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1893, at the Post Offieeat Chicago, Ulinoia, under Act of March
-—
------------Sintautuos išviso dabar jau
;eigu nenori, kad juos su prie i neįstengia ir dėlei to ne vie
.arta išvytų. Prancūzija jau pir- las priverstas badauti; kas; iš keturi policistai, pirmiau buvo tik
na zokoninkus išvijo, tai svetimų bado kartais atsitinka, žinote ge du. Matyt jau dviejų neužteko
saugojimui “ramumo”. Jie nuoneinleis, protestoniškuose kraštuo rai. ...
“Žiburėlio” nariu gali būti latai bastosi po kaimus, užeina
se katalikiškiems zokoninkams vie
tos nėra; tai 5000 iš Portugalijos kiekvienas žmogus. Nario mo kur pas žmogų ir tiesiog reika
išvytų zokoninkų lieka Europoj kesnis 5 rub. metams. Adresas: lauja išgerti ir užkąsti. Myli
tik Austrija ir Amerika, kur jie Vilnius, Semionovskaja, zo-— z. miausias šių tvarkdarių užsiėmi
mas, tai gaudymas po laukus me
“Žiburėlio” Valdyba.
galės apsigyventi.
džiotojų. Kas įverčia jiems kar(“Lietuvos Ūkininkas”XIspanijoj prietikiai beveik toki
tuką javų, ar pamyli, to jie ne
jau kaip Portugalijoj. Čia revo-

Entered as Second-Class Matter July ząth,

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Matyt caro valdžia pasirengusi
pančioti Finlandiją, supančioti ją
taip, kaip supančiojo Lenkiją, ku
ri iki 1831 m. turėjo beveik to
kią
jau laisvę,
kokią
tu
rėjo Finlandija, o dabar Lenkijoj
tų laisvių nei šešėlio neliko.
Kaip žinoma, Finlandijos seimo
pirmininkas atsisakė leisti perkra
tinėti seimui caro dekretą, kuriu^m
seimui liepta užgirti tą, ką caras
teliepia, o jis Finlandijos atsjtoams paliepė priimti panaikinimą
visų laisvių, kuriomis Finlanldija iki šiol naudojosi. Matyt, 9abar manoma seimą išvaikyti, nes
pradėjo konfiskuoti laikraščius, ku
riuose telpa aprašymai prie
tikių Finlandijoj; su išeinančiais
Peterburge dar nesielgia taip ašt
riai, bet su išeinančiais provinci
jose, ypač gi provincijose ne mas
kolių apgyventose, ceremonijų ne
daro: konfiskuoja net numerijus,
kuriuose telpa straipsniai perspftudinti iš Peterburgo laikraščių. Kas
Peterburge leista, tas uždrausta ki
tuose plačios Maskolijos kraštuose.
Susitaikius su Japonija reicaluose tolimų rytų, Maskolija drą
siau gina savo politiškus siekjius
Europoj, o jos siekiai čia yra visai priešingi siekiams Austrijos
Vo
su
ja
susirišusios
kietijos. Nors aštresnio susipykimo
dar nėra, nes dipliomatai
diplknnatai moka to
kius-. susipykimus paslėpti, bet po
susitaikymui į Japonija ypač Au
strijoj neužsitikėjimas Maskolijai
pasididino, todėl ji, su Vokietijos
pagelba,
stengiasi
painioti
Maskolijos
siekius.
M;askolija bando jau vėl savo įtekmę
platinti ant Balkanų Pussalio, O
tas
Austrijai
ne
patinka,
priešingas
Maskolijai
viduri
nės Europos viešpatysčių ryšis sten
giasi saviep patraukti ne tik Turki
ją, bet ir Rumuniją,ir tas jai sek:asi.
Nesenai laikiaščiai pranešė, buk
tarp Turkijos ir Maskolijos užatsi •
užpuolimo
i
mėgstąs
rieta
gynimo ryšis,
Žiną
netei^innok
pasirodė
visai
ga, priešingai, Turkija krypsta
Vokietijos pusėn. Ton pusėn
krypsta ir Rumunija, valdoma karaliaus vokiškos kilmės. Dėl to
tai prancūzai atsisakė skolinti piningus Turkijai, bet prancūzus gaIi užvaduoti Vokietija, ypač jeigu piningai eis sudrūtinimui Tur
kijos kariškų pajiegų.
Rods Turkija jau ne ta, k<į>kia
ji buvo šimtas metų atgal, bet
visgi ji ir dabar karan gali eiti
su milijonu gerų kareivių, Rutnunija gali prisidėti su 300000 karei
vių. Pati Turkija, žinoma, ne pra
dės karo su Maskolija, bet jeigu
Maskolija užpultų ant Austrijos,
ją paremtų ne vien Vokietija, bėt
~ir prie ryšio su joms prisidėjusios
Balkanų Pusiausalio tautos. Ka
ruose milijonas kareivių netikėtai
mušin įtrauktų, daug sveria, nekar
tą gali supainioti plianus geriausių karo vedėjų, jeigu jie nefturi
kuom atsverti tų naujų mušin pa
šauktų kariautojų.
Dabar Balkanų Pussalis pasi
dalino į dvi dalis—slaviškosios vieš
patystės krypsta Maskolijos pui|sėn,
Turkija gi su Rumunija
Austrijos ir Vokietijos pusėn, Bet
viena Turkija gali atsverti visus
Maskolijos draugus. Tas tai ir
gali sulaikyti Maskoliją nuo liau
ju avanturų, nuo naujų kkrų.
Juk nėra abejonės, jog jaigu dar
pasine
vienas
karas
sektų, jau nei sudemoralizluoti
nepasisekusiame kare kareiviai
sostą negalėtų palaikyti, jis grįutų
Maskolijoj, o tas, be abejonės,
geriausiai gali sulaikyti MasPolijos biurokratus nuo besierziriimo
su tvirtais, arba turinčiais tvarius
užtarėjus kaimynais.
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PRANCŪZIJA.
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CHICAUO, MX>.

Straikas geležinkelininkų Pran
cūzijoj pasibaigė. Dėl to streiko
Prancūzija daug žudė, ne pelnė
vienok nei geležink^Jninkai. Ka
dangi valdžia griebėsi energiškų
padavadyjimų, kariumeė buvoi iš
tikima, tai gelžkelių tarnai ne dry-

ąrd. 1879.

nei po skatiką nuo margoj, dabar
gi noriai duoda po kelias kapei
kas. Atsitinka, kąd žmonės var
žosi už mokyklą — ir viens ir
kits duoda lauko mokyklai, kad
tik arčiau ją turėjus prie savęs.
“Mūs tėvai gyveno be moks’o,
ir męs gyvensime”, jau, ačiū Die
vui, nebegirdėti, nes kiekvienas
supranta, kad mokslas — galy
bė.. .. Ir visa-tai spaudos nuO^
pelnas!
Iš
JftZNOS,
Trakų
ap.
kliudys.
liucija be mažo pernai neTaip-pat pasakysiu apie Sin
Taip pas mus kyšių ir netei Jėznas — miestelis gana ne
Iš KAUNO.
galėišvertė sosto: Ispanija
tautus.
Jau nutarta atidengti 3
dali.
jo
pasidalinti į
dvi
Prie pramonininkų savyiarpio sybės gadynė ne tik nenyksta, mažas. Yra didelė muro bažny
ar 4 naujas mokyklas, o senąją
bet
puikiausiai
auga!
Katabonija norėjo pasigarsinti res susišelpimo draugijos inkurta
čia, reikalinga gero pataisymo
perdirbt j dviklesę su dviem mo
Ne šnipas.
publika. Pernai vienok revoliuci “Darbo biuras”, kuris pasiūlo
taip iš vidaus, taip iš oro; pač
kytojais. Tam tikslui žmonės
ją aštriomis priemonėrriiš, sušau tinkamai pasiruošiusius žmonės
ias; dviklasė liaudies mokykla,
prižadėjo duoti dovanai lauką ir
dymais revolnicijonierių vadovų prekybos, pramonės ir ūkia įstai IŠ MORIJAMPOLĖS MOKI kurioje du mokytoju — rusas ir ftet butus, pakol ne pastatys natjt
lietuvis; feldšeris; keletas žydų
pasisekė užsloginti. Pernai likosi goms.
NIŲ GYVENIMO.
jų, bet ligšiolai lar nieko n’
sankrovų;
monopolis, na, ir net
sušaudytas revoliucijonierių va
Nei nepasijutome, kaip pralė
valdžios negirdėtieį. Q tuo ta/
dovas profesorius Ferrer.
kė brangus vakacijų laikas. Sma 12 aludžių. Iš inteligentų lietu pu prisiartino mokslo metai: Per
šiemet išpuolė sukaktuvės jo J. E. Žemaičių' v^šk. Gaspa giai paviešėjusios pas tėvus, vėl vių, be klebono, mokytojo ir dva nai nepriimta bent 100 norinči
nužudymo. Valdžia Katalionijoj ras Girtautas išleido įsakymą, ku- susirinkome naujais viekais dar rininkų pp. Staikūnų,- dautria: jų įstoti mokyklofi, nors mol
laukė žmonių sukilimo, todėl iš riuo sušienautos kapinėse žolės bo dirbti. Po sodžiaus laisvei, nieko negirdėt. Visuomeniško tojas priėmė 130. Šiemet,
tikimiausi kariūmenės regimentai turi būti deginamos; vartoti ‘ka daugumui inkyrus gimnazijos re- gyvavimo čia jokio nesimato. Da daugiau pasiliks už mokyklos
čia buvo sutraukti. Žmonėms, pul pinių šieną”, kaipo pašarą griež guleminas, kurs kartais pasirodo bar tik pradėjo rūpinties įsteigti nų, nes yra valdžios įsakyta pa|
kais traukti ant kapo nužudyto tai draudžiama. mums neteisingu.
Atsimenu, vartotoji; draugijos sankrovą. šimtą mokyklon da|ugiafc nebepl
i
Ferrero ne leido, galėjo ten eit
pernai, prašant pavelijimo nueiti Gubernatoriaus leidimas jau gau imti. Taigi mums, Sintautų
tas, ir rugsėjo 29 d. bus Jėzne
tik mažais būreliais jo garbinto
čiams, reikia pasin•lipinti, kad
“Saulės” valdybai, kuri buvo į lietuvių spektaklį, gimnazijos
jai. Riaušių nebuvo. 17 spalio padavusi prašymą Vilniaus mok perdėtinė ir kitos ponios atkal pirmasai susirinkimas dėlei to riausybė greičiau išpildytų
diena perėjo ramiai, bet tas dar slo apygardos globėjui, kad lei binėjo. mokines. Per šokius lik dalyko. Jaigu pasiseks laimingai sų nutarimą mokyklų reil^ilud
nerodo, kad Ispanijoj butų ramu: stų jai prie esamųjų Kaune “Sau ti, kaip paprastai, užginta, buk vart. draugijai, tai žada pasi
G«br. Taučius.
šiuom kartu apsiėjo lie kraujo lės" kursų: inkurti priruošiamąją draugija esanti netinkama. Pas rūpint apie ūkio būrelį! Duot ui:
(“Šaltin e ).
Dievas, kad tas pirmas geras Su
praliejimo, bet menka priežastis klasę, tos klasės inkurti neleista, kui buvo oficierių vakaras jų
manymas
rastų
čia
sau
prielan

gali kruviną revoliuciją sukeitį.
kaip praneša “S. Z. T.” Neleista pačių klube. Tąsyk kai-kurios kių žmonių. Girdėjau da, kad
Išpanijoj valdžia bijosi, kad buk dėlei to, kad prašyme nepa mokytojos prikalbinėjo eiti ir net
kai-kurie drąsesni, žinoma, iš IŠ VABALNIKO,, Pancv. pąUj
žmonės ne sektų Portugalijos pa tenkinamai buvo išdėstyta rei hrukte-bruko bilietus. Ir šokti
jaunuomenės, mano ir apie lietu
veikslą, nes ir sanlvgus čia be kalas tą klasę inkurti ir kai-kurie buvo galima.
Rugsėjo 5 d. buvo Lietuvių MarJ
Negeras paprotis tarp mokinių vių vakarą. Jėzne gerai būtų, kat. Draugijos visuotinas šu.-itjip
veik tokios jau kaip Portugalijoj. netobulumai tos klasės suma
rankioti piningus mokytojoms kad ta graži :mr y* galėtų įvykti, kimas. Pirmininkavo p-lė Kirėn
Išpanijoj jau vieną kartą buvo nymo.
per
vardines dovanoms. Viena kad čionykščiai žmoneliai pama lyte. Pirmiausia paskaityta -|įj
(“Viltis”}.
respublika, bet neilgai laikėsi,’
tytų tai, ką jų šviesesni broliai
visas jau. verčia.
besitraukiantis kelis metus nami
“Lietuvaitės” keli straipsiiiąi. r.J
Lietuvių kalbos lekcijos mažos senai jau mato. Bet nežinau, ar mėšis paskaitė apie MariąjūpoN
nis karas respublikonišką rėdą
Iš LESNITSTVOS VAL.
vertės gimnazijoje, mokama ne- iš to sumanymo kas beišeis — mergaičių progimr aziją, Li/riln
išgriovė. Respublikos pasekėjai ir
sistematiškai, dažniausia esti šeš “nr Ims iš šitų šiaudų grūdų". damas mokslo reikalingiainą m
(Nuo musų Korespondento.)
dabar čia smprkiai didinasi.
Paskutinių laikų * kratos, su tosios pamokos, kada mokytoja.: Maža jėgų, ne tik maža, bet, terims, ragino turtingesniboM
galima pasakyt, kad jų suvis nė
ėmimai pas mus tai kasdieninis ir mokinės jau pavargę.
tėvus leisti dukjteris .mokyą
atsitikimas. Žandarai ir policis Priimama į gimnaziją perleng-’ ra. Ale pasidarbavus gal kas ir P4ė Likevičiutė,
tai pulkais trankomi ox> apylin vai, by tik daugiau mokinių bū išeis, ūkininkai apie Jėzną ga ziją, skaitė referatą
kes, gąsdindami nekaltus žmones. tų ; bet kad ateina išleidžiamie na tamsus, apšvietimo nesigrie- giką. Ji ketina toliau .4
Ir ištiesų kiekvienam Vaisu daro ji kvotimai, tąsyk deputatai en bia. Nežinau, ar pareina nors apie tai, kaip reikalingas yrai
IŠ VILNIAUS.
si, kad nepapuolus paprastai, gia. Pernai 1 mokinių neišlai keletas lietuvių laikraščių Jėzno
Vilniuje, palei prekių stotį, “tirms mėnesiams” į “Kalvarijos kė, o 5 nei nebandė; tuotarpu parapijos kaimuosen. “Spindu terims žinojimas «pie gtrą d
pradėta statyti naujas milžiniš akademiją”. Jau žmonės net pa vietinėje vyrų gimnazijoje visi lio”^ redakcija atsiunčia vienam auklėjimą. — Sako, dabar r rijėzniškiui keletą numerių, kad nos daugiau rūpinas, apie M
kas pabrikas. Stato jį viena iš prastai šneka: “jai jį suėmė, tai išlaikė, kurie tik laikė.
kaip ginus pyragus iškęra,
didžiausiųjų Vokiečių pramonės gaus tris mėnesius”.
Bet kągi darysi? Reikia tai- jis praplatintų juos puse kainos. gu apię tai, kaip gerai ią|nk
įstaigų — \\'indschild’o ir LanTurbūt policija turi puikius, kinties prie visokių sąlygų. Nors Parodė jis žmonėms šitą laikraštį
gelott’o kanalizacijos intaisym«» ištikimus šnipus, nes tankiausiai mus slogina visokį nemalonu ir pasakė, kad jį galima išsira- vaikus ŪTik kas-žpm kod^l i: :8'
firma Fabrikui statyti ji atpir pas įskųstąjį daroma krata tik mai. neapsileiskime. Šiemet mus šyt labai pigiai ir kad jis žmo rių nieks jokių
ko iš generalo Buturlino - apie dėl mados; paimama nekalčiau- skaičius padidėjo: išviso bus 38 nėms gali daug naudos atnešt. padavė, nors pirinimnW|
bai ragino. Juk' daug yri
10-tį dešimtinių žemės. Naujas šio turinio kningos, laiškai...., (lenkių tik 19).
Lavinkimės — “Tai, girdi, kam mums tas
pabrikas skiariamas aprūpinti vi kad tik išteisinti suėmimą. To tautiškai, pažinkim gimtąją šalį, laikraštis, tais piningais genaus lų, kuriuos reikėtų aptari
Iš Pakapės K
siems Rosijos miestams, kurie kio jau, paprastai,', nepaleidžia savo tautą, mokykimės jos isto nusipirkti buteliuką”, buvo atsa
(
“
Lietuvos
Ūkininkas
taisosi pas save kanalizaciją. nei ant parankos, turi atkalėti rijos ir kalbos, jos literatūros. kymas. Žemė aplink Jėžną la
Naujasai pabrikas bus didelis ir paskirtus “iš augšto tris mėne- Nepasitenkinkime vienu gimna bai gera ir ūkininkai jos turi ne
pavojingas konkurentas pana sius. Tuom laiku su vaikščioja zijos mokslu. Žiūrėkime, kad pomaž, bet gyvena ne taip, kaip
IŠ PAPILIO^ Ežer. ap.
šiems rusų pabrikams. Iš to, kad popieros pas visokius gubernato mūsų kalba ir rašymas nebūtų reikėtų. Kaimai neišrodo. kad
Profesorius Niemy pakelyje iš
toji vokiečių firma išsirinko sau rius ir general-gubernatorius. panašus į Babilionijos mišinį. juose gyvena pasiturį ūkininkai
PIRENĖJŲ PUSIAUSALIS.
Vilnių, galime spėti, kad vokie Ir išradę žmogų nekaltu, palei Skaitykime lietuvių laikraščius ir Priežastis ta, kad perdaug čia Biržų Kupiškio kelias 'lieknas Už
Ant Pirenėjų pusiausalio yra dvi čiai tikrai rimtai mąsto apie Lie- džia namon.
pavyzdingas knygas. Praurimė. žmonelės geria. Po atlaidų, mu truko Papilyj, rinkdamas seno
gių, kurios čia būna kas ketvirta vės dainas. Sakęs radęs kelįetą
prigulinčios prie neramiausių vieš tuvos vokietinimą.
Nekaltai
nukeėtusi
auka
(“Viltis”).
dienis ir šiaip sekmadieniais visi dainų ligšiol jam ne palįsta |nų.
patystės: Portugalija ir Ispanija;
dar turi būt už tai “labai dė
linksmi dainuodami važiuoja na Matant jį rašant 1
abidvi apgyventos tamsiausių va
Šiomis dienomis Vilniaus gu- kinga”.
mon. Na, už tat gi išlaiko, be nas, reikia stebėti^, leaip "svetlrnkarinėj Europoj žmonių, o tą tam bernijos kalėjimą aplankė
Iš
DELTUVOS,
Ckm.
pav.
Gana šnipui turėti pidtumą,
riausiosios .kalėjimų valdybos na pranešti policijai apie nelegališką
są ir vargą palaiko valdžia.
Jau treti metai Deltuvoje sta monopolio, 12 aludžių! O alu tautis trumpu laięu gali taip iš
Portugalijoj sukilę žmonės iš rys Melkich. Jis jieškojo kali keno nors veikimą, nors ir me toma mokytojams butas. Dvi- dės gyvuoja nieko sau. Vienas mokti lietuviškai, taip greitai už
vijo karąlių ir jo šeimyną ir Por nių tarpe darbininkų, tinkamų lagingai, o įškfistasis, be abejo, klasės mokyklos namų vieną galą aludininkas sakė, kad pereitais rašinėti diktuojamas dainas, kaip
tugalija tapo respublika. Išsyk dalis Pinsko pelkėms džiovinti. Tin atsidurs belangėj. Toki šnipai užima vyresnysis mokytojas, aut metais per šv. Roko atlaidus, par tai daro prof. Niemy. Nei
kariūmenės gynė karalių, bet ir ta kamų tam darbui Melkich sura skaito nelogališku darbu ir gerų oji K* mokykla. Tokiuo būdu davęs alaus apie išimtą butelių.' mas tai svetimtautis, kurs
dalis pamatė, kad priešinimas yra do Vilniaus kalėjime 100 žmo tių. laikraščių ir kningų skaitymą.... viename kambaryje prisieina mo Tai jis tik vienas, o kur dar kitų tuvą kelia augštya — ve|la
Vilniaus gubernijos kalėjime vienu žodžiu viską, kas pereina kyti dviem mokytojam, kas ži vienuolika! Laikas būtų pirmiau ten. Taip tai finas prqfe< šorius
be vilties, perėjo išpalengvo revoįvesta
elektros šviesa.
veikimą ne prie alaus ir degti noma, labai neparanku. Mokyk siai įsteigt blaivybės draugiją. sunaudoja vakacijas, ol\ mūsų
liucijonierių pusėn. Pradžioj suki
nės. Jau žmones paprastai sa los kambaryje vietos yra vos Gal mūsų naujas klebonas ir pa- mokslo vyrai? T egul pasimoko, j
limo Lisabonoj ant gatvių buvo
(“Vilti
Šiomis
dienomis,
kasant
dro

ko:
“na, tegul tik jisai skaito 70 vaikų, o .priimama daugiau sirūpįs? Gerai da kai-kurie daro,
kruvini mūšiai, bet juose, kaip
kad
pradėjo
skirstyties
į
vienabę
po
Žemės
banko
namų
pama

tas
“
gažietas",
tai
,nei
nepasijus
kaip
šimtas
ir
tai
toli
^ražu
vėliau pasirodė, nežuvo tiek žmonių,
tu, iškasta visa eilė balkių pu kaip jį policija nutvers”.
ne visus norinčius mokyties. sėdžius. 3 aip antai Subavos kai
kiek buvo manyta anksčiaus.
Iš ŠIAULIŲ, Kauno gub,
santro
sieksnio
gilumoje.
Bal

Girdėti, jog daliąr policija įieš Valstiečiai sumanė pastatyti mo mas jau baigia kelties šiemet.
Išvytas karalius mano apsigyven
Sondakai
šiemet
pradėjo
kelties.
kiai
užsilikę
dar
nuo
senų
laikų,
ko
ir
gaudo
prasikaltėlius
už
Rūgpiūčio
28 diieną “Šiaiulini
kytojams naują butą, o vyres
ti Anglijoj ir ketina išleisti mani
Jėzne
visą
vasarą
skirstė
mati

bet nesupuvę. Tarp tų balkių prgulėjimą prie slaptų partijų.
lėjiman
atvarė
etjapu vii;
niojo mokytojo butą taip-pat mo
festą ir jame išaiškinti priežastis
ninkai žemę vietinių ūkininkų.. .criškę su ketve>’tu vai<ų
dar rasta didelė anuotos kulka.
Nesenai
“
trišdeš
imties"
žemkyklai
užleisti.
^žmonių sukilimo. Klausimas tik,
(“Vilt:s”).
sargių ir žandarų tapo suimtas
laltarusaites-katalikes ū
Sumanymas geras, nes , tuomet
kokias priežastis jis žmonėms pa
“laet. Žinių” No. 71 atspaus bemiegant A^ Martišius, Pava- mokykloje nestigtų vietų.
Suimtieji yra iš Ųjj
.yrą.
rodys. Turbūt nesavo kaltes, nors
dinta “Žiburėlio" 1909 — 1910 sijų kaimo, Liesaitstvos valsčiaus.
;ub.
Naujas mokytojams butas jau
žmonių sukilimą pagimdė neuž
m. atskaita, iš kurios matyti, kad Nieko pas jį nerasta. . Bet ne pernai metais buvo pastatytas, Iš SINTAUTŲ, Naumiesčio ap. tus žydus, kurių vienasH
ganėdinimas iš jo-valdymo. Svar
tais metais įeigų butą 1418 rub. trukus pasisekė jam ištrukti. tik dar neįrengtas. Valstiečiai
Kiek gali spauda, kiekvienam liauninkais taipogi liko
biausia karaliaustparama buvo dva
90 kap. (narių mokesnio 340 rb., Kiek ankščiau suyntas iš to pa paskyrė ir reikalingus įrengimui aišku. Štai ir pas mus, Lietuvo Nelaimingieji dejuo/ą, k;
siškąja, kuri per amžių eiles įstengė 128 rub. likę nuo pereitų metų,
žmones tamsoj laikyti taip, kad o kiti piningai susidaro iš pel čio kaimo J. Kaanas. Jis sėdi piningus ir visą medžiagą pa je, vos keleri metai teatgavom pultų piningai. BMi
jau kelintas mėiluo. Griškabū sižadėjo pristatyti.
Tikėjomės spaudą, o jau suskubta tiek daug stačiai verkia, kad. girdj,. "Iri
Portugalijoj dar dabar 70 nuošim no iš vakarų, aukų ir kt.); iš
džio va!., Pavėsii/ kaimo ūkinin jau susilauksią mokyklos buto padaryti, kad jos galybės vaisių prapaduč” (praj: 1 ils pinjtri
čių gyventojų nemoka skaityti, tai leista gi 1329 rub. 3 kap. Tais
kas Sederevičiuą.
Kaltinams padidinimo, džiaugėmės, kad mo nemato tik tie, kurie jų neneri Merginos, matyt, } ra gęroji
gi tokių ten net daugiau negu piningais sušelpta 15 moksleivių
taipgi už ' koldus ten pra- kytojai negalės dabar atsisakyti Lietuvoje matyti. Atmenu, prieš talikės, bet labai
valdomoj caro ir biurokratų Lietu (7 stipendijos, o kitiems tik pa sižengimus. Sufntas
per pa- priimti mūsų vaikų, nes vietų 10 metų vienatinė valsčiaus m-i- klausus jų, ar eit j
voje. Kuningų todėl, ypač zo- šalpos). Draugija turi 110 na čius vasaros dalbus.
Pati ir bus užtektinai. Bet ačiū mūsų kykla teturėdavo daugiausia 40 Ameriką, jos at’ū
k ninku, labiausiai nekenčia žmo rių (tarp jų naujai priimta 6).
vaikai neteko v|ei■nintėlio savo vaito darbštumui ir rangumui dar mokinių. Žmonės į Ją žiūrėdavo kažinkaip vargti i
nės, o žmonėms turi pritarti ir
Ši draugija reikėtų visuomenei maitintojo. Keletas susitarusių ir šiais metais turime kęsti “vie
kaipo į bereikalingą vyriausybės jau daugiau neliki
valdžia. Ir ji pradeda savo valdy karščiau paremti aukomis, įsi ūkininkų norėjo jįjį paimti ant
tų stoką” ir savo vaikučius tam įstaigą žmonių apsunkinimui. Jėmą nuo vaikymo iš Portugal jos rašant į narius ir kt., nes ji parankos, užstaty&mi dagi savo
soje laikyti, nesą p. vaitas, tu varavo valsčiuje vyriausybei Įr.ezokoninkų, bet Europoj mažai yra šelpia tokius moksleivius, kurie namus, bet gavai atsakymą, jog rėdamas visus reikalingus pinin
H
šusMFRanym^ statyti naują mo
kraštų, kurie išvytiems panorėtu veikia visuomenės dirvoje ir paleisią tik už “flriiijoną rublių”. gus, nebuvo malonus iki šiam
kyklą, susirinkimas ne tik ką ne
prieglaudą duoti. Išvijo 5000 zo trokšte trokšta mokslo, bet dėl
Pirmiau, dar spindai esant už laikui nei pradėti mokytojų buto sutiko, bet dar patarė jai atsiimti IŠ PILVIŠ]
koninkų. Italija jau viešai pagarsi šiokių ar tokių priežasčių neturi draustai, vienybė tarp žmonių įrengimo. Po senovei vyresny
savo “piningų ėdžią” (mokyklą).
Rūgs. 22t
no, jog išvytų iš Portugalijos zo iš ko jį pasiekti. — Moksleivių, buvo didesnė ir išdavikų veik čia sis mokytojas gyvena antrajame
Dabar gi tame valsčiuje net 3 J. Danckevj
koninkų neįsileis; Išpanija žada kuriems reikalinga “Žiburėlio” nebūdavo, dabar jau tokių “iš gale, mokiniai kamšosĮ viena
mokyklos
ir ; visos
kimste- giai krėtįM
leisti gyventi tik zokoninkams iš- pašalpa, yra gana daug, bet “Ži gamų” atsirandu daugiau, ir dau me kambaryje ir vėl ta pati “vie
prikimštos mokiniais. Seniau mc- gi 26 d. S
panijonams, kiti turės išsinešdinti, burėlis” visų prašymus^ išpildy-|giai
gio,
piną
tų stoka***
kj/v "•-Ųaikyti nenorėdavo dėti

so atvirai pasipriešnti. Valdai;
griebėsi paprasto būdo: streikuo
jančius pašaukė pildyti rezervo^
kareivių tamystą, suėmė streikierių vadovus ir juos teisman ati
davė. Tas sumažino drąsą kitų.
Jie neišdryso valdžios pašaukimui
pildyti tarnystą kaip karo laike
pasipriešinti, pradėjo grįžti darban
ir traukiniai pradėjo bėgioi. Minis terių pirmininkas ir susinešimų mitarpininnisteris
pasisiūlė
terp
gelekauti
tarybose
žinkelių užveizdos ir . tamauj ančių. Tarnaujanti, neturėdami ki
to išėjimo, tą priėmė, nors pirma
nelaukė tarybų pasibaigimo, bet
streiką sukėlė. Galima tikėti,kad
jeigu ne viskas bus išpildyta, ko
tarnaujanti reikalavo, tai visgi jie
šį tą pelnys, tik ar tas pelnas at
lygins tuos nuostolius, kokius strei
kas netik tarnaujantiems,, bet vi
sai Prancužijai atgabeno, nes tū
lam laikui apstabdė jos vaizbą,
visus susinešimus su užsieniais ir
namieje.
Nenusisekę streikai visur suer
zina juos pralaimėjusius ir karš
tesnieji griebiasi keršto ne vien
kaltiems, bet visai draugijai;
užsidegęs žmogus neatskiria kalto,
nuo ne kalto. Taip buvo ir Prancū
zijoj,
Tarnaujanti pamatę, kad
streikas bus pralaimėtas, griebėsi
bombų atkeršinimui draugijai .Vie
ną dinamito bombą metė prie inėjimo į tunelį prie Chantiers stoties
čia iš kios pusės ateinantį pasažierinį traukinį. Bet bomba atsimušė
į medžio šaką, nupuolė šalia gelžkelio vėžių, ir expliodavo, bet expliozija žmonių neužgavo, nors nuo
expliozijos
sudrebėjo
visas
miestas
Versailles.
Tie
ir
kiti
panašus
atsitikimai, /o
jų buvo nemažai, privertė valdžią
dar aštriau griebtis streikierių. Po
licija mano, kad streikieriai su
bombų mėtymu nieko bendro ne
turi ; ji užtikrina, kad jas mėtė
mėgstanti visur netvarką daryti
anarchistai. Tarp streikierių tokių
nedaug yra.
Suimta daugiaus streikierių va
dovų ir pasodinta kalėjimam Moterįs streikuojančių darbininkų no
rėjo ant gatvių demonstracijas
kelti, bet policija jas išvaikė.
Kaip praneša, 17 d. spalio gele
žinkelininkų organizacija jau ga
lutinai streiką atšaukė. Jis pasibai
dė, o su tuom gal pasibaigs ir
bombų mėtymai.
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1$ LIETUVOS.

1

Labai męs džiaugiamės išsirin
kę tokį vaitą — “šviesos platin
toją”.
Na, sekantiems rinkimams atėjus, gal pasiseks išsirinkti žmogus darbštus, apsišvietęs, tuomet ir mūsų vaikai gal nepaValstietis
liks tamshis.
(“Viltis”).

■8įt'ETUVA__

_____

jfeškojo uždraustų raštų,
keturias “negeras” knyge-

norėtų gauti daugiau žiminėtasias čia mokslo,
tesikreipia į “JLiet. Dorpaėmė su savim, ir kartu
Studentų Draugiją”.“ Jos
estavo Juozo brolį Pijušą,
visuomet yra pasirengę
F pabėgo.
J. Vaidyla.
nialoniai patarnauti. Adr.: JurI (“Lietuvos Ūkininkas”).
jėvas (Dorpatas), Karaliaus g.
No. 61,
J. B—lis.
-(“Viltis”).
sBlŠ BIRŽIŲ, Panevėžio ap.

Rugpiūčio 29 dieną per šventą
Baltramą . Biržiuose buvo gyvu
lių paroda: arklių ir raguočių.
Aiklių privesta apie 80 ir gerų,
raguočių gi maža, tiktai 6. Ma
tyti, kad dar nevisi supranta pa
našių parodų tikslą, kad taip ma
ža privedė raguočių, Dovanų bu
vo skiriama taip apie už 150 rub.:
plunksninėmis akėčiomis, plūgais,
veršeliais, paršais ir t. t. Pirmą
sykį pas mus buvo paroda. Rei
kia tikėties, kad antrą sykį ge
riau pavyks.
(“Šaltinis”).

Iš RYGOS.
Vidžemės gubernatoriaus įsa
kymu uždaryta Latvių kultūros
draugija ir blaivybės draugija
— Rugsėjo 15 d. užsidarė čia
tarptautinė fotografijos paroda.
— Cholera suserga čia vis po
vieną-du nauju. Išviso buvo šio
mis dienomis cholerinių ligonbūtyje 15 sergančiųjų.
(“Viltu”). *

darant, taip-pat nenori jais už
sileisti. Nesykį jau mačiau lie
tuvį skaitant bažnyčioje “šalti
ni” ar “Vienybę”.
Prie bažnyčių pardavinėjama
šventadieniais lietuviški laikraš
čiai. Pardavinėtojai kiek galėda
mi stengiasi daugiau egzemplio
rių parduoti, įkalbinėja kad tik
pirktų ir skaitytų, tečiaus pir
kėjų neperdaug.
A. L.
(“Rygos Garsas”).

IS BAKU, (Kaukazas).
Čion yra nemažas lietuvių skai
čius. Kaip visur taip ir čion mus
lietuvis, pakliuvęs tarp svetimų,
tuoj iškrypsta iš lietuviškos va
gos ir jungiasi .prie lenkų arba
vietinių gyventojų, štai keli pa
vyzdžiai : tėvai tarp savęs nors
kalbasi lietuviškai, bet su vaikais
Rygoj gyvuoja jau kelios lie- — rusiškai; užklausus, dėl ko
tuvių draugijos: Lietuvių Pašal su vaikais nekalbat lietuviškai,
pos Draugija, Lietuvių apšvie gavai atsakymą, kad nemoką. Aš,
timo draugija “Žvaigždė”, Lie žinoma, neturėjau ką atsakyti;
Iš LIUDVINAVO, Kalv. ap. tuvių muzikos ir dainavimo drau o daugiausia čia yra lietuvių^Valstiečiai gavo vyriausybės gija “Kanklės”, Lietuvių varto\ tarnaičių, kurios savo galybę ro
leidimą įsteigti Liudvinave dvi- tojų draugija, Lietuvių Rymo- do nors labai bloga, bet visgi
kAlesę mokyklą, kurios pastatymui- Katalikų blaivybės draugija ir lenkiška kalba. Bet ir šiaip gir
Vyriausybė davė 3000 rub. Sta pagaliaus leista, bet dar neįsteig dint čion lietuvių kalbą, tai net
tymo komitetas, į kurį ineina šie ta Lietuvių susivienyjimo drau pikta darosi. Visgi skaityt lie
tuviškus laikraščius mėgtų, nes,
ūkininkai: Steponavičia, Akelis, gija “Žaislas”.
Prie šitų mūsų draugijų pri kad sugriebia lietuvišką lai k rap
»
.fctis ir Matulaitis, Endrius, nu.A nuo Kalvarijos žydo Ro- sideda dar viena, tai yra Lietu tį, tai taip ir leidžia per viens
vių Blaivybės Draugija “Giedra”, kitą, ligi tas visai nesunyksta,
A¥o /Ortūkstančių plytų.
kurios atidengimas įvyko rugsė bet išsirašyt laikraščių nenor.
Jfr
* (^Šaltinis”).
jo mėnesio 12 dieną.
Lietuviškų laikraščių, kiek pa
Kaip matome iš paminėtųjų tyriau, pareina: “Liet. Žin." —
Rygoj veikiančių lietuvių drau 2 ekz., “Liet. Uk.” — 2, “Vil
FĖDARNOS, Raseinių ap.
gijų, viena blaivybės draugi ties” — 1 ir “Šaltinio” — 1, dau
Statoma dideli vandens ma- ja jau gyvuoja, tai-gi kįla klau
giau rodos ir nepareina. Viršt lentpjūvės. Fabrikai bū- simas, kam reikėjo steigti dar minėti laikraščiai pareina 4 žmo
>FŪQinti pačiomis naujau- antrą blaivybės draugiją Rygoje. nėms.
.ir tobuliausiomis masi- Ir ištikrųjų, juk mūsų tautiečiai,
Zakristijonas, tarp kito ko.
kurie supranta alkoholiaus kenk pardavinėja ir lietuviškas kninge(“Viltis”).
smingumą ir blaivybės naudą, to les, tarp kuriu mačiau: ‘Kali
kie spiestųsi i vieną Blaivybės niai”, “Liūdna pasaka” J. B-no.
Draugiją ir toje dirvoje suvieny “Liet. Uk.” išleidimai ir dar ke
LKAVIČKIO, Suv. gub. tomis spėkomis darbuotųsi. Bet lias. Nors tokių knygučių labai
mtojui Movšai Fainbergui ant nelaimės, ar laimės, pernai mažai čion, bet ir tų pačių ne
eųimą išeivių per sieną vi- įsikūrusį Lietuvių Rymo-Katalikų perka dėlto, kad už jas ima “poeikalų ministerio įsakymu Blaivybės Draugija, sulyg savo kaukazsku” (suprask, brangiai).
Sta gyventi gretimose gu- .tikslo ir įstatų, prie blaivybės
Ar ne būt geriau, bakiečiai,
dalykų pridėjo tikėjimą ir baž- kad spiestu mes į kuopą, žino■tdviem metam.
nyčią ir tuomi apreiškė, kad tos tumės vienas kitą, o tuomet ben
(“Viltis”).
draugijos dirva — vien tik lie- drai pasikalbėtume apie visokius
tuviai Rymo-katalikai. O juk reikalus, išsirašytume sau patin
‘INGOS, Telšių ap. yra lietuvių liuteronų, marijavitų, kamų lietuviškų laikraščių ir
o ypač kalvinų. —
tuomet už jas niekas neturėtų tie
12 d. buvo gyvuRodosi, platinant blaivybės sėk sos imti “pokaukazsku”. Paga
Atvesta tik 15 ra
lą tarp mūsų tautos brolių ir lios, visgi ką nors naudingo bū
telių taipogi nedaug,
seserų, kam čia reiktų skirstyti tų galima nuveikti, kaip girdim
is gyvulius visi galietuvius į katalikus, kalvinus ir krutančius tautiečius Orenburge
t. t. Tuose darbuose, kur apei (?), Maskvoje, Odesoje, Kicve
na visos tautos gerovė, ten ne ir dar kai kur.
B. Ž—kis.
vertėtų mūsų ir šiaip dar silpną
tautą skaldyti pagal tai, prie ko
LYDOS.
kios . bažnyčios kas priguli!
Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
Į25 d. Lydoje atiRygoj ikišiol visos mūsų drau
Prūsijoje
neužilgo prasidės’
it i ne gimnazija su gijos būdavo prieinamos lietu
skyrimai
į
seimą.
Lietuviai nori
kažijų teisėmis.
viams, nežiūrint kokio kas tikė
išrinkt
“
deputirtą
”
lietuvį. Dr.
Viltis”)..
jimo, bet Lietuvių Rymo-Katalikų
Gaigalaitis, septynerius metus
Blaivybės Draugija pirmutinė
esąs deputirtu, dabar važinėja
čia atsirado, kuri išsižada lietu
pagal Prūsijos miestelius su pra
ĮĮorpato.
vių kalvinų ir kitų.
nešimais apie seimo darbus.
Trumpai tarus, tokios tai ap
iBiių apie esančius
>ata rSKerijos kursus. Gal linkybės pagimdė Rygoj antrą
dieną
rugsėjo
naktyj
is ir p’ maudos tomis žiniomis lietuvių blaivybės draugiją, var 23
ant
pėtnyčios
Enčunuose
tapo
du
“
Giedra
”
,
kur
gali
kiekvie

tau ir
įsuomenės naudai.
Kuęsai Įsteigti prie Universi- nas lietuvis ir lietuvė be jokio nušauta kuningo tarnaitė Emilija
’
biotenų klinikos ir tęsiasi skirtumo prisidėti, idant pasek- Gusdatytė. Pėtnyčios rytą rado
ilenus metus. Čia-pat yra intai- mingiau kariauti su tokiu dide mergaitę nuogą su peršauta krū
liu pas mus giliai įsišaknčjusiu tine, prie lango savo miegamojo
ir
plačiai išsišakojusiu mūsų tau kambario gulinčią. Kaiprodos,
'^2rvve^^^^kBna pilną išlaitos
gerovės naikintojum kaip al mergaitė naktyj buvo iš miego pa
išlaikymą
koholius,
kuris mums išplėšia žadinta, o kai atsikėlusi priėjo
moka 200 rflį Priimamos mer
prie lango, tapo nušauta. Iš Isgaitės, išėjušfOB 4 klesas viduti turtą ir iščiulpia sveikatą.
rutės parkeliavo štatsanvaltas ir
Tegul
“
Giedra
”
uois-kiek
pra

nės mokyklos.ijšklausiusios kur
liepė policijos šunį atgabenti, kad
giedrina
ant
Rygos
lietuvių
už

kvotimus gauna
sų ar išlaikius
tas jieškotų žmogžudžio.
simaukusįjį
dangų
’
J.
Petrulis.
‘'akušerė?" ,v
(“Rygos Naujienos”).
.. Kursuosni. priima ir visai maJuodiškiuose ūkininkas Gudvežamokslės 1 neqgaites; bet jos,
tis užaugino kelis didžius agur
baigdamos kursus, tegauna “bobutės” taisei — fpovivalnoj bab- LIETUVIAI PETERBURGE. kus, kurių didžiausias sveria 85
svarus, mažiausias 65 svarus. Pa
ki’. Priimant t kuršus, metų
Peterburgo lietuviai, susirink
minėjimo verta, kad tie agurkai
nežiūrinpa. Kurflįf;tės prie kli- dami šventadieniais prie bažny
ne pienu girdyti buvo, bet maistą
nikos $tiri neblog® praktiką. Gy- čių, labai jau kartais negražiai
iš žemės traukė. — Taipgi dide
vendąmos DotpaB. jos taip-pat elgiasi. Sustoję prie pat baž
1 “n g vai gali išk«Ryti ir raupų nyčios durų ruko papierosus ir liu^ agurkus išaugino Katyčiuo
ktfršų įBjgauti tam tik leidžia bažnyčion durnus. Jau se ūkininkas J. Vargys. Jo iš
augintas didžiausias agurkas sve
’
itraijjmips, ųįiu! paskui ga- nuomenė gi susirenka prie baž
ria 84 svarus, kiti sveria po 80,
Boti Lietuvoj, nyčios pasimerginti, susipažinti 55 ir tt.
(N. Liet Ceit *
1 B-KlimL >j yra
■imanti augš- tarp savęs. Argi jau negalima
tas vistas lietuvj■gkušeri, ku- tinkamesnės tam dalykui vietos
| rios visW"' gt!i JHi geros pa- rasti. Reikia atminti, kad baž
■ >rėjos» ii » vad Jte&naujai įsto- nyčia ne tam yra, kad daryti jo
■ jusioms į ;kursuo ifeuvaitėms.
je susitikimus ir pažintis užvesti.
■ Tai-pat, k ip J■feres,; Lietu____
šv. Katrinos bažnyčion kaiHtoj reikaiing
t
dantų gy- kurie lenkai nori įvesti naują ROOSEVELTAS NENORĖ
SIĄS BŪT PREZIDENTU.
dytojai: visas vi<ctj^’pas mus lig madą, būtent: nori, kad žmonės
šiolai užimi; ^v .ti^Eiučiai, dau_ atėję bažnyčion skaitytų kuninDaugybė Amerikos laikraščių
: giausia žy^ai. ' aigi, ar nega- gų išleidžiamąjį laikraštį “Wia- nuolat mini Rooseveltą, kaipo
•' jėtų kas-nors n ^>iskių pasinau- ra i Žyde”. Prie bažnyčios du būsimąjį Amerikos prezidentą.
į, -doti nesenai įsteigta Dorpate d-ro rų pastatyta stalas, ant kurio Neabejotina, kad Rooseveltą iš
Levinovičiaus dar. ^ydymo mo- prikrauta krūvos minėtojo laik- rinktų, jaigu jis statytų savo kan
Bet tūli polytiški
raščio. ' šalę numerių padėta didatūrą.
kykfa? .
Mokyklon priin moteris ir “skarbonka”. Ateidami žmonės Amerikos sluogsniai dabar ma
J-yyrus, išėjusius 6 k
p mokyk ima po vieną egzempliorį laik ną, jog Rooseveltas nepanorėsiąs
los ir turinčius nem
ni€. raščio, ir, kiek kas gali, meta pi savo kandidatūros statyti. Pre
L tų. Mokslą? tęsias jmstrečių ningus skarbonkon. Daug te- zidentas Taftas taip irgi manąs.
Rjnetų; mokestis už
^5 čiaus atsiranda ir tokių, kurie Sakoma net, kad Rooseveltas
rub. pusmečiui. Išė;
į mo_ paėmę laikraštį nemeta skarbon pats neužilgo apreikšiąs savo ne
H kyklą »r išlaikiusieji ; ,-ie Uni- kon piningų. Bažnyčioje skaito norą būti kandidatu į preziden
tus 1912 metų rinkimuose. —
■ versiteto kvotimus, gau 1 “dan- laikraštį.
Matydami
lietuviai
taip
lenku?
|Prieš
1908 metų rinkimu* laiki h. irvdvtoio” vardą

K

raščįai irgi Rooseveltą garsino,
kaipjO. kandidatą, bet jis tik artimiemsiem| pasakė, kad kandida
tūroj nedalysiąs, ir vėliaus pa
siūlė Taftą, kurį ir išrinko.
Ja^gu tikrai atsisakytų Rooseveltąs stalyti 1912 metams savo
kandįdatu^ą, Taftas pasitiki vėl
būt išrinktu, nes kitokių konkurenty kol-jkas nemato. Tačiaus,
suprantąma, visuose tokiuose pa
sitikėjimuose ir spėjimuose dar
nieko nėra tikro.

į

PALIUOSUOJA NUO
r tų.

Burtininką*.

Huntington, L. L 12 spalių čia
laidojo 30 metų moteriškę Er
Carnyn. Jinai keletą dienų atgal
buvo atkeliavus iš Airijos Ame
rikon. Čia susitiko su labai se
nai nematytom savo seserim ir
tuo taip apsidžiaugė, kad gavo
Misteriją, kuri diena po dienai
didėjo, kol pagalios jauna mote
riškė nenumirė.

.

Huntington, W. Va. Besisten
giant suimti čia du ^jjbodspalviu
užgimė šaudymai. Dvi ypatos
užmušta ant vietos, dvi sužeista
mirtinai, o trįs nors sužeista sun
kiai, bet ne mirtinai.

KEROSINAS PINGA.

■

New York. Ateivių užveizda
įvedė ant Elis Island vadovus
ateiviams, kurie yra po priežiū
ra “North American League for
the Protection of Immigrants”,
bet jie kaip pasirodė ateiviams
gana brangus, nes, sulyg tolu
mo, kiekvienas ateivis turi mo
kėti nuo 25c. iki 1 dol.

NE RADO NEI VIENO
GYVO.

Stockville, Col. 8 d. spalio čio.
nykščiose anglių kasyklose atsi
tiko expliozija, kuri išgriovė ka
syklų olą, o joje užbėrė 56 dar
bininkus. Iš užbertų, nei vieno
neišgelbėjo, juos užtroškino nuo
dingai garai, kūnus 56 dar
bininkų surado ir iš olų ištraukė.

1

1$! DARBO
EAUKO.
-------- =4------ r1
Chicagoj 14 spalių i
kavo darbininkai Hart, Shaffner
& Marx dirbtuvių, Skundėsi,
kad blogai su jais elgtasi. Mi
tinge Hodcarriers salėje, W.
Harrison gatvėje, buvo !susirinkę
apie 1200 streikuojančių,
.. Kal
bėtojai žydų, lenkų, italių ir čekų
kalbose ragino susįrinkusiūs,
kad laikytus draugėj, kol nepri
sijungs kitos dirbtuvės1 ir streikuojančių skaičius nep>asieks 10
tūkstančių. *

Paduocah, Ky. Sustreikavo 400
darbininkų, varstotuose Illinois
Central geležinkelio te dėl, kad
kompanija prašalino nuo darbo
seną darbo vedėją, o jo vietą
pavedė kitam, kurio d
nenori. Pereitą sevaitų Jungtini
Valsčiuose buvo 2Ž3 nuj iban
tūnai arba 31 daugiau negu
pereitą.
Chicago, Ilk
Viršininkai
darbininkų siuvėjų organizacijos
rengia visuotiną streiką.

fiNewYork. Stre: kuoja čia 5000
merginų kravatų siuvėjų, Jos rei'
kalauja didesnių algų.

PAVIETAS BYLĄ PRALOŠĖ.

Kenosh, Wis. Salem pavietyj
Edward Colber, norėdamas ap
lenkti priešais važiuojantį buggy,
su automobiliu nupuolė į grabę.
Prie to ypata užsimušė, o kita
tapo sužeista. , Colber padavė
teisman pavietą už negerą ke
lių užlaikymą. Teismas pripaži
no jam $1500. f

Neze York. Atkakus iš Lon
dono, suėmė čia Benjaminą Duveen, vieną iš savininkų senovės
ir dailės daigtų pa r davinių. Jis
apkaltintas, būk vien muitais, pa
duodamas žemesnes gabenamų
daigtų kainas, apsuko Amerikos
iždą ant milijono dolarių. Paleido
jį užstačius 50000 dol. kaucijos.

SUGRĮŽO PATI KALĖJIMAN.
Madison,
Čionykščiame
kalėjime už nužudymą savo vyro
išsėdėjo 20 metų Terese Shinhauser. Už gerą pasielgimą sausio
mėnesyje ją iš kalėjimo paleido,
bet dabar ji sugrįžo pati ir įsi
prašė atgal priimti. Ji mat jau
turi 70 metų; Išsėdėjusi 20 metų
kalėjime nemoka prie laisvo gyvemo prisitaikyti.

Del prasidėjusios ' smarkios
konkurencijos tarp dviejų kero’ IŠDAVĖ.
sino trustų; Standard Oil Cb. ir
Shell Co., kerosinas jau atpigo
Neto York. Garsus rusų revoir Amerikoj. Standard Oil Co. liucionierius Burcev išdavė rusų
sumažino kerosino kainą ant pu valdžios šnipą, išleistoją rusiško
sės cento ant galiono^
laikraščio išeinančio New York.
Aleksandrą Evalenko. Jis buvo nąriu daugelio revoliucionieriškų or
AMERIKA DAUGIAUSIAI
ganizacijų, o drauge pranešdavo
ALAUS IŠGERIA.
rusų valdžiai apie darbus rusų
Iki šiol Vokietija daugiausiai revolicionierių Amerikoje. Buralaus produkavo, bet nuo pe cevo apkaltinimai pasirodė teisin
reitų metų Amerika užėmė pirmą gais.
vietą: Amerikoj išdirbta 70900000 hektolitrų alaus, Vokietijoj
- SUDEGĖ.
68700000, Anglijoj 56900000, Au
strijoj 19000000, Prancūzijoj IIPueblo, CaL Dirbtuvėse Co000000.
lorado Fuel & Iron Čo. iš tarpinimo pečiaus išsiliejo sutarpinta geležis ant darbininkų. Du
darbininkai sudegė, o 13 apdegė,
GAL BUS TURTINGU.
gino.
Kenosha, Wis.
Gyvenantis
čia 21 metų vaikinas Martinas
Peterson gal po trijų metų tu
Montreal, Canada. Sudegė čia
rės 50000 dol. jaigu įstengs išpil Kings Hali trioba. Sudegė if
dyti tą, ko jo dėdė nuo jo rei septyni žmonėm
kalauja. Dėdė užrašė jam 50000
dol., bet su ta išlyga, kad į trįs
metus jis pats uždirbtų kas me NELAIMĖS ANT GELEŽINtai po 2000 dol. Dabar mįnėtas
KELIŲ.
vaikinas dirba tik už 25 dol. seFort Wayne, Ind. Netoli Sum
vaitėj. Tai dar toli iki 2000
ai it susimušė prekių gelžkelio
dol.
traukinys su darbininkišku. Prie
to 6 ypatos tapo užmuštos, o
daug sužeista. Nukentėję buvo
ORLAIVIŲ LENKTYNĖS. svetimtaučiai, taigi ateiviai.
St. Louis, Mo. 17 spalio die
ną čią prasidėjo terptautiškos or Augusta, Ga. Netoli McCorlaivių lenktynės. Lenktynėse da mick susimušė du geležinkelio
lyvaus orlaivininkai penkių tau traukiniai. Prie to 5 ypatos ta
tų: Prancūzijos, Šveicarijos, Vo po užmuštas, 17 gi sunkiai sukietijos, Anglijos ir Jungtinių žeista.
valsčių.

*
WBLLMAN,
orlaivi ninku bandęs skristi
Europon.
fYellmanui nepaAsekį, Orlaivis
18 Spaliu nustojo skridęs ant 375
mylios nuo Norfolk, Va. WeUmanqt penkis skridusius su juo
orlaivininkus ir buvusįg orlaivyj
katę išgelbėjo vašiavis į New
Y orką garlaivis Trent. Visi svei
ki. Buvo bandytą orlaivį pririšti
prie laivo, bet tai jokiu būdu ne
pasisekė. Išsigelbėjo tik oriaivininkai, bet orlaivis, paliuosuotas
nuo naštos, išskrido į padanges.
.Taigi Europon nuskristi dar ne--

.

BESIŠAUDYMAI.

• IBIO, by America* Py— A—oclatlo®.

A

APKALTINTI.

Washington, D. C. Alaskoj iš
ėjo aikštėn naujos prigavystės su
angliniais žemės plotais, kurie
būk pasisavinti privatiškų ypatų.
Plotai tie užima 25000 akrų že
mės su anglimis prie Beringo
jūrių siaurumos.
V

^H

įkirta

NE GERADĖJYSTĖ, BET
IŠNAUDOJIMAS.

SUĖMĖ.

MUI-

IŠLĖKĖ Į EUROPĄ.
Atlantic Cky, N. Y. Iš čia oriaivyj su balionu išlėkė į Euro
pą garsus VVellman, kuris jau
du kartų bandė nuo salos Spitzbergeno lėkti prie šiaurinio žem
galio. bet tas jam nepasisekė.
VVellman turi pritaisas bevielinio telegrafo ir gali su jo pagelba susižinoti. Kadangi vė
jas neša orlaivį į šiaurrytus,
tai AVellman sustabdė mašinas
ir lekia vien Su vėjo pagelba,
Jaigu jam pasiseks, jis bus pir
mutinis tokią par Atlantiką ke
lionę atlikęs.

*

medvilnė, jo* daugiausiai siun
čia į Europą. Per 1a mėnesių
iki 31 rugpiučio dienai 1910 m.
išgabenta iš Jungtinių šiaurinės
Amerikos Valstijų 6330270 balių
žalios medvilnės už $460093295.
Pereituose metuose išgabenta ža
lios medvilnės 2236066 balęs dau
giau, bet už ją gauta $40748237
mažiau, nes kainos buvo žemes
nės.
' -

MIRĖ Iš DŽIAUGSMO.

Washington, D. C. Iždo ministeris prišąli' muitinėms leisti be
muitų degtus’siunčiam u s iš Kana^
dos nukąptėj ųsiems nuo siaučian
čių (Suv.^'Valstijose girių gaisrų.
• ’
ki____

x

įgiji*

Montgomery, Ala. 12 spalių
minia baltųjų žmonių linčiavo
negrą Rkhardsoną. Jis buvo su
imtas policijos už įžeidimą baltaveidės. Bevedant negrą ka
lėj iman, minia žmonių atėmė įj
nuo policijos ir sušaudė.

ATEIVIAI DAUG PININGŲ
IŠSIUNČIA Iš AMERIKOS.
Į metus laiko visų tautų atei
vių išsiunčiama yrą iš Ameri
kos 275 milijonai dolarių. ši
suma yra beveik dešimta dalis
visų esančių apyvartoj piningų
Suvienytose Valstijose. Toks di
delis piningų siuntinėjimas ame
rikėnams, žinoma, nepatinka, ir
NORĖJO IŠTĖKĖT u METŲ
jie visaip svarsto laikraščiuose,
MERGAITĖ
kaip čia jtikrinus ateiviams, kad
jie liautųsi siuntinėję tiek pinin
Wilkesbarre, Pa., 13 spalių
gų senon tėvynėn.
vienuolikos metų mergytė Ona
Piconi iš Duryea atėjo teismo bu
PAKELS LAIVĄ “MAINE”. tam su savo jaunikiu ir tėvais,
kad gavus matrimoniališką pa
Beverly, Mass. Prez. Taft ga
liudymą. Tėvai aprengė mergy
lutinai pritarė, kad paskandytas
tę ilgu sejonu, kad ji vyresnė iš
Havanos ouste Amerikos kariškas
romytų. Mergytės jaunikis, A.
laivas “Maine” būtų pakeltas, kad
Banda, buvo 25 metų amžiaus.
galima būtų susekti priežastis at Valdininkas pastebėjęs, kad jau
sitikusios ant jo ekspliozijos, kas noji labai vaikiškai kalba, pa
pagimdė paskutinį karą Amerikos klausė kiek jai metų, ,0 gi pasi
su Ispanija. Ispanijos valdžia už rodo vienuolika. Valdininkas pa
tikrina, jog ne ji prie to laivo barė tėvus: “ką jus manot, sako,
išnaikinimo ranką pridėjo, kad ex- tokį vaikelį norėdami apvesdint?”
pliozija atsitiko laivo viduryj, tai
“Ji to nori”, atsakė moty na,
gi užtai kafta laivo įgula, ypač “ir męs to norim”.
jo oficieriai, kurie buvo mieste, o
“Taip, bet aš nenoriu užrėlaivą paliko vien jūreivių priežiū kė valdininkas. “Veskitės ją narai. Todėl dalyvauti darbuose mo, leiskit jai žaisti su jos lėprie pakėlimo laivo pakviesta ir lemi* ir siųskite mokyklon, tik
Ispanijos atstovas.
už keleto metų galėsite čia vėl
ateiti”.

I

1$ AMERIKOS.

LINČAVO NEGRĄ.

Sebring, Ohio. Netoli nuo čia
susimušė elektriškas karas suau_
MEDVILNĖ AMERIKOJ.
tomobiliu, kurį sudaužė, o jame
Vienu iš svarbiausių pietinių buvę keturi vyrai tapo užmušti,
Amerikos valstijų produktų yra vienas sunkiai sužeista.

UETUVIAIAMER KOJ.
Iš PHILADELPHIOą, PA. '
Prie Richmondo lietuviškos
bažnyčios rengiama , .rapijinė
mokykla; rinkti tam bir įgai pa
sijukui.
vesta klebonui k c a
Dabar klebonas turil pi >gą lankyti savo parapijonųs r išniekinti savo priešus.
Vienam parapijomui užklausus,
tpucinas
ar tiesa, kad tėv^s
nusižudė, kaip tai teko | girdėti,
klebonas atsakė, jog netiei , bule
ta šliuptarnių išmislas: tėf is Kapurinas esąs gyvas
lino gub.
misijas Vėkšniuose,
misijom
o kitą metą sugrįž
į Ameriką.
L
♦
Užklausus, kodėl šiemet taip
greit turėjo grižti atgal. (Mat
tėvas Kapucinas, paskutiniame
pamoksle ant Richmondo sakė,
jog dėl nežinomos jam priežastie*
jį klioštoriaus valdžia staiga at
šaukė),
Milukas aiškino ši
taip. — “Kaip visi kuningai, taip
ir Kapucinas, važiuodams į už
sienį, išsiėmė pasportą užsienin
gydytus, nes kitokio pasporto
valdžia katalikiams kuningams
neišduoda (išduoda. Red.). Pra
dėjus tėvui Kapucinui misijas, i
šliuptarniai griebėsi visokių prie
monių, kad tik užkirsti kelią jo
darbut
Nepasisekus surengti,
Muštynes laike, misijų Shenandoah Pa. ir Du Dois Pa.
šliuptarnei atsiekimui savo tik
slo: nurašė į Peterburgą pas •
žandarus laišką, kad čion toks ir
toks kuningas taip ir taip daro
tai žandarai prikibo prie klioš
toriaus viriausybės, ir staiga tu
rėjo atšaukti tėvą kapuciną”.
J. Pelėda.

ŽODIS Į KENSINGTONIEČIUS.
Kensingtoniečiai jau vasaro*
karščiai pasibaigė, piknikų se
zonai užsidaro, parkuose linksmu
mai, muzikos gaida taip gi nutila.
Ateina tamsios ilgos naktįs, ku
rios mums atgabena liūdnumą.
Vėjas, pritardamas liūdnumui, ne
malonia gaida švilpdams, lįs į
šaltas bakūžes baugindamas žmo
nes savo žiaurumų. Žiema su
darganoms privers
kiekvieną
pasirinkti sau vietą ar tamsią, ar
šviesią, ar liūdną, ar linksmą, ku
rioj šaltosios valandos reiks pra
leisti
.
Męs, Kensingtoniečiai, į katrą
lysime ? ar į tą, kur stiklai tarška,
kalbos pusgirčių asmenų nešva
riais žodžiais pamargintos tarsi
lošia tą pačią tragediją kai ir
rudens arba žiemos oras, nuo ku
rio slepiamės?
Gal į tą, kur koncertinos bal
sas šaukia lenkiančius prieš nikšystę galvas?
Todėl pasirinkkim, kol laikas!
Jai nesimokinsime, nieko ir ne-1
turėsime.
Norintiems mokintis čia yra
vakarinė mokykla.
Mokytojų j
parkviestas D. J. Kasparka, bu
vęs Valparaiso stud., kuris su pa
sišventimu mokins, p. Nazelskio
svetainėj, 115 gatvės. Lankanti
mokyklą mokės $2.00 mėn.
Norinti mokintis dainuoti lai
ijepamiršta, kad M. D. “Aido”

■
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Kad dalykai kitaip ^stovĮ, j ui rijos susivažiavimo. buvo aprinkta* 7907 metais
choras jau moka daug dainų ir tam tikslui pereito mėmesio pa
25.00 judėjimui if tas elementas tapo
r komitetas teisėjų konkursam,
Kelionė konkursų sprendėtikrinti
gana puikiai dainuoja; mokinas baigoje keli laisvamaniai, susita
tuo taip pigu yra
pręatl. Į tą (ėjo pp. ■— T. žilinskis ams j Vilnių .........................
25.00 dievnamin įleistas, nors šiandien
Ijk tu <alpo Amerikiečių atstovas. J. Jab
lošti dramas ir komedijas, ir tt. rę, išrašė iš Europos visą seriją
Iš kuningijos tarpo
Išlaidos ir kelionės kasia
vėl jau varomas laukan.
Pereitame Lietuvos numeryje
Juoz. Vokietaitis, kn. Tuma?
23.44
jam ........................ '.........
rėjo daug} veikėjų, garsių rašyto A.onsklš,
Kas nori prisidėti prie dainų, tam tikrų stereoptiškų paveikslų.
j Pabaigoj XVI ir pradžioj XVII
n
L
Kasakaltls
ir
Seinų
mokintoja:
buvo patalpinta raštelis M ūsų
lai žino, kad dabar įstojimas 50c., Manoma pradėti nuo 30 dienos
jų, tyrinėtojų, filosofu. Stf Au Jrabauckas.
Viso labo kasierius Tam.
šimtmečių
gimė opera. Operi
ifargai, mūsų bėdos, kuriame ge
Konkursai.
654.41
ilinskis išmokėjo ........
gustinas, šv. Ambrasus, ’^Tomas Laimėti
bet. kuomet pradėsime lošti įsto šio mėnesio.
niai perstatymai pirmučiausia bu
Konkursų komitetui buvo prlslųstr
Viso Uabo pas Tam. iirai žinąs Socijalistų sąjungos rei
jimas bus $1.00. “Aido” choras 4 Su parapija dar neužsibaigė by kalus autorius, pasirašęs Juodu- Akvinietis, Kopernikai' Kepleris, didokas skaitlius rankraščių. 17 insk| buvo {eigos ...
1137.83 vo turčių ir dykūnų rūmuose;
18 dienų balandžio. 1908 m., konkut
gerai sutaisytas jame gali dainuo la, nors buvo rašyta, kad jau vis liuku, tvirtino, jog "tikrai Kovos Bruno, Horrocks ir rietnažA kitų sų teisėjai susivaiiavo Vilniuje, po:
vėliaus jau pradėjo kurtis ir mies
Pasiliko pas kasteriu Ta
ti Irevoliucijonierius, socijalistas, kas pabaigta. Augščiausis teis įtekmė puls dar labjau”/nes esą vis tai žmonės iš dva^iškijAs tar kratė prisiųstuosius raštus ir pripe ną žilinsk| .............................. 481.42 to teatrai. <Taigi čia vėl scenai
žino premijas už sekančiuosius pri !*as dabartinį kasteriu, p. A. VilcUf,
tautietis, bažnytinis, vienu žo mas pripažino bažnyčią lietu “J. B. S. savo pažv^Igų siauru po, įnešusieji daug j.Ynoksitis bei siųstus konkursams veikalus:
reikalingos buvo muzikalinės pavadovėlių ir fondo piningų yra:
Pusę premijos Ksav. Vanagėliui
džiu visokių pažiūrų žmonės.
Piningai perduoti buvusio kajiegos — dainininkės, daininipkai
viams ; vyskupo pusė apmokėjo mu labai neužganėdina darbinin filosofiją. Mūsų liettf'rių'’ (autoje ui1)parašlmą
“Dovanėlė. — Skaityme ileriaus p. T. žiiinskto .... 48142
Jaigu nori suprasti ir būti dar bylos lėšas parapijai — reiškia kų klesos”. — Ir lyg atliepimą yra pasitarnavę apšvietai bei mok ir rašinio mokslas”, kuri rekomen - Kn. J. žilinskis pridavė Ii- _ir įvairiu rųšies muzikai. Konbininkų draugu, prisidėk prie prisipažino nugalėta. Bet prie šitam rašteliui šitai persakitėm slui kuningai; Daugšaš, Sirvydas, duota, kaipo “Pirmoji Skaitymo knin <usitt« 75 rb. Gramatikos koni servatorijos mokiniai buvo skirs
(Žiūrėk aukščiau) .. 75.00
137 S. S. A. kuopos, kuri tan kabos rasti nėra sunku. Para "Vien. Liet.” 41 n-ryj sekančią Valančius, Baranauskas, Juškievi- 2) Pusę premijos Ladlslovul Lau :ursui
tomi į amatninkus ir muzikus.
Kn. J. žilinskis Woroesterio
čius, Jaunius ir ne vienas iš da mianskiut už parašymą “žiupsnelis* ■ietnvlų auką Aritmetikos konkiai turi susirinkimus, svarsto pija iki šiam laikui bylinėjosi su žinutę:
Kurie neturėjo prie muzikos ga
rekomenduota, kaipo “Antroj! Kursui, 75 dol. Rb................... 140.39
bar tebegyvenančių. Taigi tvirtin kuri
darbininkų luomos reikalus, ren vyskupu, o dabar bylą užvedė
bumo,
tuos „mokino tik anįatų,
Skaitymo
K
n
Inga
”
.
.
P.
Čaplikas
prisiuntė
“
Fondo
”
čia
tapo
“Philadelphia, Pa.
ti,
kad
kuningai
nieko
gero
“
ne

3)
Pilną
premiją
Pranui
Daugirdai
piningus
(žiūrėk
augščtau)
556.58'
<
gia kas antras subatos vaka jau ne vyskupas, tik jo šalį lai
o
kurie
turėjo gabumus muzikoj;
redaktorius
areštuotas “Kovos”
J. B. Smelstorius už apdraskymą nuveikė” yra per daug jau drąsu. už parašymą “Aritmetikos“.
ras batelius, turi gana didelį kantis parapijonįs. Nepersenai
tuos
mokino
muzikos, bet neap
4) Pusę premijos p. J. Gabriui už Viso pas p. A. Vileišį yra rb. 1253.39
veido ir pavadinimą “šuniu” p.
parašymą “Geografijos”.
Skolingi Fondui pasilieka:
kningyną kuriame yra tiktai mok vietiniame teisme vėl nagrinėta
lenkė ir amatų. Kol buvo diMiškinio. Laikinu “Kovos” re
5) Pusę premijos p. J. Tūbeliai už
Susi v. Liet R. K. Amerikoje
daktorium dabar yra V. Dauksliškų kningų.
r tas J>ats dalykas, kuris yra varvertimą “Geografijos”.
3O2.2ųc.. Rubliais ...................... 57699 dėsni reikalavimai bažnytinės m ušis.”
Konkursą už “Trečiąją Skaitymo
Suk Liet. Amerikoje 100 dol. 194.33 zikos, tai daugiausiai mokini ; —•
Nemanykite, kad Kensingtono> tomas teismų rūmuose jau treti
ATSKAITA Iš RINKIMO
Kningą”, “Lietuvos Istoriją”, “Trum
Palangos Juzės ' Draugystė,
Jai dar ne Kovos, tai kad .ir
jaunuomenė turi vien mokinties> metai. Pakelta klausimas apie
pą Liet. Gramatiką", pagal teisėjų Nevark, N. J. 5 dol............
9.65 kompozitorių mokinasi kontra
AUKŲ
“
VADOVĖLIAMS
”
IR
jos
redaktoriaus
taip
greito
sprendimą, tuokart nelaimėjo niekas
P-ąs Gabrys, jai priskaitysiiiLŠviestieš. Ne, kiekvienas ap-• tiesotiuną to mitingo (laikyto
punkto, bet nuo pusės XVII
Fondas Vadovėliams leisti.
me pasiųstas Union City 60 dol.
“FONDUI”.
sišvietęs ar besišviečiąs žmogus 1908 m ), kuriame parapijos tur “puolimo” visgi nesitikėjime. Ma
šimtmečio kontrapunktiškas sty950
dol.,
Rubliais
..............
1962.73*)
Negana vadovė!} tinkamai parašyti.
turi ir kitus prie apšvietimo to globėju pripažinta vyskupas. tomai, ten, Kovos viešpatijoj, ėjo
liūs pradėjo keistis į1 stylių harj| reikią taipgi tinkamai ir pride
Aukos yra kaipir liuosnori rančiai išleisti. Taigi, garsindami Viso Fondui skolingi ......... 2743.70 moniškąjį. -— pradėjo džiminėt
kviesti.
Aido sekr.
Teismas nuosprendžio dar neap nepasiliaująs ėdimos tarpusavyj,
konkursus, drąsinonie rąžėj us, kad ne Ir taip: ■
N. A. Vilimaitis.
skelbė, bet. sakoma, išsireiškė, kad net lig apsidraskymų.’bei įsi- tautos mokesčiai. Tautos nariai būtų perdaug ekonotniškais talpinime Fondo kasoja yra piningų 125339 svarbesnę vietą taip vadinamoji
paveikslėlių ir mapų, žadėdami lei Skolinimai Fondo- išneša .. 2753.70 svietiška muzika.
Vėliaus ir
būk parapijai priklauso vieta ir tupdinimų šaltojon. daėjo dalykai. turi tuos mokesčius, t. y. aukas, dimui
parinkti nors menkas subei
Be
abejo,
besigraužiant
tąrp
savęs,
viešiems
reikalams
sudėti.
Au

Lobu "Fondas Vadovėliams
bažnytinė muzika pasidavė įtelcsienos, o dievmaldystės reikalai*
d ijas. Jau tada gimė mintis {steigti
leisti “fondą”. . Pirmąją Leisti“ turi turto, Bubliais 3997.09 mei hannoniškojo styliaus. Nau
IŠ SCRANTON, PA.
— vyskupo dalykas; jo gi daly joks darbas negali vykti. Savu ke kautojai gi turi teisę ir pareigą vadovėliams
rinkliavą “Fondui Vadovėliams Lei
Tai yra pamatas,, ant kurio re
esąs ir kuningo paskyrimas liu tokie apsireiškimai ne tik ne- reikalauti nuo rinkėjų kuoaiš- sti“ padarėmė pabaigoje Rugpj. mėn., miame mūsų mokykloms vadovė- jajai stylius vienok neįsnyra12 spalių Scrantono lietuviai kas
'
1908
m.,
Norwoode.
Mase
Surinkta
kiausių
atskaitų,
kam
ir
kaip
su

vo, nes nebuvo išduobtos ta šykParapijonįs nori kun. liūdyja jaib kokios inteligencijos,
turėjo vieną dailiausių pasilink- parapijai.
1
apie 14 dol. (žiūrėk roknndose), o lių rasimą, gerinimą, leidimą.
dėtos
aukos
tapo
sunaudotos.
Juo
bet
ir
parodo,
jog
pas
tuos
žmo

Jčs
ir pamažėli mokslas muzikos
Klenausko;
vyskupas
teikia
kun.
pavasary]
1909
m.
pradėta
sistemasminimų, kokie kada yra buvę
aiškesnes męs, rinkėj^ išduosime tiška kampanija rinkimui aukų va Lietuviškoji visuomene, pedago teorijos XVII šimtmetijie >uvo
šiame’ mieste: buvo tai ’ “Gėlių Kurą. Apie delegaciją pas po nes dingęs yra visoks idėjinių są
leisti, prie progos atmini gai, kaip Lietuvoje, taip ir Ame
aukautojams atskaitas, juo di dovėliams
mo 40-ties metų nuo pradžios liet. rikoje, privalėtų rūpintis, kad tas gana žemai nupuolęs kaip kontVakaras” parengtas Lietuvių Jau- ipiežiaus atstovą Falconi kol-kas ryšio bei draugiškumo pajautimas.
Amerikon
emigracijos.
Pirmutinis
rapunktiškame, taip ir harmoni- '
nėra tikrų žinių; parapijonų Vienas puola draskyti veidą, kitas desnį pelnysime jų tįžsitikėjimą, mass-initingas
nuomenės choro. Vakaras nusi- dar
'
tam tikslui buvo pa fondas nemažėtų, tik nuolat diir
aukos
didinsis.
apdraskytas
bėga
su
skundu
polijoS
styliuose Kontrapunkte, ypač
geidžiama,
kad
jų
norai
išsipil

darytas
Bostone,
berželio
mėn.,
kur
davė dailiai iš visų atžvilgių;
Jau šešti metai, kaip renka likosi aprinktas fondo kasierlumi dintųsi ir stiprėtų, kad su jo pa- XVI Šimtečio, balsai turėjo Il
cijon
—
ir
vienas
ir
kitas
pasielgia
dytų,
bet
daugelio
yra
spėjama,
prie to prisidėjo rūpestingai p. '
gelba, vėliaus, męs galėtume pap. Petras Čaplikas.
mos aukos “vadovelų kankur- Amerikoje
Vasarą 1910 m , užbaigiant aukas rūpinti vadovėlius nevien žemes-' gią vertę ir nei vieno balso meCauzens’o vedamas jaunutis cho kad ir popiežiaus delegatas stos negražiai ir pragaištingai bendram
sams” ir aukos “vadovėliams rinkti, p. Čaplikas išdavė visuome
lodijai nebuvo duota pirmos vierelis, susidedantis iš 22 ypatų pusėn vyskupo, o ne parapijonų. jų reikalui, — tikrai peštukiškai.
nei kuoaiškiauslą iš savo kaslerys- nėmsėm ir. kiek reikės, viduri
leisti”. Atskaitėlės iš renkamų tės
tos. Instrumentalinė muzika tuoKorespondentas
iš
Scrantono
rokundą
(žiūrėk
“
Lietuva",
1910
(ib vaikinų ir 12 merginų), ge
jų aukų atsikriai buvo garsina m.. No. 26). Viso piningų fondui nėms mokykloms, bet, kad ga met labai žemai stovėjo. Dainavi
rai atlikęs visą vakaro progra
surinkta 1615 dol., 80 centų. Iš tų, lėtume leisti ir visokius popuM. Račiutė Kovos 41 nr-yje ap mos laikraščiuose. Kadangi vie atmetus {vairius kaštus, atmetus ne liariškus rankvedėlius, visose mui “solo” vietos tuomet nebuvo^
mą, kuris buvo šitoksai: Vaiž
nok dabar vadovėlių reikalai ta išmokėtąjį Sus. L. R. K. bankinį ček{,
Gimusi nauja dramatiškoji mu*
ganto komedijėlė “Tiktai niekam IŠ LAKE IR MASON PAV., reiškia} jog Kova esanti arti kri300 dol., atskaičius paskolą p. Gab mokslo šakose, mūsų liaudžiai.
po
sutvarkyti,
suvešti
į
krūvą
zika pavedė pirmutinę viefcį
zio: Sąjungos ižde stokuoją tūkriui. sumoje 950 dol., pasiliko 289.36
nesakyk”; “Meilė mums dižaugs. MICH.
ir, nekaipo, užbaigti,.tai aš skai centai, kuriuos tai piningus p. Čap Baigdamas šią atskaitą, turiu listui ir tokiu būdu atsirado dai*
stanties
dolarių,
o
įplaukimų
jokių
mą duoda” — choras; duetas ant
kuokarščiausią
padėką
persiuntė Liet Mokslo Drau- ištarti
tau už priderystę paduoti visuo likas
tolesnel “Fgndo“ globėjai.
piano; “Sudiev, Tėvyne!” — cho Šituose paviečiuose yra, tur ūmu laiku nesimato. Kad palai
draugams
šiame
darbe,
kurie
už nininkai ir muzikantai virtmozaį
menei abelną aiškų visų surink Pirmutinė subsidija ii fondo lėių
Kada atsirado ir virtuozą*r-mukius
Kavą,
M.
Račiutė
kviečia
būt,
didžiausia
Amerikoj
lietuvių
ras; “Pasakyk mano mylimas
Gabrio Geografijai leisti. P. Gab siėmė rinkimu aukų, liet, laikraš
tų vadovėliams piningų stovį, pri p.
rys buvo pirmasai ik laimėjusiųjų kon čiams, kurie gelbėjo išaiškinti nau zikai, tai pradėjo gėrintis i* /pa*krašte” — merginų kvartetas; žemdirbių kolionija. Čia yra 27 kiekvieną draugą paaukoti po vie
tįs instrumentai. XVIII (šimt
dėdamas kartu trumpą darbo kursus, kurs šaukėsi fondo pagelbos,
solo ant smuiko; “Po kalne lietuviai farmieriai;. iš viso gi ną dolarį į sąjungos iždą, pati
Geografijos spauda ir mapų dartmas, dingumą reikalo, draugijoms, ku
peržvalgą.
Račiutė
padaro
pradžią
—
deda
mat, brangiai pareina ir sunku buvo rios padėjo surengti prakalbas, metį davė Europai geriausias dai
lį....” iš M. Petrausko “Kami- lietuvių pirkusių ūkės Lake ir
rasti leidėjus. Leidimas Geografijos
nininkes ir dainininkus vjrtuoskclbtaiaa
if
>
rinkimas
Konkursų
viena
dolarį.
Bet
ar
susiras
tūk

nakrėčio ir Malūninko” — cho Mason paviečiuose yra 60. Kiti
I
1 aukų.
1) SlstematMar ^konkursų atsėjo apie 1000 dol. Męs iš “Fon kalbėtojams.., bet širdingų šir ZllS.
I
|
'
■
stantis
tokių
jau
aukotojų?
O
nedo
Vadovėliams
Leisti
”
skolinome
p.
ateis
gyventi,
ant
farmų
vėliaus,
garsinimas vadovėliams leisti buvo
ras ; duetas ant piano; “Lietu
dingiausia
dėkavoju
lietuviškai
Vokietijoje
irgi
prasidėjo
at

sumanytas pradžioje 1905 m. Su ke- Gabriui 950 dol., o 50 dolarų Union
susiradus,
ar
jau
bus
žlugus
Kovaf
kada
užsidirbs
kiek
piningų
pra

vos gražybė” — choras; melollais draugais tuo sudėjome 100 do City, Conn., lietuviai stačiai nusiuntė Amerikos visuomenei, kuri, pa sirasti panašios mokyklos konser
larų ir pagarsinome konlnjrsą para p. Gabriui be pagelbos fondo. Beto sitikėdama ant mūsų, rinkėjų,
dekliamacija su akompaniamentu dėjimui ant farmos gyventi.- Tos Nieko nespėjame. Lauksime.
Liet Kliubas iš Union City da 1908
vatorijos. Bet Vokietijoj bebu
šymui “Pirmos Bkaitį/mo Kningos”.
ant piano; "Šių nakceli” — mer aplinkinės dar mažai apgyventos,
2) Konkursams pritarė visi Mass- m. aukavo p. Gabriui l0 dolarų Geo taip gausiai ir taip noriai dėjo vo taip išiplatinę sceniški' per
grafijos
leidimui.
Tokiu
būdų
viso
achussetts valsčiaus lietuviai. Buvo
ginų choras ir “Lietuva, tėvynė daugiausiai farmierių yra pran
tą pamatinį akmenį mūsų pra
Geografijos leidimui aukų Ameriko
statymai kaip Italijoj, tat Vokie
Dėl Lietuvos sumanymo įsteigti parengtos prakalbos ir padaryta agi je
cūzų ir kaip kur yra vokiečiai.
. mūsų”.
dinei
lietuviškąjai mokyklai.
sudėta
1010
dol.,
t
y.
apie
2000
Rb.
tacija Lawrence. Surinkta vėl 100
tijoj daininkų virtuozų nebuvo.
d-ro
Šliupo
vardu
amžinąją
sti

Su
p.
Gabriu
męs
sutarėme
taip:
Dabar
pradeda
lietuviai
apsigy

dolarų
ir
pagarsintas
antras
konkur

Paminėjau, kad tai jaunutis
v
Jonas Žilinskis.
“
Fondas
Vadovėliams
Leisti"
duoda
Panašios konservatorijos buvo ir
sas
“
Antros
Skaityme
Kningos
”
,
var

chorelis atliko programe nurody venti, o Eik valsčių beveik jie su pendiją ne labai mylįs Šliupą du Lawrenco lietuvių.
lėšas Geografijos leidimui. GvaranPrancūzijoj. 1794 metuose įkur
•)
P-o
Gabrio
skola
be
10
procento
Draugas
šit
ką
pasakė:
cfja
paskolos
yra
pačios
kningos.
tus dalykus; ir tikrai, susitvėrė visu ąpvaldė, nes jame yra dau
3) Brockton lietuviai <%. sumanymą
Kningos tos bus sudėtos kningynuose bus 1962.73 kp. Su 10 proc. pasidarys ta Paryžiaus konservatorija ir
“
Senovės
Rymo
ciesoriai
vadin

priėmė
su
didesniu
entuziazmu,
nė
jisai, pasidėkavojant p. K. Gilbai- giausia Jietuvių; čia aplinkinės
* p.
davo save kai-kada dievais ir lAvrenciečtal.
Jie W tuo pradėjo Europoje Ir Amerikoje ir skaitysis 2158.73 k
gal pradžią jai davė revoliucijį,
statydavosi sau paminklus, apie rinkti aukas ir pagžrslno konkursą savasčia “Fondo”, kol “Fondas” ne
tienei ir choro mokytojui p. ir pačiame valsčiuje vieta labai
surinks
visus
savo
(dėtus
(
leidimą
kaip
kai-kurie sako. Paryžiaus
kuriuos
manė,
kad
stovės
amži

parašymui “FtzuorinOl ir (sykių) Lie
Couzens, pereitą vasarą ir į trum graži. Valsčiai Sherman ir Shepiningus Ir 10 proc. iškasčlams. Li
nai. Mūsiškis Kurėjų-Kurėjas ir tuvos Geografijos”.
konservatorija
buvo ir dabar yra į
gi, kaip rodosi, susimanė sekti
4) Brocktonlečiai, konkursų aukoms kusios kningos. klišos ir tt pasiliks
pą laiką daug jau atsiekė. Gali ridan tirštai apgyventi, žemė čia
KO
KAS REIKALAVO —
savasčia autoriaus.
paveikslu
visoms
senovės
pavyzdžius.
Vis
tai
pa

tEuropos kongerai
einant,
tuose
pat
1905
m.
pa

ma būtų nurodyti šiokią tokią ir brangi, tai lietuvių mažai yra ir
Vadovėliams, leisti fondas globoje
rodo, jog d-ras Šliupas nėra mū garsino savo vardu kitą konkursą,
TĄ
GAVO.
servatorijoms
ir
jlaigu
fiįitosj kon
Mokslo
Draugijos.
Berželio
mėnesyje,
sų gadynės žmogus. Atsimena parašamui “Populiariikai paradytos
• silpną choro pusę, bet reikia daug tie pats išsimėtę tarp kitokių
1909 m., laiške rašytame p. Tam. žiservatorijos
dabar
skiriasi
nuou
me,
kartų
pavadinome
j|
astuo

Lietuvos
Istorijos
”
.
kas atleisti jauniems daininin tautų. Lietuviai čia atsirado 1907
nioliktojo šimtmečio “filosofu”.
5) Vardu Brocktono apygardos lie linskiui, patariau veikenčiamjam kon
Tik ką užsimezgus. Lietuviška Paryžiaus konservatorijos, tai tik
kursų
komitetui,
kad
susineštų
su
Tas
tiesa,
kad
jo
tikybinės
pa

m.
Dįbar
jie
sutvėrė
“
Lietuvių
kams, besimokinantiems tik at
tuvių 1906 m. kun. M. Pėža “Vil
Ir
žiūros siekia Voltaire’o ir Rous- niaus žiniose” pagarsino konkursą Mokslo Draugija ir persikeistų { "Va Konservatorija žada eit visai sa menkomis smulkmenomis^
IL Mieris jos
liekamų^ nuo sunkaus darbo lai Ūkininkų DratiĮ
seau laikų, bet ambicija, garbės parašymui
“Chrlstomatljos”
arba dovėlių Leidimo Komitetą", o, jai ga votiška vaga, skirdamos nuo sa Italijos konservatdrijos<|riiriĮi >s<lajieškojimas ne tik Nerono, bet •Trečios Skaitymo Kningos”, bet ka lima, kad susijungtų su Mokslo Drau
ku ir neturintiems mokytojo, ku — supirkti brangesnes žemdir
— kur tau! — Nabuchodonosoro dangi tuo laiku kun. Pėža išėjo iš gija. Kitame laiške, rašytame p. Ba vųjų seselių. Josios tikslas — bar tankiausiai vaidinasi £oll ■gįjoris suprastų mūsų gražių dainų bystėj reikalingas mašimas. Drau
gadynės!”
Brocktono, tai lėšų pilnai tam kon sanavičiui, maldavau Mokslo Draugi eit su bendruoju visuomenišku mis, perkeitė programą sulig
kad vadovėlių leidimo reikalus
dvasią ir galėtų viską išaiškinti govė susideda iš lietuvių ir Šeri
Nors Draugas sakosi ne iš pa kursui, rodos, nesurinko (žiūrėk že jos,
ir fondą paimtų savo globom
progresu, su beaugančiais vi suo Paryžiaus konserėatorįjo^. i
miau).
ninkų.
Nupirkta
viena
20
arklių
mokiniams jiems suprantamoje
vydo taip rašąs, bet juk iš tokio 6) Wbrcester’y pradžioje 1906 t*., Komiteto posėdyje 30 d. rugsėjo
Principe Paryžiaus? konservą- Į
pajiegos šianpjūvė mašina; pas rašto ne ką kitą galima matyti. atidarant &-to Kazimiero salę, buvo 1909 m. Mokslo Draugijos vedėjai meniškais reikalais.
kalboje.
nutarė paimti vadovėlių reikalus { sa
kitus,
torijos
yra — sutrikt ar dainavi
Pas
mus,
kaip
ir
pas
-parengtos
prakalbos.
Laike
prakalbų
Teko girdėti, kad choras mano kui pirks kuliamąją, grūdams mal Užsispyręs gnaibyti šliupą, Drau padaryta rinkliava atnešė 75 dola- vo rankas, apie ką dr. J. Basa
gyvo
me,
ar
žaidime att kokio ijnstruviskas
išplaukia
iš
rengti panašius vakarėlius tan ti malūną ir mašiną kelmams lup gas temato jame tikybinį priešą, rus. Tais piningais buvo pagarsin navičius, Draugijos (galiotas, man
urėdiškal pranešė. Mokslo Draugijos visuomeniško
mento ar kompozicijoje pilniau
Reikareikalo,
tas,
vardu
Worcee<*rio
lietuvių,
šeš

kiau. Nėra abejonės, kad tai at ti, sėjamą mašiną, javams pjauti bet užmiršta apie jo nuopelnus tas iš eilios mūsų mokykloms va valdyba iš savo narių paskyrė tam
lingi buvo mūsų tautai ar- sią išsilavinimą, padaryt virtuozu.
neš namežą užsiganėdijimą seran- ir rišti mašiną. Mašinos tos bus tautai — Šliupas-gi yra mūsų dovėlių konkursas, parašymui “Arit tikslui admlnistracljinę komisiją, (ku
rią
(ėjo:
Dr.
Basanavičius,
dr.
Jrg.
tįstai — atsirado konservatorija; Rosijos gi konservatorijos sten*
”.
toniečiams, turėjusiems iki šiam
aušrininkas ir už visus darbščiau metikos
J) , Bostono lietuviai, minėtinai šlapelis Ir kn. J. Tumas. Senasis reikalingas pagerinimas abelno giasi duot kiekyįęaam su muzilaikui vien “lietuviškus balius”, riams kaip ir ne nariams. Pel sias tautos dirvoje darbininkas, draugystė ft-to Petro ir Povilo, pa konkursų komitetas, pranešimu ra
vjnimu
ihirtiu įi ir abclną
vasary} 1906 m. parengė prakalbas, šytu Mokslo Draugijai 26 d. VII, mūsų būvio, mūsų gerovės, — kališkuoju išlav
kurių pasisekimas ar nepasiseki nas eis šerininkų naudai, kurie Jai rinkties amžinajai stipendijai kurios
atnešė pelno 50 dol. Tie pi 1909 m., konkursų dalykus likvidavo, steigiama amatų mokykla; vis išlavinimą. . V<’c kieti jote .'įtsirao
senasis
kasierius,
p.
Tam.
žilinskis,
mas priklauso nuo to, kiek alaus nupirkimui mašinų piningus su vardas, tai tik šliupo yra tinka- ningai buvo pavesti konkursų naudai
perdavė
Mokslo
Draugijai. kas dygsta nuosekliai. Kas bus do konservatorijos
ijbs pradžioje
pradži<
XIX
ir. vardu Bostono Metuvių, tapo pa kasą
yra išgeriama pas barą ir šo dėjo. Prigulinti į draugovę, apart miausias.
garsintas
konkursas
parašymui Mokslo Draugijai persiunčiau ir aš taisoma reikalaujant visuomenei, šimtmečio, Ros
P
‘
įjoję
prašlii
liukus
niniuose kambariuose.
Tokių to, mokės dar 50c. mėnesyj ir
“Trumpos LietuvUkss Gramatikos" da buvusius pas mane konkursų pi
iimtimerin
ningus, taipgi ir Brocktoniečtai su tas
turės pasisekimą; kitaip pusei XIX šimtmečio.
— 100 Rb.
vakarų, kaip tasai, kuriuose mū gaus ligoje pašelpą po 6 dol. seTaip Massacbussetts valsčiuje kon tvarkė savo tHjų žadamųjų konkur būti negali.
Konservatorijas,
sulig rjeikalo,
Kame
buvo
koks
rokundas, darinko kiek-tiek trūk
rą jaunuomenė galėtų dailiai ir vaitėj, ir tai narys tų piningų
Viltyje kitą syk ėjo skyrius kursams piningus berenkant, rodo sų
stančių piningų ir persiuntė jūos nors reikalavimas anksčiau, anks- keitė būdus mokinimo ir lavi
si
žiemą
1905
—
6
metais,
buvo
su

- padoriai pasilinksminti, mes lau negaus, į rankas, tik jam su Kalbos dalykai. Vedė jį K. Būga, rengtos prakalbo* Brooklyn, N. Y. Mokslo Draugijai. Mokslo Draugijai
T“
konsefviskas ir apsireiškė. Pa- nimo mokinių. Ktiomet
kiame ir daugiaus. Tuokart gal sirgus, jo laukas bus išdirbamas. dėdamas jan vien medžiagą kalbos Po triukšmingų prakalbų ir disputų, persiuntė ir p. Čaplikas visus liku čiau
namai”
sius
pas
jį
“
Fondo
Vadovėliams
Leis

vatorijos
“
prieglaudos
vyzdin,
Italijoj,
Neapoliuje,
XVI
padaryta koiekt* atnešė 107 dolarua.
Dabar draugovė skilo į šakas. tyrinėjimams. Sis skyrius tūlą Tie
susimažins girtuokliavimas, gal
piningai didumu balsu tarta ap ti” piningus ir kartu su ,kn. J. ;žl- — XVII šimtmečiuose buvo jau Italijoje užsilaikydavo tik (iš gie
atsiras pas mus pamėgimas savos Vieni reikalauja, kad būtų sutver laiką buvo apleistas, dabar nese versti sbelnai pradinio mokslo Lie linskiu, {galiojo Mokslo Draugijų
keturios konservatorijos, dojimo mokinių bažnyčiose, tai
naudai. Iš tą piningų manyta, rinkti "Fondo” paskolas ir neplau net
dainos, o podraug su tuo gal su ta parapija ir kad būtų pastaty nai vėl įvestas. Tik dabar į jį tuvoje
reikale, pridengi konkursų komiteto kusias da iki to laiko { "Fondo” kasą Konservatorija, kaip sako už- jos tik ir buvoi prieglaudas navlaikysime . ir mūsų jaunuomenę ta koplyčia. Medžių savo turim, rašo A. Smetona. Deda nebe me susivažiavimų kaštus, dapildyt nepil dovanas.
surinktus konkursus ir tt Pi Toklu būdu Liet Mokslo Dfaugija vardijimas “Conservatorio ” nebu mais. Kuomet prasidėjo joperos
nuo ištatitėjimo, gresiančio jai iš o medžiams piauti mašina irgi džiagą, bet pamokslus iš semazio- nai
arba,
geriau
sakant
“
Administracijiningai tie ligą laiką gulėjo pas kun.
prasidėjo reikalavimai Solisčių
>lisčią
yra, tai nesunku būt butas iš logijos srities. A. Sm. nėra kal Varnaglrį, .kurs vėtląus, 1908 m., pri nė Fondo Vadovėliams Leisti prie vo tai įstaiga tokia, kokia ji
visų pusių.
Draugijos
Komisija"
pasiliko
ir
solistų,
tuomėt
atsirado
moki
Mokslo
yra
dabar,
bet
tai
buvo
prieg

juos p. Tam. AUlnsklui ir tie
Neprošalį būtų paminėjus, kad pjauti. Bet kiti to nenori. Tai bininkas, semaziologijos pagrindų siuntė
piningai Ūpo pridėki prie abelno# vienatine paveldėja viso “Konkurso” laudos įstaiga, kurioje drauge bu niai, kurie už mokslą muzikos
ir "Fondo” turtų.
\
lietuvių jaunuomenė privalo or nežinia ar lietuviai farmieriai nesučiuopia, taigi tiek, ir tevertas konkursams suomis.
iktų ptntnpų.
Atskaita M surinktą
piningų. AuAu vo mokinama ir muzikos. Pana jau piningus mcjkėjo ir tolįiu bū
Europos Konkursų Komitetas ir
ganizuoti chorelius visose dides įsteigs savo parapiją, o gal dėl atnaujintasai skyrius. Aiškintųjų teisėjai.
___
ifij
konkursams
ir
kos
sudėtos
vadovėli
Iki tob rietuvių kalboje,
šiose įstaigose buvo mokina du pradėjo tosi įstaigos ‘keistis
nėse kolonijose; tuokart kelių ar jos užgims nesutikimai.
orią, nebuvo veik piningai “Fondo Vadovėliams Leisti“,
iki šiol žodžių (ant, stoka, atsa-. apart kelių ele
vienų
tabelę,
išeina
taip,
suvesti
(
ma ir kitų mokslų ir ama į grynai muzikaljškas įstaigas, ta
tikslu garslLaikraščių ateina tik 12. Tai kęs, susitverti prisiųsti) prasmė jokių vadovėlių;
timų miestelių chorai galėtų sau
rengti Hetu- Kasieriui p. Tarnui tilinskiui, Kauną tų ;
nimo konkursu l
į kitokius mokslus ir po turtingesnės, pakeitė ir vardą,
pasiųsta'.
pasisamdyti lietuvį mokytoją, nedaug, nes farmeriai turi dau- paduota tik vienpusiškai ir dargi viškoms mokyklą
p Lietuvoje,
\ (
žilinskis
1908
m,
paamatus
buvo net daugiau dar tapo kollegija arba liceumi.
Kn.
J.
as
mokykir Amerikoj
kas pagelbėtų gerai ir tinkamai giau laiko juos skaityti negu su pretensija galutinos tikrybės, o Uip
------- B. . I-os SĘattyIr kitokius siunčiau -premijų
loms skaitymų
Prancūzų
revoliuciją
pradėjo
pa

atkreipiama
atydos,
negu
"*
~
“
i
oramokti mūsų dainų, rištų į miestų darbininkai,' nes neturi juk ypač semaziologijos srityje su vadovėlius. Tt
buvo, kad mų Kningos, 100 dol., Rubliais 194.33
m. paKn. J. Žilinsku 1908 ~
muziką.
Vėliau įsteigtos pa- matą naujam konservatorijos būrašime
vadolletuviškiejie
Farmeris.
;rūvą jaunuomenę ir gaivintų jo smuklių.
panašiomis tikrybėmis reikia labai vėlių išdirbtų
metodą, ir siunčiau premiją^ II-os SkaityPrancūzų respublika sut- j
194.33 našios Siaurinėj Italijoj mokyk du i.
je jau nykstančią tėvynės meilę.
olat gerintų, mų Kningos, 100 dol.
atsargiam būti.
kad tuos vąaoy
vėrė
naują
typą muzikališkos mo- '
Brocktonlečiai
1908
m.
Geo

los
vadinosi
“
Ospedale
”
,
tiesiog
ėlių rengėjai,
Mislla buvo, k
ČionĄįkščio choro yra manoma
tusi ant iš da- grafijos konkursui .................... 194.33 prięglaudų
rašydami, netie
I
kyklos
—
mokyklą valdišką, ša
namais,
bet
'
savo
Brocktonlečiai 1908 m. Liet.
kreipsies į Pittstono, Wilkeslies persenusio, ■ dtt”*8 naujo, bet
IŠ PEABODY, ,MASS.
Istorijos konkursui...................... 57.86 tvarka ir būdu mok&iimo nei kiek lies globoje bei priežiūroje ir ša
mažai
išlavinto
<doWlių
rašime
sisBar^-e ir Plymoutho jaunuomenę,
Kelehis (N41) aiškiai pasisako temo slavų (rŪsų ir lenkų), kiek ant Brocktonlečiai 1910 m. Liet.
nesiskyrė nuo konservatorijų. lies lėšomis įkurtą. Veikėjai dikad viršiaus paminėtąjį projek Lietuvių yra čia šimtas su vir platinąs bedievybę, nes su tikėji sistemo, priimTO vtkarlnių Uutų Istor. konkursui per p. Grigą 100.00
Iš
Brocktono
1908
m.
kn.
Tokios konservatorijos atsirado, tižiosios Prancūzų revoliucijos
(anglų, vokiečių, prancūzą), kad taip
tą įkūnijus.
šum. Tame skaitliuje yra daug mu nieko negalima gero pada parengti
vadovėlikl tikiu Hetuviškom- Pėža (? Christomatijai) .... 100.(M) ir gi apsireiškus reikalui: baž svajojo padaryt žmones protin
8 šio mėnesio pas drą Šliupą blogai besielgiančių ir tų blo ryti žmonijai. Eidami į minias sloms mokykloms Lietuvoje ir Ameri Iš Bostono 1908 m. per kn.
J. žllinskt Gramatikos konkur
nyčioms reikėjo daugelio daini gais ir,laimingais pridėdami gykoje.
buvo susirinkę keliolika ypatų gųjų skaitlius auga, o gražiai be su bedievybe, sako:
Pradėjus skelbti konkursus tuoj pa sui (dal{) ...................................... 25.00 ninkų ir muzikų, tai ir panašios, A^nimin ir abstraktiškai teoKn. J. žilinskis reikalams pa
ir sutvėrė tačiaus atgaivino Lie slegiančių nedaug. Yra čia to
“Męs nelnam dėl pelno. Męs sirodė, kad vadovėlius mūsų mokyk
dalykus.
Įkūrimas
einam j minias naikinti paskleis loms gali parengti tikUt Europos aukavo .... ................................ • • 25.00 konservatorijos, tapo įkurtos triū retiškus
tuvių Laisvamanių Susivienijimo kių, kurie jieško visur progos,
Brooklyne surinktus 107 dol.
tus jūsų (kuningų) tikybinius lietuviai, kadangi Amerikoje liet, mo
su daugiausiai kuningų, ir po jų valdiškos konservatorijos ir išdirkn.
Varnaglris
prisiuntė,
..
205.50
kuopą. Prisirašė 14 ypatų. Kuo kad kitą galėtų sumušti, arba
prietarus; einam ragint žmo kyklos tuokart da visai menkai stoNorvroode Fondui surinktus
globa jos buvo. Nors buvo Ne bimas programų buvo pavesta
nes prie mokslo, einam aiškint. vėjo, ir tikrų pedagogų-moklntojų ten
pai ^atgijus, laukiama šį rudenį bando ir kišenius kraustyti. Vie
Jog kas vakar buvo geru, tas velk nebuvo. 1M5 metais buvo gir- 14 dol. pridavė kn. T. žilinskis 26.48 apoly)
viena
konservatorijat šviesesniems ir protingesniems
p. Tarnas žilinskis pridėjo
ir žiemą iš jos ir darbų. Prie ną kartą vienas iš neramiųjų
šiandien jau nebetinka, nes tem- dėt, būk Lietuvoje susitvėrusi Mo
procentų už laikomus piningus 15.00 įkurta vardu di S-ta Maria, muzikams tolakinės Prancūzijos.
pora
mutantur
et
nos
tn
illis.
”
kintojų
Draugija.
*
Męs
amerikiečiai,
darbo jau pradedama ruošties. išsitraukė revolverį ir pasitikęs
di Loreto vieno vargingo kur Jie, sulig tų laikų, suprato geKad ir atvirai, bet gana pavir ‘norėjome, kad t* draugija paimtų { Viso labo p. Tam. Žilinskui
Taip ant (16 spalio rengiama kokį kitą vyrą, revolveriu grū
rankas visus konkursų reikalus.
prisiųsta .......... Rb. 1134.83
piaus, kuris po apgulimui Ne. riausiai abelnus reikalavimus toj
šutiniškai, kai dėl vieno pirmuti savo
Pora
kartų
buvo
kreiptasi
(
Mokin
pirmos šį metą prakalbos pami modamas, liepė rankas iškelti, o
p. Tam. žilinskis iimokėjo: apolio 1528 m. per Lotreką surin
meno srityje ir juos gerai apnių aiškaus pasisakymo — per toją Draugiją, bet toji nieko neatsa Kasierius
Ksav. Vanagėliui laimėtas
nėjimui sušaudymo Ferrero (13 kiti j ieškojo, ar jis neturi kokios
Pasirodė, per silpna beesant
■
rūpino.
•
J
konkursas
už
I
skait.
kningą
97.16
ko
vaikus
ir
sutaisė
taip
vadina

silpna.... Ypač, kad dar tokia kė.
Reikėjo pažadint Lietuvos visuome
spalio 1909) ; po tam kas nedėl- kningos ar laikraščid; Mat, jie,
nę, kad sutvertų tam tikrą komite ■ Lad. Laumianskiui už II 27.16 mą, pagal anų laikų, konservato
aiškiausia
neteisybe
pasiremta,
XVI
šimtmetis,
tai
buvo
laikai!
dienis manoma skaityti lekcijos kaip velnias kryžiaus^ taip bijosi
tą. Išties, konkursų komitetas buvo skaitymų kningą ......... ;••••;•
riją. Mergaitės muzikos tuomet: didžiausio išsivystimo kontraJ
Pr. Daugirdai už Aritmetiką
kaip ši:
sutvertas 1905 m. I j{ {ėjo pp. —
su stereoptiškais paveikslais iš
. 194.33
(pilną
premija)
..................
.
Tarnas
žilinskis,
kn.
J.
Tumas,
po

dar
beveik nebuvo mokinamos,, punkto. XIX šimtmetis, tai virK
“Parodykit — sako, — gerbia
p. J. Gabriui už Geografiją 97.16
historijos, kultūros historijos, as net per daug varto. Mat velnio
mieji, ką nuveikė žmonijai ku- nios — Fel. Bortkievičienė ir Ona
nes
dievnamiuose
jos negiedoda■ tuozų dainininkių, dainininku ir
J.
Tabeliui
už
vertimą
Geogranlngai? Nieko, absolintiikai nie- Pleirytė-Puidieiiė. P-as T. žilinskis
97.16
tronomijos, geologijos, paleonto kningos į bedievį, jų nuomone,
tapo paskirta* k**leriumi.- Apart to *n Visokį reikalai ir išlaidos
vo, tik ačių paujam meno sritije: instrumentalistų šimtemetis. 3A*
ko, aparf. blėdies” (mūsų
Burtininkas.
logijos, draugijinių mokslų ir Lt.: negali paversti.
1906 m, laika pirmojo Mokslo Drau- braukt*'

IŠ LIETUVIU UIKRASčIŲ.

spėja insitaisyti kape/ Chiniškos laidotuvės
doma
Buvo
nukreipia- kurie turi daugiau panašumo į
S. K. Krukovskaja.
Ina i solistus ir dėlto pla- operą, .mažiausiai turi pasise
tai tikra pragaištis ir tankiai ant jų apver
čiai įsivyravo opera su savo kimo.
čiama pusė turto.
Ciniškieji kapai kasama ant kalvų it
arijomis ir tt. Simphoniškai mu
Kaip minėjau, dabartinėje ope
Su Paveikslai '
augštumų, neaptvėriama jokiu aptvaru. Chizikai nebuvo daug vietos ski roje solistų virtuozų gali ir ne
nijoje ant kiekvienos augštumos sutinkama
riama ir simphoniška muzika bu būti, bet turi būt pastatytas bal
okslininkams
visur nedidelės py lįs, arba rakstai padkavos
vo antroje eilėje su visais sa sas, geras muzikališkas apskri Parašč, bendradarbiaujant kiti)
Dangi^kosios ciesorystės gyvenimo ir
vais nariais ir su jos vadovais — tas išsilavinimas, dramatiškasis
išvaizda.
Ant kiekvieno raksto niūkso gra
• papročių vaizdeliai. ?
kapelmeisteriais. . '
nitinis akmuo su numirėlio vardu, jo pa
aiškumas ir reikšmė, Rusiškos
įme,
Teologijos profesor.
Su paveikslais
laidojimo diena ir metais. Aplinkui rakstą
Skonis visuomenės ir pažiūros muzikos .tėvas buvo Glinka ir
yra pritaisyti suolai vėlei pasilsėti. Visa Chinusikreipė vienok kiton pusėn su jo padėtas pamatas palaikomas
Vertėj.
Laukis
Verte J.
nija nudėta tokiomis kalvelėmis, vietomis gi
įsikurimu Vokietijoje įvairių mu iki šiam laikui rūsų kompozitodar guli rakstai, kurie laukia savo eilės.
zikališkų draugijų ir draugijėlių, rių. Iš dalies ir rūsų muzika
54. ŽVILGIS Į DABARTĮo taip gi ir kitose Europos vieš- yra po įtekme muzikališkų WagKas metas gegužio mėnesyje lankytojai
Tarp
chinų
yra
taipgi
40
milijonų
maho

Hurgronje, Mekha
A’ust^tuntimo raitai. A.) Arabija.
patysttėse. Vokietijoje tokios mu- nero dramų, bet rūsų operoje (2 tom.
baltai
apsitaisę — ženklas didelio gedėjimo —
Burkgardt. metonų ir koki 2 milijonai krikščionių. Krikš- i
litus stg.
su paveikslais, 1888—89). Apie
1830-31), beto čionių yra taip mažai dėlto, kad chinai tvir- ineša ant kapų ir į atmintinius šventnamius
zikališkos draugijos stengėsi iš vis gi stengiamasi suteikt žymią Notės on the Bedouins and Wahabys (1813,
1867-48) , Ledi Blount,
aprašymai kelionių Palgreva (vokiečių
kelt aikštėn užmirštus veikalus vietą ir arijiniam giedojimui.
tai laikosi senovės ir nenoriai leidžia prie Ikvietkas, vaisius ir kitas dovanas. Tai yra
Doughti ir k.
°
B)
Apie
kitas
sunnitų
Azijos
ir
Afrikos
SalisĮ
ii
Hendelio ir Bacho, taipgi ir kitų
Lietuvių muzika tuom tarpu
E)
_____________ , _ ___________
.
. savęs krikščioniškus misijonierius.
Visi chi- ]pavasarinė šventė — numirėlių atminimas.
parašytų, remianties kelionėmis apsipaiinimtij su islamu, turi didžiausią
kompozitorių XVIII šimtmečio. išsireiškė didesniame veikalėlije svarbą
Švenčių pas Čhinus abelnai yra nemaža.
nhi
atsižymi
niekatikybe
:
jie
tiki
į
visokius
actount o
o f the
sekanti: Lane, An account
off the manners and ('uitoms
rustoms of
Visuomenei gi prijaučiant vei — tai vieno akto operoj “šie modem Egyptians (2 t 1835), vokiečių kalbon išverstu Zenkero (3 tom. lėmimus, į laimingas ir nelaimingas dienas, į Po sunkiam ir beatlaidos darbui chinai mėg
--— —
- — ......
a •v
kimas muzikališkų draugijų ap napjūtė” M. Petrausko. Tuomi 1836). G.'Gamberi,' Reisen in Mittelasein (1864). To paties. Der Islam piktas dvasias, negeras akis ir prie kiekvienos 1sta pasilinksminti: vieni eina į teatrą, kiti eina
im 19 Jahrh. (1875).
Apeipažinimui su mahometonais Chinuose P.
ėmė visus pakraščius Vokietijos mažu mėginimu stengtasi užimt 1Dabri
Kometos, sau- imuzikos klausytis ir šokėjų pamatyti, treti lo
de
Le mahomėtisme cn C-hinc et dans le Turkestan pasipynusios progos žynauja.
____
„ Tarsan,
______ ___
ir ant estradų galėjo neretai pa vietą tarpe senųjų operų ir mu oriental (2 tom. 1878). Malajiikame salyne: L. W. K. Van-den-Berg. lės ir mėnesio užtemimai niekatikiams chinams sią iš kaulelių ar iš kazyrų. . Chinai baisiai
Hadhramout et les colonies arabes dane l’Archipel indten (1884).
sirodyt milžiniški chorai ir or- zikališkų dramų naujasnės ga Le
Perkūnija, žaibas ir ledai yra mėgsta lošti kauleliais ir jaisiais pralošia savo
C. Snouk Hurgronje. De Atjehers (1893-94). C. Poensen, Rrieven over lemia nelaimę.
kestros, kokių aukščiau nieks ne dynės. Stengtasi vienok, kad vi den Islam uit de Binnenlanden tan Java 1886).
laikoma dievo rūstybe. Pats ciesorius, atsi turtus. Visuose dideliuose miestuose pas juos
Marokoje: O. Hoest. Nachrichten von Marokos und Fes (1781)/
matė, negirdėjo. Toksai masinis sas ansamblis: solistai, choras
Algerijoje; Rinn, Maraboute-et Khouan, Ktude sur Islam en AlffMe tikus reikalui, kreipiasi prie dangaus su mal yra įtaisyti lošiamieji namai, kur žmonės be
pasirodymas dainininkų ar muzi ir orkestrą būtų viena vienata (1885). Sudane: Orwalder, Aufstand und Reich dės Mahdi in Sudan da, prašydamas lietaus ar giedros. Namuose tikslo savo laiką praleidžia.
kantų ant estrados, atkreipė vi būtų persiėmę vteffir- dvasia (1892). Slatin-Pa&a, Feurer und Schwerf im Budan (1896).
Ypatingu iškilmingumu atsižymi Naujų
C) Persija ir Babidai:
De Rabino, Les religtons et les phi ir šventnamiuose pas chinus yra įtaisyta melssuomenės domą ir tai visuomenė išpildyme.
Pasilinksminimai ir žaismės
losophies de l’Aeie centrais (1865). E. G. Brown, A. year amongst tynės su altoriais ir visokiuose gyvenimo at metų šventė.
pamėgo ne mažiau, kaip ir so Visame kame yra siekiniai, tai the Persians. To paties — A traveler's narrutive vritten to illustrate sitikimuose jie kreipiasi prie savo stabų, prieš traukiasi daugiau kaip dvi savaites. Sankro
the episode of the Bab (2 L 1891). To paties, A new historp of the
listus virtuozus.
yra jie ir muzikoje.
Šių Bab (1893). Apie Indiškąją Britaniją: Garcln de Tassy. Memoire sur kuriuos degina lazdeles iš kvapsningų ir svai vos visos yra uždaroma ir išpuošiama daryBethoven buvo pagerintojas ir dienų konservatorijos, muzikos les particularitčs de la relipion musulmone dans l’lnde (1869). Slg. augi- ginančių dalykų. Žynavimui -jiems tarnauja tinėmis kvietkomis. Mandarinai ir kiti virši
tame laike užbaigtojas klasiškų mokyklos turėtų atkreipt į tai čiau privestus veikalus apie iilamą. —
ninkai vienas kitą aplanko; šituo laiku daro
Mahometonų skaitlius dabartiniame laike, siekia iki margos lazdelės, kurias jie sumaišę išpila iš ma visoki būrimai. •
formų instrumentalinės muzikos. savąją domą ir stengtis eit vie
puodelio;
išpuolusi
raudona
lazdelė
—
pagal
> Vienok ir jo vėlesniuose veika nu keliu apskritais visuomeniš 175 milijonų; vargiai tereikia minėti, kad šita skaitlinė tik jų ženklinimą — reiškia džiaugsmą, balta nu
Penkioliktą dieną po Naujų metų yra da
nedaugeliui šalių priklauso, k. v. rusų viešpatybei ir bri
luose rodosi jieškoma nauji ke kais reikalivimais.
roma
žibyklų šventė. Namai yra išpuošiama
liūdimą.
liai prie naujų muzikoje formų.
Sekant istoriją aišku, kad vis tiškai Indijai sulyg maž-daug tikrų žinių. Bet mahome
margomis popierinėmis žibyklomis, kurios va
Šitose
melstvnėse
pas
chinus
stovi
lente

Koloritą muzikon įnešė roiĄantiš- kas keičiasi, taigi keičiasi ir įvai tonai nepadaro vienos čielybės, jie skiriasi į dvi dideles lės su nabašninkų vardais; sulig chinų tikė kare yra sužiebiamos; ant šitų žibyklų būva
ka orkestrinė kompozicija. Kla rios rųšies mokykloe bei kon grupas: sunnitišką ir šiitišką. Tūlos sektos, kurios, griež jimo čia gyvena jų mirusių prosenių vėlės, parašyti mįsliai ir vaikščiotojai praeidami tu
siška muzika nesuprato to įvai servatorijos. Bet dar yra ir šian tai sakant, nepriklauso nė prie vieno, nė prie kito skyriaus, kurių jie bijosi ir kurias jie gerbia; jie at ri juos įspėti.
rumo orkestroje, kokį suteikė ro dien mokyklos ir konservatori yra teip nežymiomis, kad męs čion skaitome bereikalingu neša joms maistą ir teiraujasi pas jas- visuo
Su ypatinga iškilme yra švenčiama pas
mantiška kompozicija. Roman jos, kurios tiesiog ignoruoja vi kreipti atidžią į jas. Didžiausias sunnitų centras yra as- se svarbesniuose gyvenimo nuotikiuose.
chinus jungtuvės. Pagal chinų tikėjimą ne
tiškoj muzikoj daugiau buvo vie suomeniškus ar abelnus reikala maniškoje viešpatvbėje, prie kurio priklauso Afrika su
Chinai tiki, kad jaigu žmogus yra palai turėti šeimynos ir numirti bevaikiu yra didelė
tos individuališkumui kompozito vimus ir daro savaip. Tas ne- Aigiptu^ šiitų gyvenimo vieta apsiryboja Persijos ir Bri dotas sulig visų taisyklių, tai jis pasiliks gy nelaimė, kadangi numirus nėra kam atminti
riaus, nes ji nereikalavo tokio naudinga nei visuomenei, nei gi tiškosios Indijos rubežiais.
ir numirėlio vėlė neranda sau ramybės. To
Apie sunnitus daug šnekėti nėra kas: kaip apeigi venti savo vaikų namuose. T odėj jie didelę dėl chinas vos sulaukęs dvidešimties metų
prisilaikymo formų kaip klasiš- likimui pačių konservatorijų,
svarbą priduoda šeimyninėms apeigoms. Lai
• koji muzika.
Šiandien jau reikėtų daugiausiai niame įstatyme, teip ir dogmatikoje, jie mažai nukrypo nuo dojant, ypatingai tėvą, vaikai visokiais bū tuojaus veda. Paprastai iki jungtuvių dienai
Klasiškos operinės formos su rūpinties apskritu išlavinimu taip pagrindinių padėjimų kurių kadaišia laikėsi įvairių apeigi dais turi apreikšti savo nuliūdimą. Vyres jaunikis ir nuotaka vienas kito nepažysta.
silaukė savo apogėjaus operose gi ir muzikoje. Priverstinai so- nių mokyklų galvos: Al-Ašari ir Gaccali. Daugelis krikš nysis sūnus, svarbiausias įpėdinis ir šeimynos Mergą sūnui išrenka tėvai ir daro sutartį su
Mozarto. Bet ir oplepi pradėjo lis.tų virtuozų neišdirbsi, bet ap čioniškų autorių, užsiėmusių islamu, perdidelę svarbą davė galva, numirėlio vardą turi užrašyti ant At josios tėvais. Jie taipgi teiraujasi pas žynį,
keistis; operoje, susidėjusioje skritai išlavintieji muzikai labai šitai aplinkybei, skaitydami ją islamo sužiedėjimo ir net mintinės lentelės, išskaityti jo dorybes, ap ar susijungimas bus laimingas ir kokio mė
.daugiausiai iš arijų ir duetų ir pageidaujami ir jie mūsų kultūriš jo* kultūriškam vystymuis priešingumo priežasčia. Teisy smilksti jo šešėlį smilkylu, aprūpinti jį pa nėšio kokia diena bus laimingesnė jungtu
. retkarčiais ansamblių, nuo pu kam pakėlimui daugiausiai prisidė bė, kad mahometoniškos tautos apskritai, jau daug meta- sidabruotais ar paauksuotais popieriniais pi-- vėms. Po to jaunikis ir nuotaka duoda vie
sės XIX am. užėmė svarbią tų. Jaigu gims genijus, tai jo mo šimčių tam atgal, inpuolė į stovulio padėjimą, bet šito ap ningais, drabužiu, arkliais, tarnais, džonko- nas kitam dovanas ir išsiuntinėja pakvieti
<
vietą dramatiškoji scena, su kykla neužsmaugs, bet padės grei sireiškimo priežastys gludo ne islame, i
mus į jungtuves. Vestuvių dienos vakare
Antgalo ir pas sunnitus nebuvo pilno apsistojimo nuo mis, padirbtomis iš popieros; jis jį turi aprū nuotaką aprėdo geriausiais parėdais, apipuosidedanti iš recitativo ir arijinio čiau išsivystyt. šiandien reika
pinti visa kuo, ko jam aname pasaulyj ga
giedojimo, neprisilaikydama iš linga gamint muzikus operoms Ašari ir Gaccali laikų. Viena, mahometoniškasis mokslas lėtų prireikti. Gedėjimas traukiasi trejus me šia ją auksu, brangiais akmenimis ir kviet
dirbtų formų ir tam tikros už t. y. daugiausiai pageidaujami visur stipriaus įsigalėjo, arba , geriaus sakant, prisitaikė tus. Tankiai atsitinka, kad per tą laiką savo komis ir neša į jaunikio namus anjt rau
baigos. Tokion srovėn priklau operoje toki, kurie visą veikmę prie vietinių sąlygų. Iš šito išeina, kad nors visur oficia- tėvo kūną sūnus laiko pas save namuose, die donos nešyklos, apsiaustos muzikantais). Jau
so Wagneras ir jis dar toliau gali perstatyt vienybėje su ki liškai yra pripažinamas vienas ir tas pats apeiginis įstaty ną šalę karsto sėdėdami ant suolo, o nakčia nikis laukia nuotakos geriausiame savo name
joje nuėjo, atmesdamas visas bu tais muzikais. Kas link daini mas, sulyg Abu-Chanifo, Maliko, ar Šafei apeigos, bet gulėdami ten ant ragažės. Per tą laiką jie kambaryj. Nuotaka įėjusi tan kambarin sa
vusias formas išdirbtų arijų, du- ninkių ir dainininkų — tai iki praktikoje visur pastebiama maž-daug žymus nuo jo nukry nei vyną geria, nei mėsą valgo, nei lankosi vo jaunikiui žemai nusilenkia. Čia jis nuima
t etų ir užvaduodamos tą viską šiam laikui konservatorijos ne#- pimai, suvesti kodeksan po vardu Urf, Ądat ir tt., ir į susiėjimus. Geriausia dovana sūnaus tė jai nuo burnos šydą ir pirmu kartu pamate
dramatiškaja scena.
rūpina padaryti juos operiniais nors mahometoniškieji mokslinčiai jų negiria, bet visgi prie vui ir geriausiu papuošimu chiniškiems na savo pačią. Paskui jaunavedžiai eina melstyVVagner savo sceniškais veika dainininkais, Konservatorijas pa jų taikosi. Tą patį galima pasakyti ir apie tikėjimo mokslą; mams skaitoma kaladės pavidalo karstas. Jai nėn, duoda aukas prosenių vėlėms, paskui sė-\
lais siekė vienodumo veikimo. sistatė sau tikslu pastatyt balsą bent vienval augąs šventųjų garbinimas prisideda prie dau gu sūnus nesus|>ėja tokio karsto tėvui pado da greta atskirame kambaryj ir pietuoja. Taip
Nei vienam pilnai čia nebuvo pas ir po užbaigimui tam tikro pro- gelio stabmeldiškų ir niektikybiškų sanprotavimų platinimo. vanoti , tai turi nupirkti kuopuikiausią karstą. prasideda ištekėjusios moteries gyvenimas. IšVienok šito negalima skaityti žingsniu pirmyn; todėl męs Chinai pas i puikindami ir girdami pasakoja po tėvų valdžios ji patenka vyro valdžion.
kirtas viršijantis veikimas: ir so gramo — tegul sau žinosi.
paminėsime
čion trumpai Abd-al-Vagehado pasistengimus,
listai ir chorai ir orkestros mu
Dabar dainininkas ar daini
apie tuos sūnus, kurie pardavinėjo save ver- Abelnai Chinijoje moters padėjimas yra labai
zikantai — visi turėjo būt drau- ninkė, užbaigę konservatorijas darytus antroje pusėje 18to metašimčio, vidurinėje Arabijo gijon, kad tik tėvui nupirkus gražus, karstas. sunkus. Jai pas chiną gema mergaitė, tai
. gė veikiančiais ir savystoviais. neturi savo repertuare nei vie je ir jo šalininkų, kurie norėjo islamą apvalyti nuo šitų Pagal paprotį chinas turi būti palaidotas sa tas laikoma didele nelaime. Mergaites mo
\Vagnero idealas naujame mene nos operos. Jaigu katras ir tu gumbų ir suvesti jį į geresnę tvarką. Jie pasmerkė visus vo gimtinėje, o kadangi pervežimas vieno na kina tik siūti; mokinti gi jas rašto skaitoma
buv? toks: matyt susijungime ri kokią vieną ar kitą išmokęs naujus įvedimus, kurie laikui bėgant pataikė įsigauti isla- bašninko brangiai atsieina, numirus toli nuo nereikalingu ir mergaitėms mokyklų Chinijo
poeziją, muziką, plastiką ir visą operą, tai visai ne konservatori man, ypatingai gi šventųjų garbinimą, teipogi ražančiaus gimtinės, tai kuone visuomet yra laukiama, je visai nėra. Pati neturi teisės valgyti prie
dailę viename meno sūkuryje. Jis jos profesoriaus nuopelną, nes vartojimą, tabako rūkymą, drabužio puošnybę ir tt. Pra kol susirinks užtektinas karstų skaičius pa vieno stalo su vyru d r sūnumis; ji per pie
javais veikalais stengėsi netik ką tie tuomi visai nesirūpina — jie džioje 19to metašimčio jie, kaip žinoma, surado progą darymui didelės kirbinės. Todėl Chinijoje vi tus jiems patarnauja, paduoda valgius, pri
sujungt visą meną, bet ir visus stato balsus. Peterburgo kon Mekkoje ir Medinoje išreikšti savo pasibiauręjimą šventų sur galima užeiti laikini karstai. Jai chinas pila stiklus, nedrysdama net prašnekėti į juos.
meną atliekančius. Vienok to servatorija turi jau taip vadina jų garbinimu, užkariaudami abu šituos gardus ir išnaikin miršta svetimoj šalyj, tai jis prisako savo Tik papenėjus vyrą su sūnumis ji sėda prie
kios mintįs meno srityje pradėjo mą klasę ansamblių bei operinę, dami juose nemaža šventynių; tą patį jie padarė ir sulyg kaulus pervežti gimtinėn ir šitam pervežimui kito stalo ir valgo tą, kas nuo pietų liko.
sirpt jau nuo pusės XIX šimtme- bet ten įleidžiami tik mokiniai šiitų Kerbeloje. Bet aigiptiškoji kariumenė toujaus padarė yra tam tikri garlaiviai. Chinijoje taipgi yra Vyras turi teisę savo pačią mušti ir net ją
* čio ir Wagner tik davė tą vi- augštesnių kursų, o žemesniųjų galą vaggabitų šeimininkavimui ir jie vėl buvo nustumti specialiniai šventnamiai, kurie priima atmin parduoti.
‘ suomenei,
ko
ji
reikalavo. kursų visai ncprileidžiami nei šalies gilumom Vienok kaikurie jų mokinimų sutiko vieto
Kuomet liaudies moterįs dirba lygiai su
tines prosenių lenteles ir tų nelaimingų nu
*( Su
tokia
pakraipa
operoje pasiklausytų — tai tau ir lavi mis priėmimą ir už Arabijos rybų, ypatingai priekinėje mirėlių, kurie neturėjo vaikų, kad tokiu būdu vyrais, turtingosios* neveikia nieko ir nedaug
•solistų svarba sumažėjo ir dai- nimas !
Indijoje, bet jų reforminiai mieriai buvo permažai princi- atidavus jiems- paskutinę pagarbą.
tegali vaikščioti, kadangi jų kojos nuo mažens
nininkų-virtuozų skaičius suLietuviška gi konservatorija piališki padarymui islame patenkančio pagerėjimo. Kiti
yra sudarkytos. Kaikurie šiaurinėse provin
Štai
kaip
aprašo
chiniškąsias
šermenis
ru

ls simažino. Toksai nuopolis vie- nesididžiuoja
savais
rūmais, krikščioniškųjų raštininkų į juos žiurėjo kaipo į islamo procijose bėdinieji žmonės perėmė šitą paprotį
g-nok pasidarė netik tarp daininin- skaitliūmi profesorių ir tt., bet testonus ir tvirtinu jog vaggabitai tikintiems reikalavo sų keliautojas. “Namie, pirma išnešimo, kar nuo turčių, kadangi turėti mažą kojalę esą
sukų, bet iš dalies ir tarp virtuo- jinai, nors mažytė ir nors tik tyrinėjimo laisvės teises, bet šitas manymas yra klaidingas. stas stovi ant iškilumos ir pažystamieji pri augštu tonu. Šituo tikslu penkių-šešių metų
eina prie jo jam nusilenkti. Viršuj naminio
^,rzų instrumentalistų.
Kuomet užsimezgusi,
stengias
da Vaggabitai niekuomet nemanė užginti arba rubežiuoti. Ko altoriaus kabo riabašninko portretas, lentelė mergaitei raikščiais stipriai suvaržo kojų pė
koncertuos užiminėjo pirmąją vie- ryt ansamblius ir rengia moki rano ir padavos autoritybę. Vargiai tereikia sakyti, kad
das ir palenkia visus, be didžiojo, pėdos pirš
7‘*tą solistai, dabar abelnai pradeda nius scenai. Stengiasi dar operi šitas bruzdėjimas islamo centre, abiejuose šventuose gar su jo vardu ir aukos, susidedančios iš ryžių, tus, idant koja negalėtų augti. Viėtoje ko
vaisių, kvietkų ir arbatas puodelio. Kam
1T užiminėt pirmą vietą grynos arba nius veikalus turėt lietuviško duose maža rado užuojautos.
bariai
išpuošta vėlukais ir kvietkomis. Bud- jos išeina bjauri bukė, o po pėda matyt drėg
vokališkai instrumentalinės sim- je kalboje, o tai turi būt svar
Velesnėji Arabijos sunnitų istorija dar mažiaus turi
nos mėsos. Moteris su sudarkytomis kojo
phonijos. Dabar įžymesnė vieta biausiu tikslu kiekvienos mokyk ninga. Ant azijinio sausžemio, neminint sunnitiškų afganų, distiškieji vienuoliai atsistoja šalę altoriaus, mis ką pakelti, ar kuo užsiimti negali, jos
^pradėta skirti kapelmeisteriams, los — daryt viską suprantamoj sunna ypatingai yra pripažinama daugiausiai turkiškų gen po keturis iš abiejų šonų ir nosiniu balsu eisena ne tokia kaip reikia: ji eina smarkiais
i kurie stengiasi ir moka suprast saviems lankytojams kolboje.
čių, teipogi arabų Syrijojė ir kaikuriose kitose vietose. traukia maldą. Jie prašo nabašninko sekti ir netvirtais žingsneliais svyruodama: ir ran
paskui juos. Paskui prasideda moterų ir rau
rau-
ir parodyt ypatybes ir vertę naujo
Kaip ten nebūtų, bet greitu Mahometonų teisatikybės ir moksliškumo sukuriu tolimuose džių raudojimas. Po to ateina nešikai ir kū komis, nusitverdama.
sios sriovės muzikos srityje.
laiku ir męs lietuviai turėsime vakaruose išpradžių skaitėsi Buchara, kurioje vienok ne
Dabartiniu laiku įvairiuose Chinijos mies
t‘ Operos,
greičiaukame
muzikališkos
Kaip arvisame
traukia- artistų visose meno šakose ir buvo sutverta nieko naujo. Teisybė, iš čia islamas išsi ną išneša. Priešakyj neša didelį katafalką iš tuose gyvena misijonieriai. Jie steigia mo
bambuso,
o
paskui
jį
popierines
žibyklas
su
„dramos
Wagnero
ir kitų, k.
a. galėsime be vargo statyt sce platino pirmiausiai terp turkiškų genčių, o paskui toliaus
, mos: prie
bendro valdymos
, prie
kyklas netik vaikams, bet ir mergaitėms į stei
2
Strauso,
nereikalauja
virtuo- niškus veikalus. Iki šių laikų po šiaurrytines Chinų provincijas, ačiū gi susinešimams numirėlio vardu; užpakalyj eina muzikininkai gia prieglaudos namus pamestinėms mergai
1'1e&.
bendros
sutarties,
prie parlamensu skambalu ir vaikai su vėlukais ir žibyklolygiai bet
ir muzikoj
paf tįtų,
- Ar/0taip
dainininko,
teisingo deklaneparankumu buvo didžiausias juromis šitas- mokslas per Kantoną įsigavo Daągiškon Cie- mis, toliaus nešikai su didelėmis raudonomis tėms ir jas auklėja. Savo pavyzdžiu jie rū- .
ms *us
solistams
nnor‘laton
ir lsPmažai
“dytojoužjaupagalnedateklius operinių artistų ir sorybėn. Nors atverstų chinų skaitlius turi <)uti didelis,
iškabomis, ant kurių yra išrašyta nabašninko pinasi sušvelninti chinų pažiūras į moteris,
. ^i
nors
jie būtų ir vingio,
geriau- gerai
L / kitį/rCK
o muzikališko
o
išsilavinusių muzikų, bet — jų priskaito (tur būt, perdėdami) iki 20 milijonų*), — titulai ir postovis. Toliaus neša ginklus ir kaipo į. žemesnes esybes. Ir ištikro tose ne
M tinink:rNstais.
to *r £ero
Senasaisu laiku iš tų vargų išbrisime. bet ateitis jų labai neištikima, kadangi islamo'išpažinimas
O rėksnio.
kadangi visuoskaitlingose chinų šeimynose, kurios priėmė
ir Padidės visuomenės žingeidumas jau ne kartą sukėlė čion, žiaurias savitarpines kares, kurios visokius daiktus priklausančius nabašninkui. krikščionybę, chinietės moters gyvenimas ne
LAetftf2kaskartas
^05 žanrasvistapomažiau
jau beveik
įl tu visaij išvytas
Vokietija tai
statoprie scenos, prie dramos ir ope kartkarčiais atsikartoja, teip kad galutinių išeigų tuo tar Paskui eina po du, baltuose rūbuose buddistiš- sulyginamai yra lengvesnis ir su ja apsieina
sofistamsir prijaučia,
kieji vienuoliai. Paskui juos neša stalus, ap
* t - ^beveik
dra-ros, padidės ir skaitlius artistų— pu begalima dar numatyti.
itliusperdėm
solistų muzikališkas
kas kartas vis
krautus paršais, antimis, žvėriena, vaisiais ir ma kaip su žmogum lygiu vyriškiui.
ĮT \ -“-uasnažyn.
ir tie Nors
muzikališki
fculai. - dainininkų ir muzidar ir veikalai,
šian- dainininkių,
Malajiškame salyne islamas įleido giliai šaknis; čion
kvietkomis,
stalą su nabašninko mandiera.
>ublika noriai solistų klau- kų. Netolimoj ateityj jau įsteng priskaitoma, žinoma, remianties labai neištikimomis žinio
SKYRIUS V.
kepuraite
ir
kurpėmis. Toliaus didelį šilkinį
t toli gražu solistai tokio sime pastatyt didesnius operinius mis, iki 14 milijonų mahometonų, kurie priklauso ypatingai
Chiniškoji
valstybė.
Ciesorius. Manda
rimo neturi, kaip kad se- veikalus ir pasirodysime prisi prie šafeikojo išpažinimo. Bet atvertimas ų islamą ir čia skėtį. Paskui po du eina nabašninko pažysta rinai. Chiniškieji įstatai. Kalėjimai.' Chinų
mi ilguose šilkiniuose drabužiuose; giminės
turėjo. Svarbiausią vietą rengusiais
tuo tarpu liekasi ateities dalykai; tiktai pamaži islamas gedėjimui apsitaisę baltais drabužiais. To ypatybė. Jų taikumas. Chinų kariumenė.
Mikas Petrauskas.
solistų užima dainininkai,
pradeda išstumti iš čia stabmeldiškus suopročius ir surė liaus neša dievų paveikslus, popierinius tar Vaizba. Džonkos. Nešiotojai — Kuli. Ra
dabartiniai dainininkai nedymus. Apie savarankišką tolesnį vystymąsi, žinoma, nė nų paveikslus; čia eina artimi numirėlio gi teliai. Nešyklos. Arbos. Susinešimo keliai.
įedot tų operų, kurias sekalbos negali būti, kadangi gyventojai savo tikėjimiškas
Piningai. Persikėlėliai.
u pasigėrėjimu ir su leng- ĮKVĖPIMAS IR NEPRIGUL- žinias vis dar neliauja ėmę nuo gyvenančiųs šalyje arabų, minės, raudodami visokiais balsais. Paskui
seka raštininkai, o paskui juos apie penkios
MINGUMAS.
giedojo Bastradella, Adeypatingai iš Gadramauto, ir nuo tų neskaitlingų, kurie
Kaip męs jau esame sakę, šeimyna da
Jie laiko
Gerai yra eiti prie kito žmo Mekkoje, o pirmiaus teipgi ir Kaire, maž-daug paviršuti dešimtįs žmonių baltai apsitaisę.
Patti, Marini, Mažini ir kiti.
nui
yra visa kuo. Visa valstija visa Chinija
rankose
baltus
kaspinus
prisegtus
prie
karsto;
gaus ugnies, kad šviesos gavus; niškai apsipažino su pamatiniais islamo įstatymais.
yra
didžiulė šeimyna. Ciesorius — Dangaus
karstas yra užtiestas brangiu, gražiu kili
bet negerai prie jos užsilikti;
Afrikoje nuo seno islamas atrado sau tinkamą dirvą, mu, su išsiūtu ant jo drakonui. Taipogi gau sūnus skaitoma didžiuoju chiniškos šeimynos
vietoje savo žibintuvą užsižiebus.—
kas tęsiasi ir iki šiolai. - Aigipte tikėjimiškas išsivystymas siai yra išpuošta kartis augsčiau karsto. Pas galva: “savo valdinių tėvu ir motina”. Tė
Plutarch.
suteikia tą patį paveikslą, ką Turkijoje ir pas arabus,

Istorijos t Ronkvodis

P. D. Chantepie de

C1 i°!

Chinija

ussa*

kui jį neša krasę su numirėlio portretu, iš
prietam senoji stabmeldybė vis tebeapsireiškia pas dervišus šalių gi neša žibyklas. Eidami į kapus, chi
nai mėto auksuotą popjcrą piktos dvasios su
laikymui ir neleidimui jai apvaldyti numirė
lio sielą. Chinai mano, jag pikta dvasia popieras priima už tikrus pininpis, pasilenkia
Juos paimti, o tuo tarpu nabašninko vėlė su-

1 KLASIŠKŲ RASTŲ ^SVAR
ir ypatingai šventųjų garbinime. Šitas teipgi atsineša ir
BUMAS.
prie viso šiaurinio Afrikos pakraščio gyventojų, kurie neKas yra klasikai jaigu ne kil
•) Kiti raštininkai atversti) skaitlių ryboja keturiais mllijoaala,
čiausios užrašytos žmogaus mintįs?
ir tai pirma sukilimo 1857 m.; paskutiniu laiku šitas skaitlius, turbut,
Jie yra vien’Bteli nesupuvę ora- dar
msišja.
Thorcau.
(Toliau bos)*

vo klausymas yra pirmutiniu ir svarbiausiu
chiniškuoju prisakų ir todėl visi be prie
šinimosi klauso ciesoriaus palepimų: jai jis
tižsimanytų valdiniui atimti turtą ar gyvastį,
tai pasmerktąsis su dėkingumu jam vieną ar
kitą turi atiduoti. Niekatikiai chinai yra įsi(Tdiau bus)
/.

ŠliaRLS.

AR REIKIA MOTERIMS

DAUGIAU TIESŲ?

koje repka prenumeratą ir 13-1
leidžia ttioteriškės raštus taip
kaip vyrai išleido raštus Dr. Ku
dirkos. Bet jaigu jos neprisidės,
tai pasirodys, kad tik šūkauti
moka.
Kadangi Žemaitės raštai nau
dingi kaip vyrams taip ir mote
rims, todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga prenumeruoti Žemaitės ras
tųs.
J. Naujokas.

’ imti savo kraštai! Portugalijos se Havana, Matanzas ir Pinar
dėl Rio siautė baisios audros ir
. išguitinį karalių.
vėtros, kurios labai daug nuosto
|| Išvyti iš Portugalijos žoko- lių pridirbot Smarkus lietus pa
ninkai keliauja į kitus kraštus, gimdė tvanus. Sako, būk“ pra
daugiausiai į Ispaniją, nes nei žuvo daug žmonių, bet apie tai
Prancūzijon, nei Italijon jų ne tikrų žinių rtėra. Nuostolius vien
įsileidžia; daug jų keliauja Aust cukraus plantacijose padarytus
skaito milijonais dolarių.
rijoj

ėmė turtingą mėsininką, nes pa
sirodė, kad jis pirkdavo pastipu
sius gyvulius ir jų mėsą žmo
nėms pardavinėjo. Išdavė jį, o bu
vę darbininkai nuo darbo prašalin
ti. Mat prie ko godumas prive
da!

Tankiai girdime prakalbose ir
randame nurodymus laikraščiuo
se, kad moterims reikia daugiau
tiesų, daugiau laisvės. Tie šu
kavimai taip tankiai atsikartoja,
kad tapo kaip ir nuobodulio pasa
|| Maskoliškasis caro užlaikymo
ka, ir dabar, jaigu kas užkliudo
ministeris
Fredricks paskyrė ko
|| Archangelsko gubernatorius
moterų klausimą, tai nesinori nei
misiją
peržiūrėjimui
užlaikymo
išsiuntė pulką policistų ant salos
klausyti. Aš kuris didžiausios
Naujos Žemės išvyti iš ten ap caro rūmų: Peterburge,, Maskvoj
laisvės kaip vyrams taip ir mo LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ
sigyvenusius ''norvegus. Sala ta ir Varšuvoj. Daro tą, matyt, tik
terims trokštu, nemanau, kad ką
neapgyventa, tai ją mat norėjo nuiaminimui žmonių rugonių, nes
galima pagelbėt taip nuolat šū Gerbiamoji Redakcija!
apgyvendinti norvegai, bet Mas- revizijas daro ne ten, kur buvo
kaujant
Meldžiu patalpinti “Lietuvoje”
kolija ją savinasi, nors sulyg nurodoma: buvo nurodoma, jog
pagelbės, nors męs mo kelįus mano žodžius.
terptautiškų teisių, neapgyventos urėdninkai su kontraktoriais di
teris ir apkrausime, apkabinėsiGriežtai užginu naudotis be
salos priguli tam kraštui, kurio deles prigavystes papildė statant
mę įvairiausiai laisve kaip škap mano leidimo mano sceniškais
ūkėsai jas apgyveno.
carui marmoronį rūmą Livadijoj,
lieriais, ir rąžančiais nuo galvos veikalais: “Alkani Žmonės” ir
ant Krimo pusiausalio.
iki
kojų,
jaigu
jos,
vis- kitais.
Ispanijos karalius Alfonso, kad užmiršus visokias valdovo ne| Charkove, Rosijoj, 28 rug
tiek, kaip koks apmiręs kūna^,
Mano įgaliotiniu Amerikoje malonybes, yra atsidavęs visokiems žaislams. Paveikslėlis paro
sėjo prasidėjo teismas 141 sekĮ Ant Šiaurinių jūrių netoli
protiškai neveiks ir nesupras yra “Dramatiškas Ratelis” L. S. do karalių Alfonso privargusį bežaidžiant labai jam patinkantį
tautų iš “skopcų” —- romiklių
Ctuchavemo
susimušė žvejų laivu
vertės bei naudos iš laisvės S. Chicagojė.
žaislą ‘polo’’, ir besiilsiantį ant žolės. Tik dabar, po atsitikimų
— sektos. Patrauktųjų teisman
"Holhuser
”
su švedišku “Orana".
tiesų lygumo, ir lygių su vy Norintieji lošti mano veika Portugalijoj, ir Alfonso turbut metė žaislus.
skaičiuje yra 67 moterįs nuo 14
rais pareigų. Dabar mūsų mo lus tesikreipia į viršminetąjį Ra
iki 85 metų amžiau/. — Rosi- Paskutinis laivas nuskendo; pri
terų daugumas tai svarbiausia telį dėlei informacijų ir sąlygų tai, kad iš socialistų laikraščio •»tin” korespondentas rašo, būk
jos valdžia šitą keista sektą drau gėrė 7 žmonės.
kuningų param. Gal jos reika šiuo adresu: S. Strazdas, 2030 “l’Humanitė” areštuotas pagal atkakus ant geležinkelio stoties
džia ir nori suvis išnaikint, ne;
Briand’o įsakymo sandarbinikas, lGlasgow, keliaujančius patiko pul
laus, kad pusė uždirbto ska Canalport avė., Chicago, III.
Brazilijoj, mieste Monuas,
išsiromiję žmones atneša blėdj
kas
merginų
su
plakatais,
kuriuose
I
užimąs
tą
pačią
vietą,
kurią
kitą
tiko eitų bažnytėlei; gal jos pasostinėj
valstijos Amazonas, buvo
Šį mano pranešimą malonės
viešpatijai.
didelėms raidėms buvo atspausta: I
syk buvo užėmęs Briand. —
daugįs bažnyčias, o paretįs mo kiti laikraščiai atkartoti.
riaušės, liko išvytas iš miesto gu
Išviso streikuojančių skaičius “čia parsiduoda bučkiai”. Žinoma,
kyklas nes kuningėliai, turėdami
Į| Peterburge buvo atsidengus bernatorius. Kariškas laivynas pas
Su pagarba,
pasiekęs 100.000. Streikuojanti keliaujančių nereikėjo antru kar- |
• didžiasią įtekmę, su moteerų pagalvijų
paroda, bet apsireiškus kui bombardavo' miestą. Iš vieno
Konst. Jasiukaitis,
laukia visuomenės prijautimo, be tu kviesti, jie naudojosi iš pakvie
gelba darys kaip tik jiems patiks:
pavojingai galvijų ligai, tuojaus su opozicijonistais ėjo ir mieste
.
Sala Capri. Italija.
x_|ko jie
streiką laimėti. timo ir mokėjo šilingus. Merginos
su pagelba tamsių moterų, jai Taigi gerbiamos draugijas ma-.
buvusi kariumenė. Prezidentas pri
- nepasitiki
. ,
buvo uždaryta.
tik panorės, sugrązjs kruvinos lonės priimti atydon šį autoriaus Dauguma laikraščių,, išskiriant mat tokiu būdu rinko piningus
sakė kariumenei vėl sugražinti
inkvizijos laikus. Tokia nauda pranešimą: nuo šio
.io laiko
streiką peikia, skai sušelpimui streikuojančių dar
gubernatorių.
____ teik----- sočiaiistiškus,
—
|| Naujuose kraštuose, kaip an
AMELIJA,
tamsiai moterei iš lygių tiesų sis kreiptis jo nurodytu antra to jį kriminališku prasižengimu. bininkų dirbtuvėse vakarinių Ško
tai Amerikoj, monetų yra mažiau
buvusi
Portugalijos
karalienė
Nebeinant traukiniams į Cher- tijos pakraščių. Čia streikuoja
kaip kūdykiui žaisti paduotas šu prie manęp,
St. Strazdas.
negu vyrų, iš Senų kraštų—Indi
| Venezuelos respublikoj, kalė
bourgą ir Boulogne, pasažieriai 50000 darbininkų.
peilis.
Į Šveicarija pirmutinė viešpa joj moterų yra mažiau. Jung- jimo tvirtovėj San Carlos, forto
vežama automobiliais. Priemies
Man rodos dabar mūsų mo
tystė, kuri pripažino Portugalijos tiniouse Valsčiuose šiaurinės
čių gyventojai, ištikus dar streiterims nereikia lygių tiesų, nes
|| Prancūzijos valdžia mano pa respubliką; Anglija rengiasi tą Amerikos, ant 100b vyrų išpuo kareiviai paliuosavo sėdinčius- pra
sižengėlius, kurių daugumas bu
______
ko dienoj lietui, negalėjo pasiekjų nemokės sunaudoti nei savo
rengti aeroplenais susinėsimus jos patį savo laiku padaryti.
la tik 953 moterįs. • Portugali
vo tai šalininkai buvusio preziden
labui.
Labiausia joms rei BERLYNO UNIVERSITETO
m‘€Sto centro, taigi daug viso- valdybos Algiero su valdybomis
joj už tai ant 1000 vyrų moterų
Ikių <valdininkų
------------- ir tarnautojų
___
to
Castro. 200 prasižengėlių pa
ne vakarinės Afrikos per Sacharos
kia apšvietimo; jos turėtų skai
| Ispanijos ministerių pirmi yra 1090, Anglijoj 1069, Ispani bėgo. Sukilusių kareivių užmušti
SUKAKTUVES. •
tyti laikraščius, kningas rr lan
atėjo darban.
tyrus. Mat per tyrus gelžkelį pa ninkas Canalejas pranešė parla joj 1062, Škotijoj 1058, Danijoj
Courrieres mieste paleista iš
kyti prakalbas.
•
11 spalių dieną Berlyno u ni
rengti negalina, nes pakilus vėjui, mente, jog jis mano neleisti Is i<>53. Švedijoj 4049, Austrijoj šeši oficieriai, sudegintos kareivių
Finladijoj moteris turi lygias versitetas iškilmingai šventė šavo darbp 4.500 angliakasių, nes, neTo- panijoj apsigyventi išvytiems iš 1044, Šveicarijoj 1035; Vokietijoj triobos.
kelią sinėlim užpustytų.
tiesas, bet jas 'įgavo todėl, kad 100 metų sukaktuves. Į gra- bevaikščiojant traukiniams, ne
luma nuo gelžkelio stotes Al- Portugalijos katalikiškiems zo- 1032, Azijoj 1028, Prancūzijoj
protiškai išsilavino, su vyrais su žiai papuoštą universiteto aulę galima išvežti anglies.
giere iki miesto Timbuktu, yra kopinkams.
Į| Tarp pietinės Amerikos res
Ispanai zokonin- ant 1000 vyrų išpuola 1024 mo
silygino, o kur moteris lygiai išsi prisirinko daugybė žmonių: dip
14 spalių pradėjo dirbti Nord
1600 kyliometrų. Dabar perkelia- kai gali pasilikti, bet svetimtau terįs. Ir Europoj yra kraštai, kur publikų Chili ir Argentinos už
lavinusi protiškai ir lygiai parei lomatų, mokslo vyrų, profesorių, geležinkelis, atsidarė St. Lazaivimui to ploto reikiai keturių san- čiai, jaigu patįs neišsinėšdįs, bus moterų yra mažiau; paveikslan megztas užpuolimo ir atsigynimo
gas pildo, ten tik didžiausias studentų. Į iškilmes atvažiavb re k Invalidų stotjs.
Graikijoj, ant 1000 vyrų išpuola ryšis. Tai pradžia sumanyto susivaičių, aeroplianais keliaujant už išvaryti.
kvailys, užkietėjęs jų priešas ne- kaiseris Vilhelmas, kaiserienė
tik 921 moteris, Bosnioj 893.
r ispaniškų „spublikų
tektų 2—3 dienų, žinoma, apskai
pripažįs lygybės. Bet kol moterįs Augusta Viktoria, kuningaikščiai
|| Prancūziškas orlaivis su ba
Aztatiškoj
Moskohjoj
beveik
tiek
atsirSmimui
prieš $iaurinį. Ir da|| 12 spalių Gibraltaran atkako
neturės augštesnių siekių, kol šie ir kuningaikštienės. Kaiserio at lionu “Clement Bayard”, perlė čius sustojimus. :
jau,
ant
salos
Ceilono
887,
o
ant
bar
8usiriausios
respublikos, jaiPortugaliojos prekybiniai laivai
nu apsikrovusios kaip pabalnotos važiavimą apreiškė studentų fan kė iš Compiegne, netoli Pary
salų
tarp
Airijos
ir
Australijos
j
fa,
uipultų>
apsigynimui
||
Karalius
Mandelius,
kada
su respublikos vėluvomis.
vaikščios ir kol nuo kelių arklių fara, šūksmai, kardų tarškini- žiaus, į Londoną į 6 vai.; tuom
X
r
”
ipie
a
pasę
naktį
5
spalio,
pradėta
bombarvuodegas į kuodus supintas ant mai. Užėmus kaiseriui pirmą tarpu greičiausiais gelžkelio trau
kareivių,- jaigu nedaugiau| Anglijos karališkasai iaivas .noonu ijvj ycnj
-galvos nešios, o galva bus tuš vietą ir aplink jo susėdus diplo kiniais ir garlaiviais važuojant, duot karališkąjį, rtehą, parpuo
lė
ant
žemės,
visas
išbalęs
ir
spalių
Victoria
and
Albert
”
12
čia puodynė, tol nėra ką verkti, matams, prasidėjo įvairių šalių reikia 7 vai. kelionėj būti. To
kad jos neturi lygių tiesų. Kaipgi delegatų kalbos. Nuo Amerikos luma nuo Compiegne j Londoną drebėdamas laukė, argi ir jį su- nukako Gibraltaran paimtų PorĮ| Peterburge, ant gelžkelio sto
reikalauti, kad kas joms atneštų kalbėjo universiteto Yale prezi tiesia linija ore yra 195 mylios. tiks tas pats likimas, koks su- tugalijos išguitąjį karalių jo moties
atėjus traukimui, prie kurio
keptų karvelių. Tarp lietuvių vy dentas Hadley, nuo Kanados Tai yra pirmas atsitikimas, kada tiko jo tėvą. Kada suareštuota- tyną ir gimines Anglijon. Pa
buvo
vagonas su kiaulėms., urėdrų Amerikoj yra daug tokių, kurie Strathcona. Toliaus sekė kal orlaiviu (dirižabliu, ne areopla- jį Manuelių atvežė į Mafrą, jis kvietė juos į svečius angliškaninkai
nustebo, kadangi vagone
tik skaitydami raštus apsišvietė, bos profesorių, atstovavusių Au nu) perskrendama Anglijos pcr- įėjęs kambarin pasakęs: “eikime sai Orleano kuningaikštis. Pas
nerado
prie kiaulių jų savininko
susiprato ir tapo gerais tautiš striją, latįniškas šalis, Holandiją, taka. Orlaivis nuskrido visai lai- gultų, Švenčiausioji Panelė da- šį kuningaikštį VVorcestershirc
Safranovo.
Išvarius kiaule^ viena
kais ir socijalistiškais darbinin Skandinaviją, Slavų, tautas, Grai- mingai, be jokių atsitikimų ir be bos mus”. Ant rytojaus karalių išguitims karalius gal ras ir vime kampe rado jau tik jo ap
paleido
važiuoti
į
Ericeira.
Masam
laikui
prieglaudą.
Manukais. Lietuviškų moterų Ameri kiją ir Japoniją. Pagalios Kaiše- sustojimų.
Orlaivį vedė M.
graužtus kaulus; suėdė j j kiaulės.
nuelius visai neturėjo piningų ir elius visai' nesąs nusiminęs. —
koj yra didelis skaitlius, bet ar ris Vilhelmo iš paduotos jam Clement.
jo
artimieji
nupirko
jam
tabako
jos visame vyrams lygios, ar ly- popieros perskaitė savo kalbą.
ĮĮ Lisabone 12 spalių gauta iš
_ giai darbuojasi? Vertos garbės ir Jis apreiškė dovanojus universiteĮ] Duktė maskoliškojo karo mi|| Prancūzijos geležinkelininkų, ir duonos mažoj sankrovėlėj. Pribuvus
į
Ericcirą,
karalienė
AmeŠveicarijos
valdžios telegrama,
nisterio, stačiatikė, perėjo į žy
paminėjimo—daktarįenė Šliūpienė, tui 2.500.000 dolarių, kuriuos su- streikai baigiasi. Ant šiaurinių
Dr. Želvienė, Kačiutė, Dr. Jan rinkęs nuo įvairių žmonių. Užsi- gelžkelių neatėjo darban tik P>c/< lia, suerzinta žmonių neprijau apreiškianti jog Šveicarija pridų tikėjimą. Mat ji ištekėjo už
kauskienė ir kelios kitos, kurios baigiant <kaiserio kalbai, univer- tarnaujančių. Maisto produktų timu sušuko ašarose: “Kaip bai- pažysta Portugalijos respublika
milijonieriaus žydo ir jis reikalą
ima dalyvumę darbuose. Gal siteto choras padainavo latiniškai Paryžiun privežta užtektinai. Tik su! Aš niekad nemaniau, kad Anglijos ministeris F. Villiers
vo, kad ji priimtų jo tikėjimą.
pasakysite, kad tos moteriškės iš hymną. —
ant vakarinių linijų dar nebėgio- Portugalijos žmonės taip elgsis apreiškė Portugalijos pirmininsu manim”. Senė karalienė Ma- kui, kad Didžioji Britanija primažų dięnų mokytos? Bet yra
Berlyno universitetas (Karališ- ja traukiniai,
ria Pia buvo be žado ir ją nešė pažins respubliką tuojaus, kai
> daug moterų iš mažų dienų mo kasai Fridricho Vilhelmo) yra
kytų, o kodėl jos nepasirodo kaip vienas iš jauniasių Vokietijos
((Prancūzijos valdžia
suėmė ant rankų. Iš Ericeiros jie iš- tik užsibaigs Portugalijoj revoliucija. — Portugalijos naujoji
žmonėą? Kas norėjo, tas per save universitetų. L ždėjo jį 1810 me- penkis streikuojančių geležinkeli- važiavo Gibraltaran.
valdžia davė amnestiją visiems
išsilavino ir žmogaus tiesas bei tais \V illiam v. Humboldt, buvęs ninku vądovus, o sustreikavusius
kareivijos prasikaltėliams. — Ligyvenimą ir savo pareigas tąip anais laikais apšvietos galva \ o- geležinkėlių tarnus pašaukė tarI ALFONSO,
sabono patriarchais Tonti pripa
supranta kaip kiekvienas išmin- kietijoj; universiteto uždėjimui nyston kaipo kareivius kur laike,
Ispanijos karalius.
Visus raitus Tėv. Myk Dr-Jos reižino naują valdžią. — Naujos val
• *> ringas vyras, o tik iš skaitymo daug gelbėjo tokie žmonės, kaip Bėgiojimas traukinių ant šiaurinių
_Pietinėj
___
__
_
Amerikoj,
besike- kainose. kuopos ir pavienios ypatus
džios
yra
paskirta
komisija
i.
’
i. kningų ir laikraščių, pav. p. Da- Fichte ir Schleiermacher Pirmas ir vakarinių gelžkelių pasiliovė,
iunt jxr upį angliškam mokslinUt K“° “*
tyrimui, kokie turtai karališka
mijonaitienė ir dar kelids moterįs universiteto
rektorius
buvo j)et anį rytinių, pietinių ir Paryme rūme prigulėjo išguitam ka- čiui, geografui Thomas Beilis, j. Laukis, 2S51 Union st., Chicago III.
ir mergelės, bet jos suskaitoma Schmalz, pirmi profesoriai — ^jaus požeminių, nors tarnaujanti
---------' raliui personaiiškai.
Manoma. apvirto valtis ir žmonės supuo, tik vienos rankos pįrštais. Kas Schleiermacher, Biener, Hufeland, |jalsavQ
streiką traukiniai bė.
lė
į vandenį, o upėj buvo daug CHICAGOS CENTRALINIS
kad
tokių
turtų
nebus
tiek,
kad
tik nori, kaip vyras taip ir mo Fichte. Universiteto gyvavimo gjoja
t M D
KOMITETAS,
jais galima būtų išmokėt visas alligatorių, jie tuos supuolusius
teris, gali apsišviesti, Ameri pirmuose dešimtmečiuose profe- *
į upę žmones ir suėdė.
karališkos
šeimynos
skolas.
koje bent nėra jokio išsikalbėji- soriava jame: De Wette Nean# Streikaj KeležinkeIininkų
Vasarai užsibaigus Centralinis
»,
mo, kad negali.
Į| Peterburge suėmė vieną iš TMD. Komitetas dabar imasi ren’ a'’Kny> ,YYC),,’
.. er‘ Prancūzijoj išsip'įtinolabiaus,aj>
|| Ispanijoj, miestk Valencijoj,
Lietuvoje aš mažai žinau var Hegel,
Raumer, Wolff. Vėliaus ...
.
. .. , ..
žymesnių advokatų Bonse ir in- gimo vakarų. Kaip žinoma, Chica,
,
.
,
.
,
.
t
eme
J
au
vakarinius
geležinkelius,
ii
d.
spalio
buvo
svarbus
susirė

dų žmonių-moterų, bet visgi mie seke tokie vardai, kaip Hengsten- c. ..
,
. Streikui pritaria tarnaujanti rytimimai kuningų šalininkų^su tendentą Fermą; jie mat paleido gos TMD. kuopos rengia vieną
la paminėti, kad moteris, kaip ir ,berg .ir ...
Nitzshe; Nomyer, Puchr,
..
T
.
. .
\
.
...
L
,
nn
J
Paryžiaus
Lyono
ir
1
arpzemi
respublikonai. Sužeista iš abiejtJ daug netikrų čekių netekusio didelį vakarą kas metai, per Nauvyras, jai tik nori, gali pro ta, Stahl, Schelling, Bopp, .bro- •
, .. Susinėsimai
c .
'proto milijonieriaus Kozlovo. juosius Metus, panąšiai Kudirkot
.
_
.
’
_
.
r
.
.
mų
jurų
geležinkelių.
pusių daug žmonių.
tiškai išsilavinti nuveikti svar Ii ai Gnmm; Gneist, Langebeck, n
. .
mieste
trūksParyžiaus
sustojo,
Čekių ir vekselių jie padėjo ban- vakarui. Dabar TMt>- Centralinis
bius darbus. T arp tokių moterų \ irchoy ir daug kitų. v ienas , ' . .
,
Valdžia
tar..
,
,
.
.
V,
.
.
,
ta
maisto
produktų,
' žiba kaip žvaigždė Žemaitė ir ts dabartinių Berlyno universi|| 14 spalio dieną ant Baltiškų kan už milijoną rublių, Kad Komitetas turės susirinkimą neda
. ,.
. ,.
lioj 23 d. spalio i. m., 7 valandą
,
.
« .
narnančius pasaukė kaipo kareijūrių
siautė vėtros, kurios pas griebt, tai jau nemažai 1
Gabrielė.
T.
BRAGA
teto profesorių vra Bruekner, ......
,
kad
to
nekvakare, Lietuvių Ratelio svetainėje
.
.
.
x
.
...
vius,
bet
jie
sako,
Žemaitė yra viena iš žy- parašęs keletą kningų apie hetu- ,
kandino
daug
laivų.
Skaitlius
....
||
16
spalių
iš
Gibraltaro
išvapo numeriu 3149 Halsted si. ir ap
...
a
-t
lausys.
v
aidžia
mobilizuoja
ka[Į Teofilius Braga užėmęs lai prigėrusių žmonių šimtų pasiekia.
mesniųjų
lietuviškų raštinin- vių tautą ir kalbą. — Nors tik .
.
. ,.
,
..
žiavo
Anglijon
buvęs
Portugali

kalbės
TMD. vakaro rengimą
•
n
1
•
numenę
ir
siunčia
kareivius
1
kių; ji per 20 metų pa- simtmetj tegyvavęs, Berlyno uni.
................................... 1 kinio Portugalijos respublikos Trjs laivai paskendo Rygos už- jos karalius Manuelius su savo
Naujiems
Metams. Šis susirinki
valdytojo
vietą
turi
apie
55
metų
versitetas
yra
daug
garsiu
vym
s
'
,arbesn
'
s
kelezznkebv
hmjų
vierašė
daugybes
lietuviškų
lankoj. * Mintaujos aplinkinėse
T,'le8raf«
<>»>«''>') amžiaus, mokinosi viename svar vėtra sugriovė daug triobų. Te motyna ir giminėmis. Anglijos mas bus labai svarbus, kadangi,
kningų ir toliau darbuojasi _ turėjęs ir mokslui daug yra užbesniųjų Europos universitetų, legrafų vielos veik visos nutrau valdininkai atidavė jiems kara be virš minėto vakaro, bus daug
• \ rašo. Kad tapti naudinga visuo sipelnęs.
vie,1 nuP)au«»liškos pagarbos ženklus.
buvo republikonų partijoj bent kytos.
kitokių svarbių dalykų apkalbėjimenei ji nereikalavo “patentuo
----------|| Paryžiuj 16 spalių traukiniai septynių organizącijųi prezidentu.
tų” lygių tiesų sau, — vienok
mui.
|| Iš Paryžiaus į Belgijos sos (• Todėl-gi dar kartą, Central i n io
i
Jos darbai padarė ją lygia vy GELEŽINKELIŲ STREIKAS PradėĮ° vaikščioti, bet suirutės Atsižymėjęs yra. • kaipo žmogus
Netoli Noirmontier salos
rams. Yra ir daugiau moterų■duanepasibaigė. Daugybėj vietų su- šviesaus proto ir gabus prašmat prancūziškasis garlaivys, “Ville tinę Brusselį 16 spalių nuskri Komiteto vardu, meldžiu visų tų
FKANUU41JUJ. traukoma telegrafinės vielos, kai- nus politikas. { būsimus respub de Rachefort” susimušė su gar do aeroplanuose du aviatorių H. kuopų, kurios dar neprisiuntė dele
žmonių Lietuvoje bei kitur kuPrie sustreikavusių Paryžiuje kur suardoma geležinkelio bė- likos prezidentus galįs būt išrink laiviu. “Poveril”. Ville de Rache VVynmalen ir M. LeGagnetoc, gatų, tą padaryti tuojaus. Jaigu
j
rios dirbdamos, pastoja ne tik
geležinkelių
darbininkų 13 spa- giai. Mieste sprogo bent kelios tas prof. dr. Bernardino Macha- fort paskendo. Iš jo įgulos trūks kiekvienas vežinas po pasažie- rastųsi kuopa, kuri neturi išrinkus
Į
lygios, bet ir dar augštęsnės už
9
vyrus.
■ A. lių prisidėjo elektros darbininkai, bombos.
Suareštuota keletas do, T. Bragos geras prietelias. ta 23 jūreivių, su jais nežinia, rių. Wynmalen tuojaus sugryžo delegatų, tai tegu kuopos valdyba
atgal Paryžiun.
Le Gagneua
Kad Amerikos lietuvės bfgių Prisidėjo visgi tik vienas sky- streikininkų bei anarchistų. Kai
kas atsitiko.
ateina šin susirinkiman, ir tegu
gryžo
tik
pernakvojęs.
į
tiesų su vyrais reikalauja, taį te rius, kiti — ne. Taigi tik viena kuriose vietose bombos sprogda|) Iš Portugalijos Ispanijon
R Laikraščiai praneša, buk savo kuopą šiame susirinkime
gul ir pasirodo su darbu. Dabar miesto dalis buvo patamsyj. Grei- mos sužeidė darbininkus gatvių perbėgo bent 5.000 dvasiškų I U Tibeto sostinėj Lhassoj Iividurinėj Amerikoj vėl užgimė atstovauja.
Žemaitės visi raštai išleidžiama tieji expresai iš Paryžiaus išva- valytojos.
žmogysčių bei jų giminių. Is kosi chiniškų valdžių suimtas
Būtų labai malonu paipatyti ši
pį>renumeratos k^liu. nes pati Ž., žiavo vedami kareivių. AreštuoSocialistų revoliucijinio laik- panijoj jie rado prieglaudą įvai nas lamnistų kuningas, atstovas dideli nesutikimai tarp respubli
tame
susirinkime iš ^įekvienoa
į "nors -daug prirašė, bet, kaip k jant streiko kaikuriuos vadus, ki- raščio “Guerre Sočiaie” redak- riuose vienuolynuose.
iki nesenai valdžiusio Tibetą kų Costa Rica ir Nicaraguos,
TMD.
kuopos Chicagoje nema
K / kitį lietuviški nors geriausi raš ti darbininkai užsilaikė šaltai, torius G. Herve pasodintas kaIspanijos sostinėj Madride x6 Dalai-Lamos, kuria pabėgo iš kadangi dabartinė Nicaraguos
žą
skaitlių
atstovų. Galėtume tad
valdžia
atsisako
pripažinti
išsirink

tininkai, nesukrovė turtų, tad ir Ministerių pirmininkas Briand lėjiman; už tokį su juo pasiel- spalių atsiliko paroda paminėji Tibeto į Indijas Minėtą kuningų,
Amerikos daug didesnius darbus atlikti. Tai
pasirengęs nuramdyti I girną jis kviečia sandraugos nai- mui Portugalijos respublikos įsi už sušėlpimą Dalai Lamos tei tą visų vidurinės
neturi ištekliaus išleisti, savo raš t virt ai
gi visi prie darbo!
respublikų augščiausį teisėją.
tus.
Išleidimas todėl pavesta streiką, kad ir su kareivių pa- Į kinti visokią savastį.
kūrimo.
smas mirtim pasmerkė.
Chicagos Centr. TMD. kj>
sūnui,
taipgi
neturčiui gelba. Paryžiaus link sutraukta
raštininkaą
— Antanai Sliakii.
U Ant salo* Kubos, provincijo-* || Mieste Mulheim Styrum suIi Prancūziško laikraščio “Ma
Tegul lietuvės Ameri- nemaža kareivių. — Įdomu yra
li Italija iškalno atsisakė pri-

1$ VISUR.

Tėvynės Mylėtoji;
Dr-stes Reikalai.

K. šliupas perskaitė prelekciją
Iš Chicagos
temoj: “Terorizmo laikai Prancū
1789—1791 m.” — Nors
Lietuvių Gyvenimo, zijoje
viskas nusisekė labai gerai, bet

Paskiausiai Gautos Žinios.

29 spalio (OcL), subatos vakare,
1910, Hull House teatre, Polk ir
inr
r Tni Halsted gatvių.
“Blrūtės” artisUiTelegrafu pranešta, jog GT. Lt. Tol,
nustatys ant scenos vieną iš
[„ mėgėjai pmujijo auv
stoi buvo apalpęs; keletą valandų
i
vMta^
buvo be žado, rL. Tolatol
***. ' turi
■ • 82
matvt nebe- *^1
„u
. L .
metų amžiaus. IlraL
Ilgai, matyt,
“LITVOMANAI”. Pradžia lygiai 7:30
jJUMlR
'
Lietuviai ir lietuvės, nepraleiskite
klos progos ir atsilankykite kuoskaitlinglausiai, o “Blrūtčs“ draugija pasistenks Jus užganėdinti ir duoti
16 Ir 17 spalių ant salos Kubos Jums
tikrąjį iš scenos meno peną
siautė ciklonas.
Padarė daugybę ir kuogeriausią
naudą.
nuostolių.
“Birdtds” skaitlingas Choras pa
dainuos keletą puikių dar niekur
negirdėtų dainelių mūzų kompozito
ir mokytojaus p. MIKO PET
Milijonierius Rockeffeler pavedė riaus
>3.820.000 mokslui, būtent medikališ-. RAUSKO.
Taipgi programoje dalyvauja Lie
kieme tyrinėjimams.
tuviškosios Konservatorijos mokiniai,
kurie dainuos solo, pagriež ant smui
ko ir tt. Kurie nebusite tikrai gaiUsitis Ho vakaro. Kainos Tlkietų:
Baltlko jurose nuskendo nedidelis 25c.,
Ir 50c. Tlkietuk išlaiko
laivas Valerija, ėjęs iš Ravelio Ham- galima35c.
gauti pas J. Ilgaūdą. 1613 So.
byrgan
Halsted st., “Lietuvos’ ofise ir pas
“Blrūtės” choristus.

tuvaitėe, senus ir Janus atsilankyti
| tą mūsų iškilmingą balių, nes pulki
muzikė griež visokius lietuviškus šo
kius, bus garsus muzikantai net iš
Wllmerdingo, Pa. Beto bus visokie
gėrimai ir kvepentl cigarai, o jaū apie
priėmimą svečių tai nėra ką kalbėti,
nes visi žino kad mūsų Dr-Btė visada
puikiai priima.
Su pagarba.

Pereitame subatos vakare, 15 gaila, kad žmonių atsilankė ne
d. spalio atsibuvo trečias Mass- daug. Kitą nedėldienį pasitikim,
Komitetas.
kad bus daugiaus, nes užkviestas
. Mitingas, parengtas “Aušros”.,
Amatų Mok. Komisijos. Mitin- ‘^pildyti muzikalinę dalį p. P. Sar
gas įvyko Aušros Vartų Par. P31’118, mokinys Chicagos Musical
svetainėje. Kalbėtojai šiame Mi- ^a^«ge, kuris griež ant smuikos
tinge buvo: Dr. A. L. Graičiū- akompanijuojant K. Šliupui. Tas
nas> P- J- J. Hertmanavičius, p. Pats prelegentas K. šliupas skaiPajieškau savo švcgerlo Juozo Mon
kevičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio
Čiurna. Visi kalbėtojai aiškino
prelekciją iš Lietuvos historijos
pav., Paažerių gm.
Dešimts metų
naudą, kokią suteikia žmogur ir — aP*e Keistutį.
Amerikoje.
Turiu svarbų reikalą.
Meldžiu
parašyti
šiuo
adresu;
visai tautai mokėjimas amatij.
Nuo šio laiko naujos kuopos preJurgis Gutauskas,
Privedė daug aiškių pavyzdžių Uncijų komisija pasirūpins kiek
Suvalkų gubernija.
Vilkaviškio pavietas,
is pačio gyvenimo atskirų žmo- vieną nedėldienį prieš prelekciją,
Alvito gmina,
nių ir taip gi tautų.
kad būtų keletas muzikalinių nuPalivarkas Simanėliškiai.
EL’ROPE. RLSSIA.
Po mitingui prisirašė 12 žmo- merių, kad greta su protu ir dvanių prie naujos “Aušros” kuo- šią užganėdinti. Meldžiame būSarstedte Prūsijoj kasyklose (vyko
XVII APVAIKŠČIOJIMAS IR
Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Wo>
ekspliozlja.
Pražuvę esą šešiolika
. BALIUS. '
pos, kuri tokiu būdu likosi su- ti salėj lygiai 3 valandose po piet
Icncztiurkio.
gub. Telši*. j>av.,
darbininkų.
Atminčiai gimimo dienos Lietuvos Mosėdžiu
Šatės par., Diksodzių
tverta toje miesto dalyje. Šita kaip garsinama, nes muzikalinė da
Istoriko Simano Daukanto, rengia. kaimo. 9 vals.,
ar 10 mėnesių kai;; Ame
Draugystė Simano Daukanto, Freiheit
tai yra jau antroji greitu laiku lis programo prasidės lygiai 3 vai.
rikoj. Prašau duoti žinią šiuo ad
Turner Svetainėje, 3417-21 Halsted resu:
susitvėrusi “Aušros” kuopa Chi- L potam bus tuojaus prelekcija.
st., Nedėlioj. 30 d. spalio (oct.) 1910.
A ntanas V/olenczauskis,
cagoje.
1 -Prelekcijos esti skaitomos kiek
Svetainė bus atdara 3 vai. po pietų.
Prakalbos prasidės 4tą vai. Po pra 48 Albomarle st, Baltymore, M. D.
•Ypatingą ir širdingą “ačių” vienoj nedėlioj 3 vai. po piet Dakalbų balius. Įžanga 25c. porai. Su
PRISIRENGIMAI.
dr-stės ženklų įžanga nuo 4 iki 5
reikia čia ištarti gerb. kun. Am vis Sqare salėj (45-ta ir Pauli
Pajieškau savo pabrolio Domininko
vai.
dykai.
Waitelės, Kauno gub., Telšių pav.,— Ar tai tamsta esi tas advo
brazaičiui, kuris taip širdingai ra na gat.). Įžanga dykai.
Kviečiam visus lietuvius” ir lietu-______
T ____
_
_Pagrūdės
_ ,
Platelių
parap.,
kaimo.
katas, kurs tiek daug perskirų vaitės senus ir jaunus atsilankyti. Ketvirti metaf Amerikoj. Girdėjau i
gino žmones susirinkti MassJ. P. l’arkala.
bus geri kalbėtojai. Taipgi bus dai-. gyvenąs Chicagoj, III. Meldžiu duoti
parengia?
Mitingan ir pasiklausyti šių pra
nos ir deklamacijos. Prie geros mų- man žinią šiuo adresu:
—
Taip,
aš
parengiu
perskiras.
zykės visi atsilankiusi svečiai ga
kalbų. Geistina ir labai geisti
Fabionas Tipšas,
1
Chicago, III.
— O kiek toks persiskirimo lėsite smagiai laiką parleisti. Ne 1364 Chanai sL
na, kad ir kiti mūsų kuningai
apleiskite šio pulkaus vakaro, atsi
parengimas
kaštuoja?
“
Aušros
”
i-sios
kuopos
susi

lankykite
visi
be
skirtumo,
o
užtikpradėtų kiek geriau rūpintis tau
Pajieškau savo dėdės Kazio Ku
— Tai priguli nuo aplinkybių. rinam jog busite užganėdinti.
tos reikalais ir kartu ragintų rinkimas bus seredoj 26 spa
činsko. Kokie
* ‘ trįs
* metai kaip atSu
godne,
Komitetas.
Dabar jau orlaiviai mėnulį užtemdo.
važiavo iš Lietuvos į Philadelphia.
Dėl kokių priežasčių tamsta no
žmones prie apšvietos ir mokslų. lių 7:30 vai. vak., Lietuvių KliuPa. ~
- -t- Dabar nežinau Jkur -būna.
Melrėtum persk i ra gauti?
man
pranešti
šiuo
adresu:
Beje, čia pat reikia dar pasa be, 3X49 So. Halsted st. Kvie
džiu
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
- A. Kučinskas,
— O Dieveris nežinau, Aš
kyti, kad “Aušros” kuopos jay or-1 čiami atsilankytų visi sąnariai ir trūko atsidavimo lošimui dau
"APŠVIETA”
B. C.
ginus,
kaip
vyrams,
išimant
Dun

dar nesu ištekėjus. Aš tik rcn- Stato ant scenos antru kartu du P. O. Box Corbin
ganizuojamos Šiaurinėje "miesto | norintis patapti sąnariais,
298.
CANADA.
veikalu "Kaip kas ižmano taip save
dulienę.
Dundulienė labai atsi
giuos
ištekėt,
bet
aš
manau,
kad
pono".
Drama
.
trijų
veikmių,
“
Mūsų
dalyje ir kitose Chicagos vietose, f*
______
Chicago, tlL 16 dieną spalio
žymėjo komedijoj
“Nesiprie
Gerasis”. Komedija dviejų veikmių.
Pajieškau Antano Pelecko. Dveji
Galima tvirtinti, jog greitu lai
prie
kertės Madison ir Jafferson tai yra moters pareiga iškalno su Tairpais bus dainos ir deklamacijos. tnetai
atgal gyveno pietinėje Ameri
šink
”
.
Vaitiekūnas
ir
Briedis
savo
sipažinti
su
visais
šeimyniško
ku Chicagoje bus keturios ar šesPalių»*buvo Aušros
Nedėlioj.
30
spalio
(OcL).
1910,
H
u
11
koje,
Argentinos respublikoje draug
gatvių buvo prakalbos darbinin
talentais
prilygo
žymiems
artis

House
teatre,
Polk
ir
Hšlsted
st.
gyvenimo
apsireiškimais.
Susu
mano
broliu Pr. Biliūnu. Paskui
šios “Aušros” kuopos, kurias at- į t’oP°^* prelekcija, Dr. Matulaičio
kų Industrial ^Vorkers of the
Pradžia lygiai 8 vai. vak. Tikietai: atvažiavo Į Scrantoną; tūlą-laiką su
diev!
Phila. Ledger.
skirai ir kartu varys tolyn svar- refer,^tas “Kaip užlaikyti svei- tams.
25c.,
35c.
ir
50.
sirašėme. bet dabar bus jau metai,
Kaip tai smagu, kada atsilan World, prasidėjo po pietų ir būt
Prie lošimo šitų dviejų veikalų yra kaip nežinau kur jis yra. Meldžiu
bų kultūros darbą — švietimą katQ’’ skaitė Hr. Graičiūnas.
besitraukusios
iki
vakaro,
nes
pritrauktos
geriausios
artistiškos
spė

duoti žinią šiuo adresu:
minios paskaitomis bei mokyklo-P^e^era^as Sana &eras, užimantis, kęs j lietuvišką perstatymą, iš žmonių kaskart daugiau rinkosi,
kos Chicagoje, kurios jau atsižymė
Antanas Biliūnas.
eini
pakakintas
ir
be
nuvargintų
jusios
savo
gabumais
ant
vietinės
sultanas
sako
turįs
tik
.
—
Šulu
P. O. Box 21.
Cheltenhain, Pa.
mis ir šelpimą mūsų neturtingos
f>ana trumpas negalintis touž valandose atijo “salaveišiai”,
lietuvių scenos. Todėl, jaigu norite
jausmų!
Tą
smagumą
juo
lavieną pačią.
jaunuomenės.
I dėl vi saką pilnai apimti. Galipamatyti
tikrai
puikiai
suloštus
vei

n«toli kalbėtojų,
ir atsistoju
;
— Taip, bet kai aš pamačiau jo kalus, tai atsilankykite šian vaka
Labai būtų malonu, kad šitas ,na
svarbiausioji prelek- biaus atjauti, atsiminęs daugu pradėjo vaq
Pajieškau savo pačios Anastazijos
Mjot ir rėkt visą
ran, o tikrai galėsite gėrėtis malo
mą
kitų
lietuviškų
perstatymų
į
portretą,
aš nusistebėjai, kaip jis niais
uolus chikagiečių veikimas bū- cį’°® ^al*s ^uvo ^r. Graičiūno
įspūdžiais, o taipgi prisijuoksi Mikolajunienės, Kauno gub., Pane
įrištų,
tyčia,
kad
gerkle
apie'
1
te iki sočiai iš veikalų turinio, beto vėžio pav., Pivavo vai., Prašau duoti
tų pavyzdžių ^r kjtur gyvenan- į škinimąi padtiotų klausimų, kuriuos naštos, sloginamas, ir ne žmonės negyrdętų ką kalbą; vie tą vieną gavo.
Ir nemažai pasimokinsite. — Kome žinią šiuo adresu:
tik
neradai
pasikakinimo^
bet
tu

M. Mikolajunas,
tiems .lietuviams, o ypačiai tiems Klausimai buvo rimti, svarbus ir
dijoje “Mėsę Gerasis’’ moterės loš
nas
gi
biblijos
žinovas
įsimaišės
701 Baugh avė.
E. SL Louis, IIL
rėjai
sugadinti
smagų
ujią.
vyrų roles.
Kviečia širdingai,
Kiti
patiems “aušrininkams”, gyve- Į Pre^eSentas juos sąžiniškai ir latarpe kalbėtų,' bandė prakalbas
L. M. D. "Apivieta”.
nors
ūpą
ir
nesudarko,
bet
visnantiems New York,; Scrantone bai Pricinamai išgvildeno. Iš toardyt, bet pasiliko iššvilptas.
Pajieškau savo švogerių Adomo,
ir kitur. Būtų geistina, kad pa- į *9 aiškinimų galima daug ko gi nieko ypatingo žiūrėtojui ne
Antano ir Ignaco Grigalių, visi Kau
’
ZIRGVA1KIO
trugdė
Išgujimou
armija
našios “Aušros” kuop<fe susitver- Pasiinokinti sulig sveikatos ūž gali suteikti.
Paskolos Ir Bud. Draugystės, susi no gub., Raseinių pat. Turiu svar
darbininkų 'kalbėtojus.
Paskui
Prašau pranešti šiuo
rinkimai - atsilieka kiekvieną seredą bų reikalą.
tų visose Lietuvių apgyventose rūkymo.
pradėjo darbininkai dainuoti su
L. Ažuko salėje, 3301 Auburn avė., adresu:
J. Wiches,
apie 8tą vai. vakn Antrą seriją ati
PUNKTU ALISKUMAS.
kolionijose. Laikas jau ištikro
_______ _
M. Petrausko Koncertas bus ne sitaisė chortfc iŠ 6 ypatų. TuoP. O. Box 222.,
Butler, Pa.
darė seredoje 19 spalių (oct.).
Napoleonas
tankiai
nurodydapradėti veikti šią didelį ir praTurime laisnį; InKoctoraota ant
18, bet ii gruodžio. Vieta ta pa jaus prisiadįaa įK)licistas ir klau
Į
ji
:
1
kilnų kultūros darbą — švietid. spalio, L. S. S. Drama- ti: Music Hali, 203 Michigan sinėjo, kas1 jiė yra, liepė rnistot v® faktą, kad tik su 25 raite 3500.000.00.
Pajieškau savo pusseserės Paulinos
NorlntĮs
apsaugoti
Ir
sutaupyti
pi

Kauno gub., Panevėžio
mą minios paskaitomis ir mokyk- tiškas Ratelis lošė dvi komediji: Avė.
dainavus. Tada jaunas vaikinas liais jis užtiko priešų armiją ir ningus teiksis atsilankyti kas sere Štarulaičios,
pav., Bernotų kaimo. Girdėjau, kad
dos
vakarą
Į
viršminėtą
vietą;
ga

laimėjo
didžią
pergalę.
Jis
ži

tomis. Galiu prižadėti, jog Chi- “Aukso Dievaičiai” ir “Nesiprieištekėjo,
nežinau
kcki jos po vyrų
pradėjo toliaus varyt prakalba.
lėsite pradėt mokėti po kelioliką ar ke- pavardė. Meldžiu duoti žinią šiuo j
cagos Pirma “Aušros” kuopa vi- šink”. Kieno tiedu veikalėliai paPolicistas vėl liepė trauktis ša nojo laiko brangybę, matė pato liasdeėimts centų, o laikui prabėgus, adresu:
23 spalių Lietuvių Klubo sve lin ir pradėjo skirstyt susirin gią valandą ir veikė ūmai. Jus ga atgausite savo piningus su geru nuo O. Ramanauckienė (O. Starulaičia).
sžtme kiek galint pagelbės: kiek rašyta, ar versta, progranie nemišimčiu. Duodame paskolas ant leng 8310 Pulaski av. N. E. Cleveland Oišgalėdama suteiks savus refe- nėta; tas negerai; programų ren- tainėje, 3149 So. Halsted st., bus kusius.
Darbininkai pradėjo lite matyt tokias atakas jumyse vų Higffų“Aušros”
prelekcija. švilpt, rėkauti ir šaukt “laisva pačiuose. Keletas mikrobų užpuo Taigi kviečiame godotinus tautie
ratus ir visokius patarimus. Vis- gėjams nereikia tokių dalykų už šeštoji
atsilankytų, pasiklausytų ir pri
Paj ieškau dėdės Stanislavo Peleokas, ko reikalaujama, tai darbo, miršti. — “Aukso Dievaičiai” Skaitys Kl. Jurgelionis apie bež šalis”, kiti šaukė, kad išvaikytų la 'neapgintą silpną vietą ir, jaigu čius
sirašytų Į musų širgvaikio Paskolos ko, jis apie 5 metus išvažiavo iš
džionių
kalbą
ir
kalbų
pradžią.
tik
nepasidabosit,
laimėja
kovą;
Budavojimo
Draugystę.
ir
~
‘
“
Todėl, bendrai, kuriems rūpi 3 veikmių komedija, gana įdomi,
Lietuvos ir jokios žinios nėrę: pa
salaveišius. Policistas gal būt
Su pagarba.
eina iš Panevėžio pav., Ramygalos
žmonių švietimas, kuriems rūpi tik ne iš lietuvių gyvenimo iš Prelekcijos pradžia 3 vai.; įžan pavaišinęs ne vieną su lazda, bet jaigu jus dabosite savo kūną, ap
Jonas Alekaandravlče, pirm.
parap., Borklainiu sod., aš jo Duk
Antanas Masuiis, raitin.
beturčiai mok; ęiviai, kuriems j lenkiškų ponelių. Komedijoj yra ga 10c. — Po prelekcijai galima matyt numanė, kad negerai da galėsite jus. Pastebėję kokią ne
terėčia Elzbieta Dambrauckalte, pa
Laurinas
Atakas,
Iždininkas.
einanti
iš Senameščio parap., Šila
rūpi vienatų ir visos tautos ge-}daug veikimo ir juokingų išsi- bus įsirašyti ir mokslo šaką pa- ro. Tai mat kieno policija yra tvarką, neatidėliokit pataisymo.
galio sod.; labai norėčiau sužinoti, |sirinkti
“
Aušros
”
vakarinėse
mo

- rovė ir laimė — prisidėkite prie (reiškimų.
kur jis yra nes tunu svarbiu reikar
apginėja. Chicagoj dabar tankiai Veikkit punktuališkai1 Jaigu
PIRMAS DIDELIS BALIUS!
Jis pats ar kas kitas teiksis
šito prakilnaus darbo, paduokitėJ Komedija “Nesipriešink” irgi kyklose: aritmetikos, geometrijos, būna darbininkų prakalbos ir netikęs yra jūsų apetitas ar vi rengiamas Dr-stės Birutės orkestras, lu.
pranešti šiuo adresu:
atsibus seredos vakare 26 spalio
rinimas,
Trinerio
American
Elimum savo rankas, kad galėtų- yra' gera. Be abejonės, visas braižymo, anglų kalbos ir lietu diskusijos
Elzbieta Dambrauckalte
Nuskurėliz.
(oct,), 1910, Freiheit Turnė r salėj,
Athol Masu.
me pasekmingiau veikti, kad ga- šiųdviejų veikalėlių gražumas te- vių kalbomokslio. Dalyvaujant CHICAGOJ VERDA GYVE xir iš kartaus vyno, greit jus 3417-21 So. Halsted st Prasidės šo 30 Essez St.,
pagydis, nes jis duoda naują kis 7:30.
• lėtume atlikti didesnius darbus &a^ būt matomas iš gero lošimo, įsirašiusiems mokiniams, bus ga
NIMAS.
Sis balius bus toks kokio dar lie
Kur yra mano draugas Mateušaa
spėką virinimo organams. Jis tuviai Ikišiolai neturėjo, šokti bus Bružas?
savo tautos ir visos į žmonijos “Dramatiškas Ratelis” jas atlo- lutinai nutarta dienos ir valan
Atgal 3 metai gavau nuo jo
Kas
valanda
atvažiuoja
Chilabai
smagu
nes
grieš
pilną
orkestrą
dos
kuriomis
kokios
lekcijos
tu

puikiai
veika
prie
.
nerviškumo,
laišką
iš Soperton, Wis. Vėliaus jo
gerovei.
, šė labai gerai. Lošėjai taip gesusidedanti iš 16 muzikantų. Tai
atsakymo nebėgau nu. Labai svar
kraujo nusekimo, išbalimo, su gi jaunuomene nepraleisk šios pro kio
,J. Ilgaudas,
braj atliko savo roles, jog žiū- rės atsilikti. Mokslas vakarinė cagon naujas ateivis.
bų reikalą turiu pas jį. Jo paties
yra
Kas
trįs
minutės
kas
nors
menkėjimo, aštraus ar chroniško gos. Įžangą vyrui 15c. merginai 10c. ar ko kito žinančio apie jį prašau
1613 So. Halsted st.,
pint, tartum, jauteisi matęs tikrą se mokyklose prasidės panedėlyj
areštuojamas.
duoti žinią šiuo adresu:
užsikimšimo, galvos skaudėjimo,
Chicago, III.
juokingą atsitikimą. Kaslink lo- 24 spalių.
J. J. česunas,
kū- vidurių ir žarnų sugedimo. Vais PIRMAS METINIS DIDELIS APKas
šešios
minutės
gema
Freeman, W. Va.
-----Šimo, nei vienam iš lošusių ne
VAIKSCIOJIMAS IR BALIUS.
dykis.
tų sankrovose.
Jos Triner. Bu prakalboms ir delklamacijbms
galima nieko užmestu Veik pas
Nedėtoj’, 16-to Spalių. Davis
Kas septynios minutės kas nors *333—1339 So. Ashland avė. rengiamas Dr-stės “Lietuvių Tvirty Pajieškau savo dėdės Apolinaro Ma
Ii d. spalių, vakare ant
.visus matėsi pilnas stengimasis
bė", atsibus spalio (Oct) 30 d., 1910. žeikos. 10 metų atgal gyveno Lietu
Square salėj’ buvo prelekcija pa
yra
laidojamas.
Commercial
avė.,
So.
Chicago.
Chicago, III.
Maršavimas prasidės iš Simono žvl- voje, Kuršėnuose, yra dirbęs alto
atlikti tiek gerai, kiek jų parengta Aušros Draugijos. Tai jau | •
bo 2 valanda po pietų Ir maršuos į rius bažnyčioms, važinėjęs visoj Lie
jiegos tesėjo. Reikia neužmiršti, gatvekaris suvažinėjo 8 metų . Kas trylika minučių atsilieka
Būkle salią, 4818 W. 12th st., Grant tuvoj.
Pajieškau taip gi Antano
antra iš eilės prelekcija atsibuvus jog lošime dalyvavo dauguma Vyštarto sūnų, gyvenusį ant ■vestuvės.
Worcks, III. Prakalbos prasidės nuo Grigaičio. Kas žinotų vieną ar kitą
Kas septynios valandos kas
po vadovyste naujai susitvėrusioskS|jau gerai atsižymėjusių scenoje Auston avė. Vaikas kabinosi
3 valandos o šokiai nuo 5 vai. šir teiksis man pranešti šiuo adresu:
dingai užkviečia lietuvaites Ir lietu
J. Grigula,
Aušros Dr-jos Kuopos ant Town artistų mylėtojų, tokių kaip: B. ant karo ir pakliuvo po ratais. nors apleidžia “biznį”, arba
vius atsilankyti į mūsų Iškilmingą 10802 Michigan avė.
Chicago, IIL
bankrutuoja.
Tapo
nužūdytas
ant
vietos.
balių pasiklausyti gerų kalbėtojų ir
o f Lake.
Vaitiekūnas, M. Dundulienė ir
deklamatorių.
Taipgi
priežš
puiki
mu

Kas astuonios valandos su pu
Prieš prelekciją Mr. N. Huken- Briedis. Buvo ir keli nauji. Iš
zike Ir Jaunimas galės linksmai lai
Pajieškau Maksimo Dunauskio gy
se koki nors šeimyna ima perka pčalelsti; mes iš savo pusės steng vena apie keturi metai Chicagoj. Jis
son, Direktorius “School of City- naujųjų, prie gabiausių mūsų
AUKOS.
AŠTUNTAS DIDELIS BALIUS,
sime svečius užganėdinti. Įžanga po pats ar kas JĮ tinote pranėškite man
zenship Band ’ prie accompanimen- scenos artistų be apsirikimo ga
rengiamas Draugystės Šv. P. Mari rai 25c.
Komitetas.
šiuo adresu:
Tčzynės
Lietuvos
M
y
lėtojų
jos
Ražancavos
Panų
Ir
Moterų,
at

Juozapas Sabalauskis
to Mirs. Stone Rezidentės iš U. lima priskaityti: K. Mikolaitį ir
sibus
subatoje,
22
spalio
(Oct),
1910,
2320 W. 25 sL,
Chicago. IIL
DIDELIS BALIUS!
of C. Settlement sugraino solo A. Dirtiduliutę. Kiti truputį silp- Dr-ja So. Englewood (Chicagos
Freiheit Turner Salėj, 3417 So.
WilBon, Pa. rengiamas Draugystės
Halsted st Įžanga 25c porai. Vie
ant trombono; vieną aria iš Tru nokiau lošė, išrodė neturėję pa dalis miesto) paaukavo "Aušros”
Gera Galva. Parašė Žemaitė nai meterei 15c.
šv. Jono Krikštytojo, atsibūk subaPajieškau savo pusseserės SalaArnotų
mokyklos
naudai
10
dolatoje
12 lapkričio (Nov.), 1910, Wil- mutės Baltuškytės, Kauno gub., Pa
badūro, iš “Bohemian Giri” ir kaktinai drąsos ir pasitikėjimo,
Lietuvos Okininko išleidimas N21. Kviečiame visus lietuvius ir lietu 8on salėje
nevėžio
pav., Ramygalos par., Joant
banko*
vyriaus.
Pra

kuoskaitllnglauslai atsilankyti
populiarišką kąsnelį religiškos ypač nudavimuose flirtavimo ir rių. Už auką tariame nuoširdų Vilnius. Juozapo Zavadzkio spau vaitės
| mūsų DidelĮ Aštuntą balių Ir prie sidės 6-ta vai. vak. ir traukais iki vaišių sodž. Meldžiu duoti žinią šiuo
J. IIgandas.
nakčiai, įžanga 50c. porai, adresu:
muzikos. — Muzika žmonėms la meilės, bet visgi atlošė gana ge ačiū.
stuvė 1910. Kaina 10 kap. — puikios muzikės galėsite linksmai vėlybai
vienai moterei 25c., Užprašome iš vi
Tonis Baltuška,
laiką praleisti.
Su godone,
ba i patiko.
rai. Apskritai imant, merginoms
40 pusi.
sos aplinkinės visus lietuvius ir lie- 303 E. 26 st.,
Tacoma, Wash■ Komitetas.
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Pajieškojimai

Pajieškau laisvo* lietuvaitė* apsi
vertimui, turi būt ne senesnė, kaip 20
metų, aš esmi 26 metų. Daugiau*
susižinoelm per grt^atą. Teiksitės
duot atsakymą:
M r.
F- O. Box 106
Cle Elum, Wash.

Pajieškau savo dėdžių Antano Bendaičio ir Motiejaus Bendaičio. Abu
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Kelabiškio gm., Prienų parap.. Vartų
kaimo. Pirmiau gyveno Gilbertowne,
. o dabar nežinau kur. Meldžiu duoti
man žinią šiuo adresu:
Jonas Gruodis,
478 Southbridge st Worcester, Mass.
Pajteškau savo draugo Augustino
Kuličlaus, paeina iš Kauno gub.,
Šiaulių 'Ipav., Joniškio parap., Ropinikų sod., bus jau apie 3 metai kaip
Amerikoj.
Jis pats ar kas kitas
teiksisWuoti žinią šiuo adresu:
Frank Kažimieraitis,
1344 So. Canal st,
Chicago, III.

Pajleškau savo draugo Kazimiero
’ Brazdeikio, Kauno gub., Telšių pav.,
Jakės vai. Antri metai Amerikoje,
rooklyne buvo vedęs Marcelę BuiVydaltę. Iš čion parsinešė kur kitur.
Girdėjau esąs užmuštas kasyklose;
kiti sako gyvenąs Chicagoje ir vėl
apsivedęs.
Norėčiau tikrai apie j|
sužinoti. Turiu svarbų veikalą. Pra
šau pranešti man apie j| šiuo adresu:
St. Zaks,
53 Hudsou av*.,
Brooklyn, N. Y.
Pajieškau Fr. Sabaliausko, Kauno
gub., Šiaulių pav. iš Gruzdžių mies
telio. Turi 29 m. amžiaus, ne augštas, geltonplaukis. 3 metai atgal gy
veno Chicagoj. Duokite žinią šiuo
adresu:
Fr. Mažonis.
3239 Illinois court,
Chicago, Iii.

Pajieškau savo brolio Jono Mišalio, Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės
p«r., Gaudikių kaimo. Prašau duoti
žinią šiuo adresu:
Vincas Misulis.
95 N. 3rd st.
Portland, Oreg.

Pa j ieškau savo švogerio Juozapo
Grybo ir Juozapo, sūnaus Kazimiero
Beinarausko. Abudu iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Piniavos vai.. Grybas
Pavešečių, o Beinarauskas Tntlškių
kaimo. Abu jau 7 metai Amerikoj.
Turiu labai didelį reikalą. Prašau
atsiliepti šiuo adresu:
Fr. Beinarovski,
Devlin 5 riaw. Pearl st..
Burlington. N. J.

Praneša liūdną žinia, kad mano
vyras Juozapas Mostei kis pasimirė.
Nabašninkas mėgo skaityti laikraš
čius, ilga laiką buvo “Lietuvos" skai
tytoju, prigulėjo prie Lietuvių Suslv.
Amerikoje. Daktaras buvo pripaži
nęs, kad jis turi važiuoti į Lietuvą.
T*n nuvažiavęs jis pagyveno tik pen
kias dienas; mirė 46 metų amžiaus,
palikdamas mane našle su dviem
vaikeliais, 8 ir 6 metų. Nabašninkas
paėjo iš Kauno gub., Raseinių pav., I
ir par., 22 metu išgyveno Amerikoje.
— Norintis gauti daugiau žinių, rašykit šiuo adresu:
Monika Mosteikienė,
4633 So. Wood st..
Chicago, Ilk J

Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar seną.
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Teip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na j svetainę, po numeriu, 2119 Solalsted St., mokinu kas dien .apart
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori Išmokt tuos
šoklus, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South Halsted St.
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
6 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo
8 vai, ryto iki 6 vai. vakare.
Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck
skirt; irish Jig; elog; spanish waltz;
waltz two step Ir waltz aide step Ir
95 kitus.

-x
Pajieškau brolio Ir sesers Jono ir
r Marijonos Martinkalčių, Suvalkų gub:,
Vilkaviškio pav.. Vaitkabalių gm..
Gražiškių par., Krečdų kaimo, Jie
patfs ar jų draugai teiksis man pranešti šiuo adresu:
V. želvis,
603 S. Pacą st.,
Balti more, Md.

Reikalavimai
Reikalingas gerų tėvų vaikas, bai
gęs “Public School” prie “Lietuvos"
mokintis drukorystės atmato.
Reikalaujame 20 gerų kriaučių prie
moteriško darbo. Darbas ant visa
dos. Užmokestis nuog 12 iki 20 dolarių. Kreipkitės adresu: L. Kasper,
3120—3131 Wentworth av., Chicago.

Reikalingas geras kriaučlus, mo
kąs siūti visokius vyrų drabužius.
Darbas ant visados. Mokestis gera.
Drąsiai gali važiuot arba skubiai parašyt laišką šiuo adresu:
Juozas Taėelauskas,
701 E. Mason st.
Springfield, Ill

tte pri* Mmyntlko gydytojaus, rudo* pltao*. topai burnoj?,
skauduli* aat Uežinvto, sllzklmas plauku, akausma* kauiuo-

MnU-L-.l Ar kaukia* Uvj ■uHgtasai paalaantlaao
!1 UUoK IiTlUI perteagitao gamto* G-«ų. vjnlkl silpnub mal. uualinimM, silpaa atmlntis, gatso*

P*AR TURITE?kuri mokėtų jums laike li^os
arba sužeidimo nuo $20.00 iki
$40.00 į mėnesį, o atsitikime
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo $500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy Ke
ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo
$1.00 ir daugiau • mėnesi.
Chicagos lietuvius užkviečiame apsilankyt pas mus,
kad galėtume paaiškinti Vi
sas išlygas.

O*ydom virtai :u :nĮtaakp«lėjlmus te vartojimo
‘ peilio Ir to siuntimo į Hgonbutį. ,

gyvenimą neUimlngu, IŠGYDOMOS
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

tž Jtiun Hafmuttris paikas* tliais utrakto

fcjJ katoUogą.

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

CNną. III.

Ofiso valandetrauo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo ė iki 7 vakarais. NedSldieniais
ir Šventadieniai* nuo 10 iki 12 tiktai. Y pato* geidžiančio* gydymo turi atsišauk-

Naujausias importuotas
Fonografas u::::

di

Bte. a.

i dovana yra suimtam* fr puik
pamatysite, kad busite užganėdinti.

Gabrielius ir Sigai!
PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

D-re Marija Dowiatt-Sass

U Sutik Wtth.

1

IAR MATETE PUIKIUS
AKIU LIGOS.

Ar turi galvos skausmus t
Ar akys vandeniuojaT
Ar jas niežti 1
Ar teipgi ir spaudžia?
Ar daiktai išrodo dvigubi?
Ar jie būva neaiškus, migloti?
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta skaitant?
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ

turi akių nesveikumų, kurių visai
nežino, ir sirgdami nejaučia skau
Parsiduoda saliūnas ant Public st V
smo ir nė jokio nesmagumo, bet
Biznis gerai išdirbtas. Vieta gera
jie turi nesieti akinius, kad išgel
lietuvių apgyventa. Parsiduoda dėl
bėti savo regėjimą ateityj.
to, kąd savininkas turi išvažiuot j'
Mokslinio laipsnio okulistas
kitą miestą. Norintis pirkti krfeip
S. GINBBVRG
kites, 3252 So. Halsted st.
■ 2058 S. Halet jd St netoli 21 g.
Lietuvis, ilgus metus praktikavėt
Ir dirbęs duonkepio darbą. Liepojuj*
ir vėliau Škotijoje, pajieškau darbi
prie duonkepio arba prie valgomu
daigtu sankrovos. Dėl artesnių žinii.
kreipkitės adresu:
W. P.
P. O. Box 29,
Melrose Park, Iii Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne
sinis Laikraštis.
“BIRUTfcS" )RaESTRA
“Birutės“ orkestrą groja baliuose
DAGIS gražioj formoj knygos, ant
teatrui se ir veselijose, taip-gi sutaiso geros popieros ir su viršeliais, viso
“u
- a.ivpikšciojimams. ‘^Irutės’ 20 puslapių kas mėnuo duoda akai| orkestrą labai •inka teatrams, n« tymų.
turi puikius muzikantus ir sutaisi
DAGIS kas mėnuo talpina p« ke
L klasiškus dalykus. Baliuose taip-g lis originalinlus, lietuvių pieštus d&atsakąnėiausia. nes lietuviškus šokiu: Mikslėllua
puikiausią išpildo. Kas turėjo “Bt
DAGIS bado visus be skirt n m n kas
nitas” orkestrą baliuje ar teatre vfe
nusikalsta prieš visuomėnę todėl
‘
ną sykį, tai jau ima ją visados. — tik
“Dagi*'’ turi rastis klekvlno lietuvio
r. Su reikalais kreipkitės:
nam.s tat yra geriausia gyduolė nuo
Ks. Strumskis,
visokią -igų. Juk visiems yra rei
j
Phone Yardn 1138
linksmumas ir Juokai, o
|f 3315 Auburn -avė.,
Chicago, Iii kalingas
“Dagi*” neeigalll straipsnių su Įvai
R Į---------------------------------------------------- - riais pastšaiptmais ir juokais. .
C fUĮETUVIŠKON KONSEVATORIJON
DAGIO kaina labai žema, tiktai 10
■į
Įima dar įstot noug puses semestre centą num~ arba |1.QO metams.
I
y. nuog 15 spalių, {mokėjus ik
Siunčiant prenumeratą, adresuokite:
4
I
įlėdų 10 dol.
^■^“DAGiir PUBL. CO.,
F įL: 3246 So. Halsted st Chicago. III. 812 — 33rd *eet,
Chicaą^ lįį

DAGIS”

Kiekviena tauta «avo tankią myli ir guojgj'S&V ■Tfarl doja. ites lietuviai
/MM innme ženklą ’Ž re
\»lKlo”arba vyiį, ku
♦*<»»...jTO-j ris turėtų rastis niek

.
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27-nių PĖDŲ LOTUS?
Skulptorius

Scovilie, Walker & McElwee’s 60
akrinej subdivizijoj netoli didelio
persikirtimo punkto ties

Kedzie ir Archer Ays.
43-czios iki 39tai g? t'
Nuo

459

Valandos:
iki 9:00 kieki ienj rytą

.. II ■ ■■*r——

lįteF

Dr. O.DANTISTAS
C. MEINE

i 2 Lotai ant pardavimo labai geroje vietoje, dasižlnot pas — M. Garmos, 3023 E. 94th pi., So. Chicago,
Lotai yra ant 93th st. West
UI.
Chounsey avė.

Arti 52ro* Avė.

|

HlesM_________________ _______ __

OFISIS-hmpas 31 ir So. HolstaJ gtf,
(SyvMinu Mrt apnato*.) JV CHiCiM, ill

5208 W, Harrison St

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikls” arba “Vytis”.

New York City

Ant Pardavimo

Rezidencija

Valandos: nuo 9:30 iki 12:00 dien.
nuo 3:00 iki 4 00 po piet
r.uO 7.00 iki 8:00 vakare

P. Mikolaink,

„
_ j ___ ________________________♦
Virti

Offisas
1725 W, 18th St
Tarpe Paulina ir Wood galvių
Sassj aptiekoje

Tclephon* Austin

Gramatika angliškos kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta )_....... ..........
$1.00.
Vaikų Draugas, arba kaip
mokintis skaityti ir rašyti
be mokintojo ......_______ 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo_____ 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveikslais (ap
daryta) ------------- --------- 35c.

Box 62.

v,eS<*- tel’ėse ir
mokslai nė se.
Mano
dirbu
Žirirvaikisi
arba Vytį* yra iškalti
artis";k»1
p*r’s'
35x25, uždėti am mėlyno* spalvos Šilkinio
aksomo, išveizi labai
ln)lk *•
Kain.i4.4t
Dirbu visokias figūras
Išgipao ir medžiu. H
pjaustau paveikslus
ornarDeDtu*' bažnyŠioms, mokykloms ir
gražiems namams.

_

ANT. ALEKSANDRAVIČIUS

CHICAGO, ILL.

3227 Auburn Avė.,

galite aprūpinti visus
savo reikalus

Lotai po $290

Keturios karų linijos: "Archer * 1 <
Limitą ', Archer 38th”( “Cbicago j
Lawn” Ir nauja “Kedzie Av.M ei
nanti kiaurai.
Važiuokite by kokiu karu ir per-’
sėskit ant “Archer Av.-Linrits.“
Ofisas ties lotais kampas Archer
Ir Albany A v s, netoli 43 gat.

201 Tacoma Buildlng

, Kampas Madison ir LaSaite gat. '

Kas užslpirks antrai šių A tų pusei “Lietuvos
Ūkininką” stačiai ,iš redakcijos, tas gaus dova
nai “Vilniaus Kalendorių” 1911 metams.

3 rub. metams Visiems prieinamas, kiek

2dol. 20c. met

vienam reikalingas, seniau
Ir. 50k. pusm.
1doL Wc pusm.
sias lietuvių laikraštis Lie
D. Lietuvoje
Amerikoje
tuvoje eina nuo 1905 meti

“Lietuvos Ūkininkas”
k,

”

1910 metais savo Emėjkms duodat 52 No. No. “Lietuvos Ūkininko**
26 No. No. “Žemes”
13 No. No. “Mokyklos“
12 No. No. “Sveikatos*’ ,
1 “Vilniaus Kalendorių,’ 1911 m*
Seklų iibandymui:
Ūkio padargų premijoms už geriausius ūkio apra
šymus.

jiems “Lietuvos Ūkininką"
Labai naudingas yra •'LIETUVOS ŪKININKAS*' ir Amerikoj, ir kitur gyvsnantiesks lietuviam*, ne* daug jam* jie ras žinių ir naudingų pamokymų
iš visokia šalių Jr sričių.
Km įsirašys į "L, ŪKININKO” BENDROVES narius ir užmokės 25 rub
lius (18 dol. 75 C.),
c.), te
tasai
"LIETUVOS
ŪKININKU.”
liu*(18
—1 gaus “
LIETUVOS ŪKININKU
“ visuomet dovanai.
d<
KAINA: Lietuvėj (ir Rosi jo* valstijoj) metam* 3 rub. (1 dol. 65 c.) pusi
čiui 1 rub. S0 kap. (38 oenl.) Užsieniuose: (ir Amerikoje) metam* 4 rub (»
dol. 20 o.) pusmečiui 2 rub. (1 dol. lOo.)
To* pačios “L. Ūkininko" Bendrovė* dar yra leidžiamo* nuo ĮSOS m.

“Lietuvos Žinios” su “Aušrine'’
Progresiviška* lietuvių laikrašti*. Eina 2 kartu į savaitę.
KAINA: Lietuvoj (ir Roeijo* valstijoj) metams 4 rub. (2 dol. 20 a), pus m e- į.
čiul 2 rub. fiO kap. (1 dol. 38c.) Užsieniuose: metam* 6 rub. (3 dol. 80o.), pusmečiui 3 rub. 00 kap. (1 doL 92c.) Abiejų laikraščių adresas:
Vilnius-Siemlonovskaja 10-1

Russia-Lithuama.

“LAISVOJI MINTIS”
Vieniatšlis mokslo ir literatūros iliustruotas laikrašti*, tal
pinantis rinitus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: HitfcrijM, Kaitau SittaijM, Ganios Moksig, Draafijta| Mrttlf,
k L t., lygiai ir orifiaalrikai paraiytas apytakai ii
(yvaaino.
Kaina matam* $2.00; pusnį m*tų 01.00; į ulal*nį 92.S0

Kas, vrisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
“L ■iatį” metams duodame knygų už G1.0t utsirašantiema
pusei metų už 50c.
Paskubinkit—Dovana* neilgai taduoolmek

Adresas:

“Laisvoji Mintis.“
1401 N. Main Avė

Scranton, Pa.

A. 01szewskioj Banko Kur gauti “Lietuvą

Galima gauti kiekvieną savaitę
luctavą” už 5c. pa* šiuo* agentus:
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Breokiyn, N. Y.
U romo*.
78 Grand Street.
Itdirba “Dovlernagtls'’ — KonAnt. Jankauskas,
|
traktus, Raitus pardavimo
. Jertnala*.
21S
ir visokius kitu* įjokuipiintus. ir q>
87 Crand
IR VIRŠIAUS
: tvirtina visokius dokumentus pas Jan M tiewaki.
konsolių. Inkorpornsja draugijas ir
BALTIMORK, MD.
Lengvas šmokestis. Paskolinama
atlieka visokius kjtua^notarfjaliikus Jei n Leots,
<>57 W. Baltinio? e St
pinigai pasistatyti namsms ko
darbu*.
112 N. Green st
kiems norint.
f
r Visokiuose notarijalMkuoeo reikta J. Zebrauckaa.
Šitoj subdivizijoj namai yra visi įsose kreipkitės Į j
BROCKTON. MAS&
gražų*. Tai bus gražiausia apsigyve
Pocius,
175 Ame* St
J. J. Hertmanowlcs
nimui vieta pietvakarinėj dalyj, išro-'
(Notary Public)
do kaip koks parkas. Vanduo, sruių
Cliicaąo, liL
nuovados, gazas, šaligatviai, medžiai
3252 So. Halsted st., Chicago. F. M.. Kaitia,
1607 N. Ashland Av.
...
Gražus dviejų fialų namai galima*
>!. J. Taaanevlče.
•70 W. 18th St
tuojaus užimti po 83.000 ir viršiau*, Į
Mik* Valaskas. 345 Kensington avė.
mėnesiniais išmokesČiais.
į

H. H. WALKER & CO,

CHICAGO, ILL.

3252 So, Halsted St

Kas nori padaryti daug naudos Ir smagumo savo giminėms ir
geriems pažĮstamiems pasitikusiems Lietuvoje, teužperka

Naminė Mokykla

JOHANN HOFME1STER
1613 Hofmeister Buildinj, Chtcago, Iii.
Sendina FRKK One C* n of Hofmeittir
B-er Et tris et, enough to make 34 gallons
Fine Qnaiity R-al Lager Beer. I eucl te 30r
to help pay for ptcking and shipping.
PASIRAŠYK ČIA.

NEW YORK. N. Y,

t-1!5 East 7th Street.

Užlaiko šaltą alų, gardžią arielką,
kvepenčiu* turkiškus cigaru*, ir
inportuolu* gėrimu*. Čia atsilan
ką lietuviai ras mandagi o* patar
navimu* ir gaua rodą dykai. At
silenk vki to

COUPOft

jokio* rišiko*, taigi naudokitės.

ENGL1SH AS1ATIC TOBACCO CO.

SALIUNAS

FREE SAMPLE

A. OLSZEWSKI

skamba. Turėdami
m ūsų fonografą.
I. ■
galite surengti na-4
mie puikų muzikos
koncertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voltuką. ir galėsite išgirsti gra
žiausias tautiškas,.darbininkiškas ir kitokia* daina*; ištraukas iš operų,ir ope
rečių, žaidimą visokių instrumentų pavienių Ir orkestroJ* Klausant tai viste
bu* malonu ne tik jumtr ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažystamiem* bei kai
mynam*.
i
,q
Musų fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Už tokį fonograKužmokėtamet mažiausia 812. Męs duodame jum* ta fonografą suvis dykai.
’isiųskite lik 50oj markėms ir nres išsiųsime jum* geriausio rusiško tabako
už 86 ir tą fonografą draug su voleliais ir nurodvmata, kaip reikia apsieiti. Ap
turėję tai per ezpreaa, bžmokėsite likusiu* 85.60. Namie galite Išbandyti

John I. Bagdiiun**, Props

308 Sstosd fa.

3. O tada užsirašyk laikraštj -LIETUVĄ" ant 18 mėnesių už
|3.<)0, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama: “KAIP RAŠYT!
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE' o su pagelba šios knygelės galutinai išmoksi netiktai anglišką kalbą, bet
jau mokėsi Ir laišku* rašyti angliškoje kalboje.
Knyga* No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gėlę No.1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems,
k* angliškai kalbėti ir rašyti ir dėkavoja mumis už tos knygelės
išleidimą.
Knygags No. 1209 ir No. 1300 parduodame už pinigus, bet Kny
galę No. 1491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiems.
kurie užsirašo “LIETUVA” ant 18 mėnesių ir užsimoka |3.00 prenum erat os, tai tlems ją duodame dovanų. Skaityk šios knygelė* ap
garsinimą ant 8-to puslapio šio laikraščio Ir persitikrink apie jos
vertę.
gaus
dovanų
Kiekvienas „
__ „Ją ______
. kas
___ užsirašys “LIETUVA" ant 1S
mėnesių Ir užsimokės |3.00 prenumeratos.
Todėl Ir Tamista, jei nori Išmokti anglišką kalbą, tai užsirašyk
_______ _ ” ___
_ Knygelę dovanų, su
••LIETUVA
ant __________
18 mėnesių ir _gausi minėtą
kurios pagelba išmoksi gerai nevien angliškai kalbėti, bet Ir angliš
kai laikus rašyti.
Siųsdama* pinigu* ui “LIETUVOS" prenumeratą adresuok:

Šit** importuo
tu fonogr*f*» yr»
padarytu ii geri*u
šio instaio, turi di
dele nikelinę triu-

Pacific Liąuor Co.

Dar l'.an lira pareikalauk duodamo ui drką
praMaio pundelio. Mjs tu matele priaių-itne
Hofmeisterio alinio eatrakto pasidarymui 84
galiontĮalana drauge eu lengvais pamokini
mals, kaip daryti. Gali pasidaryt puikq alų
koks yra daromas nuo amžių Vokietijoj >1
Hofmeisterio alinto eztrakto. Gardus putojus
alsi gali būt padarytas namie i kales minutes
be josio gaitto. Tai yra toks alus, kuri mėgs
kiekvienas leimynUkis. JĮ lengva pasidaryti
ir įsigyti ton, kur paprasto alsui negalima
pardavinėti. Juo galite pasidurrtl maždasg ut
d cent. galione Ir jums jis genaus patiks kaip
koko kitai. Prlai nok tiktai 80 c. markėmis ar
pinigais apmokėjimui peroiuatimo kaAtų ir
Ir mgs dykai prisli eime jums prahlnį poo lėlį,
kurio vra gana pasidsrvmui 34 gal o iu alaus.
Tuo viekas bus anmokėta ir ji a turėsite alų.
kokio d>r niekad seiėret. įįp- Reikalauda
mas panaudok pridėtu čia kuponų.

1

M

Bu* duot** kiek
vienam, kas nu
pirk* pa* mas ruaiAko tabako už
•6 Nieko nu* jūsų
daugiaus nereika
laujame tik kad
patartumėte savo
draugam* ir pažys
tamiem* pirkti iš
musų firmo* laba

JOMN'S •UPPLY HOUSC

Pradinis puodelis, kurio pa
kanka pasidarymui 2 % galonų
puikaus alaus, siunčiamas dy
kai. Vyras, moteris~ar vaikelis
mokės tą alų pasidaryt.

Inkstų aesveikuasa* gali Ustvystyti
į pavojingas komplikacija*, te jeigu neatbotas, pagimdys kitas Ilgas ir kotnplikaoi-

State Medical Dispensary

teip* a pralyto »1 saviti
*» Mgų, vyrų, Bimerų
ir vaikų, pasato nuo ko
jos pruaidada, kaip ja*
pažinti, kaip nuo jų
apaiaaugoU, kolclaa gyduolea naudoti, kiek
jo* prekluoja Ir kur jai
gauti. Pareįkalni te poa
kė* yvairiu kveptantlr
lrftydan£i<t nuiUų, Perfumi^, Elekiro-gytlan
čių aparatu, Roberinių iiuirbimų, -Mon^.
Painiu, štukų, Drukuo
jamų Mailnėltų^ Ar
moniką, Koncartta*.
Brltvų, Pa vinievonių
ir įimtai kitokią koš
nam r»*ikallngq daly
kų. Hkirpk litą apąac.

LAGER
ALŲ
NAMIE

2. Paskui perskaityk knygelę “RANKVEDI8” No.1300, Kaina
IL25.

iRkstH, Pūsles ir Sėbras Nesveiku-

Atsišauk tuojau* jeigu esi klapate.

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

JIMGI-PA8JRODAVIK Sū KOMI DABAR.

jum nu* to vinko vaiste*, atplaukiant u**
mus aat gydymosi. GAU UŽMOKĖTI KA
DA BUSI itaYDYTAS.
”

>1*1 kairi j pu»ėj; jo» padaro žmogų laba 1 neramų;
yra silpna* velkanti* jautimas daugmaž nuolataL

KOZMAS GAUS DYKAI

Pasidaryk tikrą

VI

tinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nors
tu botum geriausiu mekanlku, profeeijonalistu, ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliškos kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero darbo,
nė biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis anglišką
kalbą Amerikoje, yra visur pageidaujamas Ir gerai apmokamas,
Todėl kuogrelčlaustei rūpinkis ją išsimokinti.

1, Pirmiausiai perskaityk knygelę “VADOVĖLIS” No.1209. Kai
na 25 centai.

nm»l,»pnoot
lopai, notofailamai, talido* skaudvllal, pageltonavus H

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

HertmanonlGZ.

katei legą,

ANT

Mokinkis Anglišką Kalba

mas, negalingam** prt* darbo arba llakssaa-

Odos Nesveikomai

Sutinimai

J; J.
uniu
A. OLSZBWSKIO BANKOJ ,

3252 S. Hilitrt St.,

Ateinąs Nusilpnėjimas

UžsUdmšIniar^

Ar turite Insurance Policy

Street 1C«._______ _____ _______ _____ _____

Parsiduoda dvi "Barber Shop'es”
10802 Michigan avė. ir Kensington
ate. 345, abiejose yra geras biznis,
geriausios vietos Chicagoje.
Viena
iš tų parduosim per negalėjimą ap
žiūrėti dviejų vietų. Kreipkitės grei
čiau inėšt iš kalno |50, likusius ar*
Išmokėjimo, Jonas Grigula 1080:.
Michigan avė.

Kraujo UžnBod)Jlma$~£SB

Sekmadieniai* (nedėldienials) nuo
4 vai. dieną iki 6 vai. vakaro.
Skaitykloj randasi visi lietuvių
laikraščiai ir knlngos. Skaityti galL
m a pačiame knlngyne
tiest
•. e

AM

'

Chicago

Atdara Įlomis dienomis ir valan
domis:
Utarn lakais ir ketvergais nuo T
vai. vak. iki 9 vai. vakaro; subato-

Mokykla šokių

Pajteškau savo- draugo Petro Kazulio. 4—5 metai atgal gyveno Elizabeth Port, N. Y., dirbo mėsos krau
tuvėj. Dabar nežinau, kur randasi.
Prašau duoti žinią šiuo adresu:
M. Andrejąuskis.
364 Popurt st, Montreal, Qv. Canada.
Pajieškau savo tautiečių Petro Jakščio, Broniaus Grybo. Marytės Grybiutės ir Motiejaus Jakščio. Paeina
iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav..
Sintautų valsč.. Lepšių kaimo, 4—5
metai kaip gyvena Amerikoje — gir
dėjau apie Chicago, III. — Pajieškau
taip-gl Broniaus Antanaviėio. to pa
ties valščlaus ir kaimo. Prašau duo
ti žinią šiuo adresu:
Kaz. Jakštys.
490 Green st.
Ansonla, Conn.

Mes Isgydom Vyrus

LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA
3149 So. Halsted St.

TUOS. I. MORGAN
advokatas

Veda krimiuatiška*, eivtlllkn*
bylas; parup na patentus: p- rtiuri
savasčių popiera*; sbBmltium
deed*s ir tt. Žinomas Itėtuvtlksš

advokatas.
79 Dearborn St, Chtsago.

Taipįaui 1613 Š. Halsted St

D. Dočkus,
A.AL

REIKALINGOS MERGINOS
Nuo lč> metu
lengvam darbui moderiniškoj faktorijoj. Nuolatinis
darbas ir geros algos. Krepkitčs j

The Sefton Manufactnring Company
1341 w. 351h Street,

111 First St,

GhlGdOO, III

, DHsW.A1Martišus

RakkUda.

Ofis««
duosime viM setą ąkutimo j^SdlSOn

|A

101 Oak *tre*i

B-*09 Tašoma Bld#.
& LsSdlfe St$, GhiCaRfl.

‘ °Jrdao ▼teoklaa ligas kaip tariate*

artai* ir tomistą turtai taOffiso V]

■

NEW YORK
MEDICAL
TAUTIEČIAI -.GINKITE PĄTS SAVE!
itės suvadžiojo (bataro, kuris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patar
ir bledingaa gyduolias, —»kari* Dori Apgaut Jua ir Jq*q Šeimyna* nuo įidiM
Jum* n* atsakančius vaistus, tiesiai ne Žinodami tnedikališko mokslo.
įuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI
uždėtoja*.

Banks A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago, I1L

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St,

Chicago, III,

Daktaras yra geriausiai
žinomas, per atliktus jo
darbus,
DroOollins’o gamingą
knygą

nime savo: "A5 žsu pirmvedliu daktaru — aš fera geriausiu daktaru— iirii----- ,—--------_
—
melagystę! Ne* tokio daktaaa, Amerikoje dar b* buvol N* gana to-tie daktarai net teip toli utaivMo, kad net bando Įkalbėt
Lietuviam*, idant ne Įtikėta stebėtinai gerai. Institutų ir ii*onbučiq, paialpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “hairtutai
ir ligonbučiai tvereei iš neteisingų ftmnnių". Ant to galima vien tik taom atsakyti, kad vagi* vadina visu* etas žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmanĮ*. ne gali atrasti gęru pasauleje. Vien tik. menkučiai ir veidmau
Bimo, bet be sšedikališko Biokslo, loja ant darbųvymoeididNuju profesorių, be protiškai utį
Instituto
žiaio* msdikaUjoje, kuri* yra reikalinga* dėl pastojimo Į daktarus didžiausiojo paaaulėje me
m ‘*™ COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
i 7 PRTF?AQTTQ DPT KO- Aukščiausiai moksliški daktarai, The CoIUbs N. Y. Medieal Institute, gydo daugiau

Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli‘kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; Urnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
įtituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi P^uu per
skaityti knygeles "Vadovėlis” N0.1209 ir "Rankvelis” No. 1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoji ir angliškoje kalbose?.
Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina:
.
'
xs.aip oaryu Kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir višoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieįti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su
kitu, kaip jkisilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigui bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį "Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį "Lietuvą”, .kuri tar-'
nauj-.« žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek ’JJetuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime paj/erinti laikraščio "Lietuvos” jturą. Pasidauginus skai
tytojams, "‘*es galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žr.^pnėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo sako*
Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonų
visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraistį "Lietdyą” tokia žmonių mokykla padaryti. 1
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo "Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
virš paminėtą knygede dovanų, kuodidžiausiai niurni dėkavoja
už jos išleidimą.
-č5— •**— ->
*
.
i*
Todėl ir tu, broli, kurs š| apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet»tuo jaus pasiųsk $3.00 prenumeratos už "Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą ^rangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį "Lietuvą” nėr pusantrų metų.
* Siųsdami pinigus s?va
adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

3252 So. Halsted Street.

CHICAGO, ILL.

-„„u,

.. —daktarai

L Dėlto, kad The Coli i na New York Medieal Institute, yru
seniausių,
nHkn I
1. Dėlto,
York Medieal Institute, tąpo
gerbiamą profesorių daktarą
Jtuvių, kaip Amerikoje, teip ir

VADOVAS
m
SVEIKATĄ
tąpo pripažinta per visus
kitu* Profesorius, kaipo
Didžiausia knygą sveika
tos) i visų kitų, kada
norints parašytu per kokĮ
norint* daktarą.
Nėra daktaro, kuris
duota Jums tokią knygą,
ne* ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt

-pagelbos neisi ntingiems-liamiams ir kad galėtu kiekvienas
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaštais.
8. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria

Jq*q nusilpnėjimas yra visados, speeiališkai Ir
"žiūrėta* kuo skubiausiai, o prie tam visados yra
. .
vaistai tie. nuo kurių stebėtino
pssekmingumo,
10 pasekmingumo,
N jau tūkstančiai tokim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

140 WE8T 34th STREET. - NEW YORK CITY

_

Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-5 vai Nedeldieniais Ir iventąd. nuo 10-1 vai. po pietų. Utarninkais ir pėtnyči., 7-8 vai. vakare

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

50,000-KNYGŲ

DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.60 Koimb Vyra Lifonfa

Dykai

Jeigu sergate kokio vyrišku ligole, ralikiete ing mu* ogausite didelos vertes
knygelė. Ta knygelė pasnkja silkei keip koinas vyras, serganti* nuo kraujo

negauoame jokio* pageiboa ta, apatingal dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bu*
vertesni bagelboi, keip S100-00. Ji* paaakia nu kuo jus aergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba to*
vertingo* knigelė*. Ta knykelč ira krautuve iinin, api* kurio* kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysal dykai; mas
nžtnokam ir pučtau. Jšklrpkite lemia paduota kuponą. Ir prialuskitie mnm, o ma*
kuo greičiaus prisiusma jum* vyaai dykai ta brang* knygelė.

Viru
&

Siusk ta kapoaa dykai gautos knygele* ftendena.

į

DR. JOS. LIBTER A CO., L,. J92 Northsrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago,1 UI.
Garbingas DaiUrai: Meldaiu prisiųsti man vysal dykai, ju*u abgarsinta knygelė.

Vardas ir pravardė
Paėta.r ...............

VVUM TIKTU
(SĖJIMAS DYKAI

VYRAI IS6YD0MI15 DIENAS

GALERIJOJ
MOKSLO

>*wrtiama *yal<

**HI* *r HMM

NemukM už gydymą be naudo* —mokRk u* tikrą Išgydymą.

Žia(eidnmai Patolofijoe
Žinfatdu <«».* Ostaolotijoa
Žinfaid
w -.nratiavi- ,
T* Organu

Slaptos Vyrų Ligos

VMnrinD* li/M, tkaiuatai atrišo
•*, baltosios takumas ir kitos li
gos tikrai iUydoaoi.
U i pakai i-

Kraujo Užnuodyjimas
ir viso* odo» liga*, kaip re pučkai

Atdaryta kasdiena nuo S ryto iki ndurnakeriui

liaunu bodu.

UUOSA 8ALERJA MOKSLO

Širdies ilgo*.

(Ištyrimas Dykai.)

344 So. State St. CHICAGO, ILL.

Spadjallriae vyrą ir
moHrąktą.

tyrių. naikinąs* saUgimai. jaue

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.
6OKIŲ MOKYKLA PROF. TONY L.
Mokiname visokių šokių angliškų
ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių
dar niekas iki šiol nešoko. Užtikrinam, kad, išmokę pas mus. galėsite
šokti by kokioj publikoj. Mokiname
be skyriaus — jaunus Ir senus. į
Mokiname tris vakarus per sevaitę:
utarninkals, seredomis ir ketvergals
nuo 7:30 iki 10:10 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite Į svetainę 3119 .
So. Morgan st.. Chicago. III.

LIUOSO UŽĖMIMO MUZT. >»

Dr. ZINS

2^2;^ CKicieo.

NAUJA MASZINELE

_ Laiszkams.Raszyti (Drukuoti)

Žligeidiai.Žii»jiafiGilybe

“International Typewriter”
I
>
;
,

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 svarui.

Kaina $10.00

rmgaroaniai, kvutixD*i, mtliiutAku- į
u*1- Taipgi pilnu
iitoriKku Mitrin
ki* koris niekad
ne boro parodrta*
dykai ilam kraite.
Eal uipraloma* tlrinftl nooatebumoa AttronotnlJot, Fizlologtjoa, Chemijos ir Patholtogtjoa.
laspaatezka Inkvizicija Valkata Galerija.
Pavelkalal laakilmlu Ir Pagarsėjusio Asmenų.

IMLEIDŽ1AMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO MŽENGIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

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

Iiiia Maszineles so skrynele $8.50
Reikalaudami mašinėlių siųskite pinigus adresu *'

•bOSO. CLARK ST., CHICAGO ILL.
arti Madison Gatves
Stdar s nuo 10 valandos ryto Iki 1S vMoru.-.kčlia

31SI So, llM St.

Naujas Išradimas

lm.

23T AKMENŲ.
'

PROF. J. M. BRUNDZA
ŪKIUI, NEW TIK

liliktHi Lilkrrih.

X

Chicago, 11L

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKO
Užlaiko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir kyepenčius cigarus ir

F. P. BRADCHULIS
'
ruoLaa. Tversi garse
laiko rodytoja* r*’* ka
lio imonetcj. reikalas- |

Atwood Bldg., Room 806

6n. 3112 S. HtltMtt„trti3lsN

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGTDTI

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plet ir nuo # iki 7 vakare. Jeigu negali
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 1* Jiedėliom. Atsišauk aasbHkai- Į

DIDYSIS GYDYTOJAS

NEW TORSO,

ta. Slųnm titf laitas-

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS:
Bereikia ilgiau sirgti ir vargytis Ilgoms.
Bes ai Jus išgydysiu; todėl, kad ai per 20
metų tyriajai medicinos mokslą Ir gyduo
les, ui tai Žinau, kuries geriausia gydo
si* pasekmę Kew Yerke ligi džinu daugiau
Žmonių, negu koks kita* daktaras a-i ppat plačioje pagaulėje. Aš išlydžiau tekis*
ligas, karią jau niek* neįstengė pagelbėti
ir kiti daktarai buvo pripažinę ui nelžgfd*mnsj— per ką turiu daugybes padėkavoaią ir ui moksliškus darbus ui tai, kad i

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES. .
Gyduolė*, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali , “
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų
I’žtikrinn, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiaa ir tuos,
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasargai aš b*m f astitata*. ne*id*B|rla atmintai* kito daktaro vanta,
B« hrabakas, b* aigeri* Aundattaria, — bet TIKRAS DAKTARAS ME
DIČIUOS ir aerg-antį, karį ajteiliBU tai ir išgyda*.
SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:
Tegul bus pagarbintas J erų s Kristus.
Daktaras 11 art m anas, esu neišpasakytai dėkingas,
už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatoanusilpnėjimo, ką gavau tą liga per saužagiavima,
M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, CaL

išgydymų nno * f*. kart kankino manę per t meto*, skaodSjlma*
vM rleose, pagadmtą aervą^z kras}o; kas labaj staae privargino.
Korė klU ne|*teng* išgydyti, bet, kad Dr- Bartmaaas patalke, grei
tai ir pamstiakal Išgydyti, tad pripaSystą, kad eal geras daktaras
New York*.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEK8,
544 W. 00 Si., Nevr York, N. Y.

i A. OLSZEWSKI

Stigti prinlmal Ir ui laikymui ptaakcj
Tūkstančiai pilki) tunli) atgavo pai
kiui plauku*, lulaiko »1 įtikima p . .
* *alvr-« laitai tautepama laike. Vteto<a nauji, graftua plaukai. Vleakla ta
rkai. Artriačuu <1 n loma reikia ralyU
km ženklelį.

Lietuvy* advokatas, bzlps tiesą mokslą Air erūtoje. Veda visokias bylas, civilUkas ir kriminaliikas visuose teismuose (suduos*).

nesveikom* inkstų, pas lės ar šlapumo rarelių, Jeigu Jauti nesmagutn* ir skausm*. Jeigu nnda&Ž
koks padėjimas dėl kurie nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba s tmažtata atmintis, nemiegot*-tas, gėdingumas, nubėgimal, nurarvėjlmalj
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; Jeigu turi gc~ kotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo.
nžsikreėiamų ligų kokios neinst rūšies kurios tsmistai daro nesmagumų; jeigu tari nors vien f iŠ
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu tari vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liešfavio; Jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingų ilga; jeig*
turi užnuodlntų kraujų arba nors vienų iš ligų korių auka tampa vyrai—TAI MBS G ALI MK TA V*
IŠGYDYT! IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o mys padėsime atsikratyti ntro visų klluėlų kotrumplausiam laike. Mes turime labai didelį
patiri mg gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgyt
*ome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliuos lietuvių kuriuos mes išgydėtne. Me*
Išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mos. Silpni vyrai, kurie nustojote vlhį pasveikimo beak
gydydami kur kltiir. ateikit pas mus, mes atkreipsime ant Jus musų specljaliėkį atyd| teip Jog at
gausite savo vyriškumų Ir busite vadovais terp aavo sandraugų,
;
- '

Ferdinand Hartmann

Plaučių Ilgu.

INŽENGA DYKAI

132 S. Clark, Cor, Madison St.

N J Oderio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Leonai
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitiklml.

Metirų Ligos.

Ii<ydo kad balną*

i i gydo m a greitai. tikrai ir »u pUaa
slaptybe.
Narvą ss**pn*;imas,
a u puolimas sveikatas, tnlyma*
stiprybe*. aaMgimi

Tirinek pradžia ir iaar. ryatima / . >«iaikoe
Raaoa nuo Lopari* iki Grabui. PKei
stu mua Gamtos. Žingeidumus l* Mus. -'sa
kam tu.
Tirinek Intėkmė lųros ir paleistuvystes, įJrstatytas *yro didumo figūrose, sveikuosa ir
ligotuos* padėjimuose. Larus tszrodinetojas
atsakinėja visokius klausymus. Dldilausta
proga tavo gyvenime.

Attorney & Counselor at Law

sėabejonė Jog randasi užsivilkusi chroniška liga duguy>»
tavo klipatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, • a*4
turėsi patarimu ir ištirinėjimf dykai! Mes ištirinėsime tavo
visai dykai, ir Jeigu išgydymas bus gulimas, tai mes išgydy-*
Sime už kožemiansią kainf. Ne užsidedi ant savgs Jokių par
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemoltestlnio pasiteiravi
mo Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoj*,
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

344 SO. STATE ST., arti Harrison įatves, CHICAGO, ILL.

mi tikrai lig yda n.

n«ar Harrison St.

KROVAI A U ITI IT.

v tikas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas steiksios
arba gamtos? Armėnai apsivesti? Ar ėsi tinkonėtam padš-į
Jltne neimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau-j

CHICAGO MEDICAL CLINIC

CHICAGO, ILL.

tverti. Vyrai, tikrai
atsilankyk lt į litą
stebėtiną Keroto i ntanginro Muiijų.
Šimtai Interesuojančjų pavydžią
tmogau* kūno svei
kam ir aergančlam
•toryje. Chirurgių

Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu Ir Nualintu Vyra
“?

PATARIMAS IR IŠTIRIN’KJIMAS TISAI DYKAI.

344 SO. STATE ST.

Mokslinki

kartai

siunčiamus be nsudiikus, bledingus vaistus, nes tiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas. •
i. Dėlto kad Daktarai The Collins N. T. Medieal Institute
ėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai
Jums p
ir kaip nuo senei ir kaip Įsiviešpatavus organebūtu
nizme IL__
gydyti kiekvieną ligą
A Dėlto, kad nėra daktaro, kuris
institutai ir ligonbučiai,
peržiūrėta ir atsakančiai gydoma, per

vertės medikališkų medegą, o kuriąs dėl jų brangumo, ne
gali Įgauti kiti daktarai, jngu gi ir būtu žinomi vardai tų
i paskučiausių, šiądieninių gyduolių, tai ir teip ne žinotu
kaip jas užrašyt.
.
Skubinkit dėlto, Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata,'
Virinusio medikaiiško direktoriaus THE COLLINS NEW Y0

Dovanai! Prisiųsk 10
centų markėmis apmo
kėjimui siuntymo lėšų, o
apturėsi tą knygą
Dovanai.
*

dėl

Knygele veriaJos
tiekVardas
aukso, kiek
ji pati sveria
yra;

/ rKin^AbllO L>nu ŽŪM,

A

Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liam* ir tt. Širdinga* priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

3253 Illinois 61., Kerte 33rd

Teisybe pati uz save kalba. Gėrės:
mu negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga
lietuviškai, aš duosiu rodą ir
IŠGYDYSIU:
Į
-V ;
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą viduriu
Galvos skausmą, Širdies
filrdies Ir plaučių ligas, snnkaus
snukaus kvėpavimo, slogų Ir
ir nusilpI nėjusius vyrus, dyspepsljos, nervų Ilgos,
ligos, taipgi nuo jaunystė* klaidų, įgau
Įgau
tų nesveikumų, sėklos nub^gitno, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptųj lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesiniu, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: nealbokil* kad kili daktare! Jums nepagelbėjo, ai kati apsiimu,
apsiimu^ tai
!ir išgydysiu Ivislias ir užsisonėJudas visokias ligas. Goriai*, kad ii karto
pas mane afsiftauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rąžyk
Rašyk kdip moki ir kaip
jauti nesveikumus savyje, ai suprasiu, ištirsiu, kad reikės ^pritaikysiu gy
duoles, kurio* yra naujausio Išradimo o apturėsi sveikata. Aprašant liga,
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

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

UžslraszuKlt "Lietuva

New York, N. Y.

Ofiso vai. nuo 11 ii ryto iki, 5 vai. po plet. Nedalioms nuo 10 Iki 1 po niet

