuomet pa- raštis, kurs įžymiausias moterų dėta Jcvararttina; tik padarius
aštlaukan, vienas, akmenį iškėlęs su tuviai tarėsi sutverti kitą su šelpi
per Duokiškį. Užklausė patarimo briežti, kad pinigai skiriami laik ji'egas suvienytų prie bendrojo mo rų bakteritjlogiškąjį ištyrimą,
P-Lt
ITALfjA
GARIBALDI
laiklebono, kuris jų nesubarė, bet pa raščiams tiktai pedagogiško ar šiaip terų gerove besirūpinančio vei vus įleis portan.
P*df Italija Garibaldi, garsaus šuko: Bagočiau, aš tave užmušiu. mo draugiją, kad lietuviam ne
jau
moksliško
turinio,
kurių
mo

kimo.
tarė daryti taip, kaip pradėjo. Tą
kovotojo ui Italijos laisvę Gari Kol kuningo Cambridge nebuvo, reiktų glaustis prie svetimtaučių.
5 dieną berželio susirinku- apie
Sumanymas
—
žinoma
—
pui

kyklose
nei
'
kvapo
nėra.
Kas
vaikiną padavė urednikui, bet nebaldi snuki, atsilankė Ameri tokių piktumų nesigirdėjo. Du
^irasdami kaltybės, jį paleido. Gal .mokina, tas ir pats turi mokytis. kus. Tik jo įvykinimas prigu 102 PRAKALBOS PER DIENĄ. kon. Ji čionai skaitysianti lek lietuviai K. ir Z., prisiklausę keik 16 žmonių, nutarė duoti draugijai
kitas žmogus užu dviratį ir šlo Direkcija tam ir priešintis nega lės nuo to, kiek susipratusių mo
cijas.
smų ant bedievių, tą vakarą nėjo vardą Didžiojo Liet. K. Vitasfo,
Boston, Mass., rūgs. 29. T. J.
Prisirašė 12 narių, antram susi
vės nuplėšimą būt patraukęs į teis- li, nes pagal nusprendimą apšviet. terų pritars jam ir paskubės jį
prakalbų klausyti, bet nukako į
Gibbin,
demokratų
kandidatas
į
rinkime buvo 14 narių. Bet kaip
ministerio
(1905
met.)
į
mokyk

remti
darbu
ir
žodžiu.
—
I mą. bet jis jiems dovanojo, tar
Bostoną įsigerti. Sugrįžę į Cam
kitur,
taip ir čia tamsių žmonių
kongresą,
į
vieną
dieną
pasakė
uet
las
dateidžiamos
visos
knygos
ir
Bet
kol
kas
paminėkime
bent
SUSIMUŠE
CIRKO
TARNAI.
damas: “Dovanoju aš jiems, nes
bridge apie vidurnaktį, rado vieną
netrūksta,
kaip tik sužinojo, kad
laikraščiai,
cenzūros
perleisti.
102
prakalbas.
Jis
kalbėjo
nepa

su
pagarba
tų
trijų
metų
mūsų
nežino ką daro”.
Augusta, Ga. Važiuojant gar-j airį besėdintį ant trepu, ir tuoj už
ne šventojo vardu bus draugija
Dar vienas dalykas. Nevisi ži■ pirmojo suvažiavimo besiartirtan- liaudamas nuo pat ryto iki 10:45
Šiais metais duokiškėnai, rugšiam Hagenberko cirkui iš Collim sipuolė < ar tu, bedievi, čia dar
vai. vakare. Trumpą pertrauką
ir jon bus priimami lietuviai, be
piūč. 1 d. padarė vakarą, prieš nome, koks apverktinas stovis kny’ čias sukaktuves.
bus į Augusta, tarp jo tarnų už •ėdėsi, Ir taip balsiai sumušė,
skirtumo tikėjimo, tuoj pradėjo
gynų
Suvalkų
gub.
mokyklų.
Ke

buvo
padaręs
tik
po
80
kalbų.
Tas
paminėjimas
teparagina
’ . Į kurį ir klebonas nieko nesakė, o
gimė tikras mušis ir keturi tarnai kad, sako, sumuštasai į penkias
lios
kapos
visokių
“
nastavtenijų
o
pasakot, kad tai šliuptarnių, bet
’
draug
mus
visas
nuo
šios
dienos
dar davė apalkų (pačvarčių), kulikosi užmušti. Mano, kad jie su valandas su šiuom pasauliu parne visų draugija.
rių reikėjo vakaro triobai. Taii»- vierie”, katechizmų (daugiausiai stipriau savo nuoskaudas atjausti,
sipyko prie kazyrų gelžkęlio trau siskyrė; žmogžudžiams pasisekė
Ir pasisekė jiems apie 3 narius
PININGŲ DIRBĖJAI.
gi ir net vaineikiečių matyt buvo rusiškų), keli “O Sevastopolskoj stipriau savo beteisių vergių pa
kiny} ir už tai susipešė.
pabėgti; policija jų uoliai jieško. atkalbėt.
oboronie” ir panašus pasakojimai, dėjimą suprasti, ir juo rūpinties
Likusieji nutarė lai
per vakarą.
Hčashūiffton, D. C. Paslaptos po
Gal suras.
• P. Genys.
kytis.
Sunku
čia ką naudingo keletas
istorijų
“
karės
”
Ilovaiskio
ir
stipriau,
karščiau
imties
tų
dar

Aš čia tyčia pabriežiu klebono
licijos agentai susekė piningų dir
viena
kita
arba
Roždėstvienskio,
veikti,
nes
jokio
inteligento nėra.
bų,
kurie
nuo
mūsų
pačių,
kaip
ir vainaikiecių pasielgimą.
Gal
29 JŪREIVIAI PRIGERS.
bėjus. Jauniausias jų turėjo tik
Čia lietuviai laikraščių neskaito, o
nuo šių mėtų ir įie nustos »ari-J dešimtis metodikų ir rankvedžių ir nuo visos šalies visas užgulu 14 metų. Jie Tacomoj ir Seattle,
Neu’ York. Besikeliant jūrei
kad ir katras kokį skaito, tai tuose
G.
nėję tuos žmonelius, kurie platina dažniausia vienodų) dar turbut sias ūksmes nustums
VVashington
valstijoj,
padirbo viams ant stovinčio Hudsono įta Iš CHICAGO HEIGHTS, ILL.
nieko nėra apie tautiškus reikalus,
“mamento gadynės”, paskui jau
(“Lietuvos Žinios”).
apšvietimą.
laug netikrų auksinių 10 dolarinių, koj kariško laivo. “New HampJau 3 metai kaip lietuviai pra todėl ir mano, jog jai tautiška
pusvežimis
pelių
lizdai,
trandįs,
Per vakarą buvo nemaž žmo
5 dol. ir pusdoliarių.
shir”, apvirto valtis ir jūreiviai su dėjo tverti parapiją. Yra nupirk
draugija, tai ir prakeikta, o jai
nių. Vaidino; “Velnias spąstuo dulkių.... štai ir visas “repertu
puolė į vandenį. Tikrai žinoma, ti lotai išmokėti; turime kelis šim
šventą turi vardą, tai turi būt ge
se” ir “Nutruko”, taipogi mono aras”, iš kurio mokytojas gali sa
kad prigėrė
^.Jūreiviai,
bet» truks- I tus dolariųT *piningų.
Lotai bažny- ra, nors butų bjianriausiai tvo
•
**
’y t
OT
logai : “Ponaitis” ir “Blaivininkas", vo darbui žinių pasemti. Vaikas
ta dar 18, tiž ąežinia, ar jie buvo čiai yra dailioje vietoje: prieina dama.
'
J. Skučas.
dainos, dekliamacijos, šokiai ir iš knygynų nieko negauna. Kny
paskendusioj vahyj.
gatvekariai ir geležinkelis, iš lutų
gas
ir
visus
rankvedžius
turi
pa

skrajojanti krasa.
Žmonės -4 vi
PAČTO UREDNINKAI NE
miestų nesunku atvažiuoti žmo
siems prisidėjusiems prie v.ikaro tįs sau pirktis.
PREZIDENTO
BUS
SKIRIAMI.
nėms. Tik darbą trukdo vienas
IŠ BRIDGEPORT, CONN.
Valstiečiai-gi kasmet užlaiky
įrengimo labai dėkingi.
PIKTADARYSTE.
lanke
apsisėdęs vertdgi, kuris
Iki
šiol
pačto
perdėtmrus
skyrė
Pinigai, surinkti už vakatą, ski mui knygynų pinigus moka. Pi
25
d. rugsėjo buvo čia prakal
Los Angeles, Cal. Baisi explio- nori, kad bažnyčia butų prie jo
I •«
. .
. .
- ..
riami pradinės mokyklos naudai, nigai tie siunčiasi į direkciją. Tai prezidentas; bet dabar paliuosabos
parengtos,
40 kuopos L. S. S.
zija sugriovė triobą laikraščio pardavyklos; jis nori bažnyčią apkurią nori įsteigti DuokisVje. gi ar nenaudingiau būtų patiems vimui jų nuo politiškos irrtekmės,
Kalbėjo
šūkis
iš
Brooklyno. Žmo
“Times”. Exp!ioziją, kaip mano sunkinti skola 8000 dol. PasisamIv/
Duokiškio parapijos p. Pajeda, ku mokytojams pavesti apie mokyklų jie bus pastatyti po civiliškos tar
nių
atsilankė
nemažas
būrys. Kal
pagimde piktadarių pamesta nit- dė kelis vyrus ir mergaites 15, 18
ir.
ris esąs vakarų ;mylėtojas, duoda knygynus rūpestį. Jie geriausia nystės teismu, taigi juos skirs ne
bėtojas
savo
kalboj
perbėgo
žmo
rogiicerina. Iš po triobos griu- metų. Tie nuvažiavo pas vyskustogą ir pataria duokiškėnarris sta numano, ko knygynams trūksta, prezidentą', bet civiliškos tarnys
nijos historija, aiškindamas viso
I
vėsių
ištraukė
19
kūnų
užmuštų
pą
ir
lietuvių
dar
inis
antr
ankė
tyti tam tikrą triobą, kur butu vie o ko jau yra perdaug. Šiokiai tės komisija.
kius klausimus.
Pagalios
iš
žmonių, bet gal yra užmuštų dar Gal vyskupas ir mano, kad bizta vakarams ir Vartotojų draugi- tvarkai užstojus, knygynai gal
vedė,
kad
mums
labjiausia
tei

I daugiau. Už sugavimą piktadarių nierio renkama vieta yra gera, kad
kasmet eitų geryn, o valsčiai tik
jos krautuvei.
kia lavinti protą, skaityti gerus
(paskirta dovana $18500.
parapijonai ten, prie jo krauturaštus. Darbininkas, kuriam ąiigšTaigi
duokiškėnams
reikėtų tuomet už knygas pinigus mokėtų, MATYT PIRMA PERDAUG
vės ir nori bažnyčią statyti.
IŠLEISDAVO.
stengtis namas pastatyt, bile p. kuomet iš mokyklų gautų jų są
tesnis mokslas neprieinamas, ge25 d. rugsėjo buvo parapijos
Pajeda padeda. Rūtelės Žiedas. rašą ir kainų nurodymą.
riatisiai gali išsilavinti vien skaity
VVasbington, D. C nūaistrrių ta
SUDEGĖ GARLAIVIS.
mitingas; buvo ir kuningėlis miToks
knygynų
vedimo
būdas,
damas gerus raštus. Su fiziška
ryba nutarė išloidas, kariumenės l
(“Lietuvos Ūkininkas”).
Norfolk, Va. Sudegė čia gar- tingą vesti. Atvažiavo kuningas
rodos, nesipriešintų jokiems apie reikalams sekantiems metams su
vien spėka mes mažai galime" sa
I
latvis
“New York”. Laivas tas Ambrazaitis, Kadangi nėra dar
juos įstatymams. Taip jau yra mažinti ant 10 milijonų dolarų,
mums būtinai I
buvo taisomas, todėl manoma, kad vietos kuningui, tai kviesta į vo būvį pagerinti
Siedleco ir Lublino gubernijose. o laivynui ant 4 milijonų. Matyt
i
išsilavinimas.
reika
’
ingas
prodšk
| ugnį užkrėtė. Padirbimas to gar galiūną.
IŠ • GRAŽIŠKIŲTokiapat ir Kaun<y—g»UJtvarka. perdaug buvo skiriama piningų.
Jaigu kraujo praliejimu męs
laivio atsiėjo $125000.
Prasidėjus mitingui, neleido paRugp. 14 d. parapijos sueiga Čia valdžia tiktai sąrašus knygų Amerika po ginklu laiko vos 8(XX/J
ir iškovosime laisvę, gyvybę ir
rapijonams nieko kalbėti, kalbėjo
nutarė daryt naują tvorą apie šven užtvirtina, o į pinigiškus-©daly milijonų, bet kariumenės reikalams
brolybę, tai be išlavinto proto ne
tik tie penki vyrai ir kuningas.
ElBe.
torių. Jau du metai atgal kle kus visai nesikiša.
ilgai tais vaisiais naudotumės, nes
išleisdavo:
pirma
per
daug
EXPLIOZIJA
KASYKLOSE.
Žmonėms tokia tvarka nepatiko,
(“Mokykla”).
bonas tvorą sudraskė, plytas iš
saujalė mokytesnių ir apsuktesnių
daugiaus
apart
Maskohjos,
Montersy, Tcx. Anglių kasyklo todėl jie pradėjo skirstytis. . Ku
pardavė, ir liepė parapijonims vežt
viską, kas' yra geresnio, siu
kitas
krašnegu koks nors
se Palu atsitiko smarki dujų ex- ningas, su pasilikusiais kitais vy-J
akmenis ir žvyrą. Buvo privež
paimtų. Aiškino ir daug kitų da
tas, daugiam negu Vokietija ir
ŠULU SULTANAS.
pliozija. Pražuvo prie to 72 ang tais, ką norėjo, tą ir nutarė. Ne
ta ; bet klebonas akmenis sudėjo
Prancūzija, kuri.>s, santaikos laike
Trejiems
metams
suei
Prigulinčių
Suv. Amen Valst liakasiai, didesnėj dalyj mexikonai gerai, kad kuningas, nežinodamas lykų. Bet kalba buvo per ilga,
kur jam reikė, žvyrą vėjas bai
laiko po ginklu apu (>00000
Pbilipinų salų Šulu archipelago Įtr japoniečiai. Iki šiol išgriebė kaip dalykai čia stovi, kad ir buvo nuobodi, kartojo daug visiems jau
nant.
gia nešiot.... Dabar vėl reiks
žinomų dalykų, todėl klausytojai
reivių, o karan gali stumti -4 mi sultanas Nadži Mohamtned Jatik 2 darbininku, nes nuodingi ga- pas mus du ar tris sykius,
vežt....
Šapelis.
nėtini attti, nešdinosi laupradėjo
lijonus išlavintų kareivių.
mabul naram II aplankė dabar rži neleidžia giliai olon įeiti. Ko klauso, ką parapijonai sako, bet
Tai jau treji metai baigiasi nuo
(“Lietuvos Ūkininkas”). ’
kan.
Ameriką. Paduodamos čia dvi kios pi iezastįs explioziją pagim- klauso vien tų, kurių norai su
tų svarbiųjų dienų, kuomet mums
Aukų padengimui lėšų surinksultono fotografijos nutrauktos dė, dar nežinoma.
Lietuvos moterims teko pirmą sy
parapijonų norais nesutinka, jie ta $2.71..
j
1 ‘
New Yorke.
kį viešai apie savo žmonių-pilievien kuningeliui į ausį šnabžda.
IŠ GARLEVOS.
Paskui šūkis skaitė referatą
čių teises ir priedermes pratarti.
Jaigu kuningas klausys tik “Tautybė ir Socializmas”, šiuom
(Suv. gub., Mariam, pav).
Laikas bėga, nemažas jojo tar
GAISRAI.
kelių, kiti parapijonai atsisakys, viskas pasibaigė.
LAIKE PAS SAVE SAVO SŪ
Čionai nuo šio rudens bus trįs pas nuplaukė nuo ano mūsų pir
Los Angeles, Cal. Sudegė čia tąsyk dings ir nupirktieji lotai
ii. G. Paukščiutį.
NAUS LAVONĄ PER PENKIS
mokyklos: valsčiaus, “Žiburio” ir mojo suvažiavimo. Viskas gy
įtaisos “American Olive Co*. Su ir parapijos reikalams sudėti pi
METUS.
vokiečių parapijinė. Buvo jo* ir venime rodosi daug toliau nužen
degė ir 100000 galionų alyvos. ningai.
Vanagas.
pemaimet visos ti|s, tečiau “Ži gė, nekaip mes Lietuvos moteGreenvilte, Miss. Pas tūlą žvejį Nuostolius gaisro padarytas skaito
IŠ BALTIMORE, MD.
burio” mokykloje ? mokslas dėlei rįs savo susipratime, mes Lietu
A. F. Free penki metai atgal nu ant pusės miiojonų dolarių.
Rugsėjo 24 d. likos čion suim
mokylojaus apsileidimo ėjo silpno vos moterįs — taip ypatingai vi
mirė sūnus. Tėvas nenorėjo skir
IS PORTLAND, ORE.
tas ir pasodintas kalėjiman bendkai; valsčiaus mokykloje irgi ne- somis mūsų namų ir visuomenės
ties su savo sūnaus lavonu ir užGulfsport, Mass. Sudegė čia vi
12 d. Rugsėjo ant “Union Sto rabardis jau mirusio laikraščio
kažin-kaip ėjo; mat buvo senas gyvenimo aplinkybėmis prie vie
balsamavęs jį (ir įdėjęs grabeliu, sas namų Metodas; tarp sudegusių
ties” atvažiavo emigrantė mergina; “Kardo”. Kaltina jį už priimimokytojas — šiemet jau gavęs nos ir tos pačios vietos tarsi kal
ba važinėdamas pagal Mississippi triobų yra viešos įstaigos, du ko
ji buvo labai nusiminusi negalėjo nėjimą vogtų daigtų savo krautuemeritūrą ir išėjęs iš Garlevos į te prikaltos. ,
laikė jj laive iki šiolai.
teliai, du teatrai ir daug namų ir susikalbėti. Lietuviai eidami provėn; mat minėtas lietuvis laike
Seinų “Žiburio” mokyklą. Į jojo
Musų pasiteisinimui galime vien
krautuvių.
šaiį, uzkalbiun ją lietuviškai : krautuvę. Drauge suėmė vaikus,
vietą atėjo kits, taipogi senis. “Ži pasakyti, jog daugybė grandinių
burio” mokykloje taipogi nauja laiko mus surakinę: ir beteisis
MĖNKI JUOKAI.
mokytoja. Tikimies, kad šiais me padėjimas ir ekonominis suvar
Wrig|it, 60 metų senis, notais mokslas eis geriau, kaip pe žymas ir tradicijos. Bet ir kitų
rėjo pajųpkasut • su savo žmona,
reitaisiais.
Garliaučkinis.
tautų moterims nekitaip klojosi,
75 metų bobutę, ir jai norint at
(“Mokykla”).
vis dėlto jos toliau yra visur nu
f Scranton, Pa. Prasidėjo dar
sisėst ištraukė .jš po jos krėslą.
žengusios. Tą pastebėdamos, turi
Bobutė krjto žemėn ir labai susi bai Hampton kasyklose, bet rei
me dar prisipažinti, jog pačios be
trenkė nugarkaplį. Neužilgo nuo kėjo paliauti, nes olos buvo van
Iš PANEVĖŽIO.
kaltės nesame — mūsų apsileidi
to ir mirė.į}j.Wrigbtą paėmė j Chi- dens užlietos.
Realinės mokyklos mokintai la- mas ir nesusipratimas vis dėlto
cagos kalėjimą. į 1
P-LE HELEN TAFT
Į| Philadelphioj, Pa. 2 spalių
bai suspausti: net kitaip kalbėti, yra didesnis, kaipi kitų moterų.
srr .L
Suv. Am. Valst. prezidento
Per tuos trejus metus, kurie
sustreikavo kaiknrie policijos dak
kaip tik rusiškai, užginta. Lietu
sn
■
Duktė.
tarai, nenorėdami nešioti teikia
vių kalbos niekas nebemoko jau nuo suvažiavimo praslinko, visa
. CUKRUS.
mūsų
gyvybė
ir
mūsų
rūpesnis
mos
jiems policijantų formos.
treti metai, o lietuvių mokinu;
Suvienytoje Amerikos valstijose
45%.- Mokytojai visi rusai. VII apie geresnę ateitį apsireiškė vos
UREDNINKAMS PERSER
įvežto ir čia daryto cukraus su
New York. Kontraktoriai iš
klesoje yra 34 mokiniai, o lietu keliuose referatuose — tai šen
vartota užpraėjusius metus iki
GĖJIMAS.
tai
ten
paskaitytuose
apie
moterų
skyrė nuo darbo prigulinčius prie
vių tik 7—8, nes jie daugiausia
IVashington, D. C. Civiliškos 30 birželio d. išviso 7.500.000.000 organizacijos mūrininkus už su
4 ar 6 klesą išėję, išstoja. Pernai klausimą, — kelis sykius Vilniaus
gybematoriaus atmestuose prašy tarnystės komisija persergėjo ured- svarų.
laužymų kontraktų.
mokyklą išėjo 4 lietuviai.
Į mokytojų seminariją šįmet lai muose, kad patvirtintų mūsų są ninkus, kad jie nesikištų į pubjunga — ir dažnuose straipsniuo lišką partijų kovą, ka'd dabotų
kė 47 lietuviai, o išlaikė tik 4!
VAIKĄ UŽ PARŠĄ.
se pirm “Vilniaus” o dabar “Lie vien darbo.
Seniaus Amerikos
' T
(“Rygos Garsas”).
tuvos Žiniose”, -į— straipsniuose, urėdninkai buvo tik partijų įnagiu.
Minnipeg, Manitoba.
Netoli
kurie stengiasi apšviest apskritai Griuvus valdančiai partijai, jie su nuo čia gyvenanti maskolė pagūnIS CAMBRIDGE, MASS.
Iš LIEPOJ AUS. - * 1 moterų judėjimo tikslą, ir tokiuo teikdavo vietas, todėl jie ne kraštai dė dvynučius.1 Vyras užtat taip
se, kurie seka svarbiausius su liet
partijai tarnavo, nes .partijų
'
.1 užpyko, kad vieną vaiką pardavė
25 rugsėjo, dieną buvo prakal
Liepojoje šiomis dienomis bus_
_______ __
___ kovo- vadovai jiems vietas -duodavo. Da neturinčiam vaikų kaimynui nuo bos surengtos Dr-jos Lietuvos
sispietusio.
už ___
savo teisių
suvažiavimas, kurs svarstys ktau-ljančio meterų gyvenimo apsireiš- bar daugumas vietų priguli civi
Dukterų. Kelbėtojai buvo F. J.
f
aP*e išeivystę. Suvažiavi- Į kimus. Dar teisybė yra ir viena liškos tarnystės komisijai ir-tokiu ras už tokius mainus likosi kalėKun.
-i v Rouseveltas pasėjo Ameriko daugybą kalbų, kas-tm
mas tęsis 4 dienas.
‘
“
išleista: “Apie Moterų jbudu ant urėdnšnkų-beturi tokios jinan paimtas.
-į joj «»4 <

1$ KMERIKOS.

1$ DARBO LAUKO.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

ebb—ss——

—

— L28.348, portugalų — 7.657 rofesionalinių elgetų .eS..»’»5. 9 shri, kurį čia gavo, j Ir tokių žmo S. L. A. aukavusiam kelis šimtus girdėdama, neiškentė ir tarė: "Ar
argšų .......................................... H nų lietuvių visuomenė suilauks ir taip ir kitiems ir tikimės su laiku tai jus toki bedieviai, jus latrai,
ruminijiečių — 14.199, rusų iaugiaus iš šitos mokyklos
Iš jier«s už tai atsilyginti.
17294, rusinu — 27507, skan .anašių į patapsiančius^ eivagįs. razbainmkai! Mus kuningėgetomis ........ ;.... . 15.907
labar esančių moksleivių daugelis Dabartinis kuingyno storis-.
dinavų — 52.037,“*škotų — 24.
’io kiaulę pavogėt, ir da tyčiojanokinasi pradinių ir augš’esnių
612, slovakų —; 32.416, ispanų - :okių. apie kuriuos daktarai '
Lietuviškų apdarytų kningų —
paliūdyjo, kad jie kame
noksiu: 2 aptiekorystės; 1 tiesą; 227; svetimose kalbose apdarytų liuiL...”
5.837, Amerikos ispanų — 900
nors yra nesveiki protiš
I ? matininkystės; 2 medicinos; 2 — 71, viso apdarytų 298. Lietu
syrų — 6.317, turkų — 1.283.
Baisus sumišimas pasidarė; pra<
kai ar kūniškai .......... 312 perdagįpgijos, keli dailos, vie viškų neapdarytų — 464; svetimo
Valijos gyv. — 2.244, vakar, in
siverė šėpos durįs — kuningo gas
dėnų (be kubiečių) — 1.150, ki kontraktuotų darbininku .. -1.786 las kalbų skyriuje, daugelis.ko se kaiboee — 78, viso neapdarytu padinė išėjo; jie ją už gerklėj
palydovų .................... i. *.. vu. 349 ne rvi jos,
amatų — (staliorystės, 542. Labu
tokių tautų — 3.330.
kningų. Maga truputį palaikė, tai aptilo. Dabar
Pastebėtina, kad šiais pereitais neturinčių 16 metų ir va
iejininkystes ir t. t), — jie vi zinų, žurnalų, laikraščių. ir kitų, jiedu kalba. “Tik gertdlūsiginkimJ
žiuojančių be tėvų .....v 29C ii savo paimtas mokslo šakas pa- kaip senu taip ir nuajų periodi j niekas nežinos kas pasidarė.' “Dar
Amerikos valdiškais metais (iki
30 birž. 1910). immigracija Ame kriminalistų ................. vj*.
nių .leidimų lietuvių ir kitose kal
rikon labai padidėjo, sulyginus polygamistų .......... . .. ...
rios paskutiniai ,-du metai patei bas? yra 226/kalendorių 18. Lie
su užpereitais (iki 30 birž. 1909): anarchistų ............ .
giama Chicagoje, .gaus sau tinka tuviškus laikraščius Amerikoje iš rytojaus kuningas atsiėmė savai
pereitais metais atkeliavo 1.041.- prostitučių ir nedoriškų mo
mas vietas, taip. kaip , ir iš kiekvie leidžiamus gauname visus, išsky šėpą, padėkojo | zakristijonams už
terų .................................. 316
570/o užpereitais — 751.786, tai
nos kitos, mokyklos ir bus naudin rus “Laisvąją Mintį" • ir “Dagį". jos palaikymą. Bet, neilgai trugi perviršis — 289.784. — Iš pa merginų ir moterų vyliotojų 179 gais visuomenei nariais.
; 4- dykai. Iš Lietuvos gauname kus, kuningas sugrįžo ir .tarė; “ŽL
vienių tautų mažiau atkeliavo tik neturinčių pasportų ................. 5Q
šelmių žinoma, atsiranda, kurie ‘T ūetuvos Žinias" “Viltį” ir “Drau note, toj šėpoj, kuri pas Jtis sto
chinų, kubiečių, japonų ir magy- pagal aktų apie chinų ateipabuvę kiek laiko mokykloje, eina giją". Apmokamai ateina ‘ Virs*nik vėjo, buvo mano gaspadinė. Aš
turime viską atiduot pragyvenimui
vystės suvaržymą ......
819
arų (vengrų.):
• ‘ :
paskui žmones apgaudinėti, tai uz-I Znanija” ir “PoptHar Science",
mat maniau, kad jus mano kiaulę
ir žmogus, kaip neturėjo nieko,
chinų pirm. 1841, dabar 1.170 gyvenančių iš prostitučių mantos 1 tai mokylkla neatsako ir p. V., . Paskutiniais laikais dovanai ap- pavogėt; norėdamas tai patirti, '
“
Tėvynės"
redaktorių
K.
Viriiką
taip neturės kol balsuosim už rePagal tautų daugiausią buvo ne bereikalo prikiša Valparaiso. mo turėjome kningų: 11 nuo p. A. {tupdžiau ton š£pon gaspadinę, įdė
kubiečių pirm. '3.380, dabar 3.331
publikoms ar demokratus. Daugelis tiek užžavėjo ginčai su “Draugu ’,
japonų
pirm.
3.275,
dabar
2.798
įleista
Amerikon: italų.-— 3.687, kyklai kokį ten apgaviką, kuris Olšewskk>. 5 nuo p. J. J. Stat- jau jai valgių; j ją štai dabar radau
svieto badą kenčia straikų laike. kad jis net eilėmis pradėjo juos
vengrų pirm. 28.704, dabar 27.302 mexikonų — 2J13, lenkų 2.086, tris mėnesius čia pabuvęs, žmo kaus, 2 kningas ir perijcdiškus nebegyvą, matyt mirė todėl, kad
rašyti.
Tik,
ant
nelaimės,
tos
Čia lietuvių nėra.
L. C. S. B.
Chinų ir visuomet ne daugiaus graikų — 1.954, žydų 1.567, ang nes rronyja, sakydamas t^ąs leidinius nuo p. V. I^esčinskio, 1 gert nieko neiądėjau. Nabagės dar
eilės yra silpniausias argumentas,
o pats jau eilių griebimus liu kaip po 2 tūkstančiu atkeliaudavo lų — 1.041, chinų 909, bulgarų, daktaru. šitas jo priekaišas vi- nuo j>. K. Mikolaičio, 4 per, lei valgyta, pilna įjos burna sūrio, ji
dytų, kad logiški argumentai iš Amerikon (tik 1904 m. buvo at $erbų ir juodkalniečių — 825, ru sai ne vietoje.
dinius nuo p. J. J. Smailio, 3 nuo paspringus. Atleiskite man. kad
sekę. Prieš tvirtą ir nuoseklų, keliavę 4.327), bet japonų pirma sinu 869, kroatų ir slovėnų 717.
P. Varkala netik šitą nio p. Lukošiaus, 5 per. leid. nuo p. taip pasielgiau; bet būkite taip ge
reikia pripažinti, “Draugo" logiš atkeliaudavo gana daug^ dešimts
'
į -kapus ir
Lietuvių pereitais metais neįiei- tykią be reikalo lietuvių visuo- P ra tapo, 1 kningą ir 4 metų kom- ri, nuneškit ja vakare
. - “Viltyje" (N 102), p. A- Sm. kumą tegalėtų atstovėti jam lygus metų atgal (1900) jų buvo at sta Amerikon 371. (Taigi viso-pro- menei peikia, bet dar kitą per- ple^ai Vienybės Liet, nuo p. . I. užkaskit, nes | apsiskelbimas čion
pakelia klausimą apie išleidimą ginklas, bet ne.... prozaiskoji ViJ keliavę 12.628, o dar 1907 m. viso pereitais metais važiavo Ame- daug giria irgi be reikalo. Jis tą Jaksėk? ir taipgi po vieną nuo pp. butų nei šiokš nei toks, o žino
skaičius atkeliavusių Amerikon ja
elementoriaus, pritaikyto Vilniš dikinė poezija.
daro gal su gerais norais. Pie A. Kartono, K. šeštoko, J. Žvin- nėms aš pasakj) siu, ad jį iškeliavo,
kon 23713 lietuvių).
ponų siekė net 30.824, dabar-gi
Jums dar už t ū gerai atlyginsiu’*. •
kiams dzūkams. Vilniaus guber
Ateiviams ne tik varžoma įva- nininkystė, ištikro yra svarbi pro gilos M. J. Damijonaičio.
skaičius atkeliavusių nepasiekė nei
nijos lietuviai-dzūkai yra tamsesni
Zakristijonai sutiko, tik n ietoj
Tai
visas
musų
kningyno
tur

fesija
ir
reikalinga
musų
žmo

žiuot Amerikon, bet jie ir grąžina
Japonai,, ma
už kitus ir elementorius, parašy Dr. J. šliupas važinėjo pagal trijų tūkstančių.
ma iš Alseikos. Tokių pagyvenusių nėms mokintis, bet ne visi pie- tas, priskaičius dvi indauji ir ki nunešti į kapus, laikinai įmetė kū>tas suprantamoj Jiems šnektoje Naująją Angliją, sakydamas pra tyt, namie pradeda geriaus įsitai Amerikoj ateivių pereitais metais nii inkais galime būti. Jis gi lode- tus mažesnius kambario daiktus. ną į savo kamarą. Porai dienų
būti! pravartu. Beto “dzūkų tar kalbas. Dabar “Keleivio" 39 nr. syt ir liaujasi keliavę Amerikon sugrąžinta iš Amerikos 2.695, jų|i»*
mokyklon visus ir kas Kad męs jį gerai užlaikome, tai praėjus vakare zakristijonas par
mė skiriasi nuo suvalkiečių ir kau trumpai papasakoja savo kelionės aukso kalnų j ieškotų; japonų da tarpe 34 lietuviai.
matė per langą kuningą skai-'
moka kiek ką ar ne, p ten, kaip pripažįsta ir pats p. Varkala.
bar daugiaus iškeliauja iš Ame
tant
.piningus. Jis velionę ant
niečių tarmių ne tiek savotišku iš įspūdžius.
Iš
to
visko
kiekvienas
gali
ma

Patįs lietuviai išvažiuoja iš Ame- » jo kalbos matyt, reikia turėti
tarimu, kiek ypatingi^ leksikonu,
“Pasakiau bent 17 kalbų ir rikos, negu atkeliauja jon, nes ant rikos labai po nedaug: 1909 me- jau Šokią tokią pradžią, kadangi tyti, kad čia netik Brown, Kenseys pečių prinėšęs prie kuningo lan
tai yra, “žodynu". Šitų ir ki
mačiau daug jaunuomenės, 2.798 atkeliavusių buvo 4.377 iš tais lietuvių išvažiavo 13 Ameri- ten jau mokinama 4r chemijos, ir ir Kom. mokykla, bet ir gražus go kyšt, ir jaA rodos aridaro Ja»- į
tokių priežasčių dėlei, anot A. Sm.
kuri mintyja, svarsto, kuri mo keliavusių. — Vengrų immigra kos 1.990 žmonių, o $10 m. dar elektrikus. Bemoksliu! šie dalykai lietuvių židinys, iš kurio lietuvys gą Jyst vidun. Kuningo ir bltl- I
dzūkinis elementorius labai rcikakinasi ir užsidega idealais cija Amerikon taip-gi sparčiai ma mariau _ 1.812.
visai neprieinami ir ten toks, uu- tė, tikime, gali šio-to geresnio su sos numirė; žiburys užgeso, kūnine !
gas pats pasislėpė. Atbėga kuningas
ateities.... Nesakau, kad vi žėja: 1907 metais vengru buvo
, lingas.! '
Sių metų rugpjūčio mėnesyj lie- važiavęs, gali ant patarėjo tik ru- laukti. Todėl ne visuomenė
rytoj rytą ir sakd: “žinai ką, žmo
Kas dėl leksikono, tai jis visur
kia
nuo
jo
šalinti
tik
dar
vis
sur ir visi tautiečiai būtų už atkeliavę net 60.071, o dabar tik tuvių atvažiavo Amerikon 1.928.
goti. Taigi tokie skelbimai jra
gau, tai moterei, kaip męs žino
daugiaus ar mažiaus skiriasi, ir
ėmę vietas kovoje už tautos 27.302, taigi daugiaus kaip per
tik žmonių suvedžiojimu ir nuo šitą židinį kurstyti.
ne pas dzūkus, bet pas žemaičius
būvį ir apšvietimą tokias, ko pus mažiau.
—
p. Varkalos, kaipo rimto žmogaus, “Lit. Dr-jos Liet. V. U.” vardu me, atėjo netikėta mirtis, todėl
Užtai
visos
kitos
tautos
nesi

jinai dabar pareina pas mane*
jis bus skirčiausias.
Taigi ši
Pr. šwkkis,
kios linkėtinos, bet pripažįstu,
męs to nelaukėme. Jis galėjo apie
liauja
keliavę
Amerikon.
I^abjauZakristijonas nusistebėjo. “Netikį,
Del
p.
Va
r
kalas
bas
Pr.
Gudas.
tuo atžvilgiu galima būtų kelti
kad pakraipa, žmonių yra lin
tą mokyklą visuomenei pranešti
šaukia kuningas,—teisingai sakau,
klausimas ir apie elementorių že
kusi laisvėn — medžiagiškon, sia auga slaviškųjų tautų immig
nežemindamas
šitos
ir
neslėpda

kelbimck. _
vakar vakare parėjo ir par visą
maičiams.
V ienok
nekeliama.
protiškon ir polytiškon...." racija, o ypač lenkų. Pereitais
mas žinomų dalykų apie ją. ši
naktį žiūrėjo per mano langui.
Laikraštinė lietuvių kalba lygiai
Apskritai iš kelionės dr. J. Šliu metais iš visų ateivių daugiaus
tos dvi mokyklos abi gali būti
Nedalios rytą
kaip
ketvirta
dalis
buvo
slaviai,
o
Žinai ką, nueik nakčia ant kapų,
visoms tarmėms, rasi išskiriant su- pas gavęs gerus įspūdžius, žmonės
pasakoda-Į mums naudingos. Nevienas ir iš
» “L ietuvos" No.
atkask
jos kūną, nukirsk galvą, ir
valkines, rodėsi ir dar tabesirodo jį visur priėmę gražiai. Kelionė iš jų beveik pusė — lenkai. — mas apie Valpara
p. Valparaiso, prisirengęs, gali nuvaPetras atsikėlė septintą ryto; bū įdėk į tarpkojį; o tu už tai gauįi
svetima. Bet ir čia nieko nedary je jis visur nepabijojęs “tamsybės Visokių tautų žmonių iš Rosijos Varkala daug neb
pa_ Į žinoti ten pienininkystės mokintus,
damas pats gaspadine ir gaspado- gerą užmokės^".!
ta žmonių pąkakinimui; jai bent lizdą su kačerga, pažarstyti" ir per atkeliavo 186.792. — Pagal vieš sakė. Jis, matyt*
dalykų ne- jautas jam patiks. Jos nė kiek ne
rium, valė savo triobą. Julius
patysčių
—
daugiausia
duoda
Ame
Zakristijonai paklausė kunjngo,
tiek dalykai atsimainė, kad kauniš sitikrinęs. kad “nebepakakina liau
iš ne- stovi viena kitai ant kelio ir p. V.
žinodamas, savo ži
__ r m užkasė,
truputi
pagiriotas, nors su skau rninėse :į tkapus,
rikai
ateivių
šios:
Italija
215.537,
ir iš ten
kiai su savo tarmių ypatybėmis dies jau bibliškos pasakos ir žy
stenbereikalo
tik
visus
tuos
dalykus
tikusių
šaltinių
ir
dama
galva,
bet
ir
tas
pakilo
aš

jau
ji
daugiaus
nebeparejo.
pradeda imti viršų ant suvalkiŠkių, dų prietarai, skelbiami bažnyčioje", Rusija 186.792, Austrija 135.793, ges i sjtnaudoti savo
i. Į pramano! C:a yra du mnkiniu,
tuntą, nes buvo nedėlios rytas,
Tai tokie Stebuklai ’visur taip
nes ir raštijoj persimainė rolės: šita-gi apraiška daktarą nuošir Vengrija 122.944 — taigi labjau Šitokia padavimSF?įet
i- be<įrengiančiu kitur važhinti agbeto-gi jautė turįs išdžiuvusią pasidaro’’ — tižbaigė Petras.
sia
nuskurdusios
viešpatystės.
—
,
et ras.
užviešpatavo beveik
išskirtinai džiai džiugina....
,vi- ronomijoš mokintus; vienas žada
nių negali neužkenkti pla .
bumą.
Lietuvių
pastaraisiais
metais
at

Calis pasipiktiiięs Petro papasąKauno gubernija.
suomenei ir męs to negalimi pra- mokintis girininkystčs, bet jie nePabarškino kažinkas į duris. Tai kotu stebuklu, išs nešdino par duris.
keliavo beveik daugiaus negu ko
Elementorius, vien dzūkams pa
Valgali
ten
stoti
be
prirengtino
mokleisti tylomis. Jis sako, kad
Ca'is atnešė skalbinius; Julius net Julius pylėsi paskutinį stiklą alaut;
rašytas, būtų nereikalingas, jaigu
Iš Pittsburgo rašoma į “Kelei kiais kitais metais, nes tik 1907 pataiso mokyklon priima nemo-|sfo, o jis jiems prieinamas tik čia.
lietuvių elementoriai būtų sureng vį”* j°g pittsburgiečiai neužilgio m. lietuvių buvo atkeliavusių 25.- kančios skaityti nė rašyti, kad čia|Ta<gi p. V. neteisingai informuoja, nudžiugo: “sey Calil Būk taip ge Petras vis dar nerimavo ir niėras parnešk pantę alaus, man taip kino žmones, n< tyrinėjančius steti, vartojant bendrus visoms tar turėsią du laikraščių: lig šiol lei 884. — Geresnio palyginimo dėlei užtenka tūlą metų s utliu “praNemažiau
klaidingai
ponas nesmagu". “Gerai, atsakė Galis, aš buklų.
padedame
lietuvių
immigrantų
. tz. Viflutoš.
mėms žodžius ir nededant jokių džiamas “Dilgeles” ir ketinantį pa
tupėti” ir gauni dipl< lą; kad lie- V. informuoja visuomenę ir apie ir noriu, duok peną; prie alaus
J.
V.. Vitautas.
terminių bei šnektinių. Tokiam sirodyti naują laikraštį “Šviturį", skaičių už 10 metų:
tuviai mokiniai aute obiliais va- mu$ų kningyno stovį. Jis sako, /isiems linksmiaus"—Petrus vis truelementoriui surengti žinoma rei kurio leidėjau būsiąs tūlas J. P. 1900 m. lietuvių atkeliavo—10.311 žinėją, dolarius ir k< tas vištas iš
šitas kningynas yra ‘ privatiš- sės t?»oboj. Calis gyrėsi kaip jis
1901 m. lietuvių atkeliavo— 8.815
kia jai ne visų tai bent daugu
mazgelių
nuo
dėdien
Aušros’ vakarinės
Imą
ir
tt.
ųose
rankose pačių lietuvių stu- buvo Lietuvoj, kokiais arkliais va
1902 m. lietuvių atkeliavo—11.629
mos tarmių ir jų leksikonų paži
To visko čia visai hera. Nemo-1 dcntųį",
”, jirr pripažindamas,*
kad
pripažindamas, kad žiuodavo, paskui kaip kariumenėn
mokyklos.
1903 m.
.......lietuvių
, atkeliavo—14.432
nimo, o to kaip tik trūko esančių
“Keleivio" 39 nr. išėjo jau pa l*xA m. lietuvių
kančių skaityti ir raiyti čia ne- “kningynas dabar yra gerai tvar- pakliuvo, kokią garbę ten turėjo.
atkeliavo
—
12.780
elementorių rengėjams. — Mums didintas: 8 puslapių po 6 kolumpriima, ir diplonfhi yra duodami komas", jis pataria S. L. A. ar
rodos, ne apie dzūkų elementorių nas. Kaina kol-kas pasiliekanti 1905lietuvių atkeliavo—18.604 ne už tam tikrą metų skaitlių, bet “Aušrai" paimti jį savo kontrolėn, Pasakė, jog čion lankosi koks Nuo antros spa hi mėnesio pusės
tai šventas misijonierius, ir ste prasidės mcksląs “Aušros” Ji UL.
ren
rcn-
reikia kelti klausimas, bet apie to ta ’pati, nuo nauji: metų busiant 1906 m. lietuvių atkeliavo—14.257 už mokėjimą.
Vaičiūnui,
štai,
ncs>
csą>
“
Valparaiso
mokykla,
tai
buklus
rodo,
nors
jis
pats
dar
jų
ne

giamosiose
vakarinėse
mokyklose.
atkeliavo
—
25.884
m.
lietuvių
1907
kį, kurs būtų lygiai suprantamas truputį pakelta.
1908 m. lietuvių atkeliavo—13.720 ėmė šeSs metus diplomas gauti, ne lietuvių mokykla, tik “Brown, matęs ; pagalios darodinėjo, jog Jose bus išguldoma šie kursai:
visoms tarmėms ir patarmėms. Ki
o Dambrauskas tokį pat laipsnį Į Kensey and Co." ir lietuviams iš stebuklai yra tikrai ir kad jie vi
1) aritmetikos, 2) algebros, pri
1909 m. lietuvių atkeliavo—15.254
taip galėtume susilaukt elemento
gavo keturius imetus pabuvęs. Į įįa iškrikus, kningvnas kasžin kam sados gali atsitikti, “štai pavyzdin, taikytinos geometrijos ir braižymo
atkeliavo
—
22.714
m.
lietuvių
1910
rių babilonijos.
Taip-gi netiesa, kad lietuviai mo teksią s, o S. L. A. paaukauti pi- sako Calis: Mulkių kaime atsi bei planų skaitymo, 3) anglu kal
Imigracija Amerikon Iš šitų skaitlinių matyt, kad ir kiniai
automobiliais važinėją ir iJrifU ir kitos lietuvių, aukos tiko nelaiminga mirtis Malinauskų bos ir 4) lietuvių kalbomokslįo.
lietuvių immigracija Amerikon
keptomis
vištomis esą lepinami. P. dingsią.
pereitais
metais.
močiutei, kuri pareidavo iš kapų Už kiekvieną kursą reiks užsimo
sparčiai auga. Žinias apie tai, ko
Kaikurie lietuvių jaunuomenės
Varkala
turbūt
tą viską sapnavo
Kningynas nėra privatinėse kie ir neduodavo ramumo namiš kėti paskirtą — labai mažą — mo
kio
amžiaus
lietuviai
daugiausia
Lietuvoje užsidegė mintim įkurti
Amerikos immigracijos ir na- keliauja Amerikon, buvom pada pats savo šėtroje ant kalnelio, Val- no rankose, nė nuosavybė mokyk kiams. Žmogus buvo pardavęs kestį. Galima bus naudotas lir iš
gimnastikos draugijas. < Pirmas
turalizacijos biuro pagarsino ži vę viename pirmesnių jų “Lietu paraise vėsėdamas, ir paskui minė, los, tik “Literatūriškos Draugijos ūkį ir nusipirkęs kitą už dešimties atskirų lekcijų (neklausant kurso
prabilo tame dalyke “Viltyje” L.
kad lietuviai mokiniai tą viską Lietuvių Valparaiso Universiteto" mylių, bet ir ten tas pats atsikar Ištisai) — įeiga į atskirą Kiekvie
nias apie immigrantus už perei vos" numerių (N. 36).
Gira. Dabar atsiliepia kitas A.
tus valdiškus metus (nuo 1 lie
Devyniosdešimtįs metų atgal turi. Čia giminių užlaikomųjų yra turtas, kurio pp. Brown, Kensey todavo ; tada žmogus buvo pri no kurso lekciją (až valandą),
Dirsė.
pos 1909 m. iki 30 berželio 1910 Amerikon išviso vienais metais nedaug, ir jie nieko tokio nemato. and Co. ar kas kitas negali už verstas parduot ūkį ir atkeliavo skiriama 10c. Tik algebros. ge-„
I “Žinodami — sako, — jog
tiek neatkeliaudavo žmonių, kiek Tiesa, jie mato automobiliais va griebti; pakrikus gi draugijai, ši Amerikon ir čia jau velionėj mo ometrijos, braižymo bei planų skai
gimnastika reikalinga jaunuo
Pereitais metais Amerikon at dabar atkeliauja vienų lietuvių. žinėjant ir vištas valgant, bet tik tas jos turtas negali tekti kas- čiutėj nebesuranda". “Netiki, rėkė tymo atskiros lekcijos bus kiek
menei, stengkimės, kad būtu
Likusiejie
dažniausiai zin kam, nes jos įstatuose pasa Calis, tai kada atvažiuos Mali brangesnės.
keliavo svetimtaučių 1.041.570, Paveizdan, 1820 metais išviso kitus.
inkurtos gimnastikos draugi
įvairių tautų (ne amerikėnų) Ame Amerikon buvo atkeliavę vos bulvėmis minta ir atliekamą kyta, kad draugijoj likus tik trims nauskas, aš pašauksiu tave....
Visi kursai, išskiriant lietuvių
jos. Juk tik jos tegali iš
rikos pyl iečių — 156.467, viso la 8.385 žmonės, 1831 metais — 22.- nuo moks<o laiką praleidžia val nariams apie esantį jos kningyną Papasakos".
kalbomokslio kursą, tęsis per aš
auklėti mus tvirtais ir gra
bo 1.198.037.
Petras pyko ir šaukė, kad ste tuonis mėnesius. Aritmetikos kur
633 (mažiau negu pereitais me gyklose prie indų plovimo, arba turi būti pranešta visuomenei per
žiais, ypač miestelėnus".
šitame skaičiuje lietuvių ne tais lietuvių). Amerikon pradėjo savo kambaryje, chinams darbą laikraščius ir jis turi būti per buklų niekad nebuvo ir nebus. sas bus plačiausias: apims nume
Be abejonės būtų metas lietu-in
Amerikos pyliečių atkeliavo 22.714, atkeliaut daugiaus kai pusė mili paverzdami, savo baltainius skal leistas kitai kokiai draugijai, pir- Kad stebuklų nesą, rodąs ir šis at raciją, keturius veiksmus, trupme
jaunuomenei pasekti geras U'rumybę davus moksleivių draugijai. sitikimas.
lietusių Amerikos pyliečių — jono žmonių tik nuo 1881 metų. bia.
Zanavykų parapijos nas, dešimtines trupmenas, procen
oežio paveizdas. Anglų bei meli
Vienok už tas klaidingas žinias Šita draugija turi tiesą rūpintis klebonui Kadugiui zakristijonai tus ir k. Algebros bus išguldoma
628, išviso lietuvių — 23.342. — Bet ir nuo tų metų ne kartą
onų mokyklose ir universitetuose
Iškeliavo iš Amerikos lietuiių ne’ atkeliaudavo žmonių į metus ma męs p. Varkalos taip’daug nekalti- savo turtu pati, kaip ir kiekviena pavogė kiaulę ir paskerdė. Nors tiek, kiek jos reikia geometrijai;
/ienutinė ir svarbiausi besnnokipyliečių — 1812, [lietuvių pylie žiau kai pusė milijono. Dar nese name. Męs jį kaltiname, Ubd jis ši- kita draugija. Jai kningynu rū kuningas ir manė, kad tik jie tą geometrijos bus duota svarbiau
lančių pramogė yra visokeriopų rųčių — 603, viso labo 2.415.
nai, 1897 metais atkeliavusių tą mokyklą peikia * lietuvių vi- pintųsi kas kitas, tai butų mums galėjo padaryt, bet nebuvę tikrų si pagrindai, ir tie visi dalykai,
;ių mankštinimos ir žaismės. UžVisų tautų’ ne Amerikos pylie Amerikon skaičius siekė 230.832, suomenei. Tiesa, jfe sako: “ro- palengvinimu, nes mums k» ber- prirodymų. Vieną dieną prieš ku kurie reikalingi praktiškam pritai
ai anglų mokyklos juomažiausia
čių atkeliavo po šitiek: afrikėnų! o gi ir 1901 metais tik 487.918. dijau ir dorysiu važiuoti Valpa- tainis metų atliktų 15 cenfų, ku- ningo iškeliavimą į vaišės, jo gas- kymui įvairiems amatams braigamina ištyžėlių. Žinoma, į žais
(juodųjų) — 4.966, armėnų —■ Prapliupo važiuoti Amerikon nuo raiscn mokytis", bei-apulštikęs vėl riuos męs dabar ,mokame jo už padinė jam pasakė; “Tėveli 1 aš tik žymo lekcijose bus labjausia at
mes gal čia ir per smarkiai įsi
5.508, čekų ir moravų — 8.462,, 1903, 1904 1905 metų. 1905 ine- tvirtina: ‘ bet jaigu taartia ten is- laikymai, o kurie mums labai rai manau, kad mūsų kiaulę pa kreipta akis į planų piešimą ir jų
varoma, taip kad ir sveikatą kar
bulgarų, serbų — 15.130, chinų! tais pirmu syk Amerikon atke mokti amatą, tai apsirinki". Beto brangus. Bet naudingiaus ir mums vogė zakristijonai; bet kad tai tik skaitymą. Anglų kalbos kursas
ais prarandama, bet vis jau ge
— 1.170, kroatų ir slavėnų — liavo daugiaus kai milionas žmo dar męs žinome, kad p^V.iir Chica- patiems ir visuomenei, jai inęs rai patyrus, šitaip padarykim: aš ypač bus svarbus, nes panašių,
riau tai, negu netekimas ,'svei39.562, kubiečių — 3.331, dahna- nių (1.026,499). 1906, 1907 ir goie šitą mokyklą viešame susirin- tuomi rūpinamės patįs, nes pli įlysiu į šėpą, o tamsta, nuėjęs pas kursų Chicagoj, rodos, neikieno
<atos visokiais kitokiais bū.L.is,
tų, bosniakų, herzegovinėnų — dabar 1910 metais atkeliavusių kime peikė, sakydamas, kad tie, ku- prantame ir tvarką vesti ir go- zakristijonus, pasakysit, kad męs nerengiama, o vakarinėse miesto
surištas tankiai su do-os praradi
rengiamės iškeliaut, ir norim mokyklose šįmet nebus imama sve
4.911, danų ir flamandų—13.012, skaičius taipjau peržengė milijoną. rie čia važiuoja mokytis, tik veltui Idoti tą, kas yra mūsų.
mu bei protišku sumenkėjimu.
indų 1.782, anglų — 53.498, finų
laiką praleidžia ir ;jis nė vienam
Kad S. L. A. ir kiti aukauto- palikt tą šėpą pas juos par naktį, timtaučių mokytojų anglų kalbai
Prasidėjus
tokiai
didelei
immiGimnastika ir žaismės, protingai
— 15.736, prancūzų •— 21.107, gracijai, Amerikos valdžia priver nepatariąs ten važiuoti. las sk&m- pi šita:i. kumgynųL nesumetė sa- kad kas neišvogtų daigtus. Aš, išguldinėti, taigi ten nebus ir lie
jas pavartojant, galėtų mums su
vokiečių — 71.380, graikų — 39.- sta buvo suvaržyti ateivystę, ir ba juokingai, vistiek kaip kad sa-1/o piningi] balon, bet naudingą toje šėpoj būdama, išgirsiu ką jie tuvio anglų kalbos mokytojo; to
teikti daug gero.
135, žydų — 84.260, airių — dabar įleidžiama Amerikon tik kytum: “Te, šunie, dešrą, bet tu Į lietuvystei darbą nuveikė, tai tą kalbės". Gerai, Kuningas pra kiu būdu ten aglų kalbos išmokti
38.382, italų (šiaur.) — 30.780, sveiki žmonės, turint beto nema- jos neimk".
I kiekvienas, apsilankęs k ni ūgyne ga- nešė apie tai zakristijonams, tie visai jos nemokančiam bu> gan
italų (piet.)
192.673, japonų žiaus $25. piningais.— Pereitais
Bet šita mokykla išmokina ama- Ii matvti. šitas kningynas suriša sutiko. Parėjęs, gaspadinę į šėpą sunku. Lietuviams parankiausia
Įsikūrusi "Lietuvių Blaivininkų — 2.798, korėjiečių — 19, lie
to ir profesijos, nors p. V. ir ne-1 mus į krūvą, leidžia mums su- įdėjo, pridėjęs jai dar valgių: mė bus imti anglų kalbos lekcijos
San junga Amerikoje" atsišauki- tuvių — 22.714, magyarų (veng valdiškais metais valdžia neįleido
Amerikon
24.270 atvažiavusių mato, kad “buvęs Valparaiso uni-llietuvių darbais apsipažinti ir tuo- sos, sūrio, duonos ir tt., šėpą nu- “Aušros” vakarinėje mokykloje. —
mu, tilvusiu “Draugo" 39 nr., rų) — 27.302, mexicanų — 17.žmonių.
Kad geriaus matytųs, versitete, ačiū mokslui kurį tenai mi mus prie tautos daugiaus pri- gabendino, pas zakristijonus, pasta Lietuvių kalbomokslo lekcijose bus
kviečia blaivybės platintų ‘visus 760, iš> Pacific salų. — 61, lenkų
kokie žmonės neįleidžiami Ameri įgijo, butų užėmęs vietą vertą pa-1 riša. Todėl geistina butų, kad vi- tė kampe ir iškeliavo. Vakare zakri- mokinama ypač syntaksio.
dūšių ganytojus, šviesor <>latintoKas norėtų į tą ar į kitą kur
kon, surašome neįleistųjų skaičių gyrimo”. Tokių žmonių męs tu-|suomenė nepasikakintų tunmi. kąį stijonai valgo minėtą kiaulieną ir
jus, rašytojus, oratoriui ».
is,
)♦ Suvien. Amerikos Valstijų pagal priežasčių:
riame ne vieną. Tokias vietas I jau yra padariusi, bet sušelptų ir* juokdamies sako: “kad tai kunin- są įsirašyti, tepasi skubina. Kreip
kam tik rūpi tautoi gerovė bei l
valdžios metai baigiasi 30 birželio idiotų ir bepročių neįleista.. 181 užima štai pp. Vidikas, Balutis, I^e-1 an t tolinus. Nes męs vis-gi neiš-■ gas dabar žinotų, tai mums būtų ties galima pas J. llgaudą, 1613
kėlimas".
d. — iki šiai dienai suvedama vi epileptikų ................................ J98 vedds, Giraitis, Dr. Brinza, Vit galime visų kningų Įgyti ir kitos, nett čia ne vieta, da. ir į kalėjimą pa- So. Halsted St.
Blaivininkų sąjungoje esą du sa- sos atskaitos.
Visur minimieji
i tektume. Bet ir gardi mėsaitė. . Smulkesnis .mokyklų programas
■ narių skyriai: visai neragaujančiu šiame straipsnyj metai yra Ameri- džiovininkų ................................ j kus, Liutkauskas, Leščinskas, Braš- ir __gana svarbios, liekasi mums
sergančių bjauriomis ar už|kys, Ramanauskas ir kįti,^ Visi neūx>nx>$-ni tei, ką jan
-------- jauna kiaulaitė, o dar kaip ir apie lekcijų pradžią bus pra
i Žiūrėk
ivaiginaučhis g
V>s jr rag-m;anl ’kos valdiškieji.
——**-;*,
Gaspadine, šėpoje tą nešta kitu syk.
or .y krečiamomis ligomis.'..1..* 3.1231 jie savo vietas įgijo ačiū tam mok- gavome, esame labai dėkingi, kaip.•i
nupenėta
’

kurie tuos daigtus pristatinėjo.
.Vaikai, kvočiami, prisipažino būk
apipiešė keletą kra. x *ių. Vieni
iš jų paimti į pataisos namus, o
du drauge su apkaltinamuoju, į
kalėjimą. Suimtasis J. II. pasta
tė kaucijos $2100.
Lietutis

čių Jik po truputį.
Beto są
jungos sąnariai sutveria lyg pa
laipinę draugiją išmokančią $100
posmertinės.
Prisidėjus į_šią sąjungą ir dargi
į “visai neragaujančių" sąnarių
skaičių visiems mūsų dūšių ga
nytojams, sąjungą g d ir turėtų pa
sisekimą ir nors iš dalies at'iktŲ
i
IŠ ELDORADO, ILL.
labai naudingą labai reikalingą dar
Čia pradėjo dirbt 12 dieną rug bą. Tik ar dūšių ganytojai tik
sėjo. Straikas traukėsi mėnesį ir rai prisidės ir panorės būti pirmu
9 dienas.
Darbininkai laimėjo. tiniu gyvu pilnus blaivybės paveizDabar dirba kas dieną; .pribuvu du? Kaikuric—taip,* bet sulig dausiam nesunku darbas gauti; visos 'gumos abejotina: įsisenėjusioj j li
kasyklos dirba kasdieną uždarbiai gos sunkiai beišgvdcmos. O ink
didesni. Anglis 4 pėdų ir 8 colių be gyvo paveizdo iš mokytojų pu
Mokestis—51c. už toną. Algos da sės blaivybės darbas vargiai bau
bar didesnės, bet viskas pabrango, seksis.

IŠ LIETUVIU LAIKRAŠČIU
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rofesionalinių elgetų . J.m
tįsiui, kurį čia gavo. Ir tokių žmočių^tik po truputį.
Beto są- — 128.348, portugalų — 7.657
S. L. A. aukavusiam kelis šimtus girdėdama, neiškentė ir tarė: “Ar
argšų
............................
Į
..
.
11
Į lių lietuvių visuomenė suilauks ir taip ir kitiems ir tikimės su laiku tai jus toki bedieviai, jus latrai,
jungos sąnariai sutveria lyg pa- raminijiečių — 14.199, rasų >anašių į patapsiančius^1 eiI langiaus iš šitos mokyklos. Iš
vagįs, razbainlnkai! Mus kuningėšalpinę draugiją Išmokančią $100 17294, rusinu — 27.907, «kan
jier«s už tai atsilyginti.
getomis .................... ?.. 15.90/ I labar esančių moksleivių daugelis Dabartinis kuingyto stovis:.
dinavų
—
•
52.037,
škotų
—
24.
io kiaulę pavogėt, ir da tyčioja
posmertinės.
j nokinasi pradinių ir augš*esnių
Lietuviškų spdarytų kningų — tės! Pasakysiu viską, kuningėPrisidėjus r šią sąjungą ir dargi 612, slovakų —• 32.416, ispanų - tokių, apie kuriuos daktarai
paliūdyjo, kad jie kame
noksiu: 2 aptiekorystės; I tiesą; 227; svetimose kalbose apdarytų liuil....”
<
T, ■
=
5.837, LAmerikos
į “visai neragaujančių” sąnarių
—, ------ispanų
-------- — 900
į
nors
yra
nesveiki
prytiš|
?
matininkystčs; 2 medicinos; 2 — 71, viso apdarytų 298. Lietu
| skaičių visiems ntūs-j dūrių ga- syrų — 6.317, turkų
1283
Baisus sumišimas pasidarė; pra
kai ar kūniškai .............
312 I perdagogijos; keli daiios, vie- viškų neapdarytų — 464; svetimo sivėrė šėpos durįs — kūningo gas
I nytojams, sąjungą g d ir turėtų pa- Valijos gyv. — 2244, vakar, in
Isisekimą ir nors iš dalies at’iktų dėnų (be kubiečių)
1.150, ki- kontraktuotų darbininku .. J.7861 kis kalbų skyriuje, daugelis.ko- se kaiboee78, viso neapdarytu padinė išėjo; jie ją už gerklės
palydovų ..............
.yu.341. | nervijos,
amatų — (staliorystės, 542. Labu tiO kningų. Maga truputį palaikė, tai aptilo. Dabar
j
ELDORADO, ILL.
labai naudingą labai reikalingą dar- tokių tautų — 3.330.
I iejininkystes ir t. t), — jie vi- zinų, žurnalų, laikraščių, ir kitų, jiedu kalba. “Tik gerai užsiginkim,
Pastebėtina, kad šiais pereitais neturinčių 16 metų ir vabą. Tik ar dūšių ganytojai tikČia pradėjo dirbt 12 dieną rug
žiuojančių be tėvų
29f >i savo paimtas mokslo šakas parai prisidės ir panorės būti pirmu- Amerikos valdiškais meteis (iki
kaip senų taip ir nuajų perijodi- o niekas nežinos kas pasidarė. “Dar
sėjo. Straikas traukėsi mėnesį ir
_
krjminalistų
.........
teUr.
.
30
biri.
immigracija
Ame■
birž.
1910).
nių-leidimų lietuviu ir kiidse kai- prigrūdo gaspadinei sūrio-j burną,
9 dienas.
Darbininkai laimėjo.
ęv™ pilnos blaivybės paveizpolygėmistų .......... . ..
... 134 tos paskutiniai jdu metai pabci- liasė yra 226/kalendorių 18. I.ie- >atupdė šėpon ir uždarė duris. Ant
Dabar dirba kas dieną; .pribūvu *>? Kaikurk—taip,' bet sulig dau- nkon labai P^,dįlo'
. 5 I giama Chišcagoje, gaus sau tmka- tuviškus laikraščius .Amerikoje iš- rytojaus kuningas atsiėmė ‘ savo
šiam nesunku darbas gauti; visos'gumos abejotina: įsisenėjusios h- su uzpereitais (iki 30 tora. l>0> ). anarchistų ............
Imas vietas taip, kaip,ir iš kirkvie- leidžiamus" gauname visus, išsky-1 šėpą, padėkojo zakristijonams už
kasyklos dirba kasdieną uždarbiai F«
beišgidcmos. O ink perertats metais atkeliavoJ.041.- prostitučių ir nedoriškų mo316
Įrx>s kitos mokyklos'ir' bus naudin- rus “Laisvąją Mintį” ir “Dagį“, jos palaikymą. Bet, neilgai tirti- .
—
751.786,
taii
terų
....................................
..
didtsni. Anglis 4 pėdų ir 8 colių H* gyvo paveizdo iš mokytojų pu- 570, o užperertau - -------- ;.
merginų
ir
moterų
vyliotojų
179
gaiš visuomenei nariais. ;
i
—
289.784.
—
Iš
pa

-v- . dykai Iš Lietuvos gauname kus, kuningas sugrįžo ir tarė: “ŽiMokestis—51c. už toną. Algos da- h* blaivybės darbas vargiai na u p femm.
neturinčių pasportų .. K. *...
vienių
tautų
mažiau
atkeliavo
tik
Šelmių
žinoma,
atsiranda,
kurie
“IJetuvos Žinias” “Viltį” ir “Drau- note, toj šėpoj, kuri pas Jhs stobar didesnės, bet viskas pabrango. I sc^s>s.
chinų, kubiečių, japonų ir magy- pagal aktų apie chinų ateiI pabuvę kiek laiko mokykloje,
eina giją”. Apmokamai ateina 4 V ir** nik vėjo, buvo mano gaspadinė. Aš
,
,
,
turime viską atiduot pragyvenimui
vystės suvaržymą .... . . ..
19 paskuižmones apgaudinėti, tai už- Zaamija” ir “PoptHar Science”.
mat maniau, kad jus mano kiaulę
arų (vengrų.): •
ir žmogus, kaip neturėjo nieko,
1.170
gyvenančių
išš prostitučių mantos 1 tajrnokylkla
neatsako ir p. V., . Paskutiniais laikais dovanai ap- pavogėt; norėdamas tai patirti, "
Tėvynės” redaktorių K. Vidiką chinų pirm. 1841, dabar
taip neturės kol balsuosim už rePagal tautų daugiausią buvo ne-1 bereikalo prikiša Valparaiso mo- turėjome kningų: 11 nuo p. A. jtupdžiau ton šėpon gaspadinę, įdėpublikomis ar demokratus. Daugelis ‘•A užžavėjo ginčai su 1Dravgu”, kubiečių pirm. 3.380, dabar 3.331
"laike. |k’<i jis "«
Pj™- 3275, dabar
d!^r 2.798 įleista Amerikon: italų. — 3.lį87, kyklai kokį ten • apgaviką, kuris Olšewskio. 5 nuo p. J. J. Stat- jau jai valgių; ją štai dabar radau
2 kningas ir perij cd i skus I nebegyvą, matyt mirė todėl, kad
Čia lietuvių nėra.
L. C. S. B. Iraš
><‘- T
*« “• nelaimes, tos vengrų pirm. 28.7CH, dabar 27.302 Į mexikonų — 2713, lenkų 2.086, ltrįs tnėnesttu čia pabuvęs, žino-Į
rašyti.
Tik,
j
,r_______ argumentas,
__
monjja, sakydamas e^ąs leidimas nuo p. V. Ixsčinskio, 1 gert nieko neindėjau. Nabagės dar •
eilės yra
silpniausias
| Chinų ir visuomet ne daugiaus graikų — 1.954, žydų 1.567, angpats jau eilių griebimos liū-Įkaip po 2 tūkstančiu atkeliaudavo lų — 1.041, chinų 909, bulgarų, daktaru. Šitas jo priekaišas vi- nuo p. K. Mikolaičio, 4 per, ’ei- valgyta, pilna jos burna sūrio, ji
... _
ii
—
pi.
...
Amerikon (tik
1904 m. buvo at- ...
Lerbų ir .juodkalniečių — 825, ra- $ai ne vietoje.
dinius nuo p. J. J. Smailio, 3 nuo paspringus. Atleiskite man, kad
djtų, kad logiški argumentai iš-----.
IIHIIVIII lAIKRKftill takę. Prieš tvirtą ir nuoseklų, keliavę 4.327), bet japonų pirmą sjnų 869, kroatų ir slovėnų 717. P. Varkala netik šitą mo- p. Lukošiaus, 5 per. leid. nuo p. taip pasielgiau; bet būkite taip geLltlUHŲ LAIMMOUIŲ. I
pripa..nti< „Draugo„
itkeliaudavo gana daug, dešimta
Lietuvių pereitais metais neįlei-1 kyklą be reikalo lietuvių visuo- Pratapo, 1 kningą ir 4 metų kom- ri, nuneškit ją vakare į -kapus ir
Viltyje” (N102), p. A. Sm. kurną tegalėtų atstovėti jam lygus metų atgal (1900) jų buvo at- sta Amerikon 371. (Taigi viso-pro- Į menei peikia, bet dar kitą per- pietai Vienybės Liet, nuo p. I. užkaskit, nes apsiskelbimas č»n~
.................
pakelia klausimą apie išleidimą ginklas,
bet ne.,... prozaiskoji ViJ keliavę 12.628, o dar 1907 m. viso pereitais metais važiavo Ame- daug giria irgi be reikalo. Jis tą J aksčių ir taipgi po vieną nuo pp. butų nei šioks nei toks, o žmoskaičius atkeliavusių Amerikon ja4
 |kon 23.713 lietuvių).
elementoriaus, pritaikyto Vilnis- dikinė poezija,
'
d>ro gal su gerais norais. Pie- A. Kartono, K. Šeštoko, J. Žvin- nėms aš pasakysiu, ad jį iškeliavo,
ponų
siekė
net
30.824,
dabar-gi
Jums dar už tai gerai atlyginsiu”.
kiams dzūkams. Vilniaus guberAteiviams ne tik varžoma įva- nininkystė, ištikto yra svarbi pro- gilos M. J. Damijonaičio.
skaičius
atkeliavusių
nepasiekė
nei
Tai
visas
musų
kningyno
turZakristijonai sutiko, tik tietoj
nijos lietuvfiai-dzūkai yra tamsesni
žiuot Amerikon, bet jie Įr grąžina- fesija ir reikalinga musų žino
parašy-I p
Įjr j Šliupas važinėjo pagal
pagal|tr
tr,‘i9
J9 tūkstančių.
Japonai,, ma ma iš Alseikos. Tokių pagyvenusių nėms mokintis, bet ne visi pie- tas, priskaičius dvi indauji ir ki- nunešti į kapus, laikinai įmetė ku
už kitus ir elementorius, parašytas suprantamoj jiems šnektoje A^mjaja Angliją, sakydamas pra- ty*’ nam’e pradeda genaus įsttafr* Amerikoj ateivių pereitais metais "«inkais galime būti. Jis gi k*ie- tus mažesnius kambario daiktus, ną į savo kamarą. Porai dienų
"
būtų pravartu. Ęeto
“........
dzūkų t' ar" ' kalbas.. Dabar • Keleivio - 39 nr. »y< ir ^'rAJon
sugrąžinta iš Amerikos 2.695, jų čia, ton mokyklon visus ir kas Kad męs jį gerai užlaikome, tai praėjus vakare zakristijonas pamatė per langą kuningą skaimė skiriasi nuo suvalkiečių ii kau- Į trumpai papasakoja savo kelionės j^^so kainų jieško^] Ja^nUA_ įterpė 34 lietuviai.
moka kiek ką ar ne, p ten, kaip pripažįsta ir pats p. Varkala.
Ibar
daugi
aus
iškeliauja
iš
Iš
to
visko
kiekvienas
gali
matant
piningus. Jis velionę ant
nC’
Patįs lietuviai išvažiuoja iš Ame- iš jo kalbos matyt, reikia turai
nįečių tarmjių ne tiek savotiškų iš- j įspūdžius.
rikos,
negu
atkeliauja
jon,
nes
ant
tyti,
kad
čia
netik
Brown,
Kenseys
pečių
prinėšes prie kuningo lantarimu, kilk ypatingu leksikonu,
“Pasakiau bent 17 kalbų ir
rikos labai po nedaug: 1909 me- jau šokią tokią pradžią, kadangi
2.798
atkeliavusių
buvo
4.377
išir
Kom.
mokykla,
bet
ir
gražus
go
kyšt,
ir jau rodos atidaro ’an- i
tai yra, “(žodynu”. Sitų ir ki- ' mačiau daug jaunuomenės,IJ
teis lietuvių išvažiavo iš Ameri- ten jau mokinamai chemijos, ir
•
lietuvių
židinys,
iš
kurio
lietuvysg?
b
st
vidun.
Kuningo ir Nu-. I
^
uii
jikz
_
keliavusių.
—
Vengrų
immigrakos
1.990
žmonių,
o
TŽĮ10
m.
dar
I
riektrikos.
Bemoksimi
šie
dalykai
tokių priežasčių dėlei, anot A. Sm.
kuri mintyja, svarsto, kuri mo
užsidega"idėaiTs
Amerikon
taip-gi
sparčiai
matė,
tikime,
gali
šio-to
geresnio
su505
numirė
;
žiburys
užgeso, kunin- ’ I
dzūkinis elementorius labai reika. „ vanrr
. mi
Į mažiau __ 1.812.
'
visai neprieinami ir ten toks, uukinasi ir 1
I zeja;.•--------------11907
( ------------Nesakau.
kad
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aI
Šių
metų
rugpjūčio
mėnesyj
lievažiavęs,
gali
ant
patarėjo
tik
rulaukti.
Todėl
ne
visuomenė
reig
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ats
pasislėpė.
Atbėga
kuningas
ateities
, lingas.
,
I
atkeliavę
net
60.071,
o
dabar
tik
kia
nuo
jo
šalinti
tik
dar
vis]rytoj
rytą
ir
sako:
“
žinai
ką, žmoKas dėl leksikono, tai jis visur
sur ir visi tautiečiai būtų
"«
.*• ° ,u“uar l“ tuvių atvažiavo Amerikon 1.928.
goti. Taigi tokie skelbimai jra
J 27.302,
taigi
daugiaus kaip
pergau,
tai
moterėi,
kaip
męs
žinoėmę
vietas
kovoje
už
tautos
».302,
taigi
daugiaus
katp
peršitą
židinį
kurstyti.
daugiaus ar mažiaus skiriasi, ir
tik žmonių suvedžiojimu ir nuo
Dr-jos
Liet.
V.
U.
”
vardu
I
me
,
atėjo
netikėta
mirtis,
todėl
“
Lit.
ne pas dzūkus, bet pas žemaičius I
------p.
Varkalos,
kaipo
rimto
žmogaus,
būvį ir apšvietimą tokias, ko- Pus
Pr. SitTcfcu,
jinai dabar pareina pas mane”.
kios linkėtinos, bet pripažįstu,
J”0*. ltos talrtos ^esl*i
,
, .
.
jis bus skirčiausias.
Taigi ši
męs to nelaukėme. Jis galėjo apie
kad pakraipa, žmonių yra
kelia,v{
""j...
I D€l P‘ V»rka,QS baS'
Pr. Gudas.
Zakristijonas nusistebėjo. “Netiki,
tą mokyklą visuomenei pranešti
tuo atžvilgiu galima būtų kelti
šia
auga
slaviškųjų
tautų'
‘
immig

šaukia kuningas,—teisingai sakau,
klausimas įir apie elementorių že
nežemindamas šitos ir neslėpda
kasi laisvėn — medžiagiškon,
kelbim
racija,
o
ypač
lenkų.
Pereitais
'
~
Į
vakar vakare parėjo ir par visą
mas žinomų dalykų apie ją. ši
maičiams.
\ ienok
nekeliama.
pivu-ūiuu u
-e--,
protiškon
ir puijusAun....
polytiškon.__ ”
naktį žiūrėjo per mano langus.
Laikraštinė lietuvių kalba lygiai
Apskritai
iš
kelionės
dr.
J.
Šlium
*
ta,s
V1S
9
ateivių
daugiau#
tos dvi mokyklos abi gali būti
Apskritai iš
Nedėlios rytą
Žinai ką, nueik nakčia ant kapų,
visoms tarmėms, rasi išskiriant su- pas gavęs gerus įspūdžius, žmonės ^a’P ketvirta
uvo s av,a,» ° « "L ietuvos” No.
pasakoda- Į mums naudingos. Nevienas ir iš
atkask jos kūną, nukirsk galvą, ir
vaikines, įfodėsi ir dar tebesirodo jį visur priėmę gražiai. Kelionė-P®. i’J.^evc“ Pus^ ~
kyklą
p.
Valparaiso,
prisirengęs,
gali
nuvamas apie Valparaiso1
Petras atsikėlė septintą ryto; bū- jdėk į tarpkojį, o tu už tai gausi
svetima, pet ir čia nieko nedary- jc jjs visur nepabijojęs "tamsybės P isokkj
pS i • • Varkala daug nebūti
alykų pa- Lžiucti ten pienininkystės mokintus,
damas pats gaspadinė ir gaspado- |gerą užmokestį”,
ta žmonių) pąkakinimui; jai bent lizdą su kačerga pažarstyti” ir per- atkeliavo 186.
.
agal vieš sakė. Jis, mat>t>
dalykų ne- jai tas jam patiks. Jos ne kiek nerium, valė savo triobą. Julius
Zakristijonas paklausė kuningo,
tiek
me žinodamas, savo žin
tiek dalykai
dalykai atsimainė,
atsimainė, kad
kad kauniškauniš sitikrines. kad “nebepakakina liau- Paty^NJ--daugi?usia uodą
č iš ne- stovi viena kitai ant kelio ir p. V.
truputi
pagiriotas,
nors
su
skaununešė
į kapus, užkasė, ir iš ten
riKai ate,v
ateivių
sios; Ital
nauja
. ....
‘ dies jau bibliškos pasakos ir žy- I|rikai
”* s,os:
*Ja 215 537f
kiai su sdvo tarmių ypatybėmis
-5tcn- bereikalo tik visus tuos dalykus
Rusija 186.792, Austrija 135.793, ,lkus"l «•«»«? ,r
dama galva, bet ir tas pakilo aš- jau jj daugiaus nebeparėjo,
jlui. pramano! Čia yra du mokiniu,
pradeda imti viršų ant suvalkiškių, dų prietarai, skelbiami bažnyčioje”.
tuntą, nes buvo nedėlios rytas.
Tai tokie stebuklai visur taip
be<įrengiančiu kitur važiuoti agnes ir raštijoj persimainė rolės: Šita-gi apraiška daktarą nuošir Vengrija 122.944 - taigi labjau_ Įšitokis padavimą!.
beto-gi jautė turįs išdžiuvusią pasidaro” — užbaigė Petras.
šia
nuskurdusios
viešpatystės.
—
i
l.vi ronomijos mokintus; vienas žada
užviešpatavo beveik
išskirtinai džiai džiugina
burną.
I • Calis pasipiktinęs Petro papasaLietuvių pastaraisiais metais at nių negali neužfcenkti pi
pra- mokintis girininkystčs, bet jie neKauno gubernija.
suomenei
ir
męs
to
negalime
keliavę beveik daugiaus negu ko-j
PabarŠkino kažinkas į duris. Tai kotu stebuklu, išsinešdino par duris.
Elementorius, vien dzūkams pa
leisti tylomis. Jis sako, kad Val- gali ten stoti be prirengtino mok- Ca'is atnešė skalbinius; Julius net Julius pylėsi paskutinį stiklą alaus;
rašytas, būtų nereikalingas, jaigu
Iš Pittsburgo rašoma j “Kelei kizis kitais metais, nes tik 1907 paraiso mokyklon priima nemo- slo, o jis jiems prieinamas tik čia.
nudžiugo: “sey Cali! Būk taip ge- Petras vis dar nerimavo ir nielietuvių buvo atkeliavusių 25.lietuvių elementoriai būtų sureng- vį ”, jog pittsburgiečiai neužilgio 'm.
Į
kančios skaityti nė rašyti, kad čia | Ia»gi p. V. neteisingai informuoja,
ras p.irntšk pantę alaus, man taip kino žmones, netyrinėjančius ste884.
—
Geresnio
palyginimo
dėlei
* ti, vartojant bendrus visoms tar turėsią uu laikraščių: lig šiol lei
užtenka tūlą metų skaitliu, “praNemažiau
klaidingai
ponas nesmagu”, "Gerai, atsakė Calis, aš buklų.
/. P. Vita,t tas.
padedame
lietuvių
immigrantų
mėms žodžius ir nededant jokių džiamas “Dilgeles” ir ketinantį pa
tupėti” ir gauni diplomą; kad lie- V. informuoja visuomenę ir apie
ir noriu, duok peną; prie alaus
y Vitautas.
skaičių
už
10
metų:
terminių bei šnektinių. Tokiam sirodyti naują laikraštį “Šviturį”,
tuviai
mokiniai
automobiliais
vamusų
kningyno
stovį.
Jis
sako,
dsiems
linksmiaus
”
—
Petrus
vis
(ru

atkeliavo—10.311
ra‘
elementoriui surengti žinoma rei kurio leidėjau būsiąs tūlas J. P.
Į1901 m. lietuvių atkeliavo— 8.815 žinėją, dolarius ir kegtas Vištas iš kad šitas kningynas yra “privatiš- sės tPioboj. Calis gyrėsi kaip jis
kia jai nę visų tai bent daugu,
Hon?
Aušros” vakarines
mazgclių nuo dėdienę imą ir tt. kose rankose pačių lietuvių stu- buvo Lietuvoj, kokiais arkliais va
’mos tarmių ir jų leksikonų paži*
1902 m. lietuvių atkeliavo—11.629
To visko čia visai ^ra. Nemo- Jentų”, ir pripažindamas, kad žiuodavo, paskui kaip kariumenėn
mokyklos.
m. lietuvių atkeliavo—14.432
nimo, o to kaip tik trūko esančių
“Keleivio” 39 nr. išėjo jau palietu
kančių skaityti ir telyti čia ne- “kningynas dabar yra gerai tvar- pakliuvo, kokią garbę ten turėjo.
atkeliavo
—
12.780
elementorių rengėjams. — Mums didintas: 8 puslapių po 6 kolum-Lqq- m - V-^ atkeliavo_ 18.604 iPr’“lia’ *r diplontkt yra duodami komas”, jis pataria S. L. A. ar
Pasakė, jog čion lankosi koks Nuo antros spalių mėnesio pusės
rodos, ne apie dzūkų elementorių nas
Kaina kol-kas pasiliekanti Į .qqS- m.
1,1 lietuvių
atkeliavo_ 14.257 nc
tam
^tų skaitlių, bet “Aušrai” paimti ji savo kontrolėn, tai šventas misijonierius, ir ste-1 prasidės mokslas “Aušros” renreikia kelti klausimas, bet apie to- ta pati, nuo naujų metų būsiant
atkeliavo—25.884 “ . moį'ilra4Vaičiūnui,, štai, nes, esą, “Valparaiso mokykla, tai būklus rodo, nors jis pats dar jų ne- giamosiose vakarinėse mokyklose,
kį, kurs būtų lygiai suprantamas truputį pakelta.
*
90M atkeliavo
_
13.720
p"
1
®
metus
dųjkJttis gaut’,Ine lietuvių mokykla, tik “Brown, matęs; pagalios darodinėjo, jog Jose bus išguldoma šie kursai:
m. lietuvių
visoms tarmėms ir patarmėms. Ki1
atkeliavo
_
15
254
p
Dambrauskas
tokį
pat laipsnį Kensey and Co.” ir lietuviams iš stebuklai yra tikrai ir kad jie vi- 1) aritmetikos, 2) algebros, pri«
I
I1909 m. lietuvių
taip galėtume susilaukt elemento--------------- ■ ■ atkeliavo
—
22714
kcturius
Pa^vęs. čia iškrikus, kningvnas kasžin kam sados gali atsitikti. “Štai pavyzdin, taikytinos geometrijos ir braižymo
m. lietuvių
rių babilonijos. •
.
.
..
.
,_
Taip-gi
netiesa,
kad
lietuviai
mo- teksiąs, o S. L. A. paaukauti pi- sako Calis: Mulkių kaime atsi- bei planų skaitymo. 3) anglų kalkad ir
| Imigracija Amerikon Iš šitų skaitlinių ’matyt,
a Amerikon ki,liai automobiliaisvažinėją ir Liflpj įr
kitos lietuvių aukos tiko nelaiminga mirtis Malinauskų bos ir 4) lietuvių kalbomokslio.
I lietuvių immigracija j
Ži?iL
apie
tai,
kok
'P'
omi
’
viš,on,i
5
lepinami.
P.
dingsią.
I sparčiai auga. J
močiutei, kuri pareidavo iš kapų Į Už kiekvieną kursą reiks užsimopereitais metais.
Kaikurie lietuvių jaunuomenės
......................... . Varkala turbūt tą viską sapnavoKningynas nėraprivatinėse kie- ir neduodavo ramumo namiš-lkėti paskirtą — labai mažą —- mo
kio
amžiaus
lietuviai
daugiausia
Lietuvoje užsidegė mintim įkurti
Žmogus buvo pardavęs I kestį. Galima bus naudoties ir iš
nincriKus iiiimigi aujus ir na- į keliauja Amerikon, buvom pada- Pats ,savo *troje ant ka’”dl°’ Vaį' no rankose,nė nuosavybė mokyk- kiam?.
gimnastikos draugijas.
Pirmas
turalizacijos biuro pagarsino ži vę viename pirmesniųjų “Lietu- Para,se vėsėdamas, ir paskui mine, |os, tik “Literatūriškos Draugijos ūkį ir nusipirkęs kitą už dešimties atskirų lekcijų (neklausant kurso
prabilo tame dalyke “Viltyje” L.
ka<^ ^ctuviai mokiniai tą viską Lietuvių Valparaiso Universiteto” mylių, bet ir ten tas pats atsikar-1 iStį^ai) — įeiga į atskirą kiekvienias apie immigrantus už perei vos” numerių (N 36)
Gira. Dabar atsiliepia kitas A.
Devyniosdešimtįs metų atgal ,urL C“
u^omųjų yra turtą,, kūrio pp. Brown, Kensey todavo; tada žmogus buvo pri-|no kurso lekciją (už valandą),
tus valdiškus metus (nuo 1 lie
Dirsė.
metais
nedaug
’
ir
i
ic
nicko
neraato- and Co. ar kas kitas negali už- verstas parduot ūkį ir atkeliavo skiriama 10c. Tik algebros, gepos 1909 m. iki 30 berželio 1910 Amerikon išviso vienais i
“Žinodami — sako, — jog
kiek|
Ticsa
’
i
‘
e
mato
aut
omobilitis
va- griebti; pakrikus gi draugijai, ši- Amerikon ir čia jau velionėj mo- ometrijos, braižymo bei planų skaitiek neatkeliaudavo žmonių,
gimnastika reikalinga jaunuo
Pereitais metais Amerikon at dabar atkeliauja vienų lietuvių. žinėjant ir vištas valgant, bet tik us jos turtas negali tekti kas- čiutėk nebesuranda”. “Netiki, rėkė tymo atskiros lekcijos bus kiek
menei, stengkimės, kad būtų
Likusiojie
dažniausiai zjn kam, nes jos įstatuose pasa- Calis, tai kada atvažiuos Mali- brangesnės.
keliavo svetimtaučių 1.041.570, Paveizdan, 1820 metais Išviso kitus.
inkurtos gimnastikos draugi
Visi kursai, išskiriant lietuvių ’
įvairių tautų (ne amerikėnų) Ame Amerikon buvo atkeliavę vos bulvemis minta ir atliekamą kyta, kad draugijoj likus tik trims nauskas, aš pašauksiu tave....
jos. Juk tik' jos tegali iš
kalbomokslio kursą, tęsis per ašrikos pyliečių — 156.467, viso la 8.385 žmonės, 1851 metais — 22.- nuo mokslo laiką praleidžia vai- nariams apie esantį jos kningyną Papasakos”.
auklėti mus tvirtais ir gra
Petras pyko ir šaukė, kad ste- tuonis mėnesius. Aritmetikos kurbo 1.198.037.
633 (mažiau negu pereitais me gvklose prie indų plovimo, arba turi būti pranešta visuomenei per
žiais, ypač miestelėnus”.
Šitame Skaičiuje lietuvių ine tais lietuvių). Amerikon pradėjo savo kambaryje, chinams darką laikraščius ir jis turi būti per- būklų niekad nebuvo ir nebus, sas bus plačiausias: apims numeBe abejonės būtų metas lietu-in Amerikos pyliečių atkeliavo 22.714,Jatkeliaut daugiaus kai pusė mili- paver/dami, savo baltaiuius skal- leistas kitai kokiai draugijai, pir- Kad stebuklų nesą, rodąs ir šis at- raciją, keturius veiksmus, trupme. jaunuomenei pasekti geras u';ru- lietuvių Amerikos pyliečių — |jono žmonių tik nuo 1881 metų.
hin.
mybę davus moksleivių draugijai. sitikimas.
Zanavykų parapijos nas, dešimtines trupmenas, proceni>ežio paveizdas. Anglų bei an eri- 628, išviso lietuvių — 23.342. —
Vienok už tas klaidingai žinias šita draugija turi liesą rupiutu klebonui Kadugiui zakristijonai tus ir k. Algebros bus išguldoma
Bet ir; nuo tų metų ne kartą
\
„ 1
1 «
I
m
n a a-v A ♦ d
Lm
a aa L.aL. na — — an
cėnų mokyklose ir universitetuose Iškeliavo iš Amerikos lietui ių m* atkeliaudavo žmonių į metus ma- męs.. p. Varkalos
taip1 daug nekaltisavo
turtu
pati, kaip
ir kiekviena pavogė kiaulę ir paskerdė. Nors tiek, kiek jos reikia geometrijai; .
zienutinė ir svarbiausi besūnoki- Pyliečių ■— 1812, lietuvių Pylie-\ žiau kai pusė milijono. Dar nese- įname.
Męs
jį
kaltiname,
k&d
jis
šikita
draugija.
Jai
kningynu
runame.
tthd
ru kuningas ir manė, kad tik jie tą geometrijos bus duota svarbiaurančių pramogė yra visokeriopų ru [čtw .— 603, viso labo 2.415.
nai, 1897 meteis atkeliavusių ta mokyklą peikia ■■ liettivių vi- pintųsi kas kitas, tai butų mums galėjo padaryt, bet nebuvę tikrų I si pagrindai ir tie risi dalykai,
nų mankštinimos ir žaismės. UžVisų tautų* ne Amerikos pylie Amerikon skaičius siekė 230.832, suomenei. Tiesa, jte sako: “ro- palengvinimu, nes mums kas ber- prirodymų. Vieną dieną prieš ku- kurie reikalingi praktiškam pritai- ’
:ai anglų mokyklos juomažiausia
čių atkeliavo po šitiek: afrikėnų o gi ir 1901 metais tik 487.918. dijau ir dorysiu važiuoti Valpa- tainis metų atliktų 15 centų, ku- n ingo iškeliavimą į vaišės, jo gas- kymui įvairiems amatams; braipmina ištyžėlių. Žinoma, į žais
(juodųjų) — 4.966, armėnų — Prapliupo važiuoti Amerikon nuo raiscn mokytis”, beTaprišukęs vėl riuos męs dabar ,mokame jo už- padinė jam pasakė; “Tėveli! aš tik- žymo lekcijose bus labjausia atlus gal čia ir per smarkiai įsi
5.508, čekų ir moravų — 8.462, 1903, 1904 1905 metų. 1905 me-ta’rt’n3: ‘ het jaigii toarifi ten is- laikymai, o kurie mums labai rai manau, kad mūsų kiaulę pa- kreipta akis į planų piešimą ir jų
varoma, taip kad ir sveikatą kar
bulgarų, serbų — 15.130, chinų tais pirmu syk Amerikon atke-1 mokti amatą, tai apsirinki”.. Beto brangus. Bet naudingiaus ir mums vogė zakristijonai; bet kad tai tik - skaitymą. Anglų kalbos kursas
ais prarandama, bet vis jau ge
— 1.170, kroatų ir Slavėnų — liavo daugiaus kai milionas žino- |dar męs žinome, kad p. VŪir Chica- patiems ir visuomenei, jai męsi rai patyrus, šitaip padarykim: aš ypač bus svarbus, nes panašių
riau tai, negu netekimas sveiniokyklą viešame susirin- tuomi rūpinamės patįs, nes pri- įlysiu į šėpą, o tamsta, nuėjęs pas kursų Chicagoj, rodos, neikieno
39.562, kubiečių — 3.331, dalma- nių (1.026.499). 1906, 1907 ir g°’e
<atos visokiais kitokiais balais,
tų, bosniakų, herzegovinėnų — dabar 1910 metais atkeliavusių kime peikė, sakydamas, kad tie, ku- prantame ir tvarką vesti ir go- zakristijonus, pasakysit, kad męs nerengiama, o vakarinėse miesto
surištas tankiai su do-os praradi
rengiamės iškeliaut, ir norim mokyklose šįmet nebus imama sve.
4.911, danų ir flamandų — 13.012, skaičius taipjau peržengė milijoną. rie čia važiuoja mokytis, tik veltui I doti tą, kas yra mūsų,
mu bei protišku ^
j in*“!<?lmUTnd’3 1782’
~ 53-498, finų
laiką praleidžia ir jis nė vienam
Kad S. L. A. ir kiti aukauto- palikt tą šėpą pas juos par naktį, timtaučių mokytojų anglų kalbai
Prasidėjus
tokiai
didelei
immiGimnastika ir žaismės, protingai _
— 15.736, prancūzų *— 21.107, gracijai, Amerikos valdžia priver nepatariąs ten važiuoti. Jas skam- jii šitaii. kufeigynui nesumetė sa-■ kad kas neišvogtų daigtus. Aš, I išguldinėti, taigi ten nebus ir liejas pavartojant, galėtų mums su
vokiečių — 71.380, graikų — 39.- sta buvo suvaržyti ateivystę, ir ba juokingai, vistiek kaip kad sa- vo piningų balon, bet naudingąį toje šėpoj būdama, išgirsiu ką jie Į tuvio anglų kalbos mokytojo; toteikti daug gero.
135, žydų — 84.260, airių — dabar įleidžiama Amerikon tik kytum: “le, šunie, dešrą, bet tu Įlietu vystei darbą nuveikė, tai tąi kalbės”. Gerai, Kuningas pra-lkiu būdu ten aglų kalbos išmokti
38.382, italų (šiaur.) — 30.780, sveiki žmonės, turint beto nema- jos neimk”.
$
kiekvienas, apsilankęs kningyne ga- nešė apie tai zakristijonams, tie visai jos nemokančiam bus gan
Bct šita mokykla išmokina ama-lli matyti. Šitas kningynas suriša sutiko. Parėjęs, gaspadinę į šėpą I sunku. Lietuviams parankiausia
italų (piet.)
(piet.) ,— 192.673, japonų žiaus $25. piningais.— Pereitais
. .....
italų
Įsiktirusi
lietuvių Bsaivininkų — 2.798, lęprejiečių — 19, lie- valdiškais metais valdžia neįleido to ir profesijos, nors p. V. ir ne-Į mus į krūvą,- leidžia mums su- įdėjo, pridėjęs jai dar valgių: mė- bus imti anglų kalbos lekcijos,
San junga Amerikoje” atsišauki-1 tuvių • 22.714, magyarų (veng- Amerikon
24.270 atvažiavusių mato, kad “buvęs Valparaiso uni- lietuvių darbais ąpsipažinti ir tuo- sos, sūrio, duonos ir tt., šėpą nu-Į “Aušros” vakarinėje mokykloje. —t
mu, tilpusiu
Draugo” 39 nr., rų) - 27.302, mexican^ — 17.- žmonių.
Kad geriaus matytųs, versitete, ačiū mokslui kurį tenai I ini mus prie tautps daugiaus pri- gabendino, pas zakristijonus, pasta-1 Lietuvių kalbomokslo lekcijose bus
kviečia blaivybės platintų ‘visus Į 760, i* Pači
Pacific
61,
lenku ■__ t
f ir-’ Ša7ų
colis -L
l
Al
i.
kokie žmonės neįleidžiami Ameri įgijo, butų užėmęs vietą vertą pa-Į riša. Todėl geistina butų, kad vi- tė kampe ir iškeliavo. Vakare zakri-1 mokinama ypač syntaksio.
dusių ganytojus, šviesos platinto- ___________ dūšių
kon, surašome neįleistųjų skaičių I gyrimo”. Tokių žmonių męs tu-kuomenė nepasikakintų tuomi. ką stijonai valgo minėtą kiaulieną ir I Kas norėtų į tą ar į kitą kurjus, rašytojas, oratoriai ir visus,
).♦ Suvien. Amerikos Valstijų
pagal priežasčių:
riame ne vieną. Tokias vietas ’jau yra padariusi, bet sušelptų ir juokdamies sako: “kad tai kUnin- są įsirašyti, tepasiskubinaJ Kreipkam tik rupi tautos gerovė bei pa- Įra/drioj metai baigiasi 30 birželio
idiotų ir bepročių neįleista
181 užima štai pp. Vidikas, Balutis, Iš an t toliaus. Nės męs vis-gi neiš gas dabar žinotų?ltai mums būtų ties galima pas J. Ilgaudą, 1613
• i
•
rd-’ — iki šiai dienai suvedama vi- epileptikų ......................
198 vedus, Giraitis, Dr._ Brinza, Vit galime visų kningų Įgyti ir kitos, net čia ne vieta, da_ ir į kalėjimą pa-|So. Halsted St.
laivminkų sąjungoje esą du są- joj atskaitos.
CL-,
Visur minimieji džiovininkų ..................
kus. Liutkauskas, Leščinskas, Braš ir _ gana . svarbios, liekasi mums tektume. Bet ir gardi mėsaitė. 1 Smulkesnis mokyklų programas
narių skyriai: visai neragaujančių j šiame straipsny/ metai yra Amcritai, ką jan Žiūrėk jauna kiaulaitė, o dar kaip |ir apie lekcijų pradžią bus prarsergančių bjauriomis ar užkes, Ramanauskas ir kįtjįL Visi neuigNuos.
tvaigmauaus gėrimus ir raguijan-Uoj valdiškieji
oi ‘ krečiamomis ligomis.
3.123 jie savo vietas įgijo ačiū tam mok- gavome, esame labai dėkingi, kaip nupenėta”. Gaspadinė, šėpoje tą nešta kitu syk.
kurie tuos daigtus pristatinėjo,
,Vaikai, kvočiami, prisipažino būk
apiplešė keletą krautuvių. Vieni
iš jų paimti į pataisos namus, o
du drauge su apkaltinamuoju, į
kalėjimą. Suimtasis J. II. pastatė kaucijos $2100.
Lietutis

C h i n ij

garuoja, druska gi lieka ant dugno, Tąsyk
Peloje, iaant silsėtis sate paiaiminuyu
.
tiku
virtinės
be
atvangos
*
traukią,,,
čion
iš
visų
šlitinių
ją susemia
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Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
kraštų, skleisdami orą, teršantj lavino dvoką.
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo
Ali.
-X. Įl
1
Pirma negu pradėsime aiškinti toliaus dvylikos gar
papročių vaizdeliai.
bintojų istoriją, turime dar gryžti prie ano Ali-ar-Ridcho,
Chiniškieji miestai: gatvės ir namai. —
Teologijos profesore Amsterdame,
Su paveikslais
idant pastebėti vieną iš indomiausių apsireiškimų mahomePlūdtirojanti miestai 1 semjiangos, džonkos,
toniškų sektų istorijos srityje. Buy^.ve, toki šiitai, kurie
•> Vertėj. Laukis - '
Vertė J. Laukis
valčianamiai. plūduriojančios salos. — Arbati
pripažino įstatymišku imamu ne Ali-ar-Ęidchą, tik jo brolį
niai arba kvietkinai namai. — Sventnamiai. —
Izmaėlių. Jam miras jo šalininkai, tarytum, turėjo iškrikti,
Pagodos. — Mokyklos, visuotinas mokslas, apgijos ir ima dalyvumą visuomeniškuose tikėjimiškuose veik bet kol jie dar svarstė, kas reikia daryti, vienas gudras dumblą ir kvėpuoti dumblo tvaiku. Ryžių ren švieta. Kalba.
smuose, kaip ir kad jis teipgi būtinai priklauso prie vieno apgavikas pasinaudojo patogia proga, idant dar kartą tu kama dvi pjūtis per metus. Ryžtų laukams
keturių Madschabų. Tokiu budu judėjimas sufi, kuris iš- rėti naudą iš mokslo apie paslėptąjį imamą. Tasai žmo-< nemaža kenkia maži, balti kaip sniegas ryAnt kiek tvarkoje yra užlaikomi
pirmo, tarytum, turėjo paversti islamą j niekus, buvo įvestas gus vadinosi 'Abdallach-ibn-Maimun. Jis padarė svarbų' žiniai paukšteliai, nuo kurių chinai apsįgirta kieji laukai, ant tiek purvini yra jų chiniškaimai
rubežiuosna ir dabar pas sunnitus yra vienu tikriausių atidengimą, buk svieto istorija vyksta taisykliškais periodais baidyklėmis.
ir miestai. Chiniškasis miestas, tai keturbūdų tikėjimiškos mąsties sužadinimui ir jos veiklybės pa- ir regimai dalinasi į septynis tokius periodus, pradžia gi
Tas pats laukas, nuo kurio nuimta ry kampis aptvaras iš augštų kapuotų sienų su
kiekvieno jų visuomet atsižymi pranašo atėjimu. Šeši toki žiai, ariama išnaujo, gerai įtręšiama ir už- vartais. Už šito aptvaro yra kitas vidujinis
periodai, surišti su vardais Adomo, Nojaus, Abraomo, Mai- s^ja,Pa. k^ta’s javiniais , augalais: pupomis, miestas, apvestas kita mūrine siena. Viduji
<.
i
53. ŠIITAI.
Nu»uiu.ntimo raitai.. G. von Flomen, Rechercket tur ta domiuatiou žio, Jėzaus, ir Mahometo, jau praėjo; nėra abejonės, jog ir kviečiais, miežiais, žirniais, ir iki praside niame mieste patalpinta jaminos vadinas valarat>e. le chiititme et les croyances messianiąues sous le Khaliįat dėt septintas artinasi prie galo, kadangi kiekviename periode da pavasaris renkama antra pjūtis.
Paskui stybnamiai, raštinės, mandarino, raštininko ir
Omayades (Verhand. Kon. Akad. Amsterdam 1894). K. Snouk Hurgronje,
tas
laukas
vėl
perariama,
įtręšiama
ir
sodi padėjėjų būstai, teismabutis ir kalėjimas —
savu
keliu
būva
septyni
imamai,
o
Izmaėlius
poMahome

Der Mahli (Revue Colonlale Internationale 188$). G. D. Von-GaMer,
ItoMar de valstche profect (1888). M. J. de Goeje, Mčmoire tur les tui buvo lygiai septintu.
Bet kadangi po Mahometui ne nama ryžiai. Taip permainoma javai ant visi vienalubiai trobesiai. Turčių namai iš
Cansathet de Bahrain et les Fatiuiides (1886). B. CHuiar. Fratjments
relaiifs a la doetrine dės Ismaėlis (1874). Sylvester de-Sasi, Etposė de la galima daugiau pranašo laukti, tai aišku, kad septinta1 chiniškojd kaimiečio lauko; nei vienas laukas simėtę po didelius sodus; ant gatvių tuščia.
tčligion dės Druses. (U t. 1338). Wreatenfeld. Geschichte der Fatimiden- ir paskutinis, tik ką prasidėjęs periodas turi atsižymėti nepūdymauja, nei vienas žemės mastas ne Visas miestas, visa vaizba ir pramonijos gy
Bftahfen (1881). befremeil Essai tur VMstolre dės Ismaėliens ou BaBet šiitai nueina niekais.
venimas verda už miesto sienų, priemiesčiuo
ttnient de la Perse plūs ‘connus sous le nom d'Assanins (J. As. 1856). Machdi atėjimu, o paskui eina svieto pabaiga.
S. Glnlar, Un Grand maitre dės “Assatsins (J. Aa. 1887, I.). G. Goldziher, tvirtai tikėjo, kad šitasai Machdi turi rastis iš Fatimos gi
Ant augštesniųjų laukų sėjama tabakas, se, kurie tęsiasi kelis varstus.
Beitraeffe tur Litteraturffetchichte der Sehi’a ttnd der sunnitisehen
minės, teip kad likosi pripažinti, arba kad Izmaėlius ne: medvilnė, cukrinės nendrės, arbata ir tt. Pie
Priemiesčių gatvės jra siauros, kreivos,
Polemik (1874).
j
Šiitų tikėjimas aprašytas pas N. W. E. Baillie. Adigest of the numirė ir turi ateiti vėl kaipo Machdi, arba kad kita*- tinėje Chinijoje pas kiekvieną kaimietį darže namyčiai maži sugrūsti vienas prie kito. Bet
Mohummedan Law. Imame^a code (1869). A. Querry, Recueil
“ -_r:* de
"2 lois
tuo tarpu nežinomas Alidas bus žadėtuoju Machdi. Kas visuomet rasi ryžius ir arbatos krūmą.
užtai čia gyvenimas verda. Judėjimas kle
coneemant les M us ui man s Schyites (2 t., 1871—72.). —
Arbatynai, priešingai ryžiams, paprasta gėjimas ir bruzdėjimas čia nepertraukianhas.
buvo
nežinoma miniai, tą žinojo vienas sužinodintas žino-,
Visai kitaip vystėsi šiitų tikėjimas, negu sunitų. Šitos
antros didelės mahometonų šakos atsiradimą męs jau iš- gus ir panašiai tam, kaip Melchisedek kadaisia pažin< 'ridinama kalnuose, ant sausos dirvos. Arbatos Gatvės pilnos visokios bjaurybės, iš šonų gi
dėjome trumpai ir nurodėme, kad išpradžių šitas vardas Abraomą, teip dabar Abdallach buvo tikinčiu ir žinomi krūmas išauginama iš sėklų. Norint neduoti Ieina ravai iš kurių dvokia nepakenčiama stųarjam išaugti į augštį ir gauti kuodaugiausiai ve. Nešvarybės ir šiukšlės nenuvaloma ir jo
priklausė Ali šalininkams, kokia jų dvasios pakraipa ne jam vienam slaptingo asmens tarpininku.
Abdallach geriau negu kiekvienas kitas su mano nuo jo lapų, viduriniai stiebai yra nulaužoma, ise knisinėja kiaulės — tikrosios chiniškųjų
būtų buvusi, nors didelė jų dalis pripažino Ali ir jo padermę
įstatymiškos teorijos atstovais. Ant nelaimės Alidai pasi mo slaptinio mokslo pagelba mokėjo padaryti šitą Tąsyk jis šakojasi iš pat šaknų daugybe ša miestų valytojos. Po kairei ir po dešinei kitų
rodė mažai tinkančiais pasekmingai lošti savo rolę: vy- teorija prieinama miniai ne tik terp šiitų, bet ir terp. kelių ir apsidengia nuo viršaus iki apačiai siarų kreivų gatvių eina sankrovos viena po
resnysai sūnūs Ali, Hassan, tuojaus atsisakė nuo savo teisių sunnitų ir net terp krikščionių, žydų ir magų, kurie viso šikšnetais blizgančiais, be paliovos žaliuojan kitai, dienos metu visos atdaros. Augšciau
naudai Omojado Muavijos, jaunesnysai gi Gusein drąsia kiais vardais išganytojo laukė. Jis sutvėrė mokslą apie čiais lapais. Jo gražus, balti žiedai yra be namų išilgai sienas nusikaria ilgos įvairiomis
me požygyje Kufon 680 m. nukentėjo kankinio myrį. Po paslaptybę prasmėje šventų knygų, ypatingai Korano, kurį kvapsnies. Arbatos* lapai yra skinama du varsomis afišos, užrašytos margais didžiu
šitam terp Alidų šalininkų išėjo pasidalinimas į dvi puses: jis suprato ačiū savo ypatingiems prietikiams su Machdi. kartu č per metus, pavasarį ir rudenį, į 4—5 liais chmiškais parašais. Tai yra iškabos.
diduma pripažino imamo' teisę išimtinai Hassano ir Guseino Su alegorijos pagelba ir tt. jis pasėmė Js švento rašto augalo gyvatos metus. Pirmas rinkimas duo Krautuvių viduj visur blizga auksu ir dažais.
sunums, remdamiesi tuomi, kad šitie Ali sūnus be to buvo negirdėtus faktus, kurie galų-gale susivedė atmetimui vi da geresnę arbatą. įtapai skinama rankomis Ant gatvių kunkuliuoja gyvenimas. Nei vie
pranašo anūkais, (per Fatlimą); kiti gi išrinko trečią Ali sokio besąlyginio tikėjimo ir, sprendžiant sulyg to laiko ži ir džiovinama ant didelių geležinių įkaitintų no spindžio žemės nėra tuščio. Pardavėjai,
sūnų, nuo jo kitos pačios, vardu Mohammed-ibn-al-Chana- nių, susidėjo iš keisto mišinio gnostiškų, parsiškų ir filo skauradų. Išdžiovinti lapai supilama ant sau pirkliai, amatininkai, kareiviai, kuli (nešioto
fidža, nežiūrint į tai, kad jis neturėjo noro imti ant savęs zofiškų elementų. Jis buvo gana atsargus, idant tuojaus sų ragažių. trinama tarp rankų delnų ir at jai) su savo nešyklomis, vaikai, elgetos, rai
politiškas priedermes ir Mekkoje vedė dievobaimingą ir atidengti savo klausytojams pilną teisybę ir tenkinosi tuomi, vėsus, vėl dedama ant skauradų. Tas daroma tininkai brukasi ir stumdosi šitame susikrunuošalų gyvenimą. Tuo tarpu vienas spekuliantas, rods kad akino jų žingeidumą, kėlė abejonę, i> galiaus išreiškė 4—5-kartus ir iš 3 svarų žalių lapų gaunama šime. Minia rėkia, juokiasi, kaukia, ūžia. Čia
originališkas asmuo, vardu Muchtar, prisidengė jo vardu, jiems, kad reikia pereiti septynis įvairius laipsnius, idam 1 svaras tamsiai žalios arbatos. Juodoji ar-i pat girdima kalvio kūjo smūgiai, skambalo
idant Kufoje iškelti, teisybė neilgam, sukilimo vėluką ir pilnai būti pašvęstu dieviškoms slaptybėms. Bet pirma šito bata pritaisoma kitokiu būdu. Arbatos la žvangėjimas, būgnas ir tt. Gatvės iš vir
atkeršinti už Guseino myrį jo mušikams. Šitam jis sakė, jiasiekimo reikia platinti mokslą apie grejtą Machdi atė pai dėdama į didelius rėčius ir laikoma ant šaus užtrauktos ragažėmis, permestomis iš vie
kad jis turėjęs nuo Dievo apreiškimą ir visokiais vyliais pa- jimą ir gauti jam pasekėjus. Šituo tikslu Abdallach visur vandens garo, arba pamerkiama kokiai pusei nos pusės kiton taip kad visa kas, juda prieminutos verdantin vandenin. Paskui džiovi tamsyj. Viskas čia susimaišę: ir mandarinai
taikė žmones apjakinti; bet galiaus jis likosi užmuštas išsiuntinėjo savo misijonierius.
Čion dar paminėsime, jog terp naujo mokslo pasekėjų nama ant karštos skardinės lentos ir suru- t viršininkai) su povos plunksnomis ir vėduokmūšyje. Bet Mohammedo pasekėjai vis dar nesiliovė buvę
ir s net kaip jis 700 m. numirė, išėjo paskalas, jog jis yra buvo teipgi Chamdan Karmat, nuo kurjo gavo savo vardą tuliuojama tarp rankų. Nuo visokeriopo ap lėimis, svitos lydimi ir raišiai-elgetos; tik
:’‘.d Irake, Syrijoje ir dirbimo priklauso įvairios arbatos rųšįs. Pir moterų mažai tesimato. Visoki amatininkai •
gyvas, pasislėpęs kur ten Radva kalne į vakarus nuo Me Karmatai, dariusieji ilgą laiką maišai
Arabijoje).
Paskumu kartu holandiškieji pirkliai parvežė arbatą turi savus kvartalus: yra kvartalai dailininkų
ypatingai
Bachreine
(
pietvalcarinėje
_
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dinos ir kuomet-nors vėl sugryšiąs. Tam panašų skelbė
dar mirus Ali tūlas Abdallach-ibn-Saba, turbut atsivertęs tinėje iš paminėtų provincijų, po tūlo Abu-T agi ro vado Europon 1610 m. 1638 m. caras Teodoro išdirbinių, audėjų, verteivių valgomais daly
..._
• • ,■?
žydas, tvirtindamas, jog Ali yra gyvas, jog griausms vybe, jie tapo tokiais galingais, kad' grėilę Bagdadui ir Mvkolas Romanovas aplaikė arl>atą dovanų kais ir tt.
Chiniškieji namai yra tiesiog rentiniai iš
tai jo balsas, žaibas jo kardas ir jog jis pats ateis užtvoksti 930 m. užkariavo Mekką. Tąsyk jie paglemžė senovės per Maskvos pasiuntinį Chinijoje. Nuo to
ant žemės teisumu, nes ji dabar pilna yra neteisybės. šventą akmenį ir tik po 20 metų sugražino' jį atgal- Šita laiko arbata tolydžio ateidinėjo Europon ir bambusų su pagražinimais iš popieros. Tarp
šitų medinių triobų lengvai pakyla ugnis. To
Tokiu budu galima sakyti, kad žydiškasis mokslas apie Me aplinkybė nurodo į tai, kad jie velkė teipgi prieš senovės sparčiai išsiplatino.
Nemažiaus naudos chinui atneša medvilnė. dėl vasarą paprastai uždaroma pietiniai miej
siją šitoje dėstyje yra pritaikomas prie Ali; mokslas apie šventus papročius ir šventus daiktus. Bet vietos stoka ne
pasislėpusį imamą išpradžių pasirodo islame tarytum tik, leidžia mums išdėti čion ir papildyti prieštaringas ir nesi- Šitas augalas yra daugiaus kaip masto augš- sto vartai, idant “neįleisti ugnies dievo”. Kai
kad duoti progą apgavikams ir spekuliantams lošti tarpi rišančias žinias apie tikėjimiškus sukilimus ir Karmatų čio. Medvilnė randama kuone perdėm visoj miečių namai paprastai mūrijama iš molio ii
Chinijoj ir mėgsta smiltėtą apydrėgnę žeme. dengiama stogačerpėrais, o kartais šiaudais
ninku rolę. Abbasidai, Abbaso, pranašo dėdės ainiai išda įstaigas.
Ir teip, męs vėl gryžtame prie Abdallacho istorijos. Jo vaisius — pūkai kevale, kurie išgrynintoje asla molinė, langų paprastai nėra, arba bųvs
rinėjo tą su puikiausia pasekme. Šitai, antroje Omajadų
valdymo pusėje jie siuntinėjo visur savo misijonierius Persekiojamas valdžių, jis varė toliau propagandą iki galui išvaizdoje vadinama medvilne ir vartojama labai maži langeliai, užklijuoti popiera it
(dais) skelbti pranašo šeimynos naudai, neminint vardo ir savo dienų Salamidžoj Syrijoje. Po to jį pasekė jo sū padirbimui knarinių audimų. Kaimiečiai sa vienos didelės įeinamos durįs. Rakandų na
veikiant neva naudai tūlo Ali ainio, kuris, idant nekompro nūs Achmed, mirus gi ir šitam, galiaus pats Machdi atėjo vo medvilnę verpia ir audžia patįs, nors dabar muose, išskyrus stalus ir kėdės, nėra, šviesos
mituoti savęs, norėjo savo vardą iki laikui užslėpti. Mi jias berberus šiaurinėje Afrikoje, terp kurių misijonieriai jau Chinijoje yra kelios medvilnės verpyklos. gi dar mažiau. Chinai miega ant ragažių
Chinų darbštumas yra stebėtinas. Jie dir užsiklodami knatinėmis užklodėmis. Narna:
sijonieriai puikiai savo darbą atliko ir rado daug pasekėjų turėjo ypatingą pasekmę. Jis vadino save Obaidallach ir
rytinėse viešpatybės provincijose, Chorazane, kur aplinky savo geneakigiją vedė nuo Fatimos, dėlko jo įsteigtos di ba be perstojimo nuo ryto iki vėlam laka- yra apšildomi sausa žole, šaknimis, visokiai
bės ypatingai buvo šitam patogios. Visa kam gana susi nastijos nariai vadinosi Fatimidais; bet, anot europinių rui. Dirba kol nepailsta, paskui gula, ne augaliniais likučiais ir nuotrupomis.
Purviname, tamsiame chiniečio name su
ruošus, Abu-Muslim iškėlė ju<xlą snkilimo vėluką: pasku tyrinėtojų, tai buvo apgavikas iš tikrų Abdallacho gimi žiūrėdami to, ar tai bus diena, ar naktis,
paskui
kelias
ir
vėl
dirba.
Tankiai
juos
iš

sispiečia
daugybė žmonių. Chiniškosios šei
naitis,
kurio
tikras
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buvęs
Said.
tinis Omajadų chalifas Mervan II buvo sumuštas 750 m.
,
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mynos
yra
labai skaitlingos; turėti didelę
šei
Fatimidai tik tąsyk pasiekė pilną galybę, kaiji 909 m. vysi prie darbo vidunaktyj arh* prieš švin-.._
mūšyje ties Zaba ir rado sau myrį Aigipte. Tas pats li
kimas ištiko didesnę jo šeimynos narių dalį ir Abbasid paėmė Aigiptą ir pernešė ten savo būklę, teip kad ne sykį tant. Chinai visokį darbą skaito garbingu: myną pas clūnus skaitoma dangaus palaimiL tėvo
'
Prie
gyvos galvos vaikai gy
Abul-Abbas užėjo ant chalifų sosto. Apgauti Alidai ir rodėsi, jog Abbasidų valdžiai atėjo galas. Tuo tarpu ]>a- pas juos nėra “balto ir juodo darbo”. Ak inimu. P
menaskaldis
padienis,
dailydė
ajjlaiko
tokią
vena
su
juo.
.
Tiktai ištekėjusios dukterįs iš
jų šalininkai pasitenkino pasaka, buk Abu Gašim, Mo- vojus, kuris grėsė islamui iš jų pusės, buvo prašalintas.
šeimynos išeina. Sūnus
!
taipgi, net pačiuohammedo-ibn-al-Chnnafidža sūnūs savo įstatymiškas tei Aigipto gyventojai buvo griežti sunnitai, valdonai gi buvo jau pagarbą kaip ir gydytojas, dailininkas.
Kiekvienas chinietis moka kelintą amatu tieji, gyvena prie tėvo. Tankiai viename na
ses perdavė Ali-ibn-Abdallachui-ibn-abbasui. Bet ne visi tiek išmaningi, kad pilnai susitaikė su stačiatikybe. Tik
davė save tuomi apgauti: tai čia, tai ten kilo atlidiškieji šeštas šitos dinastijos valdovas, Chakim (996—1021) dar ir jai pam nesiseka su vienu, tai jis imasi ] me gyvena 3—4 gentkartės. Chiniškose sei
maištai pasidarė ypatingai pavojingais valdant antram Ab- kūdikiu būdamas užėmęs sostą, yra išhnčia tame dalyke. kite. Daugelyje provincijų žemdirbiai yrajmynose viešpatauja pilnas sutikimas, niekuobasidui Mansurui; bet šitas veiklus valdovas su drąsia Tur būt po fanatiškų izmaėliškojo mokslo pasekėjų intekme, taipgi ir amatininkais: jie patįs audžia, ver-Įmet nebųva nei barnių, nei pykčių dėlto, kad
energija pataikė juos apmalšinti ir išvengti pavojaus, teip jis nuveikė kelis labai keistus dalykus ir net norėjo, kad pia medvilnę ir daro audimą. Dirbtuvių Chi- didžiausia chiniečio priederme yra klausnnas
kad ir ant toliaus Abbasidai sostą paliko savo pasekėjams. jį garbintų kaipo dievybės įsikūnijimą. Iššauktas tuomi nijoje yra dar labai maža ir tod3 visa pra- viresnio ir pasidavimas jam.
Greta su miestais — skruzdynais ant žePrie šito reikia pridėti, kad griežtai įstatymiškieji nesitenkinimas apsimalšino tik tuomet, kaip Chakim staiga monija yra smulki, naminė, prasta. Chiniškasis
amatininkas
padaro
stebėtinus
sulig
jų
mės
— Chinijoje yra flūduriojanti miestai, ■
šiitai nenorėjo turėti jokio reikalo nė su Mohammedu, išnyko slapta ir niekas nežinojo, kas su juo atsitiko. Jo
smulkmeniškumo
daiktus.
Ypatingai
jie
yra
pastatyti
ant vandens, ant upių ir kanalų.
nė su Abu Gašimu, nešnekant jau apie Abbasidus, kadangi pasekėjai, kaip antai, Chamza ir ad-Darazi skaitė jį, kaip
li|flavinę
skalįnių
pynime:
jiems
sekas
nuKam
nėra
vietos* ant žemės, tie gyvena ant
jie pripažino tik Fatimos ainius. Vienas šitų paskutinių vardu jam mirus, teip pirma to, dievybės įsikūnijimu. Jie atrado,
Zeid, valdant Omajadui Gišam, bandė sukelti maištą Kufoje, patogesnę dirvą savo skelbimui terp Sivano gyventojų, ku pinti tokios tankios, skalinės, kad į jas galima jom^angiį, didelių plokščių eldijų, iš viršaus
kuris vienok tuojaus nutilo, jam likus nugalabintu (740). rie dar ir dabar nuo vardo ad-Rarazi vadinasi Druzais. net vanduo pilti. * Jie taipgi yra pagarsėję uždengtų ragažių skliaustu. Tokiose semVienok jo pasekėjai, kuriuos vadina Zeididža, arba Zei- Teisingai sakant, jų negalima skaityti prie? mahometonų, dažymo menu; dažus jie padaro iš augmeni-pangose tankiai vairininkais esti raumeningos,
ditais, likosi ištikimais jo ainiams; tūli paskutinių vėliaus nes kaip jų tikėjimo sistema, teip ir tikėjimiškas įstaty nių sunkų. Nemažiaus žinomi yra jų vernik- sveikos moterįs. Mažus vaikus prie sempan• •- ’ gų pririša, idant jie neįkristų į vandenį. Semįsteigė dinastijas Deileme ir Tabaristane, kiti pietvakari mas, kurį jie užlaiko, turi greičiau priešislamišką pobūdį, siniai ir žalvariniai išdirbiniai. Chiniškasis
nėje Arabijoje (Sanaa). Šitie zeiditai terp šiitų užima kiek apie Ui galima spręsti iš jų šventų knygų. Iš šitos vemiksas yra išgaunamas iš medžio ir atsi pangos sustatoma krūvomis prie didelių
ypatingą vietą, nes jie, priešingai tikriems šiitams, pri- pusės juos galima priskirti prie tos pačios rųšies, ką ir fa žymi neišpasakoma ištverme. Tiesiog yra miestų viduryj upes. Greta su jomis susta
paįysta Abu Bekrą ir Omarą įstatymiškais chalifais ir paveiktuosius Nozairus, gyvenančius šiaurinėje Syrijoje ir stebėtinas jų drožinėjimas medyje, drušlio toma džonkos — margai išpuoštos pratiesinės
tikėjimo klausimuose seka mutazilitų mokslą. Įstatymas tinkamus skaitytis tikrais stabmeldžiais, nęrs daugelyje san- kaule, rage ir kietuose akmenyse. Chinai valtelės su 3—4 stiebais ir pakeltu užpakaliu.
jų apskritai sutinka su sunnitišku ir tik antraeiliniuose protavimų ir papročių jie susitaiko kaipį su -krikščionimis, yra sumaningi išdirbystėje porcelėninių daig- Tuščia vieta tarp sempangų ir džonkų esti
klausimuose nuo jo skiriasi.
taip ir su mahometonais.*) Apskitai Šyrijos kalnuotoji tų, juodylų ir popieros, verpime ir audime laivu praėjimui.
Ant chiniškųjų upių galinta dar matyti
Kiti šiitai Zeido savinimus atmetė ir pripažino teises šalis visuomet buvo dėkinga dirva visokiai j eretikybei ir šilkų. Popierą jie dirba iš bambuso stiebelių,
jurų,
augalų,
šilkavabzdžio
išnarų.
Kiek

taip
vadinamus valtinius namus, kurie yra
jo broliui Mohammedui; juos paprastai vadina imamidža, gnotiškoms sektoms, kaip tą matysime žemiau.
viena
šeimyna
augina
nedidelį
skaitlių
šitkavartojami
pasiirstymui po vandenį ir gyve
— teipogi “garbintojais dvylikos”, nes jie pripažysta dvy
Assasinų sekta priklauso prie tos pačiosi.kaleinos ap
liką sekančių vienas po kitam imamų, būtent: Ali, Hassaną, sireiškimų, ką ir karmatų bei izmaėlitų mokslas; savo vardą vabždžių. Šitų vabzdžių išnaras jie patįs ver-i nimui. Jie susideda iš tinkamai įtaisytos ka
Guseiną, Ali Mohammedą, Dža’farą, Musą, Ali-ar-Ridchą^ Assasinai gavo nuo to, kad vartojo svaiginantį gėralą iš pia ir audžia šilkus. Kiti paveda juos verpti jutes, vietos tarnams ir pakuros valgio vi
Mohainmedą, Ali Naki, Hassan Askari ir Mohammedą. gaunamą iš kanapių ir vadinamą arabų kalboje hašiš. Siu klajūnams amatininkams, arba parduoda ant rimui. Ant visų didžiųjų Chinijos ežerų
\ įsi jie be trijų pirmutinių ir Ali-ar-Ridcho aplamai buvo bendrija buvo įsteigu 11 ame metašimty tūlo Hassano-ibu- vietinių prekyviečių. Chinijoje yra daugybės galima dar matyti plūdurojaučias salas. Tai
dievobaimingais mahometonais, niekuomet neturėjusiais po Sabbo ir išpradžių kėlė neramumą Persijoje, ypatingai į audėjų ir audyklų. Chinijos šilkiniai audi yra nekas kitas kaip plūdurojanti sujungti į
litiškos svarbos. Ali-ar-Ridchui pąrsiėjo duoti savo vardą pietus nuo Kaspijos juros sunkiai prieinamuose kalnuose, niai yra pagarsėję ir yra branginami visame krūvą bambuso sienojai su užneštu ant iviršaus didingos žemės sluogsniu. Ant šitų
suvienijimo tikslui sekamam chalifo Al-Mamuno, to pa kur assasinai turėjo net kelias tvirtoves, k. a. arelio lizdas pasaulyje.
Nežiūrint į sumaningumą ir darbštumą, salų gyvena po kelias kaimiečių šeimynas tarp
ties su kuriuo jau turėjome progą susipažinti kaipo su Alamut, kurį jie per du meUšimčius mokėjo apginti nuo
mokslo globėju ir Mutazilitų draugu. Ali-ar-Ridch buvo siunčiamų prieš juos būrių, kol mongoliškasis chanas Gu chiniškieji darbininkai ir amatininkai mokes- sodų ir išdirbamų laukų. Čia laksto čielais ,
^1?’edu(>tas su
chalifo dukterų ir apšauktas sosto lagu nepadarė galo jų gyvatai 13-me metašimty. Bet jų ties gauna daug mažiaus, kaip Europos dar pulkais karveliai ir žvirbliai, šitos plūdurovardą pradėjo net ant pinigų mušti ir žalia pajiega rėmėsi ne tik jų prieigos neprieinamybe,' pasekėjų bininkai (nuo 20 iki 40 kap. į dieną). Visų- jančios salos pamažu yra varomos vandeniu
Ahdu vėliava buvo Al-Mamuno priimta. Sumanymas buvo skaitlmgumu ir idėjų originaljškumu, bet ir savo organi daugiausiai gauna tie, kurie nusimano šilki irklais arba žėgliais. Jomis chinai, taip sa
neblogai sumąstytą patraukimui šiitų Abbasidų pusėn; vie- zacija, ir vartojamų jų būdų beširdiškumu. Assasenai btrvp nėje išdirbystėje. Chiniškieji darbininkai gali kant, bastosi iš vietos į vietą. .
n°k ji nenusidavė, ačiū didžiausio sunnitų gardo (Bagdado) slapta bendrija, kurios nariai be atsisakymo klausė savo pasitenkinti tokia nedidele mokėsč ia dėl savo
Paprasta susirinkimų ir pasilinksmihįmų
priesinguniui po ko Ali kaip sykis į laiką numirė (818) valdovo, europinėse chronikose paprastai vadinama “kalnų mažnoringumo. Saujalė ryžių, kopūstai van- vieta pas chinus yra arbatiniai, ai&a kviettur būt chalifo nunuodytas. Jo Kapas Mešchede ir po s?niV. ’
fa vartojamu, buvo užmušimas, prie ku- denyje virti, šiek-fiek užtrinti taukais, kar- kiniai namai. Chinijoje tokių arbatinių namų
tai paprastas jų maistas.
šiai dienai yra viena iš tankiausiai lankomų maldininkais no lieptmai buvo pratinami jaunesnieji bendrijos nariai; tais žuvis
yra daugybė. Tankiausia jie įrengiama ant
Chinijoje
kaip
jau buvo sakyta — yra vandens. Rusų kaitini traktyrai daug švares
SU kerbeIa- kur numirė Gusein ir- Nedžefu,
A-r. OrienL daugybė rūdų bet jos yra išgaunama pa
kur, kaip menama, palaidotas chalifas Ali; paskutinės Soc., tVŽ
ni ir geresni už ritmiškuosius arbatinius na
čiaifc prasčiausiais įrankiais. Abelnai, lkasi___ mus. Dviejuose, trijuose kambariuose prie
šiitai^
a?Skfit)7e- Sitos
šventos vietos Asla,t 1879, L II. p. l»0 - 2S1. - Widf A?
Šutams atstovi Mekką ir Mediną, nes šituose sunuitų gar- der NeMalrier - Z. D. M. O III Ir tt
mas rūdų yra net uždrausta Chinijoje, ner utarinurinių, purvinu be stalfiesų stalų sėdi
X Toliau bus)'.
tas- atitraukia žmones nuo žemdirbystės
(Toliau bus) !

P. D. Chantepie de la Saussay?,
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Ten visur vartoja namie
vyną.

Mėsines miesi
suardytą žemės drebėjimo. g At
statydinimas užimtų penkis metus1
laiko. Tūli valdininkai reikalavo
nuo angliy firmos, kad ji užmo
kėti! jiems bent 20 tūkstančių dolarių, tąsyk ji gausiant darbą.
Anglų firmos atstovai pranešė apie
tai į ministeriją. Minysteriai pa
piktinti ir įnešią tą dalyką parlamentant.

dingų kn i nguČiiP (sa£au kningučių
nes jos visos fdprtĄi-ečiuJ diiyj
paskutinės musfiį lifaos — Ka
dirimu raštų) iP'tuoni spaudos urdraudimo meti? atlikę svarbų
tiška darbą . GJ
£
JfJ

tos, enrykloped’jos žodynas kai
nuos. .... desėtkus tūkstančių do
|| Madride, 2 spalių tarp ka
larių. Mūsų draugija, kurios mc
taliku ir republikonų iškilo muš
tinis biudžetas siekia vos kelių
Chinijoj, kaip pranešama iš tynės. Katalikai ėjo su procesija.
tūkstančių dolarių ar gali drįsti
Washingtono, kiekvieną valandą Kuomet jie pradėjo dainuot gies
Myl. J^r-įa ! didėti
pradėti tą darbą ?
galįs ir vėl iškilti bokserų maištas. mes, republikonai bandė juos už
tos organineija'ląritdjija visai
Taip, ne tik gali, bet ir turi!
Daugelyj Chinijos provincijų do rėkti dainuodami
“Mitselerę”.
tai. Dabartės, kuomet jau turime
Jaigu T.- M. D. pirm 2 metų
nai esą neužganėdinti savo val Neužilgo vieni ir kiti pradėjo mnšspaudą, kuomet1 mūsų tauta sLato su keliais šimtais dolarių ižde, vos
džia, per daug leidžiančia, anot jų, ties lazdomis ir kumščiais. Be
sau plačius kultūros tikslus, mūsų atsikėlusi iš mirties patalo, drįso
įsivešpatauti Chinijoj europiečiams. simušančius išskirstė žandarai.
d r-ja i po Kudirkos raštų grįžti šokti prie’V. Kudirkos raštų leidi
Valdžia pagatavai turinti armi
Klerikalų priešvaMiškos demon
prie brošurėlių nedera, juo labiau nio, tai kodėl dabar mūsų drau
ją ir laivyną. Kiekvienas aziatiš- stracijos įvyko daugelyj miestų.
|| Paryžiuj užsimušė prancūzas ji neprivalo klimpti purvine par- gija, išaugusi į didelę tautišką or
kojo laivyno laivas, o taip-gi ka- Kai-kur valdžia uždraudė demon
riumenė Maniloj, yra prisirengę stracijas, bet nežiūrint į tai, kle orlaivininkas Edmond Paillot. Jo tyviškumo, ir jokiu budu ji nepri ganizaciją, išsišakojusia ant abie
vali? tarnauti nei vienai partijai, jų žemės puskamuolių, nedrįstų
kad ir ūmiaisiai stoti kovon.
rikalai bandė viešai parodyti val sužieduotinė nuėjo ant kapo my
limojo vyto ir nusišovė. Paillot bet visai tautai.
imtis naujo milžiniško darbo.
Mažesni revoliucijoniški sukili džios neapkentimą.
.:
Simdien misų draugija išaugu
25 dieną rugsėjo su vienu pasaTiesa, jog mūsų draugijos pir
mai Chinijoj yra jau priprastas
žieriu pasikėlė oran, bet 90 pėdų si Į didelę tautiškų organizacijų, mininkui Balevičiui atsiėjo veži
dalykas. Kokie trįs mėnesiai atVaistas “606” sifiliui .gydyti
nuo žemės jo • mašina pagedo ir tmi pasekti šiandieninius visai tau mus energijos išeikvoti, stebuklus
Yuen Kiange buvo aštrus swgreit gal bus pavestas visuotinam
orlaivis nupuolė ont žemės. Pail tai svarbius reikalavimus ir turi drąsumo, tvirtumo ir sumanumo
i sikirtimas tarp sukilėlių ir repasinaudojimui . Taip sako pats
Jau apreikšti, bet darbas jo nenuėjo
lot nusilaužė nugarkaulį, nuo to stengtis, juos užgantdinti.
guliariškos kariumenės. Neapkento vaisto išradėjais dras Erlich.
vieną tokį visos tautos reikalavi ant niekų, ir šiandien jo vaisiais
ir pasimirė.
timas svetimšalių ir dinastijos nuo
Užklaustas Paryžiaus laikraščio
mą ii yra užganėdinusi, leisdama visi mes naudojamės ir džiaugia
lat augąs.
Revoliucijoniškiausia
“Journal”, Erlicha^ paaiškino, kad
Į| Pereitą nedėlios dieną dauge V. Kudirkos raštus ir statydama mės. Šiandien jo pramintais ta
esanti Hunan provincija.
ne visuos^ atsitikimuose galima gylyj miestų Ispanijoj katalikai kėlė tam didvyriui paminklą, kaip to kais, kur kas yra lengviaus vaikš
dyti sifilį vaistu 476O6
|606”. Kuomet
prieš rando pasielgimą su kunin- pirm dviejų metų troško visa žan- čioti jo įpėdiniams. • Rcsi nevie
J] Cholera Italijos vis dar ne
pas sergančius draug su sifiliu
gija pfosteto demonstracijas. Ka-|ta, apvaikščiodama 50 metų su- nas abejojantis čia man pastebės,
apleidžia. 29 rūgs. m. d. žinia
yra kitos ligos, k. a., smegenų, dangi randas leido kelti tokias de-1 kaktuves jo gimimo,
jog encyklopedijos žodynas yra
skelbia, jog už vieną, dieną buvo
širdies ligos, arterijų sugedimas,
minstracijos, tai viskas atsibuvo
šįmet mūsų draugija taipo jau dešimts kartų did*snis h drąsesnis
Neapolyj 24 susirgimai, 14 mir
tąsyk vaisto “606” vartoti negali
čių, Neapolio provincijoj penki su ma. Kokiu būdu geriausia jtrykš- ramiai. Tik Madride ant gatvių pasekdama visos tautos troškimą, užmanymas, negu V. Kudirkos
katalikai susimušė su republiko- stengias jį užganėdinti, leisdama raštų laida.
sirgimai tris mirtis, Apulijoj trįs
ti vaistas “606” dar galutinai nesą
nais, bet ir čia žmnnių neužmušė, didelį historišką veikalą “Prie
Taip, bet ir T. M. D. šian
susirgimai, viena mirtis, Foggioj
ištirta, bet kadangi tuo yra už
policija lengvai visus išvaikė.
Griienuald’o (Žalgiru)”, idant dien 16 kaitų stip-esnė medetrįs mirtįs.
siėmę visos Europos daktarai, tai
tuomi atsakančiai paminėti 500 giškai, o morališkai — 100 kartų, j
neilgai beveiksią laukt. Kuomet iš
j Mandžurijoj pulkas ginkluo metų sukatuves svarbaus mūsų negu pirm 2 metų.
l| Nesiliaujant cholerai Neapo
tyrimai pasieks pageidaujamų re
tų plėšikų užpuolė ant miesto historijoj atsitikimo.
lyj, manoma uždaryt portą, — neDraugija
Neginu, centro valdybai, o ypa
zultatų, Erlichas savo išradimą pa
Tshvang, išplėšė krautuves ir pa- stengiasi pasekti ir vykdinti visai čiai da rūgi jos pirmininkui vėl at
beįleist ir nebeišleist laivų.
vešiąs žmonijai- naudojimuis užW. BROOKINS,
‘ūmė nelaisvėn 15 chiniškų prekė- tautai svarbius dalykus.
sieis apreikšti stebūklus sumanu
dyką. Matyt, tai yra žmogus ne
jų, 3000 dol. piningų ir daug gink
|| Montenegro kuningaikštis NiBet tokia draugija, kaip mūsiš mo ir darbštumo, reiks išeikvoti aviatorius nuskridęs Wright’o biplanu iš Chicago | Springfield.
tik kilto proto, bet ir didžiai žmo
4
—
lų bei amunicijos.
kalojus patapęs dabar karalium,
kė, statanti sau taip plačius tik daug energijos.... Maža to, kiek
niškos širdies., Juk iš to savo išChicagos
miesto
gyventojai,
tė
rašė
laiškelį,
kuriame
sako,
kad
buvo užmiršęs paprašyt Europos radimo jis galėtų turėt milijonų _ || Turkijoj, mieste Bisauz šiau slus, negali gyventi iš dienos aut vienas draugijoj narys, turės vi
vai
ir
motynos,
turi
būt
dėkingi
jo
‘
be
vielinė
drabužių
linija
palū

dą
cholera:
kas
dieną
bųva
apie
leistų
jie
jam?
ir
dienos, neturėdama gatavo plia- som jiegom p^isiažti prie to nnuviešpačių, kad
milijonus.
žo”. Ką tai reiškia, sunku suprast. komisijai už jos atliktą gerą
20 apsirgimų, mieste Trapesund no veikimo ateičiai, tolesniam lai jo milžiniško mūsų darbo.
karūną nešioti, Karalium p.ripaDr. Graieiūtuu.
darbą.
cholera siaučia dar smarkiau.
žintas, bet štai dabar karūnos nekui.
Jaigu mūsų draugija, pirm dvieužveizda
Vokietijos
laivyno
29 rugsėjo jaunas aviatorius W.
Mūsų draugija, kaipo rimta or• jų metų turėjusi vos kelis šjmgali nešioti, o juk kąrūna svaratlieka dabar mėginimus su nauĮ| Nica raguos revoliucijonierių ganizacija privalo turėti išdirbtąi tus narių, skaito dabar kelis tūk R. Brookins skrido aeroplanu iš
blausias karaliaus atžymėjimas.
jai išrastais kariškais laivais gy
Tačiaus šitą klaidą atitaisė Rosi jos
atstovai apskaitė skaitlių žuvusių plianą veikimo eilei dietų.
stančius t. y. 10 kartų daugiau, Chicagos į Springfield, III. Pra
pakrančių.
Tie laivai
caras. Jis pirmiaus jau buvo do nimui
laike revoliucijos žmonių ant 7000
negu pirm 2 metų, tai kas gi jai skrido visą kelią, 188 mylias, ne
nereikalauja
žmonių,
vanojęs Juodkalnijos kuningaikš- visai
ypatų.
Ruoškimės prie naujos milžiniš■ kenkia dar padidėti. Jaigu kiek sustojęs į 5 valandas ir 49 mi
galima
paleisti
nuo
čiui labai gražią karūną, o dabar juos
kos laidos!
4
vienas T. M. D. narys prirašys nutes. Už tai jis gavo 10 tūk
stančių dolarių. W. R. Brookins
ją uždėjo jam ant galvos, apreikš kranto su pagelba elektriškų vil| Pietinėj Amerikoj, Argenti
į
Kas-gi išpulutų T\ M. D. leisti prie draugijos tik po du nauju
niu,
kurios eina be vielų, galima
PRELEKCIJOS ANT TOVV’N
yra
brblių Wrightų mokinys.
damas svietui, kad Juodkalnijos
noj, buvo prezidento rinkimai. Iš
nariu, tai tuomet T. M. D. narių
ateityj?
_
karalius, kaipo geriausias Rosijos sustabdyti, valdyti; galima nuo rinko prezidentu Drą , Manndių
OF LAKE. ,
iVeni perša lį, kiti tą. mažės-4 skabius perviršys 10.000 (dešimts
draugas, nešios Rosijos karūną. kranto paleisti ant 18 mylių ir Zenoka.
tūkstančių), Tuomet
tuomet su metimu
■s ar didesnes
didesnės vei
vertės raštelį. Bet tūkstančių).
metiniu KŪDYKIŲ GELBĖJIMAS NUO
neš
“Aušros” Dr-jos’ Pirma kuopa ■
Beto Rosijos caras suteikė Juod šaudyti iš kantiolių ir tai ' vis
biudžetu
6.000
dol.
gahme
drą
ar
atsako
jie
tam
musų
mastui,
(Chicago) šiais metais rengia visą
be pražudymo žmonių. Su tuom
kalnijos naujai patapusiam karaliui
U Iš Frankporto, Prūsuose, val kurį mes viršuj minėjom ir kurį siai pradėti encyklopedijos leidimą. MIRTIES CHICAGOS MIESTE.
eilę prelekcijų.
Prelekcijos bus
išradimu atliekama dabar mėgini
Rosijos armijos maršalo titulą, ši
džia
išvijo
maskoliškus
ak čia dar atkirtajame: T. M. D.,
Taigi, Draugai, Tėvynės My
skaitomos, kiekvieną šventadienį
mai
ar.t
ežero
netoli
Noriesbergo,
tokiu būdu Juodkalnija tapo, ga
torius.*
Eisenbei gą.
Lunkors- ietpo dideli ta.t'Aika Lttlf^lros or lėtojai, negaišuodami,
(Pagal "Tribūne”).
imkimės
nuo 3 v. po piet, Davis Square
lima sakyt; paimta po Rosijos Bavarijoj.
kį, Rosenbergą ir du broliu ganizacija, pr vato tarucuti snni daibo Ka* norit f turit lietuvių
Būrys
pasišventusių
žmonių Svetainėje, 45ta gatvė ir Marshgloba.
slanu. Išvijo juos užtai, kad jie
kalboje, Encyklopediją, prirašykite nuolat darbavosi Chicagoje per field avenue.
Į| Berlyne 27 rugsėjo dieną bu- turėjo paskaitas apie persekioji tautai užgan fd indeu. i svarbiausius
prie T. M. D. tik du nauju nariu. vasaros karščius, stengdamies su
jos kultūriškus reikalavimus.
9 spalių skaitys K. Šliupas, te
|| Peterburge yra statomas Bud- vo smarkus susimušimas palicijos mą žydų Maskolijoj, Leista jiems
Likkite sveiki, Mieli Draugai, mažinti vaikų mirčių skaičių ir ina: “Naujoji historija Pran
Koksai
gi
šiandien
svarbiau

dos šventnamis. Buddos ir kitų su straukuojančias anglių darbinin keliauti Prancūzijon.
sias mūsų tautai kultūros reikala dirbkite, kuom kas galite, skleisda jiamokinti tamsius tėvus, kaip ge- cūzijos revoliucija”. (Si p rtiek
%uddiškųjų šventųjų stovylos bū- kais Moabit distrikto. Policistai
mi, platindami mūsų draugiją, ne< riaus auklėti ir užlaikyti vaikus. eij a bus J. Elias svetainėje -k00-2
vimas ?
-4
darbininkų
malšinime
• šią atvežtos iš Chinijos. Kaikurie prie
atminkite, jog dirbdami draugijos Labjausiai tas darbas buvo rei So. Wood. St.)
Didžiausia
spraga
jaunutėj
mū

ir
kardus
ir
re
rusai pasipiktinę: kaip, sako, į Ro vartojo
naudai, dirbate visos tautos labui, kalingas tose miesto dalyse, kur
ri/
vos
kįlančioj
kultūroj,
tai
sto

16 spalių skaitys K. šliupas;
o
darbininkai
ik
sijos sostinę gali būt įleistas “pil volverius,
o
tuom pačiu ir Jūsų j>ačių ge gyvena lenkai ir lietuviai.
ka ENCYKLOPEDIJOS ŽODY
tema “Naujoji historija. Napole- i
menis,
kas
turėjo,
revolverius
;
jų
votas paauksintas Buddos stabas”
Kovą su vaikų mirtingumu ve
rovei.
Juozas Gabrys.
NO.
ono laikxs”.«
ir kaip gali būt daleistą atvira draugai per langus mėtė į pohdė “Kūdykių būvio pagerinimo
Nežinau ar reikalinga išvadžio
23 spalių skaitys Dr. Graičiū- 1
cistus
ką
pagriebdami,
net
degan

P.
S.
Pat
lab
gavau
atsiliepi

stabmeldystė.
komisija”, kuriai pagalbon atėjo
Į
ti ir prirodinėti reikalingumą mū mus nuo kelių mokslo vyrų, prie
nas; tema: “Liga ir sveikata”.
čias liampas. Sužeistų darbininkų
gydytojai, sveikatos departamen
Visus raitus Tėv. Myl. Drjoa rei- sų tautai Encyklopidijos Žodyno.
kurių kreipiausi T. M. D. vardu,
30 spalių skaitys J. J. Hertma[Į Kaip manomas visur, šiemet rasta šimtais; tarp sušaudytų yra žaluose, kuopos tr pavienio* ypatus
to valdininkai, ligonių dabotojos
malonės siųsti Ur-Joa L1L Kom. ua- Kokia kultūriška tauta gali apsi prašydamas pagaminti populiarišpavojingai
sužeisti.
navičius;
tema; “Turtų išdirba
už literatiškus darbus dovaną iš
(nuisus) ir pašalinės ypatos —
rlul ir redaktatiai.
eiti šiandien be taip svarbaus kul kas paskaitas iš įvairių mokslo
mas
”.
«.
LAUKIS,
Nobelio užrašo gaus garsus mas
išviso apie 500 žmogysčių.
Valparaiao, Ind. tūros įrankio?!
šakų T. M. D. nariams. Bet apie
6 Lapkričio skaitys KL Jurge- .
|| Rytiniuose Prusnose, netoli 501 Bnck Bu.
koliškasis raštininkas Levas Tei
£>itai kovai vesti buvo sume
Nerasime šiandien nei vienos tai kita kart pranešiu plačiai.
lionis
; tema: “Scenos menas: dek- ,
stoj, kuris savo raštuos stengiasi Minskiuo išdegė veik visas kai
tama “liuosos aukos” ir tik iš jų
maž-daug
kultūriškos
tautos,
kuri
lamacija,
mimika ir žaidimas”. |
ATVIRAS
LAIŠKAS
karus naikinti, peikdamas juos ir mas Zabiele. Sudegė 40 namų ir
buvo galima bent kas daryti. Bu
neturėtų
tokio
žodyno.
Mūsų
kai

13
lapkričio
skaitys J. P. Varkluonai
su
šiųmetiniais
javais.
- išrodinėdamas jų vodingumą.
vo įstengta apglėbti bėdiniausius
£mus keliems Tėvynės Mylėto
mynai ir gentįs latviai jau turi
kala;
tema:
“
Kiek
žmonės pra
Draugai, Ttvynls Mylėtojai,
distriktus, kuriuose daugiausia kū
jų
Dr-jos
sąnariams
svarstyti
engeria
visam
sviete,
Amerikoje
ir
įsitaisę
tokį
žodyną....
tik
mes
Nuvarėme
vagą
musų
tautos
|| Tarp Maskolijos ir Japonijos
Į Iš parodos triobos Bruxcly,
dykių mirdavo.
cyklopelijos leidimo reikalą, turi
išimtinai Town o f Lake”.
padaryta nauja sutartis sulyg ku iš Vokietijos skyriaus pavogė 39 kultūros dirvone, — išleidome vi tokio žodyno dar neturime
Komisijos darbininkai skleidė
20 ir 27 lapkričio skaitys K.
Kiekvienas lietuvis, jieškantis me pranešti, jog męs rengiamės iš visokiose kalbose raštelius apie
rios adibvi viešpatystės pasižada auksinius laikrodėlius vertės 30000 sus raštus vieno didžiausių rašy
leisti
trijų
tomų
encyklotema: “Naujoji Histoviena
kitai
neleisti
priešin- markių.
Vagilius suėmė.
Tai tojų mūsų gadynės. Atlikome, sa atsakymo ant vieno ar kito klau
kūdykių auklėjimą, ėjo iš triobos
nediją,
maž-daug
po
600
rija
”
.
kysiu,
jai
ne
milžinišką,
tai
bent
simo,
priverstas
j
ieškoti
encyklop.
gas
valdžiai
agitacijas,
taigi buvo du kareiviai. Sugrėbė juos
į triobą, pamokindami motynas,
4 Gruodžio Dr. F. Matulaičio
maskoliškiems mokslinčiams už- Hamburge, kada norėjo pavogtus pusėtiną darbą, pridėjom plitelę žodyno svetimoje kalboje. O jai puslapių tomas. Darbe yrą pasi suteik d imi veltui reikalingi! mais
prie statomojo ‘musų atsilikusiai tasai lietuvis nemoka kitaip, kaip žadėję dalyvauti keletas Amerikos tą ir vaistus. — Šitoks darbas referatas: “Kaip užlaikyti sveika
drausta vesti agitaciją iš Japoni- laikrodėlius parduoti.
tautai kultūros rūmo.
lietuviškai, — tai jam atsiein pa universitetų profesorių ir kviečia buvo tolydžio varomas per ištisus tą”; skaitys Dr. A. L. Graijos ir joje sau prieglaudos jiešma visi lietuvių ir kai-kurie lenkų
koti; Moskolija gi nelaidžia KoSkriskite
augštos,
prakilnios silikt be atsakymo.
|| 28 rugsėjo dieną Berlyne at
3 mėnesis. Beto buvo įrengta ei čiūnas.
mokslininkai
bei profesoriai. Ka
reos laisvės šaliningams pas save sinaujino mušis darbininkų su po- Kudirkos mintįs, pilnos karštos
11 Gruodžio skaitys Kl. Jurge
Yra tai didelė, labai didelė
lės lekcijų visokiose kalbose, 20
apsistoti. Maskolija jau uoliai pil licistais Moabit distrikte. . Susi tėvynės meilės. Jūsų, draugai. Tė spraga mūsų tautos kultūroje, dangi mūsų encykiopedija tetilps gerai išlavintų ligonių globėjų lionis; tema: “Beždžionių kalba ir
do sutarimą, persekiodama Mas rinkimai darbininkų buvo veik ant vynės Mylėtojai, tarpe.
kurią męs turime negaišuodiuni trijuose dideliuose tomuose, tai (nursių) kasdien atsilankydavo į kalbų pradžia”.
kolijoj apsistojusius koreonus.
18 Gruodžio skaitys Dr. A. L.
Tos gražios kningos lel»tos yra užtverti. Tai yra spraga, kuriąją Tėv. Myl. Dr-jai palieka liuosas triobas, kur buvo sergantįs kūkiekvienos gatvės kertės. Sužeista
šimtais žmonių, o tame keli ame ne tam, idant jas pasistatyti spin veržiasi didžiausia svetimtaučių keliai manyti apie išleidimą dide dykiai, suteikdamos visokius pa Graičiūnas; tema: “Būdas išsiplėĮ Maskolijos pakrantėse, prie rikoniškieji ir angliškieji laikraš toje ir jomis gėrėtis. Ne, drau ant mūs įtekmė, priniošdama ir lės. — dešimties, dvylikos ar pen mokinimus. Ant kokios dešimties tojiroo užkrečiamųjų ligų ir kova*
šais Batumą, naktyj apvirto ant tininkai, kurie automabiliuose no gai, jos leistos yra tam, idant did palengvindama lenkinimo, rusini- kiolikos tomų, — encyklopedijos, namų stogų buvo įrengta “Tyro su jomis”. .
Juodųjų jūrių didelė valtis kurioj rėjo prisižiūrėti mušiui darbinin vyrio balsas, “Kelkite!.... Kelki mo, ar vokietinimo darbą. Juo kas, žinoma, galima bus Įkūnyti oro stotįs”, kuriose dieną ir nak
Prie kaikurių prelekcijų bus
plaukė 43 kontrabandnešiai. Val kų su policija; ant jų policistai te!.... Kelkite!....” žadinusio anksčiau męs užtversime tą spra- negreit, ne mažiaus leaip už pen tį buvo gydytojas ir viena ar dvi taipgi rodomi stt-reoptišid paveiks
kiolikos ar dvidešimties metų. Mū
tis apvirto ir iš joje buvusių žmo taipgi šoko su nuogais kardais ir musų tautą iš miego, raginusio prie
juo greičiau užtvenksime tą
ligonių dabotojos. Motynos galė lėliai. Apie visokias atmainas bus
nių 23 prigėrė.
4
kelis sužeidė. Amerikos ir Angli dižių darbų, — pasiektų visus mu svetimos įtekmės sriovę, — tuo sų rengiamoji encykiopedija galės jo kiekvienoje valandoje atnešti pranešama laikraščiuose: “Lietu
pasirodyti už kokių trijų-keturių,
jos ambasadoriai prieš tokį pasi sų brolius lietuvius. Taigi kiek sveikiau bus mūsų lautai ir tuo
čia savo sergančius kūdykius ir voje”, “Katalike” ir “Amerikos
ĮĮLenkijoj, netoli Gradreško 50 elgimą su laikraštininkais pakėlė vienas T. M. D. narys lai pats greičiau mes galėjime sutverti metų, ir todėl dabar dar nematom I>alikti kokiam norint laikui — Žiniose”.
įžangą Dovanai.
reikalo su tuo gamintis. Tej)ai
čigonų užpuolė ant netoli esančio protestą. Kitų kraštų laikrašti skaito ir lai ragina prie V. Ku miosavią kultūrą, š
už dyką. Triobos, gatvės, užka- "Aušros” Dr-jos Pirmos Kuopos
tame
dvaro. Mūšyje čigonų su dvaro ninkai laike susirėmimų nepasirodė dirkos raštų skaitymo visus kitus
Taigi šiandien yri mūsų prie duodam tai užinteresuotų
bariai buvo išvaloma. Žodžiu, bu
Apšvietus- Komisija.
žmonių
žiniai.
tarnais užmušta šešios ypatos.
ant gatvių.
dar prie draugijos neprigulinčius dermė atlikti tą<sva«*bų mūsų tau
vo rūpinamos sveikatos dalykais.
“Lietuvos” išleistus?.
savo pažįstamus.
Bet, Draugai, tai kuftūrišką darbąįi
šitas darbas neliko be pasek
|Į Iš Manilos, 30 rūgs., pranešta,
Encyklopedijos žodynas turės
Į Užsimanę pikšt i aplink visą atlikę vyeną darbą neprivalome
mės. Tose vietose, kuriose veikė
“Aušros” amatų mokyklos ko
kad 5.000 kareivių yra prirengti žemę apkeliatti du portugaliečiai, ilsėtis sudėję rankas, nes neturim duoti trumpą k aiškų atsakymą
komisija vaikų mirčių skačius su mitetas s ubątoj, 8 spalio, rengia
įžengimui į Chmiją. Chinijoj vis Manael ir Bahalli, prigirė Turkijoj užmiršti, jog dar tik ineną vagą ant visų mokslo kBusrmų. Lie
mažėjo. Rugpjūčio mėnesyj, mir- masinį mitingą ant Town of Lai
daugiaus augąs judėjimas prieš upėj Iskotš, kurioj, nepaisydami nuvarėme, o juk musų tautos dir tuvą palytimieji dalykai, turės bū
tingiausiam, vaikų mirė 6% ma apkalbėjimui amatų (staliorysiėsy-v
svetimšalius.
žandaro persergėjimo, užsimanė iš vonas platus ir labai usnėtas. O ti plačiau ir smulkmeniškiau iš
žiaus negu liepos mėnesyj. Tur- mokyklos reikalo ir įkūrimui ant *
dėstyti Visa tokia žodyno laida
ir visai pailsę dar nesame.
simaudyti.
Gazo kompanijos akcijonieriai tingesniuose-gi distriktuose, kur Town of Lake naujos “Aušros”*
|[ Ant Filipinų salų, upės CaNoriu čia, Draugai priminti turės apimti daug tomų (10—12)
komisija nerado reikalo kišties,
gahan klonyj užkilęs tvanas iš
li Nesugauti vagiliai iš Milano Jums ir nurodyti, koki dar nau didelio formato; nemažiau 500
mirtingimas pasikėlė 45%. • Pir svetainė 4600-2 So. Wood st, kam
griovė keturis miestus, o tame muzėjaus pavogė daug brangių ja eilė musų laukia. Mes, Tė pusi, kiekvienas. pelnė. Iš to spėjama, kad gal moje rugsėjo pusėje komisijos ap pas 46 gatv. Pradžia 7JQ vai.
ir miestą Flogan, svarbiausią pro auksinių medalių ir senų piningų. vynės Mylėtojai, tvirtai tikime, * Taip suprastas Encyklop. žody
nuo ateinančių metų gazas Chi- žiūrimuose distriktuose mirtingu
vincijoj Ivabda. Tabako pflantajog tėvynę išganysime vien pei nas turės pašaukti prie darbo visas cagoj atpigsiąs. Chicagiečiai da mą sumažėjo 55%, tuo tarpu dis mitingai būsią dar surengti \Vest
cijos daug nuostolių apturėjo.
|| Amerikos ir Anglijos ambasa šviesą. Užtatai pirmutinis musu inteligentiškiausias Lietuvos jie- bar moka už tūkstantį pėdų gazo triktuose, kur komisija neveikė Side, McCormick apylinkėje, Nortb
kaip mokslo, taip ir dailės 85c. Daugelyj net mažesnių už mirtingumas sumažėjo tik 47%. Side ir Bridgeporte.
doriai Berlyne pakėlė protestus tikslas skleisti šviesą, platinti, ap
Ii Prancūzijoje ‘paliuosuoti nuo prieš pasielgimą Berlyno policijos
švietimą tautišką susipratimą lie srityje.
Chicago miestų gazas yia pigesnis. Mirtingumas rugpjūčio mėnesyje
tarnystės” ant laivų pačtiniai kar su šitų kraštų laikraštininkais, sutuvių tarpe.
Vienu didžiausię
rtes kanalu, ten kur komisija ne
veliai, kuriais buvo naudotasi per stojais automobiliuje ant gatvės
Birutės” draugija 13>
šviesos platinimo Įrankių yra knin- ti tikslą, kuriam jisai bus leidžia
Pastorius A. Wild Little, su veikė, sulyginant su liepos mėne
ilgus metus. Karvelių vietą už- prisižiūrėti ‘našiui streikuojančių
ga, dėlto pirmutinis musų drau mas — turi būti iliustruotas tūk erzintas ir pamišęs dėl savo moters siu, pasikėlė ant 45%, o pradė
ėmė bevielis telegrafas.
darbininkų su policija. Policistai gijos tikslas yra kningų leidimas stančiais paveikių ir žemlapių.
nesveikatos ir nebuvoj imu kartas jus komisijai veikti ir ten, tuo..
____ ..
*
.
.
UipULHC
su nuogais MUU413
kardais užpuolė
ant Par visą savo gyvavimo laiką nic
nuo karto namie, 28 rugsėjo d. jaus sumažėjo ant 6%. — Tai at
Jf Persijoj nėra jokių bravaru. į laikraštininkų ir kelis sužeidė.
sų draugija yra išleidusi eilę nauKas nori htrPti
nusišovė. Prieš nusišausiant pa•H r
CHINIJOJ GALĮS IŠKILTI
BOKSERŲ MAIŠTAS.

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

Tėvynės Mylėtojy
Dr-stės Reikalai.

VIETINES ŽINIOS.
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pagal J. Gnrauskio apysakos "Su- tikras nonsensas. Apart to, ta
*
1 TT1
simildamas
Aktoriai prie vii- motyna ir lošė, kaip tikra pajot- Ujiman, o .Vaivadas paliuojuota.
dinimo uoliai rengiasi.
žarga. Visada sarkastiškai šypso
josi, net ir tada* kada turėjo pa
m> »
rodyti susirūpinimą, šiųdviejų lo
S. L. A. 74 kp. savo bertainim q
“Dramatiškasai Rateli* ' 20 lap šėjų veidai buvo neatmainingi, o niame susirinkime, 2 d. spalių, nu
kričio d. ketina par<
i scenoje be to lošėjai nebuvo nieku dau- tarė prisidėti prie įsteigimo * So.
e f®
grau>kaip kalbančius, ir - mosikuo CHcUgoje lietūviskos ■ mokyklos,
“Mmdaugį”. Repeticijos j
jančiais manekinais. Mažiukas, lo kuri busianti įkurta prie lietuvių
sidČjo. šęs Kazerj, atlošė daug geriaus, žiū bažnyčios.
______ ____ i
rint bent ausįs nekaito. Merginų roKetvirtoji “Aušros”, prelekcija
ir Rūta, atlošė
bus 9 spalių d. Lietuvių Klul-e, gana gerai, vpttč gerai plė Pušis.
. 3149 So. Halsted st.*. Bridgeport. _ Lošėjai nemokėjo -savo rolių. REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Skaitys Kl. Jurgelionis; tena Sufleris kalbėjo taip garsiai, jog
Raišiui'T. M. D. reikaluose raš
visa publika žodžius girdėjo pir- tus reikia siųsti to skyriaus re
“Atskirų žodžių reiškimas”.
miaųs negu lošėjai atkartojo. - Iš daktoriui Laukiui.
Jis gyvena
rodė lygiai taip, kaip motyna savo Vafparaise. Apie tai garsinama
I
30 d. spalių* 2 vai. .po pietų, J, vaiką poteriu^ mokytų “Tėve mū kiekviename “Lietuvos” numeryje.
Kušleikos svet., 4558 So. Paulina sų” — “Tėve mtum”. Ypač juo "Lietuvos” redakcija to skyriaus
st., yra kviečiamas lietuvių Stoek- kingai išrodė tada, kada kalba raštų netvarko, šitas gi raštas išYardnose dirbančių susirinkimas, vieno su kitu tęsiasi be pertraukos, tikro nei nereikalauja talpinimo
tikslui sutvėrimo lietuviškos uni o aktoriai, vieton ūmaus atsakymo, laikraštyj, nes apeina tik Centro
Į’^CP'g^^iįi
jos. Kalbėtojai bus J. Schmidtas arba perkirtimo kitam kalbos, lau valdybą.
Perduotas jis Centro
kė, kol sufleris atkartos ir dar sekretoriui, kuris duos Tamistai
iš McKees Rocks, Pa.
garsiai pasakys “išeik”.
atsakymą.
Po vaidinimui vyrų choras gie
"K'tningo Gromulys Raitinyčioj” dojo “Marselietę", ‘ išjojo berne
c
—Oennell In tt Levi* Globs-Demrarat
ir "Trįs Mylimos” buvo lošta 16 liai” ir maišytas choras — "Tu esi
Prasidėjo mokyklos — berneliui reikia persiskirt su savo ge
kuopos S. P.,-1 spalio, U. of Ch. kaip kvietkelė”,“Broliai sukruskim”
rais vasaros draugais — Šuniukais ir kačiukais.
Settlement svetainėje. Lašintas, ir “Vieną dailę mergelę”. Cho
o net ir pačio programo sutaisy- ras gana silpnajL __
— Tamstos sūnus, kaip girdė taus vyno. Jos apetitas sugryžš
5 spalis Portugalijai revoliucijamas, buvo be jokio prisirengimo.
Prieš perstatymus vienas iš ve* nieriai streste karalių Manueli^. Dau jau. studijuoja filosofiją.
ir virinimo organai sustiprės ir
Va, taip tik sau parengta, kad kaip dejų paaiškino, jog dailė visiems guma kariumenės ir jureivljoa, pri
— Rodos, nes nieko nebesupian- vėl pradės veikti, kaip priguli. Sis
sijungę prie revoliucljonlerių, bombar
uo’s pasirodyti, daugiaus nieko. reikalinga, jog lietuviai prie loši davo karaliaus rūmus Lisabona. 4nt
vaistas, kurs nesenai dar tapo pa
tu, kai jis kalba.
Programe, paveizdan, net tokia mo dar nėra pribrendę, bet ilgiau .paimtųjų karaliau! rthnų likelta rea
gerintas,
pridėjus j jį daugiaus gy
publikai vėlavo. Lisubono gatvėse vi
begėdiška klaida palikta, kaip “Kw- pagyvenę ir męs prihręsime ir lie rš smarki kova, kurioje daugelis už
dančių žolių, pasiekia puikių re
Aš noriu ,pą0irinkt plaukus
ninge Gramulos Raštinyčioj” pa tuviai galės pasididžiuoti esą taip mušta kaip iš karališkos taip ir iš
zultatų vidurių, žarnų, kraujo ir
revoliucljonlerių pusės.
Viskas da
—
pasakė
ponia pardavėjui.
rašyta garsios raštininuės. Žemai pakilusiais, kaip ir anglai. Meldė, bar esą revoliucljonlerių pusėje. Su
nervų gydyme. Šito vaisto sutai_O kokia spalva tamstos prietės, ir "Trįs' Mylimos” parašyta kad publika atleistų, jaigu jie sa sižinojimas su Lisabona perkirstas,
žinios apie maištą pasiekė Londoną teliui patinka ? —je užklausė par symas yra patvirtintas valdžios.
kun. Hodur. Jiodosi lošėjai ir vo getus norus atsakančiai neiš- ir Paryžių tik per be*iel| telegrofa
V aistų sankrovose. Jos Triner,
spausdintojai nei to jau nežino, pildys. Taip, galima atleisti, bet Revollucijcnierių buvę Iskalnu labai davėjas.' Jis, MĮ, g*™ žin°i° 1333 1339 So. Ashland avenue,
slaptai viskas prirengta, taip kad valkoks veikalas kieno parašytas. Kad visgi neatleistinas perdidelis lo džia apie tai nieko nežinojo ir buvo- savo reikalą.
Chicago, III.
vakaro rengimas būtų sąžiniškiau šiamų veikalėlių darkymas, jaigu užklupta išnetyčių. Maišto Ernui k
suh'bos dat gerai nežinomo?.
Paprastas šaiogeiis. -- Tai tu ,
atliekamas, tai tokios stambios tas daroma su lengva širdžia ir
“B1RUTMT IR^FSTRA
tė“i” ork?tra STOJ* balino**,
gerą turi sirc
klaidos nebūtų įsiveržę. Lošimas be atsakančio stengūiKisLatlikti ant
teatru.ze Ir veselijcse, tnip-ct autaisn,
irgi be atbojimo atliktas. "Gramu tiek gerai, kad nebūtų gėda žiū “Darbininkų Viltis" 4*Mne nr. prn- išdedi geriemį eiMlams.
*nu« anvaikščfojtmama. “Birutės"
neša, jeg 50 rugsėjo tapo usdarj ta
Po/tliėięrnd —J), tie piningai orkMtra labai Mnka tea trumą, nes
los Raštinyčioj”, kaipo lengvesnis rėti.
*laha*k'y City lietuvių šv. .Juozapo
į
“
rl Paklus muzikantu ir /utaiao
trigubai.
unzny"a.
6v. Sakramentas LueJlas sugryš d vigu|
veikalėlis, išėjo vidutiniai, bet “Trįs
?!
<W)ku8
Palhioa* Ulp-ri
vuklečių-katalikų bažnyčių
atlit?an^ausla’ nes Hetuviškua šokius
mylimos” visai blogai.

a

Paklausiai Gautos Žinios.

-“Kun. Gramulos Rast.”, kome•lijėlė, parašyta neprigulmingo len
"Gudri Našlė' ir "Nutruko”,
ai vyskupo kun. Hodur. Čia iš buvo lošta Lietuvos Ūkininko”
vokiamas kuningas, jo elgimasis, Dr-jos artistų, 2 spalio, Klacel
.rkliavima^ mišioms, neapkanta svet. Sio^dvi komediji buvo at•arapijonų ztc. Veikalėlyje to vis- loštos daug geriaus, negu loštos
:o net, turbut, perdaug. Ypač ir S. P., 16 kuopos. Žiūrint bent
ošėjai, kaip tai pas mus papra ausįs nekaito.
“Gudri Našlė”,
sta, lošdamįi nepataiso autoriaus Gužučio jtlokažaislė, buvo atlošta
klaidų, bet dar jas labiaus pa truputį silpniau*. Pats veikalėlis
didina. Jaijgu Gramula būtų per truputį perskystas. Marazaitė, lostatytas truputį šviesesnėje formo šusi Menčienę, nejauną našlę, tu
je, tai butų išėję ir gražiau ir juo rinčią jau 19 metų vaiką, neišrodė
kingiau. Kavulis, • tai tikra fan senesnė už savo vaiką. Pagarectazija. Mat Gramula, kaip ten kis, siuvėjas, lošė perdaug negy
per pamokslą būk jo pačią nu vai, kalbėjo neaiškiai ir bailiai taip,
žeminęs, tai jis atėjęs ji veitė at jog maž-kas iš jo kalbos galima
šaukti, arba norėjo atkeršyti ir ga buvo išgirsti. Taipgi Samsonas
lop, susikabino išbandyti viens kito šnekėjo, tarsi pats sau \ ienas.
jiegas. Kuningas pasiliuosavo ir Brusokas atlošė labai gerai, pa
išbėgo policijos jieškotų. O Ka vyzdingai, jo kalba buvo stipri ir
vulis likęs kambaryj persirėdė ku- gerai girdima; judėjimai »r nudanirgu ir su gaspadinės pagclba vimai taipgi buvo neblogi.
pabėgo. Gaspadinė. verkė, kad kuKomedijoje “Nutrūko” labai ge
ningėlis iš proto išėjo; Gramula rai atsižymėjo Brusokas ir Kau
sugrįžęs su policistu, svečio ne- paitė. Kiti irgi neperblogai iš
. .rado ir tapo atestuotas kaipo su- rodė. Taip, kad ši komedijėlė bu
mišėlis. KuvuKs lošime nebuvo vo išpildyta priderančiai ir galė
pi i-lcrančiai perstatytas.
Kritiš- jo užganėdinti žiūrėtojus. P-ną
kūi’.isiame padėjime, jis nesijau Brusoką, taipgi Kaupaitę, be apsi
tė perstatomo vietoje, bet jautėsi rikome galima pripažinti vienais
komedijoje ir vietoj nusiminimo, geresniųjų musų amatorių-artistų.
rodė neatbojimą ir ar reikia ar
Pats veikalėlis yra gyvesnis ir
nereikia, šaipėsi. Čia tik tikrai geresnis, negu “Gudri Našlė”.
gerai atlošė senutės rolę J. P.;
Žmonių buvo kupina svetainė;
Gramulos rolės lošėjas perdaug jie neperpavyzdingai
užsilaikė,
Neaiškiai šnekėjo, lošė nepcrblo- šnekėjo, ūžė — sunku
ką buvo
giapsjai.
girdėti nuo scenos.

t

‘‘Tris Mylimos”, Žemaitės komedijėlė, buvo taip netikusiai atlošta, kad blogiau vargu kas ir
atloštų. Veikalė’is, rodosi, neblogiausias, bet lošėjai jį taip sugadino, jog iš visko išėjo tikriau
sia nesąmonė Blogiausiai atlošė
J. Ūktveris, Liudviko, vyliugio rolę. o taipgi J. M., motynos rolę,
ūktveris vis^ laiką labai nerima
vo, judėjo, ir be sąvokos mosavo.
Meilumo pas jį nebuvo nei už
triskatikj. Argi be reikia paikes
nio dalyko, -i— be mažiausio mei
lumo ir švelnumo turėti tris my1 iimas. kurios už jį net muštųsi
ir jam darytų viską, ko tik jis
geidžia. Tai visai nereališka ip
visai negalimas dalykas. Ar kas
girdėj<. me’luočiij šnekant meilės
tkiius sarkastiškame, atstumanSne tone? Ar kas, kaip svietas
gyvas, girdėjo reaiiškame gyveni
me sakant “mano matutė nusi
džiaugs pamačius tokią gražiulėię”
į savo numylėtąją tokiame tone,
kokiame butų pasakoma: “o tu
netikęs sutvėrime, kaip aš tavim
bjauriuosi”. Ponas Ūktvėris to
kiame tone kalbėjo apie meilę.
T >dėl yisas pcr-tVyivas išiodr tik
ru darkalu, visai nepanašiu į kokį
nors atsitikimą. Motynos rolę lo
šė vyras. Galima persistatyti ko
kia raganautoji motyna išrodė, p
visgi į ja įsimylėjo “jaunas, gra
žus’ vaikiras ’, u4 kurį vaidinosi
jos. jaunos grąjięs' dukterįs. Tai
iit-..
4'lio ? -

FAashiuęlone kalėjimų suvažinvims
2 s pūlių pasakė kalbų Rusijos kaiėjiAnot jo. Ro
mų atstovas Krculev.
sijos kalėjimai ners taip blogi, kaip
apie juos rašoma.

5 S(ialiu tcleg.ufu pnrcštt. Jog
Peterburge laikraištis ‘•Novoje Vremla"
pagarsinęs būk garbus provokatorius
E. Azefffcs užmuštas Weisbadene.

Varšavoj 30 rūgs, prasidėjo elektrlkinių tramvajų tarnautojų streikas.
Streikų veda .wci|aĮistų partija.
~
. . Rsh
Kalnujam i 40 rublių algos |Į ničues|
ra
Policija areštavus streiko vedėjus.

Iš Cerlyno pranešama, kad Išva
žiuojąs Amerikon t reichstago laniryi
socialistas dr A. SuHlehum. *Ąme
rlkcj ketinę skaityt lekcijas n ’le socijiliškas reformų*'.''.

New Yorke 3 spalių ties 11 Ir 24
gatve ištikę didelis gaisras, u»..e4inęs
piltų kokių tr'Ju aarų.
žmonių apdegė.
N uolienų e. j i.)ie
3i.i5vv.uoo.

- Žiūr* bemefls
| panelę,^,
Žiūr’ panelė
J bernelį,*’ bi
Ir jų akįs jrasklegę,
Mirguliuoja, Mirguliuoja....

Ein’ bernelis^ ?»-»-►<
•ir panelėj“',.
Po paūksne . .
Tam sodnelyj.
Ir jų rankos susinėrę
Nerimuoja, nerimuoja.

ketvergals —
vai vavi J
* p ■®<vergal8
nuo 7
vai. vak Jki 9 vai. vakaro; subatomis nuo •« V«J- rak. lt4I
-į®"°
iki 19 vai. vak
Sekmadieniai* ^uedėldientalM
nuo
4 vai. dieną iki 6 vai. vakaro.
laikraščiJi0! 3‘a?daBl
lietuvių
*kra4$!a 4r k”ingo«. Skaityti galt"iii Pad ‘Un* kn,n<ync ir namo neš-

Pe'orburje 3 spalių
plrtiroilc
spaudoj L. Tolstojaus protestas prieš
žydų persekiojimus.

3 spalių dienų CMr.iioJ. PiLinc. su
sirinko imperijos senatas — pirmoji
zironln atstovybės ^rflalga ChinijoJ.
kunigaikštis Pu Lun kalboje atiden
giant senatų minėjo Chfnijos atgimi
mą 1915 metais žadama sušaukti ir
parlamentas.

APGARSINIMAI

JUOKELIAI

3-čia "Austoj” prelekcija buvo
skaityta Dro Graičiūno, temoje
“Budas išsiplėtojimo užkrečianiųjy ligų ir kova su jomis”. Prelegentas skaitė apie įvairias ligas
ir įvairius būdus užsikrėtimo jo
mis. Tačiaus pati prelekcija, nors
privalė būti lengva, įdomi, bet ne
pilnai toki buvo. Aiškumui kliu
dė perdaug supinti sakiniai, dau
gybė nereikalingų žodžių, ne pa
gal kalbos taisykles surištų, pav.:
“dėl vaisiiįimosi perams limpančių
ligų”> “Sami specijališkai atsitiki
mi”, “padaro dievaitės giltinei pagelbininkams” etc. Skaityme buvo
daug aeviėtoje daromų pauzų bei
netinkamo žodžių akcentavimo.
Negalima pagirti ir to, kad pre
legentas skaitė savo tarmėje, o ne
bendroje literatiškoje. Kas-kas, o
prelegentai, kalbėtojai ir inteligen
tija privalėtų vartoti literatišką lie
tuvišką kalbą.
Klausytojų buvo apie 50.
26 d rūgs, buvo Vaivados byla,
už perrėžimą savo pačiai vidurių
su butelio stiklu, kurią jis būk už
tikęs su V. Gedminu, pramintu
“Ceteneušu”. Vaivadas tapo nu
teistas šešiems mėnesiams kalėjiman ir užmokėti 25 dol, 't eismas
nusprendę' ’įaugu , butų-^patėmyta
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Kauno gu> , prieš 5 mėnesius gyve- kanč-ų
no, Georgetovrn, I1L išvažiavo | Chicago gegužė* mėnesyj ir nežinia kar I
prapuolė Kas apie 1| žinotų prašau.
|

musą dirbtuvių:
1922 3o»dh Halsted st /
12! Marint st
212 Ma.ket st

duoti žinią žendau padėtu adresu
A* prisiųsiu pašto išlaidas ir padšHART SCHAFFNER A MAPJL
kavonę.
Į---------------------- į------------ m--------------- VlnCGEO^GETOWN, 1LL.
Reikalingas duonkepys, gerai suprantąs duonos ir keksų kepimą Itei■'■■r----------------------- ----Ikalingas ir antra* duonkepys, gerai
Pajieškau savo draugų Lauryno | mokąs du«*ną kepti.
T_*
Turi mokėti
Kapšo, Vincento Janulio ir Adomo Į !*nki*ką arba anglišką kalbą. Kreip__ , kitas šiuo adresu:
____
11748
Pupelos, plnntab j*e gyveno pitta11748 Michigan
Mkhigan
bnrgc P-7 dabar nežinau kur. Vist***. ir
——*— III.
Keusingten,
Kauno gub.. Raguvėlės par. Jie pa
m
ti* ar kas apie juos žinotų malo
nės duoti siūlą šiuo adresu:
Povilas Masells,
, I
a
a
■-*
«
.1
4733 80. Paulina st,
Uhitajp, IU

t

r—

Allt PardaVlITlO.

Pajitakau Juozo Kurnėto. Suvalkų.! Parduodu rakandus ir pečių. Knrfprub.. Vyžtyčto mltato.
Kovo m*-Į kitas Šiuo adresu:
4
nrayj atkeliavo ii Lietuvos, ale darMnu Joihe8
bo čia negavęs išvažiavo Chicagon; 13435 Emerald are.
Chicago. III
atrašė vieną gromatą, aš rašiau jam į
atrašė vieną gromštą. •* ra*um jam Į—J'
-------------- ---------------—H------ -—
kelias, bet sugrįžo atgal.. Norėčiau Į Parsiduoda 3 . gyvenimų mūrinis
patirt tikrą adresą, meldžiu pranešt i. I namas, 4 flatai po 5 kambarius kiek. Jonas Mickevičius,
viename; apačioj krautuvė. Yra ga
ili 7 North Water st, Kevanee, III. Ižas ir. vanos.
Parduodama, ne* iš__________________ _ _____________ :____ važiuojama atgal | tėvynę. Areudos
<
.
15.500,savastis verta 312OOO
Kreip- Pajieškau savo vyro Jurgio Grėb- Įkitta:
8t Kristopa, 3042 Archer
liūno, paeinančio iš Suvalkų gub., are., Chicago, III.
Seinų pav., Seirijų parap.. Akuočių
kalino.
Dvylika metų Amerikoje
b--------- ,
* it n i..u gyveno MuVlrin. Pa., iš ten Į Parduodu dvi stabas murinės abiaxvs/iavo -Chiistopher. IR.; plauksi Idvi ant 2 lubų; viena yra labai getamsu* rn«*i, fu ūsais; tugščio pen-Į roj vietoj bizniui, o antra apgyvenikių pėdų ir pn*ta. Jaigu kas žinotų mot,
Vlncent Maczkovek. 2014 —
apie jį, malonės man pranešti tokiu 113 ith st., Indiana Harfeot. lad.
adresu:
1
'• Ona Giėbhutilenė. * ’
j Į Pai siduoda bučernė ir grocernš
P O. Box 77,
Athertou, Ind.
didelėj lietuvių kolionljoj ant Bridge| port’o. Biznis kuogeriausia išdirbtas
Pajieškau savo švogerio Juozo Ra- per kelioliką . metų
Prieznstis paršalčio. Paeina Iš Suvalkų gub., 8e-įdavimo — savininkas perka lauką
napyita pav., Prienų parap iš Prie- Į su
fauna. . Gera vieta lietuviui,
nų mieste
Pirmu gyveno Pittsb ir- Kreipkitės adresu: Aleksandras Dulge. Pa , girdėjau dabar išvažiavęs j cas, 2248 Illinois Ct '
Illinois valstija.
Tnri.i svarbų rei
kalą.
Meldžiu duoti žinią ši to artParsiduoda ' Groeerne ir saldumyadresu: '
.“U krautuvė su arkliu ir vežimu.
J. černJaučius,
rV'rst
tUton. U*
Ant S metų arenda pigi, lietuvių, ap
323 "VVistjer st
V
._ Pi
------------.
gyventoje apygardoje, vienas blokas
nuo lietuvių bažnyčios ir mokai ai nes,
gera
vieta
lietuviui.
Kreipkitės,
Pajieškau savo brolio Antano Ju2214 W. 23rd PI., Chicago, III.
džio, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių oarap.. Bakučių kaimo. 4’ met-.ii
Ame ‘koj, 2 metei atgal gyveno Clii-Į Par į įduoda sati’inau; su namln ais
caguj, dabar nežinau kur, turiu s»ar- rakau lala labai geroj vietoj, lietubu reikalą. Meldžiu duoti žinią siuolvių apguientoj. Noriu važiuoti atgal
adresuį Cahfonila.
Prašau kreiptis šiuo
Dominika* Jud e,
adresu: 3428 Auburn avė , Chicago
3604 Deodar st
Ind Harbor, Ind■
-

'

OW!MELAJrt£3 AMT
nELAlMllĮ H K v£1l
teks m ak Plazdu nuo
PAČIOS!
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II

Pardavėjų Susid
n ? •
“^ioj, 9 spalių
"417 i? n ,
Turner
84L So. Halsted st Pradžia 5 vai.
VBk.
Įžanga 25c. — J alau geidžia
te Unkvmnl. gražiai laikę pndeMJ „J.
užmikite i teiti |
u’^
bus vienas didžiausių balių, koki jus
Ubiite*
nusis-

Lletuvfekoz Teatraline*
„Ned'4icb 9 s.ialio
C 8 P‘ 8 Svetainėje,
M*v
'Vn 18th "U Urp F,Bk ,r
iriL.
Z1*1*1* *nt eceno.
5 veiksmėee; “PonU8 lr Mu.
4!‘A1 •
Tratraz prvudės 5 vtl vak
T4fcxs<q k:Un<«: 25c„ 50c. ir 75c. ypa

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Jo
no Matusevičių, paeina iž Suvalkų j
gub., Sintautų vai., Lukšių par., švediškių kaimo. Jurgis prieš 12 metų
gyveno Mahauoy City, Pa., Jonas bū
ro nuva/iiivęs pas jį.
Paj'eškau talp-gi pusbrolio Antino IkUl
Dūme***. Zyplių vai., Lukš.ų pat.,
Germelių kaimo. Turiu svarbų rei
Gailina gauti
kiekvieną savaitę
kt. lą. Jie patįs tr jų draugai teiksis
“Lietu vą” už 5c. pas šiuos agentui:
duoti man žinią šiuo adresu:
Vincas Matuseviėia,
. -,
• Brooklyn, N. Y.
490 Green st,
Anscnia, Conn. g. Fromas,
73 Grand Street
_______________ —-------------------------------- Ant J ankauskas,
65 Hudson Avė.
Pajieškau Vladislavo nevedinsklo. I : -

gauti “Lietuvą.”

i

Kauno gub.. Raseinių pav., šidlavcs -• Mliewaki.
124 Gr«nd st
258 Wytui Ate.
parap.. Palukuos -kaimo.
Ketvirtas) S. Simanavičius,
mėnuo
kaip
atkeliavo
Amerikon.
BALTI MORE,’ MD.
' ‘
L5.xoHy.ian. MGdziu duoti žinią šiuo
Jei n Louis.
657 W. BalUm.r^ R.
.ui-esu:
.
J. Zebrauckas,
112 N. Green St
A. Flokšt’s. .
343 E. Kenaiav„ Kensington III.
BROCKTON. MAS&
J. Pocius.
175^ Ames St.
Pajieškau
Kazimiero . Povylaičio,
KnuiiO gnu, Šiaulių pav, Gruzdžių
Chlcago, III.
par.. Karvelių kaimo. Jau 13 metų
1607 N. Ashland Av.
Amerikoj, buvo Lorain, Obio.
Ju> P. M. Kaltis,
M.
J. Tananevlče, . 670 JW. ISth St
pats ar kas kitau malonės duoti ži
nią sekančiu adresu:
,
ELIZABETH. N. J.
Vincentas Steponaitis.
l<07 N. AJilend a*o.,
CMcrųOv Iii-1 D. Dočkus,
211 First 84

1

JERSEY CITY, N. J
gub., Šiaulių pav., Radvylišklo mie
Aat Rėklaitis,
234 Way»a 3t
stelio.
18 metų matėmės Chlcagoj.
J algų kas apie j| žinotų arba jis
____
pats teiksis praniešti man Šiuo ad-1 *
Lawrence. Mase,
resu:
A. Ramanauskas,
101 Oak Street
Kazys Bite,
I
Westville. III.
Montetto, Mara.
. gJyra sutaisytą U Kiku
Pajieškau savo kaimyno Franciš- B p Mlszklnis.
35 Arthur 8L
baudžiavos nuo 1853 m. Iki 18ū€ m kaus Monkevičiaus (Monkus), Kauno
40 Ariaar su
Joje aprašyta visos nedorybės ponų,
kaip jie elgesį su biednais žmonėmis
New Mav*n, Conn.
Kotna., kur|g atgtianuvs.
užga
J. J. Vaitkevičius,
227 Chapal St
nėdinta*. nes pamatys kokius vargus
kenie senelis!. . Laike permainų sce
Phllad*lphl«, Pa.
nos, bu* dainos Ir dealiamacljos Vi«as pelnas nuo teatro eis.ant nau
dos įsteigimo llett.viško knlngygo. TrReikalinga 10 užbaigė jų, siuvėjų
Portland, Oreg.
<lėl užprašome visu*, kurie myli moks
lą ir apšvieti, atsilankyti | ši teatre rankomis bet stryguotojų, 15 siuvėjų Jobu Browman. Brovman News Co.
moteriškųjų drabužių.
Kreipk k ė® |
tuoml Pažibėsite mums
|vykdyti taip svarbų užmanymą. Su Unity Skirt Co., 209 State St, Room
SAN FRANCI8CO, CAL.
506.
godone,
Komitetai.
Foreiim ft Domestic News CjL
Foot of Market St.,
”
Reikalaujame 15 siuvėjų prie mo
SEATTLE. WASH.
'
teriško darbo — apsiaustų ir sejonų.
- Int< rnational News Agency*
Meldžiame kreipties šiuo adresu:
102 Washington St.,
Liudvikas Kasparavičla,
3129—3131 Wentworth avė. Chlcago,
Al Petras Grigula pajieškau savo
tėvo Povilo Grigui o 10 metų Ame
vičla, 16 Mllbury Slreot
rikoj; pirmiau buvo Pittsburge ant
Reikalaujame 3 kriaučių mokanuskas,
M MHbury St
allgtnu 8 metus, o dabar nežinau čiu moteriškus apsiaustus siūti.
kur. Paeina iš Kauno gub. Raseinių
J. Szkutas. .
pav., Rletavos parap., Purvtlių kaimo. 3301 So. Halsted st,
.Chicago, m. u 1 1
Labą! meldžiu duokite man žinią šiuo
adresu:
%
Reikalauju 10 kriaučių prie mo- 44T
ApFAf-|fo<
P. Grigula,
JL-rlCfUUVUo flgCIlLcll
6211 Wabash avė.,
Chlcago, III. teriškų drabužiu suvimo _ ir viena
prlmieruotoja arba fiterio ir vienos
išbalgėjo*. krelpkitta adresu:
Pajieškau pusseserės Elžbietos Ga
J. K. 8vilow.
I Lyti Lietuvą” metams ar pusei
ri jonyčios; girdėjau, kad keturi mė 1765 Ogden avė.,
Chicago, III. Į
ir; užsimokėti.
nesiai atgal atvažiavus Amerikon.
Pajieškau talp-gi draugų Jono Petjanušas keliaujantis Agentas
kausko, Jokūbo Garijonio ir Petro REIKALINGI DARBININKAI Į ŠIT'po Illinois valstiją.
VfcJŲ DIRBTUVES.
Augštakalnlo. Nežinau tik kokio pa
Siūlių prosuotojal ir suprosuotojai
vieto Augštakallua, visi kiti Kauno
Breoklyn, N. Y.
j rub., Panevėžio pav.. Biržų parap. prie kelini’ gali rniti nuclatiuĮ re-|
ėjus,
jUO Grcad St
Jie patįs ar kas kitas apie juos ma rišusiai apmokamą darbą by kokioj J. t.
lakas,
298 South ist 3iš sekančių o'rbtuvių:
4. L
lonės duoti žinią šiuo adresu:
ta.
262 Metropolitan Av.
1922 South Halsted st
Uta
Jonas Garijonis,
135 Market st
111 Harber aL,
Aberdeen, Waah.
2^2 Markai st
T
261 Market -t
.
U Gasrlis,
1834 N. Castl* Street
Pajležkau savo vyrą Juozapą DoDirbtuve* yra zvslk!awinl |taiš»- Įviacas telvta,
608 Bo. Pace st
bolinsk|.
25 motų amžiaus, paeina tos. Hart Schaffner
Mara.
iš Kaušo gub., Raseinių pav.. Šila —---------------------------- --------- -------- ■ ■ .... ..
} . Chlcago. III.
le* parap., Panaročio kaimo. 7 mė
Į SIUVBJŲ DIRBTUVES REIKALIN- J. L Bagdžlunaa, 2384 S- Oakley Av<
nesiai kaip atvažiavo | Chlcaga 1*
Lietuvos; prasišalino nuo manę* pirm OI DARBININKAI PRIE KELNIŲ. Jonas I^audas, 1613 So. Halsted St
Reikalaujame operatorių, kilėnių Zen. Jnfcyicra,
118 E- HBth St
dviejų mėnesių, palikęs dideliame var- siuvėjų, elalUojų, rankom siuvau, Į And. Ja£»yi&a,Tr;
BKas J| žiuotų ar jis pats ma
išbaigėjų. stryguotojų, guzikų siuvėjų, Vtee. Maka.
M
ita duoti žinią šiuo adresu:
apkarpytoji*. ’FrjtyrusięDn darbiniu- Geo. Pupausky,
1112^8. Leavitt, Si
Juzefą Dobilinskienė, po tėvais Juškavičaitė, 4514 Bta' Paulina etreat

Reikalavimai

■
f
?

Pajieškojimai.

KAIP ČIA FKDAHYT?
TĄ 3rtIČKE, TOLIAMS

4

AŠTUNTAS METINIS DIDELIS
BALIUS

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS

, DIDELĖS PASEKMĖS.
■ Męs galime susekti iš historijos šimtus pavyzdžių, parodančių,
kaip nedaugeliu kuo dasiekiama di
delių pasekmių; bet ir kasdieną to
kius pavyzdžius galime matyti
ypač atsitikimuose su ligomis.
Sunki liga gali būt išgydoma, di
KALĖJIME.
delis skaudulys gali būt beveik
Senis — Įdomu, ką dabar jie ant syk sustabdonflas tik keliatu
dožų gerų vaistų. Žmogystė, nu
su mumis padrys?
stojusi apetito, nusilpnėjusį, pra
Jaunas. — Tur būt pakars.
Senis. — Tu jaunas, tai tau nie radusi energiją, labai tankiai gali
kai, ale aš senas tai nebegalėsiu atgauti sveikatą, išgerdama Tri" karnerio American EJixiro iš
to pakelti.

............... ...

Juedzenčk),Įlite gauti darbą kokioj norint i* *•>

Draugijų Reikalai,

dienomis ir valan-

Glūd. b-'—elis : '
ir p ’sįTam tamsu Gm
tam soln.*J.
Ir jų lūpos užsimiršę
Tik bučiuoja, tik bučiuoja. —

Aleksandre

Pai !kubink! — L
—
Savininkui
išvaTajieškuu pusbrolio Izidoriaus Wo- žiuojant iž šio miesto parsiduoda laluuct'jUFkio. Kauno gub. Telši'; l>av., |ba< pįgiai naminiai rakandai
MstvMosėdžlų vai*., feates par., Diksodžlų ti gaji
“
•kas vakaras
‘
įima
nuo 6 iki
kaimo. 9 ar 10 mėnesių kaip Ame- 9 vai. arba nekėlioj po pietų, šioje
F rašau, duoti žinių 4iuo ad-1 vietoji i:
K** turėjo “Bl rikoj.
3106 8o. Halsted st., (ant
™ ėLlr{>r,t,eTr’ baJ,°le ar teatr« vie resu:
,
[trečių lubų iš užpakalio);
ną syk|, tai jau ima Ją visados __
Antanas Vrolenczauskis,
B» reikalais kreipkitės:
48 Albomarlo st, Baltymore, M. D.
Ks. Struniskis,
Auomon (randon\ atsiduoda krau. .
.tuvė, tL-7
•ma * u
Phone Yards 1U8
tinkama grocemei ir bučernei,
3215 Auburn are.,
Chicago, m.
Pajieškau savo pusbrolio, Juozo že- su butu.
Yra ledams skrynia, kam:.ičii>, S • valkų g»b., Senapylės par., padės, lentynos Ir viskas, kas reiksKlebiškio gm., šiolišių kaimo
Ke- pinga minėtam bizniui, ifVieta apgy
turi metai Amerikoje.
Pirmiau gy- venta nėtu
______________________
vfų. Biznis yra čia buvęs
veno Waterbury. dabar nežinau kur. per keturis metus ir apleistas dėl
Prašau man duoti žinią štpo adresu: Į taisymo namo. Randa pigi. Prašom
Antanas Krnvetis*'.-^^ Lįį. Į kreiptis šiuo adresu: 950 — 31 pi.’
P. O. Box 311, .JtartshorffiįyJkl. Namo savinirkns
savinirkas gyvena
gyvena SU9
5110 80
8o.
_____________________ ‘
Morgan st Chicago, 111

LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA
3149 So. Halsted St Chicago,

Sėd, bernelis
,»
ir panelė
Po krūmeliais
tam sodnelį—
Ir jn širdį* pakutentos
Tik plasnoju, Įtik plasnoja.

Palleškau

K*

•

i

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Bartkevičius, 877 Cambridge St

GRAND RAPIDS, MICH.
Juoz. šilkas,
42 W. Leonard 8t

i- 7Akiu ligos.

Box 195.

HAP-TFORD, CONN.
Kar. Leoevičius,
40 Mulberry st
Herrln, llllnola. ■ ‘
J. T. Adomaitis.
Box 708.

Ant Shukis,

>
1

i
>
1
I

INDIANA HARBOR. IND.
B Yaaiulia,
3604 Deador SL

J.

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas,
1

*

!

178 Ferry Straei

V. Ambrazevičių

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
J. G. Miliauckas,
1811 Wbarton St

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumaviėiud.
38 Austln

Pataršo*
A. Va;Tšksvičlus.

70 Lafayatte St.

Prttston, Pa.
Ąd. Bendinskas,
42 Chesnut SL
8l
J Kazakevlčia,
103 Kv.

Ptymouth, Pa.
m,
345 S. Rlvor 8t

turi akių nesveikumų, kurią visai
nežino, ir sirgdami
Irgdami nejaučia skau*kausmo ir nl okio nesmagumo, bet
jte tori ne iiotl akinius, kad ilgei*
bėti savo regėjimąateityj.
.. Hokslinio laipsnio okulistas

.. .,

S. GINS BUK G

KSAVERAS STRUMSKIS
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS
AGENTAS.
Jis lankosi valstijose Connectirut ir tyassachusets it turi musų
paliudyjimą. Pas jį taip-gi galima
užsirašyti “Lietuvą” ir duoti pi
ningus ant tavorų Bridgeport
Clothing Storo, Oi mes viską pri
siusime ką tik pas jį apsisteliaosite.
A. Olszewskis “Lietuvos” Išleist.

ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
. Mokiname visokių šoktų angliškų
ir lietuviškų, taipogi tokių, kokių
dar niekas iki Šiol nešoko. Užtikrinam, kad, išmokę pas mus, galėsite
šokti by kokioj publikoj. Mokiname
be skyriaus — jaunus ir senus.
224 Athens Stresu Mokiname tris vakarus per sevaitę:
N. Gandrelius,
28
W.
Broadway
J. G. Gegužis.
utaminkais. se vedomis ir ketvergais
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite i. svetainę 3119
gprlngfield. HL
Chicago, III.
G. Tachllauckas, 1317 W. Jefferson SL So. Morgan st.

Shenandoah, P ta
T. Kryžanaųskas, 38 E. Centre
Union City, Conn.
65 Brennaa
D. F. Eimaltis,
W.

Jurgis žemai’

Conn.
39 W. porter 81
834 Bank

War3Mter,

Simonas Kvietkauskas.
Kasys Šeštokas.

Nauji llHzlkoliszkl Veikalai.
Lietuviška muzika. ČESLOVO SOSNAUSKIO.

V. Sąsiuva. UŽMIGO ŽEMI. Su
statyta vienam balsui, fortepianui pri
tariant žodžiai Malrionlo. Peterbur
ge, 1909 m. .................................... 50c.

No. 799 Vytauto koncertinis mar
šas, muzika pijanui. Atminčiai D. L.
K. Vytauto pergalėjusio kryžeivius
ties Žalgiriu 1410 m.
Sutaisė P.
Stankevičia.
Spausta Leipcige 1910
m., 3 puslapiai muzikos. Kaina 60c.
VI. Sąsiuva. Ta pati daina UžMIio
žEMfi.
Mišriems
balsams a
capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

DAILIOS GROMATOMS POPIEROS
50 gatunku su visokioms dainėlėrnis gražiais skaitymais ir dailiais
konvertyis tuzinas iž“ 25c. arba 10
tuzinų su konvertais 81.30 su prisiuntimu.
Geriausia
PALANGOS
TRAJANKA 30c. Reikalaujame par
davėjų ir duodame garą pelną. Kataliogus siunčiame uz 4c.
M. žukaitis.
119 Hrdsrn avė.,
Rocbester, N Y.

katallofą, didiiausią
Itotaviteoj kalboj, M
dideli puslapiai. Jame
telpa a pralytu ai suviri
KO lUų. vyrų, moterų
ir ra ik ų, pasako nuo ko
jos prasideda, kaip)as
pažinti, kaip nuo jų
apsisaugoti, kokia* gy
duole* naudoti, kiek
jo* prekiuoja ižkur jat
jantL Paveikslai ir pre
kės yvairių kvepiančiu
ir gydančių mulių. Pertumų, Elektro-gydan
Cių aparatų, Roberi
li lų iklirbimų, Moną.
Painų, Štukų. Brukuo
jamų Malinčli'ų, Ar
■tonikų. Koncertinų.
Britvų, PuTlnčeTonlų
ir limta! kitokių kok
Batu reikalingų daly
kų. Uklrpk litą apą*&
slnlmą Ir prlsiųsk mum. o tuojau* gaust vUaldy
tU kataliogą.
John L Hagdxiun“- Prof*

No. 233. 4 kam barti
Geroj vietoj.
Kaina

25x125.
31.6M.

No. 1230. 2 lubų, _
medinis namas, 2
gyenhnal
— i1 — 5 r. 1 — 4 r. Lotas
24x125. 1Randos neša į metus 8216
Kaina .
.77?.*
I......
77 .'.T..... L. 81.700,
No. 156. 2 mediniai namai, 1 — f
Lotas 31x147, kampinis
82000

M

]
,
’
j
,

A. Olszewski

3252 S. Hnlstnd SL,

Nuo

i 43-czios iki 39tai gat

: Lotai po $290
IR VIRŠIAUS
* Lengvas šmokestis. Paskolinama
i pinigai pasistatyti namams ko*
kiemą norint.
Šitoj subdivizijoj namai yra visi
eražųs. Tai bus gražiausia apsigyve
i nimui vieta pietvakarinėj dalyj, išroI ii o kaip koks parkas. Vanduo, srutų
nuovados, gazas, šaligatviai, medžiai
Gražus dviejų fialų namai galim,
I įuojaus užimti po 83.000 ir viršiau,
<
< mėnesiniais išmokesčiaia
i Keturios karą linijos: “Archei
i imits ’, Archer 38th”, “Chicagi
Lawn" Ir nauja “Kedzle Av.” ei
nanti kiaurai.
.
Važiuokite by kokiu karu ir per< sėskit ant “Archer Av.-LImits.”
J Ofisas ties lotais kampas Archet
t ir Albany Avs. netoli 43 gat.

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą
Krzyrų (Kortų). Ar toki burtiniu
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
eime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, -kurie pas tokius
burtininkus lankosi įspėjimui savo
ateities ar laimės ir moka jiems už
tai po kelis ir po kelioliką dolierių
Garsiausia ant svieto burtininkė bubuvo tai pone LENORMAND Pary
Žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
ir kiekvienam jį ateitį įspėdavo.
Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazy ros pateko į svietą ir
šiądien jom i naudojasi garsiausi bvie te burtininkai. Ir kiekvienas, kas ja: I
turi, gali su joms įspėti ateitį tei; H
gerai kaip ir burtininkai: šios Ka ’
tyros su pilnu išaiškinimu lietuviš <
kojo ir lenkiškoje kalbos^ kaip Ja> J
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra daba; <
gaunamos musų štore. Kaina jų 50c. ? J
»
šios Kazy ros yra geriausia bovykl; ; J
iiuozame laike ir su jom, ne tik save <
bet ir visus kitus geriausiai nub* j
.
.
...
'vysi šeimyniškuose ir draugiškuossusi rinklu-.uose.
i
' Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
<

H. H. WALKER & CO.

SALIUNAS
Užlaiko šalt j alų, gardžią arielką,
kvepenčius turkiškus cigarus, ir
inporluotus gėrimus. Čiaaleilan-

kę lietuviai ras mandagioa pat a r
navimtM ir gaus rodą dykai. Al
ai lankykite

309 Seccnd hi.

St. Suttlt, Wuh.

Naminė Mokykla

ADVOKATAS
Veda krimlnaUtkae, oiviliškae
bylas; parūpina patentus: peržiūri
savasčių popieras; abMraktua;
deed’s ir U.
Žinomas lietuviškai
visuomenei kaipo teisingas ir geras
advokatas.

79 Dearbom SI, Chitago.

Kaina

$

...

atat<

Užsikimšimai

jnlsa t,motą kanktsa de
gtu ima!, plikinanti* lUprtntnM, pu.K* tiMTtUcumti. eriinimal. tanku* Boras iltufclBtmo, mg*
Ugydom TirtuI minStaa Budėjimu* b* TartojltBo
peilio ir be liuntlmo į liguabutį.

Sutinimai
gyTVBimą nelaimima. IŠGYDOMOS
t>A DOS kg ŽUMMO M<IE a

AST

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS t

KATALIOGAS
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigių,
gaunamų pas

Abelnas Nusilpnėjimas
m*«. negallugumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, įminimai, y vairu* gadinanti
augamai, irtt. ATIDĖJIMAI YBA PAVO
J1.NUI PASIRODAVIK SU MUKI DABAR.

BrldocDon Cloihlnu Go. Ghlcaoo, m.

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kielpriename skyriuje
telpa sekanti daigtai:

Odos Nesveikumai

lopai, netobu
iumal, iaiidos skauduliai, pageltonavus ir
ilblyteu* oda, pajuodavę paakiai. Vyrai. rr«
Jum nuo to visko vaistas, atstSaukiant par
muš aat gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI ĮLYDYTAS.

5

Gazuotos ir Sasisake Gyslos

I
i

Drapanų

irkotus, Kelnes, MxrJitines, Kepures, Skry.

Skyriuje. *«“•

kiniu*, Kaklaraiksčiu*,

bėles Čeverykus. ir lt.

I aisti, Posles ir Sėbras Nesveik f
mai
n«*v*lkum*s gali Uatvysty
■Hai į puToJinga* komplikaeija*. Ir jrigu o
ai botas, pagimdo kitas liga* ir kompllk-

yra tilpę** velkanti* jautimas daugma* n aotata L

Atsišauk tuojaUs jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary

tas, Pikolas, Klemetus, Obojus, Fogotua, Soksofonus, Kornetus, Melofonua. Trumpėtus, Trambonus. Altus, Tenorus, Baritonas, Basus, Kontrabtsus, Bubnua, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras,
Ksylafonus, Autnarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (šnekamas Mašinas),
Pi j arus. Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
t

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedčldienia.'
ir šventadienia is nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti aaabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per rusirašinėjit.:.
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atailankyk.

1

<
I-a'

1
11

Bus duota* kiek
vienam. k*» nu
pirks pas mus ru
siško tabako už
86. Nieko nuo jūsų
d ai! gi aus nereika* laujatn* tik kad
:
patartumėte «arr>
draugams ir pažys•
tamiems pirkti
musų firaus laba-

Šitas itaportuos fonogfuias yra
padaryt ai Iš geriau
šio metalo, turi d:deflę nikelinę triiaba ir lai&i' g<*rai
skamba. Turėdami
mimų fonogrntą.
galite surengti na
mie puikų tnuzikm
koncertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voltuks ir gničeite išg riti cm
blausias tautiškas- darbininkiškas ir kitokias dainas* ištrauka* ii operų ir ope
rečių, žaidimą visokią instrumentų pavienių ir orkestroję Klausant tai vis i
bus malonu ne tik Jums ir jūsų šeimynai, bet ir juau pažystamiems bei kai'
mynams. •
|
Musų fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Ui tokį fonogra
fa uimokėtumėt 'mažiausia 812. Mea duodame jums ta fotiorrafa suvis dvkxrtiriųskite likite, markėms ir me\ išsiųmme jum. g^*u.iO rfsiio t.bnk.

Bižuterijos
■* - -

150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL

<

L*lkrod«iius,

ixmciu<«

1— liūs laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne

žiojamus, Komposua, Medalikus, Bronaoletas Auskariua, Špilkas, Sagutes.
Žiedus, ir U.
<

Tolesniame Skyriuje.

sidabriniu.šaukštu., vidd
,
*
I _ cms, Tacas, Fotografiją Kameras, Parašo
n ua. Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontenines
Plunksnas, Paišelius, Kaiimorius, Britvaa, Šepečius, šukas, Peilukua, Žir

klūkęs. Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapaa. Globus, Stereaskopus
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingą Ir reikalingų daiktų
Katalioga* turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijom’
visokių daiktą.
\_
Prlsiųsk už 10c. marką pačio kaštam ir męs jį prlsiųsim DYK AL

,
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Adresuokit šiteip:

The BrldocDon Gioihina 6oJ
3248 So. Halsted St».

X

Chicago, III.

»
I

»

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintčlis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Misterijos, Kalhtros Hižtarijšt, Ginto: Krislą, Orugijuią Krislą,
Ir t. t., lygiai ir erigrnališkii parašytas apytakas ii mošą gymiai.

Kaina metamo $2.00; pusei motų $1.00; į užoionĮ $2.5$
Kas, £ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
1. Hietf’ metams duodame knygų už 11.00 užsirašantiems

pusei metų už 50c.

už 86 ir 4 fonografą draug su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Ap
turėję tai per expresa, užmokėsite likusius 86 50 Namie galite išbandyt
musų fonografą, o Jaigu Jis Jums nepatiks, tai gattta sugrąžint mums ta
baką ir fonografą, o męs sugrąžinsime Jums visus Įmokėtus piningus.
i -dovana ym suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taici naudokitės
pamatvsite, kad busite- užganėdinti.

ENGL1SH ASIATIC TOBACCO CO.
111-115 East ZiluStre«t.
NEW YORK N. Y.

Skyriuje.
—-i

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoofano*
Adresas:

“Laisvoji Mintis.”
1401 N. Main Avė.,

-

Scranton, Pa

Gabrielius ir Sigall
PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

201 Tscoma Building
Kampas Madison ir LaSalle gat.

THOS. I. MORGAN

No.130G

A. OLSZEWSKI

tls prie lalmynllko gydytojau*, rndo* pltaaoa, lopai burnoj*,
skauduli* ant heituvio, *ndkhna* plauką. *kau*mp* kauluo
se, suoariuoar, pirmo* ant kūno, >u*lu* tekanti skauduliai
MES IŠGYDO M ŠITOKĮ PA ORJIM A-MES NELOPOME
M ii k n oi m a! šr kankina tav f nuMglmai paelnaatlnuc
lluOuE [ndl pvrirnguno gamt.j* tw»ų vyriAkl »Upnu
°
mai, naallnima*. tllpua atmintis, galvo*
sksotMjisaal. plėmai pridtaj akta, ncrvlAkuma*. *k*uamai strtno*af Ar pats Sai apimta* nor* vienu U tą tankią* Ateik pet
mu*. nif* tave rtgrdysin ne* kitaip nereikalauji mum mokė L

Naujausias importuotas

Pacific Litiaor Co.

"RANKVEDI8"

trokltaas, kad Tiii. kurte yru nratatanėdlotl *u kitais
gydy">ai*. .teitu pa* mos tr paaMciata uuną tikrą ir litiklmf ZTdym*. Ne* naaMklottm U* dSlko kiti gydymai tavą*
netlgyd# ir kaip m p* Ura Hgvdyvun.
taiHItartrlIiiBgSSŠ;

į't

I

>

Mes Išgytom Vyrus

C h los g o, IIL

Prof. Julius 8. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar seną
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad
gali drąsiai eiti tekti publikoje. Taip
gi Išmokys ir kitus kokius su 6 va
karais; vakaro nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na j svetainę, po numeriu, 2119 So.
(alsted St., mokinu kas dlen .apart
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša vtąiems, kurie nori išmokt tuos
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South Halsted St
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
5 Iki 8 vai. vakare.
Prof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25, ji vėl bus atdara Septomber 2.
jau pradėsim Buck ir Wfng šokt
Sept. 2.

perskaityk knygelę

Kiekvienas gaus ją dovanų kas užsirašys "LIETUVA" ant 18
mėnesių ir užsimokės 83.60 prenumeratos.
Todėl ir Tamista, jei nori Išmokti anglišką kalbą, tai užsirašyk
•'LfETUVA” ant 18 mėnesių ir gausi minėtą Knygelę dovanų, su
kurios pagelba Išmok-Ji gerai nevlen angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai laikus rašyti.
"
Siųsdamas pinigus už “LIETUVOS” prenumeratą adresuok:

Progrąslvlškas lietuvių laikrailia Eina 3 kartu į savaitę.
KAINA: Lietuvoj (ir Roaijoo valstijoj) metams 4 rub (3 dol. 20 C.), pusme
čiui 2 rub. 50 kap. (1 doL 38c.) Užsieniuose: metam* 6 rub. (3 dol. 80c.L pus
mečiui 8 rub. 80 kap. (1 doL93c.) Abiejų la 1 kmščią adresas:

AR MATĖTE PUIKIUS
LOTUS?

Paakui

Knygags No. 1209 ir No. 1300 parduodame už pinigus, bet Knygėlę No. 1491 uš pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems.
kurie užsirašo “LIETUVA” ant 18 mėnesių ir užsimoka 83-00 prenumeratos, tai tiema ją duodamdkdovanų. Skaityk šios knygelės apgarsinimą ant 8-to puslapio šio laikraščio ir persitikrink apie jos
vertę.

“Lietuvos Žinios’' su “Aušrine”

Mokykla Šokiu!

27-nių PĖDŲ

JIS.

Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę No. 1491 ui pinigus neparduodame, tiktai aovanojame ją tiems,
ka angliškai kalbėti ir rašyti ir dėkavoja mumis už tos knygelis
išleidimą.

Kas ipTrsšys į *‘L. ŪKININKO** BENDROVfiS narius ir užmekSs 15 rub
lius (13 dol. 75 o.), tasai gaus "LIETUVOS ŪKININKĄ" vteuomet dovanai.
' KAINA: Lietuvoj (Ir Roeijoc valstijoj) metams 8 rub. (I dol. 65 e.) pusme
čiui 1 rub. 50 kap. (38 oenL) Užsieniuose: (Ir Amerikoje) metams 4 rub. (2
doL 30 e.) peemečiui 3 rub. (1 dol. 10a.)
Tos pačios "L Ūkininko'* Bendrovės dar yra leidžiamos nuo 1909 m.

Russia-Lithuanla.

LENGVAS. ŠTAI

3. O Ūda užsirašyk laikraštį “LIETUVĄ" ant 18 menesių už
8X00, tai gausi dovanų knygelę No.14®1, vadinama: “KAIP RAŠYTI
LAISKU8 LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE”, o su pa
galba šios knygelės galutinai išmokai netiktai anglišką kalbą, bet
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.

ii TUokių taiių tr sričių.

No. 241. 2 lubų mūrinis namas.
16 kambarių.
Lotas 125x125.
Ran
da 8504.
Kaina
84.500.

No. '238. 2 lubų mūras, akmenų
priešakys, 2 guv. po 7 kamb., 5 r.
mūrinis namas užpaklyj. Lotas 25x
125. Randa 8624
Kaina .... -5.500.
Kiekvienas iš tų namų yr vertas
gero žmogaus.
Ateikite apžiūrėti.
Norėdami platesniu žinių, kreipki
tės ypatiškal | musų offisą

i

.

No. 217. 2 lubų mūrinis namas, 2
gyv. po 6 kam b. Lotas 25x125. Rau
dos neša j metus 8372. Kaina 83.00u.

No. 179. 3 lubų mūras, 4 gyv. t po
6 rum., 2 po 4 rum., 3 maudyklos.
Lotas 27x129Landos neša 624.
Kaina .........................................
85.500.

2.
81.25.

Labai nMteagss yra "LIETUVOS ŪKININKAS“ tr Amerikoj. Ir kitur gylr ■*•"■«$ P»«okymą

Vlinius-Siemlonovskaja 10-1

LABAI

Pirmiausiai perskaityk knygelę "VADOVĖLIS" No.1209. Kaina 25 eentai.

"Lietuvos Ūkininką”

No. 4. 2 lubų mūrinis namas. 4
gyv". po 4 kambarius.
Randa 8480.
Kampinis lotas 30x147. Tiktai 83.700

No. 69. 3 lubų murinta namas, 3
gyv.
Su maudykloms.
Lotas 27 ^x
127. Randos neša į metus 8552. Kai
na. ................................................ 85 300.

KALBOS YRA

Kas neri padaryti daug naudos ir smagumo savo giminėms ir
geriems pažystamiems pasitikusiems Lietuvoje, teužperka

No. ;0. 2 lubų mūrinis namas. 2
gyv. po 6 r.
Lotas 25x135.
Kai
na .
............. ..........................
32.500

No. 241, 2 lubų mūrinis nmaa, 4
gyven. 2 — 5 r., 1 — 3 r, 1 — 4
r.
Lotas 25x125.
Randos neša |
metus 8540.
Kaina ........... 84.500.

DABARTINIS BŪDAS IŠSIMOKINIMO ANGLIŠKOS

iaiO metais savo Cmčjuna duodas
z
tį No. No. “Lietuves Ūkininko**
2$ ibcu No. “žemes“
13 No. No. ‘‘Mokyklos**
1? N°- No. “Sveikatos**
f
Vilniaus Kalendorių,* 1911 m.
Seklų išbandymui:
, 4 AJkio padargų premijoms už geriausius ūkio apra
šymus.

No. 12. 2 namai, 4 gyvenimai po
Lotas 25x125.
Randa -|384.
Kaina
-..........
82-008.

v

į Kedzie ir Archer Ays.

ILL

tirroje eina nuo 1905 metu

Fonografas............

j Scovilk, Walker it McElvvec's 60
‘ akrinej subdivizijoj netoli didelio
‘ persikirtimo punkto ties

The Bridgepcrt Cluthhig Co.

aias lietuvių laikraltls Lle-

žinai kaip labai yra neikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nors
tu botum geriausiu ųjekaniku, profeeijonalistu; ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliško* kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo,
nė biznio, nė profesijos jnegalėsi vesti, žmogus, mokantis anglišką
kalbą Amerikoje, yra 'visur pageidaujamas Ir gerai apmokamai
Todėl kuogrelčlausiai rnptbkiš Ją išsimokinti.

■ '

MoL 10c pttMI.

‘Lietuvos Ūkininkas”
į r’.

Kaina

SO. OAKLEY AVB^ CtflCAOO, RA.

Burtininkų Kazy ros (Kurtos)

>248-3248 te. Malsite St

Užčėdyjlmui laikę,'Ir, galvasukio
namų pirkėjams, męs' siajieškojome kelis namus, geriausius kokta* galines
rasti uą paduotą kainą, ir čionai
juos pagarsinama Kaą -išsigali įmoketi trečią dalį, ar daugiu, ant tų
uamų tam męs trūkstančias pinin
gus paskoliname lengviausiomis iš
lygomis.
•
7 -j, '• '*
Situos namus męs patATLune pirk
ti lietuviams:.
No. 121. 8 ruimų murinta namas,
ant stulpų.
Lotas 24x125.
Raudos
į metus neša 8204. Kaina (1.680

---------------------- sėfliau__ .1.
vienam
reikaliftfM,

dOHN'B 8UPPLV HOU8E

‘ VU.
Sąsiuva.
SKUBINK
PRIE
KRYŽIAUSVienam balsui, fortepianui arba vargonams ir smuikui
pritariant, žodžiai kun. M. Gustaičio.
Peterburge, 1909 m........................... 50c.

'

D. Lietuvoje

■

No. 187. 3 lubų mūrinis namas, 3
gyv. po 6 kamb., 2 maudyklos. Lo
kuri* pritltįt keletą tas 25x125. Gatvės užmokėtos. Ran
markių, musų Ko. 3 da 8564.
Kaina ....................... 84 700.

LIETUVOS” KELIAUJAN
TIEJI AGENTAI.

i

i

KOZMAS GAUS DYKAI

45 Ward

Ir. 50k. pusm.

Męs Sujieškom.

ROCKFORD, ILL
Adomas Kazakevlč'a, 810 E. State M
SO. CHICAGO. ILL.
Pet Ostrovskls. 8701 Commerclal Av

Scranton, Pa.
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne 31
Juos. Petrikys,
1514 Rosa Ava

Vi,

-------- -

• 2858 S. iUtet'jd SA netoli 31 g.
181 l>bl8šė48W»»4»M»l»

New Brltaln, Conn.
21 Pleaaant StruC

nwwBrit|

Ar jes fpsit pailsta skaitant!
Ar jas skaudina šviesa!

Mokinkis Anglišką Kalbą.

3 rub. metams VirfeqM prieinama*, kiek- 2^1,20c. met.

Iždininkas: A. J. Povilalka,
804 Bank et, Waterberją Conn.
Knygius: J. Simanavičius,
*
731 Barnes et., Piymouth. Pa.
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
11, rue Sommerard Parts, France.
V. Jokubynes, 3152 Wal!ace st.,
Cblcago, III. J. Laukis, 501 Brlck
st, Valparaiso. Ind...

DAUG ŽMONIŲ

103 N. Wyoming SL

Kas užsipirko antrai šjq metų pusei “Lletaoi
stačia! Ii redakcijos, tas gaus dova
ha! “Vilniaus Kalendorių" 1911 metams.

Raštlninla*: Jonu Dagi*.

Ar turi galvos skausmus! ~.
Ar akys vandeni uoja t
Ar Ja^niežtiT ..
Ar teipgi ir spaudžia!
Ar daiktai išrodo dvigubi!

GRANT W0RKS, ILL

Jonas Liškonls,

kŠMb

TEVYN ES MYLĖTW db-oteb
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
p.<rmininkas: Jbhas "^M3ttŪhaM|i
130 Grand sL, Broefciyn, N. T.
įcePrimninkas: Pr. Butkus.

Cleveland, ■ Ohlo.
L
1408 E. 25th St

Gramatika angliškos kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta)__________ J___ >1.00.
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo
_15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo
__ 10c
Aritmetika mokinimais! ra
kandų, su paveikslais (ap
daryta) __________ ______ 3fc.

A. 01szew?kio Banko “ 1—\ m p* T O ”
galite aprūpimi visus
I
JI \ v JT I
savo reikalus

TU BAMIOJ UETms NOTARAS

Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne,|n|, LaikraStt*.

REIKALINGOS MERGINOS

Išdirba “Dovierna^is” •
Kon»vlmn
J
traktus, Ra ižus

DAGIS gražioj formoj knygos, aat
geros popieroa ir su viršeliais, viso
ir visokius kitu
lūs. Ir uš- 20 puslapių kas mėnuo duoda akaltvirtina visokį ihF dfl&umentus pas
konsullų.
Inkorperuąja drsngtjs* ir
DAGIS kas mėnuo talpina po ko■diek* visokius kitus notarljalllkus
lis originaiinius, lietuvių pieštus padarbus.
> ilkslėllus.
Visokiuose notariJaUnraoss reiks*
DAGIS badė visus be skirtumo, kas
Hoss kreipkitės į
U\ nusikalsta prieš visuomėaę, todėl
"Dagia*' turi rastis klekvIno lietuvio
J. J. Hertmanowicz

(Nteaiy Public)

3252 So. Haltled *t, ChiMfo.

F. P. BRADCHULIS

132 S. Clark, Cor.lMisonSt.
--

-

.JT

»ė.

**

civiliik*.

"Dagia" nesigaili straipsnių su JvaL
rials paeišalpinaais ir juokais.

lengvam darbui moderiniškoj faktorijoj. Nuolatinis
darbas ir geros algos. Krepkites į

The Sefton Manufactoring Company

1341 W. 3511151IW,

Dr-asWiA.Martišus

Siunčiant prenumaratą, adresuokite:

.

2Lf JTm*

N«w York City

6jt. 3112 i. Kalstai st., arti 3ln«s
TeUphono Y«rd»

RTacoma Bidg,
&LJSalu

duosime vtm tetą skutimo
prietaisą. Bmamatea yra
tinkama pasąlą m visame teip ir nžsisenėjusia*.
rvtoto ir tamista turtai ta-

P. MikoUinls,
Box 62.

Ghlcaoo, III

NOSSOKO9BS BARBER SCHOOL

Ypatinga! vL

san nesveikas akis. ...
ą,.,
Otfiso valandos: ktw 8'įfyto iki i
po pietų
Nedėiioma offisaa atdarai
lll, pagal sutarimą^
.1

NETUŠTI KALBA. BET FAKTAI
N/i Dolerio Nereiks

reigą atsiSaukdamas pas mus dėl bfmokestinio pasiteiravi

Mp perstatysime
viso dalykoSavo
tikroje Locnoj
Šviesoje,
MokėtimoPakol
Nebusi padėjimą
Užganėdintas
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.
•< ''
Mintyj kad Mos Esame Teisingi,
Pilnai Atsakanti Ir Užsitikimi.

AR TU R*
UšketejiViduriu II
_ —M). Galvo*
skaudejima, Reumatisma, Odos ligos. Šir
dies ligos, Inkstu ligos.

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago, III*

Vilka nusilpnėjimą,
Plaučiu ligos ,. Pilvo
kataro, Neuralgua, Vi
duriu skanumus, Kata
ro noeea ir ..gerkles,
Bronohitia , vAstma ,
Paraliža, Ausiu ligos.
Akiu ligos, Pat rak ima,

Prnny pinigus taupimmui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagt>s.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
tcipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko'Htus pinigus.
• .„.4 .
1 Padaro visokius Notarijaliikus raitus, kaip tai: Do
vio reti nastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavituj
r visokius kitus rejentališkus ir legaliskus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
■nierikoniškus ant kitokių.
• Perka ir parduoda namus ir Uotus.
Siunčia pinigus j Rossi ją, Lietuvą, ir visas dalis 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 tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite rnumi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

išbėrimus. Kirminus,
Visokias slaptas ligas
Vyra ir moter^n, švie
žias arba chroniškas.
Prisiūk tuojau 10
centu markiems, idant
apturėti garsinga knyga
Dr. B C. Gailias “Vado
vu in Sveikata“. Ji yra.
neatbūtina kainai Mainai-

Knygele veria tiek aukso, kiek ji pati sveria
Jos Vardas yra:
“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”,

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Street.

CHICAGO, ILL

The Coliins New York Medical Institute,

140 W. 34th Street ■ New York City.

Siusk t» kupono dykai gautos knygeles šendena.

DR. JOS. LISTER *COA L. IM Northvvestern Bldg., 32 Vifth Avė., Chicago, III.
nriainati man! trvaal dvlrei 4nsm mk«rsrslreta IrMvtpaU

Vardai ir pravardė
Pačta.................. .

ŽYMI TIKTAI
ĮDĖJIMAS DYKAI

JF

k»» r» M būt tnuret*

''

GUERIJOJ
iJKlk 344 a0KSL0
SO- STATE ST.
1/ W

4

CHICAGO. ILL

A

<

ta įi
Ą J
R/f

Žiaįeilumai Patolofijo*
Žiagcidu >,' Oiteolotųoi
Žing«d<nu. c.vrealUviJ ■ Organu

near Harriaoa St

t

Tirinek pradiia ir isar. ryatima Ž .-taiko.
Raaoa nuo Lopsiio iki Jrabui. FK«>stnmua Gamtos Zir.aidumua
Mįl*. Sskure na.
Tirinek Intekm* I jtou Ir pai-tatuvyttėa, t jr•taiyUa gyvo didumo fi*iiroae, areikaoae ir
ligotuos* pade]irauoir. Larus isirodlaetojas
atsakinėja visokias klausymus. DidtlaosU
progų tavo gyvenime.
INŽENGA DTK AI
Atdaryta kasdiena nuo B ryto iki viduraakesivi

UUOSA GALERJA M0K5I/I

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

KNYGŲ

DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožbmb Vyra Ligoniu
Jeigu sergate kokio -vyrilku ligoie, raiikiete ing mua ogaurite dideloa vertes
knygelė. Ta knygelė pasak i s aiAkei keip kolnaa vyru, serganti* n no kraujo
užnuodyjima, ailpnibea vyrUkume, abelnam nupullme spėkų, rtetmatizme, organi&ko ligoie, vydnrin, kepenų, inkštu arba
---- *-*—
namoaie. Jeigu aaatie nusiminė mokiedan
_
~
negaudame jokios pagelbės ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, Jums bus
vertesni bagelboi* keip f 100.00. Jie paaakis nu kuo ius sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukatančei vyru atgava aveikato Ir vyriškumo per pa geibu tos
vertingo* kn i gėlės. Ta knykelė ira krautuve Žinia, apie kurios koZnaa vyras neat
būtinai turi Žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
ušmokam ir paėtau. Iškirpkite semia paduota kuponą, ir prisiusi itie mum, omas
kuo greičiaus prisiųstas jusss vysai dykai ta brange knygelė. •

Chicago, III.

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lietuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amzį moangliška
kalbą,
kintis t.
„
_ bet pakol jis nemėgins tašyti laiškų angliškoje kalboje, tai ir angli’&k kalbos niekada gerai neišmoks,
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros knygos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje. .»
.
.
I
'• šioje knygelėje yri daugybė laiškų visokiuose reikaluose
u atsitikiuiuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, .merginų į vaikinus; tarnų j darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant 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” No. 1209 ir * Rankvelis No.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lictuziškoje ir angliškoje kalbose”.
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:
- .
«waip daryu kontraktus pirkimo, pat davimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose,, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų 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.
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
dovariojame 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.17 todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
gliška kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antfa — 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” jturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų 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 jes išleidimą.
,Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį "Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

CHICAGO MEDICAL CLINIC

50,000

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

darododaktarų gabmmą ir atsakomybę. Ne gana būti gy<
nesveikumu Inkstą, padės ar Slapumo ravelią, jeigu jauti nesmagumf ir skausmu, jeigu randasi
eniai Lietuviai, ee*uiti Amonis, reikalauja dangiauū
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreipti* prie Beitnyniiko gydytojaus, kaipo Ui: silpnumas, ner
ausiai teisingų ir sąžiniškų gydytojų, dėl pašelpimo Jų ir pa)
viška neguli, silpna arba sumažinu atminti*, nemiegojimas, gėdingumas, n u bėgimai, nuvarvėsimai,
aUpninantl sapnai ir UnandoU gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gysla*, jeigu kenti nuo
Zmon|s ne gali ištekti mokėjfrnul Jų sunkaus uždarbio už nieką,
ušalkreėiamą ligą kokios nebūt ndlie* kurio* UmisUi daro nesmagumy; jeigu turi nors vieną ii
kartą blogesniu nuo jų bendudiškų, apgaudinėjamų vaistų.
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali Mit apimti; jeigu kenti uuo pertankią daJileidimą; jeigu tari vo
Tautiečiai I Ne tikėkit tokių daktarų saldiems žodžiams, pritaisytiems Jums, Jų apgarsinimuose,
kuriuos
tis, skaudulius
burnojepair ant liailuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi (laptIngą ligą; jeigu
tik iš kelių save garbinančių eilių, talpinamų laikrašAiuoae ir tokiu būdų jie įkalbinėja apietari
atsakomybę
savo,arba nore vieną iŠ ligą karią suk* Umpa vvmi—TAI MES GALIME TAVg
užnuadintą kraują
dorodyt ne vieno išgydyaeo.
. - x IRTA
.
IŠGYDYTI
PADARYSIME. Ateik pasikalbėti *u mumi didžia aname pri v * nik uia* ir se
krete, osave
mps padėsime
nuo visą kliučtą kotrutnplsatlsm laike. Me* tarime labai didelį
Oollins New York MedlkaliZko Instituto gydytojai, yra žinomi Jums visiems. Jie pasišventę
naudai atsikratyti
mųsų aergaupatirimą
gydyme
tokios
ruSierligą ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet ligy- Lietw
per daugeli ir dau "
”
“*
* *
čių
doree tikrai ir ant visadoa. Ateik ir poaižiurek ant skaitliaus lietuvią kariuos mes iigydėine. Mes
l, >r pagadytą per
sesei *pb
Ugydyelme teip tikrai kaip alsiiauksl pas mua. Silpni vyrai, kurte nustojote Viltį pasveikime besigydydami kur kitur, ateikit pas mus. mes atkreipsime aut Jus mu*ą tpecijalUką atydą teip jog atTukstanėių tūkstančiai a
gaaiite savo vy nik ūmą ir busite vadovai* terp t**0 sandraugą.
Jų žmoniškus gerus darbus.
PATARIMAS
IR IŠTIRINKJINA8
VISAI DYKAI.
GYDUOLES DTKaI IKI IŠGYI^MŪI
Oollins New YorkSedikališkaa InstitahiB, užlaiko tiktai geriausius, gabiausius ir tvirčiausius
savo
ąmate gydytinus
tyrinėjimui vaistų ir ten nėra ligonio, kuris Juos apleistų ne užganėdintas arba ne apturėjus reikalingą pagelbą. Vaistai,
kuriuos tie gydytojai skirte* yra geriausi pasanlifr, per tai ir niekados ne galima abejoti apie jų paaekmingumą.
•
A Jeigu kankina kokB Dorinto liga, ar tai pradžioję ar jau uisisenėjusi, ne lauk kolei taps neiSgydoma, bet ješkok
344 SO. STATE ST., arti Earrison gatves, CHICAGO, ILL.
pagalbos tnojaus.
to
Jeigu Jųsų liga reitealknja ne atidedančios pagalbos, rašyk arba kreipkis ypatilkai kuo skubiansei,
o jeigu yra
nenuo
žinai
kae ryto iki 4 po piet ir nuo * iki 7 vakare. Jeigu negali
Musą ofiso valandos
10 valandos
atsiiauktl
terp tą valandą,
tai suvis
gali utsilaukti terp 10 ir 1* Nedėliota. A t* liauk atsbiSkab '
Tave kankina, paaiteinute pas mųsų gydytojus ar laišku ar ypiatiškai, o Jie suteiks geriausi D
teisingiausi
patarimą
Mes kalbame itetnviikai.
dovanaL
_
*
• Tai yra kelias, kuriMtoąžinilki Oollins New York Medikališko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padarė Jų vardą
garsingu ir populiari Aka, Ralyk tuojaus paa Dr. 8. K. Hyndmaa, medikališką direktorių, ..

B

Noria lle:**il MMtliaą vyrų Mr(a*t| BpMrima lytiiką dattą fy^ą. lilfMuią^stafkre
Ešareaa kram>o uaaitu^ssrreBkų aaaaJeltjiBa.peklugireą lytiSką dalą ir ligas IMtamHkgvyras
šitas aaeBiadaa pastaliginias yra atviras vtaiarea, kuri* praleido daug pinigą aut daktarą ir
vaistą k* jokios asudo* ir ms*o uore yva parodyti visiems iitšoose Atauginęs, kurto buvo įy
doou dalintiems ar dangiau daktarą be jokio pasissiumo. kad a* tariu vieaiat<l| būdą kunuoaai tikrai iigydau.

Ncmokgk ut gydymą b* naudo* — mokite už tikrą IZgydymą.
Al tikrai ilgydau ligas skilvio. plauCiu. kepenų ir inkstą, seni ir labai uftsediataa.

Slaptos Vyrų Ligos

Motini Ligos.

ilgydom* greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe. Nervą avatlpnijiinaa.
nupuolimą* sveikatos, žudymas
stiprybė*. nubėgtame*kraujo, užaaodypmaa. HapomM* gaiitya.

Viduhnts ių(oa, staauareai atrBno
SS, baKaaics taklpreka ir kitos iiBau Ūkiai d|ydoaos. U Apakai iati Aamoa. utsodiatoa ir n«rviA
bos U<os moterų.

Plaučių Ligos.

DIDYSIS GYDYTOJAS

Kraujo Užnuodyjiias

Dntnlyi Broačytaa ir kito, plaučią hgoa tikrai tėgoare mano vėtaauaiu bado. Širdie* Hgoa.

_

ir visos odos h<oa, kaip n paikai
piktoji dedarvint. ianvotts, aa
Aolys. bcrtnohiodal. aoatipnnitno
gyslą, naikūtastt anMgimai. pisc

(Ištyrimas Dykai.)

j®

M
w

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

J. J. HertmanowlGZ,
A. OLSZEWSKIO BANKOJ

3252 S. Hilitli St., Chicago, III.

LIUOSŪ INŽEN6IM0 MUZT 4
Moksliuku Žtegeidama.Žinoiiair. Gilybe
Mes ė* OL bntmini<te misi satverti. Vyrai, tikrai
->>- £
euiliHikykit į litą
A.
stebėtiną liuoso inžengimo Mušėją.
Tyl
šimtai interesuor/HTl A jaučią pavydalą
> 'Ą
Y j
žmogau* kunosvelvii /
tJ
k»ui Ir sergančiam
M /
Cblrurgii“ C Į| V.VSM* ko* operacijos,
V
žingeidumai, kvistemai, milžInlMtut™1'- Teipgi pilnas
v J-L
istoriėkas sanrin’
kuria niekad
ne buvo parodytae
_______ dykai, žiam kraite.
Eal uipraSomas tirinėti nnostebumua Aatronomljoa. Fizioiogijoe, Chemijos ir PathoHogljo*.
lazpaahzka InkriabeSja. Velkate Oeterija.
Paveikslai IsakHmki ir Pagarsėjusiu Ašmena.
INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
•

LIUOSO IKŽEDOIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKU ŽIDSEIDUMU
<SOSO. CLARK ST., CHICAGO ILL.
arti Madison Gatve*
Atdar a nuo 10 valandos ryto iki 1* vidurnrMltc

Naujas Išradimas
Ir ai laikymai ptaafcj
Tuksuof lai *llkų imnių *tr*vn pai, klos plaukas, sulaiko sUnkima plau
kų galvos labai traaipama laike. X «*‘o
MS<a aaujl, graiua plaukai. Vlaokta Us-

įd*d*ut *r«.o» tonkteų.

P R OP. J. M. BRUNDZA

MMV4Y KILIU ŠI,

MMIU1.K

Chicago

Or. ZINS

■ta

Valandoei Nuo • rylo Iki • vakaro, Ned*llo«ve ■ ta • ryto iki 4 po plot.

\

\
>

NAUJA MASZINELE

Laiszkams.Raszyti (Drukuoti)
"International Typewriter”
Šita mašinėlė yra naujai išrasta ir ji užima vietą Odeli
mašinėlės. Ji yra tvirtesnė, praktiškesnė ir dailiai drukuojaiš
kus. Miera jo* 9X9 colius, 4 coliai augščio, sveria 7 svarus.

Kaina $10.00

Odeli Raszoma Maszinele

Odeli mannėtių turime jau tik dvi ant rankos ir kaip
šias pardaonime jų daugiau nebus galima niekur gauti, nes
jų fabriką* subrankrutijo ir daugiau tokių niekas nedirba. Šios
dvi mašinėlės yna su gražiomis, pliušu išklotomis ir užrakinamo
mis skrvnefennt.

Kiliu Maszineles si skrynele $8.50
Reikalaudami mašinėlių siųskite pinigus adresu:

t A. OLSZEWSKI

31il So. flalbed St.

X

Cliciįi, III.

Seniausia Lietuvių užeiga pas
23 AKMENŲ.
Biižkilla Lalkrrii..

JUOZUP/J RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kvepenčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir U. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodai kiekvienam

KEW YOBKO,

Ferdinand Hartmann

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Ar turite Insurance Policy

Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu ir Nualintu Vyru

VYRAH19YD0MI15 DIENAS

344 So. State St. CHICAGO, ILL.

=»AR TURITE?-

vtikMi supaolei įveikstoje? Ar perrengei tiesu eveikatoa
nrba gamtoef Ar manei apsiverti* Ar ėsi Unksnėiam padė
jime užimti užduotis ženybin jo gyveaimo* Jeigu yra mažiaure abejonė jog raud.nl užsivilkusi ebronilka Urs U ugnyje
tavu kt»patą, tai atkrauk ant žemiam paduoto adreso, o ap.
turėvi patarimf ir iitirhiėjtmą dykai! Mea imirinėeime tavj
visai dykai, ir jei^u išgydytuos bus galimas, tai mes iMgydy, slme už kažemiausi| kaišą. Ne užsidedi ant saręs jokią pa

PRANESZA NESVEIKIEMS VYRAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS:

nereikia ilgia® Blrgti ir varpyti* ligom*,
neesi Jas išgydysiu; todėl, kad ai per 20
metą tyrinĄja* medicinos mokslą ir gyduoles, ui tai žinau, kurios geriausia gydo
sergančio žmogaus kuna, per tai su geriaušia pasekmę New Yorke Kgjdžiau daugiau
koks kitas daktaras teip■ Pat
pasuolėje.
išgydžian tokias
ligas'
neįstengė pagelbėti
‘
daktarai buvo pripažinę ui neišgydomas;— per ką turiu daugybes padėkavonią ir ui moksliškus darbus ui tai, kad
pramaniau Jog;

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gydnolėe, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokią ligą
Užtikrinu, kad mauo visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
-vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos,
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: aš nesu institutas, nesidengiu numirusi* kito daktaro vardu,
ne humbukas, ne nigeris šundaktaris, —bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir sergantį, kurį apsiimu tai ir išgydau.
SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:
Tegul bus pagarbi n tas Jėzus Kristus.
Duklaras H artm anas, esu neišpasakytai dėkingas,
ui išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo aut sveikatosM. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, 0.1.
N*w York, B Geg., 1*10.
A* žemiu paeina**, širdingai dSkaroju Dr. Ferd. Hartmancl, c*
išgydymą ano 1 goe, kuri kankino maną per B metua, akatiCBJ man
v?d rlnooa, pagedautą nervą ir kraujo; kaa labai mano privargino.
Nore kiti nejatengė Išgydyti, bet, kadDr- Bart macas patelkė, grei
tai ir pamatiakai išgydyti, tad prlpatystą, kad aai geras daktaras
New Yorke.

Pilnas guodonC* FR. LEVAČEKS,
544 W. 00 SU, Nsw York, N. Y.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- .
mu negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga
lietuviškai, aš duosiu rodą ir
IŠGYDYSIU;
Skaudėjimį sąnarių, kaulą, strėnų, koją, pečių ir ne^irbimą vidurių
Galvos skausmą, širdies ir plaukių ligas, snnkaus kvėpavimo, šią ^irnusiip- j
nėjusius vyrus, dyspepsijos, narvų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau i
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų sUptųllg . Teip-pa t MOTERŲ: skausmingų mėnesinio, balu’ju tekėjimo gumA
bolidų: neatbokį:’kad kitidaktvr.lJums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, trf
ir išgydysiu Ivteiias ir užsisenėjusiaa visokias figas. Geriau, kad iš karto
pas mane atsišauktumet, pirmiau negu kur kitur. Rašvk kaip moki ir kain
jauti nesveikumu* savyje, ai suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu rtdaoi**, kurio* yrs naujausio išradimo o apturėsi sveikata. Aprašant ll4
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:
‘

Dr. Ferdinand Hartmann,
218 East 14-th St.

New York, N. Y.

OflM vai. nuo 11 iŠ ryto iki, S vai. po piet. N*d«lioms nuo 10 iki 1 po pi< t.

