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senai neužganėdinti iš savo vai-įdėlis tai pelnas, o streikai trauki- biliai tarp Kauno, Jonuvos ir Uk valstiečiai nepasirūpino savo ge vu ir pavyzdingu pamokinimu mū
džios, čia yra lizdas respublikos I si du mėnesiu ir jame dalyvavo mergės
''Vieny
rųjų produktų pristatyti. Ateinan sų valstiečių, kaip reikia vesti sa
(“Viltis”).
čioms parodoms reikėtų geriau vo ūkis, kaip ir kuo diiuti savo
šalininkų. 13 d. spalio išpuola su- Į daug darbininkų. Darbo valanPORTUGALIJOS REVO
valstiečiams prisirengti.
laukai, kaip ir kokius laikyti gy
kaktuvių diena, kada buvo nu dos sutrumpintos iki 55 vai. ant
Kaune
į
“
Saulės
”
Kursus
įsto

Blogiau parodoj su namine pra- vulius ir tt. Tos mūsų parodos
sevaitės
Hamburge
-ir
56
vai.
žudytas direktorius ir įsteigėjąs
LIUCIJA.
Popiežiui Ryman keli Portuga
jo 37 mokiniai, būtent: į pirmąjį monija: nematyt buvo nei lietu turėtų būti ūkinininkystės, pieni
laisvosios mokyklos, Ferrer. Val kituose miestuose.
Portugalijoj išversta monar lijos vyskupai telegrafavo apie da
Dėl apsunkinimo įgabenimo mė kursą įstojo 32, į antrąjį 4 ir i viškųjų mėsų konservų, nei sta ninkystės, sodininkystės čr namų
džia
laukia
tą
dieną
žmonių
suki

chija valdžia ir pagarsinta repub- lykų stovį. Popiežius netiki, kad
lių, nei kalvių darbų, pagalios ir pramonijų laikinais vasariniais kur
Todėl traukia į Barcelio- sos iš svetur Vokietijon, jos kai trečiąjį kursą 1.
likoniška rėdą. Revoliuciją pir Portugalijoj diegtų monarchija. limo.
audinių mažiau, neg buvo' Pane sais. Tuomet, žinoma, jų ir nau
na
taip
pakilo,
kad
neturtingi
žmo

(
“
šaltinis
”
).
ną
iš
visų
pusių
vis
daugiau
kamiausiai pakėlė kariumenė; kita Popiežiaus nuoinone, revoliucija
da būtų kitokia. Deja ikišiolai to.
vėžyje.
dalis kareivių iš pradžių gynė sos tik laikinai pašiaus Portugalijoj, o riūmenės. Ferrer buvo valdžios nės negali jos nusipirkti tiek, kiek
mo[
Prie
keturiaklesės
Kauno
Neskaitant audinių, kurie, page nebuvo. Tiesa rūpintasi surengti
tą ir Lisabone ant gatvių buvo paskui vėl turės grįžti ant sosto apkaltintas, būk jis sukėlė pirma reikia. Valdžia mat remiasi arit
mekyklos
atidaroma
šiemet
dvejų
rintoms staklėms atsiradus ma gražias ir kuopilniausias parodas,
Barcelionoj kilusią revoliuciją dėl žemvaldžių, tai turi jiems ir tar
mūšiai tarp karaliaus šalininku ir karalius.
tu
pedagogijos
kursai,
kurie
gamins
tomai
plėtojasi ir pas dvarininkus, bet nesirūpinta visai išnaudoti tų
respublikonų, bet paskui ir ta da
Jo šventenybė, gavęs pirmas ži pradėto su Afrikos mauraus nauti. Norėdama įtikti žemval mokytojus pradinėms mokykloms.
Nei
paminėtinas
M. Žmuidzinavičienės parodų lavinimo tikslams.
lis perėjo revoliucijonierių pusėn. nias iš Portugalijos, paliepė ku- karo. Teismas rado jį kaltu ir džiams, uždrąudė gabenimą gyvų
vienoj
parodoj
nebuvo
įtaisyta
tam
Į kursus priimama ne vien vyrai, juostų ir prijuosčių rinkinys, Sur
Karalius sq savo motina pabėgo ningijai laikyties karaliaus. Va nusprendė sušaudyti. ir tas buvo galvijų iŠ Maskolijos. Bet toks
bet ir mergaitės, baigusios miesto, vilos fotografijos, Adomaičio dail- tikrų paskaitymų, ar paaiškinimų,
aut kariškojo laivo V mano ke tikane tikimos, kad ‘.Portugalijos išpildyta.
besi rupi nimaš žemvaldžių reika
\
arba kitas joms lygias mokyklas. raščiai, Pridotko siuviniai, šv. Juo paskirtų labiausia šių pastarųjų
Katalionijos gubernatorius, gar lais pradeda nepatikti miestų gy
liauti Anglijon, ar kur kitur. Se atsitikimai pamokins Ispanijos ka
Gabesni neturtingi kursistai ga zapo Dr. išdirbiniai, be to dar au reikalaujantiems gana skaitlingiems
niau netekusių sosto valdonų prie ralių, kad nereikia užsitikėt re- sus salos Kubos ramintojas, ge ventojams. Jie iki šiol kentė ir
lės gauti pašalpos po 75 rublius diniai, nėriniai, peltakiai. Puodų, parodos lankytojams-valstiečiamš.
glauda būdavo Paryžiuj, kur jie publikonais, kad pastoviausi ir ge nerolas VVeyler pranešė Madridan, tylėjo, bet dabar kreipiasi jau su
Buvo, tiesa, ką tai panašaus
metams. Kursai ketinama atida lindų, Šiaulių odininkų išdirbinių ne
linksmiau negu kitur galėjo gy riausi sostui palaikyti yra konser- jog streikas angliakasių Katalio- savo reikalavimais į randą: da
bandyta
daryli, bet ir tai vis ne
ryti spalio mėn. 1 dieną.
pasirodyta. ' Neužmirština ir dvi
venti. Jie juk pabėga ne su tuš vzttiviniai katalikai.
nijoj labiau panašus revoliucijai bar san junga Vokietijos miestų
pasisekdavo.
Bet per Šiaulių pa
gulė žagrė “Fenix”, kuria galima
(“Viltu”).
čiais kišeniais
Pagarsinimą res
negu streikui. Būk darbininkams atsišaukė prie Vokietijos kancle
rodą
jokių
skaitymų
(nors ir buvo
be sumetimų arti. Abelnai, tonas
Karaliaus pusę rėmė kuningai;
publikos Portugalijoj gyventojai
ne tiek rūpi pagerinimas jų rio su reikalavimu, kad pasirūpintų
apskelbta, kad bus) nebuvo. Na,
lenkiškai-rusiškas,
lietuvių
kalbos
net
šaudė
į
revo
priėmė su dideliu džiaugsmu. jėzuitai
būvio, kiek revoliucija.
Wey- umu laiku prašalinti priežastis
ir nestebėtina. Juk tas parodas
. Iš KAUNO GUB.
permaža.
ir smarkiai * gy 
Tuomtarpiniu prezidentu išrinkta liucionierius
ler gi pagarsėjo savo žiaurumu, palaikančias
(Kauno gub.) rengė vien dvari
mėsos
brangumą
Kada
Įtaisyta visgi pąroda neblogai.
Nesenai apskelbta valdiškas są
Thėophil Braga. Karaliaus vėla- nėsi savo klioštoriuose.
ninkai,
kurių tikslas buvo — paro
o
žiaurumu
ir
neteisingumu
su

ir
nesunkintų
gabenimo
iš.
svetur
rašas rinkėjų ir kandidatų Valsty Na ir piningų, girdėt, apie 15 tūk
va panaikinta, priimta nauja žalia sukilėliai paėmė klioštorių, ku erzinti žmonės nesiduoda nuradyti
savo
ir kitų tokių-pat dva
lygiai
mėsos,
kaip
ir
gyvų'gąlvijų
ningų nerado; matyt jie požemiiyu
bės Tarybon iš Kauno gubernijos. stančių išleista. Už tai parodoms
ir raudona.
rininkų eksponatus pamatyti. Tai
minų.
ir
kiaulių.
Kaip žinoma, V. Tarybon rinkti trobesius turės Šiauliai bent 12
“Iš Vigo 6 spalio telegrafuota, perėjimu pabėgo. Lisabone r ki
rekliamos, o ne pamokinimo paro
16 d. spalio 10000 streikuojan
gali atstovus tik stambieji žemval metų. Geistina, kad ir Marijam dos. Kitokia iš pat pamatų tu
kad iškilusiame Lisabone maište tur bombardavo jėzuitų klioštorius.
čių darbininkų nutraukė ant mies
džiai, or išrinkti gali būti tiktai polės triobėsiai ne vieniems me
Popiežius išreiškė viltį, kad
užmušta apie 1000 žmonių ir kelio
rėjo būti Marijampolės paroda jau
to kapinių ir padėjo vainikus
dar stambesnieji. Didžiuosius že tams patektų. Prie- progos pami pačių ūkininkų taisoma. Bent ti
lika tūkstančių sužeista. — Iš Fun- pabėgęs Portugalijos karalius sug
ant kapo Ferrero ir pagarsėjusio
mės plotus Lietuvoje valdo iki-* nėsiu, kad kitų metų parodoms jau
chal 7 spalio telegrafuota, kad šia rįš, bet tas abejotina. Rods re
kėtis reikia, kad kitiems metams
revoliucionieriaus
Garcios.
Laikė
šiol veik vieni lenkai ir rusai, na, dabar reikia rengtis: ne tada šu- atidėta M a r. paroda padarys pra
me mieste, Madera salos sostinėje, voliucija kilo sostapylyj, bet prie
tenai
kurstančias
prakalbas,bet
IŠ
VILNIAUS.
ir kiti kitataučiai. Bet iš to są nįs lakinti, kada rrfedžioti reikia.
užviešpatavo republikonai. Žmo revoliucijonierių prisideda
vis
pašaukta kariumenė priverkė su
Vidaus dalykų ministerija yra rašo matyli, kad lietuvių, arba Čia inteligentams yra darbo — ra džią naujos rųšies. parodoms —
nės nudžiugę, viskas tvarkoj.
daugiau
provincijos
miestų
leidusi sušaukti Vilniuje žemval skaitančiųjų save lietuviais stam ginti valstiečius rengti parodams pamokinimo parodoms. Ir mūsų
6 spalio iš Gibraltaro pranešta, Žinių apie tvirtesnį karaliaus šali sirinkusius išsiskirstyti.
dvarininkai turėtų eiti tuo keliu.
Nereikia užmiršti, kad Ispanija, džių susivažiavimą rugsėjo 21 die besniųjų žemvaldžių taip jau at išdirbinius.
kad Portugalijos karalius Manu- ninkų atsirėmimą nėra, tur-būt to
N.
iv
Pridėsiu dar “Lietuvos Ūkinin
elius, pabėgęs ii republikenų ran nei nebuvo. Buvo susirėmimai, kaip ir Portugalija turi vaidus su ną, kur bus renkama V. Tarybon siranda, nors ir neperdaug. Žiū
(
“
Lietuvos
Žinios
”
)
ko” spintą su ūkio knygomis ir kakų, esąs dabar po Anglijos glo bet jie pasibaigė revoliucijonie dvasiškija. Dvasiški ja iš vienos atstovas nuo Vilniaus gubernijos. rėsime sulig apskričių.
Eėerčnų apskrityje yra išviso 73 taliogu geresniųjų ūkio knygų, už
pusės kursto žmones prieš val
ba. Draug su karalium Gibralta- rių
laimėjimu.
Prilankiai
Kaip jau rašėme, rugsėjo 6 d. žemvaldžiai , turi tiesą dalyvauti ką gauta sidabro medalis X. Y.
džią, daro tą patį ir republiko
ran atkako jb moty na ir O porto
išvertimą sosto priėmė net Portu
buvo
lakstymai. Aviatoriai liko rinkimuose V. Tarybon; iš tų ga
IŠ LIUDVINAVO, Suv. gub.
(“Lietuvos Žinios”).
kuningaikštis.
nai, kurie moka iš aplinkybių nau
galijos valdybos Afrikoj.
sveiki,
publika
grįžo
pasitenkinusi,
li
išrinkti
tik
22
žemvaldžiu.
Iš Lisabono 6 spalių telegrafuo
Rugsėjo 2 d. (s. st) vietinis
Valdžia, ir nenorėdama,
Kraujo praliejimai dar ištik- dojęsi.
t»k vienas žmogus iš ten nebe Pagal tailtų rinkėjai šiaip skiriasi:
ta, kad revoliucijonierių . vadas
gminos teismas nagrinėjo Juozo
turi
remtiesi
ant
kunigijos
priešų,
ro gali būti. Revoliucijonierių
grįžo. Buvo tat “kliedais Ipeci- 61 lenkas, 8 rusai (tame skaičiu Iš KRETINGOS, Telšių pav.
Teofilius Brango yra apskelbtas lai
Akelaičio bylą. Mat vasario 18
valdžia dabar turi kitą užduotį: o tie kursto ant kuningų, reikalau jalistas”, gerai Vilniaus policijai je 1 sentikis), 2 lietuviu ir 2 vokiniu Portugalijos respublikos pre
Kretingoje rugpjūčio 12 d. vie d. (s. sk ) žandarų rotmistras Kisja
vis
didesnio
kuningų
ir
bažny

ji turi kovoti su tvarkos ardyto
žinomas. Jis, kaip ir kit& atvyko
zidentu.
tinis dvaritinflcas grafas Tiškeviče Unskis apsilankęs Liudvinavo gmi
čios intekmės aprubežiavimo.. Pir
jais
net
tarp
savo
šalininkų.
Tie

Pospieškon pasižiūrėtų lakstymų, 19 lenkų, 2 vokiečių ir 1 rusas;
Lisabone esą dar nemaža žmo
su kningu Petreikiu surengė paro nos kanceliarijoj liepė ženisargiams
mininkas
Canalejis
savo
kalbose
nių — skaičius tikrai nežinomas, sų myniotojai, mat, būva kiekvie perserginėja lygiai kuningų šalinin na, žinoma ir sivo specijališkumo iš visų jų. 13 baigę augštąsias dą, ant kurios buvo Išstatyti ūki suimti J. Akelaitį ir sustatyti pro
noj revoliucijoj.
neužmiršo. Besitaikant jam savo
— kurie pasilieka tikrais karaliui.
kus, kaip ir jų priešus prieš pasek gabumą išmėginti, patėmijo jį po mokyklas, kiti — vidutiniąsias. ninkų, turinčių ne daugiaus 90 de tokolą, buk Akelaitis, neklausyda
Dekretas
'išvejantis
kuningus
Šiaulių ap. luti teisę dalyvauti šimtiniu žemės, stambieji veisliniai mas policijos įsakymų, buvęs kan
"Prie jų priklauso keltos kariumemes besisiundymų, kad tie besisiunnės dalįs. Laikinė revoliucijonie sukurstė kuningijos priešus. Bu dymai stumia Ispapiją į netvarką. licijos agentas ir padavė miesta- rinkimuose 101 žemvaldys, kurie gyvuliai: eržilai, kumelės, buliai ir celiarijoj su kepure. Kaltino pa
Suimtasai bandė pagal tautų šiaip skirstosi: 56 len
rių valdžia bando pmversti nepri vo užpuolimai ant kuningų ir baž Bet Canalejo persergėjimų nei vie sargio globai.
gal 29 strp. Taikos Teisėjų Krim.
karvės.
bėgti
ir
jau
tolokai
buvo pabėgėjęs. kai, 17 rusų (tame skaičiuje 1
nyčių.
Dabar
valdžia
turi
sijungusią kariumenę pasiduoti.
Įstatų. Gvnė adv. Bulota. Juozą
Kaip
įėjimas
žmonėms,
taip
ir
na pusė neklauso. Todėl Ispani
Jureivija buvo svarbiausioji re ginti bažnyčią ir kuningus nuo sa joj revoliucija gali greitai įvyk Žemsargiai liepė jam sustoti, bet baltarusis), 13 lietuvių, 10 vo gyvuliams vietos buvo dovanai. Uz Akelaitį teismas išteisino.
K. '
jam nepaklausius, leido paskui jį kiečių ir 5 latviai. Kandidatų į
voliucijonierių spėka.
3 spalių vo šalininkų neprielankumo. Ištikgeresniuosius
gyvulius
buvo
ski

(
“
Lietuvos
Žinios
”
).
ti ir karalius sosto gąli netek še-is «ū»*ius ir ant vietos padėjo.
V. Tarybos narius 31, tame skai riamos dovanos — trąšos ir žem
prie revoliucijonierių prisijungė še ro minios daugelyje vietų išvaikė
ti, iš ko, žinoma, republikonai ga Nabaštiko pavardė Širvinskis.
čiuje: 20 lenkų, 5 rusai, 5 vo dirbystės įrankiai. Eržilų ir ku
šioliktas infanterijos regimentas ir kuningus iš jų klioštorių ir kle
kiečiai ir 1 latvis; iš jų 9 augštojo melių suvedė daugybę, kaikurie IŠ KUPIŠKIO, Ukmergės pav.
išdalino visiems norintiems gink bonijų. Pulkus fanatikų įsiveržė į li pasinaudoti.
Visuose
artezijiniuese
miesto
klioštorių
prię
Rue
de
Oualhas
ir
mokslo, 8 — namų mokslo, kiti buvo labai gražus, tik raguočių
lus. Pirm įsai artilerijos regimen
Kupiškiečiai, tiesiai sakant, gali
šuliniuose jaučiama vajidęns stoka. — vidutiniojo bei žemojo.
tas irgi tuojaus prisijungė ir da viską išdaužė, net altorius baž
mažai tebuvo išstatyta.
didžiuotis,
nes turi, kaip jau bu
PRANCŪZIJA.
Net
ir
žemesnėse
miesto
dalyse
Rarrintų ap. gali dalyvauti rin
vė revoliucijonieriams visas ka- nyčioj. Kitur per langus iš bažny
Geresnesias kumeles graf. Tiš vo rašyta, puikią pernai pastaty- _
neduoda
šuliniai
užtektinai
van

Prancūzijoj vėl gemą tarnau
kimuose V. Tarybon 78 žemval keviče ateinantį pavasarį, vieton
nuoies. Revoliucijonieriai užėmė čios šaudyta į minias ant gatvės
tą dviklesę mokyklą, didžiausią
augščiausią viduryj Lisabono vie- susirinkusias. Minios rengėsi jau jančių ant geležinkelių streikai, dens. Šalia Muravjovo paminklo džiai, jų skaičiuje: 64 lenkai, 10 dovanų, žadėjo prileisti prie savo
prie
šulinio
nuolat
laukia
vandeni
rusų ir 4 vokiečiai. Kąndidatų iš eržilu. Už vis daugiau dovanų lai dar statomą bažnyčią, ubagyną ir
tji — labai parankią iš kariškojo bažnyčią griauti, bet atsiųsta ka- kas gali "sutrukdyti lygiai vietinius,
kuo gražiausius valsčiaus raštinės
atžvilgio. Karališkieji pulkai su riumenė jas išvaikė.
kaip ir tarptautiškus Rrancuzijos po kelioliką žmonių, nesą vanduo jų tarpo tik 10, tame skaičiuje: mėjo ūkininkas Jurkus, Petrikaičių
mūrinius namus. Tai-gi, nors ne
sriuvena taip plonai, kaip iš ver- 9 lenkai ir 1 rusas, iš jų 6 išėję
stojo žemumoje, parangųs pradėti
sodžiaus, Kartenos valsčiaus, turįs mažai* pavargo valstiečiai (ir dar
Klioštoriudse užtiko tikras gin susinėsimus, visą jos vaizbą. Tar
dulio.
mūšį.
augštuosius mokslus.
naujanti reikalavo, kad nebūtų
apie 50 dešimtinių žemės rėžiais,
klų krautuves.
Ukmergės ap. dalyvauja rinki už raguočius. Už eržilus daug dabar tebevargsta su bažnyčia),
Prasidėjęs bombardavimas su
Neutrališkieji kraštai, matyt, dar mažesnė kaip 5 frankai alga, bet
kol įgijo tokius namus, bet žino
Akcijoninė Kievo draugija pa muose 96 žemvaldžiai: 68 lenkai,
drebino visą miestą. Tūlas karagavo “gailės lapų” ir keletą si jo, kad užteks netik jiems, bet ir
naujai Portugalijos valdžiai neužsi- tas jų reikalavimas tapo atmestas siūlė miesto valdybai intaisyti Vil
18
lietuvių,
9
rusai
ir
1
karai

liškasai regimentas bandė atimti
dabrinių niedalių.
tiki, nės siunčia kariškus laivus gin gelžkelių užveizdos. Tarnaujanti niaus* sodnuose ir darželiuose au
jų vaikams.... Dabargi štai kas
mas. Iš jų gali būti išrinkti V.
iš revoliucijonierių geležinkelio
Toj parodoj galėjo dalyvauti darosi su vals. raštinės namais.
ant
šiaurinių
geležinkelių
nutarė
ti savo ukėsus. Ir randas, matyt,
tomatiškus
suolus.
Tuose
suo

Tarybos nariais 15: 7 lenkai, 5 keli aplinkiniai valsčiai: Kretingos.
stotį, bet revoliucijonieriai pakėlė
streikuoti.
Žemiečių viršininkas, jo pirmajam
luose būsią paslėptos sėdynės ir, lietuviai, 2 rusu ir 1 karaimas;
tokį smarkų bombardavimą, kad laukia dar riaušių. Uždraudė pri
Kartanos, Darbetų ir kt. Susi butui sudegus, du mėnesiu buvo
Valdžia Paryžiuj laukia riau tik įmetus piningą, jos atsidarysian
iminėti
telegramus
ženklintu
raš

iš jų 8 išėję augštuosius mokslus, rinkusiems žmonėms gyvulių gy
beveik visai tą pulką iššaudė; pa
“įsivoksvaręs” į mokyklą, dabar
tu, taigi ir kitur siunčiami telegra šių, todėl 'sutraukė kariumenę sau čios.
kiti — vidutinįjį.
bėgo vos keli žmonės.
dytojas Veitas gražiai ir supran gi, artinanties mokslui, būtinai nori
goti šiaurinių geležinkelių stotį ir
mai
yra
cenzūruojami.
Telkiu ap. turi teisę rinkti V. tamai papasakojo apie arklių augi
Revoliucijonierių šaudymas ne
Vilniaus namų salininkas Len- Tarybos narius 60 žemvaldžių: jų nimą, kas labai žmonėms patiko. apimti nuomon valsčiaus raštinės
siliovė dvi dieni ir dvi nakti. • 10. d. spalių Paryžiun atėjo ži mašinų šapas. Laukiama riaušių
namą. Girdi, visam Kupiškyj ne
Utarninke, 4 spalio, kariškasai nia, jog Lisabonoj veLatsinaujino |)rovincijose, todėl į svąrbesnes skis gavo laišką, jog Užvingio skaičiuje: 42 lanku, 11 vokiečių, 6
Parodą aplankė daug ūkininkų, randąs taip tinkamo jam buto; o '
vietas
ir
provincijoj
siunčia
kariu

koplyčioje
turi
tuojau
padėti
5000
kruvini
mūšiai
ant
gatvių,
buk
rusai ir 1 žydas. Išrinkti V. 7 a dvarininkų ir kuningų.
laivas “Adamstor” bombardavo ka
valsčiaus raštinė galint persikelti
rub., nes kitaip būsiąs mirčia nu rybon iš Telšių ap. gali būti tik
rališkus Necesidades rūmus; ka miestas durnuose paskendęs, matyt menę.
Ūkininko Sūnūs
ar į ubagyną, o jei ne, tai tam
Kada keli metai atgal gelžkelių baustas. Lenskis pranešė apie tai 13 žemvaldžių: 8 lenkai, 5 vokie
ralius Manuelius ir motyna kara nuo gaisrų. Bet panašios žinios
pačiam
name jis galės palikt jai
lienė Amelija tapo išguiti į Cas- kitur negauta. Todėl reikia ma tarnai sustreikavo, valdžia juos pa slaptąja! policijai ir paskirtuoju čiai, iš jų 6 išėję augštuosius mok
nuošaliai
kokį kambarį. Valstielaiku
padėjo
paskirtoje
vietoje
ius.
caes, iš kur paskui nukeliavo lai nyti, kad žinia ta ne suvisu teisin šaukė tarnauti kariumenės rezer
čiai-gi
nenori
nei mislyti apie iš
voką.
Plėšikas,
atėjęs
pasiimti
ra

Tokiuo
būdu
lietuvių
žemval

vu “Amelie” Gibraltaran.
ga. Menki susirėmimai gali būti, vo j. Dabar jie sako, jog tokio pa
PARODŲ METAI.
davimą.
Sako,
ir męs žinom, kad
Ta pačia naktim laivas “Adam nes kraštas, be abejonės,, dar ne šaukimo neklausys, nes teisės nuo dinio, buvo sugautas ir pasirodė džių tuose 5-se apskrityse Kauno
Rodos niekuomet nebuvo Lie jame “patogi” kvatiera, už tat gi
gaunąs 75 r. gub., kurie turi teisę rinkti atsto
stor” smarkiai bombardavo tą Li greitai nusiramįs: po sumišimų tarnivimo rezervoj juos pąliuo esąs valdininkas
tuvoj tiek daug parodų kaip šiais
vus V. Tarybon, yra išviso 33 metais. Viena po kitai įvyksta ir valsčiaus raštinei reikia tokios.
sabono dalį, kur buvo susispietę tvarka ir ramumas ne greitai už sįioja, gali juos šaukti vien va j mėnesį.
žmonės (Ukm. ap. 18, Šiaulių ap jos svarbesniuose Kauno gub. Bet stačiai į akis priešintis “zemskarališkieji pulkai; apsiausti iš vi viešpatauja.
žioti
kariumenę.
Klausy
Rugsėjo
7
d.
išvaduojamoji
Vil

13, Ežerėnų ap. 2; nei vieno Res. centruose — Panevėžyj, Raseiniuo kiui” valsiečiai nedrįsta, nes jis
sų pūsiu, tie pulkai pagalios tu
mas, ką valdžia darys, jeigu
aiškiau pasipriešinančius vadiną
rėjo pasiduoti.
f
geležinkelininkai jos prisakymų niaus apygardos teismo^ sesija Dis- ir Telšių apskr.). Tokių gi lie se, Šiauliuose. Tai vis didesnės “buntaučikais” ir užsirašo jų pa
noie teisė bylas dviejų Vilniaus tuvių, kurie gali patekti V. Tary parodos. Taip-pat didelė paroda
Laikinė revoliucijonierių valdžia
ne paklausys. Naktyj iš Paryžiaus
ISPANIJA.
vardes. Bet kaikurie rinktiniai ža
vysk, kunigų— Zadoržes klebo bon, atsirado tik vienoje Ukmer:
išleido svetimoms viešpatystėms
turėjo būti Marjampolėj, Suv. dą duot skundą ant žiemečių vir
Ispanijoj valdžią apėmė baimė, neišėjo nė vienas traukinys. Kra- no kur. A. VaĮyituJaviči.'.us ir gės ap. — 5 žmonės.
proklamaciją, > apreiškiančių, jog
gub., bet, kaip jau skaitytojai ži šininko gubernatoriui, nors yra ir
kad ir čia gyventojai nesektų Por sa, važiojimui laiškų ir siuntinių Glenbokos klebono kun. Danije(“Viltis”).
Portugalija patapo ^respublika.
no, ši pastaroji tapo atidėta ki tokių, kurie sako: “labai tai man
pasirūpino
užtektinai
automobilių.
liaus Buivio. Pirm asai nuteistas
Anglijos ministeris F. P. Vil- tugalijos paveikslą ir nebandytų
tiems
metams iš priežasties pra rupi —kaip “ponas” nori— taip te
palikti be vietos o* tiįėnesiams ir
-liers kalbėjosi su laikiniu prezi per revoliuciją išgriauti karaliaus
siplatinusios
apielinkėje gyvulių gul daro”. Kuo pasibaigs ši kova
ŠIAULIŲ PARODA.
užmokėti 100 rubi pabaudos ir
dentu Braga, kursai tikrino jam, sostą. Ir čia, kaip Portugalijoj,
ligos
“
jaščuro
”. Be minėtų di tarp žiem. viršininko ir valstiečių
VOKIETIJA.
teismo išlaidas; antralai gavo tik
jog Portugalijos respublika palai yra diktai respublikos šalininkų.
2l/t dešimtinių plotas gan dai- desnių parodų, jų gana daug Įvy
Vokietijoj užgimė tūlose pra 20 rublių pabaudo^i^ Vis tai už
— nežinia.
Ar ne taskysianti draugiškus santikius sų Neramiausiame Ispanijos mies
liais lentų trobesiais užimtas: ūkio ko mažesniuose miestuose ir mies
Žinoma,
valsčius
turi paduoti
monės
šakose
streikai.
Berlyne
te
Barcelionoj
žmonės
užsilaiko
“
neištikimąjį
”
veikimą
1
Didžiąją Britanija.
mašinos, įvairus padargai, žemės teliuose. Dažniausia vis tai ūkio
gubernatoriui skundą.
Red.
, (“Viltii»’)Į
neramiai. Nors gatvėse sudrū- ir kitose vietose buvo kruvini su
vaisiai, veisliniai gyvuliai, pageri draugijų ar ratelių surengtos.
Ištikus revoliucijai Portugalijoj,
(
“
Lietuvos
Ūkininkas
”
).
tinta policija ir sutrauktos tau sirėmimai darbininkų su policija.
nimai žemės, dar audiniai, saldai
Apie tokių parodų naudingumą
Ispanijos ministeriai tuojaus buvo
Žmonių, rods neužmušta, bet už
Pabrikų Vilniaus gubernijoje niai, alus ir vynai, muilo kalnai, r geistinumą kalbėti neprisieina
tiškos
gvardijos
patrulės,
bet
žmo

susirinkę ir nutarė laikyties neutratai sužeistus skaito šimtais.
1909 m. buvo 192. Darbininkų jo pakinkymai, vežimai ir kt. ir kt. Tai visiems aišku •- iii reikia kuo
liškai. kaip ir kitos viešpatystės. nių minios nesibijo; tų tvarIŠ SKUODO, Telšių pav.
se buvo 9 tūkstančiai: vyrų — 6 Pažymėtina, kad žemė mūsų der dą ilgiausia. Bet įtaisyti parodą,
Hamburge
rods
kraujo
pra

kos
(labotojų~7*ka+pir
ne
nemato.
Parlamento prezidentas Azcarate
tūkstančiai
132
ir
moterų
2
tūkSkuodo valsčiaus Šačių seniū
linga ir galėtų dar daug daugiau šstatyti eksponatus, dar nereiškia
pasakė parlamente karštą kalbą, renkasi pulkais gatvėse. Menkas liejimų nebuvo, bet dėl streiko
stančiu 478.
išduoti vaisių, neg dabaf mes it atlikti visa. Ypač mes, Lietuvoje, nijos keliai eina per Skuodo mie
tikrindamas, kad Ispanija, daugiau policijos, ar kariumenės oficierų darbininkų sustojo darbai laivų
(“Šaltinis ).
jos gauname. Tik sulyginkime ‘určtume labiau išnaudoti tas pa- stelį, o dalis per dvarininko Krokaip kokia kitą viešpatystė, privalo netaktas gali kruviną susirėmi dirbtuvėse, nes dirbtuvių savinin
valstiečių išstatytas karvutes, su odas. Pas mus maža žemesniųjų likovo žemę. Ūkininkams kelio
kai,
už
streiką
dalies
darbininkų
at

mą
pagimdyti,
o
paskui
jau
sulig Portugalijos atsitikimų lai
švičiais, holendrais ir aišyrais,- ūkio mokyklų, viduriniųjų gi su taisyti reikia atvažiuoti apie 15
neišvengiamas
būtų
ir
abelnas
statė
nuo
darbo
visus.
Dabar
dar

kyties neutrališkai.
IS KAUNO.
dvarponių- parodon atgabentais. vis nėra. Tos parodos turėtų lai verstų, tuotarpu miestelėnai taiso
sukilimas.
Borcelionoj bininkams pridėta po 20 pfen. už
Barcelonoje įvyko daugybė ra- žmonių
' likalų manifestacijų išreiškimui1 menka priežastis gali revoliuciją įdienos darbą, tai išpuola netoli | Nuo rugsėjo 5 dienos vėl pradė- Kiek nustojame vienu pienų blo- kinai užvaduoti mums ta taip d:- ten pat per savo žemę. Žvyro
Jęlį trukumą. Jos, turėtų būti gypagimdvti, nes čia žmonės nuo (pusantros markės sevaitėj. Nedi-ijo nuolat vežioti žmones automoižiaugsmo dėlei Portugalijoj

POUTISKOS ŽINIOS.

tikimų. Valdžia tas manifestaci
ja draudė. Bijoma, kad ir Ispa
nijoj neatsitiktų to pačio, kas Por
tugalijoj.

IS LIETUVOS.

)i>
Rtchmonde, Va. 5 spalių no mą. Nutarta rengti paskaitas, va
iš upės Lubos, kur už žvyrą že (Reik pasakyti, kad ant kitų vie rusais. Paliuosuotieji laiškanešiai sq
rėjo
pasivažinėti aeroplanu miesto karus, varyti savitarpinį švieti
ketina
skųsties
augštesnei
valdžiai.
mės savininkams reikia mokėti po šų įstaigų mažai kur lietuviškų
majoras
Richardson. Kai pakilo mosi darbą. į 74 kuopos pirmas
2—3 rublius per metus. Bet iš parašų). T ?r būt aludzių savi
aeroplanas, majoras norėjo tvir vakaras su dainomis ir lošimu ko
Pereitą šeštadienį apie 9 vai.
upės nevisuomet galima išvežti — ninkai lietuviškomis iškabomis ti
čiau atsisėsti ir išnežinių nusigrie medijos “Tarnas įpainiojo” atsi
pasitaiko kad žmogus atvažiavęs kisi pritraukti prie savęs daugiau vai. Ricerių gatvėn (No. 52)
bė motoro drato. Aeroplanas pra buvo Spalių 1 d., pietinėj miesto
atėjo tūlos Toom butan policijos
J. Sondeckis.
keletą mylių 4 turi grįžti kelio ne žmonių.
dėjo svyruoti ir kristi žemėn. Tar dalyj. Ir čia pasirodė, kaip žmo
būrys.
Bute
rasta
aštuoni
žmo

(“Lietuvos Žinios”).
pataisęs, o valdžia kaip tik tuo
čiaus viskas apsėjo laimingai, ma nės pamylėjo T. M. D.l Pri
nės,
kurių
K.
Jakobsonas,
J.
Liemetę t. y. pavasarį, ir spiria kelius
joras ir vežęs jį orlaivininkas tik ėjo, žmonių pilna-pilnutė svetai
pins, Ravels ir Smiltins ten pat
taisyti, kada negalima nei priva
nė, apie 400, kas labai retai at
truputį susižeidė.
žiuoti prie upės.... o ii nepatai- Iš SOD. ŠARKIŲ, Ežer. pav. ir gyveno, du broliu Ereidenfeldtu
sitinka.
Tvarka buvo kuopuikiau— gyvcn*l Motiejaus gat ir A.
symą baudžia. Taigi kelių taisy
Užpalių par. 16 d. Rugp. buvo
sia. Komedijos lošimas atliktas
Rozentalis
—
atvykęs
'iš
Rucno.
mas pas mus labai sukikus daly vestuvės. Svečių buvo daug. Ap
pusėtinai. Labiausia prajuokino
GAISRAI.
kas ! Pirma už kelius bausdavo siėjimas iš karto buvo prastas: Visi susirinkusieji iškrėsta ir su
žmonęs
žaidęs “Tarno” rolę,
viršaitis, kuris, žinodamas musų stumdės, rėkinos. Bet paskiau at imta. Padarius kratą bute uz lo
Franklin, La. Sudegė čia cukraus
kuriam
ištikro
pasisekė išpildyti
kelių blogą padėjimą, kartais ne sirado keli žmoneliai, kurie surin vos rasta v.sos Rusijos sncijaL
dirbtuvės Adeline
Sugar Co. tamo-kareivio (denščiko) typą Ru
demokratų
darbininkų
partijos
daitaip smarkiai puldavo bausti, bet ko visus ir pamokino’ “saldaus
Nuostolius ugnies padarytus skai sijoje, kur žmogus taip užniuktas
dabar naujas viršaitis Laukis per miego” paskiau: aguonėlės, ‘rū lydžių sąjungos protokolai ir mi
to ant 300000 dolarių.
t
ir be valios, kad tampa kaipi bė1valsčiaus sueigą rugpj. 7 d. pa telės, jurgelio, bitelės, aniolo ir kt. nėtosios partijos kasos metinės at
pročiu,
mašina oficiero rankose,
Mason City, la. Siautė čia gais
tarė sueigai padaryti nutarimą, visokių račiukų, kurie visiems pa skaitos. Pas J. Jakobsoną rasta
pas
kurį
tarnaują. Kitų gi loši
ras, kuris padirbo nuostolių su
pagal kurio už kelius baustų ne mėgo, tik jų niekas nemokėjo, iš dar “brauningo” sistemos revol
mas
buvo
apysilpnis: stokavo naviršum
pusę
milijono
dolarių
ver

be viršaitis, bet patsai zemskis. skiriant tuos du trįs žmoneles. veris. Padaryta kratos visų su
turališko ^prigimto) balso ir jaus
tės.
,
Sudegė
troba
International
imtųjų
butuose.
Užrėkiant keliems rėksniams, 11 ■ Anie žmoneliai dar pasakė mono
Harvester Co. ir kelios krautuvės. mo. Publika likosi labai užganė
sai nutarimas padaryta; taigi da logus, deklamacijas, padainavo ir
dinta trumpa, bet aiškia p. J.
Pereitą sekmadienį centraliniabar viršaitis ant kiekvieno kelio pasibaigė gražiai. Reikėtų ir vi
Griniaus kalba apie Tėv. Myl.
taislio sustatys protokolą ir pa sur stengtis, kad taip padarytų. me kalėjime suimta 8 klesos vie
Draugijos f siekius, — skleidimą
nos
vietinės
privatinės
gimnazijos
duos zemskiui, o tas jau baus....
P.
apšvietos ir platinimą naudingų
mokinė,
18-os
metų
»Alvina
P.,
at

(“Lietuvos Ūkininkas”).
CHARLES F. WILLARD,
(“Lietuvos Ūkininkas”).
raštų. Po lošimui dainavo chorai:
silankiusi pas vieną kalinį. Eida
yra vienas iš aviatorių, sutiku
S. S. A. kuopos choras po va
ma kalėjimo karidoriumi ji. sako,
sių skristi aeroplanu iš Chicaf Providence, N. Y. 7000 dar dovystė p. Lagsdono ir nesenai
Iš VITARTŲ, Panevėžio apskr. IŠ SILEIKIŲ, Vižanų parap. numetusi pundą atsišaukimų. Su-’
gos į New Yorką; pirmam nu bininkams Knighto medvilnės dirb susitveręs Kudirkos choras, vado
ėmus ją, jos bute (Marijos g-vė
skridusiam skiriama $25.000.
tuvių apreikšta, jog nuo panedė- vaujant p. J. Jurčukoniui. s S. ‘
Vietinis dvarininkas M. KudiRugp. 22 d. Sileikių sodžiuje No. 24) tuoj padaryta krata ir
lio dirbtuvės dirbs pilną laiką. S. 1 kuopos chorui daug truko:
nauskis prikalbino šiemet apylin buvo “bičkopis”, ant kurio buvo
paimta įvairus popieriai, laiškai ir
Nuo birželio mėnesio dirbo tik balsai buvo šiurkštus ir silpni. Iš
kės ūkininkus, kad drauge su juo suprašyta daug svečių, bet degti
užrašomosios knygutės.
greit buvo suimtas, kad nei Tsai GINA SAVO NUOSAVYBĘ.' 42 vai. sevaitėj.
išsirašytų dirbtinių trąšų. V isą nės visai nebuvo, ir svečiai liko
rodė, lyg kad dainuojanti bijojo
Hsun, nei jo palydovai to nepa
IVintcr, fVis. Farmerį Dietzą,
vasarą trąšų nesulaukėj tik 17 užganėdinti. Štai kaip jie pa
savo balso! Kudirkos choras, tu
Rugp. 29 d. ant Liepojaus-Ha- stebėjo. Tik išvažiuojant laivui, Meyerhau Lumber Co., užsimanė
f Chicago, III. Streikuoja dar rintis daug mažiau balsų ir, kaip
rugpiūčio dvarininkas apskelbė, linksmino savo svečius: vieton deg
zenpoto geležinkelio buvo toks at Tsai Hsunui buvo pranešta apie
išvyti iš jo farmos ir užimti jo bininkai įtaisose “J. B. Long girdėti, neilgai tesilavinęs padarė
kad jau trąšos atėjo, ir. reikia tinės sulošė komedijėlę. "Tiktai
sitikimas. Tarp bėgių (reiktų) pasikėsinimą ant jo gyvasties.
važiuoti jų parsivežti iš Panevė niekam nesakyk”, padekliamavo
(
žemę, Dietz užsidarė savo namuose Electrical Co.”
savo skambančiais balsais, malonų
atsigulė girtas žmogus. Mašinistas Suimtasai Fong labai gailėjosi, kad
žio. Nuvažiavę ūkininkai labai keletą eilių, ant galo gražiai pa
ir jau antra sevaite ginasi pnes
1
įspūdį, ypač dainuodamas Dę. Ku
pamatė jį, bet sulaikyti traukinio jam nepasisekė kuningaikštis nu
nustebo, nes pamatė, kad trąšos dainavo “Kur bėga Šešupė”, “Kur
žmones. Kas iš valdžios
dirkos “Lietuva Tėvynė mūsų”,
nesuspėjo. Girtuoklis gi taip lai šauti, jis pasakė: "Aš norėjau šerifo
neišrašyto^ .0 imamos iš žydo san banguoja Nemunėlis” ir keletą ki
paskui griausmingai sugaudė ki
mingai atsigulė, kąd traukinys nei užmušti kuningaikštį Tsai Hsun, tarnų prisiartina, Dietz sauja.
dėlio. Ūkininkai, tai regėdami, tokių dainelių. Ir reikia pripa
Bandyta
siųsti
jo
draugus
prikal

tas tautiškas dainelės. Labiausia
pakėlė, didį triukšmą ir norėjo trą žinti, kad visa tai dešimts kartų rtesužeidė jo. Sulaikė tuoj trau nes jis yra mano tautos nepriete binti pasiduoti, bet tas nepasiseka.
padailino
Kudirkos choro dainavi
kinį ir rado dar tebemiegantį — lius. Man tuo tarpu nepasisekė,
šų neimti, bet dvarininko inbau- daugiau palinksmino svečius, negu
IS SCHNYLKILL PAV. PA. 1mą artistiškas profesoriaus muzi
ginti nenoromis paėmė. Trąšos degtinė, ką liudijo širdingi iš a- taip jau girtas buvo, kad ir trau bet aš dedu galvą, kad visvien
Šitas pavietas labai tirštai ap kos p. Grigaičio sutaisytas nau
kinys per jį perlėkė, o jis nepa kada ilors jis bus nušautas”.
labai menkuose maišuose, gana jžiuoj ančių svečių dėkavojimai. Ar
TRAUKINIŲ SUSIMUŠIMAI. gyventas.
akompanijamentas. Tai be
Gyvena čia visokios jas
■
budo.
Taip
laimingai
išlikęs
nuo
> sudriskusiuose. Kiek tikrai ūki- negeriau butų visur lietuviams per
Springfield,
III.
4
spalių,
netoli
veik
vienatinis
lietuvis-artistas
tautos, yra ir lietuvių. Yra čia
ninikų buvo prisidėjusių prie to pokylius, užiuųt girtuokliavus įves mirties girtuoklis perduota poli
Stanton
susimušė
du
geležinkelio
Philadelphijoj.
Didelė
padėka
visokių draugijų, o tame netrūksta
cijai.
išsirašymo, tikrai nežinau, vieno ti tokius pasilinksminimus.
ORLAIVYSTĖ.
traukiniai ir susidaužė. Prie to nei pirmeiviškų, kurios rengia su gerb. p. Grigaičiui už jo triūsą
tik Medinių kaimo ūkininkai ėmė
Žemės Du'kė.
Atlantic City, N. J. Aviatorius 37 ypatos tapo užmuštos, tame sirinkimus, prakalbas ir tt., sten- ( ir darbą ant lietuviškos dailės dir
Buvęs laikinasai Pabaltijos kraš
150 maišų. Pernai ūkininkai ėmė
skaitliuje yra 13 moterų. Skait giasi apšviesti, supažindinti dar vos. Po perstatymui buvo šo
(“Lietuvos Žinios”).
to gen.-gubernatorius baronas Me- W. Welnfen, besirengiąs skriesti
trąšas iš Pumpėnų vartotojų sank
lius sužeistų yra dar didesnis. bininkus su jų reikalais ir tokiu kiai iki 12 vai. nakties. Ne ma
ler-Zakomelskis gyvendamas Ry orlaivįų per Atlantiškąjį okeaną
rovos ir buvo labai pakakinti, O
Kaltė puola ant motermano šiau budu pagerinti jų būvį, palengvin žą pelną (arti 80 dol.), žadama
goje neužmokėjo ančdėlio už butą Europon, įtaiso ant savo aeropla
šiemet visai nepasisekė. Vijoklis.
IŠ VAĘALNINKO, Pan. ap.
išdalies paskirti Tautiškam Namui
rinio trūkio; jis tapo suimtas.
no
b&ielinę
stotį.
Skriesdamas,
te

ti jiems gyvenimą.
už dviejų? metus. Iš jo, sako
' (“Šaltinis”).
Netoliese Vabalninko verstas su priderą gauti 1129 rub. Dabar legrafuos į New Yorko, Chicagos
Darbininkų būvis čia sunkus. Vilniuje, kningynui ir kitiems dai
Pragyvenimas neišpasakytai bran lės ir apšvietos reikalams.
kaupu atstu guli sodžius, apgyven esą įsakyta išjieškoti šiuos piningus. ir Ixxidono laikraščius. Taigi jam
UŽDRAUDĖ
GĖRIMUS
PAR

Buvęs ir Matęs.
dar beskrendant, žmoriės galės ži
tas pasiturinčių ūkininkų, Stražgus, o darbų kitokių nėra, kaip
(“Rygos Garsas”).
IŠ DAUNORIŲ.
DAVINĖTI.
noti, kaip vyksta jo kelionė.
džiai. Rugsėjo 3 d. tą sodžių ap
vien anglių kasyklose, o jose dar
lankė nelaimė — sudegė J. Mor
IVashington, D. C. Vidaus rei bas neišpasakytai sunkus ir pavo
(Tauragnų par. Ežerėn. ap.).
Rygoje pribuvo dar viena lietu
IS CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Mūsų žmonės labai nepalankus kūno beveik visi triobesai (išski vių draugija vardu “Giedi a"*. Bus
kalų m misteris Ballinger nuspren- jingas. Už darbą mokestis mažas.
NEW YORKO MAJORAS
“Lietuvos” No. 40, tilpusi
dė uždrausti suvisu pardavinėji- Žmonės per dieną ir naktį vargsta
dalinties į vienasėdžius. Priežas riant plojimą) ir Varabaacko gy tai blaivybės draugija. Įsteigiamaiš
Chicago
venamo! i troba ir klėtis. Gaisro sai jos posėdis paskirta rugsėjo
mą svaiginančių gėrimų apskri- prie baisaus darbo, visur matyt korespondencija
čių tame dalyke yra nemažai, tarp venamoji
GAYNOR VĖL UŽĖMĖ
kitko šitos: 1) čia žmonės, ap priežastis nežinoma — sako va- 12 d. 1 vai. po piet “Dsimtenės”
tyj indi jonų rezervacijų šiauri- vargas ir girdėt dejavimai. Visur Heights apie tvėrimą lietuvių pa
VIETĄ.
labai neteisinga,
nes
pilna žmonių, lygiai ligonbučiuose, rapijos
skirtai imant, neturtingi; užtat bijo karą nešę bulvių maišus į ka- salėje, Marijos gatvė, Ne. 8. Die
New Yorko majoras Gaynor, nėj Minnesotoj.
kaip ir kalėjimuose. Kas dar turi korespondentas p. Vanagas sako,
išlaidų troboms perkelti; 2) ūki marą pasišviesdami su balana, Ra- nos tvarka: 1) atidengimas; 2)
buvęs pašautas Hobokene, visai
piningu ar draugų, tai tie ir. li kad bažnyčioj lotai geroje vietoje.
ninkauja čia prastai, senybiškai; šit ir šio neatsargumo auka.
susirinkimo pirmininko ir sekre jau pasveiko ir 3 spalio d. vėl
(“Viltis”).
gonbučiuose geriau prižiūrimi ir Vieta ta, vienok, labai prasta, nes
kultųra čia žemės kaip ir nepa
DEGA
KASYKLOS.
toriaus rinkimai; 3) laikinojo ko užėmė savo vietą miesto valdy
lytėjo; žmonės, duokime, tebevar
miteto apyskaita; 4) laikinosios boj. Važiuojant jam Brooklynu
Denville, ILL. 6d. spalio olose gydomi, neturinčius išstumia dar labai žemai stovi; nors bažny
toja piautuvus, plūgų kaip ir
revizijos komisijos pranešimas; 5) į darbą, daugybė žmonių spietėsi anglių kasyklų atsirado ugnis, Dar- silpnus iš ligonbučių, sako, būk čią keltų ant keturių lubų, tai vis
nėra vietos, nes kasdieną vis naujus gi ji būtų žemesnė už Stepo Rim
nepažįsta, nei jokių žolių nesė IŠ KALVARIJOS, Suv. gub. valdybos rinkimai; 6) revizijos
prie jo automobiiiaus, padrąsin bininkus visus išgelbėjo. Anglių
Nedarbininkai kaus grįčią. Todėl daugumai paraja.... Gyvasis inventorius (kel
Rugsėjo 11. dieną buvo pas mus komisijos rinkimai; 7) narių su dami pasveikusį majorą ir išreikš kasyklų savininkai tikisi ugnį ligonius atveža.
tuvas) taip gi čia menkas, silpnas, Marijos Vardo atlaidai. Diena manymai. Prie “Giedros” jau yra
jau
taip
prie
to
darbininkų
vargo pijonų reikalaujant, nutarta lotai
dami jam pagarbą. Gaynor daly užgesinti.
prastai užlaikomas; tik arklių tai išpuolė graži, šilta, užtai žmonių prisirašę 78 nariai.
priprato, kad jiems rodosi, kad apkeisti geresnėj vietoj, nors bran
vauja sutaisyme miesto biudžeto
galima rasti geresnių. Tauragniš- iš aplinkinių parapijų susirinko
darbininkui nereikia nei pavalgyti, giau būtų. 25 d. rugsėjo buvo
(“Viltis”).
1911 metams.
kis, vienok, įsitikinęs, kad jis ūki daugybė. Bet kaip paprastai —
nei apsirėdyti, būk jie semte se parapijos visuotinasai susirinkimas
IŠMUŠ 100 MILIJONŲ VARI
ninkauja gerai, kad kitaip ūki vieni važiuoja ar eina į atlaidus
mia piningus kasyklose. Kituose ir nutarta išrinkti komitetą, kuris
NIŲ CENTŲ.
ninkauti negalima ir užtat neregi pasimelsti, pagarbinti Dievą, kiti
ligonbučiuose dar ligonių padėji
LIETUVISKALRUSISKAS
tuom dalyku t y. suradimu lotų
ROOSEVELTĄ VOS MIRTIS
Šiemet piningų dirbtuvės iš mas geresnis, bet Schuylkill pa
nei mažiausios naudos iš skirsty — pasižmonėti; taip buvo ir- šie
ŽODYNAS.
rūpinsis. Atsirado keli rėksniai, ku
NESUTIKO.
muša 100 milionų varinių centų, vieto ligonbutyj sergančių kimšte
mosi vienasėdžiais; 3) Labai ken met. ‘
rie
rėkė, kiek galėdami, jog kitų
Nėra
beveik
tos
dienos,
kad
ne

kia čia ir žemės nevienodumas;
Netoli Oyster Bay pagal Bay jų mat trtksta. Iš jų Amerikos prikimšta, oras pagedęs taip, kad
Kada vieni bažnyčioj meldėsi,
lotų
nereikia, nes tie rėksniai pasis
gaučiau
kelių
laiškų
ar
šiaip
ligoniai
gauna
džiovą.
Kas
tam
dažnai vienoje dešimtinėje galima kada klausyklos buvo apgultos no
kelią Rooseveltas jojo ant savo iždas turi gerą pelną, nes kaina
tatė
butus ir kelis lotus nusipirko
surasti žemės keleriopos rūšies; rinčiųjų prieiti išpažinties, kiti, su klausimų apie savo Žodyną. Ne- arklio; iš užupakalio užvažiavo vario svaro yra 13c., O iš svaro iš ligonbutyj ilgiau pabūva, retai iš
arti
busimosios bažnytėlės. Vana
įstengdams
kiekvienam
atrašyti,
taigi tūlam baisu, kad kartais prie siėję su giminėmis ir pažįstamais,
automobilius ir partrenkė arklį muša loo centų taigi kiekvienas eina sveikas. Dar jaigu ūkėsas
gas
sako,
būk kuningas K. Ambra
čia
pasiaiškįsiu
keliais
žodžiais.
Žo

dalybų negautų perprasto ploto; užimti savais reikalais, vaikščiojo
draug su Rooseveltu. Roosevel vario svaras duoda 87 ceritus pel- ir turi kam pasiskųsti ir jaigu kas
zaitis
(iš
Chicacgos)
atvažiavęs mi
dynas,
galima
sakyti,
priruoštas,
tas išliko sveikas, bet kad tik kiek no.
rūpinasi, tai tokį siunčia į speci4) Kliudą, žinoma, ir mažažemiai: po miestą kaip per jomarką, kiti
tingą vesti. Argi p. Vanagas neži
ališkus ligonbučius.
- _ n^at jie sodžiuje turi nors bendrą vaišinosi degtine ir alumi, kiti su tik trūksta pinigų jam išspauzdinti. būtų sutikęs mirtį.
Vienas vaikinas su savo žmona no, kad kun. Ambrazaitis dar ne
ganyklą, o, išėjus į vienąsėdžius, kėlė net peštynes. Labai peikti Reikia bent 500 prenumeratorių,
kurie
iškalno
užsimokėtų
po
2
gavo džiovą. Ligonbutyj kas die buvo mūsų mieste, bet buvo kun.
jiems prisieitų iš 2—3 dešimtinių nas daiktas, kad kaip-kurie jau
EKSPLIOZIJĄ.
rublių.
Kol
tiek
nesusirinks,
to

MUITINES REGULIACIJOS.
ną, vietoj pagerėti ėjo vis silpnyn. Jonas Cis, kuris išrodinėjo negeru
turėti ir duoną ir ganyklą ir pa ni vyrukai, iš svetimų parapijų
IVashington,
D.
C.
4
spalių
dirb

tai
negalėsiu
greitu
laiku
pabaigt
Bandyta moterį perkelti į speciališ- mą vietos, nes negalima mokyklos
šarą. Taigi čia inkalbėti žmonėms atvykę, turėdami tarp savęs as
IVashington, D. C. Sulig nau
dalinties į vienasėdijas sunku. To meniškus nesusipratimus, susiėję spauzdinti. Žodynas išeis nema jų reguliacijų, orlaiviai siunčiami tuvėse VVashington Navy Yard įvy ką ligonbutį, nes jos tėvas įjuvo užlaikyti—tamsi žema vieta. P.
nepaisant, Daunorių sodžius ne be per atlaidus, mieste pakėlė didelį žas — 40.000 žodžių, su pavyz Amerikon į parodas arba lenk ko ekspliozija. Du užmušta, ke ūkėsu, ir ją perkėlė; vyras gi ne Vanagas sako, būk kuningas ne
buvo ūkėsu, tai ir liko pavieto li davė parapijonams kalbėti. Tas
vargo sustatė “prigovorą” ir šie triukšmą, besipešdami ir besiskal- džiais ir su priegaidėmis. Jeigu tynes, taigi tik paskirtam laikui, letas sužeista.
lig Naujų Metų susirinktų r 500 turi būt įleidžiami be muito. Bet
neteisybė: rėkė vanagai ir pelėdos,
gonbutyj.
met pasidalijo. Matininku paskir dydami sau galvas akmenimis.
prenumeratorių, tai per 1911 me juos gabenanti turi kauciją pasta
Rugsėjo
mėnesyj
atsilankius
man
mažne
reikėjo poliemoną šaukti
ta p. I. Kossobudskis. NenorėjuGirtybė gausiai pelnė aukų: ali
NELAIMĖS ANT GELEŽIN ligonbutyj, jo prižiūrėtojas Stri nuraminimui “Šviesiųjų” žmonių.
. šieji dalinties iš pradžių žvairavo, nės ir traktiernės buvo grūste pri tus galėtų būt išspauzdintas. Ki tyti, kurią atgaus vėl išgabenant
KELIŲ.
maitis parodė skyrių sergančių promurmėjo, rūstavo, bet p. Kosso grūstos, ne viens šimtelis bonkų tą taip spauzdinimas gali užsitęsti orlaivius.
Toliaus p. Vanagas sako, būk
dar
keleriems
metams.
Šiandien
Ratine, Wir. Vežantis sunke-■ to ligoms. Jis man pasirodė ne li- penki vyrai ir vienas kuningas
budskis palengva juos numaldė ir dieną ištuštinta. Teko girdėti, kad
nybes vežimas susimušė čia su1 gonbučiu, bet greičiau inkvizicijos viską padarę. Bet žmonių buvo
šiandien daunoriškiai nebemurma, vienoj aludėj išgerta pusantro tūk turiu tik 79 užsimokėjusius pre
gatviniu karu. Vežimo vežėjas> kambariu. Girdėjau, kad ligonius, apie du šimtai — pilna svetainė,
bet džiaugias. Nors ir Daunorių stančio bonkų alaus, o kiek ki numeratorius. Taigi, kas išanksto
CHOLERA AMERIKOJ.
žemė dideliai nevienoda, vienok, tose? O tokių aludžių yra apie 30, įmokės 2 rubliu, tas netik pigiau
New York,. Ant atkakusio čia tapo ant vietos užmuštai, o 13I kaip kalėjime, už nepaklusnumą tiktai p. Vanagas išėjęs iš svetai
baudžia, bet tam nenorėjau tikėti. nės pradžioje susirinkimo, negir
p. K., kaip tikras draugas negailė jaigu nedaugiau. Užtai galima gaus Žodyną (paskui, po Naujų Hamburgo garlaivio “Moltke” bu ypatų sunkiai sužeista.
Patiko mus viena mergina, kuri dėjo ęutarimų ir prirašė nesąmonių.
jo savo triūso ir taip ištaikino, kad buvo matyti gerai inkaušusių. Ka Metų, jo kaina bus 4 'rubliai), bet vo du cholera apsirgimai ir viena
Ashenville, N. C. Iššoko iš vėžių1 visai protingai elgėsi ir kalbėjo,
visos kolionijos yra dabar vieno da gi mes susiprasime ir atlaidus ir pagreitįs jo išspauzdimmą. mirtis; paskui apsirgo dar viena
Su laiku bažnyčia bus, tiktai turi
geležinkelio traukinys ir trįs vago- dagi gražiu balsu padainavo lie
dos vertės. Prie to p. K. buvo pradėsime apvaikščioti taip, kaip Adresas pinigams siųst: Vilnius, ypaia.
Apsygę yra italai iš
me
dirbti iš vieni. Jonas žvirblis.
su visais mandagus, vadino save geram katalikui pridera? Kada gi šv. Jono g. Nu. 13. M. Piaseckai- Neapolio aplinkinių. Laivus su nai apvirto. Prie to 21 asmuo tuvišką dainelę. Jaigu ji būtų ge
riau prižiūrima, be abejonės grei
žemdirbio vaiku, neišnaudojo so mes išmoksiine,5nsrsję su gimi tės-Slapelienės knygynan.
laikė
l^varaptienoj,
ir. žmo sunkiai tapo sužeistas.
Kitus lietuvių laikraščius, prašy
tai išgytų. . Ji skundėsi, kad valgį IŠ SOUTH RIVER, N. Y.
džiaus arklių ir t. t., žodžiu pil nėmis ir pažįstamais pasikalbėti,
nėms neleidžia į miestą išeiti. Kaprastą duoda.
nai nusipelnė daunoriškių “ačiū”. nevartojant svaiginančių gėrimų ? čiau taippat išspauzdinti šį mano jutų pasveriu^ paleido ant kran
27 d. rugsėjo Antanas Tamaraštelį.
D-ras J. Šlapelis.
GIRIŲ
GAISRAI.
Kad visi matininkai būtų tokie,
Suprantama, kad paviečio li- šauckas iškraustė vieno vaikino
to, o 988 ateivių pergabeno ant
P-as.
kaip p. Kossobutskis, tikrai neSt. Paul, Minn.
Minnesotoj gonbutyj, kur toks bjaurus ligo- baksuką ir paėmė 25 dol. ir už
Hoffanman salos.
(“Šaltinis”).
būtų prie dalybų vaidų, o po davėl siaučia girių gaisrai. Mieste nių padėjimas, nėra nei vieno li- “bordą” neužmokėjęs, išdūmė. Jis
lybų skundų.
Margalis.
liai Granton, Williams, Swift ir gonio iš kapitalist: darnos. Beje, paėjo iš Kauno gub.; baltų plau
čia bepročių rirynuj? patikai! vieną kų. Jis turi seserį kur api»ChiRoosevelt ugnies išnaikyti.
(“Viltis”).
IŠ RYGOS.
GRĄŽINA ATGAL.
korelį, kūno protas sumišo iš cagą. Reikia apsisaugoti.
Bevielis telegrafas jau pradėta
New York. ■ Atgabeno čia iš
Waruard, Minn. Šitose aplinki n jesčio, kada jo 17 metų gaspaNORĖTA UŽMUŠTI VIEŠIN
Jonas Žcmaitatis.
taisyti tarp Rygos ir Runo salos.
Manister, Mich. penkias šveicarų nėse siaučia girių gaisrai, kokių se diuė po gimdymo mirė.
IŠ MARIAMPOLĖS.
TĮ AMERIKOJ CHINIJOS.
šeimynas, išviso 17 asmenų. Juos niai čia nebuvo.
A. Baneškauskas.
Miesteliai,
Prisiėjo man būti Mariampolėje.
KUNINGAIKSTĮ. .
Latvių laikraščiai praneša, buk
laivu “Lapland” grąžina atgal j Beaudatte, Spoone, Pitt ir GranNemirtinasis.
Pirmas, kas man metesė į akis, Rygos-Orlo geležinkelio materijaSan Francizko, Cal. 3 spalių Europą. Jie apkaltinti, kad Ameri ton su visu išdegė. Rado jau
Prie
stalo Prancūzų karaliaus
tai^ludžių daugumas. Einu gatve liniame skyriuje esąs'susektas pi
Išsėdus iš traukinio Chinijos ku- kon atkako pakviesti vieno laikro kūnus 73 sudegusių žmonių, bet Iš PHILADELPHIOS, PA.
ir^matau iškabą su tokiu parašu:
Liudviko keturioliktojo buvo apie
ningų išeikvojimas. Išeikvota esą ningaikščiui Tsai Hsun, norėta jis džių dirbtuvės, taigi kad atkako mano, kad sudegė mažiausiai 300.
Mūsų mieste pradėjo krutėti — filozofiškus dalykus kalbama. ‘Bo
“Alinis kromas”. Paėjęs kiek to- apie 18,000 rb.
nušauti. Chinas G. Fong, Jau kontraktuoti, kas yra teisėmis už Daugelis gyventojų, kurių visus
judėti T. M. D. 74 kuopa. Nors ileau tarė: “visi žmonės turi mir
liiu, vė- tas pats. Išviso suskai
nosios Chinijos draugijos sąnarys, drausta. Ateivių užveizdos šnipai turtus išnaikino ugnis, nužudė ponėra dar pilnų metų nuo jos su- ti”. Karalius aštriai j jį pažvelgė
čiau 34 aludes, 6 “opto skladus”
Rygos laikraščiai praneša, kad iškėlęs revolverį
evoiverj buvo jau bešau
bcsau- iškeliavo
iškeliavai Massaęhusetso vaistijon ratą. Ugnfes apsiausti jau mieste- sityėrimo, bet turi suviršum 40 ir jis tuojaus pasiaise: “Kuon#
ir 2 monopoliu. Ant visų be- daugelis laiškanešių paliuosuojaai n<.i«
įcu su
HoniraK- l.'.if
į nąs, tik ]policija laiku sugriebė j] išhipiiKti,
_____ 2_
*T*
X
-rv
«
- ' ...ar
nėra ten
su kontrakliai: Rooseveh, Swift, \A7.
Williams -ir narių.
T. M. D. kuopa pabrie- visi žmonės, kuone visi....!
•e:k aludžių lietuviški parašai, ma nuo tarnybos ir pakeičiama [ir iššauti neleido.
i neleido. G. Fong taip tais atkakusių ateivių darbininkų, Cedar Speer.
žė platų ir įvairų veikimo progra(Kaimynas).
t

1$ DARBO LAUKO.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

1$ AMERIKOS.

‘"'C
— kuri pusė laimės, kur pergalė bus, styti!), o Šliūpienei p. Tehišaj
pinigus ne vien algoms, mokečiams kaip šviesos spindulys tarp tų kitų venimą ji paliko ir užmiršo su|
visai lengvai, todėl gal, kad jis "Šviesos Spindulys" užges ant vi dovanojo sidabrinę vazą, kiti vėl 7'
savo reikalams, bet dar šimtus, jai veidų, ant kurių ištvirkinus paprisiuntė bukietus gėlių ir tt. . tįi/j
sados.
Koketka.
Draugijos 44-tan numerin įdėta
ne tūkstančius, palūkanos Lietu liko savo niekad neužmirštinas> ir jos niekad tikrai nepalietė.
neišnaikinomas
žymes.
j
Kad
kas
būtų
paklausęs
jos,
ko

Negalime čion prae?i pro šalį |
karštas A. Jakšto straipsnis Mūsų
viškam Bankui už paskolą.
nepaminėję
ir-gi telegramų:
J
Pasaulyje,
kuriame
buto
t;
dėl
jį
tikisi
jogi
jis
ims
ją
už
bažnytinio gyvenimo reikalai. Šia
Gali būt aišku, kad kiekvienas
mažai
gero,
ji
nepažinojo
blogo
moterį,
ji
būtų
nusistebėjus,
i
vie‘
"Sveikinu
susilaukusius
sidabme straipsnyj randame labai intoto
Amerikos darbininkas, o
nok atsakius ramiai: "Todėl, kad
1
rinės svodbos dienos. Linkiu sudomų, atvirą ir drąsų mūsų da
labiau biznierius, nelaikys pi- ji buvo vaikas; nemorališkas y
silaukti auksinės ir deimantinės I
tai yra doru".
A
bartinės Lietuvos kuningijos api
ningų Lietuviškam banke, iš pa kas, laukiantis mokytojausJi'M
niekad
neatėjo,
nes
yra
labai
|
Ji
niekad
nemanė,
kad
jis
svodl ų”. Mikas Petrauskas, Chibūdinimą. Šiaip jau paviršutiniš
Tikra tiesa. Nieko šitame rei triotizmo, be- pelno, jaigu Chi- žai mokytojų prieinančių tos j
cago, Iii.
J
nenorės turėt ją už moterį, kad
1
kai žiūrint, sako, viskas atrodą
cagoj
kiekvienas
dolaris,
įdėtas
į
kale nedarant lietuvių susiamerisužiningą ir pasekmingą
jis
jos
nelaikė
už
dorą
moterį.
^
‘
širdingus
pi^veikinimus
riun■
neblogai....
Mylimoji “Lietuvos" Redakcija!
nejudinamą turtą atneša ne ma
mą.
“Bet žiūrint tiesiog, be opti kanizavimas yra neišvengtinas. Be
Vieną
syk
jis
jai
pasakė,
kad
čia
Tami.tų
sidabrinės
svodbos
B
Šitąjį
ir
pereitąjį
metą
lemta
mizmo akinių, visai nesunku pa- abejo lietuviams reiktų labai pa žiaus kaip 12%. Bankai tai vai
O jai puikiai sekėsi — a flink ją I jis turės važiuot į kitą vietą — huvo mūsų šeimynai susilaukti dienoje”. "Lietuvos” redakcija ir B
tėmyti, jog čia toli neviskas eina
sius tobulumo komercijos ir sko
žibėjo linksmybės pašvaistė, tos toli į vakarus su reikalais ir nori Unksmių ir šmurgnių pasekmių vi išleistuvė.
kaip reikiant, jog tūli mūsų baž manyti apie savąją mokyklą Ame
*
j
nytinio gyvenimo apsireiškimai rikoje (Tik p. M. Vieraitis klai lingumo šalies ar miesto, bet ne linksmybės, kuri yra taip brangi ją su savim paimti. — Kad turės
“Hearty cungratulalions I May I
sokių jubilėjų. Prisipažįstame, kad
— yra dažnai tik paviršutiniškos
patrolizmo
reikalas.
Aš
pats
no

kiekvienam sluogsniui draugijos. prasidėti jų gyvenimas sykiu.
formos, kuriose sunku įspitrėti dingai paduoda Lietuvos “Žibu
žmonės, nė prašomi, nė kursto we all Ii*7e to celebrate your "1
tikrą, religijos dvasią, nes jos rėlio" pavyzdį: “Žiburėlis” Lietu rėčiau turėt vietelę auditoriaus to Kada- ji kur nors buvodavo, rimti
Nuo to laiko mergaitės mintįs mi, padarė mums asabiškai daug golden annivcrsary", Mr. and Mrs.
|
ten arba labai ne per daug, arba voje jokių mokyklų neturi ir nestei kiam dideliam banke, kuris pirktų
vyrai pamiršdavo jog akcijos nu buvo lyg sparnuoti, paukščiai, ku-„ daugiaus linksmumų, negu mes ti Bradchulis, Chicago, III.
ir visai nėra.”
I
Tikro tokio apsireiškimo kal gia, “Žiburėlio” tikslas — šelpti dvarus Lietuvoje ir su mielu noru puola, jog turtai ir garbė dingsta, rie skrajojo apie vyrą, jos meilę. kėjomės ir atsilyginti įstengsime.
"Lai
gyvuojat
du
syk
tiek
meJ
tininko , nerandama: nekalta liau talentuotus moksleivius. Mokyklas prisidėčiau prie jo įkūrimo. Bet pamiršdavo viską ir nematydavo Ji pradėjo suprast stebuklingą žo Rasi męs esame vieninteliai tarpe tų^ laimėje didžiausioje šeimynoj
steigia Lietuvoje “Saulės” jgau ką pagelbės, suprantu kad tai ne nieko prieš savim — tik jos dailų dį — namai — ir tankiai siuvant
dis, nes J®
jai1 5J
gyvo
krikščioniško
VVJ
A.1
HV3V1V411O1VV *
gyvųjų darbininkų ant lietuviškos savo, ir ko tik širdis ‘dora gal vemokslo nesuteikta, nekalta kunin- >įa)- — Amerikos lietuviai tik mano galėj. Bankas, ne pagal ma linksmybės pilną veidelį.
ji tyliai tuo žodžiu kvėpavo, ir dirvos — jaigu mums būtų leista lyt, šiandien Jums skiria — Teno
ir
kito
noru
susitveria.
Ban

Jos ūmus, skambus jut^as buvo siuvinį paleisdama iš rankų sva
gija, nes jai "seminarijoje Kris rai yra šituo atžvilgiu apie save
taip pasivadinti,—kurie pergyveno leišai”, .Scranton, Pa.
kas ir bankų operacijos tai saikas, nepergalimas ir traukė vytus prie
jojo. Jos meilės pilnos akįs ma me taip širdingą prijautimą sątaus dvasios ųeperdaug teįkvėp užmiršę. Reiktų atsiminti. Juk
“Accept congratulations, hopihg
ta”, nes "joje!'net troškimą ide amerikėnai-lietuviai yra—-bent šeš kuriuo saikuojama komercija ša jos, net ir moterįs, nejučioms jam tydavo meilės reginį — o tai bū gentainių. tautiečių. Aš nepaisau, You live to enjoy your Golden
lies. Bankai užsideda, tik tąsyk, atsiliepdavo, nors kaip kbda ir davo — "Namai”.
alų stengtųsi / kartais gniaužte toji visos tautos dalis, ir jai žlun
nė mano šeimyna, anų nemalonu \Vedding” Mr. and Mrs. J. Czaigant, pasidaro baisi skriauda tau- kada jie reikalingi, kada vertel- žiūrėdavo į ją su neišreikštais lū
Ji jam niekad neminėjo apie mų, kurius parengė kuningų klika kowski, Scranton, Pa.
užgniaužti”.— Tai labai svarbus
tai.
Palaikymui lietuvių ’ietu- gystė išsiplėtoja.
pomis klausimais — kaip galėjo jų apsivedimą. Ji sakėsi žinant, Plymouthe, Brocktone ar kur ki
prisipažinimas. Jai jis dabar
“širdingiausius
linkėjimus”
Chicagoj yra šimtas du ‘ valsti ji toki būti?
viais reikalinga mokykla, reikajog jie apsives išvažiavimo dienoj. tur. Susipratusiejiė lietuviai to Keistutis, Chicago, III.
daroma rimtame kuningijos or
linga smarkus kultūros savytarpy- jos inkorporuotų ir esančių po
šį vakarą ji buvo apsirengus Bet su laiku jai atėjo noras apsi- se valandose neprisidėjo prie ne
Laiškais sveikinimus prisiuntė
gane, galima bus laukti nemen je kėlimas, įvairiausios kultūros Suvienytų
Valstijų
prie švelniais pilkais, ilgais rūbais, ku vest, visai baltai apsirengus.
p.
Jurgelionis su žmona, iš Chi
draugų
rengiamos
riaušės.
O
ta

kų - permainų. Kita-gi tai liudija, įstaigos, — reikia statyti prieš žiūra bankų ir apie 640 privatišrie apie ją vyniojosi kaip koks
Vieną vakarą jį išleidus, jai atė tai mus ypatingai džiugina: Ku- cago, 111." p. Vincas Jankauskas
kad ne visuomet tamsumo prikiši ginklą tokį pat ginklą, nes juk kų bankinių kompanijų, o dar
švelnus pilkas debesėlis. 'Didelė jo puiki mintis. Ji netikėtai jį ningija mus nekenčia, ir męs nie iš Brooklyno, N. Y., p. A. Ra
mai kuningijai buvo neteisin tik amerikėnų kulturiškumas la
kas metai skaitlius jų augą, pilka skrybėlė, paslėpė jos vai nustebins jų viestuvių dienoje, pa ko labo nuo tos luomo? nelau manauskas ir žmona, iš I^u rence, t
gi. Pasirodo, kad:
biausia traukia savęspi musų tau auga ir į juos įdėti kapitalai, bet kiškus geltonus plaukus, kurie, lyg sirodžius baltuose rūbose, kuriuos
kiame; bet džiugina mūsų širdis, Mass., ir kiti.
“Ir ištikro, ką galėjo jauni, tos sąnarius. Jaigu įstengsime pa
ne dėl to, kad amerikonai su norėdami išbėgt, šen ir ten ger- ji pati savo rankom pasius.
dainiausiai -f os 4 kl. tepabaigę.
Galiaus, svečiams išsiskirsčius,
kad liaudis eina su mumis ir męs
vaikinukai išmokti mūsų semi kilti kultūroje nors maž-daug ant sitarė “subytyt" Berlyną, New beniavosi ant jos kaktos. Bukie
O kaip jai buvo sunku nepasa- su liaudžia. To susilaukti troš atėjo telegrama nuo d-ro Antano
narijose pirm kokių 20—25 me lygios su amerikėnais,
įstengsime Yorką, Paryžių ar Londoną skait- tas raudonų rožių, surištų su pilku kyt jam apie tą jos “Didelę Pas
tų ir vėliau? Juos mokinta vien
kome nuo pradžios savo darbavi Rutkausko šitokia: "Trokštu, kad
kalti, o nei kiek nemokinta jaus sulaikyti ištautėjimą.
Jaigu ne lium bank,ų arba kapitalu, bet dėl šilkiniu raišteliu, atsirado jos ran laptį”, kada ji diena po d ienai
mosi, ir tuomi labiaus patenkinti judviejų nunokęs protas vienytų
ti; varginta Jų protų ir atmin — tai ne.
to, kad pramonė Chicagoj vis koše. Gėlės, kokios jos nebūtų, augo jos rankose. Kitą syk ji esame rezultatais šiandien.
ti sausomis teologijos smulkme
krinkančius Lietuvius su širdžia ir
nomis, o neišmokyta tų smulk
visados priduodavo jai paskutinį turėdavo užspaust ranka lūpas,
auga.
galva Lietuvos, su Dailės ir Mok
30
d.
rugsėjo
sukako
25
metai
menų branginti, neparodyta jų
kad tik nepasakius jam. Ir jo> mūsų šeimyniško gyvenimo — ma slo Draugijomis Vilniuje.
pritaikymo prie gyvenimo. To
Gal patėmyjot, kad kaip kada švelnų papuošimo brūkšnelį.
Ju
dėl ir nedyvai, jog šindei pa
Keleivis, padidėjęs iki astuonių
Kada jau buvo kavinėje, link akįs taip spindulingai žibėdavo, lū no ir Aglės. Ne dabar yra lai dviem, gal-but, likimo lemta per
sitaiko dvasiškių, kurie neranda pusi, pasikėlė į savotišką puikybę: kur nors užsideda naujas bankas,
tikėjime beveik nieko, prie ko
bet vėliaus, išgirstai, kad viens telėjus užveizėtojui nuėjo prie pa pos taip linksmai juokdavosi, kad kas nupiešti sunkenybes pakeltas rūdyti atskalūnus ir asmens gar
j- jaustų gyvesn) patraukimų, už straipsniams vietoj lietuviškų pra
čiame viduryje stovinčio Mitalo, kur jis išeidavo vis daugiau ir daugiau ir vargus pergyventus, bedirbant bintojus, kad visi judviejų idealai
kų' galvų guldytų, kuo intere dėjo dėti angliškus antgalvius. 40 ar kits subankrutijo arba tapo iš
suotus, kų giliau tyrinėtų.”
Tai dėlto, kad neuž- sėdėjo trįs vyrai ir viena mote į ją įsimilėjęs.
pirktas,
mums iš draugės labui lietuvių yra nuolankiais tarnais didžiojo
Mūsų kuningija neikuo nein- numeryje padėjo antgalvį One oj tektinai
buvo
kapitalo
ope- riškė.
Ta diena atėjo. Viskas buvo kaipo tautos, bent Amerikoje, pa- Lietuvių tautos idealo, judviejų
domaujant, nei filosofiškais, nei my earliesl metnorics straipsniui, ruot, uždėtoj ai patįs brido į sko
“Spindulys anksti atėjo savo prirengta. Jos skrynios supakuo "budinitnui iš gilaus tautiškojo mie kultūrinis darbas, jaigu bus ne
teologiškais, nei apologetiškais, kuriame jokių ypatingų auksty- las, turėjo mokėti dideles palū varduvių vakaran” linksmai pra tos, užrakintos ir laukė išvežimo. go. Žmonės, kurie gyvena Ame apkrikštytas partijos vardu, tiks
besnių ar ankstybiausių atsiminimų kanas, o vėliaus visai nusiban- šneko vienas iš trijų, atsistodamas Paskutinis pabučiavimas giliai slė
nei kitokiais klausimais:
rikoje nuo 10 metų atgal, nė įsi visiems Lietuvos vaikams ir iš“Ten, toli, Europoj verda ko ar atminčių neišdėstyta.
ir paduodamas jai kėdę. Kada pėsi "Didelėje Paslaptyje”.... vaizdinti negalėtų-^rgyventų naš auklės tolerantiją vieton dabarti
krutino.
va tartį, modernistų ir veteristų.
Bankai viešpatystėj tai taip, gėrimai buvo jau ant ątalo/ visi šviesos Spindulys, stebuklinga, di tų, nes šiandien rodos jau ne tie nės savitarpinės kovos, silpninan
tarp racionalistų ir fideistų; ir
vieni ir kiti stengias Bažnyčios
di, naujai atgimusi, stovėjo lauk patįs žmonės, kurie lietuviais save čios vienybę Lietdvfes, kuri yra
kaip
borometras orui, yra parody- žiūrėjo į Spindulį ir laukė. ,
mokslų sulig savo nuomonės to
"Štai už sveikatą popidiariš|ciau- dama savo numilėtinio,' apsirengus vadina. NeLturime vaidų dėl tau netinkanti judviejų titului |‘Lietulyn pastūmėti;
Bažnyčios apo
tojais pramonijos stovio ir eise
logetams nėr kada nei atsikvėp
sios, ir linksmiausios ‘^Varduvių ilgais baltais rūbais.
Iš Europos buvo atvažiavęs Ga nos;
tybės, dėl tikėjimo, dėl lenkiškų vos Mylėtojai”. To<jlėl judu pa
ti: jie turi su plunksna rankoje
Mergaitės
”
—
manęs!
”
ji
praš

brys
ir
sumanęs
suorganizuot
lietu

“
Ar
jau
susirengei,
mano
mie

pastangų, dėl apšvietos ir mokslo, duokite draugiškas rankas ir jūsų
ir gyvu žodžiu sakykloje vesti
Bankai tai pasekmė išlygų, juos
nuolat “didžių šventų kovų”, be- vių kapitalus Amerikoje ir sutvert
neko, atsikeldama ir paliesdama la?” klausė jis bėgdamas lipiniais koikus vaidus turėję esame. Šian neapkenčiamiems ilgaskverniams,
apsupančių, bet ne gimdanti iš
sigrumdami ir su Bažnyčios ne
jų stiklelius su savo. -Taip,, pra augštyn.
dien turime prakalbas, susirinki kurie tik ne išgamos. Vėlinu juprieteliais iš kairės, ir su neiš Banką Lietuvoje ir su to banko pa- lygas.
Neužginu,
kad bankui
mintingais jos prieteliais iš kraš gelba išpirkt dvarus Lietuvoje, per
dėtas vakaras traukėsi tolyn; Ujo
mus, koncertus, teatrus ir tt. be dviems sveikatoj ė siilav.kti auksinį
Ji
stovėjo
tyliai,
ištiestom
jo
atsiradus, komercija sparčiau eina
tutinių dešiniųjų.... Pas mustoastai po toastų, dainos po dai link rankom ir laukė.
supuvusių kiaušinių svaidymų, be ir deimantinį paminėjimą jūsų su
gi — viskas ramu: nesama mat, leist juot į lietuvių rankas ir to jaigu bankas užlaiko.
jokių paklydimų, jokių tikėjimui
nų;
"Spindulio
”
veidai
raudonavo
Jis įėjo ir sustojęs susiraukė, akmenių ar revolverių kišeniųje, tuoktuvių ir galiausiai garbingą
Reik pirma ekonomiškai šalį
pavojų; tat maž kas ir temato kiu būdu užkirst kelią svetimtau
ir
akįs
žibėjo;
jos
juokas-skam

vietą Lietuvos histprijoje”, A. R.
reikalų — kvaršinti sau galvų čiams į dvarus Lietuvoje.
priruošt, pakelt vaizbą pastatyt ant bėjo ir sklido, kaip pasidabruotos nusistebėjęs, nesuprasdamas visai, rods tik dar kartais pertraukiamą
kokiais ten “klausimais”, kamuoChicago,
III.
barniais
tūlų
pasigėrėlių
ar
aklų
kodėl ji taip neparankiai apsiren
Tas gražiai skamba: išpirkt tvirtų pamatų, ir to palaikymui Ban
ties kokiais ten tyrinėjimais.”
vilnįs ant jūrių, ankstybam, sau gus į kelionę.
Visiems
gero linkintięms sako
įrankių
kuningijos.
Taip
šiandien
Pats Kristaus mokslas nesąs dvarus, pavest jų žemę lietu ką uždėti.
lėtam ryte.
• *
me
nuoširdų
ačiū! O p. Rutkaus
tik
kuningija,
ypatose
Milukų
ir
"Karlai!
”
ji
sušuko,
meilė
ir
giliai užėmęs mūsų kuningijos šir viams ir tokiu būdu išvyt iš Lie
Ir Lietuvoj pirmiausia reikia
Pagalios visos akįs buvo pa ašaros ir džiaugsmas girdėjos jos kitų lošia rolę senesniųjų nesusi ko troškimus nežinome, ar išpildies:
tuvos svetimtaučius turčius-dvar- ekonomiškai šalį pakelt, paskui dėtos ant vidurinio stalo, ir Švie
dysime: 1) * vietą I. ietuvos histo“Religijos tiesos per ilgų ru- ponius..
per save išsivystys ir specializacija sos Spindulys, karaliavo linksmy- balse. “Ar nepatinka tau? Juk pratėlių. Pareis laikas, kad ir tie
tiniškų jų vartojimų daugeliui
rijoje užsipelniti gąli tik žmonės
mūsų
išsigimę
broliai
liausis
ne

tai mano "Didėji Paslaptis”, —
Bet kaip p. J-is “Lietuvoj” labai pramonės, o specijalizacija pramo bėję ir juoke.
virto lyg nudilusiu piningu, arba
su
augštesniais gabumais ir kiltikusią
rolę
lošę;
priversti
bus
pa

mano vestuvių rūbai!"
tuščiais gamos balsais, amžinai ant vietos patėmijo, dar P. Gabriui nės
ir vaizbos
pagimdo ir
Taip tęsėsi valandos, Vieni ištų pat| teišduodančiais tonų. To
tesniais darbais, negu męs turime
čios
liaudies
stoti
už
tikrąjį
’
są“
Vestuvių
rūbai
—
Tu
su
bal

Ne iš to galo banką.
Varkala.
dėl ir kartojama dažnai toji dog- būnant Amerikoj
eidinėjo, kiti ateidinėjo. Tik vie tais vestuvių rūbais?” Jo visai ne gentainių apšvietimą. už mokslą, ar atlikę esame; 2) nematome, kaip
_j_ matų gama be jokios gilesnės pradedame”,
Argi
pirmiausia
nas vyras, ne iš "Spindulio” kom slepiama ironija ir pašiepimas pa už suartinimą visų tautiečių ant galime kuningams ranką draugiš^
minties, lyg pradedančių mokyties
vyti
svetimtaučius
iš
mokinių. Dievas — Kristus — reik
panijos, ištisai per visą vakarą sė lietė jos širdį pirmiaus, negu ji dirvos lietuvystės ir brolybės, ne- kai paduoti, kada jie purtosi ir
Nuodėmė. Nuodėmė — Kristus — Lietuvos? Pirma reik padaryti,
dėjo. Jis sėdėjo taip, kad galėjo suprato žodžių reikšmę.
Dievas, lyg fortepiano Do-Re-Mižiūrint į skirtumus tikėjimų ar piktinasi (pvd. Plytnouth, BrockFa-Sol dėl skambėjimo skamba, kad tie patįs mūsų ūkininkai, pa
dabot mergaitę, jai nelabai jį ma
ton, Philadelphia, Scranton etc.),
netikybos.
Jos
akįs
j
ieškojo
jo
akių
ir
r bet šaltos širdįs tyli, kaip ty metę cavo ūkės Lietuvoj, nebėg
tant. Jis buvo lyg skirtas nuo suradusios laikė jų žvilgesį prieš
lėjo. Nesant tikros ugnies sa
Sukaktuvių dienos vakare atėjo ir 3) Lietuvos idealams męs nuo
Nebesant
jokio
aktyviško
ju

kytojuose, neuždegti pasilieka ir tų į Ameriką. Čia tvorų ne už
dėjimo. Europoje (Lietuvoje), ap tų visų kitų, kurie Čia maišėsi. jo valią: jose ji išskaitė sau at Lietuvių Scrantono choras ir pa širdžiai prijautėme ir prijaučiame,
klausytojai.
Tvirtas pamoksli
ninko balsas sujudina kariais tversi, kad ..Ynūsų ūkininkai neitų silpo ir Amerikos judėjimas. Se- Jo akįs buvo tamsios ir mąstan sakymą ir jos rankos nupuolė jsun- dainavo nemaža lietuvišką daine ir dirbami lietuvių pakylėjimui
silpnus moterų nervus, bet daž svetur.
niaus, keli meteliai, atgal, buvo čios. Veidas rodė, kad jis pa kiai. Visa mažutė figūra, lyg nu- lių. Taq>e kitų, mums ypatingai Amerikoje kaip kultūriškai taip
niausiai yra tai rezultatas dauŠioj gadynėj žmogus įieško ge
giaus fyziologiskas, negu dvasiš
širdin puolė tautiškas hymr.as ir apšviete i e, męs tariamėsi atlieką
vytųsi gėlė nusviro.
visai kitokia gadynė: atvykdavo žystus pasisekimą.
kas.”
rovės ir jieškodamas gerovės mai
Staiga mergaitė, pakėlus galvą,
tyčia sukaktuvėms parengta dai viską, ką širdis ir protas mūsų
"Tu
sakai
....
sakai,
kad
tu
iš
Europos
nemažai
jaunų
gan
pa

Šitaip yra nupiešiama mūsų no gyvenimo vietą taip, kaip van
sutiko jo akis, žiūrinčias tiesiog niekad nemanei su manim.... ap- na, kurią sueiliavo p. Jurgelionis, liepia. Daugiaus neįstengiafne 1
mokytų
vyrukų,
skambėdavo
karš

dvasiškija pačios dvasiškijos or duo, kuris iš vifeno ežero persiį ją. Ji nusišypsojo, bet nesu
Ne kas-žin ką turėjome parengę
o meliodiją suderino p. Petrausgane. Išsigelbėti iš šitų visų ydų pilą į kitą, jaigu tik gali krantus tos socijalistiškos jų prakalbos. tiko atliepiančio nusišypsojimo jo sivesti”. Žodžiai puolė be gynamie
paminėjimui sukaktuvių.
,
kas.
Pirmu
sykiu
tą
dainelę
cho

matoma galimu esą tiktai viki- pragriaužti ir jaigu yra augščiau Anais metais įstengta net ir laik veide. Jis tik šaltai į ją žiūrėjo. vybės, be reikšmės.... ji turėjo
Svečių
prisirinko
bent į 50 ypatų.
rui
užtraukus,
mums
ašaros
išrie

nant gyveniman gerą seną prin kito ežero paviršio, taip ir pa- raštį “Kova” uždėt, šiandien jau Ją lyg kas sujudino, ir jinai juos sakyt, nors ir žinojo jų beMęs priėmėme visus nuoširdžiai,
dėjo;
todėl
nesistebėsite,
jaigu
bent
reikalingumą.
visai
kas
kita
—
toli
nepanašų
į
cipą orą et labora. Greta su tuo saulio'darbininkas traukia ten, kur
užsimanė priverst, kad jis elgtųsi
o svečiai teikėsi mūs padžiuginti
"Apsivest su tavim?” Nusiste žodžius čion įrašysime.
paduodama visa eilė sumanymų. jis randa platesnę erdmę ir kur laikus, kokie buvo trejetą metų pagal jos norą. Nemąstydama il
dainomis, kalbomis, šokiais, do
atgal-: tuomet socijalistus nelabai
Valandėlės, valandėlės....
bėjimas skambėjo jo balse. Bet
Jie įdomus ir naudingi dvasiškijai; jis mato geresnį sau gyvenimą.
gai,
ji
nulaužė
vieną
rožės
žiedą,
vanomis ir gražiu aipsiėjimti- Už
galėjo kas užkabint, jie buvo ganą
šimto metų bertainėlis
matydamas skaudėjimą ant jos
jiems čia paminėti neištenkame
ir
pamirkius
į
vyną
pridėjo
prie
tatai
tariame visiems nuoširdžiai
Kodėl pirmi 123 ūkininkai galingi.
Peržvelgkim šiandien:
Taip prabėgo nejučia....
veido, ir nenorėdamas jos jokiu
vietos, bet kiekvienam mūsų ku—
ačiū!
kaip rodo Imigracijos kningos rąy “Kova”, socijalistų organas, be lūpų ir numetė ją vyrui, neliovu būdu prarasti, jis priėjęs artyn,
O tais metais daugel dėjos
ningėliui labai patartume perskai
Galiaus pridursime, kad mergiportai, sprūdo iš Lietuvos į Ame veik visų ant juoko laikomas, dau siam į jąją žiūrėti.
Kilo naujosios idėjos:
norėjo ją apkabint.
tyti ištisai A. Jakšto straipsnį.
Jis pagavo rožę ir įsidėjo į ki
nos
ir moters sudėjo $5.00, o šiaip
riką, palikdami savo ūkės arba guma jį net vadina “Kovapalaike”
Mus tėvynei aušra švito,
"Ne” prašneko ji tuo pačiu ap
svečiai
ir namiškiai — $3.6^, kuparduodami kitiems,-žydui, ar prū ir nenori skaityt. Redaktorių ne šenių. Pakilęs, paėmė kepurę ir mirusiu balsu, palengva traukdaIr sūnums šviesos daug krito,
rie
tai
piningai
tapo persiųsti kaisui, tam kuris daugiaus užmoka? pripažįstą redaktorium.... —. tai priėjo prie jos.
Per mus Joną su Aglel
mosi nuo jo.
Laisvoji Mintis guodžiasi nesu
Skaistus mažas veidelis pakilo
po
auka
Tautiškam
NamttT Vil
— Dėl to, kad ūkininkas Lietu- “mūsų vargai mūsų bėdos".
Valandėlės,
valandėlės.
...
"Bet Spinduly, aš myliu tave —
laukus pritarimo savo sumany
augštyn su pasveikinimu. Akįs,
niuje, rankosna Drb J. Basanavoj
negali
išsimokėt
prie
dabari
Šimto
metų
bertainėlis
Teko
nror.
būt
ant
socijalistų
myliu tave — argi tai tau niek?
mams šelpti moksleivių. Kaltina
vyčiaus.
Į
Taip prabėgo nejučia....
gan nemažos kuopos susirinkimo, žavejančios, pritraukenčios, buvo nereiškia? Tiesa man neišpuola sui
ypač redakcijas “nežinia — sako tiniu išlygų.
beveik
užmerktos
;
raudonos,
pil

Su
tikra
pagarba
Taigi,
jaigu
ir
pasisektų
sutvert kur beveik visi bėdavojo, kad Są
Ir šiandieną sukaktuvės,
tavim apsivesti. Mano vardas, tu
— nė kuo aiškinti tokį mūsų re
nos, švelnios lūpos išleido sidab
Šliupas ir Šliūpienė.
šviesios, linksmios pagerbtuvės
dakcijų atšalimą į taip svarbų p. Gabrio užmanytą Banką Ame junga turėsiant pult dar žemiau, nes rinį skambesį, kuris traukė širdį ri būt nesuterštas^, bet kaip tu ga
rikoj
ir
banko
pinigais
nupirk

Scranton,
Pa.
neturint
iš
ko
išsirinkt
redakto

Bendro
darbo
mūs
tėvynei,
lėjai to tikėtis? Męs išvažiuosime
klausimą”. Kas dėl redakcijų, tai.
prie jos.
ti
vieną
kitą,
10,
15
arba
ir
3.
X.
1910.
rių.
Tikrai
“
Kovos
”
įtekmė
puls
i
Atginimo
jos
gadynei,
*
toli, toli į vakarus, kur mus nieks
manome, jos visos pritaria; tik
"Tamista parangi eit narno?” —
daugiaus
dvarų
ir
pavesti
tuos
.
,
Mūsų
Jono
su
Aglel
da
hb
;
au.
m?
t
J.
B.
S.
savo
nepažįsta
ir
būsiva
taip
pat
links

čia reikia ne tiek redakcijų, kiek
P. S. Malonu buvo skaityti "Lie
tai buvo daugiau paliepimas kaip
Tegyvuoja-gi ilgiausiai,
mu, 'mieloji, taip pat linksmu.”
platesnių žmonių sluogsnių prita dvarus lietuviams, bet ar tas gel pažvalgų siaurumų labai neuž klausimas.
tuvoje" pritarimas įsteigimui “am
1 '
Kuo ilgiausiai, laimingiausiaiMergaitė vis da stovėjo nekru
rimo. Reikia, kad nors keletas bės, nes reikia apmokėt algas, ganėdina darbininkų klesos....
žinosios stipendijos”, kurią redak
Mergaites akįs nesuprantamai
Juoduliu kas.
tanti, nekalbanti.
Mūsų Jonas su Aglel
žmonių atsidėję veiktų to dalyko mokesčius ūkininko arba buvusiu
cija mėgina surišti su mano var
nusistebėjusios, atsidarė plačiai.
l enkiame galvą visuomenei ir du ir kuriai nuo Savęs paskyrė
"Męs būsim sykiu, Spinduly.
naudai. O dabar kad ir pačioj dvarponio? Žinoma, ne, priešingai,
Veidas pabalo, ir juokas pradingo
* d r?ugams, manydami, kad mus 25 dol. Apie vardą man netiek
“Aušroje" — Chicagos kuopa dir tas, kuriam šis lietuviškas Ban
Argi
tai
tavęs
suvL
nepatraukia?
nuo vaikiškų lūpų; jj sėdėjo žiū
i daugiau.-* pagerbė negu mes užr rūpi, kiek apie pačią stipendiją.
ba išsijuosus, bet kitos.... kas- kas gelbėjo įgyti dvarą, netik tu
rėdama į jį, lyg nusigandiis. Stai Jaigu tu mane tikrai mylėtum, tai
. pelnę esame! Negalime neiširti Juk jau laikraštininkų Brooklyne
žinko negirdėt.... Tik ne re rės algas ir mokesčius mokėti, bet
tu
nieko
nepaisytum.
KodėlDa vienas tėpterėjimas pudra, ir ga akyse užgimė kflįci ^i nauja gi tau tai galėtų apeit? Rodos lygr padėkos žodį ir p. Cousins, mo- suvažiavimas iš dėkos Žalgirio per
dakcijų tur būt čia kaltė. Kad ir ir palūkanas bankui už paskolin
šviesa, degė ir didinosi — ga
kytoiui dioro, kuis podraug vra galės sukaktuvių sudėjo tai lie
vien “Aušros” draugijos sąnariams tus piningus surinkti. Ir kur jis mergaitė, stovinti prieš veidrodį, linga meilės šviesa. ” *'
tu nebūtum prie to pri....”.
. choro vedėju čionykštėje augštes- tai 16.25. Beto pas mane yra .
daugiaus ėmus rūpinties draugijos juos surinks? Pavizdžius turime, nusišypsojo pakakinta atspindančiu
•"Eik!
”
ji
pakėlė
ranką,
lyg
no

Šviesos Spindulys atsikėlė fr be
nčjė mokykloje. Geresnio palinks- $45.36, likę nuo paaukotų Siberireikalais, draugija galėtų daug^ kad j ūkininkai, kurie turi savo že paveikslu. Ji pusiau atsigryžo į
žodžio
be atsisveikinimo išėjo su rėdama sulaikyti skaudų smūgį.'
tvirtesnė patapti, daugiaus vietų mę be skolų, ir ne tik kad palū tarnaitę, kad pasigyrus, bet grei tuo vyru iš kavinės. ’:
"Spinduly, traukinys išeina užį minimo nebūtų galėjęs turėti nė jon išguitam, o paskirti “amžina
apimti, ir moksleivių šelpimo rei kanų, bet piningii mokesčiams, al tai vėl nusisuko, pamačius jos šal
valandos. Aš tavęs lauksiu* ikii p. Roosevelt’ąs.
jai stipendijai”; nuo ScrantonieKudykis atrado savo mokytoją
kalas vis jau daugėliau būtų goms ir savo reikalams neišren- tas, nepritarančias akis.
Be
dainų,
buvo
dar
keletas
kjpaskutinei
sekundai.
Aš
neno

čių
gauta ir-gi $3.50. Visu labu
— Meilę.
Tarnaitė buvo jau girdėjus žo
aprūpintas.
riu tau argumentuot. Tu žinaii bų, kutias malonėjo pasakyti pp. $90.11,
ka, — važiuoja Amerikon už
dį Šviesos Spindulys, kuriuom bu
Valentinas yčius,
kur reik ateit, jaigu norėsi”. Iš. Živatkauskas.
Tai-gi graži pradžia jau tapo
dirbtų daugiau.
vo vadinama ties veidrodžiu sto
Račkauskas
ir
kiti,
ištardami savo padaryta; reikėtų tik kad visuo
eidamas
jis
užaarė
duris.
Jaigu naujo pelno ūkinin vinti mergaitė.
“Gelbėkime Amerikos lietuvius kui nėra, tai ar nelaukia jos ir dvaJi suslido į krūvą ant žemės.... nuoširdų prijautimą sukaktuvių su menė malonėtų piningiškai prisi
Ir todėl, kad ji nepažinojo, ne
H
šviesos Spinduliu ji buvo pa suprato blogo, pasaulyje "blogo”, — mergaitė metuose, gražia iš silaukusiems. Draugai ir draugės dėti, tad nė netruktų ilgai, kaip
nuo ištautėjimo" — nebe pirmas
rp žemę paėmus, tas pats skur
/y
krikštyta anksti vieną rytą kavinė
Amerikos lietuvių laikraštijoj at
vaizda ir draug suaugus, pasenus įteikė Šliupui lazdą su sidabrine fondas “amžinosios stipendijos”
das,
kokį
dabar
kenčia ? je už tai, kad jos skaistus, visad jai niekad neatėjo į mintį abejoti
siliepia M. Vieraitis (“Katalike”
moteris,
kovojanti tarp meilės ir rankena (lyg atsimindami kad pe ne be svajone butų, bet tikru fak
O
jaigu
taip,
tai
aš šviečiantis yeidas, mėlynos akįs Karlo siekius kaslink jos. Jis jai
N40). '
parodė snyo idealus gero ir blogo, vos pradėto pažinimo — gero ir reitą žiemą, ledu eidamas, puoliau tu. 'Ypačiai prašomi yra laikraš
“Imkime — sako — atidilon nematau šaltinių, iš kurių perkąs ir spindulingas nusišypsojimas, var o ji juos priėmė be klausimų: jie blogo.
ir nusilaužiau ranką; m;, t,- kad čiai tą reikalą paremti.
Amerikoj gimusius mūsų vaikus. dvarus ant skolos galėtų paiimri go visai nepaliestas, buvo ištikro
dabar lu-ėčiau kuomi paU-er.«_
buvo
joy
todėl
ir
J
o
'7"
?
y
enobin
i
Kova
prasidėjo,
ir
vis
viena
jau
J. Šliupas.
n‘
t
5aa
•
'
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Į ką Jie yra p&naiųs? Nei Jie
lietuviai, nei anglai nei kas ki
tas. Auga taip sau, kaip ir kiti
vaikai. Tčvas, per dienų dienas
dlrbtla/jas neįstengia ric-i limo
kinti savo prigimtosios kalbos ir
pob’ldi’ų, o motinoms, neturin
čioms prigulinčio apSvietlino, irgi
tas nerūpi. . Angį iškorę viešose
mokyklose lietuvių valkai ainerikanizuojami. Tokiuo būdu mū
sų vaikeliai iš tauteja ir p.igalios
paaugę nežino nei kuom jie esą. ’

Laiškai
į Redakciją

Svarbus reikalas

Musų vargai, musų
bėdos.

Šviesos spinduly

Kas manoma ir rašoma
plačiame pasaulyj.

■

Tikėjimų Istorija Rankvedis
Su paveikslai®

S. K. Krakovskaja.

Chinija

tama šiaurėje ir viauryj. Picų
n
tinęs tarmės.
SKYRIUS IV.
Chinų tikėjimas. — Konfucijus. — Protuolis Lao-tse. - Niektikybės. — Šermeninės
Ir jungtuvinės apeigos. — Mokyklos.

Paraše, bendradarbiaujant kitieips mokslininkams.
Nesenai
(26 Į žiavo Afrikoh. Ten gyveno vien
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir
)
Pas chinus yra ne vienas abelnas tikętarp beždžionių ir daugybę jų
papročių vaizdeliai.
j imas, bet trįs, kuriuos jie sykiu užlaiko. Ap
dehs
Amerikos (dvidešimts dvi) buvo prisiprati
šviesti žmonės, lygiai kaip ir liaudis! augštai
Su paveikslais
mintyto] as profe- nęs. Ilgų metų inkirųs studijai
Teologijos profesor. Amsterdame,
gerbia protuolį Konfucijų, gyvenusį 549 m.
- šorius William James (Džėms). (su fonografo pagelba) patvirti
VcrteJ. Laukis z
pr.
K. ir palikusį chinams penkias' kningas
Buvo jis bene pirmutinis Amerikos nę jo spėjimus: beždžionės susisu gyvenimo taisyklėmis. Konfucijaus gim
' filosofas, kurio gilias nuomones žino su tam tikrų garsų pagalba
; dabojo manantis svietas. Gahvo- — taigi jos turi savo kalbą. Garchinai. Prie valgio jie numeta savo viršu tinė, miestas Kiu-fao, laikoma viena iš šven
Chinijoje vietų. Šitame mieste ir po
‘ janti Amerika skaito jį savo kte- neris daugiausia ištyręs šias bez- juos apgirdydavo gašišu paskui vesdavo į puikų sodną ir itines jakes’ir sėdi vienose kelinėse, iki juostai čiausių
*
šiai
dienai
gyvena šito protuolio ainiai. Kon
alu sutvertoj u ir geriausiuoju iš- džionių rųšis: Anthropopiihecus ten inkalbinėjo rojiškus smagumus, skatindami sava valia nuogi.
j
Čia geria arbatą, valgo, muzikos klau- :
fucijaus
šventnamis
Kiu-fao’je yra vienas iš
j- reikštojo.
Jo veikaluose, ypač calinis, Cercopithecus nictitans ir paaukoti gyvastį, idant kaipo kankiniui amžinai džiaugtis so,
<
lošia loštines žaismes, kurias chinai yra
puikiausių ir turtingiausių šventnamių Chini
Daugybės tokiomis jau linksmybėmis.
I paskiausiame Pragmatism — a ncw Cercopithecus ludio.
Toki žmonės vadinosi fi- (dideliai pamėgę, ir linksmai leidžia laiką.
| name for old ways of thinking beždžionių garsų beveik negalima daisais (patys save aukojančiais); jie tankiai apturėdavo
Kiekviename chiniškame mieste yra ne- joje. Sienos yra apdėtos brangiomis lento
išreikšti
mūsų
raidėmis.
Keletą
i (Pragmatizmas — naujas vardas
nuo bendrijos viršininko paliepimus susekti vieną ar kitą ]mažiau kaip dvylika šventnamių — vienas jų mis su parašais. Čia pat šventnamyje ir
jį galerijose yra laikoma lo
Į seniems manymo keliams) atsis šių garsų vis-gi maž-daug pa galingą priešą ir prie progos jį nudaigoti. Be to bendrijos yra
•
pašvęstas proseniams. Chiniškieji švent- apsiaučiančiose
į
pindi gyva amerikėniškoji dvasia. našiai galima esą parašyti. Rų- viršininkas galėjo teipgi daryti malonę savo galingiems drau- inamiai susideda iš daugybės svetainių ir vi biai, dievuotųjų chinų dovanos. ApsiaučianWilliam James buvo vienas pir šis eolui, leiskim, žodį “taip” savo gams ir tuom juos prisirišti; šitai, jei jiems reikėjo atsi- (durinių kiemų; šventnamis pastatytas iš vi- 1čiame šventnamį gojuje auga amžiais įrietėję
mutinių, kuris apskritąjį tvirtini kalboj ištarią panašiai į “hwha”. liuosuoti nuo asmeniško priešo, taip jis davė jiems savo ;šokių spalvų plytų ir atsiskiria nuo kitų tro medžiai, o ties įėjimu Konfucijaus rūman
balsą
per
nosis. žmones, kurie pildė pavestą jiems reikalą teip sąžiningai, bų savo dydžiu ir ant kampų pakeltais sto smelkiasi augštyn cypresas, paties mokytojo
mą,
kad
žmogaus
sužinia išleidžiant
Nictitans,
ilgavuodegių
ir
balta(conscientia) susikrauna iš daug
kaip ir kad veikdami prieš bendrijos nevidoną. Pertai gais. Kaikurie stogai yra su 2—3 augštais rankomis pasodintas. Netoliesia nuo rūmo
nosių
beždžionių
rųšies
garsaidaųgiaus ko, negu minties, ir yra
assasinai įgijo baisią galybę ir galėjo teip ilgai laikytis ir ir papuošti auksylu bei išdrožimais. Šventna- yra augšta kalva — didžiojo chiniškojo mo
žodžiai,
prof.
Gamerio
ištirti,
esą
daugiaus negu protas žmoniškojo
! net tvirtai įsigyventi Syrijoje, kur su jais susipažino kry mėn veda skaitlingos lipynės, pritaisoma te kytojo kapas; sale jo palaidota daugelis chi“aš” liudytoja, — bandė ištirti maž-daug tokie:
žeiviai. Apkalbėti tikėjimiškus assasinų suopročius mato- rasos su fontanais ir sodais, ir . visa tas ap niškųjų ciesorių.
“Konfucijus, Konfucius! Koks didelis bu
ir parodyti moksliškai, ir savo įsi qhui ....... reikia, noriu, duok.‘ me bereikalingu; gana bus pastebėjus, kad jie visaip sten vesta augštomis sienomis su vartais. Pas
kur tu esi? gėsi alegoriškais aiškinimais parodyti savo pažiūras tei- vartus sargų pavidale stovi didžiulės stabų vo Konfucijus’’ Nei prieš jį, nei po jo ne
gilinimais į žmogiškos “subeons- our'h .................. .
cientios” srities, įnešė daug naujo cu-nh ........................... čionai. ; satikiškomis mahometoniškomis, dėlko pas vietinius rašti stovylos. Šventnamio vidus apstatytas sto- buvo jam panašaus!” — taip kalba chinai.
khi-iu ...... atsargiai, saugokis! ninkus jie paprastai vadinama batinidža, vadinas, žmonė- vylomis is -paauksuoto medžio, mielaširdingais Chinams Konfucijus tai įsikūnijimas dorybės,
mokslan apie žmogaus dūšią.
Niekas gal būt taip aštriai taip khi-iu-hou .......... atsitraukk.j mis, pripažystanciais vidurinės, paslėptos prasmės būvį gre arba rūsčiais stabais, kurie turi bjaurią iš tobulybės, ir išminties. Jis mokino žntenes
smulkiai, kaip VVilliam James, a-ou-hou .............. gvoltas, bėgk! ta su paprasta, visiems prieinama. Šitoje, prasmėje Rytuose, vaizdą. Didžiajame altoriuje stovi svarbiau su viršum 2400 metų tam atgal, bet chinai,
, netyrinėjo, kame baigiasi žinoji c h u-h, ............ cit! kas čia? pa v., Syrijoje iki šiolai yra izmaėlitai; Syrijoje jie iš dalies sių dievysčių stovyloš, o prieš jas pilni kviet- iki šiol nei per jotą neiškrypo iš jo duotų
Beždžionės Judio, giminaitės nic vadinama metavilais, kas reiškia tą patį, ką ir batinijai, kų ar vaisių indai, smilkyklos, varpeliai, išra taisyklių.
mo ribos ir kame prasideda jaus
titans,
turi truputį kitonišką išta liet kruviną pirmųjų laikų amatą jau jie pametė. — Tūlą šyti senoviniais parašais, būgnas, skambalas
Šitai Konfucijaus žodžiai:
mo bei tikėjimo sritis, o vienok
rimą.
Prof.
Gameris
esąs
ištyręs,
“Nej ieškokite smagumo ir ramybės, nes
jis manė ir sakė, kad mums ge
laiką matėsi, jog šiitai laikysis tolygių išklydimų, nes su apskelbiąs pamaldos laiką, lazdelės, paskirtos
naus yra tikėti ing idėją negu tik šiuos penkis jų kalbos žodžius: dvyliktuoju imamu, kuris, kaip jie tvirtina, nemirė, tik žinavimui, ir šventosios kningos. Visur pa šitie jieškojimai patįs pagimdo nesmagumą ir
pasilikti abejonėj? ir nematyti jo ekč — “kas? kas tai yra'?”, ki-ūh iš mirtuolių akių išnyko požeminiu - taku Samarroje 941 rašai yra auksinėmis raidėmis; nuo lubų nu neramybę.”
-‘Neliūsk, jai tavęs nepažysta kiti, bet liūsk,
kios tinkamos intikėjimui idėjos. — “aš noriu; duok”, kri-iP — m., pasibaigė žemiškų imamų eilė. Nuo to laiko šiitai sileidžia didžiulės apskričios žibyklos su para
“
kur?
”
,
kū-kū
—
“
čia
”
,
ahr-r-r
kad
pats nepažysti savęs.”
Veikimą kad ir vien tikėjime ma
tiki tik į paslėptojo imamo buvimą ir tuomi atidarė kelią šais dievo garbei, kuriam šventnamis yra paš
“
pavojus!
”
arba
“
dabokis!
”
(Pa

“
Mylėk artimą kaip pats save ir nedaryk
tė jis esant pagelbėtoj u teisybės
į apgavybę tiems žmonėms, kurie sakėsi su juo susinešą. vęsta. Kadangi chinai savo triobų ir švent
ženklintos akcentais raidės išta Bet, vienam apsirikimui sekant kitą, šiitai, gabaus, nors ir namių nemėgsta taisyti, tai jų šventnamiai, ne jam to, ko s&u negeistum.”
j ieškojimui.
Anot Konfucijaus: svarbiausiu žmogaus
Apie W. James gražų straipsnį riamos esą labai panašiai kaip pas nenužudė visiškai vilties, kad imamas by valandą gali ateiti žiūrint į paauksavimą ir išdrožimus, pada
yra parašęs Edwin Bjorkman prancūzus su tokiais jau ženklais Machdi paveiksle, bet jie ramiai priprato laukti to laiko, ro įspūdį lyg kad apleistos užmirštos vietos. uždaviniu yra gerbimas savo prosenių ir guolaikraštyje Review of Revieus; raidės).
tuo tarpu gi stropiai užlaikė vieninteliai tikrą mokslą, va Kaikuriuose šitų šventnamių kambariuose ke dopinas savo tėvų. Chinams proseniai yra
Prof.
Gameris
atsivežė
iš
Afri

augštą pagarbą W. James’ui ati
dinas, tą, kuris buvo perduotas jierhs imamų. Šiitai at leiviai randa prieglaudą; tam tikslui jie turi vistiek ką krikščionims šventieji. Prosenių
kos
mažutę
beždžionę
Suzic,
calvų
duoda prof. Ferrero straipsniu į
metė sunnitiškų 'padavų rinkinį ir tvirtimo, jog tik Dievo atsinešti su savim paklodes, valgomus daly vėlės, chinų nuomone, gyvena toliaus ir gelb
sti gyviems jų ainiams, džiaugiasi jų džiaugs
•Paryžiaus laikraštį Figaro. Anot giminės, ir su ja kontinuosiąs sa apšviesti imamai gali perduoti ir aiškinti savo viršininko, kus ir visus indus.
jo, “Pragmatizmas” suteikia Euro- vo studijus. Suzie suprantant ko vadinas, pranašo mintis. Tokiu budu šiitai turėjo savo
Chiniškuose miestuose yra taipgi daugelis mais ir liūsta drauge su jais jų nelaimėse.
oai pirmą praktiškąjį pamatą su- kius dvidešimts tris žodžius žmo nuosavus kanoniškus rinkinius, kurie istoriškos tikrybės pras visuomeniškų triobų vadinamų pagodomis. Net prasti kaimiečiai žino gerai savo šeimy
aikyti dabartiniems religiškiems, nių kalbos. Gameris ' tikįs, kad mėje toli šaukia prieš sunnitiškus ir tankiausiai net gali Tris kartus į savaitę rytmečiais susirenka ten nos historiją iš kartos karton per kelis meta'ilozofiškiems mokslo ginčams. , ji, paaugus, išmoksiant ir kalbėti būti pavadinti megzdžiojamais. Atjelnai imant, jie _nė tikė turgus. Vidudienį ir vakarais chinai sueina šimčius atgal. Pas chinus vedama tam tikros
žmogiškai: sudėjimas kalbos orga
jimo moksle (išskiriant klausimą apiei imamą), nė tikėji- ten pasikalbėtų apie savo reikalus; ten taipgi kningos, kuriosna užrašoma visa genealogija,*
Yra gan gerai ži- nų pas beždžionę visai beveik toks miškame įstatyme nesutvėrė nieko ęrigųiališko ir svarbiau jie švenčia savo šventes, kelia dvasiškas iškil pradedant nuo pirmutinio šeimynos įsteigėjo.
Dabartini
noma
ė’ pat kaip pas žmogų ir beždžionė, siuose dalykuose susitaiko su sunnitais. Tas kas juos ski mes atsižymėjusių žmonių minėjimui, atvažia Aleivienas chinas gali netik pasakyti prosenių
ponų daile. Ne vie- kalbėdama savoj kalboj, vartoja ria: mokslas apie dvasios sulaikymą (Ketman) ir sam vus gi aktoriams pagoda pavirsta į teatrą. vardus, bet ir išskaityti visus jų gerus ir blo
Japonų
daili
~»i: juos panašiai kaip žmogus. Tat,
r
name muzejų gali
domasis viečius nėra jų garbei; perdidelis imamų garbini Ji taipgi esti užeiga keleiviams, kurie nenori gus darbus. Jai blogų darbų būtų daugiau,
ma matyt savotiš jaigu ji supranta žmonių tariamus mas teipgi neprisidėjo prie jų tikėjimiško vystymos. Bet apsistoti viešbučiuose. Chiniškosios pagodos tai tokį nabašniką išbraukia iš kningos, o tas
kus japoniškus dailės dalykus: puo žodžius, nematoma kliūčių, dėlko męs klystume, jei drauge su A. Muelleriu panorėtume iš-, tai visa triobų eilė. Čia randasi ir šventvietė skaitoma didele bausme chinui. Chinai tiki,
dus, vazas, drakonus, labai smul ji negalėtų išmokti pati juos iš aiškinti šiitų atsiradimą vienatinai ir visiškai persų tau su stabais ir teatrui vieta, arbatinis namas ir jog tokio išbrauktinio vėlė atsiskiria nuo gi
kaus drožymo. — Antroje pusėje tarti.
tiška neapykanta arabų ir, imtume juose matyti tik įstaty mandariniškasis sodas, kuriame visa kas be minių ir bastosi viena.
Šeimyna chinui yra visa kuo. Nėra pa
devynioliktojo amžiaus Japonijoj
galo maža: mažyčiai medeliai, mažyčiai liū
Nei viena knin- miškosios teorijos atstovus, panašiai tarti, kaip tūlos pran
saulyje
tautos, kurioje vaikai guodotų tėvus
padarė užmazgas naujoviškoji dai
neliai, kur plaukioja auksinės žuvytės, chinų
ga nėra taip pra cūzų partijos pripažysta Liudviką XVII ir Napoleoną II.
daugiau,
kaip pas chirfus. Tėviškoji valia
Biblijos
lė. 1873 m. Viennos parodoj bu
mylimos, mažyčiai tilteliai su mažyčiais su
siplatinus pasau- Nėra ginčytina, kad šita neapykanta tikrai buvo ir gal
yra
didelė:
tėvas gali savo vaikus parduoti
vo išstatyta keletas teptų japoniš prasiplatinimas
piltais
kalneliais
ir
trykštuvėliais.
Visur
išlėje, kaip Bibli būt imamai uždengė persams tautiško pažeminimo periodą
vergijon.
Vaikai
neturi jokio teisės fbalso,
kųjų paveikslų, stebinusių žiūrė
drožimai,
paauksavimas.
Pagodų
kaip
ir
dau

ja.
Laikraštis po arabų valdžia, vienok svarbiausiu motyvu šitoje dėstyje
jiems
yra
prisakoma
visiškas paklusnumas ir
tojus savo subteliškaja technika.
gelio
viešų
triobų
stogai
Chinijoje
turi
už

Homiletic Re~ciew duoda skaitli yra įgimtas persams palinkimas prie dievinimo žmonių,
begalinis
atsidavimas.
Didieji sūnaus darbai
Dabar jau japonai dailininkai pra
riestus kampų galus. Chinai tiesią liniją
nes, kiek buvę išplatinta Biblijos arba, gal, reikalas per tarpininkus prisiartinti prie abstrak
augština
tėvą
ir
visą
prosenių
giminę; vaikų
deda dalyvauti Paryžiaus, Londono
skaito tinkamu keliu piktoms dvasioms ir todėl
pereitais metais. Britiškoji bib tiško islamo dievo. Prietam šitų padorių žmonių kančios
prasikaltimai
žemina
prosenius.
Chinų nuo
ir kitose parodose. Vienas ja
jos
išvengia.
Užriesti
gi
kampai
neprivalo
lijinę draugija spausdinus bibliją šiitams turi išdalies tą pačią prasmę, ką krikščionims mąsty
mone
ištremtasis
iš
šeimynos,
nors
ir po mir
ponų prof. Jo Harada nesenai
prileisti
piktų
dvasių
prie
trobos.
keturiuose šimtuose kalbų. Kas mas apie Kristaus kančią. Jos suteikė tikėjimiškai dra
čiai,
skaitoma
prakeiktu.
Chinui
didesnės
laikraštin International Studio pa
Netik
miestuose,bet
ir
mažiausiame
chi

sevaitė Oxforde buvę spausdina matiškų vaidenimų atsiradimo priežastį, kurie visur su di
bausmės
kaip
prakeikimas
nėra
ir
todėl
jie
rašė straipsnį apie japonų dabar
ma ,po 20.000 egzempliorių. Tarp deliu gaivumu iškilmingai yra persų daromi Guseino myrio niškame kaimelyje ant kiekvienų 15 kiemų yra visųlabiausiai brangina šeimynišką sandorą^
tinę dailę. Anot jo, japonų smul
kitų buvo išleista 428.000 egzem dienoje (lOtą mugarrama). Labai gali būti, kaip tą ir mokykla. Jau nuo tūkstančių metų yra įsta gerbia savo tėvus, guodoja brolius, seseris ir
kus paveikslų atidirbimas nereiškia
tymas, sulig kurio tėvai yra' verčiami duoti
pliorių chinams chinų kalboje. tvirtina, jog šitos tikėjimiškos ir tautiškos šventės paprotys
fotografiškurną. Japonai dailinin
apšvietimą
savo sūnums. Visi miestai ir visi• gimines. Sūnus nekaip pasielgiu su tėvais
Amerikos biblijinę draugija perei siekia pirmapradinę senovę ir savo pradžią kaltas dar
kai labai; atidžiai įsistebį į gamtą
kaimai
turi
turėti mokyklas. Todėl Chinijoje yra baudžiami mirtimi, o jų namai yra sutais metais išplatinus 2.153.028 stabmeldybei. Bet gi pirmapradinė jos prasmė yra visai
ir tik po nuodugnių observacijų
nemokšų
nėra.
Pats nelaimingiausias kuli( naikinami; to apskričio viršininkai yra atsta
Biblijos egzempliorių; astuonios
išnykus pas šiitus, kurie kankyniškoje Guseino mirtyje mato skaito laikraščius, kurių Chinijoje yra nema tomi nuo tarnybės, o moksleiviams užsidaro
dasileidžią savotiškų gamtos aiški
įvairių tautų biblijinės draugijos
kvočiamųjų rūmų durįs; vieta, ant kurios
nimų savo paveiksluose. Japonas
išleidę pereitais metais 11.378.954 žmonijos, ar greičiau iraniškos žmonijos kančių atsimušimą. žai. '(Seniausias pekiniškas laikraštis gyvuo įvyksta nusidėjimas, yra skaitoma prakeikta;
dailininkas visuomet bando įdėti
ja 1000-metų). Mokytojai yra renkami šei
egz. — Rašąs šią apžvalgą C. S.
. Tuot arpu nemaža laiko perėjo, kol šiitams pasisekė
piešiniu tik pačią esenciją to, ką
mynų tėvų tarybos ir gauna užlaikymą nuo net jos gyventojai persineša kiton vieton. Ne
Cooper toliaus sako:
atsigauti. Nors juos ir rėmė budžidai ir iki tūlam laipsniui valsčiaus arba apygardos. Pasiturintieji žmo retai atsitinka, kad, tėvams susirgus, vaikai
jis yra pastebėjęs gražaus gamto
“Didžiausiais klausimais pirm
je. Japonų paveikslai tokiu būdu
fatimidai, bet po arabų užstojus turkams, pergalė sunni: nės savo vaikus mokina namie; bėdinesnieji išpjausto sau mėsų šmotus, arba nusikerta
visko yra: ką ištikrųjų reiškia
pirštus nunešimui jų pas žiniūną ir sutaisypatampą poemomis be žodžių ir
šis pasaulis? Ar yra Dievas mano tiškos tiesatikybės buvo pilna, nes šiitai, teisingai, kariškai savo vaikus siunčia į dienines mokyklas; di mui iš jų vaisto tėvams. Visose chiniškose
šitame esąs japonų dailės idealas.
Tėvu ir ar galiu aš Jo globai pa tautai buvo priešingas neaiškus mokslas ir dvasiška pa deliuose miestuose įrengiama vakarinės kla gatvėse galima matyti antrašai iš chiniškųjų
Techniškai japonai tepą kuosivesti? Ar žmogus yra mano bro slaptis. Po mongolų valdžia, nors aplinkybės kiek ir pa sės vaikams, kurie dieną dirba. Chinai mo protuolių, primenantieji apie šeimyniškąsias
mažiausiu brūkšnių skaičium. Upę
lis ar mano neprietelius? Ar esu gerėjo, bet tik prie safavidų dinastijos, valdžiusios Persi kinasi, skaityti, rašyti dorybės taisyklių, raš priedermes: čia pasakyta ir apie senelių guonutepą vienu vingiuotu brūkšniu,
aš nemirštanti dvasia? Ką reik joje nuo 1499 iki 1736 m., šiitybė tapo valstybiniu tikė tijos ir šalies historijas. Chinų kalba yra la dojimą ir apie gerą žmonių sutikimą ir apie
.kaimą dvejais ir trejais stogų pa
bai sunki: joje yra tiek raidžių, kiek žodžių.
manyti apie Kristų?—Bet šitie klau
jimu. Tos dinastijos įsteigėjai šeich-Zeif-ed-din Išak ir \ aikai išmoksta skaityti tik tuos kelis šimtus rūpinimos vaikais. Nėra tos sankrovėlės, nė
žymėjimais tarp, miglos ir tt. Ja
simai y/a Biblijos klausimai. Jie
ra tos smūklėpalaikės, kurios iškaba neišgirtų
ponai Į tepa paveikslus neišpasa
nėra traktuojami tokioj pilnybėj Šeich Cheider, kurie savo pradžią veda nuo septintojo žodžių, kurie yra jiems gyvenime reikalingiau teisingumo ar dorybės.
kytai greit. Vienas japonas dai
ir su tokia tikrybe jokioj kitoj li imamo Mūzos, skaitėsi net sufitišk'ais šventaisiais, Izmaėlius si. Chinai skaito nuo dešinės į kairę, rašo tep
šitai pavyzdžiai parašų ant chiniškųjų na
lininkas Fukui Kotei vieną vasa
teratūroj, kaip jie yra traktuoja gi, Chadeiro sūnūs, priėmė karališką prievardį. Iš perse tuku, kurį pavilgo į juodą dažą—tušą. Chinų mų: “Kas gyvena be darbo, tas savo artimą
ros dieną nuo 5 ryto aki 7^ va
mi Biblijoj. Šitie klausimai ne kiojamų šiitai tapo dabar persekiotojais; jie vedė tikėji- vaikai pradeda mokintis nuo šešių metų am palieka mirti badu”. “Nei vienas negali pa
karo Yiutepęs 1224 paveikslų, ku
priklauso nuo rasės, tautos ar ti miškas kares su sunnitiškais užbekais ir turkais-osmanais, žiaus; jie iš prigimties yra žingeidus, klau sivadinti laimingu, kolai pasaulyje yra nors
riuos irisus išdalinęs atlankiusiems
sus, kantrus, darbštus, myli tvarką, rimti ne
kėjimo. Ar žmogus yra confujį svečiams.
prie ko abi pusės rodė baisų žiaurumą kitatikiams, teip kad se pagal metų; jiems neužeiną nesulaikomas juo vienas nelaimingas”.
cianistas, ar buddistas, ar brahProf. Harada išskiria dvi japo- n
Kiekviename mieste yra šventnamiai Kon
• manas, ar žydas, ar krikščionis, noji pykestis, buvusi terp dviejų islamo pakraipų nuo to laiko kas, bet jie ir nepyktauja smarkiai. Mokyk
nų dailininkų pakraipi: rytiečius |fucijaus
atminčiai. Šito tikėjimo kuningų nė
loje
vaikai
turi
garsiai
ir
visi
kartu
atsakyti
stojosi
nesulaikoma
ir
išaugo
iki
fanatybei.
Tarytum
su
afšitie klausimai yra dideli, nes
(Tokyo) ir vakariečius (Kyoto). jam
1
ra,
dvasiškuoju
kuningu skaitoma ciesorius;
pamoką.
Tylėjimas
yra
baudžiama
kaipo
tin

jie yra žmonijos klausimai — gy ganiškuoju užkariavimu valdant šachui Nadirui'(1736 —
Rytiečiai tepą saro paveikslus
jis
neša
aukas
dangui,
žemei, dešimčiai di
gėjimo
dėmė.
Nusikaltusį
baudžia
lengvai
venimo klausimai.”
1747) persiškiems sunnitams užstojo geresni laikai, tet
“daugiaus galva (protu) negu ran
džiųjų
Chinijos
kalnų
ir
upių.
lįšeriant
per
delną
su
nedidele
lazdute
iš
Šito dėlei, sako, Biblija taip be šito valdovo gerinimo bandymai jų naudai suiro dėlei prie
kom”, vakariečiai “greičiaus ran
Chinai
taipogi
augštai
garbina kitą savo
minkštaus
bambuso.
siplatinanti ir šito dėlei ją reikią
šingo tautiškos partijos veikimo.
’ *
kom negu galva”. I— Tokyo ir turėti kiekvienam.
protuolį
—
Lao-tse
arba
Menciją.
Lao-tse skel
Pabaigęs.pradinę mokyklą ir norįs mokin
Kyoto miestuose yra dailės mo
bė
nusižeminimo
nepageidimo,
apmąstymo
Abelnai tikėjimišką šiitų padėjimą galima pavadinti liud- tis toliaus turi pereiti tris kvotimus gavimui
“Roadtown” (kekyklos. Tokyo mokykla turi apie
būtinumą; peikė karę ir skelbė sandorą. Liau
mokslininko
(siutsano)
postovą.
Mullos, kuriuos galima pavadinti islamo rabinais,
700 studentų.
"Roadldvn" liamiesti's) ■ Si‘°ki“i nu.
Jai mokslininkas nori pastoti mandarinu dis Chinijoje prisilaiko daugiausiai Buddos
Edgar tankiausiai yra be apšvietos ir fanatikai, teip kad su* di
antgalviu
(viršininku),
tai jis laiko augštesnį kvotimą. tikėjimo, pamokslininkų atnešo iš Indijų.
Chambless
New deliu vargu gali atlikti paviršutines pamaldoms formas. Die
Amerikėnas proŠitas kvotimas atsibųva kas trįs metai svar Svarbiausias buddistų prisakais yra šitie: ne
Ar kalba fesorius R L- Gar- Yorke nesenai pagarsino kningą, votumas pas šiitus tankiausiai yra nuduotas, netikybė gi biausiame provincijos mieste. Išlaikęs augš daryk savo artimiems blogo, gerbk tėvą ir mo
beždžiones? ner. '
ve- kurioje išdėsto labai originališkas — esmeniška vidurinė ypatybė; teisingumo jausmas, ta tesnį kvotimą turi teisę užimti valstybinę tar- tiną, neužmušk nieko gyvo, nevogk, nemeluok,
venimą padėjo bež mintjs sulig miestų statymo. Vie
nybę. Svarbiausias ir paskutinis ’ kvotimą^ negirtuokliauk. Buddistai kankina save, var
džionių ir kitų gyvų na, anot autoriaus, miestas turįs rytum, visai išnykęs pas šituos žmones, jiems patiems to
atsibūva
Chinijos sostinėje, Pekine, atskira gina save pasninkais ir maldomis ir dalija
sutvėrimų kalbos studijoms. Ko plėsties į plotį, o ne augti dan- nejaučiant; neaiškus sufybės sakymai visuomet esanti pas
me trobesyj, susidedančiame iš daugybės maži 'avo turtus beturčiams. Chinijoje yra dau
kia dvidešimts metų atgal jis pa gauslink; antra, namai turį eiti juos ant liežuvio, alegoriškosios, prasmės ir sistematiškai
kamarėlių. Kvočiamieji yra uždaromi te: gybė bpddistiškųjų vienuolį jų ir šventnamių
garsino savo vienutinę šios rųšies vienoj linijoj, kuria turįs būt pra vartojamas ketman suklaidino protą ir sunaikino dorybę.
kelioms dienoms ir rašo rašimus sulig už >ti baisios išvaizdos stabais, kuriems yra lai
kningą “Speach o f monkeys”, ku tiestas nedarąs bildesio geležinke
koma pamaldos. Yra taipgi daugybė tuddisVienok
fanatybė
pas
juos
daug
stipriaus
išsivysčius,
duotų temų. Tik išlaikę šitą paskutinį kvo tiškųjų vienuolių arba bonzų, kurie gyvena
rioje išguldė daugybę indomių fak lis. Šitaip statomas miestas ga
tų iš gyvulių ypač iš beždžionių lėsiąs duoti visiems tyrą orą; įsi- negu pas sunnitus, ir niektikybė toli ne retas dalykas; fi- timą turi teisę užimti augštesnes vietas vai donimis arba pelnu iš žemių, tebesančių arti
pajautų ir supratimų srities. Jai kūnyjus šitokio miesto idėjai, ding lozofiškos plonybės visuomet randa pasisekimą; bet nieku stybėje. Augštesnieji chiniškiėji viršininką
godų. Jie veda aštrų gyvenimo būdą, maigu jau ne ko kito, tai meilės, at siu visi klausimai, besijungią' su
inąsi
ryžiais bei daržovėmis ir neturi teisės
—
mandariniai
—
nešioja
auksinius
ar
sidab
persas teip nebrangina, kaip nutikusiomis eilėmis, pilnomis
jautimo bei supratimo gyvulių iš miestų augštumu, nešvarumu, ne.atgyti
mėsą. Chinai jų neapkenčia už tai,
rinius
kutelius
ant
savo
kepuraičių.
Mokslir.
nebūtų prilyginimų ir kalbos išreiškimų, nė kiek nepaisyda
tos kningos galima daug pasimo hygienifkurnu ir tt
įriUiam

kinti. Jau anuolaik prof. Gameris
“Visa natūra kribžda gyveni
tikėjo jog beždžionės galį kalbėti.
mu
”. —
Thomson.
Kad genaus parsitikrinus, jis nuva-

P. D. Chantepie de la Saussay?

mas ant jų piktžodybės, ar nepriderybės turinio.
(Toliau bus).

gurno žyme yra taipgi ilgi nagai.
Apšviestųjų chinų kalba, yra mandarint
kalba. Jąja kalbama ir ji visur yra supran

cad jie lieka nevedusiais, — chinų nuomone,
icimyna yra svarbiausiu žmogaus dalykų.
(Toliau bus).
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Gerb. “Lietuvos” Redakcija:
39 nr. “Lietuvos” koks tai “viens
pirmesnių T. M. D. viršininkų”
labai pažįstamu Bagočiaus tonu išvažiuoja su visa tačka purvų ir
bando suversti ant manęs. Kad
Bagočius senai jau, save besiplaudamas, laipto pamazgas tai ant vie,nų tai ant kitų, męs jau matėm.
Bet indomų, kad “Lietuvos” re
dakcija, gerai žinodama santykius,
įdėjo taip aiškiai šmeižiantį ypatas raštpalaikį (juk ir laikrašti
ninkų suvažiavime rodos buvo tar
ta panašios rųšies dalykus pirmiaus pasiųsti' užkabintoms ypa
toms, o' tada su pasiaiškinimais,
jau leisti faikraštin. Bet męs vis
da lietuviškai!....).

Ant tolesnių šmeižimų neatsi krasos siuntinių važioj imui tarp
tos salos ir Afrikos.
liepsiu.
Su pagarba.
• J* O. Sirvydas.
H Peterburge (Maskolijoj) mė
Už raštus T. M. D. skyriuje ginant kariumenės orlaivius, pul
,
“Lietuvos” redakcija neatsako, ši kininkas Odincev pakilo iki £083
,
ta draugija turi savo redaktorių,
pėdų augštin, taigi augščiau negu
jai “Lietuvoj” tik paskirta vieta.
kas nors kitas.
Tame skyriuje, sulig sutarties, tel
pa raštai to skyrius redaktoriaus
Įj Mexike buvo prezidento rin
ir draugijos viršininkų atsiųsti.
kimai. Išrinko šešiems metams
“Lietuvos” Redakcija.
tą patį, generolą Diaz.

cūzai buvo sumanę tokiuo pajūri
niu tuneliu sujungti Prancūziją su
Angliją, bet Anglija, pabugusi
prancūzų užpuoliko, nedavė leidimo.

iti r \ .
|| Austrijoj, likosi uždarytas Stirijos seimas,'Kadangi slovėnai rei
kalavo sau prigulinčių tiesų ir
nenorėjo prieš vokiečius nusilenkti.

|| Pasibaigė nesutikimai medvil
li Už užpuolimą ant amerikoniš nės dirbtuvių darbininkų su dirb
Gerbiamoji Redakcija: _ _
kų ir angliškų, laikraštininkų per tuvių savininkai* Manchesteryj,
Manau, jog jums vietiniai daly
siprašė Vokietijos kancleris ir Ber
Anglijoj. Dirbtuvių savininkai bu
kai daug geriau žinoma, todėl
lyno policijos perdėtinis ir pa
vo prašalinę nuo darbo 130000
teiksitės man paaiškinti šį klau
žadėjo visą atsitikimą ištirti ir kal darbininkų. Darbai prasidėjo nuo
simą :
tus nubausti.
pereito panedėlio.
Mau pranešta, būk Chicagoj ko
kiame tai viešame susirinkime iš
|| Mieste Koelne, * Prusnose, bū
ėjus iš kalbos linkui visuotino
|| Netoli Rostovo, ant vokiečių
ro
smarkus susirėmimas žemės ka
“Lietuvos” minėtasis pseudoni balsivatno, tarp kitko, kaipo argu
kolionijos
Olgenfeld užpuolė trįs
su
policija.
Sužeista
prie
to
mas nupliauškia tokius niekus, buk: mentas prieš visuotinąjį balsavi sėjų
plėšikai ir namus Lechnerio iš
ypatų.
.
j
300
1) aš neatidavęs revoliucijai au mą, buvo nurodyta, jog dėl visuo
plėšė. Kiti vokiečiai užpultiemsiems
kautų piningų, 2) buk atsispaus tinojo balsavimo L. S. S. Organas
Italijoj
cholera
apsireiškė
jau
atbėgo pagalbon ir apstojo plėši
dinęs 2000 egz. priklausančių T. “Kova” j.u antri metai i>e icsalos
Sardinios.
Prancūzijoj
ant
kus. Jie tada pradėjo mėtyti dina
M. D. kningų ir 3) buk tomis dJctoriaus. Man labai tai keista,
bijosi,
kad
ji
nepersikeltų
per
jū

mito
bombas, kurių ekspliozijos.
kningomis mainiaus su Lizdeika nejaugi Chicagkčiai nežino, kad
“Kov'os” redaktorii^ji yra J. B. rių siaurumą ant salos Korsikos. užmušta Lechnerio moteris ir du
Londone.
kolonistai sunkiai tapo sužeisti.
Smelstorius. Jaigif jie tai žino,
1. Revoliucijai aukauti piningai
Išsiųstas “Raudonojo Kry Plėšikai pabėgo.
tad kodėl jie J. B. Smelstoriaus
senai atiduoti kur reikia ir per
žiaus Dr-jos” tyrinėti cholerą Pie
nerokuoja redaktorium.
kieno rankas reikia. Mano šmei
“Pasitikiu jog m«no klausiman tinėj Maskolijoj, prof. Rein, už
žikas tegul apie tai pasiteirauja
bus atsakyta ir męs suprasime tei tikrina, jog sekančiuose metuose
pas tam tikrą įstaigą, būtent R.
singą, dabartinio “Kovos” re reikia laukti dar smarkesnio ten
R. K.
daktoriaus padėjimą. Su pagarba, choleros siautimo.
2. Apie spausdinimą kningelės
i
Juozas Žilis.
JĮ Berlyne pasimirė pagarsėjęs
Soc. ir darb. kl.” ir tuos “2000”
Mif:ns nežinomas joks panašus
jis taip jau sapnuoja. Kiek buvo viešas susirinkimas, apie kokį mokslinčius ir gydytojas, profe
spausdinta, tai T. M. D. valdyba Tamstą rašai, nei-gi panagių kalbų sorius Emst von Leyden,.
Visus raitus Tėv. Myl. Dr-Joa ralkainose, kuopos Ir pavienius ypatos
priėmė. Gali 'p. šmeižikas pas nesame girdėję. Kuo yra p. J.
siųsti or-Joa L1L Kom. U*U Profesorius W. Ramsay Lon malonės
valdybą pasiteiraut. Jaigu pilnai B. Smelstorius organizacijos aky
rlul ir redaktoi
lai.
'
1-1.
. LAUKIS,
priėmė, tai čia dalykas ir pasibai se, tai jos dalykas; visuomenės done pranešęs, kad radiumas da
501 B riek Bu.
Valparalso, Ind.
gia. Ir jaigu dar būtų buvęs kas akyse p. J. B. S. yra žinoma, bar truputį atpigęs: viena radiutuomet ar dabar neaiškaus šita “Kovos” redaktorius—jis ima ant mo uncija dabar kaštuojant 2 mi
me reikale, tai yra kvitos, laiškai savęs atsakomybę už laikraščio tu lijonu ir 100 tūkstančių dolarių. NEŠIOKIT T. M. D. ŽENK
Šių metų sausio mėnesyje viena
ir kiti dokumentai, kuriuos per rinį ir jį matomai tvarko.
LELIUS.
radiumo uncija kaštavo 3 mili
žiūrėjus, būtų tarpe mūsų su val
jonus dolarių.
dyba išaiškinta, kas beabejonės ir
Iki šiol mūsų draugijoj nebuvo
bus. Ir bus tai rimtu budu, o ne
užtektinai atkreipta atidos ant vieno
sumaišytais šmeižimais per laikraš
|| Iš Berlyno pranešama, kad dalyko. O verta apie tai paminė
čius bijančio net pavardės pasira
mieste esą dabar be darbo 100 ti. Noriu čia kalbėti apie nesenai
šyti žmogaus,
tūkstančių žmonių. Visoj Vokie padarytus TMD. ženklelius. Dau
ORLAIVYSTĖ.
tijoj galį būt apie pusę milijono gumai sąnarių yra žinoma, jog
3. Mainymasi raštų su Lizdeika
Aviatorius M. Tabuteau 4 spa
»»
ar su kitais, yra trečias sapnas. Jių d. puikiai perskrido Pyrinejų bedarbių.
nors TMD. gyvuoja 14-ti metai,
Jokių mainymųsi nebuvo. Mano kalnus. Skrido iš Ispanijos pusės
tai venok ženklelius nutarta įves
šmeižikas tur būt yra girdėjęs iš miesto San Sebastian, atskrido
|| "Chemiškai padarytas žmogus. ti tik II TMD. seime, laikytame
skambėjimą varpų, bet visai ne
į
Prancūzijos pusę Biaritz’o Iš Viennos pranešta, jog profe \Vorcesteryj, Mass. pereitais m.
toje bažnyčioj, kur jis norėtų: miestan.
soriui Herrera, meksikoniškam Prieš pat IIP seimą pasirodė pir
jis mat girdėjo, kad po atspausdi
gamtininkui pasisekę pagaminti moji dalis užsakytų ženklelių. Ko
nimo kningelės “Soc. ir darb.
Mourmelone aviatorius Henri žmogiškąjį embrioną chemiškomis kį įspūdį padarė šitie ženkleliai,
klausimas" buvo- jos išsiųsta net
\Vynmalen
pasikėlė
aeroplanu kombinacijomis. Ant kiek tas tei galima spręsti iš to, jog tuojaus
ar dvi skrynios Europon, minė 9.186 pėdų
augštumon. Iki šiol singa, sunku pasakyti. Gal būt, tą pačią dieną S LA. seimo delega
tinai Tilžėn, ant vardo žinomo vei niekas įtaip
tai, kaip lyginai ir TMD. seimo pa
augštai pasikėlęs ne- kad tai tik fantazija.
kėjo, kurio pavardės čia nematau buvo.
siuntiniai paėmė visus buvusius
reikalo minėti. Tai buvo skirta
pas
iždininką A. J. Povilaiką. žen
|Į Anglijos darbininkų organi
nuo Tėvynės Mylėtojų Dr-jos
klelius.
Pats iždininkas, pamiršęs
|
Rosijos
ministrų
pirmininkas
zacijos pertraukė vienybę su soči ja
siuntinys kningų dalinimui jų Di
pasilikti
nors vieną ženklelį, kad
Stolypinas
5
spalių
skraidė
10
mi

ustais ir žada rinkimuose neduoti
džiojoje Lietuvoj beturčiams užnučių
aeroplanu,
kaipo
orlaiviningalėtų
namon
parsivežti ir waterbalsų už sočijaUstų kandidatus.
dyką Ar šitas kningas tenai ga
kokapitono
Maciejievičiaus
pasaburiečiams
parodyti,
—išprašė sau
vo, tai p. Šmeižikas gali dažinot
kitą
pas
pirmininką.
Manau, jog
iš T. M. D. valdybos, kuri turi žierius.
|| Danija nori pavesti po jūrių
to viso reikalo dokumentus. Tos
|| Prancūziškos valdybos Mada dugnu tunelį, kuris sujungtų Da tiems, kurie iki šiolai nėra makningos buvo siunčiamos su T. M. gaskaro gubernatorius, Picųuie, niją su Švedija. Būtų tai pirmu tę TMD. ženklelių, bus gana žinD. valdybos žinia.
rengiasi įtaisyti aeroplanų liniją tinis toks tunelis. Seniai pran- geidu šį bei tą apie jų išvaizdą
žinoti.

Tėvynes Mylėtojų
Dr-stės Reikalai.

1$ VISUR.

Kad ženkleliai būtų geri, pa
prastai reikalaujama išpildymo
dviejų išlygų: pirmiausiai, kad
ženklelis turėtų kuoaiškiausią reikš
mę, t y., kad pagal ženklelio
išvaizdą galima būtų tuojaus pa
daryti sau teisingą nuomonę apie
pačią draugiją ir dar reikalauja
ma, kad pats darbas būtų atliktas

Paveikslėlis parodo Portugalijos karalių Manuelių, prašalintą nuo sosto; katalikiškąjį konven
tą Lisabone, karališkus rumus, kuriuos bombardavo revoliucijonieriai ir Peną pylį.
pastebėti ir tai, jog pasisekimas
su Kudirkos laida, matyt, labai
daug pridavė nariams drąsos ir
energijos: niekas nei nemanė bai
dytis,
kada
pasakyta,
jog
tokia didelė‘enciplopedija gali už
imti 10 metų darbo ir lėšuos ke
lias dešimts tūkstančių dolarių.
Toliaus nutarta patarti Centro
Valdybai, idant ištirtų nuodugniai
apie tai, kokiu būdu T. M. D.
kningos yra pardavinėjamos privatiškų ypatų ir spastuvių. Iš
tirti apie tai ir faktus apreikšti
visuomenei (Eina gandas, kad ne
kurtos spaustuvės, mat, sau prisispauzdino kningų po T. M. D.
vardu).
Iš vietinių reikalų reik pažymėt
nutarimą apie tai, kad 22-ra kuo
pa mano surengti debatus (gin
čus) apie įvairius naudingus da
lykus, kaip tą padarė 37 T. M. D.
Chicago, ILL. Po ilgokų “va- kuopa Chicagoje ir parsitraukti iš
kacijų”, 22-ra TMD. kuopa ant Centro T. M. D. kningų parda
Vietinis.
Bridgeport’o sušaukė savo mėnesi- j vinėjimui.

nogramas ir vainikas yra visi auk
siniai ant balto ir mėlyno lauko,
šitos spalvos atsimušdamos nuo
blizgančio aukso ypačiai gražiai
išrodo. Gana bus pasakyti, jog
patėmyta, kad net asmenįs, kurie
niekados jokio ženklelio iš papra
timo nenešiojo, dabar prisisega
TMD. ženklelius.
Kaina visų
ženklelių yra vienas dolaris, kas
yra visiškai nebrangu. Girdėjome,
kad didesnė dalis padarytų ženk
lelių jau išparduota, bet dar gali
ma gauti jų atsišaukiant .prie A.
J. Povilaikos, 804 Bank st., M aterbury, Conn., ir pasiunčiant jam
vieną dolarį. Ženkleliai bus iš
siųsti saugiai.
Visi nešiokite
TMD. ženklelius, nes jie verti ne
šiojimo.

nį susirinkimą 9-tą d. spalio p.
Ridiko svetainėj. Tai buvo vienas
F. J. B. — Bereikalingas Taiš svarbesniųjų susirinkimų ne
tik todėl, kad prisirinko pusėtinas mistos jautrumas ir sarmatinimas
būrys sąnarių, bet dar ir todėl, manęs už tai kad aš leidau T. M.
kad su dideliu užinteresavimu D. organe patilpti Reporterio
svarstyta daug reikalų, kaip vie straipsniui, kuriame buvo išsireiš
tinės kuopos taip ir visos draugi kimas apie “Keleivį” ir jo “sanjos. Iš abelnų draugijos reikalų darbininkų štabą”, buk jie prie T.
gerai.
paminėsime šiuos: nutarta prašyti M. Dr-jos prisirašę vien tik Ku
TMDraugijos ženkleliuose kaip Centro Valdybą, idant jinai pa dirkos raštų gavimo tikslu. Kad
sykis šitos "išlygos išpildytos.
ragintų per organą visus, kurie tas taip buvo, tai aš neturiu prie
žasties abejoti, kurie visokias sutŽenklelis yra apskritaus pavida dar neužsimokėję už 1910 metus,
ras ant šitos draugijos gali lieti,
lo, vidutinio parankaus didumo. pasiskubinti su įnešimu į Centro
tiems tikrai jos gerovė rupi maViršutinėj skritulio dalyje mato išdą tų 60 centų. Pasirodo pagal žiausiai;—o jai kas rupi, tai bent
me užtekančią saulę, kurios auk Centro raštininko ir buvusio pir gal tik jos sunaikinimas. Gal tą sa
siniai spinduliai plačiai .kerta pa mininko (jie tame susirinkime bu kau perdėdamas? Pasižiūrėkime į
dangę. Žemiau, šiek-tiek į dešinę vo) paaiškinimą, jog Mauderodei “Keleivio” num. 38, pasirašiusio
nuo saulės, matome šuolyje iš reik užmokėti likusius apie 800 do “Bijąs suspendavimo narys” straip
rX
tiestą žirgą, kuris, tarsi Jojančio larių, pagal kontraktą, tuojaus, sniu “Ar ilgai taip bus ?" — ko ten
K,* <
vyro kreipiamas, lekia stačiai sau kaip tik bus išsiųsta paskutinė da nėra pasakyta ? — viskas: kad
B
lės linkui.
Po žirgu, apačioj lis raštų. \’isi apdaryti raštai (ki T. M. D. valdo keli politikieriai;
ženklelio, ant mėlyno lauko auk tame numeryje “Lietuvos” patal kad joje “šacharmachar” randas;
sinėj supintoj, monogramoj, pir pinsime pranešimą kiek prisisiun- kad organas yra cenzūruojamas ir
mos draugijos vardo raidės: čia Kud. raštų) jau išsiųsti iš žmonėms neleidžiama savo nuo
TMD. Visas tas apsupta auksiniu Tilžės Hamburgan ir reik pagal monės išreikšti; kad už parduo
vainiku, uždengiančiu apie tris ket kontraktą tuojaus užmokėti li tas T. M. D. kningas piningais
virtainius viso skritulio. Nesunku kusią dalį piningų. Tuom laiku valdyba dalinasi; kad p. Gabrui
įspėti reikšmę to ženklelio; jis todėl, kad dar daugumas sąnarių šimtais buvo • mokėta už jo ke
r*
aiškiai parodo mierius draugijos: susivėlino su mokestimi už šiuos liones pas Tilžės mergas ir tt.
užtekanti * saulė, skleidžianti pla 1910 metus, tai Centro Išdas ir tt; šitie visi tvirtinimai yra iš
čiai savo spindulius—tai apšvie- po didelių išlaidų negali iš piršto išlaužti ir nieku nepatvir
tinami ir kaipo tokie gali būti tik
tos ir mokslo ženklas; apšvietos, siųsti reikalaujamos sumos. 22
šmeižimu.
kuopa
mano,
jog
Centro
valdybai
kuri jnums pradeda tekėti ir sa
Bet “Keleivio” redakcija, juos
vo spinduliais apšviečia žemelę. atsišaukus, tuojaus bus sumokėtos
talpindama,
nedaro po jais jokios
visos
užsilikusios
už
1910
m.
duok

Vytis—mūsų tautiškasai ženklas,
lės ir greičiaus galima bus užbaig pastabos ir tuomi priima už juos
parodo vardan kokių idėjų mū
atsakomybę aut savęs; o tą da
ti su Kudirkos raštais.
sų draugija yra susitvėrusi ir
Ypatingai karštai kalbėta apie rydama virsta tokia jau šmeiži
veikia: labui ir pakėlimui mūsų
leidimą didelės enciklopedijos. Įdo ke, kaip ir tas, kuriam ji leidžia
tCOMM&Ki
tautos, vardan meilės savo tėvy mu tas, kad jokios kitos nuomo per savo skiltis šmeižti. Šitokio
nės. Ir taip, augščiausiai ant ženk nės nebuvo kaip tik ta, jog T. darbo negalima pavadinti geru.
Pirmas viršutinis paveikslėlis parodo Portugalijos karalių
lelio parodytas draugijos tikslas M. D. turi užsiimti didelės encik Tai yra griovimas, — aiškus, ap
Manuelių, kaip jis kitą syk buvoa plankęs Angliją; dabar jis vėl
parodyta dėlei kokių pobūdžių tas lopedijos leidimu, nežiūrint į tai čiuopiamas, besąžiniškas griovimas
aplankys Angliją,bet jau visai kitoniškose aplinkybėse.—Karaliaus
tikslas yra siekiamas ir galop Če ar p. Olševskis leis ją, ar ne. T. draugijos, kuri musų taktai to
dėdė, Oporto kuningaikštis, pabėgęs draug su karalium.— Apačioj
rniaus tos draugijos vardas supin M. D. leis pilną ir didelę encik kius didelius darbus nuveikė ir dar
parodyta panelė yra graži vokiečių šokikė, Gabys Deslys, ant ku
rios karalius Manuelius, išleido daugybes piningų, pirkdamas jai tas monogramoj. Visas ženklelis lopediją, kaip kad išleido Kudir didesnius gali nuveikti. Tai yra
yra g va rantuoto gryno aukso kos raštus, nežiūrint, kad jau ma nedoru!
brangiausius deimantus. — Praca de Commercio — vieta Liabone, kuri nemažai buvo apšaudyta,
(10 karatų) ir daugiaus negu už- žos dalįs tų raštų buvo pirmai Ir po to video turėk tu man
iškilus maižtiii.
Itektino storumo. Saulė, Vytis mo ■atskirai spausdintos. * Reik dar į tiek drąsos p. Bagočiui atsiliepti

sarmatinimais: — “ar tai esą, gra
žu žinant, ■— "kad* męs (suprask
Bagočius) priklausom . Tėvynės
Mylėtojų Draugiją nuo laiko
pribuvimo ir apsigyvenimo Amerikoje — tokius pliauškalus apšviestam žmogui praleisti.__ ”
Kiek tai jautrumo ir.... nekal
tumo šitais žodžiais išreikšta,
bet.... bereikalo. — Taip, aš ži
nau, kad p. Bagočius senai jau
šitą draugiją ardo; dar jos nariu
nebūdamas žinojau, kad jis jos
piningus savo planuose dalino;
taip pat žinau, kad jis savo ne
tikusių šitai draugijai darbų nieku
dar neatpirko ir todėl jos akyse
gali būti tik j<i>s ardytoju lygiu
tam “Labui”, kurį jis bando už
tarti, nekaltybės skraiste apsigob
damas ir susigraudinimo ašarą lie
damas. Jau ktįr, o pas p. Bagočių jautrumo tikrai negali būti.
Taigi nusivalykite savo rankas pir
ma, o paskui galėsite sau teisin
gumo reikalauti.
J. Laukis.

Chicagoj 37 kuopa T. M. D.
28 d. rugsėjo parengė dabatus
(diskusijas).
Tema buvo: “ar
Žmonija reikalinga kariumenė.”
Reikaliųgumą kariumenių gynė:
V. Valiukas, J. I Vitkus ir V. Pu- - |
kas; jos nenaudingumą ir nerei
kalingumą perstatinėjo: A. Ši
leika, E. Capuiis ir V. Rimas,
Teisėjai buvo: Dasita, K. Juozapaitis ir J. Keturakis, kurie iš
nešė rezoliuciją, jog karihmenė
nereikalinga.
16 d. spalių ta pati T. M. D.
kuopa vėl rengia diskusijas. Te
ma jų: ar moterįs ar negrai kalti,
kad moterįs atsiliko apšvietime.
Susirinkimai S. L. A. ir T.
M. D. atsibunl Dom. Šenaičto
svetainėj, 175 Sį>- Union st
A. Šilas.

VIETINES ŽINIOS,
Publiškoji vakarini mokykla
prie
“Lake Technical
High
School” 47 pla<|e ir Union avė.,
atsidarė 10 šio rnėn. dieną. Moks
las teikiamas šioje mokykloje be
mokesčių. Galima užsirašyti ket- a
vergų vakarais. Mokslas bus panedėliais, utarniiįkais, seredomis ir
ketvergais nuo 7:30 iki 9:30. Bus
nokinama staliorįystės, kalvių ama
to, mechanikos, b raižymo, praktiškas elektros kursas, pritaikyti
nos fizikos, chemijos, anglų kal
bos, vokiečių, prancūzų ir ispanų
kalbų, siuvimo, virimo, kningų
vedimo, stenografijos, rašymo ant
mašinėlės ir kitų dalykų. Į mo
kyklą dar galima įsirašyt.
— Dėlko tu
toks linksmas?
— Dėlto kadį būdamas nuliū
dęs aš tuojaus užmiegu.

■

jo pačia ir kvietė jį į savo tė- gimnaziją, o čionai pabaigė medi mūsų tautiečių, o foliniai ir tar- kompanijų: Standard Oil Co. irjtas Cleveland po juom nepasira- spauda apie Lietuty. Bibliografi
Shell Tradmg and Transport Co. šė ir tokiu būdu kongreso ir se ja ir kritika ir kita.
vyškę, kada jis liko be pastogės, ciną North-Westem Universitete pe visos žmonijoj
liju
vingiai,
prasidėjo kova.
Varžosi jodyi nato užgyrimas neįnėjo gyvenimam
pralėbavęs visus savo turtus. Taip ir buvo pirma lietuvaitė pasiekusi
Mūsų tautiškų<TnelkJdi
Laisvoji Mintis N9. Turinys!
gi ir kiti jo paniekinti ir skaudžiai tokį augštą mokslą Amerikoje. tverti įkvėpimu n^ų bnči:ių ir dabin-! dėl viešpatavimo pasaulyj kerosi Prieš karą su Ispanija toks jau
K. R. Moterų Judėjimas. Prof.
V.
no ir kitų degamųjų daigtų pre reikalavimas buvo paduotas senato
8 spalių ant Town of Lake nuskriausti, jam nupuolus, jį šir- Arti dvidešimts metų pragyvenus ti jųjų, daro nJ^ liškai prakilnų
Mich.
Dragomanov Rojus ir Pa
riaus Lodge, bet užstojus karui,
mūsų, net kyboj.
J. Elias svetainėje buvo “Aušros”, dingai sveikino ir tapo širdingais Amerikoje, aplankė savo tėvynę įspūdį ant kiekvR
žanga
(užbaiga), 2-ės V-ks (pa
Standard Oi! Co. turinti kapi- jis tapo užmirštas, nes tąsyk
draugijos surengtosios prakalbos draugais. (Nes tas palaidūnas at- su savo motina ir duktefe Aldona. ir ant svetimų. } ^Atspindi visa
gal
Kleiną)
Astronomiški Vaka
ir
ateiviams
buvo
leista
kariūmūsų praeitis su )| bėdomis ir tolo 300 milijonų dolarių, o Shell
Jų pasekmė buvo toki — ant Towr ivertė ir gailėjosi savo blogu darrai,
V.
K.
Račkauskas
Ilgėjimas,
Co.
turinti
200
milijonų
dolarių.
laime,
nuliūdimu
i*
džiaugsmu,
menėn
pastoti.
Dabartinė
ateivysof Lake įsikūrė nauja “Aušros’ »ų. Gailėjimos atsivertėlio, dova
Shell Co. būtinai nori paveržti tės (emmigracijos) komisija atei B. 2. Bažnyčia ir Mokslas V.
noj
imas
jam
senų
klaidų
ir
nuode

garbe
ir
kentėjimu,
—
žodžiu,
viskas
;
kuopa, į kurią įsirašė 15 nauji
DAINA IR “BIRUTĖS
lių yra prakilnumo ženklas, o ne
net ko historikai neužrašė, tą iš Standard kompanijos pirmybę ir viams *heprielanki, taipgi ir visa Hugo, vertė 2emės Vąikas, Notre
sąnarių ir perėjo iš senosio.
DRAUGIJA.
oki ten “nusenusi” dora. Red.)
dainavo prakilnus senis kanklinin ketina pradėt siųsti kerosiną ir republikonų partija; ir iš sė Daine de Paris..'. Iš mūsų laikrašBridgeporto kuopos trįs, tokiu bi
Todėl paskutinysis aktas yra įki
kas. Trumpai pasakius, tėvynainė Amerikon. Shell Co. iki šiol pla natorių yra asmenįs, kurie rei čių Gyvenimo atbalsiai, Šis bei
du Town of Lake "Aušros” ku<
ls, nuobodus ir lošėjai tą gal
daina yra vienas iš teisingiausių čiausia veikia Europoj. Viso ši kalauja, kad nemokanti nei skaity tas.
pa susidėjo iš 18 sąnarių. Ku<
Nereikalaujame plačiai išvadžiodraugų
visame ir visur. Ar būsi di- tos kompanijos kerosino parduo ti, nei rašyti, nebūtų Suvienytosna
usdami, atlošė tą aktą netiku
pa išsirinko savo valdybą ir v<
si, nuobodžiai ir visai negyvai, ti ir nuodugni ii gvildenti, kokią džiasiam nuliūdime, ar apkaltas dama Europoj 65 nuošimčiai, o Valstijosna įleidžiami, o senato
toliaus Bridgeporto kuopos suren
svarbią rolę lošia daina (ir mu
irs pirmesnieji aktai jiems nuretežiais, ateina nejučioms mintis likusius 35 užpildo Standard Co. riai patįs gali savo sumanymus
tas ant Town of Lake prelekc.
zika)
sužadinimui ir tobulinimui
isekėj labai puikiai.
tos
meliodijos, k. t. “Ant kalno Į Shell Co. Europoj įeina kitos statyti ir be susitarimo su ateijas.
žmogaus jausmų,
Loamas, sulyginant su daugumu netik pavienio
kaklai
siūbavo”....
“Saulelė kompanijos: daniškoji ir aziatiš- vystės komisija, kuri nei kongrese,
Berlyne 10 spalių universitete pra
Po prakalbų buvo dar sumesti
kultūriškai atskiraudona....” ir kitos, kurių koji, visos susijungusios nori už- nei senate balso neturi; ji gali vien sidėjo iškilmės pažymėjimui šimtme
ietuvių perstatymų, buvo atlik netik pakilimui
$3.85 aukų amatų mokyklos nau
ir visos žmonijos
ros
tautos,
bet
tinių universiteto sukaktuvių. 11 spa
męs turime daugybę.
viešpataut kerosino rinką.
us gana gerai. Kaikurie lošėjai,
savo sumanymus statyti; gali tą lių iškilmingoj kalboj kaiserls Vil
dai, aukavo pp. Y. Y. $1.00, J.
jos pirmynžangai.
taip antai:- A. Šidlauskas, vargo- išsivystymui ir
Prasidėjus kovai tarp dviejų di
Sunku išreikšti trumpais žo
helmas apreiškė duodąs universitetui
Jankauskas 10c., A. Vasiliauskas
Tą kiekvienas, o ypač lietu riai, džiai tą galę, kokią turi dainą, ir delių trustų, kerosinas Anglijoj daryti ir valdžios atskirų valstijų. 12.250.000. kuriuos surinkęs nuo (vai
ninko rolę, J. Chmielauskas, dva
Japoniečiams apsunkinta ateivys- rių privatiškų ypatų.
25c., P. Bukauskas 25c., A. Augšro urėdo Araburdos rolę ir K. galėjo atįaudti jai ne Čia Ameri nereikia plačiai išvadžioti, ypač ir kitur Europoj labai atpigo.
takarnis 25c., X. X. 50c. ir J.
tė Amerikon reikalaujant Kalifor
Balta bei J. Beliackas žydų roles, koje gyvendami, tai bent saso Tė mūsų tautiečiams, kurie tą gerai Shell Co. sumažino kėrosino kainą
Portugalijoj nuolat tebeareštuojaElias $1.00.
nijos
valstijos valdžiai.
vynėje,
kir
po
kalnus,
girias
ir
ma dvasiškieji. Ypač blogai prisi
itlošė labai puikiai. Ypač Šid
žino, bet tik priminsiu, kad kiek iki 7 centų už galioną. Labai su
eina jėzuitų ordeno sąnariams. Iš
laukus, o tankiausiai rūtų dar vieno pareiga stengtis, kiek ga mažinta kerosino kainos rytinėj
lauskas girtuoklio — vargonininko
Portugalijos išvaryta keletas vyskupų.
9 spalių ant Town of Lake
želyje
sesutės
n
ūsų
m.dorias,
gra

J
—
is.
Išaiškinimą
Tamistą
in

lint, palaikyti platinti ir tobūlinti, Indijoj, taip pat Aigypte.
"olę atliko visai artistiškai ir tin
Keistutis šliupas skaitė savo pre- kančiai.
Moterįs lošėjos buvo žias dainas dainuoja.
tą mūsų dailės šaką. Tas yra
Shell Co. siunčianti dabar Ame teresuojančių klausimų rasi kiek Ispanijos valdžia bijo, kad nekiltų
maištas ir Ispanijoj. Su didele bai
lekciją iš naujosios historijos, bū
Ir
ištikrųjų,
daina
turi
didelę
prieinama kiekvienam turinčiam rikon 50 tūkstančių fonų kerosino vienam, kad ir trumpiausiame vai me laukiama yra 13 spalių diena,
truputį silpnokos, šeriukė varto
tent apie Prancūzijos revoliuciją
galę ir yra tikra valdonė žmogaus valandėlę liuoso laiko, ypač Chi- ir pardavinėsianti jį čia per pus kams paskirtame Lietuvos histo- kuri žinoma kaipo “Ferrero diena”.
jo perdaug dekliamatorišką, ne rePrelekcijos klausytųs buvo prisi
dvasios. Ji paragina kiekvieną cagiečiams; kadangi čia susitvė pigiau, negu Standard Co. parda rijos rankvedyj; o tokių rankve- 16 spalių respublikonai ir socijalistai
ajlišką kalbėjimo toną, su neatsa
ketina iškilmingai paminėti Portuga
rinkę, apie 60 žmonių, klausėsi la
žmogaus pajautimą prie veiklu rusi yra visiem plačiai žinoma vinėja savo kerosiną Europoje.
džių turime. Lietuva pateko Mas lijos respublikos įsteigimą. Ispanijos
kančiais akcentavimais. Klimavibai atidžiai, visi buvo labai pa
valdžia ir tos dienos bijo.
*
Kursai tų dviejų trustų laimės koliai po Lenkijos padalinimui,
riukė, sena močiutė, buvo beveik mo, taipgi ir sulaiko nuo perdidėlio “Birutės” draugija, kurios augškakinti.
Savo pasakojimą pre
veiklumo
ar
išsiveržimo
žmogaus
kada
ją,
susitarusios
tarp
savęs:
čiausiu siekiu yra lavinimasį dai kovą, pamatysime. Įsigalėjus ko
trissyk jaunesnė, negu reikia. VizPeterburgan
atvažiavo Afllerlkos kalegentas užbaigė ant Legislativišginaitė, išpradžių išrodė nebloga;, jausmų, nuo nubudimo, nuo navime. Yra ir daugiaus panašių vai tarp jų, neabejotina, kerosinas Maskolija, Austrija ir Prusai pa riškasai ministeris J. M. Dickinson.
ko seimo; sekančioje prelekcijobet paskutiniame akte lošė per perdidelio atsidavimo linksmy draugijų, vienok kiekvieno atyda turės atpigti ir Amerikoje. Tai sidalino. Bet išsyk Suvalkų gu
Prancūzijoj St Paul-en-Jarret ant
je 16 spalių, Davis Sq. sve
bėms, nuo žiaurupro ir tt. Pav. turėtų būt atkreipta į “Birutės” gi iš to laikinai galima bus pa bernija ir Lenkijos vakarinė dalis
daug nenoriai lyg nesi j ausdama
katalikų procesijos užpuolė laisvama
tainėje išguldys tolesnę dalykų
kaip padavimas skelbia, Kainas, dr-ją, nes ją remia visomis savo sinaudoti.
su
Varšava
pateko
Prūsams.
Po
niai. Policija keletu areštavo.
sįvo vietoje. Valmeris lošė neblo
[
užmušęs savo brolį, nuo išmeti spėkomis mūsų kopipozitorius p.
mūšiui prie Fredlandu, prancūzų
gai,
tik
nemokėjo
atsakančiai
nu

r ' E
______
Iš Paryžiaus 10 spalių telegrafuo
nėjimų sąžinės, j ieškojo nusirami Mikas Petrauskas. Jo vienatinis
ciesorius Napoleonas I, iš atimtų
duoti seno rolę, t. y. nesijautė,
ta, kad Portugalijos sostinėj Lisabona
“Birutes” valdyba prašo mus kaipo senas klebonas. Pabarškė nimo muzikoje; pasidirbęs iš me džiaugsmas, jo vienatinė laimė tik REDAKCIJOS ATSAKYMAI. nuo Prūsų Lenkijos dalių buvo kilę
vėl suirutės. Miestas rūkstąs
džio žievės švilpynę, žaidė ant jos tada, kada mato būrį milinčių dai
pranešti, jog naujieji sąnariai į
sutvėręs Varšavos kunigaikštystę, nuo šaudymo.
atlošė neblogai, išskiriant pasku
Netoli gyvenančiam, Baltimorey.
“Birutę” bus priimami tik iki 15
ir tame rado nors ant valandėlės ną ir trokštančių pasimokyti. Ta
tines scenas,-kuriose nesijautė esąs
Vienas atsitikimas -visai privatiš- bet ji laikėsi tik tol, kol laikėsi
Prancūzijoj kilo geležinkelių strei
sąžinei nuraminimą.
d. spalio. Todėl norintieji dar
da tik jis pasigajiedif^, jai" dirb kas, nors butų ir teisingas, laikraš Napoleonas; jam poulus,/Varšavos kai. 11 spalių telegrafuota, kad iš
savo vietoje. Makaveckas BajoParyžiaus nebevažluja jokie trauki
prisirašyti pasiskubinkite ir atei
Senovės laikuose dainai ir mu damas, pilnoj to Jbdžitf prasmėj, la
nio rolę atlošė gerai. Šidlauskas
čiui netinka. Už kitą, nors 7 a- kunigaikštystė išnyko, Vindobonos niai.
kite šioje petnyčioje, 14 d. spalio
zikai buvo duota pirmybė visa bui mūsų tautos^, mato to darbo
kongresas
1815
m.
užtvirtino
pa

paniekinto tarno rolę atlošė blomista ir užtikrini, kad jis teisin
į Mark \Vhite Square svetainę
me. Ji net skaitoma tinkamiau vaisius.
giaus kaip vargoninko; matomai
gas, atsakymo imti negalima. Po dalinimą buvusios Lenkijos da | St Louls, Mo. 11 spalių Roosevel(Halsted ir 29 gatvė) 8 vak. vai.
siu įrankiu garbinimui AugščiauTiesa dabar sąrtariųį “fiirutė” tu raštais su panašiais apkaltinimais bartiniuose rubežiuose. Lietuva g tas skrido aeroplanu su orlaivininku
nebuvo gerai išmokęs žodžių.
Ioxsey.
sios Esybės, kai tai Šventraštis skel ri suvirš 200 ypatų, vienok skait
Neapsėjo ir be smulkių klaidų,
reikia tikra pavardė pasirašyti. su Lenkija tvėrė vieną viešpatys
9 d. spalių, Lietuvių Kliubo iš kurių patėmytina kad ir tokia: bia: “Angelai giesmėmis garbina lius turėtų būti kelis syk didesnis
Teisybę reikia atvirai kalbėti, o ne tę. Nors apsivedant Jagailai su
Plymouthe. Wis., mirė iv -panedčlyj
svet., buvo “Aušros” kp. prelek- Bajonis, bučiuodamas bobutei ran savo Sutvertoja”, o miesto Jeri tokiame susispietime lietuvių, kaip
Lenkijos karalaite Jadvyga Lietuva 3 spalių palaidotas lietuvi^ kuningas
po pseudonimu pasislėpus.
Motiejus
Juodišiua.
cho
sienos
sugriuvo
ačiū
graudin

cija. Skaitė Kl. Jurgelionis, te ką. sakė: “sveika buk mano”, o
Chicago. Nors fitiki?nės sulaukti
susijungė su Lenkija, bet ji tu
moje “Atskirų žodžių reiškimas”. bučiuodamas ranką savo mylimą- gam balsui trimitų, Į kuriuos buvo pageidaujamą
bet geisti
P. A. Hopieckui. Sunku sū- rėjo savo kuningaikščius iki Liu
Vienoj prelekcfjoj taip platus da jai, užbaigė "miela bobute”; tą pučiama, einant aplinkui to miesto na būtų, kad tai* įvyktų Jcuogreiprasti apie ką Tamistai eina, Ta- blino unijai; paskui jau Lenkijos
lykas, žinoma, sunku išguldyti. turėjo pasakyti, pirm bučiuosiant murus. Ir daug kitų stebuklin čiausiai, viena, kari ta dailė komista bari Vibaniškį, buk jis neži karaliai drauge buvo ir Lietuvos
gų atsitikimų yra priskaitoma ga greičiausia prasitrintų .ir keltų
Vienok prelegentas atliko, kiek ga ranką mylimąjai.
Dekoracijos,
no, kas dedasi Sanjungoj, o toliau -kuringaikščiais.
lėjo it nors maž-daug klausytojus kajip ir paprastai esti veik visuose lybei muzikos bei dainos, kaip tai dvasią mūsų brolių, - antra, kad
GRA2US PAMOKINIMAS.
pats patvirtini, kad joje yra vaidai,
Korespondencija iš Philadelsupažindino su žodžių prasmės, po
skelbia padavimai ir«mytai.
išvengti trukdymų besilavinant dai kurie darbą trukdo. Taigi ką sa
lietuviškuose perstatymuose, buvo
—
Ką veikti, miela kaimynėle,
phijos tapo sutrumpinta todėl, kad
Tai-gi tie žaidimai buvo garbi- navime ir didesnius vaisius ingyti,
tam tikromis intekmėmis, keitimo neatsakančios.
vo .aštu nori nurodyti ar išaiškinti, ji silpnai buvo parašyta^ męs tik mano vyras kasdieną pasigeria,
si. Svarbiausia prelekcijos dalis
narna senovėje ir naudojama ath-1 reikia kad spjestlJ5 pr)c «Birutj,.
Tarpakčiuose buvo dainos ir
męs suprasti negalime, skaitytojų svarbesnius
dalykus
Jaikraštin niekados jo namie nerasi, vis kar
buvo aiškinimas prasmės tų žo dekliamacijos. Dekliamavo plė še kimui prakilnių ir šventų apeigų. kuodaugiausiai lietuvių.
šiame gi didesnė dalis dar mažiau tą
indėjome.
Alkoholinius
gėrimus čemoj .... ~
džių, kurie pateko mūsų kalbon riu kė; kalbėjo taip, kaip paprastai Bet šiandien jie yra paniekinti, sezone priimami nauji sąnariai;
suprasti galės. Aprašyk Tamis- savo baliuose vartoja beveik vi
— Na, juk tam galima pagelbėti.
paminti
po
kojų
daugelio
net
ir
su priėmimu nuo lenkų krikščio pa| mus esti dekliamuojama, mo
nors ir visai nepažįstą muzi- ta kaip yra, tai visi tą supras; pa
— Kaip-gi?
sos
draugijos
(išimant
tiktai
šiurnybės. Prelegentas neapsirubežia- savo perdaug, nereikalingai ir ne mūsų brolių, kurie, apsvaigę nuo kos
turėtų
be
atidėliojimo mokinimai korespondentui mažai
— Įsitaisyk karčemą, tai jis
vo aiškinimu vien lietuvių varto tinkančiai. Choras padainavo tris alkoholinių gėrimų, pradeda žaisti prisirašyti į
Birutės” draugi- skaitytojams rupi; ypatas mokyti tur pažangesniąsias), visas užtai namie sėdės.
jamų žodžių aiškino'ir slavų ir vo dajnas; choras pusėtinai pralavin- ant visokių muzikalinių instrumen ją ir tapti bendradarbiais ant
peikti laikraštyje ir vietos pritrūk
reikia tiesiog.
{Kaimynas).
kiečių vartojamus, kad pilniaus tasj, nebuvo gėda klausyti; publi tų bei leidžias į dainas, kuriose lietuviškos dirvos. Priėmimas nau
tų. Antra gi—Tamsta peikiai pseu
^parodžius, kaip ėjo žodžių pras kai dainos labai patiko. Publika išsilieja žemiausi jų pageidimai ir jų sąnarių trauksis iki 15 d. spalio
donimu prisidengęs, todėl ir pa
Juos. Kaulinskui. Vietoj atsa
žvėriškumas. Tokia muzika, nors šių metų. Repeticijos ir bandy
— Kas tai yra tylinti dauguma?
mės evoliucija.
ti žinia mums neištikima rodėsi.
nepertykiai užsilaikė, ypač pasku
jos negalima vadinti muzika, bet mai naujų sąnarių' atsibūva kas kymo “Keleiviui”, vietoj su juom Peikti blogą, stoti su juom kovon,
— Du vyru, kuomet tarp jų yra
tiniame akte. Blogiausiai išrodė,
palemizuoti, aprašyk Tamista, ant
viena moteris.
9 d. spalių, Teatralinė Dr-ja tiesiog prieš estradą atviros kar- tuo pamėgdžiojimu muzikos tu penktadienis 8 vak vakare Miesto
reikia
atvirai
savo
vardu
;
kovoti
kokių pamatų remiasi Tamistos
rRūtaV, čekų svetainėje, 1126 W. čiainos durįs, kur prisigėrę švilpa ri irgi savo galę ir veikia prie salėje Mark White darže ant
orlaivis
ir jaigu buvo mėginimai, pasislėpus, iš užtvorio nepadoru.
18 gat], lošė Gužučio veikalą “Po vo, rūkė, ūžė ir rėkavo. Tai pa šingai pašaukimui tikros muzikos, Halsted ir 29 gatvės.
U-ti-ti, šalta 1
aprašyki, kaip jie pasisekė. Jaigu
nas ir Mužikai”. Tai
“
yra jau sibjaurėtinas perstatymo žemini t. y. prieš dorą ir žmogaus tobuly
Pyragai nemalta'! —
Geistina būtų, kad ir k i tuose buvo mėginimai, tai jie juk negenas veikalas ir vargu kas lietu- mas, darant draug savotiškąjį bę. Pasirodo, kad šiame laike miestuose tvertųsi kuopos “BiruRudenėlis atbrazdėjo,
patėmyti nepraėjo, turėjo tilpti
nebeatkreipiama visuomenės ati tės” draugijos kaip tai padarė
irių jį nematęs, nes veik visur “bi mį”.
Šalnužėlės prasidėjo,
jų aprašymas laikraščiuos. At
džią ant dainos ir muzikos, kaip Scrantono, Pa. ir So. Chicago, UI.
jau buvo lošiamas. Tiek reikia
Knabeliai surambo. —
siųsk.. mums tuos aprašymus. Ne . '“Draugija” N44, T. XI. Rugp.
kad būta senovėje, nors daina ir lietuviai. Jie pirmi prijautę “Bi
patėmyti, jog veikalas gana indoKad -čia man jaunu :ė.
M. Petrauskas šiais metais duos
žinant nieko apie išradimą, nei 1910 m. šiame numeryje telpa:
muzika savo išsitobulinime, ačiū rutės” veikimui ir parodė kelią
mus ir pusėtinai nusisekęs autoKad čia man skaistu tė,
korcertą 18 gruodžio dienoje, sa
peikti jį, nei girti negalima. Iš M. Gustaičio Sapnas ir Viever
keletui visa siela atsidavusių tai kitoms lietuvių kolionijoms, jog
riui parašyti, išskiriant paskutinįjį
Meili mergužėlė,
lėje Music Hali, 203 Michigan
Tamistos polemikos su “Keleiviu” sėlis (eilės), Lermontovo, vert. P.
dailei ypatų, pasiekė 7augščiausį bendrai galima veikti toje dailės
aktą. Visokia aiški veikaluose agi
Tai sušilčiau.
avė. Koncerte dalyvaus Chicagos
taipgi visko apie išradimo vertę Kriaučiūnas,
Pranašas (eilės),
laipsnį. Bet vis-gi muzika veikia šakoje, nors išsisklaidžius po platų
tacija veikalą sugadina, nors tokia
žinoti negalima.
konservatorijos profesoriai, LaiPuškino, vert. P. Kriaučiūnas,
ir nėpraskamba prošalį žmogaus pasaulį. Tik reikia gero noro ir
agitacija-būtų ir su dorais norais.
kas] 18 gruodžio, bus labai paran
Ar
per gatves (eilės), V. Hugo, LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA
sielos,
nepajudinusi
giliausių pasišventimo, o pasieksime visąką.
Paskutiniame akte autorius stenP. A. Kapickui. Su nurodymu vert. P. Kriaučiūnas, Poetą (ei
kus atsilankyti koncertan visiems,
jausmų, ypač tėvyniška daina gi
g .asi įpiršti savotišką, * galima sa
3149 So. Halsted St. Chicago,
Turį kokius reikalus su Biru- neteisingumo korespondencijos rei
kas tik mėgsta augštąją muziką.
lės), P. Krago Šatrijos Ragana.
liaus pataiko į žmogaus širdį ir tės” Draugija malonės kreiptis
kyti nusenusią, dorą — mylėjimą
Atdara Šiomis dienomis i J valan
kia kreiptiesi j tą laikraštį, ku A. Puškino, vert. Bukus, De domis:
pasekmės jos yr daug didesnės. šiuo adresu:
nupuolusio niekšo, palaidūno. Pa
Utarninkais
ir katvergais nuo 7
Et. Marija Dowiat—Sass, gerai Kitaip ir negali būti. Tos meriame toji korespondencija tilpo. besis (eilės), Patrimpo Visuome
laidūnas ponas perstatomas kaipo
vai. vak. iki 9 vai. vakaro;, subatoM.
M.
Dūdas,
Mūsų laikraščio skaitytojai gal vi nės psychologija, Prof. kun. Sau mis nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. vak.
“nesusipratėlis”, nors dyvai kodėl visiems žinoma lietuvė daktarė, liodijos, kurias mums niunavo ma2050 W. 25 st. *
sai ir nematė tosios žinutės lis Socialistų mokintuvė, Pr. Do Sekmadieniais (nedėldienials) nuo
jis negalėjo ..turėti "^upsatimo”. sugrįžo pereitą utarninką vakare tušė, supdama lopšelį, kurios pri
4 vai. dieną iki 6 vai. vakaro.
Chicago, III.
“D. Viltyje”. Kreipkitės tenai.
Skaitykloj randasi visi lietuvių
J'
vydaičio Biblija ir Babelis, A.
Savo padones, gražiausias mergi iš Europos, kurviešėjo apie še- vertė užmerkti akutes ir saldžiai
laikraščiai
knlngos. Skait rti gali
Jakšto Musų bažnytinio gyveninio ma pačiameir kningyne
nas, varu išmylėdavo ir išvaryda šiš mėnesius. — Ajdanke~vrsas--ša- užmigti, žodžiu, kurios buvo neir natno neš
L. Augaičiui. Reikalavimai ne reikalai. Liudo Giros Daina apie tieji.
vo laukan. Viena iši tokių pas lis Europos, Lietuvą ir 2emaitiją, kaipo balsamu, kurios ramino mū
leisti
Amerikon nemokančių skaity prūsų lietuvininkus, K šeškevyir
į
ai
geriausiai
patiko
2emaitijį sugrįžo su išskėstom rankom,
sų širdužes, turėtų kiekvieno sie
Reikalingas gerų tėvų vaikas,
lą patraukti prie savęs, turėtų būti KOVA TARP DVIEJŲ KE ti kongresui paduota buvo ir se čio Lietuvių spauda apie Žalgirio
nežiūrint, kad jis ją nužeminęs iš joj, kur yra gimus.
ROSIMO JRVSTŲ.
niau: prie Clevelando toks reikala sukaktuves... A. G-čio Vakare baigęs “Public School” pn
Dr. .Dowiat atvažiavo Amerikon svarbiausiu mūsų užsiėmimų, jas
metė kaip gyvulį iš savo dvaro,
ji su pilnu užsiganėdinimu tapo jaurja mergina, pabaigus Vilniaus turėtume tobulinti ir platinti tarpe
Tarp dviejų :didelių' kerosino vimas buvo užgirtas, bet preziden- (eilės), A. Jakšto Lenkų ir rusų tuvos” mokintis drukorystė i amato.
b . t

Iš Chicagos
{ Lietuvių Gyvenimo.
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Paskiausiai Gautos Žinios.

- ■■■'

Į SlUViūfU DIRBTUVES REIKALIN
GI DARBININKAI PRIE KELNIŲ.
■Ar .y. nuog 15 spalių, (mokėjus iki
Reikalai jums operatorių, kišenių
siuvėjų, ri ulė tojų. rankom siuvėjų.
Kalėdų 10 dol.
NEMALONI ŽINIA.
A<L: 3240 So. Halsted st Chicago. III. išbalgėjiĮ. stryguotojų. guzikij siuvėju.
a»»kan»ytoju. Yhritj-rusjerin darbinin
Daugelis žmonių visai nedabo
kams duodame nuolatinį derhą. augšja į tai, kiek jie sveria, o j Ui
lite gauti darbą kokioj
teikia daboti, nes svarumas tan
knnč»ų musų dirbtuvių:
kiai palhidyja apie ligą. Jaigu kas
Aš Petras Grigula pajieėkau savo
1922 South —
‘
Halsted
sL
tėvo Povilo Grigulo 10 metų Ame
12* Msrket
pastebi, kad svarumo nustoja bai rikoj; pirmiau buvo Plttsburge ant
212 Ma.Ht
2«1 M<rket
siai greit ir jam yra paaiškinama, allginu 8 metus, o dabar nežinau
H ART SCIIAFFNER A MARX
kur. Paeina iš Kauno gub. Raseinių
kad jau pervėlu tas dalykas pa pav., Rietavoe parap.. Purvilių kaimo.
Reikalingas pirmos klasė* sejonų
taisyti, žinoma tai esti jam nema Labai meldžiu duokite man žinią šiuo
presuotojas, Cohn A Relss, 334 So.
adresu:
loni žinia. Sverkites tankiai ir kai
Clinton st, 5 floor. Chicago, III.
P. Grigula,
Pajieėkau Kazimiero Jurkaus, Kau
Chicago, III.
tik pastebėsit nūstoją svarumo, 6211 Wabash avė.,
no gub.. Raseinių pav., Kvėdarnos
vartokite atsakantį vaistą Trinerio
parap.. Libartų kaimo. Turiu svar
Pajieškau savo vyro Jurgio Grėb- bų reikalą. Maloniai prašau praneš
American Elbdr’ą iš kartaus vyno.
ti
man šiuo adresu:
Huno, paeinančio iš Suvalkų gub..
Jis greit išvis nereikalingus da Seinų pav., Seirijų parap., Akuočių
Chicago, III.
Dvylika metų Amerikoje 518 Maxvell *L
lykus iš jūsų kūno, sustiprins jū kaimo.
T ir-niau gyveno Mi.n'lrin, Pa., iš ten
Reikalinga
200
darbininkų
j Misų virinimo organus ir sugrąžins iciaiiavo Ghilstopher, 111.; plaukai
chigano ir Wisconsino miškus; algos
tamsus
rn«M,
fu
usstr;
rūgščio
pen

jums svarumą, reiškia, sugrąžins
kių pėdų ir pu*ės. Jaigu kaa žinotų nuo |26 iki |32, užlaikymas ir kam
Kiekvienas turi užsimokėt
jums sveikatą. Jis yra labai nau apie jį, malonės man pranešti tokiu barys.
>6.00 už kelią iš Chicagos. Reika
dingas vidurių ir žarnų ligose; adreau:
lingi taipgi darbininkai | visokiu*
Ona Grėbliuuienė,
pagelbsti
susiformavimui
naujo P. Q. «ox 77,
Atherton, Ind. darbus mieste ir apylinkėje. Kreip
kitės srba parašykit laišką, įdėdami
,gero kraujo ir visas kūno dalis ap
2. atsakymui, pas J. Lucas, lietu
Pajieškau savo brolio Antano Ju- viškas agentas, 1363 W. Chicago avė.
rūpina penu.
Labai geras išba
džio, paeina iš Kauno gub., Rasei Chicago, III.
lusiems, ligotiems ir nerviškiems nių parap.. Bakučių kaimo. 4 metai
Reikalingas švaru* jaunikaiti* į
žmduėms. Vaistų sankrovose. Jos. Ame *kuj. 2 metai atgal jnrveno Ch‘- drabužių
ir rakandų sankrovą, 3621
caguj.
dabar
nežinau
kur,
turiu
svar

Triner, 1333—1339 So. Ashland
bu reikalą. Meldžiu duoti žinią šiuo So. Halsted st.
a-lresuavė. Chicago, ■ III.
Dominikai Jud r.
3604 Deodar st
Ind Harbor, Ind.

Mokinkis Angliška Ki

Pajieškojimai.

Draugijų Reikalai.
ŽIRGVAIKIO

susipMdtoltm ir Bud. Draugystės,
_

rinkimai atsilieka kiekvieną seredą
L. Ažuko salėje, 3301 Auburn
- -------- —avė.,
apie 8-tą vai. vakare. Antra sesija
aAsidaro seredoj 19 spalių (octėber),
1910 m.
Turime laisnį; inkorporuota ant
8500.000.00.
Norintįs apsaugoti ir sutaupyti pi
ningus teiksis atsilankyti kas seredoe vakarą į viršminėtą vietą; ga
lėsite prad& mokėti po kelioliką ar keliasdešimts centų, o laikui prabėgus,
atgausite savo piningus su geru nuoiimčiu. Duodame paskolas ant leng
vu išlygų.'
Taigi kviečiame godotinus tautie
čius atsilankytų, pasiklausytų ir pri
sirašytų į, musų žirgvaikio Paskolos
ir Budavojimo Draugystę.
Su pagarba.
Jonas Aleksandraviče, pirm.
Antanas Masulis, raštin. I
Laurinas Ažukas, iždininkai.

SEPTINTAS DIDELIS RALIUS!
v Draugijos C. O. F. Kun. Algirdo.
Court No. 298. Nedėlioję 16 spalio
(Oct.), 1910, Frelheit Tumer šulėje,
3417-3421 So. Halsted st.
Prądžia
4 vai. po pietų. Įžanga 25c. porai.
Kviečiame senus ir jaunus Visus
podraugei atsilankyti į mūsų iškil
mingą balių, nes puiki muzikė grieš
visokius lietuviškus šoklus, priegtam
bus visokį gėrimai ir kvepianti ci
garai, o jau apie priėmimą svečių,
tai nėra ką kalbėti, nes visi žino, kad
mūsų Dr-ją visada puikiai priima.
Su godone,
Komitetas.

Ant Pardavimo.

Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Wolonczauskio, K huno guh, Telšių pav.,
Mosėdžiu vals.. Šatės par., Diksodzių
kaimo. 9 ar 10 menesių kaip Ame
rikoj. Prašau duoti žinią šiuo
resu:
Antanas IVolenczauskis,
4S Albomarle st, Baltymore, M. D.

Parduodu rakandu* ir pečių. Kreip
kite* šiuo adresu:
M ra. Jonės,
3435 Emerald avė.
Chicago, III.

Greitu laiku turi būt parduota
Grocery A Market už 8425. ____
Panedėlyj po piet savininkas apleidžia mie
stą. Gera vieta lietuviui, verta 11.000.
Kreipkitės tuojau*. Viskas prireng
Pajieškau savo kaimyno Pranciš ta kaip tik pradėt turgų. 3440
kaus Monkevičiaus (Monkus), Kauno Morgan st., netoli 35 gatvės.
gub.. Šiaulių pav., Radvyiiškio mie
stelio. 18 metų matėmės Chicagoj.
Jaigu kas apie jį žinotų arba jis
pats teiksis praniešti man šiuo ad
resu:
Kazys Bite,
Westville, III.
ADVOKATAS

Kraujo

tu botum geriausiu mekaniku, profertjonalista,
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Abeliai Nusilpnėjimas

M*jS*** viriui mtetas

M cyvealBMi, Bubsiu**, yvairna gAdieantl
silpnumai. ir tt. ATIDfiJIMAI YRA PAVOJDTGI—PABIKODA VIK SU KUKI DABAR
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Oliuotos ir Susisukę Gyslos
<
^Įgyi kn

r*n*

gyvsntma neJabatnim, IŠGYDOMOS
8 A DOS BB ŽUDIKO LAIBO.

Odos NKMlkml^-St

lopai. Mtobaintzukl, i»lxdo* *k*udull*l, pagelum*.** ir
UbiyikM oda, p*)nod*v| imi*Iriai Vyrai, yra
jom nuo to vHko .*i*U*. aUlUuktant pas
nu* tat cydymosl. OAU UŽMOKĖTI gADA BUSI IŠGYDYTA*.

Isksts, Pustei ir Sėbras Nesveikun*4* 1 pavojinga* komplikacija*, ir jeig* nestboU*, pagimdr* kita* liga* ir kompitkaei-

Atsišauk tuojau* jeigu esi klapate.

’ State Medical Dispensary
150 SO. CLARK ST.. arti Madison gatves, CHICAGO. ILL.
. Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėidieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti ssabiškai, nes ligos negali bot gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Naujausias importuotas
Formomis*

m
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I
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Bus duota* kiek
vienam. kas nu
pirks pas mus ru
siško tabako už
M. Nieko nuo jūsų
daugiam nereiks
laujame tik kad
patart u mete savo
draugams ir pažys
tamiems pirkti iš
musų firmos taba-

THOS. I. MORGAN

Šitas im
Pajieškau Vladlslavo NievedomskioJ
Kauno g’ib., Raseinių pt»v., Sidlavos
parap.. Palukuos kaimo.
Ketvirtas;
mėnuo kaip atkeliavo Amerikon^
Brooklynan. Meldžiu duoti žinią šiuo
adresu:
------------ -A. Plokštis,
349 E. Kensington av., Kensington, III
Aš Antanas žvirblis pajieškau save
pusbrolio Antano Stralo tr Konstan
tino Šerio. Pirma gyveno Chicagoj. i
dabar nežinau kur. Meldžiu kuogreičiausia pranešti šiuo adresu:
T. žvirblis,
P. O. Box 27.
Marynette, Mlch.

Veda krimlnališkas, civiliška*
bylas; parūpins patentus: peržiūri
savasčių popteras; abstraktus;
deed's ir tt. Žinoma* lietuviškai
visuomenei kaipo teisingas ir geras
advokatas.
79 Dearborn St, Chioago.
Taipjsui 1613 S. Halsted Si

KOZMAS GAUS DYKAI
kitaltocą. didiUnstą
IketaTiAkoJ kalboj. M
d .dali puilapisi. Jsme
telpa aprašymai ■■viri

1
5
1

padarytas iš geriau
šio metalo, turi didėlę nikeline triuK. J. Fllipovics
bą ir laKai ‘ gerai
826 W. 34th St
skamba. Turėdami
musų fonografų,
galite surengti na
mis puikų muziko*
koncertų. Užsuksite tik mašinėlų, uždėsite voliok*, ir galėsite išgirsti gra
žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas? ištrauka* iš operų ir ope
rečių, žaidimų visokių instrumentų pavienių ir orkestroje. Klausant tai viskį
melų.
apsaugoja
ir gvarantuoją
bu* malonu ne tik jums
ir jūsųJis
šeimynai,
bet jūsų
ir jūsųšsimyns
pažystamiem*
bei kai
mynam*.
jums jūsų piningus išsibaigus 10 — 15 ar 20 melų.
Apdovanojimai turi gvarantuotos paskolos vertybe po
dviejų
metų,
kasjums
savaite
Be. ir daugiau,
gali
f* užmokėtumpt mažiausia
III
Męs{mokėt
duodame
ta fonografe
auvis dykai.
mokėt žmonės
amžiau* nuo
iki 70 metų.
Ganei
ta
F"risiųskite tik 5Oc. markėms
ir męs išsiųsime
jums1 geriausio
rusiško
tabako
už M tr tą fonografų draug
vole! i abi r n u nvmais,
kaip teikia
apsieitipilnusu informacijų,
paraše laiškelį
į vielinį
ofisą,Ap
Apdovanojimo
kontraktai,
_______
__
..
Adam* likusius
st.
Chicago,
artagalite
kreipkitės
pu
turėję tai per ex presą, 115
užmokėsite
85.50 III.,
Namie
išbandyti
musų fonografą, e jaigu
jis jums
nepatiks,
tai galite sugrąžint mum* tavietinius
agentus:
*
■to jttm* visu* Įmokėtus piniugusi dovana yra suprantamair
■ėračia jokio* rišiko*, taigi naudokitės,
pamatysim, kad busite užkanėd
<

The American Life Insurance Company

•

Kedzie ir Archer Avs.
43-czios iki 39tai gat

Lotai po $290

Reikalavimai

DABAAT1NIS BUDAS 18SIMOKINIMO ANGLIŠKOS
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ATAl JIS.

L Pirmiausiai perskaityk knygelę “VADOVELII" No.1209.
na 25 centai.
f .
Paskui perskaityk knygelę “RANKVEDIS”

No.1300.

SI.25.
3. O tada užsirašyk laikraštį “LIETUVĄ" ant 18'mėnesių
82.00, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAS
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE“, o su
gelba šio* knygelės galutinai išmoksi netiktai anglišką kalbą,
jau mokėsi ir laiškus rašyti angliškoje kalboje,
ž
Kaygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet
gėlę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai covanojame ją
ka angliškai kalbėti ir rašyti ir dėkavoja mumis už tos
išleidimą.
Knygags No. 1209 Ir No. 1300 parduodame už pinigus, bet
gėlę No. 1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanajame ją
kurie užsirašo "LIETTUVA” ant 18 mėnesių ir užsimoka
numeratos, tai tiems ją duodame dovanų. Skaityk šios
garsinimą ant 8-to puslapio šio laikraščio ir persitikrini apie J
vertę.
ant
Kiekviena* gaus j* dovanu kas užsirašys “
mėnesių ir užsimokės 83-00 prenumeratos.
Todėl ir Tamlsta, jei nori išmokti anglišką kai! ą, tai užsirašyk
''LIETUVA” ant 18 mėnesių ir gausi minėtą Knygelę dovaną, su
kurios pagelba išmoksi gerai nevien angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai laškus rašyti.
Siųsdamas pinigus už “LIETUVOS” prenumeratA adresuok: i

A. OLSZEWSKI
CHICAGO. ILL,'

3252 So. Halsted St,

;uo-

Pajieškau savo dėdžių Kazimiero
(r Juozapo Sirvydų, abudu Kauno
gub., Raseinių
pav., Šilelio vai.,
Strinkų kaimo. Jie abudu gyvena
Chicago, III.; Juozapas turi galiūną.
ENGLISH AŠIATIC TOBACcd CO.
pailsti, kaip nuo jų
Kazimieras buvo krautuvėj už bosą.
ap*iaaa*oU, kokia* <y- j
Turiu labai svarbų reikalą. Prašau
duoie* Baudoti, klek
111-115 East 7th Street,
NEW YORK, N. Y.
duoti man žinią šiuo adresu:
jos prakioo> Ir ksr Jas ,
“AUŠROS” AMATŲ MOKYKLOS KOM.
K
U.
Pavelkalal
Ir
proMr. Chas. Waikznis.
Rengiamas Mass-Mitingas. subatoj,
yvtirtų kvrpUnfiu .
Petras Sirvydas,
15 d. spalio (Oct), Aušros vįirtų
Broad Brook, Conn.
S. M. P. Parapijos Svetainėje, 23-^ias
Place, arti Oakley aye. Pradžia N:00
nių iiūirblmų. Bonų,
Pajieškau savo švogerio Juozo Mon
vai. vakare. Įžanga dovanai.
į
štukų. Drakuo
Gyvenimo apdraudimo kontraktai 10 — 15 ir 20
Į šitą Mass-Mltingą kviečiami, la kevičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio
j*mų
ar
metų išmokėjimas.
Dešimts metų
biausiai tie, kurie norėtų mokintis pav., Paažeriu gm.
|įk
į.-Į?
monik^. Koncertinų^
Turtu svarbų reikalą.
of Illinois
įvairiose “Aušros" steigiamose : va Amerikoje.
B MV
Britvų. P*TiDČevonli(
W
m?
Ir Įimtai kitokių ko*.
karinėse mokyklose: staliorgstės. brai Meldžiu parašyti šiuo adresu:
Jurgis
Gutauskas,
n»m
rvikalinrų
dajy
Apsidrauskite
vietinėje kompanijoj, Jkuri gvažymo ir plianų skaitymo, aritmetikų. Ilkirpk litų »pgsr
Suvalkų gubernija.
rantuoja jums apdraudą ir yra prižiūrima Illinois
kos. angliškos ir lietuviškos kdlbų.
Vilkaviškio pavietas,
valstijos valdžios.
slnim) ir prliiųck mum, o tuojau* sami visai dy
Norintieji mokintis galės ėia-pat ir
tai katallo^j.
John L Bagdsiunaa, Proęa
Alvito gmina.
prisirašyti.
JOHN** UUPPLY HOU8B
Palivarkas Samanėliškiai.
Kalbėtojais vakaro bus sekanti:
EUROPE. RLSSIA
sukakus 10 — 15 ir 20
Dr. A. L. Graičūnas, J. J. Herįmanavičia. J: llgaudas ir keletas Ąitų.
Kiekvienas iš kalbėtojų aiškins svar
Pajieškau savo draugo Kostanto j
bius gyvenimo klausimus, o ypač Bau šemėžio ir Vincento Cukelio, jie abu- Į
dą įvairių amatų ir kodėl mums | lie du Paeina iš Kauno gub., Panevėžio
tuviams būtinai reikalinga tvertis už pa.'., Krakenavos parap. Kas žino
jų. Kalbos bus kiekvienam gan inte apie juos ar jie patįs teiksis duoti
resingos ir užtai kviečiama gerbia man žinią, turiu labai svarbų reika
Mokykla Šokių!
moji visuomenė atsilankyti kuoskait- lą. Praneškite šiuo adresu:
Mikolas Paczekajas,
lingiausiai.
P. P. Adomaitis
Panašus Mass-Mitingai bus rengia 920 — 35th Place.
Chicago, I1L
1012 W. 32nd St
mi dar North Slde ir Brideporte.,
•
I
Į
Pajieškau savo brolio Kazimiero
Wleničiaus. Jis yra vedęs. Nesenai
AŠTUNTAS DIDELIS BALIUS.
į Ameriką iš Anglijos. Ne
rengiamas Draugystės šv. P. Miari- atvažiavo
kur jis_ yra. Kas apie jį
»jos Ražancavos Panų ir Moterų, at žinome
žinotų ar jis pats teiksis pranešti
AR MATETE PUIKIUS
sibus subatoje, 22 spalio (Oct.), lįHO, šiuo
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
adresu:
Freihelt Turner Salėj, 3417 So.
Miss. Jena Wleničiukė,
kys šokti kiekvieną jauną ar seną.
Halsted st. Įžanga 25c porai. Vie P. O. Box
33.
Rumford Falls, Me. Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad 27-nių PĖDŲ LOTUS?
nai meterei 15c.
gali drąsiai eiti šokti publikoje Taip
Kviečiame visus lietuvius ir lietu
Pajieškau švogerio Nanartavičiaus, gi Išmokys ir kitus šoklus su • va
vaitės kuoskaitlingiauslai atsilankyti
į mūsų Didelį Aštuntą balių ir prie Vilniaus gub., Trakų pav., Sobavos karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. Scovillc, Walker 8r McEhree's 60
AKIU LIGOS.
akrinej subdmzšjoj netoli didelio
puikios muzikės galėsite linksmai sodžiaus. .Treji metai Amerikoje. Kas Kas moka vaikščioti, tas galt Išmokti
Ar turi galvos skausmus!
apie ji žinotų ar jis pats teiksis pra ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei persikirtimo punkto ties
laiką praleisti.
StT godone.
Ar akys vandeni noja t
nešti šiuo adresu:
na | svetaine, po numeriu, 2119 So.
Komitetai.
Ar jas niežti!
—. Vinc. Tumelis,
ialsted St., mokinu kas dien .apart
Ar teipgi ir spaudžia!
33 Pine st
Easthampton, Mass. šventų dienų. Prof. Julius S. prane
Ar daiktai išrodo dvigubi!
. TEATRAS, DEKLAMACIJOS
ša visiems, kurio nori išmokt tuos
Ar jis būva neaiškus, migloti!
DAINOS IR BALIUS.
I.
Nuo
Pajieškau savo giminių ir pats pa šokius, kad ateitų sekančio adreso:
Ar turi uždegtas akis!
yra rengiama Lietuviškos muzikąliš- sigarsinu, jog esu Kauno gub., Šiau 2124 South Halsted St.
kos draugijos “Aidas” Kensingtone. lių pav., Pašvitinio parap., Titoaių
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
1 Ar jas skaudins šviesa!
III., W. Cyplinskio svetainėje, kęrtė sodžiaus.
Malonus draugai, kurie 5 iki 8 vai. vakare.
117 pi. ir Indiana avė., 11730 Indiana esat man skolingi, meldžiu atsiliepti,
DAUG ZMOH1U
Prof. Juliaus šokių mokykla utsl
avė., 15 spalio (oct), 1910. Scenoje žinoma, skola — ne rona.... Pra daro June 25, ji vėl bus atdara Sep! turi akių nesveikumų, kurių visai
_
r«J*mi nejaučiaskaustatoma dvi komediji Nepasisekė Ma šau man sugrąžinti Juozapo S. 840.00, tomber 2.
rptei ir Tiktai niekam nesakyk. v|is- Antano G. 828.00. Juozapo O. 85-00, jau pradėsim Buck ir Wlng toki
smo ir nė mIo nesmagumo, bet
dlnimas prasidės 7 vakaro valandą o kiti, kurie skolinot iš manęs knin- Sept. 2.
jis turi n< lottakinius, kad išgalb*tl savo regėjimą ateityj.
Įžanga 25c., 35c., 50c. ypatai. Va gas pasiskaityt, prisiųskite jas šiuom
IR VlRŠIAUS
Mokslinio laipsnio okulistas
kare taip-gi bus skrajojanti krasa. adresu:
5. GINBBVRG
išlaimėjimul paskirta dvi dovanos,
Petras Grigaliūnas,
2838 5. Hatotjd SA ^etoli 21 f.
širdingai kviečia visus, Komitetas. P. a Box 104.
Clinton, Ind
I III
HHMMėlHHI
klem* norint.
TEATRAS.
Pajieškau savo pubrolio Domininko
Šitoj subdiyi:
namai
yra
visi
Gabrielius ir Sigall
Kas dar nežino, kad Dramatiškas, Wai teles, Kauno gub., Telšių pav.,
zrsžųa. Tai bttf _
lausia apsigyvsI Kutelis L. S. S. Chicagoje yra pa Platelių parap., Pagrūdės kaimo.
PIRMUTINIS LIETUVIŽKAS
ai m ui vieta pietvakarinėj daly j, išro
sišventęs vien tik scenos menui. Pe Ketvirti metai Amerikoj. Girdėjau
do kaip koks parka*. Vanduo, srutų
reitame sezone Chicagiečiams buve gyvenąs Chicagoj, III. Meldžiu duoti
SALIUNAS
ouovadoe. gazaą šdlgatviai, medžiai
Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne
Progą jį pažinti. Siuosmet prie jo man žinią šiuo adresu:
Užlaiko šaltą alų, gardži* arielka,
Gražų* dviejų fintų namai galima
prisidėjo dar keli įžymesni scenos
Fabionas Tipšas,
sinis Laikraštis.
kvepenčiua turkiškus cigarus, ir
tuojau* užimtLpo_Ž3.000 ir viršiau*,
mylėtojai. TKigi gaMme tikėtis, kad 1364 Chanai sL
Chicago, III.
jis savo us^uotį atliks sąžiniškai.
mėnesiniais išmokaĮ^iai*.
inportuotus gėrimus. Č’i* a tai lau
DAGIS gražioj formoj knygos, ant
(
Siame Sezone jis atidaro pirmą savo
Keturios karų Rnijos: “Arciier
kę lietuviai ras mandagios patar
Pajieškau savo pusbrolio Ignaco
gūros popieros ir su vir*«l>ats, vtss
.vakarą 16 d. spalio 1910 m. visiems
Limitą *, Archei>£8th”, "Chicago
Kazlauckio.
Kauno
gub.,
Šiaulių
pav.,
navimus
ir
gaus
rodę
dykai.
At

20 puslapių kas mėnuo duos.-, akaigerai žinomoje “Hull House” salėje,
silankykite
kampas Polk ir Halsted gatvių, pra Ligumų vai ir parapijos, Armonaičių
sodžiaus.
Meldžiu
atsiliepti
šiuo
ad

diia lygiai 7:30 vai. vakare.
i
A
Važiuokite by kokiu karu Ir per309 Second Ir*. So. Suttlo, Visi.
Bus lošiama dvi komediji:, "Aukso resu:
Stanislovas Dominauskas,
ėMkaMliu*.
- Dievaičiai'' — trijose veikmėse ir
Chicago. Iii.
DAGI8 bado
“Nesipriešink" — vienoje veikmėje. 3237 So. Halsted st
Komedijos gana užimančios ir nemam.jose humoro; mylintieji juokus
ras ten užtektinai peno.
narni, Ui yra gartauaii gyduoM nuo
Nainiui Mokykla
Tikietų kainos: 50c., 35c.. ir 25c.
REIKVLING!
DARBININKAI
J
SIU
Gramatika
angliško*
kalbos
kalingas linksmumas ir
" .
Komitetas.
r •
VAJŲ DIRBTUVES.
mokintis be mokintojo (ap
Siūlių prosuetojal ir suprosLotojai
risis
pasišaipiusi* ir
daryta)...----------------- --- SI .00.
“BIRiJTfiS” IRaESTRA
prie kelini* gali gauti nudatiuį ge
DAGIO kaina labai
“Birutės” orkestrą groja baliuose riausiai apmokamą darbą by Kokio'
Vaikų Draugas, arba kaip
teatrui se ir veselijose, taipgi sutaiso’ iš sekančių .rir.^uvių;
mokintis skaityti ir raSyti
Siunčiant
■
•< a’ivaikštjojimams. "Birutės”
1922 South, Hslslcd sL
be mokintojo....___________ 15c
orkeitra labai einka teatrams, nes
135 Market *L
Naujas
Budas
mokintis
ra

turi puikius muzikantus įr sutaiso
2*2 Markai st
Attozmey & Coonaelor at Law
klasiškus daly kus. . Paltuose taip-gi
261 Markei .t
šyti be mokintojo____ _.10c
atoakančlausia, nes lietuvišk is šokius
Aritmetika mokinimuisi ropuikiausia išpildo. Kn turėjo “BĮ
*Diibtuvės yra •velkism.-iai ifni«v
kundų, su paveikslais (ap
.rmes“ orkestrą baliuje ar teatre vie tos. Hart Schaffncr A Marx.
dažyta) ............
_ 55c.
ną sykį, taipjau ima ją visados. — ■ Reikalingi penki kriaučlal moterlš
Su reikalais. kreipkitės:
kiems ir vyriškiems rūbams siūti >
P.
Mikolainis,
išstos?
* - Geras užmokestis
Kreipkitės pa*
MC a u
Y»«dc 1138
Nlkodtaną Walaatiejų. 907 a W«*teČB
KL*
. New York City
8315 Aubura svą,,_____ Chicago, B
dneeel.
avė-, arti Tallor st. 'Chicago, III.

Pacific Liquor Co.

nė biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis i
kalbą Amerikoje, yra visur pageidaujamas ir gerai apm<
Todėl kuogreičtausial rūpinkis ją išsimokinti.

Ar pat* «•! apimta* aon rtean H tą ženklų! Ateik pa*

Užsikimšimai-^

biznierium.

□AGIS

H. H. WALffl & JO.

F. P. BRAbCHūUS

Ūkininką” stačiai it redakcij
nal “Vilniaus Kalendorių" 1911
3 rub. metams Visiems prieinamas, kiek
vienam reikalingas, seniau
Ir. 50k. pusm.
sias lietuvių laikraštis Lie
D. Lietuvoje
tuvoje eina nuo 1905 me

Idol.

Lietuvos
1910 metai* savo Amčjam* duodat
52 No. No. “Lietuvos Ūkininko**
26 No. No. “Žemes”
13 No. No. “Mokyklos”
12 No. No. “Sveikatos*’
1 “Vilniaus Kalendorių/ 1911 m*
Seklų ii bandymui:
Ūkio padargų premijoms už
iymus.
Kas nori padaryti daug naudos Ir smag ūmo savi
geriems pažįstamiems pasiiikusiems Lietuvai

jiems “Lietuvos
Labai naudingas yra "LIETUVOS ŪKININKAS" ir Amer
vsoantism* lietuviams, nes daug jam* jie ras žinių ir naudi
iš visokių šalių ir sričių.
Kas Įsirašys i "L. ŪKININKO” BENDROVES
OVES nariui ir
Ilu* (13 dol. 75 c.), tasai gaus "LIETUVOS ŪKININKU” v
KAINA: Lietuvoj (ir Rosi jos valstijoj) lelami 8 rub (l.
ftiui 1 rub. 50 kap. (38 oent.) Užsieniuose; (ir
Ir AmeYflSk^ą
dol. 20 o.) pusmečiui 2 rub. (1 dol. 10c.)
Tos pačios "L. Ūkininko" Bendrovė* dar yra leidžiamosl

“Lietuvos Žinios" su ‘
Progresivi&kas lietuvių laikraštis. Eina 2 kartu į
KAINA: Lietuvoj (ir Roeijos valstijoj) metams 4 rub. (2 lot 20 c.),^
čiui 2 nfb. 50kap. (1 dol. 38c.) Užsieniuose: metam* 6 rub. (3 doL BOoĄ
mečiui 8 rub. 50 kap. (1 dol. 92o.) Abiejų laikraščių adresas:
Vilnius-Siemlonovskaja 10-1

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruota* b»J
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius^
kslo šakų: litiarljn, Kiltorot Histiriju, Gaafts ■•Mg, Ori
Ir t L, lyfiaj Ir oriciuIriM pralytas apysakas Ii agsg fyvaaiao.

Kaina metama S2.00; pusei matų 01.00; Į užsienį f2.5Q
Kaa, rriaiųsdamaa mums prenumeratą, prisius iškirnes iv
111
’
MĮ-į
!?
tas/aus dovanas knygomis: užsikšantiem^

L. Mratj metams duodame knygų už $1.00 užsiralcnnpusei metų už 50e.
i

I

Paskubinkit—Dovanas nsilgal taduonlni*.

Adresas:

“Laisvoji
1401 N. Main Avė.

Mintis,“

Serą n ton, p(

REIKALINGOS MERGINOS
lengvam darbui moderiniškoj faktorijoj. N.;.,iati
darbas ir gero* algos. Krepkites j
|

The SeftoD Manufactnriug Company:
1341 IV. 35lfi SIFB61.
GIllMjjg J
Or

I32 S. Ctert, ta.Mdta St.

Dr.O.C.HElNE

V;

fogijos, draugijtmij

_

fljr. 3112$. Ha

Imperfect in original

NEW YORK
MEDICAL
INSTITUTE
TAUT1Ė4IAI - GINKITE PATS SAVE!
U?l 0*l*rl* Ntrtlki M*k*tl Pakol Uobtiti llžganodintas Savo Loonoj

:

Saugok itė* suvadžiotojo dMhtaro, kurta nori iiplėAti Jųsų kiiianln*, padėdama* aukStą prekę ųl pigų pat
Mintyj
kad Mot Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisltlklml.
ir biedinga* gyduoltaa, — kuri* nori Apgaut Jua ir Jųsų teinayna* nuo didžiausio tarto, tai yra
Sveikatos,
nesveikumą inkstą, pūslė* ar šlapumo ravelią, Jeigu jauti nesmagunsą ir skausmą, jeif0
-Tem* n* atsakančiu* vaistu*, ą“—•-*
—1 *
iA__u.l.

DATKARAS KURIS K
nime savo: **/~ ~
_____
melagy«tę! N«* tokio daktaro,
Lfotuviaas*, idant ne įtikėtu ta
ir Hganhučiai tvėrėsi U noteitai
mis. Vien tik blogiausi žmon>
nhao, bet h* nsediksliško MM*D

nidetojo®.

|W p^asoirtta^ protinai <

® COIXiN8'N^ YORK^MKDICAJL&ESrrr

Banks A. Olszewskio
U52 Sa Halsted St,

7 PRIEŽASTIS DEL KO:

Chicago, III*

Prifrna pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolekttioja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
ipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir paske
ltus pinięusL
K Padaro visokius Notarij-ališkus raštus, kaip tai: DoB^tataStis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus
■Įsokius ki :us rejentališkus ir legališkius raštus.
išmaino pinigus
j
visokių žemių ant amerikoniškų ir
ikopiškus ant kitoks
Perka ir parduoda namus ir liotus.
įunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto,
irduodj šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atvaišva; iuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
■Uconsijlio.
^■į kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
B'gentsnč už kitų Rašykite mjtmi apie šificorčių
■kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
■rdami mumi visada adresuokite šiteip:

L Delta, kad TW CallhM Ji*w Tark Medfcal Inotitate, yr»
ii* ir tabtaootai aaajacaidy-

VADOVAS

tųpo pripažinta per vimu
kitas Profesorius, kaipo
Didžiaosia knygą sveikatosifl visų kitų, kada
Dorinta parašyta per kok |
Dorinta daktarą.
Nėra daktaro, kuris
dnotu Joms tokią knygą,
nes ne tori atsakančio su
pratimo, kaip parašyt
Dovanai! Prisiųek 10
centų markėmis apmo
kėjimui siuntymo lėfių, o
apturėsi tą knygą ,
Dovanai.
•

CHICAGO MEDICAL CLINIC

_

140 WEST 34th STREET. - NEW YORK CITY

DYKAI DEL VYRU Vertes In $10.00 Kūnam Vyra Ligonio

verta tiek aukso, kiek j i pati sveria
Uos Vardas yra:
ti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”,

DR. JOS. LISTER A CO., L. TM Northvvestern Bidg., 22 Fifth Avė., Chicago, III.
Garbintas Daktarai: Meldais prisiųsti man vyaai dykai, jusu abgarainta knygelė.

hokiina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) liefctališkoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
ka kalbą, bet pakol jis nemėgįns rašyti laiškų anįpįe, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks.
Miškus angliškoje kalboje, rejkia tam tikros knyknjLnti rnokintųA Taigi ši knygelė mokina rašyti

įįytoh? %a!boje.
gMHgjt yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
Knsokias ypatas: Laiškai (tėvų į vaikus, vaikų
■merginas, merginų į vai|ciųus; tarnų į darbE?j tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
fcriškas kitas angliškas, telp kad rašėjąs skaito
Riato kaip tą jatj laišką igliškai rašyti. RaSius žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
JwU' sakinius ir tie sabiniai įsiskverbia zmoeip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
jokia kita knyga teip greiti:ai ir teip gerai žmoLgliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
bninio šios knygelės, žmogfus turi pirmiau per;.“WdoveIis” No. 1209 ir “Rankvelis” No. 1300.
taškui jau imti knygelę “Kaip rašyti laišangliškoje kalbose”.
;
.vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina,
S dar mokina ir daugybės kitokių labai nau■dalykų, kokių pamokinamų jokioje knygoje
^A.aip <q,. f ui ■ traktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
i-kių formų b znl reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
ueus; kaip daryti stamentus; kaip ve^ti draugysčių reikalus.
visokį kiti panoki Imai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
neiti vis4>kruosjt at tikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, apmĮrymuose. supai dinime vieno su kitu, pakalbo j e vieno šti
nekaip užsilaikyti kįfekietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra-jftLatsijankant at SB^inių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
flfrų angliškoje kalboje išverstų į lietubegirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
taiki dai| niek;
yvairiose kalbos^ išverstų į lietuvišsvetim r žodžių, įuartoj;
ką kalbą k| jie reiškia^
Ši knygelė turi 29; luslapius. Yra apdaryta popieros apJaruose ir jaudinu10 grąžytose apdaruose. Ji yra verta daug piigus mc| jos niekam neparduodame. Mes ją
Joyanojame tieių s, kurielužsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
uėsimoka $3.00 prenumeratas, tai tiems duoda8 i’iėnesii;
ne šią kni gelę! dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
Sk iitvk linus apgarsinimą ant puslapio 7l<rangią knygelę mes dovanojame-už dyką? Pirnies norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų ahBa todėl, .
Bišk.i kalbą, a-aį paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
bus musų lietuviai turtipgesni ir apšviestesi pralobtų, p Rk
< • lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo turIk lai ant tij
ingeMiių dai igian bi-V. •<’ turėsime. Antra — mes norime, kad
Mr, ienas Iii ■tuvyl ? skaity.%> musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tarivietimui r- kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
•'roja žmoni
skaitytoja**' pasidaugins, ant tiek mes galėfraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skaiie užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
nupins žmonėm® irai ge w* ir pamokinančių raštų visokiose
1Jksfo šakose, fl rastis ’-uri būti žmonių mokykla, jis turi
gerovei reikalinga, todėl mes ir
akinti žmonis to. ko kas
■^''narnėsi laikrafl Lietuvą’’ ’ tokia žmonių mokykla padaryti.
1 Lietuviai jau. j B la sup-- isti musų gerą norą, nes kasdien
užsirišo "Lidti ■ daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
■dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavo-ja
H*Mima.
irs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
oo prenumeratos Už “Lietuvą”, o mes
Įn?ią kr-vgelę dovanų ir siusime musų
bu>antr~‘ metų.
b’o laiš-ot adresuokite šiteip:

kli>-

LSZEWSKI
dbngi
padava
tikima,
logijos, di

Wr<'v

CHICAGO, ILL.

Nedėliotu. Atsišauk asabiškalk

Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-6 vai. Nedeldieniais ir iventąd. nuo 10-1 vai. po pietų- Utaminkais ir pėtnyči., 7-8 vai. vakare

50,000 KNYGŲ

Chicago, III,

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

■ni*, negu per tno* daktarus.lartetanus yra statomo* ui
siunčiamu* be nandilkuo, btedingus vaistus, ne* tiems dak
tarams rūpi ‘
K Delta kad
344 SO. STATE ST., arti Harrison (atves, CHICAGO, ILL.
Jum* psųzell
- Musą ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo « iki 7 vakare, jeigu negali

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, raftikiete ing mus ogauaite dideloe vertes
knygelė. Ta knygelė pasakia silkei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
užnuodyjitna, silpnibes vyriškume, abelnam nupullme apektų
orga
. -ku, rhumatizme, orguniško ligoic, .vyduriu, kepenų, inkštu arba
ile» *lygoaie, gali iengrei islgydyte
namosie. Jeigu asatie nusiminė rnokiedarr liningu* daktarams ir u* gidu klės,
negaudame jokios pagelbos ta, apstingai dyl__ _gauta
____ knygele dėl vyru, jums bus
vertesni bagelboi* keip $100.00. Jis pasakis nu kuo jus'sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikata ir vyriškumo per pagelba tos
vertingos knigelės. Ta knykelč ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysal dykai; mas
užmokant ir pačtau. Jikirpkito lemia paduota kuponą, ir priaiuakitie mum, o mas
kuo greičiaus prieinama jums vyaai dykai ta brange knygelė.

Halsted St,

h
tt s

IR IŠTIRINfiJIMAS
VISAI DYKAI.
4. Delta, kad preke* tq, greitPATARIMAS
gydančių vaistų
ym daug kerno

'•rk Medteal Inatitata, tąpo
įsteigtas, per gerai žinemą ir gerbiamą profesorių daktarą
CoUins’ą, dėl naudo* visų lietuvių, kaip Amerikoje, teip ir
senam krajnje ir ne dėl piniginio uždarbio, bet dėl suteikimo
atsišaukti terp tą valandą, tai gali atsišaukti terp 10 ir U
pagelbos nelaimiBgiems-ifgvataaM ir kad galėtu kiekvienu
M** kalbame batu vištai.
atgauti sveikata savo, kaip galina *u menkiausiai* pinigi
niai* kaAtais.
8. Delta, kad tie stebėtinai paukmingi vaistai, kuriuo* skiria
garsingi daktarai, The Collins N. Y. Medical Institute yra
doma, per
iš ilgmętir
surengiami lomoje *ptiek«d* ii naujausia Ir auk Kiaušio*
vertė* medikailik ų medegų, o kuriąs dėl jų brangumo, ne 7. Dėlto, kad
atydžiai pi
gali įgauti kiti daktarai, jagu gi ir būtu tinomi vardai tų
paskučiausių, iiądieninių gyduolių, tai ir taip ne žinota
penatam_______ ___ ____ .__ __ _ ._______ _
likos jau tūkstančiai toki m ligų, kaip Jusu,'pagydyta.
kaip ju užračyt,
Skubinkit delta, Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą,'-kreipdamiesi ypatiBkai, ar laiAku prie Daktaro S. E. Hyndznan,
Vfriausio medikaliiko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE —
w

SVEIKATĄ

OLSZEWSKI

randasi
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreipti* prie Deimyniiko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, žerVižka negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegoj.‘-'a*, gėdingumas, nubėglmai, nuvarvėjitaal,
•U pu i nanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gGuiota* ir susisukus** gyslas, jeigu kenti nuo
užsikrečiamų ligą kokios nebūt rūšie* kurio* tamistai daro nesmagumą; Jeigu turi nors vieną ii
skaitlingą ligą kuriom vyrai gali buk apimti; Jeigu kenti nuo pertanklądasileidimą; Jeigu t ur Įpro
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvlo; jeigu pUnkal tavo slenka; Jeigu turi slaptinga ligą; Jdlgn
turi užnuodinta kraują arba nors vieną II ilgą kurią auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAjv E
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame pri va t išk ūme ir se
krete, o rnps padėsime atsikratyti nuo visą kllučią kotrumpUuriam laike. Mes turime labai ei.d» iį
patirimą gydyme tokio* rūšie* ligą ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bet išgydome tikrai ir ant visados Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliai!* lietuvią kuriuo* mes išgydėme. Mes
išgydysim* telp tikrai kaip atsišauksi pa* mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besigydydaml kur kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsime ant Jo* musą specijališką atydą telp jog at
gausite savo vyriškumu ir busite vadovai* tarp saro sandraugą.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles ftendena.
Vardas ir pravardė

Pačta..*.................

Naujiena Kuri Nudžiugins fcfi

vilkas, nupnote* (reikštoje? Ar peržengei liesas (veikslo*
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam Didė
jime užimti užduoti* ženybiulo gyvenimo? Jeigu yramažiausė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje
tavo kiapat tį. tai atsiJauk ant žemiau* paduoto adreso, o:, p
turėsi patarimą ir iitirinėjimą dykai! Mes Utirlnėsime tgvg
visai dykai, ir jeigu Ugydyma* bus galimas, tai mes ifgydySime už kožetaiausią kainą. Ne užsidedi ant savęs jokią pa
reigą atsiėaukdama* pa* mus dėl bemokestluio pa*iteir»vt.
mo. M{* pentotyslme padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje,
o tada galėsi gydyti* Jeigu norėsi.

Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu Ir Nualintu Vyru

t

VYRAM TIKTAI
IŠĖJIMAS DYKAI
kas sali buk matyta

..,

8ALERIJ0J

MOKSLO
344 SO STATE ST.
CHICAGO, ILL.
ncar Harrison St.

Žingeidumai Patologijos
Žiageidu
Oateologijoa
Žingeidi to*. u.umBliavi!T<y Organu
Tirinek pradžia ir tars, rystims Ž < .<iazkos
Rasos nuo Lopszio iki Jrabai. PM.-i.tyk Kei
stumu* Gamto*. 2in»*idnmiu ir Mike, 'ta
kumu*.
Tirinek intokme l'.yo* ir pal?i*tuvystes, > jrstatylus gyvo didumo figūrose, sveikuose ir
lipniuose padėjimuose. Larus issrodinetojas
auakineja .visokius klausymu*. Didžiausi*
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo A ryto iki vidurnakcziai

LIUOSA GALERJA MOKSLO
344 So. State St. CHICAGO, ILL.

VYRAI IM1D0MI15 DIENAS
Bmbm kraujo ■■odMjMrrišką *u*<Ušjimą.p*žl«*imą lytišką dabą ir hfa* BačiaaU** vyruk
šita* auošlrdu* putaliaima* yra atvira* rialams, kuri* praleido dau< piaigą aut daktarą ir
vatatą b* Jokio* naudos ir mano noru yra parodyt* risioui* Attiaus* žtnoašma, kuria buvo fydomi d«šiaiti«aM ar dau/iau daktarą ba Jokio pasisekimo, kad aš turiu visaiatOį būdą kuriuomi tikrai tšfydau.

už lydymą tos naados — moMk ui'tikrą Išgydymą.
Aš tikrai išgydau Liga* skilvio, plaučiu, kapaaą ir lakatą, aoriĄr labai ntsodlata*

Slaptus Vjri| Lips

Motini Ligos.

išgydoma greitai, tikrai i* au pilna
slaptybe.
Narvą nusilpnėjimas.

Vidun n 4* hgo*. iktuail strėoo
sa. btltMiM tskejiasaa ir kito* li
fto* tikrai ižftydomo*. Utpakalė
uis žaruos, užsodiato* ir aervitko» lito* notarą.

stiprybė*. nubė^ima* kraujo, tU■■odyjimas. U* p ūmiais fĮtattji-

Plaučių Ilgu.
Dusulys. Broočyta* ir kito* pis*.
čią li<o* tikrai iiįotns mase va
liausia bodu. širdis* lifos.

(Ištyrimas Dykai.)

Kraujo Užnuodyjimas
Ir ri*o* odo* lito*, kaip v« paikai
piktoji dadai stei. hsavott*, aialiulyi, barmoUodai. sustiprinimo
tyrią. aaikinntt ■ubėftlmai. įstoa-

, AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.
ŠOKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
Mokiname visokių šokių angliškų
ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių
dar niekas iki šiol nešoko. Uitikrinam, kad. išmokę pas mus. galėsite
šokti by kokioj publikoj. Mokiname
be skyriaus — jaunus ir senus.
Mokiname tris vakari* per sevaitę:
utaminkais. seredomis Ir ketvergais
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite | svetainę 3119
So. Morgan st.. Chicago, III.
DAILTOS GROMATOMS POPIEROS
50 gatunku su visokioms daine
lėmis gražiais skaitymais ir dailiais
konvertei* tuzinas -v 25c. arba 10
tuzinų su konvertais $1.30 su prlsiuntimu.
Geriausia
PALANGOS
TRAJANKA 30c. Reikalaujame pardavėjų ir duodame garų pelnų,
tai Ingus siunčiame uz 4c.
t
M. žukaitis,
149 nrdsrn avė.,
Rocbester, 1

LIU0S0 ISŽENSIMO MUZT. 4
Moksliszku ŽiojeidBmii.Žioolimr.•Gilybe
Mea ė*.n. baimin
tai Ir įdėmiai su
tverti. Vyrai, tiarai
atallankykit į Aitą
■tebitin| liueso inžrnpimo Mušėją.
Šimtai intrresuoJančią pavydalą
itncjrsm lt.no svei
ka m ir sergančiam
stovyje. Chlrurgi*kos operacijos,
ii.geidtmial, keis
tumai, mllilnilku■mL Teiptfl pilna*
Istoriškas sa n rin
ki* kuris niekad
ne bnro parodyta*
dykai llam kraite.
Esi užprslom** tlrlnėti nnostrbuinn* Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholioyijo*.
JupanlMka Inkvizicija- Valkata Oalerija.
PaveUulal lo.klltaia Ir Pagarsėjusi" Asmenų.

INLEIDŽJAMI TIKTAI VYRAI

uuoso mžENeiMO muzejus
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

Dr. ZINS

Chicapi.

NAUJA MASZINELE

Laiszkams.Raszyti (Drukuoti)
“International Typewritcr
Šita mašinėlė yra naujai .išrasta ir ji užima vietą Odeli
mašinėlės. Ji yra tvirtesnė, praktiškesnė ir dailiai drukuoja laiš
kus. Miera jos 9X9 colius, 4 coliai augščio, sveria 7 svarus.

Kaina $10.00

Odeli Raszoma Maszinele
Odeli mašinėlių turime jau - tik dvi ant rankos ir kaip
šias parduosime jų daugiau nebus galima niekur gauti, nes
jų fabrikas sobraokrutijo ir daugiau tokių niekas nedirba, šios
dvi mašinėlės yra -bu gražiomis, pliušu išklotomis ir užrakinamo
mis skrynelėmis.

Kalna -Maszineles su skrynele $8.50 Reikalaudami v mašinėlių siųskite pinigus adresu:

Al OLSZEW.SK!
32 58 So. Halstfll SI.
X
Cbica^o, III.
23 AKMENŲ.
l

Betikslio LalkroA.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kvcpenčius cigarus ir

arti Madison Gatve*
Atdar * nuo 10 valandos ryto iki 1S vidurn-kčlui

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

^auJas liradimat
Su.Uprlnlm.1 Ir užlaikymui piaraką
Tuksl*nčial pilk a minių atž»To i>aiklua plauku*, sulaiko sllukluii p'au
ką <alro* l*b*l tzi iap.ru. laike. Y ia;o(s aną atean ■•■ji. »ražus plaukai. viMkia 1mLr*adja^dykaL Artesnė*** /lotosas (■iklsrsAyU

PROF. J. M. BRUNDZA
MMTAT AM.ITHI.

IMMLfl, VIMU

CK H

>7-PžSĮ

j^^BE9nMw
■ku

V*l*ad«M Mos* • ryte iki • vakar*, MadUloor a • s* • ryte iki 4 g* ytet>

•50 SO. CLARK ST., CHICAGO ILL

MK?

JW

-------- --------tų. Siąsim ši*t teikta*
d; vuteta* C.a D.si SH.7S Ir «spr**< lėta* t*.
•CsarolMVtssuL Jri nobta tolu, rslp takota,
HentakSkit* n*l e*ntą. ATMINKIT, kitor ata
taoktalt* už toki >»lkrodį į m d*L +~VnitaS

3253 Illinois Gi,, Kerte 33rd

'

PRANESZA NESVEIKIEMS VYRAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS:
nereikia ilgiau sirgti ir vartytis ligonė,
■«••* JnsKgydysiujtedėl, kad ašper 20
metų tyrinau medicinos mokslą ir gydao*
lep, ui tai žinau, kurios geriausia gydo
sergančio žmogaus kūnu, per tai kū geriauHia pasekmę 5ew Yorke isgjdžtau daugiau
žmonių, negu koka kitas uaktaras teippMt Pla< ioJe P&sau,čje. AS Kgydžiau takūs
: lipas' k,,rl*l J*n DiekB neįstengė pagelbėti
ir kiti daktarai buvo pripažinę nž neiŠgyper ką turiu daugybos padėkavo- .
, nlų ir ui moksliškus darbus ui tai, kad
aš pramaniau Jog:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gydnolėe, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali ,
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek- Įj
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 1
, ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: aš nesu institutas, nesidengin nemirusio kito daktaro vardu,
ne humbukas, ne nlgeris Šundaktaris, — bet TIKRAM DAKTARAS ŠIE-‘
DICINOS ir sergantį, kurį apsiima tai ir išgydau.
SKAITYK ŠTAI KĄ-IŠGYDYTI RAŠO:

Tegul bus pagarbinta* Jėzus Kristus.
Daktaras Hartmanas, esu nelpasakytal dėkingas,
ui iSgydyma mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatosnusilpnėjimo, ką gavau tą liga per saužagiavima.
M. ANDRUŠENKAS.
j
Clairmont, Cal.
New York, 5 Geg , 1010.
Ai žemio paetraėą*. iirdlngal dėk tvojo Dr. Pert. Bertranui, ■*
lagydymą noo 1 go*. kori kankino maną per S mato*, ekaedžjlma*
vld rlaoen, pagedrMą nervą ir kraujo; kaa labai mano privargino.
Nors kiUneįetoogė išgydyti, bet, kad Dr Hartmana* pateikš, grei
tai ir pamariškei išgydyti, tad pripatyetą, kad ėel gan* daktaras
Naw Torka.
_

Pilnas gnodonč* FR. LEVAČEK8,
_ M W. fiOSL, Naw York, N. Y.

Teisybe pati uz tave kalba. Geresniu darodymu negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba ta^o pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apię liga
lietuviukai, aš duosiu rodą ir

loGYDYSIU:
Skaudėjimj sąnarių, kaulų, strtnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių
Galvo* skausmą, žirdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilpj nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligo*, taipgi nuo jaunystė* klaidų, įgau
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptųlig • Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesini**, balt'*jų tekėjimo, gum
bo ligų; neatbokit* kad kili daktarei Jums nepagelbėjo, ai kad apsiimu, tai
ir iigydysiuiviežiasiružoisonėjuslas visokias ligas. Geriau, kad ii karto
pas mane atsitauįstūmėt, pirmiau negu kur kitur. Raiyk kaip moki ir kaip
jauti nesveikumus savyj*, ai suprasiu, iitirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurįos yra naujausio išradimo o apturėsi svėikata. Aprašant ligą,
klausiant rodo* visada adresuoti ant mano yar<Vv V*<p'

Di*. Ferdinand Hartmann,
218 East 14-th St.

UžstauM Lietuvą

New York, N. Y.

Ofiso vai. nuo 11 ii lyto iki. 5 vai. po plot. Nedėliotus nuo 10 Iki 1 po piet.

