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MASKOLIJA.
Dėl paskutinių buvusių Ode
soj universiteto studentų riaušių,
prisakymu general gubernato
riaus, pagarsėjusio savo despo
tiškais, neišmintingais padavadijimais generolo Tolmačevo, iš
vijo iš miesto daug studentų. Po‘ licija apkaltina studentus, buk
• jie šaudė į policistus ir žandarus,
todėl juos buk prisiėjo išvyti
iš miesto, o tuom pačiu ir iš
universiteto. Studentai atsišaukė
Peterburgan protestuodąmi prieš
tokį, melagingą policijos apkal
tinimą ir prieš neteisingą gene
rolo Tolmačevo pasielgimą. Stu
dentai užtikrina, jog jie ginklų
neturėjo, todėl ir šaudyti nega
lėjų; jie daužę vien langus. Nei
• teisėjo tyrinėjimas neparodė, kad
ginklai buvo studentų vartojami,
nerado jų Ine i darant kratą uni
versiteto ruimuose. Ir daktarai
• gelbėję sužeistuosius, nerado nei,
vieno sužeisto policisto, tuom
’ tarpu tarp studentų buvo ir pa
šauti, net užmušti, o tą juk tik
oolicistai galėjo padaryti.
Riaušės studentų pradėtos Peterburge nesiliauja Maskolijoj,
platinasi ir kitur. Smarkus stu
dentų susirėmimai su policija
buvo Maskvoj, kur- taipgi su
žeista tūlas "studentų skaitlius.
Ir Varšavoj Studentai, nors čia
sutraukti niekiausios veislės mas
koliai, studentų iš vietinių gy
ventojų labai mažai, lenkai stu
dentai Varšavos Universitete tai
urėdninkų vaikai, kėlė priešin. gas valdžiai demonstracijas. No
rėjo jas kelti ir studentai poli
technikos, bet policistai ir kazokar jiems niekur neleido susirinkti. į.
inžinierius
Amerikoniškas *
Hammond, atstotas amerikoniškų kapitalistų. 22 gruodžio die
ną atsilankė pas carą. Ameri.konai mat nori Maskolijoj gauti
visokias koncesijas. Caras Hammondą priėmė prilankiai, nes per
jį gal tikis Amerikoj gauti pas
kolą. Prancūzai jau Maskolijos
valdžiai,
nemokančiai
kraštą
. ekonomiškai pakelti, daugiau pi
ningų skolinti nenori, nes jiems
Maskolija jau dabar skolinga suviršum 18 milijardų frankų, l iek
tautos sutaųpintų piningų nei
vienas kraštas nenori žudyti, o
Maskolijos kreditas labai nupuo' lė nuo karą ^u Japonija ir pas
kui visur kilusių riaušių.
Kaimyniški prietikiai Maskoli
jos su Austrija taip buvę pasku• tintuose metuose pagedę, kad lau
kiamas jau buvo karas MaskoJijos su Aistri ja, kurin* su
prantama, mitų įntraukta Vo
kietija ir Prancūzija, o gal ir
Italija. ' Dabar laikraščiai pra
neša, jog iš Peterburgo Lenki
jon iškeliavo didiejie kuningailęščiai: Mikalojus Nikolajevič^Michal Nikolajevič ir Sergei Nikolajevič ir jie Lenkijos ir Au
strijos parubežiuose susitiks su
svarbiausiais Austrijos politikais veikėjais. Atkaks su jais ir
kų.nngaikštis Pranciškus Ferdinandas, Austrijos sosto inpedinią. Kaip mano, tas susivažia
vimas yra labai svarbus, nes per
jį gal galima bus prašalinti da
bar esančius .nesutikimus Mas
kolijos'su Austrija. Ar tas pa
siseks, nežinia, bet galima manyti,
kad Maskolija, išvengimui karo,
neviename nusilenks, nes jos kariumenė dar neatsigavo nuo smū
gių gauti; nuo japonų, nesusi
tvarkė dar po aikštėn išėjusių
intendentų vagysčių. Prancūzija
karo nenori, nenori lieti prancū
zų kraują už Maskolijos valdžios
reikalus, o viena Maskolija prieš
susidraugavusias Austriją ir Vo
kietiją stoti negali, pradėtas ka
ras galėtų taip pasibaigti, kaip
ir karas su Japonija, bet šito
pasekmės būtų daug svarbesnės,
nes nėra abejonės, kad dėl nepasekmingo karo Europoj turėtų
griūti caro sostas Maskolijoj ir
pats karas daug daugiaus aukų
reikalautų.
Maskolių valdomoj Mandžurijos dalyj, ypač chiniečių apgy
ventame Charbino priemiestyj
Fudziadian smarkiai siaučia azi
jatiškasis maras. Pirm| Kalėdų

PERSIJA.

26 gruodžio dieną pietinėj Per
sijoj, aplinkinėse Bushipe nuo
angliško
kariško
skraiduolio
“Hyacuth” bandė ant kranto iš
lipti angliškiejie jūreiviai, bet
jiems užstojo kelią pulkas gink
luotų gyventojų. Užgimė smar
kus mušis. Užmušta 14 anglijonų ir 40 persų.
Nereikia užmiršti, kad tarp
Maskolijos ir-Aaglijos nuo se
niai padarytas sutarimas pasida
linti Persiją taip, kad šiaurinė
jos dalis iki Teheranui tektų
Maskolijai o pietinė dalis, rubežiuojanti su esančiu Anglijos
globoj Beludžistanu, Anglijai
Pirmiausiai Persijon insiveržė
maskoliai ir iš jos nenori pasi
traukti, bet visgi ir jie viso jiems
sulyg sutarimo su Anglija Per
sijos ploto dar neapvaldė, Angli
ja iki šiol nesiskubina siųsti savo
kariumenę Persijon, nes prieš
pasidalinimą Persijos, paremta
Austrijos ir Vokietijos, kaip šim
tas metų atgal prieš Lenkijos
padalinimą, pakėlė smarkų pro
testą Turkija. Ji sau reikalau
ja apskričių prieinančių prie
Turkijos rubežių, nenori leisti
vien Maskolijai ir Anglijai visą
Persiją paglemžti;, ją gi remia
Vokietija ir Austrija.
Gal būt todėl, kad bandymas
išlipti ant Persijos kranto Angli
jos kariško laivo jūreivių buvo
tyčia Anglijos valdžios sureng
tas, kad ji turėtų progą siųsti
Persijon daugiau kareivių ir ga;
lutinai apvaldyti visą pietinę Per
siją, kur nei Vokietija jos pa
siekti negali, todėl jos mierių
neįstengs sustabdyti.

CHINAI.
Chinai rengiasi prie konstitucijonališkos tvarkos ir prie jos
artinasi. Kadangi valdantis var
du nemečio ciesoriaus kraštą re
gentas sušaukimą parlamento ir
paskyrimą prieš tautą atsakančios
ministerijos norėjo ant toliau ati
dėti, tai žmonių balsais rinkti se
nato nariai tam pasipriešino ir
apreiškė, jog nenusilenks prieš
regento užsimanymą. Regentas,
matyt, pabūgo pasekmių savo
užsispyrimo, ir išleido naują savo
ediktą, kuriame žada sušaukti
parlamentą, atsako nuolankiai
žmonių atstovų reikalavimams,
bet visgi dar nesako, kada pas
kirs parlamento atstovų rinki
mus; bet žmonės jį gali privers
ti paskubinti tą laiką. Rods
žmonių atstovus * pagąsdinta iš
vaikymu, jaigu jie savo apdirbtą
smarkų
reikalavimą
regentui
bandytų paduoti; jie todėl, tikė
damiesi daugiau pelnyti nuolan
kumu, sulaikė savo aštrius reikalavimus.

HAYTI.

Ant salos Hayti, kur yra dvi
neprigulmingos respublikos
Hayti ir San Domingo, vėl neramu. Šiuom kartu rods ne
voliucija ten kįla, bet gali užgimti karas tarp tų respublikų.
Pereitos savaitės subatoj, už
kokį ten parubežinį žemės plotą
buvo kruvinas susirėmimas kariumenių abiejų kraštų susirin
kusių prie sienos. Mūšyje už
mušta daug kareivių iš abiejų
pusių. San Domingo siunčia
prie sienos daugiau kareivių; tą
patį daro ir H|iyti respublika.
Tuom' tarpu valdžia San Do
mingo veda tarybas su Hayti
respublikos ambasadorių ir yra
dar viltis, kad bus galima be
karo susitaikyti.
Hayti valdžia uždraudė savo
pasiuntiniui Londone, Firminui
sugrįžti. Jis mat, nieko val
džiai nepranešęs, apleido savo
vietą ir keliauja namon, kur ne
užilgo bus rinkimai, o jis mat
turi gana didelę intekmę. Jis
pagarsino, jog iš Londono pa
sitraukė todėl^SttKkjiuo pusės
metų jam algos neužmokėjo. Jis
buvo revoliucijonierių vadovu
tąoa metuose.
. •.
,

MEXIK0.

Mexike, aplinkinėse Chihuahua laukiamas didesnis mušis re
voliucijonierių- su valdžios karumene. Bet ateina vien priešta
raujančios žinios: sulyg vienų —
revoliucijonierių jau beveik nė
ra, likę dar paprasti plėšikai; su
lyg kitų, jie aplinkinėse Padernales apsiautė generolą Navarro,
bet jis Išukia pastiprinimo, todėl
mušin nestoja. Valdžios kariumenės vadovai neleidžia pas sa
ve
laikraščių korespondentų.
Mieste Chihuahua tapo išmėtyti
revoliucijonierių atsišaukimai, kad
kūčios dieną gyventojai būtų sa
vo gyvenimuose, nes revoliucijonieriai bandys miestą veržti.
Mieste yra 1000 valdžios karei
vių. Miestan atėjo žinia, jog
26 gruodžio dieną aplinkinėse
EI Paro prasidėjo smarkūs mušis revoliucijonierių su kariumene, bet kaip.^jis pasibaigė, nežinia.

Lapkričio 18 d. bus vėl mies
to žmonių švietimo komisijos
posėdis, kuriame! bus svarsto
mas visuotinis bradinis vaikų
mokymas. Komisijos narys Makovskis įteiks mcmorijalą, kuriame svarstoma, {kokios yra reikaiingos pradinės mokyklos len
kams. Lietuvių * nekviečiama.
Matomai, miesto valdyba Vil
niaus gyventojų lietuvių reika
lais neikiek nesirūpina.

IS VIRBIAKIŲ, Ukm. pav.

da, bet apie piningus nieko nėr
sakė. Tik dabar atsiuntė popierą, kurioje pasakyta, kad val
džia piningų duoti negali dėlto,
kad valstiečiai nuo savęs nieko
nepaskyrė, o valstybės įstatymai
leidžią vyriausybei duoti pusę
išlaidų mokyklos įsteigimui, o
kitą pusę turi duoti patįs vals
tiečiai. Dabar sueiga (spalių 29
d. n. sk.) padarė tokį nutari
mą: “męs mielai sutinkame mo
kyklos įsteigimui duoti pusę iš
laidų, o kitą pusę, sutinkant su
įstatymais, prašome, kad pridėtų vyriausybė”.

ningams parapijonis, kai-kurie
miesčionįs,
kurstomi
dviejų
“lenkų” iš Kėdainių, grasino Įšmušią langus klebonijoje ir ap
daužysią giesmininkus lietuvius,
jaigu jie drįstų užgiedoti lietu-

Abelių sodz. jau treti metai
kaip padaryta nutarimas pasta
tyti mokyklą, bet lig šiol nieko
^buTO girdėti. Dabar spalių 28
seniūnas sušaukė sueigų ir
paklausė, ar apsiims suvežti mo
Bet ar dėliai miesčionių gra- |
kyklai medžiagą. Bet atsirado
sinimo didesnė pusė parapijos
keli, kurie ėmė šaukti — “ne
gali būt skriaudžiama? Jaigu gra
reikia”, ir nepasirašę. O pirma
sinimais lenkai daug pelnė, tai
buvo pasirašę. Mat juos tada
kas mums beliekti?
buvo privertęs raštininkas pasi
Susitarus būriu taip-pat gra
Savo laikų buvome pranešę, rašyti, o dabar jo nesant rūk ssyti? Kas tąsyk išeitų? Saugok
jog Vilniaus mokslo apskričio niai paėmė viršų.
Dieve, nuo peštynių bažnyčioje! |
— Mokykla —
globėjas buvo sumanęs viduri
O ką daryti, kad apsigynus nuo p
— Mokykla — ’
niųjų mokyklų mokinius mokyti
skriaudos, daromos' mums lietu
šaudymo ir kreipėsi prie Vil
viams bažnyčioje? Kaip išgauti '
18 OBELIŲ, Zarasų pav.
niaus artilerijos gyriaus valdy
lietuviškus giedojimus be peš- 1
Iš LUOKĖS, Šiaulių pav.
bos, prašydamas; suteikti tam
tynių, kurios, girdėjom, ištiko '
Spalių 29 d. irgi buvo rinki
mokslui
šautuvus.
kitose mišriose parapijose?
Mūsų
kuningėliai
pradėjo
pla

kų sueiga dėl mokyklų. Ir čia
Dabar Vilniaus artilerijos sky
Dabar rengiamės taisyti savo '
valstiečiai atsisakė medžiagą mo tinti apšvietimą: skaito lenkiš
riaus valdyba pranešė globėjui,
bažnyčią; pįningu^jtam misli-»
kas
evangelijas,
dalija
kningukyklai suvežti. — Čia korespon
jog vyriausioji aftilerijos valdy
jam rinkti iš parapijonių. Gal
dentas Andrius Jukna spėja, kad tės: “Atsargiai su ugnimi”.
ba uždraudė davinėti šautuvus
mums, lietuviams, nedėties prie ‘
“
Kruvina
revoliucija
”
ir
kp.,
pri

dėl magaryčių valstiečiai atsisa
mokinių mokymui.
taisymo, lenkai užvaldė bažny- i
kalbinėja
vieton
“
L.
Ūkininko
’
’
kę nuo vežimo medžiagos, nes,
— Lietuvos žiaioe —>
čią, tegul jie ir taiso? Vienas
skaityti
“
Šaltinį
”
,
liepia
nekrauesą, kaip kokie ten sentikiai už
ti turtų, o atiduoti Dievo garbei mūsų parapijose pataria net lie
Generolas Heršelmanas, vy- simanę prisirašyti prie jų vals
tuviams prisidėti prie gretimųjų
Lt. Ačiū ir už tai.
PORTUGALIJA.
raiusis Vilniaus apskričio kariuo čiaus ir davė rinkikams tris rub
parapijų (Apytalaukio, Žeimės);
P.
J
—
nas.
V
lius, tai jie ko galo negavo be
— Lietuvos Ūkininkas — ,
Portugalijoj pradėjo areštuoti menės vadas, pasimirė Vilniuje
kaip lenkams bus sunku išlaiky
šaukdami, kad priimti; o paskui,
buvusius prie užmušto karaliaus lapkričio 17 d.
ti bažnyčia su jos tarnais, t ii,
besidalydami tuos tris rublius,
Don Carloso ministerius už lausako, ir be peštynių lenkai įleis
ko stalų nepvartę.
Iš ADUTIŠKIO, švenč. pav. lietuviškus giedojimus. Ar ge
žynlą krašto teisių ir visokius
— Mokykla —
prasižengimus.
Suėmė buvusį
IS KAUNO.
Prie Adutiškio bažnyčios yra rai taip būtų?
ministerių pirmininką de Castro,
špitolė, kur seniau būdavo 5 —
Kaune lapkričio 14 d. įvairių
12 buvusių provincijų guberna
žemės ūkio draugijų atstovai, su Iš DARBĖNŲ, Telšių pav. 6 elgetos-. Tie elgetos maitydatorių ir bankų, perdėtinių ir augšvos iš žmonių suneštų aukų. IŠ RUDZIŠKĖS, Trakų pav.
važiavę, išdirbo galutinai savo
čiausiajį teisėją. Jie apkaltinti,
Bet kun. J. Deksnis vieton el
Apart
rpedžiagos
suvežimo,
naujai sumanytos įstaigos suma
Lapkričio 19 d. naktį, trįs plė
buk banką vedė sauvališkai, sa
nymus. Nutarta tai savitarpi buvo nuo valstiečių reikalauja getų laiko tame name 6 savo šikai, įsiveržę miškų vertelgos
vo politiškiems tikslams jo pi
nės paskolos draugijai paimti ma kasmet mokėti mokyklai po tarnus, kurie maitindamies žmo žydo Kubickio namuosna, perningus sunaudojo. Castro pas
paprastų žemiečių bankų įsta šimtą rublių. Spalių 20 d. vals nių aukomis, apdirba 75 deš. rjšę visus namiškius, pasiėmė
tatytas po kaucija 2 milijonų dokuningo žemės. Žmonės sako: 11.000 rublių rr įvairių bran
tymus, su tuo tik skirtumu, jog čiaus sueiga irgi atsisakė.
larių. Kauciją tą tuojaus pasta
— Mokykla —
nešame špitolėn aukas, dėlto gių brilijantų ir pasislėpė. Lapk
pelnu naudosis visi draugijos
tė jo draugai.
kad mūsų tėvai nešė, bet dabar ričio 20 d. Trakuose vyriausia-j
nariai, suprantama ir skolinin
Portugalija, tapusi respublika,
visai neišpuola, nes nėr kam sai užpuolimo vadas suimta; ki
kai, o ne vien akcijų savininkai,
rengia sau naują konstituciją.
nei
ačiū pasakyti.
Iš
PUŠALOTU,
Panev.
pav.
kaip tai yra daroma paprastai
tu du tuo tarpu dingo
Visi
Prancūzijos konstitucija paimta
Šiemet
Visų Šventų dieną špi užpuolikai buvo kaukiės'
žemiečių bankuose. Ta naujai
'
Vyriausybė siūlė atidaryti 3 tolėn Nunešė: 160 pūdų duonos
kaipo pamatas, bet menkesni pa
— viltis —
įkuriamoji draugija vadinsis:
mokyklas, davė kiekvienai po 2d pūdų mėsos ir 8 rub. pinin
ragrafai paimti ir iš Jungtinių
“šiaurvakarinio krašto žemie
2100 rub. piningais, medžiagą gais. Aukas ima zakristijonas,
valsčių konstitucijos. Preziden
čių savitarpinės paskolos drau ir žadėjo apmokėti mokytoją
tą rinks penkiems melams parla
vargonininkas ir tie 6 tarna1.
gija” ir veiks Vilniaus, Gardino,
LIETUVIAI KURŠE.
Nuo valstiečių reikalaujama že Kuningui. irgi tiek pat sunešė,
mentas. Ministeriai, kaip tai yra
Kauno, Vitebsto, Minsko Momės sklypelio (dešimtinės), me kiek špitolėn. Ant mišių šiemet
Prancūzijoj, prigulės nuo parla
Latvių laikraštis “Rygos Avithilevo, Smolensko, Pskovo ir
džiagos suvežimo ir 100 rub. Adut. sudėjo 465 rub., Su elge zes” skelbia buk Kurše žymu$
mento ir jaigu parlamentas jiems
Černigovo gubernijose.
įrankių įtaisymui. Bet, rodos, tomis irgi nėra jokios tvarkos. esąs latvių sumažėjimas, ir buk
išreikš neužsitikėjimą, jie turės
— Lietuvos žinios —
tik Deglėnų sodž. valstiečiai bus Tankiai saviškiai nesurenka nei visur lietuviai išstumią latvius
nuo vietų pasitraukti.
Kauno gubernijos gyventojai sutikę atidaryti mokyklą, o Ki- pūdą o svetimi namon nu Paskutiniais laikais buk kasKurmis. . kart daugiau atsirandą • Kurše
taip išsiskirsto sulig savo skai džionyse ir Gailioniuose — ne. siveža.
— Lietuvos Ūkininkas —
lietuvių nuomininkų ir lietuvių
čiaus: lietuvių 66,02 proc., žy Ypač gi būtų reikalinga mokyk
įgijusių nuosavybėn čia dvaru*.
dų 16 proc., (miestuose ir mies la Gailioniuose, nes į kitas labai
Darbininkų tai jau visur esa
teliuose), lenkų 9,04 proc., ru toli. Girdėti, kad Repcys duotų
ir žemės mokyklai.
Iš KĖDAINIŲ, Kauno pav. ma lietuvių daugiausiai, todėl ir
sų
ir
baltarusių
4,6
proc.,
latvių
Iš VILNIAUS.
— Mokykla —
2,28 proc., (Panevėžio, Šiaulių
Kas kaltas, kad savo parapi latviai žemininkai buk pradedą
Lapkričio 21 d. suėjo lygiai ir Telšių pav.), vokiečių 141
4lėtuvių kalbą kas kart dažniau
jos bažnyčioje mes ikišiol netu
vartoti. Tas pats “Rygps Avį-'
5 metai, kaip Vilniuje įvyko proc., kitų 0,24 proc.
>
rim lietuviškų giedojimų? Ko
taipt vadinamas Vilniaus Seimas,
— VUtią —
Iš PAPILĖS. Ežerioų pav.
dėl lenkai, nors jų mūsų para zes” pranašauja, kad netrukus
kuriame dalyvavo apie 2000 lie
tik Mintaujos apięlinkės tebėį
Vyriausybė kelis kartus krei pijoje mažuma, turi savo kalbo prigulės latviams, ^7'
tuvių, iš kurių apie pusė buvo
'L
Mums '*lietųpėsi į valstiečius su užklausimu, je -giedojimus kas mielas šven viams toki
Iš GARDINO.
valsčių, draugijų ir kt. atstovai.
skelbiamai
kuriuos kaimuos būtų reikalin tadienis, o mes nei retkarčiais
Suvažiavimas buvo lapkričio 21
Lapkričio 16 d.3 Gardino apy gos mokyklos ir kiek valstie- neturim lietuviškų? Ar tik mes žinia yra tikra naujiena, kuriąiy
ir 22. Jo nutarimai paplito po
gardos teismas svarstė bylą. kun. čiai duotų pašalpos, bet valstie- parapijonįs tame kalti, ar kaitas* sunku įtikėti. Priešingai, visur \
visą Lietuvą ir į porą savaičių
Bol. Sperskio Vilniaus vysku čiai mokyklų nenori. O Papi- ir kas kitas? Kaip tą mūsų Lietuvos Pakuršėje galima paJėbeveik visoj Lietuvoj buvo įves
myti, kaip latviai perka ir nuo
pijos; jisai buvo kaltinamas, kad iyj tik viena mokykla. Naujos skriaudą prašalinti?
ta “nauja tvarka”. Bet.... se
moja žemės plotirT, ant kurių
tyčiojęsis iš Viešpaties Jėzaus mokyklos būtų reikalingos Ku
Dabar, rudens vakarais, daž
noji “tvarka” sustiprėjo ir by
mūsiškiai
ūkininkaudami nuvaf-‘
ir pravoslavų tikėjimo. Teisė biliuose, Dūk ūmiuose, Kučga- nai tarp mūsų išeina tokios kal
los už įvedimą tos naujos tvar
Mokėdami
Lietuvoje daug
gouždaromis durimis, prisiekusiems liuose ii Tauniuonuose.
bos.
kos dar ir dabar nepasibaigė
geriau už mūsiškius ūkį vesti
teisėjams dalyvaujant, gynė Vil
Tiesa, didelė mūsų pačių kaltė:
— Mokykla —
Daug žmonių už tai nukentėjo,
vargiai latviai įsileis kitalaučiūs
niaus adv. Povolockij. Kun. B.
labai mes apsileidę, nemokam
daug Sibire, kalėjimuose, kiti ir
ir dar neprasilavinusius į savo
branginti savo tėvų kalbos, ne
Spcrskis išteisinta.
kraštą, Čia aiškus ‘‘Rygos Avikapuosev ...
Pagerbkime
tat
mokam jos apginti bažnyčioje,
Lapkričio 16 d. išrinkta Gar
bent šiandien jų atmintį, kaip
zes” — apsirikimas.
BARTININKŲ
VALSČ.
IŠ
mėgstam griebties lenkiškos, po
dino miesto galva p. Edv. Lis— Lietuvos žinios —
kas galime, — gyvuosius gi bent
niškos, priderenčiai jos nei ne
tovskis, kuris pildė tas pareiVilkav. pav.
sušelpkime!
mokėdami.
gas ir pirma.
— Lietuvai Ūkininkas —
— Viltis —
Buvo prašęs vyriausybės, kad
Vis dėlto, rodosi, ne-mūsų vie
Iš RYGOS.
ji atidengtų kiek mokyklų, kad nų kaltė, kad savo parapijos baž
Lapkričio 17 dieną Vilniaus
Pabaigoje spalių mėnesio tai
mokyta nuo mokyklos būtų ne nyčioje mes iki šiol negirdim
teismo rūmai teisė b. lenkų laik
Iš PANEVĖŽIO.
kos (miravo) teisme ėjo byla
ant
toliau
6
verstų.
Vyriausybė
lietuviškų
giedojimų.
raščio “Goniec VVilenski” redakPernai mes kai-kurie kreipė buvusio “Rygos Garso” leidėjoViešėjo pas mus pastaruoju to sutiko ir pranešė, kad duoda
toriaus p. A. Zvierzynskio ir
redaktoriaus Jurgio Linarto su
korespondento p. A. Dovoinos- laiku, neužmirštinojo Levo Tol- mokyklai medžiagą ir mokyto mės į Mvo kleboną, prašydami
dabartiniu
leidėju-redaktorium A,
bylą.
Kaltino stoi’jaus žmonos tikroji sesuo. jams algą; valsčius gi turįs su įvesti lietuviškus giedojimus.
Silvestravičio
Simoliunu.
vežti
tą
medžiagą
ir
savais
pi

Kuningai, kalėdodami klausinėjo,
Menas.
juodu dėlei p. Dov.-SilvestraviPereinant “Rygos Garsui” nuo
Beto, prie kas nori lietuviškų, kas lenkiškų.
ningais pastatyti,
— vntiH —
čiaus straipsnio W oczekivva1. Linarto į A. Simoliuno ran
mokyklos
turi
bu+i-ų,
temažiau
%
Nors
mūsų
parapijoje
daug
ne

(Rytojaus belaunju jutra'
margo žemės, o būt; Ls turi būti išmanėlių,^' kurie vos lenkiškai čas, A. Simoliunas buk apsi
kiant), kuris buvo tilpęs G.
IŠ MARIJAMPOLĖS.
vertas nemažiau 3,09c r rub. Lapk- pakreivežiodami, lenkais užsira ėmęs apmokėti virš 400^ ęubhų
W.” Nos. 22, 23 ir 24. Minėričio
2 d. per. feigą valstiečiai šė, bet gi ir lietuviais užsirašė 'Rygos Garso” spaustuvėš sko-^:
tajame straipsnyje buvo kalba Vilkaviškio pavieto Viršinin
ant
to
sutikąl ir nutarė pasta nemaža: bažnyčios tarnai pasa ą, bet to neišpildęs. Dėlei Vo*
ma, j°g nebūk Lietuvoje len kas 29 d. lapkričio (n. s.) pa
tas: Sausininkuose. kojo, kad net daugiau už lenkm r prasidėjo byla.
tyti
4
mok
kų — lietuvius visiškai prarytų reikalavo pas save “Mar. Uk.
Taikos (eisme J. Linartas laiRytų (rusų) kultūra.... Teis Dr-vės Žiurų-Gudelių skyriaus DamkalbojeJ Bariuose ir, Pašei- lietuviais užsirašiusių.
nejo.
Džiaugėmės, mislydami, kad
mas pripažino, jog tai esąs len pirmininką Xot- Merkevičių su meniuose. Dabar su esančiomis
(Bartininkuose,
Geisteriškiuose
nors
kas antras šventadienis tu
kų ir lietuvių kurstymas prieš visomis rąfelio knygomis ir įvai
Lietuvių blaivybės draugijos]
mo- rėsim lietuviškus giedojimus. Bet
ir
Lankeliškiuose)
bus
7
Rusiją. Straipsnio autorius p. riais užrašais, kad peržiūrėjus,
‘Giedra”
valdybos
posėdyįy
iau
kuone
metai
sukako
nuo
sukyklos.
A. Dov.-Silvestravičius gavo du ir draugovėj viską* vedama pa
— Mokykla —
apkričio
15
d.,
tapo
atiduota.
ašinėjimo,' o lietuviškų gfedoji|
mėnesiu kalėjimo ir teismo išlai gal valdžios.
nų
kaip nėr, taip nėr bažnyčioje.
šiuo kartu neišrado jokių prie
das apmokėti; redaktorius p. A.
v
Kodėl
jie neįvedami? Kas kal am L. Toistoi’jui<
Zvierzynskis, kam leido padėti kabių, tik prisakė, kad ir to
Beto “Giedros” valdyba pa
tas?
Iš GIŽŲ, Vilkaviškio pav.
tą straipsnį, gavo 100 rub. baus liaii visos kningos ir įvairus
Pas mus, kaimuose, žmonės du ntč jo šeimynai užuojautos
mės, arba mėnesį kalėjimo ir užrašai būtų rašoma pirma gu
Bardauckų
k.
mokykla
maža
pasakoja,
kad lietuviškų giedoji telegramą maž-daug tokio tu
teismo išlaidas; gi patsai “Gon. diškai, .0 paskui t lietuviškai ‘ir
ir
bloga,
tai
vasario
mėn.
š.
m.
mų
mes
ir
neturėsim, kad mies rinio: “ Rygos lietuvių blaivy
Wilenski” nutarta galutinai su kad paskutinieji Žiurių-Gu. skyr.
sueiga
prašė
vyriausybės,
kad
čionįs inbauginę laiku kleboną ir bės draugija “Giedra” liūdi nu
stabdyti. Kaltinamuosius gynė nutarimai: pastatyt kaikuriuos,
duotų
rąstus
ir
1,000
rub.
pituos, kurie norėdami lietuviškų žengusiojo į kapą Levo, didžio
advokatai:
Peterburgo
Olša- ąors ir labai reikalingus vieti
giedojimų,
kreipėsi tuo reikalu į jo blaivybės apašt“1- ”
movskis ir Vilniaus Povolockiš. nius tiltus, draugovei neturi ru
Juodu duoda skundą senatam

1$ LIETUVOS.

už mokesnis perdidelis ir reikata,
PAVEIKSLINGI
IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Bukite atsargus.
vo, kad advokatas savo rokundą
MIESTELIAI.
Lapkričio 14 d. (n. kai.) Prie
(Kova su prostitucija).
sumažintų.
kulėje buvo sušaukta visų lietu
, Amerikos valdžia Montanoj,
vių partijų ingaliotinių susirinHur River klonyj mano įrengti
Rusų laikraštis “Peterb. Lis- kimas besiartinančiųjų rinkimų tok” pernai padėjo No. 287 žinią,
paveikslingą miestelį.
Mieste VOVERES NENAUDINGOS.
reikalams aptarti. Susirinkimas kuri turi ir mus už interesuoti.
lis apsims plotą 9 mylių taip, kad
balsavo kandidatus į atstovus. Nė vienas kraštas taip neapgaufarmieriai galėtų vaikus mokyk Washington, D- G Žemdirby*Balsi! dauguma kandidatais iš Lioja per savo laikraščius, nėra
lon siųsti ir su reikalais nuva tės departamentas išskaitė, tei
rinkta keturi ūkininkai lietuviai: taip godus piningų, neniekina
žiuoti. Miesteliuose turi būt singai, ar neteisingai, jog vaka
Dundelis iš Randelių, Brožai- jokių įrankių jiems ingyti, kaip
pritaikyti visi naujausiejie išra rinėse valstijose kas metai ja
tis iš Veiveriškių, Strekys iš "laisvoji Amerika”. Ir lietuviams
dimai ; bet miesteliai turi būt vams voverės pridirba nuostolių
Jagstėlių ir Šaunus iš Rokai- žinomas Amerikos rašytojas Upkaip kaimas, nesugrusti, kaip da ant milijono dolarių ir apart to
čių; iš jų reikės išrinkti vie tonas Sinkleris žurnale “Mac
dar voverės, departmento nuo-'
bar kad yra.
nas. Anot “N. L. C.” (No. Clures Magazin” smarkiai nu
mana tinka linpančių Ligų pla
138) visi, tie keturi vyrai — ge plakė savo tautiečius už neapsa
tinimui.
rai suprantą svarbias savo pa komą jų nedorumą. Užgauti
DOVANOS IS AMERIKOS.
reigas ir, atėjus rinkimams, iš net Amerikos didžiūnai: sena'
Išplaukę iš New Yorko gar
sižadėję savęs, ’pačių, visi -bal toriai, teisėjai, milijonieriai, pri
NUSIBANKRUTINO
laiviai nuo 1 gruodžio d. iki pe
suos už vi^ną, kuris daugiausia sidengdami svetimais vardais
BANKAS.
reitos subatos, dovanoms Euro
gaus visuomenės pritarimo. Su uždarbiauja tokiuo nešlovingu,
pon išgabeno $7,025,548. Dau Toronto, Ont. Nusibankrutflig tam tikros sutarties, šį kar net baudžiamu būdu — pirkliagiausiai piningų išsiųsta Angli- no čia farmierių bankas. Jis pro
tą už lietuvių kandidatą turės vimu “gyvojo tavoro”, t. y. mer
jon,
nes $1,638,988, Italijon $1,- vincijoj Ontario turėjo 31 filijas
balsuoti ir vokiečių liberalų paT" gaičių į paleistuvių namus. Jie
Austrijon * $723,361, ir visas atsiėjo uždaryti, nes ne
657406.
tija. Prūsų lietuviai, matyt, rim visame pasaulyje turi savo agen
$644499, Vokietijon galėjo
Vengri
jon
išmokėti
pareikalautų
tai pradeda ruošties prie tų rin tus, kurie pavilioja dailiąsias jau
Šveicarijon
gi tik 20.000 dori. Banko kapitalas yra
$569,308.
kimų na, taigi ir galės laimėti. nas mergaites ir suvežą į cent
600,000 dol., depozitų jis tur9
$75,008.
Prūsų Lietuvoje, Tilžėje, ne rus tos begėdiškos pirklybos: į
$1400,000.
‘
trukus žada pradėti eiti naujas New Yorką, Berlyną, Hambur
lietuvių laikraštis, skiriamas ypa gą, Marsiliją, Kolumbiją ir t.t.
CHICAGOS UNIVERSITETAS.
NENORI LAIVŲ DIRBDINTI.
tingai Prūsų liteuvių jaunimui
Taigi, liteuviai, būkime atsar
PALIUOSUOTAS.
žadinti ir šviesti. Tasai laikraš gus. Mergaitės tegu neklauso
Washington, D. G Amerika
dėl
jie
negali
būti
ir
kitoki
iš

randa
apgarsinimai
norinčių
aa-1
viškė,
jų
žemė,
tą
žemę
su
ditėlis ir vadįsis “Jaunimas”; eis visokių agentų, prikalbinėjančių
nori pasidirbdinti du nauju mui Winnipeg, Manitoba, PareJ
kas mėnuo sykį ir kaštuos su jas važiuoti Amerikon ar kokin davikai r sutenerai-agentai ? štai ve vergovė* parduoti. Laikraš-Į dėlėms bizonų baudoms, kurias tininkų laivu. Kongresas tam kalavus Maskolijos valdžiai, li
prisiuntimu tiktai 2 marki. Su didelin miestan, nes tikrai pak keletas atsitikimų, “Viltyje” tik tis “Cleveland Press” praneša, baltspalviai spėjo išnaikinti, nuo tikslui paskyrė po $250,000, bet kosi čia suimtas maskoliškasis
manytojai ir leidėjai — jauni lius į paleistuvių namus,’ nė juste vienu mėnesiu pažymėtų. No. 123, jog redakcijos atsišaukė 21 me indi jonų atėmė atėjūnai, atėję neatsiranda dirbtuvės, kuri darbą socialistas Federenko, kadangi jis
mas. “Jaunimas” pradėsiąs eiti, nepajudamos, kaip tai atsiti pranešama, kaip moteriškė išvi tų vengras Sobol prašydamas čia su geresniais ginklais. Dar paimti norėtų. Kur tik valdžia laike riaušių buk užmušė vieną
kaip jo leidėjai skalbia “N. L. ko. Agentai visaip^ mergaites liojo iš Kauno į Bielastoką tris patalpinti apgarsinimą, jog nori pradžioj pereito amžiaus indijo kreipės, firmos atsisakė darbą maskolišką
kareivį.
Teismas
C.”, nuo Naujųjų 1911 metU- 'huvylioja: paimdami su jomis mergaites; No. 12B, kaip že- parduoti save tam, kas duos nų buvo su viršum milijonas paimti, nes valdžia reikalauja, kad vienok Federenką paleido ir Ka
Tegu jis įvyksta, tegu varo to netikrą šliūbą, vieku pagriebda maitis-niekšas, išsivedęs mergai jam prieglaudą, valgį ir apsirė- galvų. Dabar indijonų daugiau dirbant tuos laivus, darbininkai nados valdžia negalės jo Masko
lyn jau pamažėli prasidedanti mi, dovanomis papirkdami, chlo tę į Prūsus, pardavė ją į paleis dymą, o užtai jis pasižada dirbti siai yra Oklahomoj, nes į 17,000 dirbtų ne ilgiau kaip 8 vai. kas liai išduoti.
I
Prūsų -Lietuvos atgimimą. Se roformu, opiumu apsvaigindami, tuvių namą. Ką tai reiškia, kad viską, kas tik jam bus paliepta, Arizonoj jų yra 38000, Kalifor-j
Panašų apgarsinimą atsiuntė nioj ir Dakotoj po 20000, Naujame
noji karta pasiliks jau tokia, stiprais gėrimais apgirdydami, kartais '“prapuola’’, it į vande
ir
kitas, Jis pasižada __jxįldy- Mexike <9000, Minnesotoj, Wisnį
kritusios,
mūsų
seserįs,
iš

kaip yra. Tik jaunoji karta, tik neva geras vietas pripiršdami ir
SAKO, KAD SAVO DVASIĄ
ti
viską, kas bus palieptai ir consine, Montanoj ir Washing- REIKALAUJA 5000 KAČIŲ. GALI PASIŲSTI, KUR NORI
važiavusios
Amerikon?
Pradedi
. Prūsų lietuvių jaunimas tegali t.t Melas ir apgavimai — tai
atgimdyti savo senąją ir gar vyriausieji tų niekšų agentų įran apie jas nieko nebegirdėti: nė dagi ištisus metus nerašyti eilių. tonc po roooo, New Yorko vai.
Kensas City, Mo. Buchhaltelaiškų namo neberašo, nė pažįs
5000. raudonveidžių. Maino vai.
siąją tėviškę. Padėk, Dieve!
kiai. Dažnai ir taip atsitinka:
Sqmne
S.
Gilbert
iš
Washingtoris
Marvin Minusar atsišaukė
tamieji
jų
nebemato.
Tėvai!
tai
400. Iš to skaitliaus 100000 yra
— Viltis —
išpradžių tyčia duoda kokią ge
no valstijos nuo Aberto Randai! teisman reikalaudamas perskyri
MOTERŲ TIESOS.
jau nelaimė.
Dažniausiai tai
jau
taip
vadinami
civilizuotų,
tu

rai apmokamą ir visai lengvą
gavo reikalavimą parūpinti 5000 mo su pačia, nes buk jos dvasia
Ten »u jomis vyrai reiškia, jog inkliuvo į paleistu \Vashingtono valstijoj mote-; rinčių ukėsų tiesas. Tie jau patįs kačių ir už jas siūlo gerą kainą. jj persekioja. Jo pati sako, buk
LIETUVIŲ KALBA KAUNO tarnystę,
vių namų rankas ir arba nebe
rūpinasi
savo
reikalais.
Užlai

draugiškai
nuolat
rims pripažintos balsavimo tie
apsieina
Tiek benamių kačių vienok ir ji gali savo dvasią nuo kūne
BAŽNYČIOSE.
‘ ina, gali niekam rodyties arba ne sos ar nuo dabar jos teismuose kymas tikusių 2000000 Amerikos Chicagoj be jokio užmokesnio
su jomis juokuoja, kanlęii
atskirti ir siųsti ją persekioti
Šiemet Kauno katedroje visų glamonėja, pripratina prie leng bedrįsta, it gyvuliai, nupirkti ver- gali drauge -su vyrais kaipo pri valdžiai atsieina apie 8 milijonus
galėtų
jis
rasti.
arba
daboti kitus žmones. Yra
gijon
iki
sveikos
galvos.
Nese

dolarių
kas
metai.
Dabar
vie

šventų dieną ir uždusinėję per vo gyvenimo, prie gražių rūbų;,
šalki n tosios teisėjos spręsti apie
niai
sutikau
vieną
dvaro
kume

nok
Wnt
tiek
patėnayta,
kad
pamaldas ir iškilmingą procesi vienu žodžiu, ištvirkina, o paskui
prasižengėlių kaltybę ar nekal
ją už dūšias buvo užduodamos jau lengvai parduoda į paleistu-, tį. Išleido jis dukterį prieš tre tybę. Pirmas bandymas šešioms nykimai raudonveidžių pasilio
KARAI GIRTIEMS.
maldos vien lenkų kalba, kitais- vių namus. Palaikį ten keletą jus metus.
teisėjoms nelabai pasisekė, nes vė, bent Indi jonų biuras užtik
t3 METŲ MOTERIS REIKA
— Na, kaip klojasi Zoselei? —
gi metais, pradedant nuo 1906 metų, išnaudoję visą jaunystę
Massachusets valstijoj, tarp
jos vis /ieškojo iš teis manau, rina. jog paskutiniuose metuose
LAUJA PERSKYRIMO.
paklausiau.
-raudonveidžių
skaitlius
truputį
m., tos maldos buvo užduodamos vieką, sveikatą ir skaistumą, įva
Salem ir kitų aplinkinių mieste
rueko bendro su teisėms neturin
duk
relės.
.
—
Nebeturime
jau
padidėjo,
gimimų
skaitlius
buvo
ir lietuvių kalba. Pranešdama rę keletą nebepagydomų ligų,
lių, kuru kompanija invedė spe- Joplin, Mo. 13 metų Jieva
čių, kaltininką priežasčių.
didesnis negu mirčių.
tą žinią, “Viltis”, lyg kūdikis, nuplėšę žmonišką išvaizdą, iš Nė berašo, nė niekas bežino, kur
ciališkus karus girtiems. Ne Johnson atsišaukė teisman, rei
klausia "kuo prasikalto lietuvių meta ant gatvės kaipb jau nebe ji dingo.... — atsakė tėvas, gai
girtiems j tuos karus uždrausta kalaudama perskyrimo su vyru
liai, kaip mažas, verkdamas. Ir
dūšios”, vietoje atvirai paaiški reikalingą šlamšta.
i neiti. Karai tie sustoja tik ten, Vyras jos, Henry Johnsdn, turi
AR TAI BŪTŲ TEISYBE.
gal neveltui jis verkė.
nus tikrą to atsitikimo priekur
konduktorius pamato svy 24 metus. Jievutė berželio mė
INDIJONŲ PARENGTA
Sinkleris sako, jog agentai dau
Laikraštyj “Post” tilpo kores
žasjį. Juk “Viltis” turi daugiaus giausia nuvylioją, slavių ir lie Lietuvių spauda turi balsiai ir
ruojanti,
arba gulintį jau gir nesyj šiemet pabėgo nuo tėvų
DEGTINES VARYKLA.
už mus žinių apie tvarką Lietu tuvių (!) mergaičių. Mat, kuo dažnai kelti klausimą apie lietu pondencija darko iš AVashingir su Johnsonu apsivedė. Greitatuoklį.
vos bažnyčiose! Kam-gi temdin pradedame būti garsus pasauly vaičių žuvimą. Gal svarbus tai tono, kurioj pasakyta, jog ten
mat vyras nusibodo. Gal dar m
ti tą svarbų dalyką? Gerai ži je!! Liūdnas garsas, nuo kurio klausimas, gal didelė tai tautos agituojama už prašahnimą tūlų tinės laivo "Rusti”, indijonų kai
vieną pames savo gyvenime, lai
nelaimė, jai amerikiečiai paser paminklų, nes jie buk negražus; me Hoonah užliko iadijonų pa NORI GELBĖTI UŽMUŠĖJĄ. ko turi dar nemažai.
nome, kad norint įvesti Lietuvos prisieina sarmata degti.
gėjo (Sinkleris), jog daugiausia tarp tų paminklų, kurių praša- rengtą paslaptą degtinės varyk
parapijose kokią-nors lietuvių
Turi būti tai teisybė, jai tarp
New York. Sulaikytas ir pa
kalba apeigą, reikia ilgai pavarg lietuvių atsiranda net motynų, paleistuvių Amerikoje — slavės lininio reikalaujama, yra pamink lą ir ją išnaikino.
lodytas New Jersey kalėjtman
lai
Kosciuškos
ir
Pulaskio.
Ar
ir
lietuvaitės
(1),
nors
lietuvių
ti ir augštesnės bažnyčios val kurios pačios savo dukteris par
NEPAPRASTA LAISVĖ
Porter Charlton, kuris Italijoj
džios leidimas gauti, atlikimui- duoda. Štai kokį žinau atsiti Amerikoje kur kas mažiau, ntg tie paminklai gražus ar ne, apie
AMERIKOJ.
užmušė savo pačią ir kurį už
PASIMIRĖ CHILI PA
gi kokios-nors pamaldos ar apei kimą. Žydas Izako, neseniai sa kitų tautų. Jau laikas lietuviams tai nėra ką kalbėti, bet jie dirbti
sienių ministeris Knox nuspren
gos lenkų kalba nieko to nerei vo ištvirkusiu (pornografijiniu) prisidėti prie tautinės lygos (są europiečių, o Europoj apie gra
SIUNTINYS.
dė išduoti Italijai, likosi perga miesto tarybos padavadijimas h
žumą
jau
visgi
geriau
išmano
jungos)
kovos
su
moterų
pros

kia. Tūlas iš mūsų savo gy cirku visą vasarą gadinęs šiaubentas teisman į Trentoną, N. Y. miesto majoro priimtas, jog neg
Washington,
D.
C.
Čia
staiga
negu
Amerikoj.
titucija
ir
valymo
žmonių
nuo
venime buvo,-liudininku, kaip ko lyčius, pirko iš vienos išgamosJo
apgynėjai mat stengiasi vi rai negali gyventi tose mieste
pasimirė
pasiuntinys
pietinės
kio nors Lietuvos užkampio baž lietuvės dvejatą jos vaikų, mer tų puvėsių; laikas sudaryti tam
sokiais
budais jį paliuosuoti nuo dalyse, kur gyvena didesnė daiAmerikos
Chili
respublikos.
Pre

nyčioj, jaigu tik pasirodo tarp gytę ir berniuką, Koks jų li- tikra draugija. Yra puikus datikrai
užpelnytos
bausmės Ita lis bultspalvių. Taip buvo vi
zidentas
Taft
pasiuntė
Amerikos
INDIJON
AI
JUNGTINIUOSE
besimeldžiančių kokia skrybelai- kimas cirke? Jai nenutrūks nietės Šajen veikalėlis "Baltosios
durinių amžių gadynėj, kada kai
lijoj.
kariškąjį
laivą
pergabenimui
kū

1
VALSČIUOSE.
vergės
”
,
kur
vaizdžiai
aprašoma
; tė, ar “poniškas” vyriškis, tuoj sprandų, tai visvieną pražus, nes
tai ikai neleido žydams gyvent#!
no
pasiuntinio
tėviškėn
Pasiū

“
gyvojo
tavoro
”
pirklių
niekšysesti tebeskaitoma lenkų kalba ištvirks doriškai. Nors daug
Ant\vi^\jSjgtmlų valsčių plo
ten, kur gyveno katalikai ir žy|evangelija, arba ir daugiaus pa kas tai žinojo, tečiau niekas ne tės ir nekaltųjų mergaičių nelai to, indijmtų daobr liko" tik 305,- lymą tą Chili valdžia priėmė. <
CHINIETIS ORLAIVIdai galėjo gyventi tik savo ^var>!
maldų lenkų kalba atliekama. pasipriešino šitam nedoram ge- mės. Ji visųpirma vertėtų iš 000, o tie visi plotai, tai jų tėNINKAS.
•
taluose. Ir baltspalviai neprivaiKlebonas ar vikaras savo noru, šeftui, niekas nepareikalavo, kad versti į lietuvių kalbą. Vis tai
lo
gyventi ten, kur yra daugiaįi
būtų
kaip
koksai
visuomenės
pa

nieko nesiklaps^s, taip daro, nes ir išgamą-motyną ir nedorėlį-žyLawrence, N. Y. Gyvenantis
negrų.
Puiki laisvė!
ruošimas
prie
tos
kovos,
kurią
yra tikras, kid niekas jo už tai dą pakviestų teisman, o vaikus
čia chinietis Hing pasidirbdino
veda
mažiau
užinteresuotos
nebars. Mūsų-gi tąuta rami, pa atiduotų į visuomenės globą.
visai ant naujų pamatų orlaivį,
J. R.
kantri, tolerantiška ir suprantan Argi mes dar taip nuožmus te valstijos.
su kuriuom spėjo, pasikėlęs 700 BALTASIS VYSKUPAS ŽADAj
— Viltis —
ti daugelio kalbų mokėjimo nau besame ir nekultūringi, kad pa
pėdų, nupulti. Jo mašina yra
GYVENTI 1000 METŲ.
dą; ji j i neprotestuoja prieš tokį tįs savo vaikus žudome?
su sparnais. Sparnai yra iš au
Boston, Mass. Perdėtinis jo
atsitikimą. 1, Kodėl-gi kunjngų
dimo ištempto ant bambusinių
Mergaičių* gaudymu visuose
GLASGOW, ŠKOTIJOJE.
ir bažnyčios/valdžios taip elgia kraštuose daugiausia užsiima žy
rėmų. Mėginimai išpuolė gana paties sutvertos sektos, Johįi
masi? Atsakymas aiškus. Lietu dai.
pasekmingai. Mat chiniečiai ir Fait New, vadinamas baltuoju
Senai jau berašiau apie lietu
Argentinos - sostapilije
vos lenkai
daugiausia “ponai”- Buenos Ayres'e yra žinoma žy vius Škotijoj į Amerikos lietuvių
orlaivystėj
nenori
pasiduoti vyskupu, kadangi nešioja baltus1
didikai ir turtuoliai. Na, o kas dė, kuri turi didžiausią mergai laikraščius, bet mažai kas yra
drabužius, savo pasekėjus užtik
europiečiams. ,
rina, jog gyvęs ant svieto tūks
jau labai drįsta pyktis su turto čių “sankrovą” — depo. Jos ir rašyt.
tantį metų, ir sulaukęs tooo me
spėka, tnuo kurios priguli ir kitos agentų yra ir mūsų miesteliuo Amerikiečiai, žiemos sulaukę,
tų, dar ne tuoj numirs. Dabaį*
pajiegOą^ — Mes dar savo na se. Užsiimdami ta šlykščia pre girdėt, nemiega. Visai kitaip
MEDŽIŲ NAIKINIMAS.
jis turi jau 70 metų. Abejotina,;
muose esame silpni, užtat su kyba, jie, kaip kokie vorai, pina Škotijoj: čion ar žiema ar va
Great Northern ir Northern Pa
ar jis sulauks 1000 metų.
prantama, ir bažnyčios vai- tinklą aplink nužiūrėtą gražią, sąrą, vis vienodas klimatas, nie
cific geležinkelio kompanijos pir
matyti tą gyvenusį 1000 metų
džiai nerupi mūsų reikalai aprū dažniausia — neturtingą mer ko naujo nesigirdėt, nieks nei
ko Washingtono valstijos girio vyskupą, negalėsme, nes męs, to
pinti. Jau du metu baigiasi, gaitę ir laukia, kada inkris au skaito lekcijų, nei rengią vaka
se 200 milijonų kubiškų pėdų
kios Dievo malonės neturėdami,
kaip Kauno lietuviai buvo įdavę ka. Apsidairykite, lietuviai! In rus, nei kalbą prakalbas. Tyku,
medžių. Tiek medžių kertant, tooo metų nesulaiksime.
Žemaičių Vyskupui memorandu tarę kokį žydą, sekkite jį, ©.nu lyg kad numirėlių karalystėje.
neinstabu, jaigu neužilgo Ame
mą, kuriame buvo išguldyta, ko tvėrę, duokite į teismą. Taip Glasgow’o Šviesos Dr-jos kuopa
rikoj girios bus išnaikintos. Jau
kios permainos reikalingos Kau daro viso pasaulio draugijos, su ir L. S. S. 5 kuopa, (tarėsi su
ir dabar kaip kur jos išnaikintos. SUĖMĖ VAGILIŲ SEIMYNj
no bažnyčiose delei kalbos. Ta sidariusios “baltosioms vergėms” rengti ant Naujų Melų, kokį
me memorandume bešališkai ap apgint..
tai vakarą. Bet dar vakarui neBoston, Mass. Suėmė čia Kr
svarstyti abiejų tautų (ir lenku)
invykus jau viskas suiro, nes
derlų šeimyną. Namuose jų r
PER DIDELIS REIKA
Ypačiai
atsargus
būkite,
lietu

reikalai. Bet po šiai dienai vis
do daugybę visokiose pardav
LAVIMAS.
viai, išleisdami savo dukteris dvi kuopa nepasidalijo busiančiuo
kas tebestovi, kaip buvo. •
ju
pelnu,
(kurio
vargu
buvo
ga

nese pavogtų daiktų, pradeda!
Mums nestębetina. Ir memo Amerikon ar į kokį tolimą kraš lima ir tikėties) ir įrengėjų var
nuo
sviesto ir lašinių, baigia!
randumo įdavej^tĄ mūsų nuomo tą. Reikia važiuoti tik žinomon du. Vieni norėjo, kad vieniems
ventojo, kuris, mirdamas, pali
šilkiniais audimais ir
vieton,
laiku
sukalbėton,
į
pa

ne, buvo naiviškij Jiems rūpėjo
ko pusėtinus turtus Edith Bartektų įrengėjų karbė, antrieji
Vagiamose dalyvavo ir
teisingumas ir taf, kad iš maldų žįstamus, gavus iš jų šifkortę, taip-gi kad jiems. . Dabar gal
ker Ranson, kadangi vyras savo
derių dukterį s; vieną
ir pamaldų būtų nauda tikinčių nieko pakeliui neklausant; ge- jau nieks nerengs.
prisiūtą didelį kišenių paslčf
dūšioms. Bažnyčios-gi biurok riausia važiuoti su kuo kitu parėjo per teismą savo tiesų paA. Kriaučiūnas.
m ui pavogtų daiktų.
žįstamu
iš
savo
krašto. Nelabai
ratams rupi užlaikyti bažnyčiose
j ieškoti. Paėmė ji advokatą Rangalima
i
n
tikėti,
kad
ir
pažįstatokia tvarka, kuri patinka “posoną. Nors jis yra moteries viennams-didikams”. §itiems-gi svar mam, bet kažin kur buvusiam,
TEISMO NUSPRENDIMAS.
bu, kad bažnyčia Lietuvoje pir su kažinkuo gešeftavusiam, nes
miausia būtų lenkų kalbos mo- ir mūsiškiai dažnai virsta niek
Columbus, Ohio. Augščiausiadalie* palaikų.
Palaikai yra
- kykla. Mes ir nesitikime su šais, pardavusiais savo sąžine
400,000 dol. vertės, tai advokato sis teismas nusprendė, jog į taip
ŠIŲ LAIKŲ VERGAI.
lauksią teisingesnės tvarkos Kau kokiam žydui ar užsienio vertel
vadinamus sausuosius paviečiuą,
Amerikoj yra daug milijonie
no bažnyčiose dabar, kuomet vi gai t jie taip pat nesidrovės žu
ne per didelis jau pelnas! Net kur uždrausta pardavinėti apsvaisur ir visame eina stipryn reak- dyti tautiečių. Juk gi tarnauja rių, bet dar daugiau yra vargo,
New Yorko teisėjai, o jie visi
DR. COOK,
į lietuviai policijai, šnipinėdami ir vargšai nežino kaip maistą -sau
‘ija. —
X,
rasti. Todėl via tankiau aiai— Lietuvos žtnloa •->
ū-v?

1$ AMERIKOS,

nims. Už persiuntimą alaus teis
mas ant dviejų alaus leidėjų už
dėjo bausmę po 300 dol. .
•
į

VAGILIAI PATEKO Į
SLASTUS.

Trenton, N; Y. -Chicagietis Jason Many naktyj insikraustė Į
vienus namus ir paimti brange
nybės jam pasisekė. Bet ant ne
laimės, po pečium pamatė jis
žiedą. Besistengiant jį paimti,
pakrutino buvusius čia sląstus
pelių gaudymui, jie pagriebė
tris pirštus ir taip skaudžiai su
gnybo, kad vagilius suriko ir
tokiu būdu prikėlė namiškius,
kurie jį ir sulaikė.

f We«t Newton, Pa. Strei
kuoja Čia angliakasiai Osborn
kasyklų. Kasyklas daboja še
Cable, Wis. Netoli nuo. čia rifo pagelbininkai, kurie jau ke
gyvenantis farmeris Clark turė lis streikierius pašovė.
jo du arkliu, kuriuodu labai su
tiko. Kadangi vienas nusilau 1J Pereitą savaitę Jungtiniuose
žė koją, reikėjo jį nušauti. Nuo valsčiuose buvo 271 nusibankruto laiko kitas paliovė ėdęs ir tinimas, arba 19 mažiau negu
be ėdesio išlaikė dvi savaiti. užpereitą.
Kada jį sykį iš tvarto paleido,
jis tiesiog nubėgo ten, kur nu Wennipeg, Manitoba. čianykššautasis buvo užkastas ir puo čiai siuvėjai nori streikuoti.
lė ant draugo kapo negyvas.
IR TARP ŽVĖRIŲ YRA
DRAUGAI.

NETIKRASIS SIAURINIO
ŽEMGALIO ATRADĖJAS
SUGRĮŽO AMERIKON.

New York. Laivu “George
\Vashington” sugrįžo New Yorfr L
-----kan savo laike tiek triukšmo pri
j
NEGERA WHISKEY.
dirbęs netikrasis šiaurinio žem
Birmingham, Ala. Du jauni galio atradėjas DrasJfFrederick
vaikinai, Guy Cpleman ir Ste- A. Cook.
*
phen Strikland per pačtą užsisakydino sau whiskes. Bet vos
spėjo išgerti po stiklelį, pajuto
NAUJAS AEROPLANŲ
pilvo skaudėjimą ir abudu nu
PRITAIKYMAS.
mirė. Matyt negeras buvo gė
Los Angeles/ Cal- Prancūziš
ralas.
kasis orlaivininkas Latham pri
taikė savo aeroplianą medžionėms
ant ančių. Jis,-išlėkęs ties kūd
NENORI TEISĖJU BŪTI.
ra, kur buvo pulkas taukinių
Santaikos teisėjas Nerdham ančių, jas šuviu pabaidė ir iš
pavietyj, Ind. atsisakė nuo savo kilus visam pulkui, leidosi aerop
.vietos todėl, kad visos jaunave laną jas gaudyti ir ištikto daug
džių poros, kurias krūvon suri ančių pagavo.
šo, prie jo atsisaukė reikalauda
mos perskyrų. Mat nelaiminga
poras rišančio teisėjo ranka!
GAISRAI.
• Durham, N. C. Sudegusiuose
NEGYVĖLIS VIETOJ VIŠTŲ. namuose po degusiais rado tris
kūnus Saderso šeimynos narių.
Montreal, Queb. Čia gelžkePasirodė, kad Sandersai buvo už
liu atgabenta bačka su užrašu,
mušti, o žmogžudžiai, supainio
jog viduryj yra vištiena. Ka
jimui savo pėdų, namus uždegė.
dangi adresatas ilgai neatsišąukė, bačką atidarė ir viduryj, vie
Philadelphia, Pa. Sudegė čia
toj vištienos, rado supjaustytą
odų dirbtuvės Freelander & Co.
kūną apie 60 metų vyriškio.,. Gal
n 16 — 1120
North
Batine
va jo buvo nupjauta ir tarpkoSt. Gesinant ugnį, nuvirto dirb
jin insprai^ta.
tuvių siena ant kaimyniškų na
mų, kur ant' stogo buvo susi
rinkę ugnį gesinti 35 gesintojai.
ROOSEVELTO KELIONIŲ"
Užmušė.4 gesintojus, 12 sužeistų
IŠLAIDOS.
patįs išsigelbėjo, o kiti tapo už
Washington, D. C. Kongreso berti. Iš užbertų dar yra ir gyatstovas Rainey kongrese pakėlė vi, nes girdėt , jų šauksmai gel
7
:'Tr buvusio prezidento Roosevelto bėti.'
kelionių išleidas.
Jaigu jam
reiktų mokėti už šarvo keliones tai
Cincinnati,
Ohio.
Fabriks
vienam tik Southern geležinke distrikte šitame mieste 21 gruo
liui turėtų užmokėti 75.000 dol., džio dieną siautė gaisras, kuris
o Pennsylvania
geležinkeliui pridirbo nuostolių ant 2 milijo
$120,000. Jaigu , už savo ke nų dolarių. Sudegė prie to vie
lionės' Roosevelt mokėtų, tai ne nas gesintojas ir vienąs vajkas;
užilgo jis pravažinėtų visus savo sunkiai sužeista 6 gesintojai. Iš
turtus. Bet, turbūt, už kelio degė visas blokas tarp 9 ir Synes jis nemoka, nors išėmimus ir camore st.
nuleidimus daryti Amerikoj ge
ležinkeliams uždrausta.
Toledo, Ohio. Sudegė čia To
ledo Biscuit Co. dirbtuvės. Nuos
tabius ugnies padarytus^skaito
PASIUTO Į DU METU PO ant 250,000 dol.
APRIEJIMUI.
»WMnipeg, Manitoba. Netoli
Port Huron, Mich. Nuo pa- nuo čia, Bradivardino miesto vi
* siutimo pasimirė čia - 15 metų duryj 22. gruodžio dieną siautė
Nellie McConrhie. Ją du metai! gaisras, kuris pridirbo nuostolių
atgal sukandžiojo pasiutęs šuny ant pusės milijono dolarių.
tis ir iki šiol pasekmių apriejimo
nebuvo, jos tik po dviejų metų
Madison Lake, Minn. Gaisras,
apsireiškė.
siautęs viduryj šito miestelio,

? _-

pridirbo nustolių ant 150,000 dol.

SUDEGĖ PEČIUJ.

Walters, Okla. Siautė viduryj
Philadelphia, •• Pa.
Vienas šito miesto gaisras, kuris pri
plytininkas
plytnyčioš
pe dirbo nuostolių ant 200,000 dol.
čiuj .
rado
. čia
sudegusį
New Berlin» III. Veik su visu
28 metų Williamą I-olks. Jis tur
būt inlindę į p'cčių pramigti, d išdegė šitas miesteli^.
jam bemiegant pečių užkure ir
miegantis nei ne pajuto, . kaip
EKSPLIOZIJOS.
atsirado
kitame,
geresniame
. \
•
t
4
,
sviete, kur ašarų nėra..
Fairįpont, W. Va Kasyklose
Consolidated Coal Co., atsitiko
į. . '
-------------- j--------.
dujų ekspliozija, ku*ios du darbi
- IR ARKLIAI ČAUS KALĖ-| ninkai tapo užmušti. Ekspliozi... DOMS DOVANĄ.' ‘
ją užėmė mažą photą, kitų dar
Kansas City, ’ Mo.. Čianykštė bininkų neužgavo.

UETUV1AI AMERIKOJ.
IŠ BATAVIA, ILL.

Darbai čia slenka vidutiniškai,
bet iš kitur pribuvęs čia negali
i^sti nei jokio užsiėmimo.
šeši metai atgal čia lietuvių
visai nebuvo, o dabar yra jau 14
šeimynų ir dvigubai tiek pavienių,
yra ir pasiturinti. Trįs lietuviai
turi jau savo nafflėlius. Kas
čia atkanka iš surukusių didelių
miestų ir gauna darbą, tas neno
ri kitur kraustytiesi, nes aplin
kinės labai gražios ir oras svei
kas, ko didmiestiyose negalima
rasti.
Apšvietimas čianykščių lietu
vių neaugščiausiai pakilęs. Lie
tuviškų draugijų, išėmus T. M.
D. kuopą, čia nėra. Iš laikraš
čių, ateina čia: 2 egz. “Lietu
vos”, 1 “Kataliko”, 1 “Keleivio”,
1 “Darbininkų Vilties”, 1 “Lais
vosios Minties” ir 1 “Saulės”.
.Ypač čia gyvenanti nevedėlui
girtuoklystėse paskendę, nieks
daugiaus jiems nerūpi, kaip vien
gėrimas, o pasigėrus, susipešti.
Nesenai du lietuviai, supykę
dirbtuvėj ant kito, patykojo jį
kada išėjo girglę pavilgyti ir
taip sumušė, kad reikėjo ligonbutin gabenti, kur net kelias sa
vaitės išgulėjo. Užpuolikus su
ėmė, bet užstačius po 100 dol.
kaucijos, iki /bylai paleido.
Batavietis.
ROCHESTER, N. Y.

14 gruodžio dieną keli jauni
vyrukinai sumanė, negalėdami kitaip pagelbėti, parengti balių ir
visą pelną paskirti naudai Chicagoj streikuojančių siuvėjų. Ir
čia yra siuvėjai, bet galima sa
kyti, kad čia yra skiebsų mies
tas. Pereitą žiemą čia buvo taip
gi streikas, dirbo labai mažai.
Nesenai buvo streikas Buffoldj.
tai, Rochesteryj dirbo daugiausiai
skiebsai. Jie užima sustreika
vusių vietas. Todėl mes nega
lime dirbtuvių priversti, kad jos
nedirbtų Chicagos firmoms.
čianykščiai
lietuviai
gana
darbštus. Jie rengia prakalbas,
šelpia streikierius, todėl, kiek
galėdami, nori sušelpti ir Chi
cagos rubsiuvius kovojančius už
geresnį duonos kąsnį. Mes tu
rime streikieriams nors mūsų pi
ningais padėti, jaigu kitaip nega
lima. Kviečiame todėl visus at
silankyti į mūsų rengiamą balių,
kuris bus 31 gruodžio dieną 7
vai. vakare, Clinton svetainėj. Įžanga vyrams 15c. moterims dy
kai.
Norėtume žinoti antrašą, kas
Chicagos streikieriams priima
aukas.
J. Bendokaitis,
71 Henry st.

IS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.

Vilniaus Žiniose randame aps
kelbimą, ^įog nuo 1911 m. sausio
mėnesio Lietuvoje pradės eiti nau
jas laikraštis vardu Pasiuntinys.
Laikraštis skiriamas dvasiškiems
lietuvių reformatų reikalms. Bū
siąs pirmeiviškos pakraipos. Eisiąs
kas mėnuo. Kaina 1 rub. 50 kap
« gyvulių apsaugos: draugija pagaęNew York. New York Cent metams. Redakcijos adresas: pas
. sino, jog arklių laikytojai, jaigu
ral
geležinkelio pajiegos intaiso^ torius Šepetys, Linkava, Kauno gu
. <ik panorės, gaus arkliams ka-’
ledoms dovaną: maišelį avižų ir! se atsitiko, gazo ekspliozija, ku bernija.
kuo geriausio šieno tiek, kiek rios užmušta 10 žmonių, o su
* ♦ *
arklys per dieną gali suėsti. žeista 125. Visų aplinkinių tribbų
,
išbyrėjo
langai.
Mano,
kad
. Bet kiek yra žmdnių, kiek čielų
Vien. Liet. N51 p. P. Sikevyšeimynų, kurioms nieks kaič sprogo vienas garinis katilas ir čius, Raštininkų Fondo sekretopagimdė gazo eks^lroziją. ••
ridf, primena visuomenei apie tą
ioms dovanų neduoda!
fondą ir apgailestauja, kad juo
_____________ (---mažai kas tesirūpina. Net pati
R. Fondo valdfba riek jį ap
10 MILIJONŲ UNIVER
leidus, kad p. Sinkevyčius, tik
SITETUI.
per laikraščius- jį “paklibinęs”, ti
-----.
i .
kisi išbudinsiąs.
n Chicagos universitetas kalė
doms nuo Rackefellerio gavo 10 11 st. Louis, Mo- Pasibaigė - Tikrai, labai nelaimingas -tas
ilijonų dolarių, iš viso-gi nuo streikas mašinistų, kalvių ir ka- fondas. Kelintu jau kartu apie
varstotuose
Missouri jį rašoma, o aukų vis nėra. P-s
K gavo jau 34 milijonus drauge tiliorių
kitoms dovanoms. Chicagos Pacific Iron Mountain geležin- P. Sinkevyčius žino, kad fondui
s<”’—rsitetas turi jau 41,500,000 kelio.* Darbininkai priėmė jiems yra sudėta iki šiol vos $4.50, ir
savisto- gegužio mėnesyj pasiūlytas iš- tie radasi kur kitur, ne fonde.
kad lygasį kurias jie tąsyk atmetė.
♦ * *
1 ai streikas bereikalo taip ilgai
traukėsi.
Katalikas su Draugu dailiai paHpravardžiuoja. Katalikas sako,

1$ DARBO LAUKO.

jog uraugą vaido klika, daranti
betvarkę Susivi
Liet. Rymo
Kat. Am. —
s atiduota
pyragą už p
sako, kad
“didžiausią betv
rganizaci jo
je daro 1-sįs kaf^s
jas, kur
sai labai arti st
Kataliko”.
Katalikas nei
jaučia krikščioni
meilės prie
Draugo. Sako:.______

S—HS

svarbiausių išlygų laimia alsia- Įdien žinoma, kad Lietuva pabudo tėmijimus ir patarimus. Paduo
kimui.
iš ilgo, gilaus miego užtekant tame “Viltyje” plane toli gražu
Įrankiu išdirbti minčiai ir “Aušrai”, 1883 metuose Kas-gi nepilnai visi sandarbininkai pa
dvasiai yra — Apšvieta. Be'ap- buvo tie “Aušrininkai”? O-gi Ba vardinti. Prieg to iš anojo plano
švietos žmogus negali suprast sa navyčius, 'Šliupas, Miksas, Viš- išrodo taip, kad lyg ipęs reng
savo gyvenimo tikslo, negali ap teliauckas ir Jankus. Jie buvo tumėme ne visuotinąją encykliosisaugoti nuo blėdžių, negali gė kuone visi inteligentai augščiausioje pediją, bet tik enciklopediją litrėtis jausmų grožybėmis, negali to žodžio prasmėje. Jie geidė, vologijos, tai yra, tik vieną šaką
atsiekti laimės, ir ją kitiems su atkelti Lietuvą, jie stengėsi suža visuotinos epęyklopedijoš manome
teikti. l'odėl, norėdami, idant dinti tautybę, jie trokšte-troško, praplatinti. Taip bent man ir ma
“Tik nūdien >« t# visais tokioj
meilėj galima suovvntl.
etai mūsų velijimai išsipyldytų atei kad lietuviai vėl tautiškai susi no
draugams .išrodė, i (Ištikkadir toksai ptt Druuffat, kuris nančiais metais, turime visą savo prastų, kad tarpe jų viešpatautų
rųjų taip nėra. Red.).
Bet
atstovauja Pennsylvaaljos neku
riu podMių
itoijuosęe dre atliekamą nuo darbo laiką* su meilė, brolybė ir apkanta, kaip kad rengiama turi būti visuotinoji enbia ant KatalUta visokius pur naudoti apsišvietimui. Apšvieti viešpatavo Lietuvoje Keistučio lai
cyklopedija; pertat parašymui įvai
vus. kad Katalikas, tos klikos ne
siklausęs. drįsta, skelbties kata mą galime semti iš daugelio šal ku. • Jie žinojo gerai, kad meilė rių šakų mokslo, .technikos ir t.t.»
liku. Draugas, ^alpo aitagarei- tinių. — I n domiausiu apšvietos tautos paverčia žmogų su ypatin reikia ir tam tikrus žinovus (spe
vgsifs guodas, utmeta Katalikui
nekatalikybf, bet pats drąsiai šaltiniu yra, be abejonės, naudin gu žingeidiųjįr atžvelgti atgal į cialistus) pakviesti.
tengia “macocbin^ds” keliais, ne gos kningos, laikraščiai ir viso savo protėvių darbus, jie žinojo
Kas iš to, kad turime daug in
paisant to visko,1 kad tasai nu kie šiaip ar taip surengti pamo
taipgi, kad kiekvienas, jaigu išvys, teligentijos, kurios didesnė pusė
duotas pamaldumas įleis eikitėn**.
Žinoma, tai yra priekaištai, ku kinimai. Be, to. kiekvieno žmo kad jo tauta yra didelius darbus nemoka gerai lietuviškai savo min
riems nepaduodama, nes matyt, gaus gyvenime visokios aplinky praeityje atlikusi, nesigėdys save čių išreikšti; pertat reikia kviesti
nerandama, darodymų. Kolioja- bės yra gyvenimo mokykla. Rei lietuvių vadinti, nesigėdys nei jos tokius, kurie puikiai lietuvių kal
mos kad tik paaikoliot ir pasida kia tik mokėti, ir tuo naudo- labui ir dirbti.
bą žino ir švelniai jaja moka savo
ties. — Reikia viską dėmėties,
ryt vienas kitam nemalonumus
Dvidešimts-septyni metai jau mintis išreikšti. Juk suvis ne- _
Katalikas prirodymui, kad jis apie viską protauti, Avišką svars praslinko, kada “AMŠrininkai” pra gana to, kad by specialistas (apit
yra katalikiškas ir kad viskas ka tyti, ir sekti gerus kitų žmonių dėjo triūsti: 1883 metuose męs nespecialistą nėr ko ir kalbėt!),
talikiška jo “puode’* pasigiria, jog pavizdžius jų apsėjimuose, jų dar nieko neturėjome, šiandien, pa verstų tą, ar kitą šak£ iš anglų,
gavęs linkėjimus linksmų švenčių buose, jų pasielgimuose. Man lyginamai daug ką turime. Tada vokiečių, prancūzų arbiįL rusų kak
ir laimingų Naujų Metų nuo Šal dagumas yra pigūs, net neką ne spaudos neturėjome — šiandien bos,
būtinai reikia, kad jie
tinio redaktoriaus kun. A. Civins- kaštuoja, o vienok gimdo malo ją turime; tada buvo kuone visi Puikiai lietuvių kalbą mokėtų,
ko. Tai mat koks svarbus "katali nius jausmus taip širdyj paties ištautėję — šiandien visi spiečia švelpiai ir suprantamai mokėtų
kiškumo darodymas! Jai nuo ku- mandagaus žmogaus, kai ir visų si prie Lietuvos Vėluvos. Nerei trumpuose^ sakiniuose išreikšti
ningo redaktoriaus gausi pasveiki tų ypatų, kurios turi kokius nors kalaujame visus dalykus išskai idėją ir mintį to arba kito da
nimą, tai kad ir buvai pagonis, jau susinešimus su juo. Mandagu tyti, nes tai yra gerai žinomi vi lyko. z Čion juk jam negalima
patapsi kataliku. Tokį katalikiš mas yra meilės rūbas, o meilė siems.
literatiškai versti, — bet priseis
kumo patvirtinimą turėdamas, Ka- yra laimės kūnas. Apšvieta yra
Męs šiandien žinome, kad Lie tam tikrus trumpus straipsnelius
talias pasididžiuodamas klausia: kelias vedąs į laimę, o todėl lai tuvos savystovmnas yra netolimo* rašyti nuo savęs, po apgalvoji
“Ką Draugas dabar apie tai mano? kas pašvęstas apšvietai atnėšą ateities dalykas, jaigu.... męs mui perskaitytojo iš svetimos kal
brangų gyvenimui turtą.
Gal ir už tai rūstinsis?” —
pagaminsime, inteligentiją, galinčią bos dalyko. Atsimindami, kad ne
. Gerovė yra lygiai apšvietos už tai kovoti, šiandien plunks turime išdirbtos lietuviškai termi
pasekmė. Apšvieta mokina žmo na yra nepalyginamai stipresnis nologijos' — medicinoj^, techni
Ant mūsų pastebėjimo 50 nu- gų gyventi, • dirbti ir elgtfs taip ginklas atkovojime šalių savysto- koje, chemijoje, gamtos moksluo
meryje, jog Tėv. Myl. Dr. val- idant tas kuogeriausia apsimo vumo, negu kardas. Žodis daug se ir t. t., — turite sutikti su
dybai reiktų paliuosuoti laikraš kėtų. Mokina naudingo suvar smailiaus smeigia, negu aštriau manimi, kad rašymas daugelio
čiai nuo rašinėjimų apie T. M. D. tojimo uždarbio, ir išvengimo siai nutašyta jėtis. Todėl rū- skyrių encyklopedijos tuį būti pa
kokias nors netvarkas, 50 nr. T. nereikalingų nuostolių. Darbas pinkimės moksleiviais. Nuo- 1V vestas tik mokantiems gerai lietu
M. D. skyriuje (kurs turi atskirą duoda atlyginimą, ir tas gautas priguli mūsų visų ateitis ir ge- vių kalbą specialistams, kuriems
priseis rašyti kaip ir populiarišredakciją) kasžinkas nepasirašęs už darbą atlyginimas gali būt rovė.
'> 1 «
savo pavardės duoda paaiškinimą. didelis arba mažas, pagal žmo
Iki šiol turėjome dvi organi- kus straipsnius.
Čion paduodu sąrašą mūsų*
Paaiškinime išvadina Lietuvos re gaus gabumą ir išsilavinimą. zaciji, kurios rūpinosi sušelpimu
dakciją “najiviška”, o Keleivį Gabumas yra prigimtas daiktas, moksleivių. Jų tikslai ir darbai, inteligentų, pasekmingai galinčii^r
“durnium”. Tikrai turime rausti bet gabumai išlavinimas duoda kaip visi žino, stovi augščiaus tą darbą atlikti. Nėr ko baidy
dėl panašių “paaiškinimų”,, deda jam vertę, taip pat kaip išdirbi- kritikos. Žmonės jas rėmė (ga tis, kad didelis skaičius jųjų čion
mų kad ir Tėv. Myl. Dr. skyriu mas žemės duoda jai vaisingu- lėjo berods jas ir geriaus paremti) padėtas: 1) atsiminkite, kiti, ra
je, bet' visgi mūsų 4^ikraštyje. mą. Kiekvienas žmogus priva- ir sulaukė daug daugiaus vaisių, šydami tik vieną kokią šaką cnPačiai T. M. D. reiktų?gėdyties lo, lavinti savo prigimtus gabu negu jie buvo tikėję. Lietuvą cyklopedijos — kviečia desėtkus
tokių raštų. O jai ne, tai nors mus, idant jie atneštų kuodi- gali padėkoti už nevieną iš savo įvairiausios rųšies specialistų ir
neišnaudoti per saiką laikraščio džiausią naudją. Koki bus mū veikėjų “Žiburėliui” ir “Aušrai”. mokslinčių — tad mums, ren
svetingumo dėjimu pavtestan dr-jos sų gabumai ir išsilavinimas,
Dabar Vakarų Europos moks giant visuotiną encykliopediją, dar
reikalams skyriun ne tik įvairiau toks bus mūsų uždarbis. O taip leiviai įkūrė savo susišelpimo drau jų ir per mažai. 2) Prieg to,
sios rųšies reklamų (kaip kad gi reikia visados atminti, kad giją “Paramą”. Ją pašaukė gy- žinant mūsų lietuviškąjį nerangu
Gabrio et consortčs)v bet dargi ir iš savo uždarbio išdavus tik tiek, veniman gyvas reikalas.
' mą ir indiferentizmą, galime išbe jokio parašo straipsnių su “dur kiek būtinai reikia gražiam ir
Kad ir daug darbuojasi “Aušra” augšto manyti, kad daugelis mano
sveikam gyvenimui. Visus atli su “Žiburėliu”, bet tankiai, ant ne pavardintųjų arba neturėjimu lai
niais”.
t
kusius piningus reikia taupyti, laimės, praslinksta kartais kele ko atsisakys, arba ir visai neat
nes juo didesnis augs tas tur tas mėnesių, kol moksleivis gauna silieps. (Rašytojas toliaus surašo
tas, tuo bus mums linksmiau savo pašalpą: kartais nesti tų trisdešimts trijų jam žinomų lietu
ntjs Naujiems
gyventi, nes rūpestis apie ateitį, draugijų kosoje piningų, o kartais vių inteligentų pavardes; nemato
juodą dieną mažinsis. Įvedimui ir susinešimai negreit atsilieka. me reikalo tą surašą viešai gar
Metams.
gyvenimo ekonomijos atrasime Todėl, ir tenka tūliems mokslei sinti ir perduodam jį encyklopedi
Yra įsigyvenęs žmonių papro reikalingu užmiršti apie svaigi viams kada-ne-kada ir sunkiai pa jos skyriui, kurs ir galės pasinau
tys velyti viens kitam laimin nančius gėrimus ir kitus bran badauti. Aš pats, ‘ atsilankydamas dot patarimais. Red).
gų Naujų Metų. Kas tik maž gius bei blėdingus dalykus. At Europoje pereitais metais, ma Žinoma, iš mano pavadintų kiekdaug gerai sugyvena, savo pa rasime, jog piningai, kuriuos iki čiau, kaip reikalinga yrą orga viens gali išrinkti jam patinkamą
reiga laiko išreikšti liukėjimus. šiolai palikdavome karčiamose, nizacija, kuri parūpintų mažas su šaką. Bus ir taip, kad kelios ly
Ir kiekvienas žmogus, atėjus sutaupyti bankoje, netik kad at mas poskolas moksleiviams bent giai ypatos vieną šaką rašys. Tas
Naujiems Metams, džiaugiasi, ti neš palūkanas, bet lygiai duos trumpam laikui, iki jie gauna iš tuom geriaus mums: redakcija
kėdamas, jog Naujuose Metuose mums skanesnį duonos kąsnį, namų arba nuo draugijų prižadė galės galutinai geriausius daigtus
sau išrinkti. (To negalima daryti,
turės daugiau laimės, daugiau pa gražesnius rubus, ir geresnę žmo tas pašalpas.
sisekimų ir jam bus lengviau ir nių pagarbą. Laikas gi pralei šitų priežasčių dėlei patįs moks nes už raštus mokama; reiktų ju4
maloniau ant svieto gyventi. Bet džiamas karčiamose, ar namie leiviai uždėjo “Paramą”. Ji da- ir u£ nepriimtus raštus užmokėti,
ar tas išsipildo kiekvieno žmo ant girtuoklavimo, sunaudotas vinės mažas paskolas trumpam taigi pasidarytų visai be reikalą
gaus gyvenime, ai* vieni metai apsišvetimui ar draugiškam pasi laikui lietuvių moksleiviams. Ji trigubai didesnės išlaidos. Paga
daugumos žmonių gyvenime nė kalbėjimui ir pasilinksminimui yra organizuota rimtų, ištikimų lios niekas taip nei kitur nedaro.
Rašantiejie vieną šaką
ra panašus į kitus, ar ne tankiaus blaiviais būdais, duos mums dau vyrų ir moterų ir dabar stengia Red.).
atsitinka, jog
J'-'fe vargai skausmai ir giau sveikatos, daugiau mokslo,
. si kaip-nąrs sudrutinti savo ka gali išanksto su savim pakalbėti
visokie nemalonumai tęsiasi juo-„daugiau galės sunaudoti savo pn- są, su kurią būtų galima, reika (ar tai per laikraščius, ar per laiš
da juosta per visą amžių — ne gimtus gabumus, kad pasikėlus lui prisiėjus, badaujantiems padėti. kus), — apie išdirbimą tos arba
žiūrint į draugų linkėjimus ir tarpe žmonijos ant augštesnio Mano nuomone, ji užkimš žymią kitos terminologijos ir t;t
spragą mūs$ moksleivių gyvenime Šį mano laiškelį teiksis ir kiti
paties žmogaus viUis? Greta tų laipsnio.
Manau tad, jog ne tušti žo ir kiekvienas mūsų, kuriam Lie Amerikos ir Lietuvos laikraščiai
nelaimingų, matome taipgi ki
M. Daugelis.
tus žmones, kurių gyvenimas nė džiai paprastų liukėjimų yra rei tuvos gerovė ir ateitis rūpi, turė išspausdinti.
ra taip baisiai tamsus, vieno kalingi atsiekimui augščiausių tų būtinai tapti tosios draugijos
das, — kuriems kiekvieni metai mūsų tikslų, karščiausių troš nariais — garbės nariais.
Mo
Apie Esperanto
atneša daugiau gėrovės, daugiau kimų, bet geras supratimas gy kytis tik $2.00 metams, ir nela
garbės, daugiau malonumų ir venimo reikalų ir sekimas pa bai atjausime tiek davę, o tuo vis
kalbą.
meilės. — Kas yra to priežaščia? vadžių pasiekmingų žmonių, o gi atliksim gerą, naudingą darbą,
Be priežasties nieko sviete ne todėl, vietoje paprastų linkėji dėl kurio ir mums bus linksmiau Lietuvos redakcija gavo.sekanVisokių atsitikimų mu, teikiu šitas mintis visiems gyventi ir visai Lietuvai šviesiau tį 1laišką, klausiantį apie Espeatsitinką.
1V
f
• įjįAŽi
rra pama- tiems maloniems skaitytojams, bus galima žiūrėti savo ateitin. ranto_t_ kalbą
priežasčių pažini
:
kurie
pageidauja
sulaukti
laimės
ir augšK. Šliupas.
tas^atsiekti visok
“Meldžiu Lietuvos- suteikti
igiant se- ateinančiuose Naujuose Metuose.
čiausi tikslą. Tai
paaiškinimus apie šiuos daly
J. J. Hertmanovič.
' valandą
kus, kurie man labai rūpi, o
’ jiniud vtife savo dar
laiko peržiūrėji
ir kitiems gali būt ihdomųs.
Apie Encyklopėdiją.
bų, pasielgimų, troškimų ir tiksKaip tarptautiškoji Espe
lų besibaigiančia ^Tietuose ir
ranto kalba, — ar ji gali būt '
Dirbkime, naudingą
Kiekvienas mūsų inteligentas,
riskas, ką
persitikrinkime, 9
viso svieto vartojama, ar ne?
kuriam
rūpi lietuvių ateitis ir ge
darbą.
Į buvo ~gesiekėme, ko trol
Ar ji eina silpnyn, ar 'randa
rovė nfšpasakytai turėjo nudžiug
1 atrasime,
ra ir naudinga?!
daugiaus pasekėjų ir plėtoja
šiandien, ištikta, lietuviai grie ti, nesenai perskaitęs “Viltyje”
irs klaid-.s
jog darėme koki
si? Ar yra viltis, kad kadapiūsų dar- biasi labai svarbius savo tautai (ir kituose laikraščiuose), prakil-'
savo gyvenime, F
nors ją vartos visame pasau
ebuvo pa darbus atlikti. Vieni rūpinasi lei nų pono Olszauskio sumanymą
bai ir pasielginį
lyje kaip pylietiškuosc taip ir
nčio į riau dimu lietuviškų raštų, kiti pakė apdovanoti mus išleidimu visuo
kreipti ant kelio,!
mokslo reikaluose?
kta mums limu Lietuvos politiškai bei eko tinos encykliopedijos lietuvių
dą ir laimę, tada
Ką nuveikė esperantistai
nuo šitų Naujų Metų pradėti nomiškai, o treti vėl stengiasi iš kalboje. Taigi tariame nuošir
šiais metais Washingtono /
eiti kitais kriiaisy vedančiais . į savo paskutinių jėgų dirbti įvai džiai ačiū p. Olszauskiui už pra
konferencijoje?
geresnę, gražesnį ir laimingesnę rių partijų ir organizacijų darbus. kilnų jojo sumanymą, kurio ge
' Taipgi meldžiu paduoti ad
Vienok, nežiūrint į tai, kaip svar ras ir tobulas 'Išpildymas priar
ateitį.
resą laikraščio Espero Kata
Žmogaus laimė femiasi malo bus nebūtų visi augščiau minėti tins mus labjaus prie kultūrinliko, nes aš norėčiau užsira
niais jausmais ir gerove. — Kaip darbai, nežiūrint nei į tai, 1 kokią giausiųjų tautų Europos. Nėr
šyti' tą laikraštį.
jausmai taip ir gerovė yra žmo jie' padaro įtekmę į mūsų tautos ko ir kalbėti, kad atlikimas šio
Viso gero velydamas.. .--r. • .
gaus dvasios ir papielgimų ypa besiplėtojimą, jie visi turės tik darbo turi visiems mūsų inteli
' 5. Mikolauskds.”
tybių vaisiai.
Jausmai daug mažą vertę ateityje, jaigu męs gentams rūpėti ir kuoplačiausiai
Kadangi
indomauj ančių tuo
priguli nuo mintiesi ir dvasios, ir nepasistengsim pagaminti sau in būti bendrai apsvarstytas, kad šį
ir
daugiaus, duodameJ
tikrai
yra
kapitališką
veikalą,
kuris
anaip

teligentiją
—
skaitlingą,
savo
tau

kaip męs jas išdirbsime, kokią
sėklą užsėsime, tokius ir vaisius tą iš gilumęs sielos mylinčią in tol negali būti darbu keletas žmo kiek platesnius atsakymus.
nių tobulai atlikus. Taigi leisEsperanto kalba ateiti gal būt
— .
rinksime. Tad išdirbti atsakan teligentiją.
kitę
man
čion
išreikšti
savo
paturi.
Joje sutraukta yra indę?
čiai ’inintį ir dvasią yra viena iš
Kiekvienam y

f;

ikėjlmiĮ Istorijos RanMs

sisakant nuo savo nuosavoį pobūdžio,, Surilietiigg taškais
šitoje dėstyje buvo chanaanlškos šventynės,
šve
arba (augšperanto kalba, tai didžiai būtų patumos)
Bamot'ai.
F
____ _______________
Paskutiniai,
iš
dalies
jau pašvęsti atlengvinta svietui susipažinimas su
minimais iš patriarchališkų priešistoriškų laikų, buvo pa || Studentų demonstracijos, ku
Su paveikslais
visokių kraštų mokslininkų ištyri
žymėti, kaipo priklausą Jehovai, ir pildomas ten kultas rias pagimdė žiaurus valdininkų
mais : nereiktų mokėt bent de
buvo perneštas ant jo. Sitam'pernešimui gelbėjo ta se pasielgimas su politiškaisiais pra
Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
šimties kalbų, užtektų tik vienos
mitiškų
tikėjimų ypatybė, jog dievai juose žymėta dau sižengėliais, nesiliauja Maskoliir tai labai lengvios Esperanto
giausiai
tik
daikvardmiais vardais. Ir Jehova buvo teipgi joj, apėmė jau visus miestus, kur
kalbos. Kiekvienos tautos litera
P. D. Chantepie de la Saussaye,
Baal
’
(Oz.
II, 18) ir todėl lengvai
pakeisti savi tik yra augstesnės mokyklos.
tūra galėtų kuolabj ausiai plėtoTeologijos profesor. Amsterdame,
mi vietinius “baalus”, tai atsisitodamas tiesioginin ir su- Suėmimai, bausmės iki šiol stu
ties; nereiktų gaišint laiko ver
Verte J. Laukis
žmingan prieštaringuman savo pranokėjui, tai subudamas dentų nenugąs,diną. Peterburge
timams iš įvairių kalbų ir tautos
taikiai su juo drauge, tai, antgalo, teip, kad pirmapradinis demonstracijose dalyvauja ir stu
spėkos būtų padėtos vien nuosadentės augštesnių mokslų motesavininkas užėmė toliaus pirmystinį padęjimą.
vios originališkos literatūros tvė
terims instituto. Odesoj buvo
Pradedant
nuo
Deuteronomijos
laiko
ir
ypatingai
pas
rimui. Esperanto kalba negali ves
Bet tokio priešpryšumo nebuvo pirmapradiniame suoti prie nutautėjimo, kaip tūli jrotyje. * Sprendžiant sulyg pasakojimų t vad. Samu- Ezekielį, šitie batuotai skaitoma didele Izraėliaus nuodė smarkus susirėm^K^ policijos
klaidingai mano, anaiptol, ji, jai ėliaus knygos (I Kar. kn), karališka valdžia, prie tuo me ir visokia jų buvimo teise Jehovybės vidui atmetama, su studentais. Užmigta vienas
taptų visatinai pripažinta, duotų metinių Izraėliaus apistovų, buvo jam neinkainojama ge lokis jų padėjimas darosi pilnai suprantamu akyvaizdoje studentas, sužeista sunkiai 3 stu
galę tautoms daugiaus ir giliaus rybe kaip iš tikėjimiškos, teip ir iš kitų pusių. Per ją galingai apsireiškusio siekimas! išvalyti Jehovybę nuo svar dentės ir 7 policistai, suimta 235
išreikšti savo ypatybes, savo dva ne tik politiškos, bet ir tikėjimiškos sąlygos įgavo apry- besnių gamtos garbinimo elementų. Negalima nepripažin- studentai. Susirėmimai ne» tik
siškąjį turtą, o tuo jau pagilinti x>tą užbaigą, ginčių gi suvienijimas, tautiškos sąmonės .ti, kad bamotai daug prisidėjo liaudiniame suoprotyje prie studentų nenuramina, bet juos
visos žmonijos kultūrą. Bet to ir išnaujo sutvertos teisinės tvarkos pakėlimas neužgina Jehovybės pasižemmimo iki gamtos kulto lygmalės. Šituo dar labiau suerzina. Galima ti
visko Esperanto galėtų tarnaut mai patarnavo teipgi ir Jehovybei. Ji stojosi valstybiniu’ keliu Jehovybėje įėjo teipgi vartoj iman, ypatingai kara- kėti, kad su studentais eis išvien
tautų suartinimui ir tokiu būdu bū tikėjimu ir karaliaus asmenyje gavo tokį apgynėją, kokio’ liajant Achazui ir jam tolygiems, ne tik Mossebai ir ir darbininkai. Jaigu tas atsi
Ašerai, bet ir Dievo garbinimo sujungimas su prigimtinio tiks, caro sostas vėl braškėti pra
tų didelis įrankis visatinos taikps >rie pirmesnių apistovų pas ją nebuvo.
vaisingumo
garbinimu ir, kaipo jo pasekmės, paleistuvybė dės ir užgims vėl riaušės, kaip
invedimui.
Čion reikia pastebėti, kad šita karalybė, priešpryšume
dievybės
garbei,
Jehovos vietinimas ir vaikų aukojimas. 1penki metai atgal.
šeštame esperantistų kongrese Abimelecho karalybei, išaugo tiesiog ant Jehovybės dirvos. Nuo augstesnės atžvalgos, šitas turėjo išrodyti nepaken
\Vashingtone dalyvavo 22 tautų Šitas nuopelnas priklauso Samuėhui, kad jis užvedė ją čiama Hogybe.
II. Maskolijos valdžia gąsdina
atstovai, tarp kitų buvo Chinijos, ant šito keliri ir davė jai progą užimti šitą padėjimą. Ka
Vienok
ir
čia
tikra
bamotų
vertė
pačios
Jehovybės
i
išvijimu^
iš Maskolijos studentus,
Brazilijos, Urugvajo, Australijos, ralius teip pat, kaip pirnia “teisėjas’*, turėjo ]>i1dyti savo išlaikymui Chanaane negana buvo inkainota. Šita ver- <dalyvaujančius dabar kilusiose
atstovai, o lietuvių tautą repre visuomenišką tarnybę vardan Jehovos. Bet dabar laisva tė buvo tame, kad tuoju laiku, kaip įstatymo arka, kai- 1riaušėse. Bet ką toji valdžia
zentavo tūlas Tobenskis. Kongre dvasios išraiška be kliūčių laikėsi tik pranašybėje; viršu po požyginė šventynė vis žudė savo svarbą apsigyvenus <darys, jaigu kiti kraštai nepanosas svarstė: apie pilnos su komen- tiniuose gi politiškuose ir socialiniuose prietikiuose Jeho įvairiose, atokiose viena nuo kitos šalies dalyse, bemotai rės^jos
1
pavaldinių priimti, -ir juos,
tarijais Esperanto kalbos grama vos valdymas, stojęsi karalybė, numetė, nuo savęs nety suteikė Jehovybei, nors ir žemesnėje jos formoje, naujus 1kaip pridera, atgal Maškolijon
tikos surengimą. Vienas-kitas atsto rumą ir griežtumą ir įgavo stovesnį, nors ir mažiau ori- spyrinius taškus liaudiniame gyvenime, kurių vertę sun- 1sugrąžįs, jaigu jiems pritruks
vų buvo patarę daugelį visokių ginalinį pobūdį. Nuo šito laiko Jehova turėjo jau valdyti ku peraugštai įkainoti. Vis gi jie buvo tuo patogumu, kad" ištekliaus svietur gyventi** Ar
naujų taisyklių įvesti į gramati ne tik karės laiku ir vien laikinių būtinybių formoje, bet ne tik saugojo Jehovybę nuo pažeminimo, bet ir davė jai
ką, tačiaus d-rni Zamenhofui iš per karalių, vienval ir visose tautiško gyvenimo srityse. progą perimti nuo seno jau apsisėdusių chanaaniškų gy laikymą parupįs ?
reiškus priešingą nuomonę, visų Karalius buvo jo pateptiniu ir jo valdžios atstovu žmo ventojų žemesniuosius sluogsnius ir, nors aukojant savo
buvo sutikta su Zamenhofu. Dras nėms.
grvnybe, paimti juos į save su visomis jų gyvenimiškų || Ir Varšavos universiteto
Šituomi permaina tautiškame gyvenime, padaryta ka- formų įvairybėmis. Kaip per karalybės įsteigimą Iz- studentai, nors čia palengvini
Zamenhofas apsiėmė duoti viso
kius gramatikos išaiškinimus espe ralybės įsteigimu, žymiai atsiliepė net ir į patį suoprotį apie raėliaus sąmonėje, kares Dievąs- pavirto į Dievą — ka mais ir stependijoms sutraukta
rantistų vyriausiame laikraštyje Dievą. Pirmiau priekyje visa ko stovėjo karės Dievas; ralių, teip per bamotus iš karvedžio jis stojosi žemės sa daugiausiai niekiausios vertės
Oficialu Gazeto.
Be to buvo nuošiolai gi ant pirmos vietos išeina Dievas ^karalius, kurio vininku. Nuo to laiko ne tik kariškas padėjimas, bet ir maskolių, kėlė dėl atskyrimo nuo
svarstyta apie espei antiškojo žo įstatymas veikia tautoje ir taikiame laike ir kuriam pas žemdirbystmis gyvenimas, prisidėjo prie tarnavimo Jam. bažnyčios Tolstoi’jaus, nepriiandyno papildymus, apie techniško Izraeliu yra vien valinis atstovas ir pildyto jas.
Per bamotus Jis priėmė jį savo sritin ir pats stojosi kak kias valdžiai demonstracijas.
Tokiu budu didelė izraėliškos karalybės svarba tikė kur tiesioginiame susilietime su liaudžia, pasidariusia nuo Suėmė 7° studentų, bet paskui
jo žodyno surengimą, apie tarp
tautinį veikimą ir kitus dalykus. jimo išsivystymui darosi aiškia; l>et, atnašoje kiekvieno at šito laiko jau apsisėdusia. Iš. XX, 24.6.
juos paleido. Bandė kelti de
Tarp kongreso posėdžių buvo su skiro karaliaus, šita svarba priklausė nuo to. kiek sužimonstracijas ir studentai poli- Į
lošto Shakespearo veikalas As yov- ningai jis savo uždavinį pildė. Šituomi rybnjama prin60. JEHOVA IR KULTŪRA, SINKRETYBĖ IR
technikos, bet žandarai ir polilike-it Esperanto kalboje (Kiel- cipiališkas skirtumas terp Saulo ir Dovydo jų atsinešiISIMTINYBĖ.
cistai niekur jiems susirinkti 'ne
plačas-ail-vi). Tarp kitko espe muose prie tikėjimo. Paskutinysai, nežiūrint į jo matomą
Jebuso paėmimu ir šventos skrynios perkėlimu ant leido.
rantistų kongresas gavo svarbų dorišką silpnybę, stojosi Jehovininkų karaliaus idealu ir Siono iš sykio Imvo ne tik Izraėliaus chanaaniškų gyven
pakvietimą nuo New Yorko vi- pasiliko tokiu ant visados; šitas išaiškinama gana daug ne tojų pergalė užbaigta, bet ir Jehovybės indiegimas Cha|| Varšavoj, general guberna
Ar bus Esperanto kalba pripa- sasvietinės parodos rengėjų. New paprastai spėriu izraėliškos tautybės, kįlimu, kurią pasiekė naane kaipo vienintelio įstatymiško tikėjimo. Paskutiny torius administratyvišku būdu,
Yorko visasvietinėj parodoj, ren šitas iš daugelio pusių gausiai dovanirųps- žmonių mylė- sai rado sau vienvalinę išraišką Saliamono šventnamyje.
žinta viso svieto, sunku spėti.
tai yra,, savo valia pradėjo
Iki šiol Esperanto kalba plati- giamoj 300 metų nuo miesto įstei tinis; bet nemažiaus ir pilnu jo atsidavimu Dievui, apsi
Ką pradėjo Dovydas, toliaus varė Saliamonas. Pa krauti pabaudas ant
atsidavimu, sakojimai aj>ie neišpasakomą Saliamono turtingumą ir laikraščių: laikraščiui ^^Kurjer
naši gana greit. Tik dvidešimts gimo paminėjimui, suvažiuosią reiškiančiam jam per Efod ir pranašias,
su viršum metų kai ji išrasta Var- viso svieto parlamentų atstovai. kurį sutinkame jo gy venime visur ir prie visokių aplin- išmintį galėjo Imti papuošti vėlesnės kartos, kuri, būdama Warszawski” uždėta/ pabaudą^
šavoj d-ro Lr^L. Zamenhofo, o Tad, kad galėtų jie susikalbėti, kybių. Turbut niekur izraėlinio dievotumej pobūdis neiš niekesnėse sąlygose, su aištrum lankstumu kreipė akis į 300 rubl. už straipsnį ųi pie “Čhojau apie ją žino visas civilizuo- parodos rengėjai prašė esperan reiškiama teip aiškiai, kaip pas Dovy dą.
puikią praeitį; bet, visgi, Saliamono laikas buvo žydin lerio prietikius” ir 20^> rubl.. už
tasai pasaulis. Esperantistų drau tistų, kad jie apsiimtų ant laivų
Bet, kad suprasti galutiną Jehovybės pergalę Chana- čiu Įieriodu izraėliškos tautos istorijoje.-- Šito periodo straipsnį “Miręs kūnas**. Laikgijos ir laikraščiai ypač paskuti išmokinti atstovus Esperanto kal ane, turime dar atkreipti atidžią į trečią veiksnį: į vykstan svarba tikėjimui gludo tame, kad tąsyk buvo tik viena rastis “Goniec” turi mokėti 200
niuoju laiku labai greitai daugi bos. . Taipgi pakvietė esperantis- tį pas Izraeliu laipsnišką perėjimą iš klajrikfinio gy venimo jehovinė viešpatybė, kuri iš visų pusių galėjo lenktyniuoti už patalpinimą Slonskio eilių.
nasi. 1904 metų pradžioje espe tus dalyvauti parodoj. — Kongre į žemdirbystišką ir apskritai kultūrišką.
su kaimyniškomis viešpatybėmis, kaikurias gi jų ir toli Laikraštis “Miot” turi užmokė
rantistų metinėje kningoje Tut- sas išsiskirstė su didelėmis vil
Izraelitams beįsiveržiant į Chanaaną, jie rado jame pralenkė. Tautų akyse Jehova parodė, kad jis ne tik buvo ti 200 rubl. už patalpinimą laiš
monda Jarlibro Esperantista buvo timis ir šauksmais ant lūpų: Vizų apsisėdusius gyventojus, sutaikytus visuomeniškus prieti galingu, bet ir maloningu Dievu,- davusiu savo žmonėms ko darbininkų Vulkan dirbtuvių
užregistruota
116 esperantistų nia karo Esperanto! Vivu Za- kius, gardinį bei žembirdystinį gyvenimą ir kultūrą. Jie gerovę, vieką ir garbę. Ankštame susirišime su šituo ir filjetono. “Kurjer Poranny"
* - draugijų, o dabarties jų yra dau menhof!
patys gi tik ką prieš tai vedė tirlaukio ir piemenišką gy vra ir sanprotavimas apie Saliamoną, kaipo apie išmin laike vieno mėnesio nubausgiau kii 1000. Esperantiškai mo
venimą. Tas, kas visuomet būva prie tokių aplinkybių, ties tėvą.
tas 200 rublių jau trecią
Esperan to j udėj imas, kad ir
kančių kalbėti, sako, esą daugiau
fišėjo ir čia. Pergalėti ginklu likosi pergalėtojais dvasiš
Bet čion reikia imti į svarbą dar ir ką kitą. Kolai kartą, už apsakymą perstatymo
kai milijonas. Esperanto kalbo mažai, matyt, yra visgi palytėjęs kai. Nevisur dalykų padėjimas šitoje atnašoje buvo vie Izraelius, tai kaipo klajoklinė tauta, tai kaipo kariška sto “Liaudies” teatre.
Laikraštis
je laikraščių 1905 mėtis buvo 22, ir lietuvius. Nors dar nėra pas nodas: kur siautė karė, ten Izraelius abelnai ėmė viršų, vykla ,vedė bevielį gyvenimą, tolai prasta šėtra buvo at “Nowa Garėta” turi mokėti 200
lietuvių
esperantinių
draugijų.
dabartiniuoju laiku jų yra dairnors buvo ir išimtis; tai gi, kur mezgėsi taikus prietikiai,' sakančia vieta šventos skrynios užlaikymui. Senesnėse ži-l rublių už 'p^alpinimą
prancūzo
y
'.....................
giaus kai 80. Esperanto kalboje bet yra atskirų vartojančių Espe dėjosi antraip. Bet chanaaniškas gyvenimas turėjo savo niose ji vadinama “ohel mo'ed", (graži šėtra), bet regisi, Casino laiško apie Maskolijos ir
laikraščiai eina:& Austrijoj, Belgi ranto kalbą žmonių,' iš kurių žy aprybotas formas, kurias izraėlyai pasiskubino pernešti j>as kad tuojaus apsigyvenus Chanaane vietoje jos £uvo pasta Prancūzijos mokyklas. • Vieną
joj, Bohemijoj, Brazilijoj, Bulga miausią vietą užima gerb. kun. A. save ir pasavinti. Be to, susidraugavimų, vinčinių są tyta Šilome tam tikra troba (hekal). Po filistiniečių per tik Savaitę bausmių rodosi per
rijoj, Čili, Danijoj, Didž. Britani Dambrauskas, seniausias ne tik ryšių ir reikalų bendrumo keliu, terp genčių išpradžių galėjimui, nė apie šitą trobą, kuri, regis, tąsyk buvo su daug.
joj, .Finlandijoj, Graikijoj, Hispa- tarp lietuvių, bet ir tarp kitų tau giminingų, bet išsiskyrusių vėliaus įvairiais keliais, įvy griauta (slg. Jer. VII, 12 ir sek. XXVI, 6 ir sek.), nė
‘ nioį, Holandijoj, Italijoj, Japoni tų esperantistas, Espero Kataliko ko susimaišymas ir galiaus toksai susiliejimas, kuriame apie tam tikrą šventą šėtrą nėra daugiau kalbos. Prie|| Pas Maskolijos carą atsilan
joj, Katalonijoj, Kaukaze, Kro nuolatinis saudarbipinkas*). Jis dar izraėliško ar chanaaniško demento persvara galėjo būti
kė atstovas Amerikos kapitalis
pradžioj
Esperanto
judėjimo
yra
atijoj, Kuboj, Lenkijoj, Meksiko
sprendžiama iš didesnės dalies tik sulyg vietinių santP
tą, inžinierius Hammond. . Mat
je, Norvegijoje7 Peru, Portuga sutaisęs Esperanto kalbos “mo- kių, kurie įvairiose šalies dalyse buvo įvairiais. Neišven
amerikoniškiejie
kapitalistai nori
lijoj, Prancūzijoj (aštuoniolika, kintuvę”. Visa pirmoji laida, ma giama šito pasekme buvo visiškas perversmas Izraėliaus
Maskolijoj
inrengti
javų krautu
jų skaičiuje chinų leidžiamas), Ro- tyt, buvo išpirkta ir 1908 m. Til gyvenimo sanlygosc.- Atsirado toki kultūriški prietikiai,
ves, taipgi išvadžiojimais van
žės
spaustuvininkas
J.
Schoenke,
sijoj, Rumunijoj, Serbijoj, Šve
kurie tik nesenai buvo jam visiškai svetimais.
dens nevaisingus žemės plotus
dijoj, Šveicarijoj, Suv. Amer. Vals paskaitė reikalingu daigtu MokinSeniausiuose iš pasiekusių mus izraėliškų įstatų rinki
vaisingais padaryti.
tuvę
perspausdint
antru
kartu.
Tai
tijose, Venezueloj, Vengrijoj, Vo
nių
(t.
vad.
įstatymo
knyga
arba
teisiojo
Išeit,
kn.
XXXIV
kietijoj. Yra keliolika speciališ- jis padarė be susižinojimo su au 10 — 26 ir XXI — XXIII) šitas perversmas išeina iš
|| Peterburge atsirado * naujas
kųjų laikraščių: Esperanto Ligilo, torių, kurs be abejo antroj laidoj didesnės dalies kaipo jau įvykęs faktas. Juose jau nešne
kuningaikščio Ogniskio testa
būtų
daug
ką
pataisęs
ar
pridėjęs.
skiriamas akliems, Internacia Me
kama apie piemenišką tautą, bet suprantama jau apslsėdę
mentas. Peterbuge suėmė laik-1
dicina, gydytojų Idlkraštis, Inter Mokintuvč, palikta tokioj išvaiz gyventojai; kuone visur be išimties juose suprantama garraštininką Gaidaburovą ir jo mo
doj,
kokioj
ji
pasirodė
20
metų
nacia Pedagogui Revuo, tarptaUdinio ir žemdirbystinio gyvenimo buvimas.
terį, kuri užtikrinėjo, buk yra
tiškosios mokytojų sąjungos orga atgal, nedaug tegali dabar atga
Jehovybei šitame perversme slėpėsi didelis pavojus.
tikra kuningaikščio Oginskio
nas, La Barbiro, barzdaskučių or benti naudos. Ypač silpna yra Pas clianaaniškas tautas, , kaip apskritai senovėje, tikė
duktė ir jai palaikai priguli. Ji
antroji
Mokintuvės
dalis.
Turė

ganas, Libera Penso, tarptautišjimas kuoankščiausiu budu, organiškai buvo sujungtas su
teisme parodė taipgi testamentą.
jo
būti
čia
esperantiški
tekstai,
s,
kos laisvamanių sąjungos organas
visu sociališku gyvenimu, prie ko ypatingai pas juos
Kad daugiau iš Oginskio turtų
bet
teindėta
dvejetas
laiškų,
dve

ir k. Mokslo apžvalgai tarnauja
gentės
tikėjimas
buvo
podraug
ir
gamtos
tikėjimu,
gam

gauti
palaikų, Gaidaburovai vo
Internacia Scienca Revuo. Kasmet jetas eilučių ir “Tėve mūsų’*. Iš tiškos gyvybės dievinimą. Todėl, pradedant gyventi cha
gė
svetimus
vaikus.
yra išleidžiama Paryžiuje, espe šitiekos teksto sunku kas pra naaniškų kultūriškų prietikių skraite, lengva buvo nežy
rantistų kninga Tutmonda Jarlibro mokti. MokintuvSs žodynas irgi miai ir išpalengvo perimti drauge ir esantį jame b/alų
|| Volyniaus gubernijoj išsiun
Esperantista, kurioje paduodama pasenęs ir nepilnas, Prie žody kultą. Kad šitas, vienok, aplamai neišėjo ir kad Jehovytinėta katalikų kumngams pasi
no
padėtą
paaiškinimas,
kad
:
“
vis,
esperantiškojo judėjimo statistika,
bė pergalingai atsilaikė šitam pavojui, tai tas yra vienu iš
rašyti pasižadėjimą, kad jie nie
Esperanto draugijų ir jų sąnarių kas yra paraszita terptautiszkoj puikiausių priparodymų nepaprasto, esančio jame viduri
kur, apart mokyklos, nemokys
sąrašas ir kitokie su judėjimu turi kalboj, galima suprasti su pagel- nio gyvatinio vieko. Čion pastebiamos yra dvi pobudinvaikų katalikų tikėjimo ner^aba szito žodino”. Vienok taip
gos ypatybės, tarytum esančios viena su kita prieštarin
matų lenkiškos'kalbos. Daugelis
nėra. Mokintuvčs žodynas tolikuningų atsisakė po tokuį pasi
Visų kraštų esperantistai savo gražu neturi visų žodžių ir ka gume. Viena — ankštas sąryšys terp tikėjimo į Jehovą
žadėjimu pasirašyti. '
laikraščiuose ir kningose aprašo mienų, tilpusių į Universalą Vor- ir stiprios Izraėilaus savapažinybės. Jehovos vardas bu
jam
vėluva,
vieninteliu
tikru
sąryšiu
terp
genčių,
su

vo
savo krašto bei tautos reikalus ir taro. Nėra, paveizdan, tokių tan
H Per paskutinius keturis me
paduoda tautiškosios literatūros kiai vartojamų žodžių: afrri-(bitė), rinktų po Izf-aėliaus va^du, bet tik silpnai sujungtų viena
tus Maskolijoj kariškiejie. teis
gražiausius raštus vertimuose Es a&i-(eglė), acer-( klevas), anas- su kita, nepanašių ir gyvenančių kuoįvairiausiose sąly
mai pasiuntė Ant kartuvių 2843
peranto kalboje. Atžymėtiną, kad (antis) anser-(žąsis), argil-(mo gose. Jie buvo Jehovos tarnais ir atsisakyti nuo šito var
žmones, o tame skaitliuj, kaip
beveik visi Esperanto kalboje laik lis), artik-(sąnarys), atėne-(kėsin do buvo jiems vis tiek, ką atsisakyti nuo pačių savęs. Ši
paskui pasirodė, nužudyta 1422
raščiai yra didžiai patriotiški ir ti es), atiM^-(dasiekti), ave/-(rie- tas ve ir buvo tašku, nuo kurio kas sykis prasidėdavo reak
nekalti.
nei vieno nėra, kurs bandytų kal žutys), avėsi-(avižos), avid-fgaš cija prieš platinimą veikiančio po chanaaniška intekme išPav. 64. Šėtra.
bėti apie kosmopolitizmą ar ką- lus)' ir t.t Apskritai imant,1 Mo- dėstančio proceso.
Bet buvo ir kita pobudinė ypatybė. Męs matėme, šingai, Dovydui pernešant arką ant Siono, ji vėl buvo Į| Po paskutinių rinkimų Ang-t
nors panašų. Mažomsioms tau kintuvžs žodynan tik kokia tre
kad
Jehovybė iš didesnės dalies buvo tik viršutiniu brie- padėta tam tyčia pastatytoje atskiroje šėtroje (Ura Kar. lijos parlamentas mažai kuom
toms Esperanto kalba padeda pa- čia dalis esperantiškųjų komienų
žiniu,
kuris laipsniškai turi išsipildyti vis apstesnių tu kn. VI, 17). Šita šėtra loję Kar. kn. VIII, 4, klaidingai skirias nuo paleistojo: Asųuithc
sipasakot visam svietui apie savo tetilpo. Jaigu tikrai daugelis lie
riniu.’ Tvirtai įsteigtų kulto formų prie tam teipgi ne maišoma su t. vad. susirinkimo šėtra, apie kurią šne ministerija, taigi liberalai, d raju
bėdas ir svarbesnius darbus.
tuvių užsimanytų Esperanto- kal
buvo. Net* tik ką minėtuose įstatų rinkiniuose, nors jie
ge su airiais ir darbininkų atsto
Sulig patogumo Esperanto kal bos mokinties, tai reiktų naujas ■išreiškia jau daugiau sutvarkytą visuomenės stovį, kultas kama kun. Kod., bet nuo kurios ji ^reiškiai skiriasi kny vais turės 126 atstovus daugiau
goje
Parai.
I,
XVI,
39
ir
II,
1,
3,
4.
Bet
izraėliškam
bos moksliškiems raštams, tai skai tos kalbos vadovėlis išleisti. Kol- visgi stovi toli užpakalyj. Pranašas Amos sako (V, 25),
negu konservaty/ai.
Irinkta:
tant Internacia Scienca Revuo ga- kas mokantiems kokias kitas kal kad Izraelius nedavė Jehovai sykis į sykį aukų tirlauky, kultūriškam gyvenimui šparčiai plėtojanties, tokia prasta
272 konservatyvai, 217 liberalų,
prietaisa
jau
nepakakino^
tautiškos
puikybės
reikalavimų,
bas,
žinoma,
galima
naudoties
va
, Įima tuo persitikrmt. Esperanto
o Pr. Jeremijas, kad Jehova jų ir nereikalavo — (VII, siekusių augščiau. Jau prie Dovydo kildavo mąstis apie: 73 airių nacionalistų, 11 ,nekalbos lankstumas leidžia išreikš dovėliais, išleistais kitose kalbose. 22). Šita viršutinių formų neaprybotybė duotose aplin
statymą esančiam šventoje skrynioje liaudies Dievui ver priguliilingų nacionalistų ir 0
ti Mibteliškiausius supratimus ir ši
kybėse buvo labai dideliu viršinimu. Jis leido Jehovybei, to jam šventnamio. Jau tuomet prie karališko rūmo buvo' darbininkų atstovų.
kalba daugeliu atžvilgiu galėtų būt
*) fftpero Kataliko adresas: 104, rue žiūrint pagal reikalą, sugyventi su visokio budo sąlygų(Toliaus bus).
patogesnė už latiniškąją. Jaigu 'George San d, Tount, France.
europiškųjų kalbų pats branduolis;
tun ji vos šešiolika pamatinių
gramatikos dėsnių, labai lengvų/
išmokimui, yra skambi ir logiška.
Esperanto gramatiką galima iš
mokti į porą valandų, su žody
no pagalba į porą dienų galima
jau lengvai skaityti kningas, o
už poros sevaičių nesunku ir pa
čiam rašyti ar susikalbėti. Espe
ranto kalbos pasekmė remiasi jos
pamatinių dėsnių nepaliečiamybe.
Ant kiek bus atmainomi ar patįs
‘ > ši
savaimi nevienodai keisis
tiek
kai
ant
dėsniai,’,
tie
ri augiaus
vis
darysis
ba
nepraktiška ir įvairių tautų žmo
nės ja -nebegalės susikalbėti. Vienur-kitur dabar jau užsimanyta
taisyti Esperanto pamatai ir tai
jau yra pirmutinis šios kalbos lyg
ir griovimas. Esperanto papil
dymai, nors kalbos negriauna, bet
ją padaro sunkesne. Iš kitos pusės
žodžių ištarimas pas įvairias tautas
su laiku gali apkisti, kaip apkito
tarinių kalinas žodžių ištarimas, taip
kad vienur žodis ccelum vienų iš
tariama yra celutn, kitų koilum^
žodis snihi pas vienus skamba tnihi, pas kitus ntaihai. Esperanto
kalboje* šituo atžvilgiu labai gali
būt nepastovus tokie žodžiai, kaip:
ia, ial, iam, ir, io, iom, tu, kia,
kial, tia, tial, čia, čial, ir t. p.
Mat Esperanto kalboje ia, ie, rei
kia tarti maž-daug atskirai: i-a,
i-e, tuo tarpu gyvosios kalbos la
bai retai kurios taip taria, taigi
i-a greit gali pavirsti stačiai į jq
o i-e į je (o tai Esperanto kal
boj ką kitą ^reiškia), arba į dvi
balsę ie (tokį, kaip lietuviškoji)
ir t. p. — Šito-esperantistai bijosi
ar bent privalėtų bijoties. Pasit
drąsindami, jie sako, kad tokius
dalykus galima bus laikyti sužiningoj kontrolėje, o pagalios tai
būsią tik menki skirtumai, ' dėl
kurių esperantistams nebusią jo
kios Sunkybės susiprasti, kaip nė
ra jos įvairioms vienos kalbos
tarmėms ir tarmelėms.

1$ VISUS.

Lietuvaitei už baltą siuvinį marW
kinių
ir kaldros; kningų už
mo buvo ir dabartinis Vokietijos
dol.; 2-rą — K. Katkevičienei;
ciesorius. Laike iškilmių jis už
už išsiuvinėtą staltiesę ir mėgstą 1
simanė pats diriguoti orkestrą.
šaliką, kningų už 10 dol.; 3-čią
Kasžin, ar jis dar kada neužsi
—
M. Martinaitienei už siutą •
manys cirke juokdario rolę at
i n
staltiesę; kningų už 5 dol.; 4-tą
|| Augščiausiame Vokietijos lošti !
— Agotai Kaminskienei už siu
teisme Leipcige prasidėjo byla
vinį poduškėlės vilnoniais siū
Į| Syrioj, ’ Azijatiškoj Turki
dviejų
anglų:
Frencho
ir
i-. :
lais, kningų už 3 dol.; 5-tą
Į
joj. sukilo mahometoniško tikė
Braudino, sugriebtų šnipinėjant
J.
Ječiuteį
už
puikiai
padirbtą
bi

jimo beduinai. Sukilėliai užmu
Vokietijos atsigynimo paslaptis.
jūnų žiedą; “Lietuva” ištisiems
šė daug; turkiškų urėdninkų, iš
atlankė ■ visas
Vokietimetams. Taipgi nupirko keletą
.Jie
skerdė mažesnius turkiškų ka
buvo:
Kiele,
jos tvirtoves,
gražių išdirbinėlių.
reivių pulkelius. Sukilimą pa
Brunshnettele, Cuxhavene, HelP. J. M. Tananevi«* taipgi
gimdė bandymas valdžios atimti
golande,
Westerlande, „ Sylte,
paskyrė
5-kias dov^rns.: i-ma —«
nuo beduinių ginklus. Jie suAmrume, Norderney, Borkunu,
K.
,Katkevičienei
už šilkinę kaldrą
visu išnaikino išsiųstus juos nu
AVangercog ir Blemen. Paskuos
ir siuvinį ant stalelio; kningų už
ginkluoti kareivius ir nuo jų at
rado- tvirtovių planus, su- pa
8 dol. ir “Kataliką” ištisiems me
ėmė 16 kanuolių.
ženklinimu, kur yra pastatytos
tams; 2-rą P. Moskienei už siu
.kanuolės.
Byla atsibūva prie
pagalvėlės ir staltiesėlės;
vinį
■ || Azijatiškoj Turkijoj sukilę
atviru durų, teisman leidžiama
"kningų
už 6 d< T>3-čią — S.
beduinai, skaitliuje 12,000, už
ir publika.
Varašauskaitei taž du siuviniu
puolė miestą Maan ir po smar
pagalvėlių; kningų už 5 dol.;
kiam mušiui jį paėmė ir viską
|| 22 gruodžio dieną Leipcige, išplėšė.
4tą P. Budrunienei iš E. St. L mus
Vokietijoj, pasibaigė byla dvieuž išsiuvimą rožių; kningų už
X jų angliškų oficierų, Francho ir
3 dol.; 5-tą M. Latvaitienei už
|Į New Yorkan atkako graikiš
/ Braudono, sugriebtų
beimant kas 'nederąs Simopulos, bet jį
plačią juostą — ištisiems metams
plianą Bookuno tvirtovės, todėl čia sulaikė. Pasirodė, kad jis
“Kataliką”. Ponas Tananevičią
apskųstą šnipinėjime Vokietijos savo tėvynėj pašlavė drauge su
nupirko daug gražiausių išdirbi
atsigynimo paslapčių.' Teismas keliais kitais sandraugaus milijo
nių. Lai būna garbė ir padėka
Taftas žaidžia Šachmatais su Japonijos Mikado.
rado abudu kaltais ir pasiuntė ną frankų piningų iš kuriumeNedėldienyj, 18 d, gruodžio, p-ni A. Olševskiui ir p-nui J.
keturiems metams tvirtovės ka nės kasos, Jis bus Graikijon suChicagoj
bažnytinėje svetainėj M. Tananevičiui už suteiktas do
visais žmonėmis prancūziškas gar- vusi porą karvių, gautus pinin
17-ta T. M. D. kuopa, So.
lėjimam
ant
West
Side atsibuvo metinis vanas kningoms, kas, be abejo
grąžintas.
laivys “Savanna”. Ant jo buvo gus užkišo į antį. Užsimanė tuos Omahoje, sausio 1 dieną 1911
nės, atneš lietuvaitėms dvigubą
21 jūreivis. Laivas paskirton piningus pagauti. Vagilius, ma m. stato ant scenos 4 veiksnių susirinkimas “Lietuvos Ūkinin
naudą,
vieną, reikia tikėtis, kad
Į Šveicarijos socijalistai nuo
II Sulyg paskutinio pranešimo vieton neatėjo.
tant tai moterei, nudavė sergaitį dramą “Pirmi Žingsniai”, Fran ko” Draugovės.
tos dovanos pritrauks jas prie
savo valdžios pareikalavo panai Prancūzijos karo ministerijos,
Tarp
kitų
reikalų,
buvo
įnešta
ir paklausta^, papasakojo, jog ko svetainėje prie 20 ir S. gat
darbo, o antrą — pripras jos prie
kinimo muito nuo mėsos ypač Prancūzijos kariu menėj yra 14000
ĮĮ Švedijos pakrantėse, priešais serga senai, tik dabar daktaras vių. Svetainė atsidarys 2 vai. sušelpti streikuojančius Chicagos
skaitymo, iš ko jos galės apsi
atgabenamos iš Argentinos, nes kareivių nemokančių rašyti nei Geste, paskendo gabenantis ang
rubsiuvius.
įnešimas
priimtas
jam nurodė gerą vaistą, o tuom po pietų. Vaidinimas prasidės
šviesti Bet kurgi mūsų dva
mėsos kainos Šveicarijoj labai skaityti.
lis švediškas garlaivis “Ccdric”. vaistų yra moteries, pienas. Už 2:30 ir su įvairiais programan draugų L. U. D., nusprendė pa
siškąja? Kurki kiti mūsų tautos
pasikėlė. Valdžia sutiko reikaPrigėrė ir 12 ingulos žmonių, pažinimą pametė trjs rublius. padėtais dalykais trauksis iki 12 aukauti iš dr-jos iždo $10. ir
pakelėjai? Argi ištikro jie mano,,
įąvūmą perduoti tautos atsto
parinkti
aukų
nuo
susirinkusių
|| Vengrija turi 21,280.817 gyv., išsigelbėjo tik laivo kapitonas Moteris sutiko, nes jai nesun vai. nakties. Bus skraidomoji
kad pakėlimui mūsų tautos mo
vams ir sumažinti muitus nuo tame yra 2,500,000 vokiečių. ApAuku
surinkta
$12.56;
tai
narių,
ku buvo tai padaryti, kadangi krasa ir mergina ar moteris, ap
terų pakėJIThas nereikalingas ?
25 frankų ant 10 frankų už 100 sivedimų pernai buvo 178,885,
Newfoundlando pakrantėse namieje paliko dviejų mėnesių turėjusi daugiausiai laiškų, gaus išviso paaukauta streikuojan- Gerbiamos lietuvaitės! moterų
kyliogramų iš svietur Šveicarijon nevedusių moterų vaikų gimė siaučia vėtros, kokių nuo senai
Chicagos
rubsiuviams
vaiką. Vagilius, bežįsdamas, iš gražią dovaną.
Tikietas 25c. tiems
atgabenamos mėsos/
Piningai
nusiųsti
centro d-ja “Apšvieta” širdingai meldžia
$22.56.
7O.576.
nebuvo. Nežinia dar, rfr vėtros traukė iš užančio 103 rubl. ir asmeniui.
Jus visas be skirtumo toliau
valdybai
streikuojančių
rubsiunepaskandino mažesnių laivų.
pabėgo.
dirbti lavintis ir rengtis savo
vių.
|| Portugalijoj rengiama nauja
Berlyne gaisrai per metus
darbais prie kitos parodos, kurią
Tarpe
narių
minėtos
draugijos
konstitucija. Teisdariai susidės pridirba nuostolių ant 170,000
Pereitą savaitę atėjo žinia iš
|| Užveizda stačiatikiškos dva
streikuojanti rubsiuviai turi di vėl parengs ta pati d-ja už metų.
iš vieno tik rūmo iš 200 narių dol., Chicagoj, kur yra apie tiek Port Lemon, San Salvadore, buk siškos seminarijos Cholme už
delę užuojautą. Apie tai ne vien Taigi, turėdamos užtektinai lai
rinktų žmonių balsais. Tie tau jau gyventojų, nuostoliai siekia nuo žemės drebėjimo nugrimsdo draudė auklėtiniams lankyti Naiš surinktų aukų galima spręsti, ko iki busimai parodai, stengkitos atstovai rinko Portugalijo, 7 milijonų dolarių. Amerikos juresna salutė Ilopahgo. Dabar mystovvskio orkestras koncertus.
bet tą rodo ir tas, kad nutarta mes visos prie jos prisirengti
respublikos^ prezidentą penkiems miestuose, -rfflt 10000 gyventojų atėjo žinia, kad paskalas tas ne Tas uždraudimas auklėtiniams nekuogeriausiai. Išdirbinius atvež
metams.
per, metus išpuola 40 gaisrų, teisingas, tyčia keno nors pa patikp, todėl jiekitą dieną visai
Gruodžio 25 d., šv. Jurgio vienbalsiai nelaikyt savo tarpe
tus iš Lietuvos taipgi nenumesį Europos miestuose tik 8, Euro leistas.
parap. svetainėj, “Birutės” Dr-ja negeistinų elementų, kurie dirba
San Salvadore pereitą seminarijon neatėjo.
kime,
bet palaikykim jų kuoĮj Paryžiun atėjo dar nepatvir poj gaisrų padaryti nuostoliai iš- savaitę niekur nebuvo smarkes
pastatė trečiu kartu Chicagoje arba dirbs dirbtuvėse, kur streidaugiausia
sekančiai parodai, o
tinta žinia, buk itališkoji kariu- puola~tik 3T~iLiitai-~aiĮt gyven nių žemės drebėjimų ir nei jo
ant scenos Miko Petrausko ope kuoja darbininkai. %
tas
atkreipia
,ant mūsų akis sve
menė tapo išsodyta Tripolyj, tojo, Amerikoj gi 2jl dol.
retę “Birutę”.
Veikiančiomis
kia sala į jūrės nenugrimzdo.
timtaučių.
Siaurinėj Afrikoj. Tripoli pri
ypatomis buvo tie patįs asmenįs,
Pranešu lietuvaitėms praėju
guli Turkijai.
|| Anglijoj, anglių kasyklose
ką ir pirmiaus: Birutė —• Ho|| Uraganas siautė ant Kanarišsioj
parodoj už savo išdirbinius
NUO MOTERŲ D-JOS
Little Hulton Co. Baltone atsi kųjų salų. V ienoj iš salų vardu
rodeckaitė, tėvūnas — Vaitiekū
laimėjusioms
dovanas, jog sėkan“
AP6VIETA
”
ĮĮ Brazilija pakvietė, organiza tiko dujų ekspliozija, kuri su Gomera padarė baisias pragaištis,
nas, broliai — Kasputis ir Dū
raMua TSv. Wyl. Dr-joa rel
Visus
čioj
parodoj
už
tuos pačius dar
vimui kariumenės. 20 vokiškų naikino besikėlimo prietaisus ir žuvę daug žmonių, sunaikinta kaluose, kuopos ir pavienius ypatus da, Keistutis — Vitkevičia, vai Chicagos
Lietuvių
Moterų
bus
dovanos
nebus
dalinamos,
malonės
siųsti
Or-jps
Llt.
Kom.
im

■^ficierų.
olas pripildė nuodingoms dujoms. daugybė namų.
dila — Zacharavičia, Zundšteinas d-jos “Apšvietos” parengta ranbet
išstatyti
neperdau
g
nunešio
riui ir redaJrtoriui7
Oloj dirbo 300 darbininkų. Iš jų
J. Laukis, 2951 Union av., Chfcago. III. — Janušauskis, Lizdeika — Juš dadarbų*. paroda užsibaigė 10-tą tus bus galima.
Vokietijoj išleistos gaujos tik vienas, vaikas išėjo iš olos.
ka, Krivė — Ilga ūdas ir kiti.
|| Karolina salose Ponope, ku
d. gruodžio išlaimėjimu gražios Taipgi Moterų dr-ją “Apšvie
išradimams teisės. Sulyg nau Paskui olon nusileido gelbėto rios priguli vokiečiams, sukilo
Lošimas, apskritai sakant, bu pagalvėlės, kurią laimėjo Ponia
ta” žada ir šią žiemą parengti
jų teisių: Vokietijos valdžia ga jai ir išnešė 7 darbininkus. Po vietiniai gyventojai.
Ramintų ATSAKYMAS p. ŠUKIUI IR vo ne geriau, net turbut blogiau Vaitkuvienė iš Chicagos. Apie
moterims reikalingą rankų dar
T.
M.
D
J
lės jau išduotus išradinams pa ekspliozijai oloj užgimė gaisras maištą iš Tsingtau pasiųsta vo
šį kart, nusisekęs už pereitą kar■ parodos gerumą ir naudingumą
bų mokyklėlę. Todėl lietuvai
tentus panaikinti, jaigu jie ne ir olą , pripildė smalkės. Ku kiškas šarvotlaivis “Emden”.
tą. Lošėjai padarė keletą stam■ spręsti aš nemanau, nes tai patės nepraleiskit šitos puikios pro
Einant
ergeliams
dėl
kningeVokietijoj ir ne jos kolionijose rie neužtroško nuo smalkių, tie
bių klaidų veikime. Vitkevičia. darė jau kiti. Nuo savęs aš tiek
gos, rašykitės kuoskaitlingiausiai
lės
“
Socializmas
ir
darbininkiš
naudojami ir dirbami.
sudegti turėjo. Iš 300 dirbusių
kaip pirmiaus nebuvo tikęs savo> pasakysiu, jog jaigu lietuvaitės
Paryžiuj, jauna mergina.
į minėtą dr-ją, nes mokyklos ge
kas
klausimas
”
,
kurią
T.
M.
D.
oloj darbininkų išgelbėjo tik 10, Marė Ferrier turėjo sužieduoti
rolei, taip ir dabar. Zundšteinas.m būtų atsišaukusios anksčiau su
rumas priklauso nuo jus pačių;
išleido
penki
metai
atgalios
ir
Į| Vokiškųjų daktaru centrališ- daugiau išgelbėti nebuvo gali nį, kuris ją mėgdavo bučiuoti,
ir jo padėjėjai — karžygiai išro išdirbiniais, paroda Jjūtų galėjus
kas komitetas rugsėjo mėnesyj ma, nes ekspliozija išgftovė olą, o jai tie bučiavimai nusibodo, dabar p. Sirvydas pardavinėja; dė visai nekaip. Lošėjai, kuone būt daug geresnė. Taigi, reng juo didesnis skaitlius lankys mo
1912 -m. mano siųsti Amerikon ir gelbėtojai negali toli prisi todėl užsimanė* sužieduotinį at tąi 49 num. “Lietuvos” p. Šu visi, dėvėjo neatsakarcius dra damos kitą parodą, žinosime kyklą, juo ji bus geresnė. Besimokinimui 1 pasirūpinsime gerą
kys klausia užmetinėdamas ir bužius, ypač Keistuti? ir Pa
vokiškuosius daktarus susipažin griebti.
pratinti, Ji, susitikusi sužieduo
kaip prie jos žengti, nes dabar vietą ir mokintoją, 'kas, beabejoman
buk
aš
kaip
tuolaikinis
ti su Amerikos gydymo metoBalton yra 15 mylių atstui nuo tinį, į tarpą dantų insidėjo špil
langos tėvūnas; vaidyla “žilbarz- daug pasimokinom.
Vardan nės, atneš mums didelę naudą.
doms.
Manchestero, turi 200,000 gy- ką. Sužieduotinis šoko bučiuo draugijos kasininkas priėmęs už dėlis” buvo su juoda barzda, o D-jos “Apšietos” ištariu širdin
Norinčios pasinaudot iš šitos
tas kningelės piningus, o dabar krivė šį kartą barzdą visai nu
ventoj ų.
gą ačiū visoms lietuvaitėms, ku progos malonės atsilankyti į mi
ti ir, žinoma, susibadė sau lupas.
tyliu ir nesakau kaip su tuom
Į Chinų regentas (valdantis
siskuto; vaidelutės buvo šlykš rios suprato vertę rengiamos pa
Marei vienok šposas dar blogiau
kraštą nemeČio ciesoriaus var
j Peterburge, Isar laivų ap- pasibaigė:' ji špilką prarijo. Rei viskuo yra, kur tie piningai ir čiai ištapytos, išraudonytos. Sa rodos, nepaliko kurčios ant mū nėtos dr-jos susirinkimus, kurie
atsibuna kiekvieno mėnesio pir
du), atsisakė sutverti, kaip tai kaustymų dirbtuvėj ekspliodavo kėjo gabenti ligonbutin, kur dak kiek egz. buvo atspausta.
vo užduotį, kaipo lošėjai, gerai sų atsišaukimo, ir nesigailėjo
mą nedėldienį 3-čią valandą po
Jausdamasi
visai
nekaltu
tame
tautos atstovai reikalavo, konsti- hydrogeno rezervoaras. Eksplio- tarai padarė operaciją ir špilką
atliko Horodeckaitė ir Zachare- prisiųsti parodon savo gražių
pietų
Fellowship, pryšakinėj sve
dalyke,
ir
norėdamas
būti
liuotucijonališką
ministeriją.
Jis zijos užmušta 4 darbininkai, o išėmė. Dabar jau mergina nevičia, bet kaipo giesmininkai, tai darbelių, kas matomai, ant žiū
tainėj 831 — 33 Place.
su nuo užmėtinėjimų, kaipo bu ne; jiedu turi gražius balsus, rėtojų padare malonų įspūdį.
nesutinka ^taipgi paleisti Dideją sužeista sunkiai 25.
sigina nuo sužieduotinio bučia
“Apšvietos” d-jos pirm. K. K
vęs T. M. D. kasininkas ir tei bet jų balsai toki buvo silpni,
viešpatystes tarybą.
Mūsų garbi tautietė ir artistė
vimų.
singai
savo
priedermes
išpildęs
| Kamariškų salų pakrantėse
jog iš po orkestras akompania- p-lč T. Andruševičaitė parodoje
Prūsuose, mieste Breslau, atsakau: Kiek tos kningelės egz. mento tik retai jie atsakančiai
Į| Chinuose, paupiuose’ Jangts- prapuolė du vokiškiejie garlai
savo darbų neišstatė, dėlto, kad
KODftL “KATALIKE
skiang balsus badas, o užstojus viai, su kuriais nežinia, kas at teismo kieme nukirto galvą mer atspausta, aš tikrai nežinau, nes augščiaus
išsikišo,
kad
bū^ -parodą,-buvo rengiama ne artis
KOVOS NORI?
žiemai, baduolių padėjimas dar sitiko. Vienas iš jų, gavęs ži ginai Valeriai Bunzit. Ji mat gavęs nuo sekretoriaus paliepi tų nors arti sėdintiems pHnai čių,
tik
paprastų
moterų;
priklesriis tapo. Šeimynos, kad nią, jog kitas atsirado laikę smar-. norėdama apsivesti, o neturėda mą su pirmininko parašu, užmo girdimi; Horodeckaitė kartais iš- p. T. A., nors galėjo paimt vir Turintis keturis tikietus išLai
gauti kiek pinįngų nusipirkimui kios vėtros ant jūrių su pagedu ma vestuvėms piningų, užmd& kėdavau tik piningus ir užsira netyčių parodydavo, jog turi šų, bet, matyt, to padaryt ne mėjimui J. M. Tananevičiaus lei
maisto, parduoda savo vaikus ir sia mašiną išplaukė aną galbėti, geležinkelio urėdninką Naiszą, šydavau taip: Rugsėjo mėnesį, stipresnį balsą, tik bijosi, kad jis norėjo, todėl ir savo darbų ne- džiamų 7 Uotų, kurių traukimas
• kaip sako, iki šiol parduota jau bet ir pats uostan nesugrįžo. kad galėtų ji piningus paimti. ant rankos, pradedant darbą, pa nebūtų perdaug girdimas, bent išstatė. Bet ji nemažai prisidė- turėjo, būti 10 sausio, 1909 me
milijonai vaikų, daugiausiai mer;- Ant jd buvo ir vokiškasis kon- Teismas rado ją kalta ir mir siunčiau 60 dol., pabaigus visą taip išrodė. Zacharevičia, svar- jo savo triūsu prie rengiamos tuose, kadangi jau nuo tos die
tim pasmerkė.
-u
darbą, Gruodžio mėnesyje 1905 blausioje vietoje, kada jis būtų parodos, už ką jai ištariam širi nos praėjo du metai ir trauki
gaičių. Ant kelių visur pilna -sulis Temrifoj.
pasimirusių ir mirštančių žmomo tikietų nebuvo, per “Lie
|| Vokietijoj, mieste Mannheim, m. pabaigiau mokėti p. Sirvydui padaręs didžiausią įspūdį, nebu- dingą ačiū.
nių.
’< *
|| Belgijoj, Ardenną kalnuose, atsiskyrusi nuo savo vyro mote (nes jisai tą kningelę spaudine) vo girdimas, tartum visai ne
Parodą atlankė apie 350 asme tuvos” Na 50 aprašė tos lionetoli Malmedy rado aukso lau ris Zimmerman, pamačiusi at- 104 dolarius. Be to už ekspe giedojo. Giesmininkui neužten nų tarpe tų ir keli desetkai sve te rijos h istoriją ir pareikalavo
Į| Mexiko ambasadorius Wa- kus ; manoma, kad auksas yra važiuojant savo vyrą automobi- diciją, užmokėjau p. Sirvydui 5 ka giedoti, bet reikia pagiedoti timtaučių, svetimtaučiai gėrėjosi kad p. J. M. Tananevičia sugra
dol. 78 centus. Tai visi pinin taip, kad jis “orkestroje nepra labiausia lietuvaičių audimais, žintų piningus, jaigu savo paža
. _shingtone gavo žinią nuo savo ir Prancūzijoj.
liu, puolė po ratais, Ratai nugai ką aš užmokėjau p. Sirvy žūtų”. šitam pavyzdis yra Kas kurių buvo gana daug ir labai dėtų liotų ant 1 loterijos nelieda,
užsienių ministerio Creel apie
laužė jai abidvi koji.
dui
už tos* kningelės atspaudimą. putis: nors jo rolė buvo labai gražių. D-ja už geriausius išdirbi arba tegul juos leidžia.
didesnį mūšį kariumenės su re|| Lapkričio ir d. iš Esseno iš
Nuo
pono Sirvydo, kaipo pirkė maža ir buvo sunku kaip nors nius paskyrė 4-rias dovanas
J. 'M. Tananevičia, “Lietuvos*
voliucijonieriais, buvusį aplinki lėkė Teitenantas Lange balionu
|| Anglijoj, mieste Wolhamsjo,
už
tas kningeles, nepriėmiau pasirodyti, bet jis pasirodė ’ ge Ekspertus užkvietė dovanų pa No. 51 ii* “Katalike”, atsakė, kad
nėse Guerrero. Buk revoliuci- “Saar” jįr prapuolė, pik dabar tovv ant gatvės likosi numylėtinio
jonieriai tapo visiškai f dulkės žvejai Siaurinėse jūrėse rado kū nužudyta gražiausia miesto mer jokių piningų ir kur jis tas knin rinus, negu kas nors kitas; kur skyrimui: p-lę T. Andruševičaitę, surinkti už tikietus piningai tasumušti, kas dar iš jų išliko, ną prigerušfcr-Langes. Su juom gina, Maggie Wolber. Ji už geles gavo, aš nežinau. Kiek jis giedojo, ar su orkestrą ar ter ponią Jurgelionienę ir poną j. *P° perduoti ku. džiakonui Krawtuos gaudo kareiviai. Kitur vi išlėkė drauge Leitenants Revovider gražumą moterų konkurse gavo egzempliorių atspausta, yra pas cete ar chore kaipo solistas, Šileiką.
Ekspertų nuomonės czunui ir kad traukimas Materi
same Mexike
ramu.
Gaila ir Zimanerman. Kitų kūnų dar pirmutinę dovaną. Jos numy centro, sekretorių užrašyta knin- jo balsas visada, išsikišo augš matyt, nesutiko, nes tik po ilgų jos bus tiktai 8 sausio, 1911 m.,
tik, kad ministerio Crecel ži nerado, bet nėra abejonės, kad lėtinis, kariumenės paoficieris gosę, kurios eina per rankas ir čiaus visų kitų; išsikišo net tada, ginčų dovanos tapo paskirtos ir savov atsakyma užbaigė šiai*
dabartinis sekretorius jąs turi, kada orkestre ir choras giedojo šiaip: i-ma dovana Katarinai žodžiais:
nioms ne visi tiki, nes jis jau ir tie prigėrė.
*
užpuolė ją ant gatvės ir perpjo
nekartą neteisingas žinias svie“forte”. Tas parodė jo supra Bujokaitei už audimą antklo c “Ar-gi dabar neaiškus visas tas
vė gerklę. Norėjo paskui ir pats
Bet
nepamenu
katram
num.
tan leido.
Privatiškos žinios
timą ir gabumą. Kaspučio ir dės, 2-ra Lucijai Stulpinaitei už reikalas? Kanw “Lietuva” spaus
ĮĮ Algiero pakrantėse paskendo nusižudyti, bet jam neleido, jį
“Lietuvos” p. Sirvydas rašė, kad balsas ir apskritas scenoje laiky audimą abrusų, 3-čia Petronėlei dina tokius šmeižimus, pirmiau f
paduoda, jog aplinkinėse Chi- su visais žmonėms prancūziškas suareštavo.
turįs kvitas kam užmokėjęs už mas yra pasigėrėtinas. Gaila, jog Budriunaitei, iš E. St. Louis už neištyrus to vi^> reikalo? Pasi- • Į
huahua buvęs taipgi kruvinas garlaivis “Jeanne Consul”. Iš
kningas; tad kodėlgi T. M. D. toks talentuotas giesmininkas ne siuvinius pagalvėlių, 4-ta K. rodo, kad nėra kas kitas, kaip
mušis kariumenės, vedamos ge sigelbėjo tik vienas žmogus.
|| Bremene suėmė moterį inži
komitetas nepadaro tvarkos ir atsiduoda dainai, o taipgi, kad Katkevičienei už mezginį šalika. tik aiškus pasalingumas, kad
nerolo Hernandez su revoliucinieriaus. Ji savo gyvenimu nureikalo neužbaigia, bet erzina “Birutėje” neužėmė svarbesnė^ Gerbiamiems sprendėjams d-ja kuom nors užkenkus savo artijonieriais, kui^e privertė *kariu|| Angliškas orlaivininkas Acil nuodino septynis asmenis, o ta
menę trauktiesi nuo mūšio laiko Grace, išlėkęs iš Dovero per Bri me savo tėvus, vyrą su savo žmones ir, kaip ant manęs taip, rolės. . Dūda taipgi gerai išro ištaria širdingą ačiū už patarna miems. Gal “Lietuva” nori
miestan.
taliko” leidėją iššaukti kovon,
tišką kanalą į Belgiją ir paskui vaikais. Turbut, toji moteris ne- gal ir ant pono Sirvydo, netei dė. Janušauskas lošė blogai, su vimą.
P-lė T. Andruševičaitė pasky tatai galima mielai apsiimti.”
į Galais, Prancūzijoj, grįždamas normališką protą turėjo. Pavar singai užsipuola; kas priėmė pi kinėjosi į šonus, tartum sprenĮ Berlyno priemiestis, Schken- atgal, su savo orlaivių pražuvo. dės laikraščiai nepaduoda, nes ningus už kniitgelės, tegul drau žinos varomas, išrodė ne kryžei rė nuo savęs dovaną Ponei
Ar ne juokingai išrodo? Kas
burg įveda pas save ir savo lė- Kas su juom atsitiko, nežinia, inžinierius mieste tarp gyvento gijai sugražina. Čion tik dabar vių ricierium; taipjau negerai Onai Kulienei už gražiai išsiūtą rengė lioteriją, kas pirko tikie
tinio Cent. Komiteto kaltybė už giedojo. Tačiaus silpniausias bu1 pagalvėlę, Ponia M. Olševskie- tus ir nesulaukęs lioterijos trau
. šomis apsaugojimą darbininkų jis norėjo pelnyti dovaną paskir jų turi nemaža godorię.
betvarkę, kuri labai kenkią drau vo ^Vitkevičia.
’ nuo bedarbės.
nė p-lei Onai Jasinskiutei už kimo, pareikalavo piningų sugrą
tą De Foresto, 20,000 dol.
gijai. Buvęs TMD. Kasierius....
Rodosi būtų gerai, kad se gražiai išsiūtą staltiesėlę ir pagal žinimo už pirktus tikietus, <
|| Lenkijoj, mieste GniewszeJ. Naujokas.
ĮĮ Sterijoj, mieste Bytoniny
kantiems lošimams giesmininkų vėlę. Ponas A. Olševskis pasky- Tananevičia už tai kaltiną “Lie
U Plaukiant iš Neapoliaus ve, laike jomarkc vagilius patėlikosi atidengtas ciesoriaus Wil- Hamburgan turbut paskendo su mijo, jog viena moterių pardąrolės būtų kaip nors pakeistos, rė nup savęs 5 dovanas: i-mą tuvą" ir net j kovą ją kviečia
Nežiūrint visokių silpnybių iš
lošėjų pusės, pati “Birutė’’, dė
lei savo žavinančios, išdidžios
muzikos, buvo, rodosi, tokia gro
žybe, kurią nei dar kitatiek dar
kytojų neįstengtų sugadinti. M.
Petrauskas, dėlei “Birutės”, lie
tuviams bus amžinai nemirtinu
žmogumi. Nei giriant, nei perdedant reikia pasakyti, jog juo
daugiau “Birutės” muzikos klau
saisi, juo ji labiaus patinka, ir
juo labiaus smenga širdin. Cho
rų giesmės, tokios kaip “Lietu
vos Dievaičiai”, yra taip įspū
dingomis, jog klausanties rodo
si, tartum, giesmė savo galybe
nuneša dvasią į kokią stebėtiną
mystišką praeitį, kur prieš akis
stoja Lietuvos žmonių ir dievų
esybės.
Orkestrą susidėjo iš 15 ypatų
iš Philharmonia Orkestras, . tai
gi muzikantai buvo geri. 'Vedė
ju buvo pats kompozitorius M.
Petrauskas.
Tarpaktyje griežė “Lietuvišką
Lasą”, sudėstytą iš liętuviškų
melodijų.
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Laike medžonės Windsoro
parke, vienas iš medėjų apyvakarėj paleido šūvį ir jis prašo
vė visai arti nuo karaliaus gal
vos, be mažo jo neužgavo.

k

Iš Chicagos
Lietuvių Gyvenimo.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai,

■

—

t

Kas “Lietuvai” galvoj, kad
Tananevičia pažadėjo išleisti ant
1 ioterijos 7 liotus 10 saušiąf 1909
m. ir iki šiol jų neišleido? Jis
gali ir visai jų neleisti, tas “Lie
tuvai” skriaudos nedaro, “Lie
tuva” už tai nepyks ir dėl Tananevičiaus liotų nereikalauja su
juo kovoti. Čia visai ne’ “Lie' tuvos” reikalas, ir bereikalingai
Tananevičia ja kovon kviečia.
Vienok Tananevičia, kaipo lei
dėjas “Kataliko”, turėtų tiek su
prasti, kad žmonės; pirkę nuo jo
’ tikietus išlaimėjimui liotų 10 sau
sio 1909 m. ir ikišiol to laimė
jimo, nei kitokio paaiškinimo nesulaukę, turėjo tiesą per jeib
" laikrašti pareikalauti išaišCnimo,
arba piningų sugrąžinimo.
• • Tananevičia bara “Lietuvą” už
patalpinimą to atsišaukimo, neiš-'
■ tyrus reikalo. Reikalas aiškus.
Rašėjas to atsišaukimo parodė
' keturjs tikietus, kurie patįs už,
save .kalba, kad traukimas liote• rijos bus 10 sausio 1909 m. ir
užtikrino mus, kad to traukimo
iki šiol nebhvo. -ir ką Tanane
vičia su savo pažadėtais tikietais
• padarė, jokio paaiškinimo niekur
nebuvo davęs. Tai dalykas ".ga
na aiškus.
Tananevičia, už patalpinimą
tikietų pirkėjo atsišaukimo netu
rėtų pykti, bet turėtų būti “Lie
tuvai”. dėkingu, nes jį perskai
tęs, tuojaus paskyrė lioterijai
1 traukimo dieną. 8 sausio 1911 rp.,
6 kitaįp gal būtų dar ilgiau tas
dalykas užsitęsęs, ir tikietų pir
kėjai’- būtų turėję progą skųsti
ir gal būtų nemalonesnė “kova”.
Dabargi tikietų pirkėjai galės su
sirinkti ant pagarsintos laimėji
mo dienos* kam laimė klosis, iš
laimėt liotus, ir tųom visa nerei’ kalinga kova parbaigs. A. O.

APGARSINIMAI

temE. *
- Birgvaiklo paskolos ir Budavojimo
Dr-vg atidaro 3-čią seriją 18 Sausio,
1911, L. Ažuko svetainėje, 3301
Anburn Avė. Susirinkimai atsilieka
kas aeredos vakarą 8 vaL
Meldžiame atsilankyti visus be
skyriaus Jaunus ir senus, Moteris
ir merginas, ir pradėti mokėti kiek
išgalėdami, o pamatysit kad | trumPą laiką sučėdysit sau kelis centu*
nieko neatjausdami.
Su godone,

Direkcija.
VAISTO GERUMAS.
Žmogaus sveikata yra brangy
bė, kurią verta saugoti. Mūsų
pareiga rūpinties ja ir, jaigu li
ga insigauna, j ieškot geriausio
vaisto. Gero norinti patarimai Pajieškau savo pačios, kuri paliko
mane 3 d. gruodžio, 1909 m. Jos
gali būt gauti nuo visų drau vardas Magdalena Judeiklenė" po tė
vais žemgalaitė. Girdėjau, kad yra
gų ir kaimynų. Tegul bus mums mirus,
dėlto meldžiu kad kas iš
keista pridurti vieną. Ištirkit li pažįstamų arba giminių duotų man
gos priežastį ir parinkkit vaistą, žinią. Jai nebus nieko bėdos nei
vargo. O jaigu negausiu žinios trum
padarytą iš geriausių ingredientų pam laike, tai vis tiek kitą, vesiu,
paskui tegul nepyksta nei ji, nei
švariausioje laboratorijoje. Esant jos
giminė. - Adresas:
'
nesveikiems virinimo organams,
Kazimieras Judeikis,
Pittston, Pa.
jus turite vieną tik parinkimą, 218 River st.,
tai yra, Trinerio American Eli- Paj ieškau savo sesers ^Ulijonos
xirą iš kartaus vyno, kurs išpil Jucatės ir dėdė* Domininko Grigo,
pas kur) ji š(met atvažiavo Ameri
do augščiaus minėtus reikalavi kon
| Minnesota valstiją, bet neži
mus. Vartokite jį tuojaus, kai nau jų tikro adreso. Iš . Lietuvos
abu Kauno gub., Šiaulių pav.,
tik sumažėja jūsų apetitas, kada paeina
Šaukėnų parap. Jie patįs, ar kas
jus jaučiaties invargę, turite už kitas malonės suteikti man jų adre
busiu dėkingas:
kietėjimą, galvos skaudėjimą, ner- są, už ką. Antanas
Jučas,
virškumą, nemigą, rėmenį, die 1416 Wentworth live.,
Chicago, Heights, III.
gulius ar reumatiškus skaudėji
mus. Gausite vaistų sankrovose. Pajieškau savo švogerio Prano
Jos. Triner, 1333 — 1339 So. Rutkausko, Suvalkų gub., Kalvari
pav., Nadnamensko gmino. Du
Ashland avė., Chicago, III. Pui jos
biu kaimo. Turiu reikalą. Meldžiu
kus sieninis kalendorius duoda atsiliepti šiuo adresu:
AšukeVičius,
mas, gavus 10c. už persiuntimą. 113 TitanJuozas
st.,
Philadelphia, Pa.

Pajieškojimai

Chicagos stokjardų gaisro vaizdai.

STOK-

šių žmonių. Gaisrininkų nas-|Swift & Co. butterino dirbtuvės;
lems
ir vaikučiams griaudulingos (nuostolių $150.000.
24 žmonės užmušti — jų tarpe
1909 m., 11 spalių degė Armour
gaisrininkų perdėtinis Horan. patapo šv. . Kalėdos. Chicagos
&
Co. dirbtuvės ant 44 gatv.
labdaringi
žmonės
tuoj
sumetė
ar

22 gruodžio, anksti ryto,, 4
ir
Packers
avė., nuostolių 17.000
ti
šimto
tūkstančių
dolarių
gais

vai., Chicagos stokjarduose kilo
rininkų
našlėms
ir
našlaičiams.
dolarių.
gaisras. Stokjardų gaisrai vi
1910 m., ia liepos degė Union
suomet yra baisus; visokie rie Iš visos /Amerikos pasipylė ap
gailestaujančias
telegramos,
o
bumai dega smarkiai ir sunku
Stokjardų maisto sandėliai ant 45
juos gesinti, amoriija ir kitoki taipgi ir
ir . PetJria gatvių;
nuostolių
sprogstanti
įdžiaga dar padi StokjąrduOse kasmet atsitinka $100.000.
1 .
dina gaisro
rbės. Šitas gais- dideli gaisrai. Štai kokie didesni
Dabartinio gaisro nustoliai sie
' ras paėmė 24 žmogiškas aukas. gaisrai atsitiko stokjarduose už
kia
vieno milijono dolarių.
Suvažiavę gaisrininkai visomis keletą pereitų metų:
Prie
dabartinio gaisro apsireiš
pajiegomis gesino didelius lieps
1905"—fiiX 15 i sausio degė
nojančius namus. Po valandai Schuarzschild & Sulzberger mė kė, kad miesto vandentraukiai
degimo šitie namai išrodė jau sos sandėliai; degė šešias dienas. neturi
pakaktino
spaudimo.
labai išsipūtę. Ūmai pasigirdo
.degė Smarkiausiai paleistas vanduo ne
1907 m., 5 -gegužės,
• didžiausias sprogimas, - yisi na Schwarzschild
Sulzberger išmuša augščiaus šešto gyveni
&
mai sugriuvo, o po jų griuvė skrynių
Nuostolių
faktorija.
mą. Sakoma, kad jaigu van
siais tapo palaidoti žmonės. Spro $90.000.
dentraukiai būtų turėję pakak
gimas atsitikęs dėl inkaitusio vi
1908 m., 2 gegužės degė stok- tinai spėkos, gaisras būtų, ga
duryj oro.
*
jiamai ant 39-tos ir Iron
jardų
IŠ po griuvėsių visą dieną
J^eptyni
žmonės užmuš- lima buvę tuojaus užgesinti, dagatvū
_
’ atkasinėjo lavonus. Atkasta tik
bar-gi gaisras nebuvo ’ apmalšin
vienas gyvas žmogus, J. Mackey, ti'; nuostolių $50.000.
tas per ištisas dvi dienas.
1908
m.,
24
gegužės
degė
Na

,-gaisrininkų perdėtinio chauffctional
Box
factory
ant
38
gatv.
uras/ Jis likd vienatinis arti
miausias baisios nelaimės liūdy- ir Center avė. Nuostolių 150.
AUKOS.
v tojaš. Papasakojo, kad gaisri 000 dolarių.
ninkų perdėtinis Hora&i drąsiai
1908 m., 6 rugsėjo degė Ar
Aukos Chicagos streikininmour
& Co.) sandėliai; septyni kų naudai: .« nuo l5raugystės
ėmėsi su ^'Ugnim, nedabodamas
saU> g)’v^tieK tik ^>ersergėda- gaisrininkai sužeisti; nuostolių “Didžiojo Lietuvos Kuningaikš«
ma^ kitus/“kadMaugotųs. Didelė $500.000.
čio Gedimino” ant T0wn of Lake
namų siena lilyšusi taip, tary
1909 m., 6 sausio degė Darling No. 1. Gauta $10,00. Nuo “Pa
tum ji būtų buvusį ne akme & Co. namai ant 42 gatv. ir laimintos Lietuvos’* $10.00. Pi
ninė, b^Kpopierinė.
Ashland avė.; du gaisrininkai su ningus gavome. Už aukas ta
Tarp; pražuvusių gaisrininkų žeisti; nudstoliij $500.0064
riam ačių.
|yra jaunų ir pagyvenusių vedu- 1 1909 m., 27 vasario degė
Steikierių Komitetas.

JUOKELIAI.
• !' -t
Rašytojas, J. .J^. Williams ne
senai parašė kningą apie vedu
sių gyvenimą^ ^Viena jo pažys
tama, sutikės-j j,' paklausė:
“Apie ką'-gi kalba jūsų nau
ja kninga, pone \Villiams?”
"Ji bando pasakyt teisybę apie
vedusių gy venimą.”
A* '
“O brangus! man taip jau inkirėjo skaityti kningas su nes
magiais aprašymais!”
“Bet šioj kningoj nėra nesma
gių aprašymų.”
“Gerai, bet tada, kaip-gi gali
būt joje teisybė?”
Jis. — Ar tamsta gavai mano
eiles ant švenčių? Jos gi tams
tai patiko.
Ji. — O taip, tai labai ma
lonu. Aš ant šitųi švenčių ga
vau lygiai penkius tuzinus eilių.

APIE KALENDORIUS.

Du paskutiniu metu, 1909 ir
1910 “Lietuva” išleido du kalen
dorių, viena sieninį, antrą kningutės formoje, ir juos dovanojo
“Lietuvos”
skaitytojams.
Iš
praktikos tų dviejų metų pasirodė,
kad žmonės- apibranghto tiktai
sieninį kalendorių, o kalendorių
kningutės formoje priėmė su ne
noru. Todėl “Lietuvos” išleistu-

Perkančiam antsyk pigiai bus^
duota. Misa. Jonės, 3435 EmeraU
Chicago.

-------------------------------

KĄ darysim? jĄn\ galvą
SUSKALDYSlMf BET LYG*
JI KUR RASl?3GAL JO
SAI nėra!

“kasžin

ką*jis cia^juagi, atnešė ?, i
GREITAI PAŽIURĖK~GAL TIK DABAR |
AITVARAS ATĖJO? f

KAIP PRADĖTI
NA JOS M! T1S
Kiekvienas iš mūsų paprastai tur
viltj sulaukti geresnių laikų šviesės
nė* ateities. Bet jaigu kas išnetyčh
užklaustų ko męs norime, tai atsa
klmą nelengva būtų duoti. Daugu
mas iė-vnūsų gyvenas be jokio tiksle
be jokio aiškiai apibriežto plano, i
pertai eina gyvenimo kelių, nežinc
mas,. kur einąs. Toks žmogaus
venimas yra klaidimas. Kiekvi
privalo turėti aiškiai apribotą ti
ir stengtis tą tikslą atsiekti. -A
kančiausis laikas pastatmui sau tiksi
yra Nauji- M&tai. Todėl, pradedan
Naujus Metus reikią nuodugniai >pf
svarstyti, kas yra mųins reikalingiau
sia, ir potam pasirūpinti tuo* rėikailūs atlikti.
Vienas reikalingiausių žmogaus gy
venime daiktų yra jo namas. Be nat
mo joks žmogus apseitl negali, te
per tai matomu daiktų yra, jog yrą
bloką skolinti namus per visą amžių,
ir mokėti taip brangias palukas, ko
kias daugumas išmoka — taip va- .
dinamą randa. — Jaigu esi /netur
tingas ir neišgali nusipirkt salę puikius namus, tai pirą tokius, kokiu*
išgali nupirkt VBet gyvenk savo
name.
A
!
Kiekvienas, kuris pastatys sau ui
tikslą nusipirkt sau namus tai* Nau
jais Metais, tegul ateina ( mūsų
banką, o nors jis neturi tiek piningų
kiek reikią mokėti už namą, tai taip
pasirūpinsim ateiti jam pagelbon. —
surasti apsakantį namą ir atrasti
būdą sulyg kurio Jis gale* tą nama užpirkt ir išmokėt, ne apsunkin
damas save, neskriausdamas savo šei
mynos, bet priešingai, traukdams nau
dą iš mūsų parduoto namo, ir savo
piningų, kuriuos į jį įdės.
Kaip jau visi žinote, męs turime
šimtus visokių namų, nuo pigiausios
iki brangiausiem kainos. Todėl, ne-i
laukiant ilgiau, ateikiiė į mūsų banką,
šituos dalykus apšnekėti.

A.OIszewskt

3252 S. Halsted SL

Reikalavimai

Ant Pardavimo

KAIP JIS, JURGI, GALĖJO 2IN0T
MŲ5 ADRESĄ? KASŽlN,AR IR
JIS NE TOKS JAU APGAVIKAS

FA U 5 T

Tci5l NGIAU5I45 MAGI KAS SVIETE
PILSEN, STATION* CHICAGO, ĮLL?

Į O/ANKS, MI5TERJ

KAI, YRA

TvARDOVSKI IR Viii KITI, NEVA DIDilAUH

PRIGAVĖJAI S lupančiais nuo ueruviy kruvinus centus.

Jie

nieko NEŽINO ir VIETON AITVARU siunčia L2NT6ALIU3.
<*- .
" '■B
Jiems, broliai netikekit^Viemtiniu teisjnou moi k ui
— Į- J-Į ,

YRA RAGANIUS FAUST. JlS SIUNČIA TĄ, KĄ GARSINA. PiRKt.

O PERSITIKRINSI. Jis PARDUODA TĄ) KO NIEKAS KITS NEGALI.

Siusk
Ji)

pinigus <Š AMGČTOAUO<N<HAVSt STEBUKLA^SEKARTiy

Aitvaras

NEŠANnS kasnedelia po

tik

Z) AmfARASJiEiANTlS KASNEDĖUA PO ^50 *

I 0.

*3) Aitvaras nešantis KASDIEN po
H}

Paparčio Žiedas^tiktaTpas mane ui

f 10.

S) SuOrRllTANTlS PlNlCrAS^lSl^NAUOINOAS ‘ $5.

Meilės LAŠAi^B^DiDEus^Ti^uKi^s^
IR DAUGYBES X1 TOKliTSTEBUKLU, KOKIU TIK KAM REIKIA.
Aš N£ESMIU*KOKS ŽYDAS?ARBA KOKS TvARDOVSK^VRl O

VISAI NĖ.RAJR TODĖL NEPRI&AUSIU. AS NEI VIENĄ VlEN&EN

i

,tįlLJETUVl'NENUSKRIAUDŽIAU. JEt NETIKI, TAl_PEASITIKRINK.

—h

•S-

Bučerius noriu gauti darbą
bučernė&arba prie grostrnės esu U
dirbęs tris metus tek galiu gaut
paliudijimą nuo jto peno, kur dtr
bau, sušneku egrai angliškai ,len
kiškai ir vengriškai; esu pripratę
prie visokių žmonių. Reikalaujam
gero bušečio arba taip busin
malonėkite parašyti laišką šiuo
resu:
F. A. Burkls, •
1027 — 8th sL, '
č Waukegan

• JURGIS IR■ BALTRUS
■■ ■ — ANTRU
—
I SYK!■ .PERKA
——————AITVARĄ.
—————r
TAI MATAI, JURGI, KAIP MUS
PRIGAVO* ATSIUNTĖ LENTOS
GALĄ UŽ $10?* KĄ DARYSI M?

..

Parsiduoda geras kampiniu saliu
Randasi pusė bloko nuo PulI
karų dirbtuvių.
Daro gerą
Lenkai, lietuviai ir rusai n uoli
lankytojai.
Greit, parduodant
parduota už žemą kainą. Pardi
sąlygos geros. Kreipkitės:
e
J. Ellis.
10354 Corliss avė., . Pullmar
Telefonas W. Pullman 565.

Pajieškau savo dviejų draugų. Selestlna Dabny ir Bronislovą Vaice
kausko-^ abudu Kauno gub., kiaulių
pav., Šeduvos parap., Veriškių kaimo.
Jie patįs ar kas kitas teiksis, pranešti
šiuo adresu:
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS.
P. Skačkauckas,
žinomas gerai mūsų scenos mylėto
Dayton, Ohio
jams, kaipo viena iš geriausių mūsų 212 Wamer avė.,
teatrališkų spėkų stato scenoje “At
burtas Kūniniai kitiIII veiksmų
Paj ieškau savo brolio Jono Gu
komediją vodevili sausio 8 d. 1911 m. daičio. Jis paeina iš Kauno gub., Ra
7:30 v. V., Hull House Teatre, kamp. seinių pav., Viduklė* parap. Gyveno
50c.. New Yorke. Aš esu Jo tikras brolis,
Polk Ir Halsted gatvių.
‘ Tik lėtai‘ “
gaunami pas Izidorius Gudaitis:
35c., ir 25c. T i kietai. _
Ilgaudą ir Garmų, 1613 S. Halsted
John Goodman,
st., pas K. Strzynačkį.
. 4602 S. Ash- P. O. Box 202,
Mėsa, Arizona.
land avė., ir “Lietuvos“’ bei “Kataliko" ofisuose.
AŠ Marijona Kižiutė po vyrų KarVisą šio vakaro pelną Liet. Jaun. R.
skiria “Auiros" naudai, t y. apšvlė velienė pajieškau savo dėdės Jono
tos ir mokslo reikalams.
Kiekvie Krakapavičiaus, Suvalkų gub., Ma
nas, kuris atsilankys | šitą vakarą riampolės pav., Michalinė* dvaro;
apart smagaus ir linksmo laiko pra apie 20 metų Amerikoj. Jis pats ar
leidimo bei pasimokymo. kuri ga- kas kitas malonėkit duoti žinią šiuo
lės ten gauti, dar užffibkAtaiB už ti- adresu:
Wm. Karvelis,
kietus centai* sušelps trokštančius
P. O.,
Ladd, III.
mokslo ir apšvietimo lietuviu*, kurie,
visaip skursta.
būdami neturtingai*,
_
o net ir badauja, kad tik apsišviePajieškau savo draugų Baltraus Sa
tus, kad tik ką išmokus.
Pasiti kalausko, Misiūno ir Jono Matuliakime, Jog | šitą vakarą atsilankys vičiaus. Jie visi trįs iš Suvalkų gub.,
vist prakilnesnį lietuviai.
Mariampolės pav.. Pagrimančio gm.
Komitetas.
"Prašau duoti žinią šiuo adresu?
Ant Kapoczius.
’
1932 Penn avė.,
Warren, Pa.
DIDELIS BALIUS.
Parengtas Susivienijusių Lietuviš
kų Draugysčių. NedėlioJ, 1 sausio,
(January), 1911 m., K. Laudansklo
svetainėje, 3119 80. Morgan st, ne
toli 31-mos gat. Pradžia 4 vai. vak.
Tikietas 15c. porai. Visas pelnas eina
įkūrimui Lietuviškos svetainės Chi
Reikalauju jauno vaikino apie 16
NAUJI SKAITYMELIAI.
cagoje.
ar 17 metų amžiaus mokanti gerai
Aitas balius bus vienas iš puikaiu- lietuvišką ir Anglišką kalbas mo
sių ir kiekvienas, kuris atsilankys, kytųs dirbti aptiekoje, darbas ge Vaikams gražios su spalvuotais
piešinėliais-paveikslais
liks pilnai užganėdintu, nes gera mu- ram
vaikinui yra ant visados.
zykė grieš visokius lietuviškus Ir Kreipkitės šiuo adresu:
Knygelės.
amerikoniškus šokius ir todėl kiek
Anton Bielavski.
vienam bus puiki proga smagiai pra 111G — .49 avė., Grant Works, ,111.
I. Gražus paveikslėliai, bet dar
leisti? Naujų Metų vakarą. Nuošir
gražesni aprašymėliai .... ioę.
džiai kviečia visus lietuvius ir lietu
Reikalingi penki pardavėjai | sau
vaitės atsilankyti.
Komitetas.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose.
sų tavorų departmentą. Darbas nuo
latinis, alga gera.
Kaina....................................... 10c.
TAUTISKAS BALIUS.
Klein Bros.
III. Kiek daiktelių įvairių — tiek
rengiamas
naujai
susitverusios Halsted A Canalport avė., Chicago, III.
draugystės D. L. K. Vytauto Nr. 2.
eilučių
įdomių!.... Kaina. .. IOC.
8 d. sausio (Jan ), 1911 m. CypIV. Nesigailėsi, vaikeli, perskai
liko, kampas 117 pi. ir Indiana avė.,
Kenslngton. Iii. Prasidės nuo 3 vai.
tęs šitą knygelę! .................. 10Č.
'po piet. Prieš balių bus prakalbos
deklamacijos ir dainos. Tikietas 25
V. Sveiki gyvi 1 .......... IOC.
centai.'
Uikviečia.
Komitetas.
Ant pardavimo, didelis namas net
VI. Dėdės Tomo Trobelė. .. 15c.
ant 2 lotu. Arendos į mėnesi st
VII. Kiek čia įvairių žvėrių ir
neša 1120.00 tame name yra šiokie
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TES
bizniai: didelė karčiama, puiki dide- naminių gyvulių!.... Kaina J5CCENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
salė, ir šiaip du Štarai, Labai
Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, lė
VIII. Pelenė.................... . .
puikioj vietoj lietuviais apgyventai,
120 G rand st, Brooklyn, N. Y. ir ant svarbios gatvės. Parsiduoda
IX. Robinzonas. . L . ....
»jce Prlmninkas:. Pr. Butkus,
ant lengvo išmokėjimo tik reik iš3252 So. Halsted st., Chicago, III. kalno (nešti $3.000.00, o kitus iš
X. Raudonoji kepuraitė. . i5<tRaštininkas: Jonas Dagi*,
mokėsite ratomis; atvažiuokit pa..!
XI. Gul’ šiandieną jau ant S100252 So. Halsted st., Chicago, III- siilūrūti: Ferdinend Ketclk, 3517—19
Cedar
st.,
Indiana
Harbor,
Ind.
Iždininkas: A. J. Povilalka,
no..'.. Kainą .. .....................
804 Bank st, Waterbury, Conn.
Imant kartu visas 11 vaikų kny
Knygius: J. Simanavičius,
Parsiduoda senai inkurta pieno ir
331 Barnes st, Plymouth, Pa. mažmožių krautuvė, prie to du arkliai gelių, nuleidžiama 25%, arba
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, ir du vežimai. ‘Lietuvių apgyventa sos už.................... |............. $:
11, rue Sommerard Paris, France. apielinkė. Viena* blokas nuo bažny
Parsiduoda dėl
V. S. Jokubynas, 3153 Wallace st. čios ir mokyklos.
A. OLSZEWSKI
Chicago. III. J. Laukis, 2951 Union senatvės. Adresas: 2210 W. 23 piace, 3252 So. Halstsd SU
Chicafo, III
Chicago,
III.
avė., Chicago,. I1L

Draugijų Reikalai.

VIETINĖS ŽINIOS.
DIDELIS GAISRAS
.. JARDUOSE.

H".11

vi šiemet 1911 metams išleido
tik vieną sieninį kalendorių, bet
jž tai dvigubai didesnio forma
to ir visiems “Lietuvos” skaity
tojams išsiuntinėjo jį dovanų.

——

KAS JIS BŪT DQ RAGANIUS,
KAD NEŽINOTU KAM REIKIA
AITVARO? MAN RODOSI JOG
ŠITAS TIKRAI TEISINGAS

GERAl'TAI dar
sykį pirkime
aitvarą, tada
tikrai matysi
me AR Jis YRA
AR NE

.

ur gauti “Lietuvą.”
Efrooklyn,
E. Fromes,
Ant. ^Jankauskas.
Jan Milewski,

paJterson,

pusei metų už 50c.
Paskubinkit—Dovanas neilgai tadvoelmeb

Adresas:

“Laisvoji Mintis.“
1140ni^faii^ve>

n.

CHICAGOS LIETUVIŠKOJ
KONSERVATORIJOJ.

-

273

Ar turite Insurance Pollcy

j

River st.
E

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

Direktorius

MIKAS PETRAUSKAS.

, Paltanąvičla. Ii Milbury atrooc.
Kaiakauskas,
66 Milbury St

•LIETUVOS” KELIAUJAN

TIEJI 'AGENTAI. ‘
Simanas Kvietkauskas.
Juozas Nikas.
Kazys Šeštokas.

‘Lietuvos” Agentai
Pas šluos mus agentus galima už
ant‘
sisakyti “Lietuvą” metams ar —
pusėj metą ir užsimokėti
1034 N. Castle Street

120 Grand St
298 South lat
124 Grand st

J. Aml
J. Liutkauskas,

LIETUVIŠIAIOMSERVATORUA, už
baigus mokslo metus, paveda vi
suomenei savus mokinius lyg kaip
ir kontrolei ir leidžia visiems daly
vaut viešai. Dabar *tą pradeda
ku tais, kurie jau yra atsiekę ir
aukštesni artizmą tame dailės me
ne. Tokiu budu bus matomas vy
stymas kiekvienais metais, kiek
vieno mokinio.
I SEMESTRO užbaigoj parengtas*1
KONCERTAS, kuris atsibus 31 gruo
džio, 1910 m. 8 vai. vakare. §v.
Jurgio svetainėje (33 gatve). Ta
me koncerte dalyvaus per 30 mo
kinių.
Tikietų kainos: 15c ir 25c.
Kviečia visuomenę
RENGIMO KOMITETAS.

103 N. Wyoming St

INDIANA HARBOR. IND.
B. Yasiulis,
3604 Deador Su

f
MINERSVILLE. PA.
J. Ramanauskas,
Box 538.

NEW YORK. CITY.
J. žemantauskas.
307 W. 30th st.,

NAUJA LIETUVIŠKA SVETAINŽ
1B UŽEIGA.
Praneiu v i stonui lietui i^ass. jog H
dabar atidarau nmtju lietuvtikq tve- M
taiHf. Yra didelė, stovi *ot dviejų ll
lotų, labai gražiai ir patogiai i n tai- B
syta, viskas nauda Lakai ' prieina- ■
mai parenduojama teatrams, baliams
veselijoms ir visokiems mitingams
Sykiu taps atidaryta ir Lielitviilca
Cžetga
_
Kviečiu lietuvius ateiti, patįs pa
matysite. kaip viskas puiku
Atidarant svetainę vakare 7 vai. X“
31 gruodžio 1910. griežė puikiausias f
liet. “Birutės- orkestras
Ateikit f
Su pagarba.
I
. .
Gavrilavičia.
2301—2305 W. 22 place. Chicago. UI !

Mokykla šokių

KOZMAS BAUS DYKAI

New Britaln, Conn.

Street
NswarK N. J.
V. A m b raže vlCla,
178 Forry Street
NORWOOD. MAS8.
B. 4 Tumavičiua.
28 Anstln St

Pittsburg, Pa.
Baltrušaitis Bros.,
2400 Flfth av.
Jonas AJ Ignotas, 46 So. 22-nd Stresu
J. G. MUiauckaa
1811 Wharton SU

Patsrson N. J.
:evlčlus.
70 Lafayette at.
Plttaton, Pa.
1 Ad. Bendlnskas,
42 Chesnut St
St
J Kazakevlčia,
103 Fu

Plymouth, Pa.
B. Poteliunaa,
345 E. River st

RUMFORD, M E.
222 Pine
K. Vilai. iiikis,

BR1DGEP0RT CLOTHING 00.
3246-3248 S. Halsted St.
Chicago, III.

ROCKPORD, ILL.
M. Fanstel,
211 S. 4th

SO. CHICAGO. ILL.
Pet Oetirovskls, 8701 Commercial Av.
224 Athens StretL
28 W. Broadvay

KURTUMAS IR UŽIMĄS
'
GALVOJE

Puikiai yra išgydoma musų garsinga
•pringfisld, UI.
metodą, kuri suvisai prašalina ligos
O. Tachilaockaa, 1217 W. Jefferaon St priežastis. A prašykit ligj pilnai. Rašykit
šiandien, nes atidėliojimas pavojingas.
•eranton, Pa.
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne SI
Vokiškas Institutas skirtie
ir ausims gydyt.

GERMAN INSTITUTE
For Eyes and Sars

Dept. 80. — 2320 Park avė.
St. Louia, Mo.

Union City, Conn.
lattis,
65 Brenoaa
Waterbury, Conn.
: K. Ch. Kažemekas,
785 Bank st.
i j®, gis žemaitis,
*24 Bank

Taentrta M amate gali
Mokti n« 4 iki • suvalė

,a

.
WE9TVII.EE, ILL.
‘ ;Kraivenaa,
i

j

^KES BĄRMį
Matuluna*.

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis. Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus
ir visokius kitus rejentališkus ir legaiiškns raštus.
t
Išmainą pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kitokių.
.
Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir įvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo .
Rosijos konsuiioJ '
Musų kaino* visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
- -—- - . •
•
•
__

Siųsdami pinigus adresuokite laiškus šiteip

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

Ai OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

Chicago,

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir vaiku ligų specialiste

Offinaa

1725 V. 18th St

,t.

Rosijos-Amerikos Linija
Vienatinė vežanti be persėdimo
Linija tarp Roąijos ir Amerikos.
Rusiškieji pačtiniai garlaiviai
išplaukia Šiuo laiku;
18 New York
24 gruodiio, 1010

Laivai

RUSSIA
KURSK

1

7 Sausio, 1911.-a

Telcphone C* nai 12«ft

DIDŽIAUSIUS UETUVISKflS

Valandos: nuo 9:30 iki 12:00 dien.
nuo 3.-00 iki 4.-00 po piet •
cuo 7.-00 iki 8:00 vakaje

KATALIOGAS

Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiikų Instrumentų. Drapanų
ir įimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų,
} gaunamų pas

Drananu

vinpuiuį

BROLAU! ar tu myli lakusius Lietuvoje savo tėvelius, brolius,
seseles? Kurgi nemylėsiF^fabnepasigailėk jiems mažos dovanė
lės. Geriausia dovanėlė bus tikrai geras, gražus, pigus, tinkamas
visiems laikraštis '‘ŠALTINIS”. Tiktai paklausyki:
Šešti jau
metai eina Seinuose Suv. gub. didžiausias ir gražiausias
lietuviškas laikraštis "ŠALTINIS”.

Skvriuie
Rasi* Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes, Maršonyiiujo.
K<klaralkiZiuMi plrįtine.,.Kepures, Skry.

bėles Čeverykus. ir tt.^

"ŠALTINIS** tikras lietuvio prietelius: kas jį gerai pažįsta, tas
su. juo nesiskirs neikuomet.
"ŠALTINIS** stiprina lietuvius katalikus, aiškindamas jiemą
svarbiausias tikėjimo tiesas. Jauną ir seną, ir mažą vaikelį mo
kina "ŠALTINIS” doros ir gražaus apsiejimo.
^ŠALTINIS”' turi savo ypatingoje globpje' ūkininkus; "ŠALTI

.

tas. Pikolas, Klemettn, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Melotonus. Trumpėtus, Trambonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontn.besus. Bu b nūs, CImbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaros, Mandolinas, Citras,
KsylaZonus, Autnarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas),
Pi Jarus, Vargonus, ir dsugybę kitų instrumentų.
Bižuterijos Skvriuift lUtsito Laikrodžius, Laikrodėlius, Lsnciugė
, — . L. ■ - , *
1-1 liūs laikrodėlisms ir moterims ant kaklo no
klojamus, Komposus, Medalikus, Bronzoletas Auskarius, Spilkas,.Sagutos.
Žiedus, Ir tk
TolesniameSkyriuie. BMfte8idabrij«s Peiliui, Sąukitus, vun
===—ciua. Tacss, Fotografijų KsmerSs, Parašo
nūs. Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontani nes
Plunksnas, Paišelius, KaHmorius, Brilvas, šepečius, šukas, Peliukus, Žir
klūkęs. Pypkes, Fbtografl joms Albumus, M spas, Globus, Stsroaakopus
Abrosu*. Abrosėllus ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Kataliogas turi 180 puslapių, didelio formato su aiškioms Iliustracijom*
visokių daiktų.
- Prisiųsk už 10c. markę pačio kaltam ir męs jį prisiusiąs DYKAL

NIO” skyrius, vardu "ARTOJAS” veda, tarytum už rankos pa
ėmęs, ūkininką ir rodo jam, kaip ūkis vesti, kaip žemę dirbti,
kaip gyvuliai auginti, kaip iš visko kvodidžiausia turėti nauda.
"ŠALTINIS” suteikia patarimų teisių (provų) dalykuose.
"ŠALTINIS” nusmagina širdis daugybe paveikslėlių, gražiais
pasiskaitymais ir iinksmomp^dainelėmis.
"ŠALTINIS”- sekdamas Lietuvos ir kitų kraštų gyvenimą, aiški
na politikinį bei draugijinį^udėjimą kaip namie, taip plačiame
pasaulyje. "ŠALTINIO” skyrius, vardu "VAINIKĖLIS” rūpinasi
jnunimo reikalais.
"ŠALTINIS** neužmiršta nei mažų vaikelių: jo savaitinis prie
das "ŠALTINĖLIS!* tai maloniausia vaikams dovanėlė. Beto
"ŠALTINIS” duos šiemet savo metiniams skaitytojams, dovanai,
kaipo priedą, dvi labai indomias ir naudingas knygas:

Adresuoki! šiteip:

The BrldoeDon Gioihlng Go.
3248 So. Halsted St.,

X

, “BAŽNYČIOS ISTORIJA” ir ŠEIMYNINKEMS VADOVĖLIS”
Pastarojoj knygoj ras musų šeimyninkės (gaspadinės) svarbių
joms patarimų apie virimą, kepimą, skalbimą, daržovių sunau- v
dojimą ir t. t. Šias knygas perkant, reikėtų mokėti 1 rub., o
"ŠALTINIO** metiniai skaitytojai gaus dovanai 1
Septyni tukstgpčiai lietuvių skaito "ŠALTINĮ” ir negali atsi

Chicago. III

gėrėti.
Už "ŠALTINĮ” mokama: Metams 3 rub., pusei metų 1 rb.
50 kr p., trims mėnesiams 80 kap. Užsieniuose ir Amerikoj
metams 4 rub- Tiek mokama siunčiant pinigus tiesiog į "ŠAL
TINĮ” šiuo adresu: Seinai, Suvalkų gub. “ŠALTINIS**.
Jei tavo, Brolau, giminėlės dar neturi "ŠALTINIO”, tai nepasi-.

J. Vanagaiczio įstaiga
’
(

Valandos:
iki 9:00 kiekvieną rytą

’ Tilžėje

gailėk trijų rublių, padarysi jiems kuodidžiausią smagumą ir
naudą: kuri tęsis per ištisus metus. Jei netiki, paklausk tų. ką
yra matę "ŠALTINI**, o kiekvienas tau pasakys, jogei nėra kito
tokio pigaus, gražaus, didelio, lengvo skaityti laikraščio,
kaip “ŠALTINIS”.
Taigi netrukęs eik į pačtą ir paduok tenai nusiųsti | "ŠALTINĮ”

dėl visokių reikalų lietuvių L

Vokiečiu OdlVG (DCUlGllG SWdS56) Nr. 55
fupinsis
Didžiosios Lietuvos, Amerikos, Anglijos ir kitose
šalyse gyvenančių lietuvių visokiais reikalais.

Ji duoda patarimus reikalaujantiems kaslink kelia
vimo j Ameriką. Angliją ir kitas šalis,

IŠ Amerikos pijantiems Tčvynę, kaip ir kokiu
avo gimtines kraštą.
budu geriausiai
Prekybos dalyku&jse Tili
kas užlaiko geriausius
giausias kainas. ^Žodžiu, kiekviename reikale duodamas sąžiniškas patari las, ant kiek jis nereikslauja ypatiškų išl idų, veltui (dykai).

tiek Amerikos pinigais, kad išeitų 3 rub. Pačioje paklauskie,^)
pasakys, kiek reikia duoti, kad butų 3 rubliai. Indavęs pačtoje
pinigus, surašykie kadir ant atviro laidelio adresą to, kuriam
nori siųsti "ŠALTINI”, tr tą laiškelį nusiųsk į "ŠALTINĮ” augšČiaus pažymėtu adresu. Tavo giminės džiaugsis "ŠALTINIU”

ištisus metus, tave garbindami minavos už tokią dovanelę.
Gera butų, Brolau, ir tau “ŠALTINIS** skaityti; juk miela žine
lės iŠ tėvynės Lietuvos, o niekur jų tiek nerasi, kaip "ŠALTI
NYJE**. Tiktai atsiminlrie, kad norint gabenti “ŠALTINIS” į Ameriką, reikia siųsti į jo redakciją 4 rubliai. Vyrai, atsiminki
te, l^ad nėra kito tokio laikraščio, kaip "ŠALTINIS**!

KAHMOSt

iki Rotter- Iki Liepo
jai
damui
•38
•31
III klasė
•*»
•33
III geresnė klasė
•50
•43
Antra klasė
* B60
'
•50
Pirma klasė
-

KAINOS

LJEPOJAUSr

III klasė »43.50 j ir 84 pagalvės amerlII klasė 887.50 | koniškos mokesties .
Pirmoji klase 802.50.
.
Smulkesnių žinių klaaskit pas svar
X I da savo ypatiiką vertei vys- biuosius Linijos atstovus:
1 busi *BV» darbdavį u. Rašyk pati
A. E. JOHNSON <8L CO.
NOSSOKOPP’S BARBBR SCHOOL

5208 W. Harri»on St

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Saaso aptieks ja

telpa sekanti daigtai:

Herrin, Illinois. *
9. T. Adomaitis,
Boz 708.

M. Rakauskas.

Chicago, III*

ir rublių karnas, o mes mielai tokias Jums prisiųiime.
Rašydami BBtmi visada adresucdrite šiteip:

Prof. Julius S. užtikrina, kad
kya Šokti kiekvieną jauną ar eeuų
1 toloki na valcą 6 . rųftių ir taip, kati
gali drąsiai eiti kokti publikoje. Taip
gi išmokyt ir kitus tokius sn • va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11
Kas moka vaikAčioti. tas gali Itaooktl
ir iokti. Kas nori mokytis tegul atei
na Į svetainę, po numeriu. 1900 80
Union st kampas 19 tos arti Halsted
st., mokinu kas panedelto, sereda iipetnyčia vakarais nuo 8 iki 11. Prof
Julius S. praneša visiems, kurie nori,
išmokt tuos šokius, kad ateitų ee
kančių adreso: 2124 So. Halsted st
Ofisas ant 3-člų lubų. Atdarai nuc
6 iki 8 vai. vakare. Nedaliomis nu<8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Taipgi išmokinu burk 8 w1ng; budskirt; irish jig; clog; spanish walt/
waltz two. step ir waltz aide step i
Visi žinote, muu Uuiuuiukmi (Ame. »5 kitus.
rikoje vadinami Fortune Telieps) spė- ■
ja žmogui laimę ar ateit) su pagelbą (
Krzyrų (Kortų). Ar toki burtinin
ku spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
kokią vertę, mes apie’ tai nekalbė-1 j
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
kuris prisius ketai j
stančiai žmonių, kurie pas tokius
markią, musą No,
I
burtininkus lankosi įspėjimui savo
ksUliocą, didžiauik |
ateities ar laimės ir moka jiems ui
ItotuvUko) kalboj, & |
dta tl puslapiai. Jam. Į
tai po kelis ir po keliolika dolierlų.
telpa apralytnai Suriri (
Garsiausia ant svieto burtininkė be
bau. vyrą, moteeą i
buvo tai pone LENORMAND Pary
ir raiką, pasako nuo kc (
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
Jos prasideda, kaip jas
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateit}. Pas
pažinti, kaip nuo jų 1
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
aphisaugotl. kokias gy t I
duoles naudoti, kiek
to didžiūnai, kunigaikščiai- ir karaliai
jo* prekiuoja Ir kur ja*
ir kiekvienam j} ateit) (spėdavo.
gaut L Paveikslai ir pce- Į
Po myriui virš minėtos burtinin
kės y vairią kvepiančiu :
kės jos Kazyros pateko ) svietą Ir
ir gydančių muilą. Put
šiądien joml naudojasi garsiausi svie
lumų, Eiektro-gyUan.
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas
čių aparatų, Roberfe
nių Ikltrbimų, Nonų,
turi, gali su joms įspėti ateit} telp
Painų, Štukų. Družno
gerai kaip ir burtininkai. Šios Ka
jamų MaMnUlų, Arzyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
monikų, Koneertini*
kojo Ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
Britvit, Pavlnčevonių
vartoti ir kaip ateit) (spėti yra dabar
ir Įimtai kitokių kol
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.
natn reikalingų daly
kų. Hkirpk litų apgas.
šios Kazyros yra geriausia boyykla
lluaaame Alke Ir su jom. ne tik save, tinta* Ir prUiųtk mum. o tuoj*«s
’>
■
Joks L Bagditonat.
bet Ir visus kitus geriausiai nubo įu
vysi šeimyniškuose Iri draugiškuose
JOHN'B aUPPLY HOUM
susirinkit'uose.
"
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

HARTFORD. CONN.
Kar. Lesevičius,
40 Mulberry st

vavkbgan.

3252 So. Halsted St,

BridocDort ciomino Go. Ghlcaao, m. i

CAMBRIDGE. MAS8.
Pet. Bartkevičius. 877 Cambridge St.

J. G. Gegužis,

Banka A. Olszewskio

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių it kiekviename skyriuje

C to vėl and, Ohlo.
P. Szukys,
1408 E. 25th St

. N. Gendrolius.

J. J. HertiMiiosisz, it—

Bartininkų Kazyros (Kartos)

Chicago, UL
ilunaz, 2334 S. Oekley Av*
3036 Union avė.
Ad. Gimbutas,
Jonas Ilgaiudas. 1613 So. Halsted St.
1508 S. Canal* sL
Jonas Janutas.
118 E. H5tb St.
Zen. JuceVicze,
1813 Striag □t
2345 W. 20th st.
Petras Maukus,
849 — 34th St
K. Steponls.
921 — 33rd Place
Vinc. Stulbinąs,
8139 Viacennes Rd.

Aut ?hukis,

Scranton, Pa.

P-AR TURITE?—!

prasideda II mokslo semestras
nuo 2 dienos sausio, 1911 m. ir
trauksis iki 20 gegužio ir užsi
M. A. Ignote. 1028 So. 2-nd Street baigs egzamininiu koncertu. Moks
lo semestras 20 d oi.
Dabar- gi
P r and. Oreg.
laikas užsrrašyt ir sau tinkamą va
Jdtn Browmau
. Neva Ca landą pasiskirt.
Su pasidauginimu mokipių skaitROjCHESTKR, N. T.
liaus,.
bus užkviesta daugiau mo
Kazys Dapšis,
150 Joaeph avė.
kytojų.
SEATTLE, WASH.
Smulkesnės žinios suteikiamos
International Newa Agency,
konservatorijos bute, kas dieną.
102 Washingtoa St,
Ad.: 3246 S. Halsted Str.
Bros.,

IR ANGLIŠKOJE KALBQSE, kurią męs duodame dovanų
“Lietuvos” skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos,
atvedi mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kūne
gavo šią knygelę, dėkavoja mumi už jos išleidimą, nes ji
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo
jiems prie pagerinimo jų būvio!
Kas tos knygelės neskaitė,
tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei
nemokės, kol jos nesimokins; o išsimokinti anglišką kalbą yra
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės.
Praktiškesnės
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino
ją gauti, tai tik pats savę apsigavo.
Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs ją duodame
už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” ant 18 mėnesių
ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” prenumerata kaštuoja,
tai yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovanų.
Todėl ir tu nesikanki.ik ilginus, neleisk ant tuščio laiko,
bet tuojaus prisiųsk $3.00, d^męs siusime tau “Lietuvą”
per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę “KAIP RAŠYTI
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE”, su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir laiš
kus rašyti.
Virš minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popieros
apdarais.^ Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimoi ap
darais, turi primokėti dar 25c už jos apdarus.
Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o

Kaina matams $2.00; pučai matų $1.00; į užslanĮ $2.50
Kas, [ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimų, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
“L Miatį” metams duodame knygų už S1.H užsirašantiems

- jllontsllo,
35 Arthur 81
B. P. Mlsrkinls.
Haven,
Conn.
Naw
227 Chapel st
J. J. Vaitkevičius,

Atkinds

KNYGELE KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE

Ir L t, lygiai ir originaliikal inriiyto: apytakai Ii aą>| gyvuline.

.TIMORE, MD.
Jobu Louia, ' 657 W. Baltlnaote St
112 N. Green St
J. Zebrą u< Kas,

Uawrenc«. Mase.
101 Oak streei

Heslmoliniaiai didini ji skardi...

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtua-ir-gerai apdirbtus straipsnius iš Įvairių mo«
kslo šakų: Hitbrijst, liHvrtt
Binto: Bohl,, Briifijtolįj Mohl,,

N. Y.
73 Grand Street
65 Hudson Avė
f 87 Grand at

Chicage, III.
P. M. Kaltis,
1607 N. Aahlaad Av
M. J. Tananeviče,
670 W. 18th St
Mike Valaskas, 345 Kensington avė.
EL.IZABETH, N. J.
D. Dočkus,,
211 First St
P. Mikolainis,
122 Magnolia avė.
JERSEY CITY. N. J.
234 Wayne
Wayae 3X
Ant Rakiai tU,
234

MOKSLAS GĖRIKĄ ŽIOGUS BOTI

LAISVOJI MINTIS

Galima gauti kiekvieną savaitę
•'Lietuvą” ož 5c. pas šiuoa agentus:

27 Broadway

Tautiečiai! Naudokities kiekviename reikale šita
mano Įstaiga. Adresą reikia dčti tokį:

J. Vanagaitis, Tilžėje [Tilsit
Vokiečių gatve (Deutsche Strasse) Nr. 55.
PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti dčl atliepimo krasos ženklelį
(marke) Pruąuose 10 pfg. Didž Lietuvoj xo kap„
Amerikoj 5 cent

S'-’-ta-g L etuvlą užeiga pas

F.P.BRADCBUUS
JRJOZiJH) RlDIKfį
Alžomey te Counaelor at Law.
ziaiko visokius pirmo
132 S. dirt, Gm.IMIsm St. j. į skyriaus
gėrimus ir kvepenčins cigarus ir

. Gražią Naują Svetainę

ta. 3112 S. HilsMįt., irti 3lstt
YtrOs 13t<L

*

mat Ir broliška rodą kiek’

3253 lUlnoižGLJei

New York.

Imperfect in original

Su pasakymu vardo $1.00.
Garsiausias sviete

DKLMAŽINY8 IR KORTU LEMIKAS

PROF. H. LEIBOVVITZ
Mk

JqI A

Aš pasakysią
tomistai tu kuodi apsivesi ir taipgi
vardą ypatoa, kurt tave myli.

rt
Af-J

1414

Jetga tu nori šlaoti kaip aav soUvaMytl Ir

LS j

TIKĖKIT ir atsiduokit tiktai tam
Esmi vienatiniu kortų lėmlku (burti- VTr
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
\
’ v-y/
meilę ar draugiškumu tų, prie kurių Airdis linkusi nors jie būti} ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tam Įstos vyras, moteris ar meilužė telt>inga ar prigavinga; kaip apsivesti su Uypata, prie kurioe širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimę su ypata, jkurię myli; taipgi kaip įgauti
Įtekmę ant tų, su kuriais susini.- Aš papasakosiu tamistai prašilę, 4abarte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

MAXWELL ST.,

727
nTunSon^atmu
*• KALS U UKTUVltKAI IR LENKIUKAI. ATR!NR*K APGARSINIMĄ.

GER1ASIA KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

Angliškos Kalbos
Jos Vardas yra:
p rašyti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose1.

Ko ji mokina? Ji mokina rššyti laiškus (gromatas) lie
koje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visų amžj mos angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an>je kalboje, tai ir angliškos kalbos niekada gerai neišmoks,
kd rašyti, laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros knyįairi nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
ils angliškoje kalboje.
.
—

kuris juodu ant baite ir sn teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejoti)
Tukti apgarsini
*------- -—-•
- >-■ - -“•
............................ - kim žodžius mųsų Tvoti
• Paveskime savo svei
bėjo, o ne bandykim ješ
dymo Instituto,
Dėlto Aukiti Dakta
įteikti darodymi
glausiu visoje Amerikoj
liudija tūkstantiai tvirt

n žele toj a*.
AR TURI: '
Vidurių ligas, užkietė
jimą, netlirbimą, skilvio,
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, kirdies ligas, inkstų ligas,
kepenų ligas, hemoroidas
(prietvarj).
kkrufnlaa,
nerviškos nusilpnėjimus,
plaučių ligas, slogą pilvo,
neuralgią, žarnų ligą,
slogas nosies ir gerklės,
bronohitis, astlima, paraližą, akių ligas, ausų li
gas, patrukyuią, pūslės
ligas, visokius išbėrimus
irša'-u~, kirminas, ir vi
sokias lytiškas ligns, ar
vyriškas, ar moteriškas,
Prisiųsk tuojau* 10 centų
markėmis, apturėsi gar
singą knygą Dr, E. <J.
Collins, •• Vadovas in
sveikatą**. Ji yra būtinai
reikalinga kiekvienai šei
mynai.

faktus,
ir tėmi-

Gerbiamas Daktarei
Danggerbiamas Daktarei
Al buvau visiMraUsusilpnėjas ir lytiiki
„______
Skausmai kratinėje, trumpas kvėpavymas ir ne ateakanteip įkūrėjo, jok ne turėjau ramybės nėkuoniet ir tų kanki- tb mal imas vidurių, yra tai ilga sunki ir ii tiesu daugiau------- •
------- nimų per ilgą laika n|» «
giai kankinanti Tas man yra žinoma
būdų atsikratyti. Šią kili
U to, jok tie blogumai, per ilgą laiką
O
\
tarimams mano draugi;ų, suteikusiu
r
mane vargino ir niekur ne galėjau
V
man Jųsų adresą,
_____
vto&lieka
.tik pra
 _
'■M^i ■
atrasti pagalbos, bet gavąa adresą,
įt
nešti, jok esu Laimi n graušiu žmogumi
KJrt
laukiausi prie Jųsų pageltos, kurią ir
. kadangi. joki
*•
ne
Zz
suteikėt,
*
—i! mmurenami airu.
dėję,
blq
liausiai
ina ir sveikata sugry to.
* .bet ui ta
gydydam
________
.
Nuoširdžiai
torių viešai ilrei&ti tik
_ ,_.
tiktai
Jums_
meldžiu ne atmesk it mano dėkingu______
igo pedekoToną, teipgi labai geimo ui sugrąžinimą man sveikatos į
atiaa butu, kad kiek vienas mano Tauteip trumpą T
“
l
Esu tikras, jok
kiek:vienaa,su______
r progą
inomi _____
turėsiu
AntausBartasevito
Tamstos adresa, nes tik
John Skiptonas
___________
t čion kaltinis sveikatos, o ne reiktų
kalbėti, ižtikus reikalui, ne
sveikatos pas kitus daktaras, bet vien tikšauksis prie Jųsų.
klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus.
Linkėdamas dėl Jųsų puikiausios kloties ir Liekų dėkingu
Lieku dėkingu lik mirties
• Antanas Bartaseviėe
11 Hutchins Street, Batavia, N. T. ant visados.
Jobo 81dptanas, MęAdoo, Pa.

vartodama Jqsq{
didelės
vertės |
vaistus. Kiti dak
tarai ne galėjo
manės išgydyti
per ilgus metus,
bet Jąs tą sutei
kėt gana skubiai
ir pasekmingai.
Utoisenėjusis
reomatizmas, ke
penų (jaknų) ligą ir užkietėjin
durių, kurie mane kankino ilgą laiką,
jau dabar apleido ir fiiuom taiki
čiuoei visai sveika, tvirtai tikėdnmaj
jok likau Išgydyta ant visados. Pe»
tai kiekvienam, reikalaujančiam pagelbosJ1’
... - riausiu----------visados dėkinga

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasiėinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatilkai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hyndman
V mausto medikai ilko direktoriaus THE C0LUN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W. 34th Street ■ New York City
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Mos ligydom Vyrus

JAUNI VYRA

Mf* trokium. kad risi, kuria yra aeuigaaMiaU *■ kitais
gydymai*, ateitu pa* mu* ir pamigiatu mulą tikrą ir iitlki■Hrydyeą- Męs paaUkimiai tau dšlko kiti gydymai ta*aa
neižgydė ir kaip njf* ura Ugydyilm. .

Kraujo Užnuodjjinas^^^
tii prie lalmynilko gydytojam, rudo* plėmos, lopai burnoj*^
skauduli* ant liežinrio, aliakirnaa plaukų, skausmas kaulu*ae, sudariuose, plėmo* ant kūno. Jauslus tekanti sAauduliaL
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADtJIMA-MES N E LOPOME.
MII h AR* imu i ** kB,lkl,,a UTt nnbigimai paeinanti nuo
nllUURllIlal P*r*englmo gamtos tle*ų, vyrUfcl silpno°
mai. nuallnunaa, silpt,* atmintis, galvot
skaudijimal, plėmai prieialaki*, nerviiknmas, skausmai strinotai Ar pat* it i apimta* norą vienu U tų ženklu? Ateik pas
mus, m f* U ve išgydysim ne* kitaip nereikalauji mum mokėti.

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Vyrai kuria žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai karie^budamė
neprotingi dasileida perviršutną— vyrai nustlpnei. nemiki, sunaikinti
ir kario suiaukie amiio. katram Degale pylnai nanduoti priimnuma
gamtoa— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena I* tue knygų.
Ya knyga tmakis keip vyrai sunaikm sava sveiksta, teeip jieJgauna
l
ligas ir kodiel jie Detur apsivesti būdams tame padeime.
K
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
—vyrai kurie tur UžnuodIJIma krauju, arba ayflll.
Triperi, arba senorrhoea, Nueilpnelma, Abelna pragalttl tešku, Pragalttl gyvybee ekystlmo, Naktinius nubaglmus, Rheuman
tlzma, Oraanlėkae Haas, Pylva, Kepenų,
——Pusiee Ir Inkitu llaaą, gali būt galiudnai
3^" Zi"-

t'

llgydyti savą nuomuač. privatnal ir alapta. su m»

laso k&ltaia

Akinas Nusilpnėjimas

Užsikimšimai

Jeigu tkmuta kaakina de
ginimai, plikinanti* šlapi n ima*, pūdė* nesveiku
mas, erzinimai, tanku* norą* ištuštinimo, mes
išgydo n* viršui minėto* padėjimo* be vartojimo
peilio D be siuntimo j ligonbatĮ.

mat, nefaliugnma* prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsima*, y vairus gėdinanti
•lipnumai, iru. ATIDĖJIMAI YRA PAVOJ1KGI-PA8IRODAVJŲC SU

MUMI DAMAS.
Odos Nesvelkumėi lopai,
rimai, apaugai,
-netobu

Cllėln i m ai
uUlIlIlin V

Utoeglmal, tutinu Ir skausmingi
•UBart*L kantrybę atimančio*
ušslaenėjį ligos kurios padaro
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMO^ ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

lumai, žaizdo* ikaudnllal, pageltonavo* ir
Ubtyšku* oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra
Jum nuo to vitko vanta*, atilšaakianl pas
mu* ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

dozuotos ir Susisukę Gyslos
<
Itysiot TADdad visur aut šerne*nė* dalies kuao. bet daugiau
siai kairėj pusėj; jo* padaro smogę labai netaisę;
yra Silpnas velkantis Jautiasas daugmaž nuo tatai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku*
_ • Inkstų nesveikumą* gali Matvystytl
U‘41 Į pavojinga* komplikacija*, ir jeigu neatbota*. pagimdv* kitas ligas ir komplikaci
ja*. Ar mauai aptlveali ? Ar esFtUtrai sveikas?

Atsisuk tuojaus jeigu esi klspste.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

L*!■«•*, vaistu* iki kolaili Mpaaskaldėti rita knjrrą Ji
pasąliia MM
KasMU ir keip~raM paliudnai irigydytL Atmink. ]a«ta knyg* yra duodama VYSAI DYKA L
Mf * uimokam Ir pačta. Nrarik alkkais ašva verda, pa
varė* ir adraaą aat Ha kuponą ir Mesk Ji mat iendena.

Kuponas dykai putos knygos.

StateMedical Dispensary
150 SO. CLARK ST., arti Madisoa gatves, CHICAGO, ITT
,
valan<lo6: nao 10 rj-to iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatoe geidžiančios gydymo turi atsisuk
ti asabiskai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Neraiyk bet atsilankyk.

Siusk JI teridena.
DR. JOS. LISTER A CO.
L 300, 22 FIFTH AVE_ CHICAGO.
Godotini: A* a»u uiint«re*uotaa juru paatvhmfnul dykai
rtonatn* knyro* Ir norm’iau,
yu* H*iu*tum«t man
vians U tuo knyntu

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS^™™?

Varde* ir pavardė......... .................... . ......................................

Rita* aaotirdM paaioliaima* yraatriraa via*
kana praleidę daili piaift aat daktaru h
*■^*1 *•
■••d"* ir maae aoni yra parėdyti riaiam. Ltiem* riooaAat*, kwia karo fy.
4*^ da4imtt«ma ar daa/iau daktaru ba Jekio paniekime, kad a* taria riaaiatUi bodą kariue
ari tikrai įlydau.

N«m»kM ui cydymą b« nnidas — meUk ui tikrą lAfytfymą.
Al tikrai ilfydaa lifaa akilrio, plaučiu, kepeaą ir lakatu. Beria ir labai utaediataa.

Slaptu Vjn| LIįh

ID5HARTMANN!
KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT: 4
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
aŠ pagelbėsiu! nes esu senas daktaras,plfįstu ligas ir tinau kokie vaistai ge

musų

riau pagelbsti TYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad s* daug sergančių perieidilu ir
tariu didelį pasisekimų, geresnį ne kaip koks kitas New Torko daktaras. Ai esu pa
airyię* sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, Žmogus yra nelaimingas, • kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
sekmingai išgydyti teip kaip ai daranj Ir pačią gydynlą paveikslai Ir žodžiai dėkingumo lludUa:
Tegul bus pagarbintas, Jfizus
Guod. Dr. Bart
Malonus ' Dr. HartKristus!
manul
manai:
Esu labai dėkinŠirdingai dėkavoj u Dr. įtartR
Su džiaugsmu priI manul ui iAgydymj ligos skaudėB8“ ui *eru eT
siunčiu savo paveikIR duoles, kurios man
T"'*' / jimo po kratine, sunkaus kvėpsslą Ir didelį dėkinguTįf pagelbėjo nuo už- vjdMK Jy mę už išgydymą mavima, iirdies ligos, nes nors kiti
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar- VflBUr j aikrečiamoa, ligos, V^***>/ -B° vydurių ligos, iSnesrrus penkiolikę
\
latanų Institutas tik sunkiai uir
bėrimo kūno, blogo
dirbtus mano pinigus viljo; bet(
dienįj pavartojau
kraujo, sutinimo ir
Drž Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
ff9 ir jku jaučiuosi gogas; tai pris]
Yni. Labai dėkin skaudėjimo blauzdose. Dar kartę
sakau, nemažai esu dėkingas už
talpvti. AN j
gas už gera daktaravims.
D. POPOVIČE, Model Fa$n, Pa sveikatą. Jęs. Turkeviče, 695 Sher
idan Road Canal, Wilmette, I1L
sekai], Philadelphia, Pa..

Čia viriu] kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau) taip ir Tau skaitytojau galiu
padaryti kaip ir kitiems.

Namine Mokykla
Gramatika angliško kalbos
mokintis be mokintojo (ap
daryta) . ......... _...........$1.00
Valkų 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.

P. Mikolainfs,
Box 02.

New York City

FREIHEIT TURNER HALI
jaujai pertaisyta, išpuošta nau
jomis dekoracijomis; įtaisytas pui
kus apšvietimas. Išrandavojama
pigiai paprastiems* ir nedėldienių
vakarams: baliams, teatrams, su
sirinkimams, partijoms etc. No
rinti užimti svetainę parankioms
dienoms, malonės tuojau kreiptis
prie naujo Avinioko.

H. Meisterheim

SERGĖKIS nuo Nsw Torko didžiausio humbuko ,,Insttt«k/*, kuris garsina mirusį daktarę su rabino „jermulka” ant
galvos, kaipo gy vę daktarę ir buk gydęs ligonius. Tas žtdelis jau leii metai kaip numiręs Ir todėl negali sergančių gydyti.
Tę numirėlį reklamuoja, buk jis paraięs knygelę „Vadovę į Hgę” (žinoma, ir į kiienių), tai ir neteisybe. Ta knygelė ilpertta daug vėliaus po smertiee ano rabino, kuri apart ii kitų, paskutine dalis iivogta, perspaudinta ii kunigo Geručio knygos
„Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalina tikėti!

Kad sergi, tai ai een daktaras, ir vietoje kur kktasr. kreipkis prie manęs, ai duosiu vaistas ano blle ligos ir
pamokinimas kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar paraiyk pas mane prigimtoj kalbą).
RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR. F. HARTMANNę
OFISO VALANDOS- kasdien nuo HAkl 5.po plot.

231Ea,tlNEWYORKCITY, N.Y.

Nodėliomis 10 iki 1 p. p.

Vakarais Panedėlyj ir Pėdnyčioj nuo 7 iki 8.

PlasčiųLigos.

Tel. Y arda 3790

Jeigu nori kad tavo Biznis pasigerintu, tai apslgarslnk Lietuvoje

Kraujo Užnuodyjinas

Deanlys. Broačytas ir kito* platotių ligos tikrai išgoma mano vibuauM* širdie* ligo*.

Ir viso* odos ligos, kaip ra pač

(Ištyrimas Dykai.)
AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS

ChiMgo,

VetandMi Nuo • ryte Iki • vakaro, NoStilosraaMl ryte HU4 pa ptet.

Dr. O. C. MEINE

Dr. J. KULIS
Gydtoja* Ir Chirurgas

3255 S. Halsted St.

Chicago, Di.

PRIĖMIMO VALANDOS: T
Nuo 9 ryto Iki lt; Sikifiv*k*'ė
Nedšl.: auoS Iki lt po pat; n<*o 4 ikit rak,

VYRAM Tinai

LIOOSO ĮIŽERBIMO MVZt.rt
Mokslink* Žiii{ei<liiaii.Žiwjtardilyte

IDĖJINIS DYKAI

------"Y Mes ė*vn balslngat ir jdcmiai as^
tverti. Vyt*!, tlml
auilankyktt J Kitą
stebėtina lianas 1Aįbristo Mw«Jų.
f-------------------------------- Šimtai Intereauo-

dM^

ka* gali būt matyt*

GALERIJOJ
MOKSLO

vL
W /

aaar HarrUoe SL
Žingeidumai Patologų©*
Žingeidus O*t*ologųo*
Žingaid jomu v.vmabavisrt. Organą

Tirtnek pradžia ir iaerivy
Rasos ano Lopszio iki Jral
•tamsa Gamtos. Žin^eidu
kumaa.
Tirinek i n tėkmė Ilgo* ir paleistuvyste*, per
statyta* gyvo didumo figuroas. sveikaosa ir
ligotuose padėjimuose. Lavų* Hzrodiaetoja*
at*ak i neja visokiu* klausymu*. Didžiausia
proga tavo gyvenime.
INŽENGA DYKAI

UUOU ULERJA MOKSLO
>44 So. State St. CHICAGO, ILL.
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344 SO. STATE ST.
CHICAGO. ILL.

3417-21 So. Halsted Str.
■

Motini Ligų.
y-A-f

ritydeau ^raitai, tikrai ir au pOaa
alaptyba. Narrq auailpaiftaiaa,
aupuoHnma araikatea. tadymaa
■tipryWa. aaM<iaaaa krauje, uk-

t_

t

J*ū«i< pavydai
itnofauskanorrefe

IT

IMK
H.
k-V

M

V

I

-

,

kam ir sehtaočiatn
»tOTJ)e- Oblror<i».

koa operacijoi,

žingeidumai, keis-,
lomai, miliinUkuBmi T’->PK1 plhtM
isloriSka* sanriukis kuris niskad

dykai šiam krašte.
Esi užprašomas tirin&i Dnoatebumns Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos U PatboltogSJo*.
t t ii i-r t—r*— Inkvislcija. Vata**** Oadsrtja.
Paveikslai taskMaria U Pagarsejaaia Aarnain,
INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INZENGIMO MUZEJUS
MOZSLliKU Ž1KEIDUM*
•SOSO. CLARK ST.

