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mai neužganėdinti, randas nors dar vasarą galutinai nuraminti Koreą. gubernijos — u berželio.
labiau siustų, nors dar daugiau Ar jie savo viltyse ne apsiriks, ne
Antroji žemės licitacija Vil
pristatytų kalėjimų ir kartuvių, il žinia. Maištai tie juk traukiasi niaus
gubernijos žemėms pas
' JUNGTINES VALSTIJOS.
gam laikui žmonių negali nura nuo karo su Maskolija, nuo kada kirta 26 berželio dieną; Kauno ir
Denvere atsibuvo generališkoji minti, nes tam reikia ištikro žmo Korea pateko į japoniccių rankas. Gardino gubernijos — 27 d. ber
demokratų partijos konvencija, ku nėms gerą daryti, o to. įgavę vėl
Japonijoj pasitraukė nuo vietų želio.
|
rioje likosi galutifižNjšrinkti kan daugiau galės biurokratai ir ca ministerija. Ar naujoji ves krašto
Neseniai Vilniaus miesto valdy
didatai partijos ateinantiems rinki ras nehroka, ar gal nė nenori da politiką kitu keliu, teipgi nežinia.
ba buvo nutarusi sumažinti duo
mams. Kandidatu ant prezidento ryti. . Juk šiądien, jeigu valdžiai
nos kainą.
Dabar duonkepiai
išrinko Brianą, kuris jau kelis gerai, tai žmonėms blogai, jeigu
kreipėsi į miesto valdibą, įprašy
kartus buvo kandidatu, bet jo žmonėms geriau, tai randui ir ca
dami nemažinti duonos kainos,
neišrinko. Ar šiuoni kartu jam rui blogiau. Sutaikyti žtupnių rei- j
nes miltai vėl esą pabrangę. N’ilpasiseks geriau, pirm laiko nega kalus* su biurokratų sau valia nė
niuje už svarą juodosios duonos
jokiu
budu
negalima
;
čia
turi
ar
lima įspėti.
IS V ILNIAUS.
JjCcsutikimai Amerikos su \ cne- viena,’ ar kita pusė nusilenkti, turi
mokėjo 3*4 kap., o pusbaltės 4’4
Šiomis dienomis iš Vilniaus ka- kap. Dabar bus Fa ^aPzuelės respublika dar neišdilo. šiuo tuo užsiganėdinti. Bet Mas
sva
Dipliomatiškiejie susinėsimai dar koli joj žmonės - teip supančioti, Įejimo nugabęs į Peterburgą D. rą brangiau mokama.
I - •
vis pertraukti. Augščiausiasis Ve- kaip niekur kitur, jie neturi nieko >rederą, kurs yra kaltinamas: už
pasikėsinimą
ant
nrinisterių
pirmi

Privatinėje Paulauskio gimnazi
nczuėlės teismas uždėjo bausmę 5 išsižadėti, jie neturi nė ką žudyti,
milijonų doliarių ant susitvėrusios nes veik viskam jiems uždrausta, ninko Stolypino, kada jo vasarna joje su teisėmis penktadienį prieš
iš amerikoniškų kapitalistų Asfalto jiems leista vien valdžiai tarnauti, myje buvo mesta bomba; už pri Sekmines buvo egzaminai 4 kliakompanijos. Už tą kompaniją sto nors iš jos naudos negali sulaukti. klausymą prie maksimalistų par sos mokinių. Iš 22 mokiųjų mi
ja Amerika ir dėl jos užgftnė ne 1 okios sanlygos todėl negali ilgai tijos; už ginkluotą užpuolimą Pe nisterijos deputatai “papjbęė" 18!
trauktiesi, jos niekada žmonių ne terburge spalių 14 d. ant Peter Privatinių mokyklų ]>erseUiujimas
sutikimai.
burgo muitinės iždininko padėjė- aiškus.
H Terp Amerikoniškųjų kareivių nuramys. I
jo
kada bui-o iš jo atimta 400000
ant Filipinų salų siaučią cholera,
Teisybė, kartuvėms randui pasi
bet dabar, kaip garsina laikraščiai, sekė žmonės šiek tiek nutildyti, rub., ir už vedimą streikų PagiIS KAUNO.
liga eina silpnyn, ją pasisekė ap- bet ne visur. Smarkiausiai žmonės nų gelzkelio tarnaujančių \ ihiiuKauno gubernatorius išsiuntinėjęs
hibežiuoti, neišleisti iš provincijos ir dabar nerimauja ant Kaukazo. jc.
policijai
pahopimą konfiskuoti tas
Čia visur pilna kalnuose ginkluotų
Panyasman.
Srederą veža Peterburgan; jo
žmonių, jie nesidrovi užpuldinėti bylą nagrinės berželio 25 d Pe-I knygas, kurios pirm buvo leidžia
PIETINE AMERIKA.
ant valdininkų ir rando pinigvnų terburgo karo apskričio teismas. mos pardavinėti, o dabar vyriau
sios knygų leidimo valdybos yra
Pietinėj Amerikoj, respublikoj net teip dideliuose miestuose kaip
Paraguay užgimė revoliucija. Mie litlis; nudeda caro tarnus. Ran
fiegužės 24 d. Vilniaus teismo uždraustos.
ste Asuncion ant gaviu kelias die das tuos būrius laiko plėšikais; bet runiai patvirtino mėnesinio lenku1
Gegužės 15 dieną Kaune buvo
nas traukėsi mūšiai, kuriuose pra nors tai butų ir plėšikai, bet ir laikraščio “Pobudka" pirmo nužuvo ne mažai žmonių. Skaitlių jie galėjo’ susiorganizuoti tik pro- ’»eno konf.skavimą. Atsakomasis nagrinėta byla Kuprėno, Plėtos ir
vien užmuštų paduoda su viršum testavimui prieš netikusį valdymo redaktorius, Leonas Pctrovskis, pa Tvarskos, Ukmergės pav. taikin
tojų, kurie gyrėsi, jog anie visus
>nt 500 vv ų. Revdiucijonieriai būdą.
Kiekvienai organizacijai trauktas atsakomi bėn.
*
žmonės taikiną ir darą tvarką. Ne
vienok paėmė viršų, jie išvertė se turi žmonės pritarti, kitaip negali
nąjį randą. Respublikos preziden ma juk žmonių pulkan sutraukti.
Gubernatorių, leido AnUnuj vienam ji^ paliepę susitaikinti ir,
tu pagarsino buvusį jos vice-pre- Jeigu randui ilgai nepasiseks nu Daugėlai \ ilnnije leisti naują len žinoma, ėmė už savo darbą pini
zidentą Dr. Naveiro. Buvę mini- raminti Kaukazo, jo paveikslą seks kų kalboje dienraštį “l’rzegląd gus kaip nuo vienos, taip ir nuo
kitos pusės, ir tuos pinigus pas
steriai pasislėj* svetimose ambasa vėl ir kiti kraštai. Riaušės gims \i uenski".
kui ant vakaruškų prakerdavę.
dose. kur jų revoįiucijonieriai ne iš naujo r teip bus tol, kol žmo
gali pasiekti.
nes ant rando ne paims viršų.
Senovės kapus kasinėti leido šį Buvo tai kaimo jauni vaikinai, ku
Londono laikraštis “Cbronicle" met ciecoriaus archeologiškoji ko rie, turėdami revolverius, siautė
MASKC)LIJA.
praneša, jog dar didesniam susiar misija mokslininkui L. Krzyvickui revoliucijos laiku, kaip mokėjo,
Maskoliškoji durna ir viešpaty tinimui Maskolijos su Anglija, po visą Kauno guberniją ir V. lapkričio 15 dieną 1906 m. šie
vyrukai buvo užpuolę ant Viktoro
stės tąkyba negalėjo susitaikyti caras rengiasi keliauti dar šią va Nagevičiui Telšių paviete.
Voitkevičiaus, buvusio kun. Ra
biudžete- reikaluos?, todėl jis ne sarą i Angliją.
T
dvilos
medsargio ir gyvenusio
užtvirtintas. Tokiu budu randas
Karo teismas ketino berželio 3
Kadangi vienok jau pirmutinis
turės pasinaudoti iš biudžeto .perei susitikimas Revelyj Anglijos kara d. Vilniuje teisti Lapicką ir ki į viensėdijoj Juodginuose, Taujė
tų metų. \ iešpatystės taryba pe liaus su Maskolijos caru pakėlė ms uz ginklų gabenimą per sieną. nų valsčiaus. Užpuolimą* buvo
reitą saulaitę paskyrė 10 milijonų dar labiaus \\>kietijos neužsitikėDėl neatvykimo liudininkų, teis daromas tuo tiksln, kad nuo Voit
kevičiaus atimti šaudyklę, revoL
rublių dirbdinimui naujų kariškų jmą, tai neramumui vokiečių caras mas tolimesniam laikui atidėtas.
verį ir patronus. Prie šio dar
jų laivų, bet durna viešpajystės ta mano ant jūrių susitikti su Vo
rybos užgėrimą atmetė. Taigi ir kietijos ciecoriu ir apkalbėti bent
Iš ministerijos yra įsakymas, bo buk apkaltinamuosius prikal
tame randas galės naudotiesi iš bėgančius) politiškus abiejų kraštų kiek tik galima, varžyti įsteigimą bėję du ūkininku, Vincat Kieta ir
pernykščio biudžeto. Pernai gi dir prietikius.
pnvatiskų mokyklų.
Vakarinių Justinas Sadaunikas. Anuos trįs
bimui naujų kariškų laivų buvo pakursų mergaitėms, kurių kunigas vyrus buvo paskirtas ginti Kau
g skirta 36 milijonai rublių. Tokiu
Kukta yra prašęs, neleido. Lei no a dvok. Samojauskas, o Sada li
PERSIJA.
budu randas, turėdamas tiesą nau
5 d. liepos Persijos sostapilėj. do tik "vakarines lekcijas” prie niuką ir Kielį gynė adv. Jonas Vi
Tvarstai pasisekė dar
dotiesi iš didesnių kreditų, gali Teherane, kazokai vėl apsistojo esamosios jau lietuvių dvikliasi- leišis.
prieš
teismą
išbėgti. Kiti du, Kuiš durnos užgyrimų nieko nedary prie angliškos ambasados.
Mat nės mokyklos.
prėnas
ir
Pieta,
liko nubausti kati ir ištikro jam ne užgyrimui biu šachas kazokų pulkininką paskyrė
torgon
5
metams,
o abudu ūkinin
džeto reikalinga durna, bet ji jam neaprubežiuotu valdonu savo so
E. Mancevičius. mirdamas, pas
reikalinga vien išgavimui užrube- stapilėj, tai jis ir elgiasi teip, kaip kyrė 50000 rub. stipendijoms, ku ku liko pateisinti
Gegužės 16 d. dieną buvo nagri
žinės paskolos, kadangi be durnos jam patinka. Dabar mat nori su riomis galės naudoties vidurinių
pritarimo • jau užrubežių bankie- imti pasislėpusius angliškoj amba
mokyklų mokiniai. nėjama byla baigusio technikos
riai caro randui neskolina pinigų. sadoj revoliucijonierius, o angliš V ilniaus ir V aršavos apygardose. mokyklą Vilniuje, Jono LaskausRods galėtų dar randas ir be dū koj ambasadoj pasislėpė svarbiau- Apšvietimo ministerija stisfa'rstė kio. Kaltinamas buvo už prakal
mos užtraukti paskolą namieje. siejie. Anglijos ambasadorius ša tuos pinigus tokiu budu: 20000 bas Kovarske, boto buvo policijos
bet kad čia pinigų nėra, didžtur chui padavė protestą prieš priešin rub. paskyrė V aršavos mokslo liudininkų nurodoma, kad neva jis
čiai savo pinigus suirutės laikuose gą terptautiškoms teisėms kazo apygardoje įtaisyti stipendijoms ranką pridėjęs prie užmušimo
perkėlė j užrubežinius bankus, tai kų pasielgimą ir pareikalavo, kad augstosiose ‘ mokyklose; stipendį- uriadninko Kovarsko ir antstolio
maža viltis,kad randas rastų na Teherano gubernatorius, pilname jomis galės naudoties studentai iš Orlovo. Nubaustas tvirtovėn ant
mieje tiek pinigų, kiek jų reikia unifonne ateitų pas jį persiprašy vasaros vakarų krašto (Lietuvos). pusantrų metų. Gynė VL Sta
uždengimui iždo
nepritekliaus. ti ir kazokus paimtų nuo angliš 30000 rub. gavo Vilniaus mokslo siu skis.
Gegužės 17 dieną buvo klauso
Ant galo kiekviena nauja paskola, kosios ambasados. Gubernatorius apygarda.
ma
byla Stanislovo ir jo sunaus
ar ji užtraukta namieje. ar .ižru- prisakė Teherane uždaryti visas
bežiuose, mažina Maskolijos kre pardavinės. Maskoliškasis bankas
Ministerių taryba, gegužės 27 Antano Didžiulių, kaltinamų už
ditą, o ji ir teip skolose paskendu nuo visų prąmonininkų pareikala d., nagrinėjo kražiečių reikalavimą, prakalbas Andriuoniškyje ir Vė
si. Juo skolos didesnės, juo dau vo sugrąžinimo pinigų.
sugrąžinti jiems Kražių (Raseinių sintuose. Gynė adv. Vrublcvskis
giau rėkia palukenoms mokėti;
Prisakius šachui, Teherane ir pav.) buvusios bažnyčios žemę, iš Vilniaus. Abudu kaltinamuoju
didelę surinkimų dalį reikia ap kituose miestuose be teismo karia 1902 metuose nuo jų atimtą ir pasmerkė ^trėmimu Sibiran.
versti vien palukenoms, pakėlimui paimtus revoliucijonierius. Mieste pavestą V iekšnių stačiatikių cerk
(Iš “V. 2.")
krašto lieka vis mažiau pinigų. Hemadau likosi kareiviu persirė vei valdyti.
Ministerių taryba
£ Maskolija. vietoj kilti ekonomiškai, dęs pagautas vienas iš svarbesnių nusprendė varą melsti, idant leistų
Kauno gubernatorius aplinkra
puola vis žemyn. Iždo surinkimai revoliucijonierių vadovų, Soj-Ed- tą žemės gabalą kražiečiams su ščiu įsake policijos viršininkams
mažinasi, žmonės puola vis į di Chemal. Jį nugabeno į Teheraną, gražinti ir , Viekšnių stačiatikių konfiskuoti visas rusisLas knyge
desnį vargą. Iš suvargusių žmo kur jis, be abejonės, bus pakartas. cerkvei į jos vietą pavesti Papylės les išleidimo: “Molodaja Rossija",
nių nesiduoda mokesčiais daugiau
Ši rase šacho kareiviai paėmė vandens malūną, valstybes iždui “Novoje Tovariščestvo", “Donsurinkti. Tokiose sanlygose caro viršų ant revoliucijonierių, bet prigulinti.
skaja Reč" ir kitų tokių bendro
randui nclengia gaut naują pasko Tabrise dar ant gatvių traukiasi
vių, nes tos bendrovės esančios
lą pžrubežiuose, o jau be pritari kruvini mūšiai. Nuolatai atsitin
Rusų komisijonerių artelė nese visos uždengtos.
mo* tautos atstovų nieks neduoda ka kruvini susifėmimai visoj šiau niai susitvėrė Vilniuje,.s į kurią
(Iš “V.")
nė ant didžiausių palukenų. Ca rinėj Persijoj. Katra pusė ga prisidėję esą keletas lietuvių. Arte-,
ras ant sosto lakosi vien su kariu- lutinai paims viršų, dar dabar ne lė suteikianti pirkėjams ir parda
I§ SVEKŠNŲ,
ntenės pagelba. bet ir kariumenė galima įspėti.
Terp gyventojų vėjams reikalingų žinių, kur kas
Kauno gųb.
ne visada bus ištikima, nes karei vienok skaitlius pritarėjų šachui, geriau pirkties, ar parduoti. Kai
viai juk renkasi iš tų pačių val dėl jo žiaurių padavadijimų, ma kurie daiktai, ypač kai kurių fa
Švėkšnos parapijinė dvikliasė
džios suvaržytų gyventojų. Sostas žinasi ; dabar svarbiausiais jo pa brikų siuvamosios mašinos, gali mokykla yra įsteigta vietinio kle
gali griūti, o tąsyk tauta gali at laikytojais yra maskoliškiejie ka ma per juos pigian nusipirkti.
bono, kun. Maciejovskio. Jis sa
mesti be jos pritarimo valdžios už zokai.
vo pinigais ir namą mokyklai iš
trauktas skolas. To ir bijosi užru
senosios
bažnyčios medžiagos yra
Vilniaus 2emės Banke pirmoji
t ■*.
bežių piniguočiai ir be durnos pi
pastatęs.
Mokyklos namas turi
užstatytoj ų namų licitacija jau
. KOREA.
arti
13
šešpėdžių
sieksnių ilgio ir
nigų ne skolina.
Korėjoj ramumo dar vis nėra. pasibaigė. Antroji bus berželio
Ynom tarpu tikros tvarkos ir Gyventojai dar vis priešinasi Ja mėnesio gale. Tuojau po Sekmi apie 8 šešp. sieksnius pločio; ir
, ramumo Maskoli joj visgi nėra. ponijos įstatytai valdžiai. Mūšiai nių prasidės užstatytosios žemės apie 10 pėdų augsčio.
Mokyklos kambarys 1 žinia per
Randui neva pasisekė ant žmonių nuolatąi atsitinka terp sukilėlių ir Hcitacija.
Vilniaus
gubernijos
viršų paimti, bėt toks ramumas ne Japonijos kariumenės ir jos suor paskolintųjų ūkių ir dvarų parda dėm visą penkių sieksniu ilgio na
gali ilgai trauktiesi, kol tauta gy ganizuotų policistų.
Kas dieną vimas paskirtas 3 ir 5 berželio mo galą. 10 didelių, langų duoda
vuoja; toks ramumas yra ta kapų užmuša vidutiniškai po 30 revoliu dieną; Kauno gubernijos — 4, 5, mokyklai gana <4*ug * šviesos;
ramumu. Kol žmonių reikalavi cijonierių. Japonicčiai tikisi ii* 10 ir u berželio dieną; Gardino klauptas geros. Kitas namo ga

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IŠ LIETUVOS.

las per pusę perdalintas: nuo
fronto kambaryje, paskirtomis va
landomis mergaitės, lankančios
mokyklą, yra mokomos siuvimo
ir nėrimo.
\ iršui namo yra keturi kam lia
nai vaikams, kurie, negalėdami
iš namų ateiti mokyklon, gali čiapat gyventi, ir už tai moka 2 rub.
metams.
Už mokslą mokykloje kiekvie
nas turi mokėti 4 rublius metams,
o už siuvimo ir nėrimo mokslą
šįmet yra paskirta mokėti po 5
rublius. Šįmet mokyklą lankė arti
80 bernaičių ir mergaičių.
Kas trūksta prie mokytojų al
gos nuo surenkamų už mokslą pi
nigų, užmoka klebonas. Klebonas
ir kitus mokyklos reikalus savo
pinigais aprūpina. Šių metų kovo
mėnesyje, jier parapijos sueigą.vie
nu balsu nutarta atmokėti klelonui arti dviejų tūkstančių rublių,
kuriuos jis buvo įdėjęs prie mo
kyklos namo statymo.

(Ii “V. 2”)

I§ PANEVĖŽIO.
Dvarininkų arklių buvo pa
rodoj
apie
40,
iš
ku
rių aukso medalius gavo 7.
Buvo dalijama sidabro, žalvario
medaliai, pagyrimai ;• apie tai čio
nai ir toliau neminėsiu, nes svar
besnis auksas. Kai kurių arklių
kaina buvo 400—550—700 rub.
Ūkininkų arklių buvo tik 16;
jiems, vieton medalių, davė pini
gais ir pagyrimo lakštus; vienam
15 rub., kitiems po 10 ir po 5
rub.; išviso už 13 arklių — 100
rub. Norėdami juos labiau pri
traukti prie parodos, įsakė atvesti
tuos arklius kitais metais. Vie
nam pasakė: “Tau paskyrėme 20
rub., iš kurių 10 rub. dabar gau
ni, o JO gausi, atvedęs arklį ki
tais metais". Jas pats buvo pa
sakyta kitam, gavusiam 5 rub.
Iš arklių labiau giriama “Arden"
veislė, kuri reikia išplatinti, kaipo
naudingesnė už kitas.
Karvių, jaučių buvo Itolandų
veislės:
Dv. Venclavovičiaus 12, aukso
meti, gauta 7. Kaina jauč. ! met.
4 mėn. 800 rub.
Dv. Meistavičiaus teliukų 4.
Kaina tel. 3 mėn. — 2)4 mėn. po
70 rub.
Gr. Keizerlingo 14, aukso med.
gauta 2. Kaina jauč. 10 mėn.
250 rub., 1’4 met. 400 rub.
Gubemat. Veriovkino 3, aukso
med. gauta 1. Kaina 4 metų 600
rub., 2 metų 300 rub.
Dv. Kozakauskių 14, aukso
meti, gauta I.
Dv. Karpio 9, aukso med. gau
ta 1. Kaina 1 m. 1 mėn. 400 rub.,
8 mėn. 200 rub. •
Rosako “Algau", Bavarijos vei
slės, u.
Dv. Venclavičiaus 12, aukso
med. gauta 4.
Veislė “Szvyc”
(Šveicarija).
Vienas jo jautis,
perrfiu pirktas Šveicarijoj už
1200 rub.
Dv. Komaro (Szvyc) 7, auk
so med. gauta 1. Kaina 4 mėn.
1-20 rub.
Dar kiekvienas dvarininkas ga
vo po 11)4 rub. taniams dovanų.
Per licitaciją vienam jaučiui
(1 metų ir kelių mėnesių) įvarė
ligi 783 rub. Ūkininkų buvo tik
viena karvė, kuri jam duodanti li
gi 6 gorčių pieno; kilusi iš
Szvyc veislės; gavo žalvario medalį.
_
Iš karvių geriausios esančios’
“Szvyc" ir “Algau".
Olandų
veislė negera dėlto, kad jų pie
nas mažai grietinės teturi.
Avįs. Buvo 3 kurdiukės (Ro
sako) sunkiomis uodegomis, ku
riose esama po 200 svarų taukų
ir 3 “Oxford" Venclavavičiaus,]
gana didelės, už kurių gerą vilną |
ir mėsą brangiai moka (sidabro
med.). Buvo 5 narvos (klėtkos)
vištų; minoriškos gavo aukso me
dalį. Buvo kalakutas ir trįs Su
neš. ...
Baltosios anglų veislės kiaulių
pristatyta parodon vien tik dvar
Venclavavičiaus apie 10 ir tik vie
na grapienės K. Venclavavičienės,
kiaulės gavo du aukso medaliu.
Kaina 3)4 mėn. — 35 rub.,
4% mėn- — 50 ru b. Viena kiau
lė 2 met. 11 mėn. pirkta pernai
už 300 rub., kurios paršai 6 san-

deliais plotais, ar mažesniais, kiek
Utip kalbėjo Venclavavičienė.
vaičių parduodami po 4 ’ rub. kas panorėtų valakų, arba dešim
Buvo daug plūgų (6 rub. — tinių pirkti. Parduodąs su banko
30 rub. — 46 rub.), žolei, javams skola ant išmokėjimo per kiek me
p’auti mašinų (130—190 rub.), tų. Kad galėtų žmonės geriau
torelkinių
akėčių,
amerikiečių susieiti su juomi, susikalbėti, jis
plunksninių akėčių, kuliamų nia apsigyvenęs Panevėžyje iki liepos
cinų (viena garinė), grūdams va mėnesiui, daryti sąkalbos raštus
lyti mašinų (arpų), mineralinėms su pirkėjais su notarijiniais' užtvir
trąšoms ir grūdams sėti mašinų tinimais. Gera proga žmonėms
'J 45 l(>5 rub.), geležinių grėb lengvu budu nusipirkti žemės. Su
ly/20 ligi 100 rub.), piuklas ge mažu pinigu galima pirkti ir gy
ležiai piauti (30 rub.). dezinfek vendamas, mokėties, kaip ikišiol
cijai ir baltimui vaismedžių (59 mokasi valstiečiai už padalytąją
—65—19 rub.), separatoris, ir žemę “vikupą".
Bet mažai kas težino tokias ži
tt. Buvo karietų, pakinkų. Gavo
nias,
nes iš valstiečių retas tetėpo aukso medalį Koriavinas iš
mija
prilipytuosius
popierius.
Rusijos, nežinomi meistrai iš Ry
Lairaščittose
toksai
skelbimas
jei
gos už karietas; toliau, už pakin
klis, grindis, separatorių “Alfą", gu ir tilpo, tai tik rusiškuose. Į
plytoms ir stogadengtėms dirbti lietuviškus .Sobolevas, turbut, nemašina (75 rub.), Zavadzkis už Įpadavė, o ir tuos musų valstiečiai
kaip ir • neskaito, todėl męs tan
plugus ir dar gal koks vienas.
kiai
ir pražiopsome kokį gerą
Jautiškas parodos skyrius. Bu
mums
atsitikimą.
Kitautis pa
vo gražių vilnų bei linų audeklų,
gauna
iš
po
musų
nosies gerą
issiutų-israsytų kilimų, mezginių,
kąsnį.
Sobolevas,
matyt,
nori, kad
skarų, aprusų. Paskirta tik du
čionykščiai
žmonės
pasinaudotų
jo
aukso medaliu: vienai mergaitei
Panevėžio parapijos, Kudlų sod., dvarais, prisipirktų, prasiplatintų
kitai Skapiškio parapijos; pini suspaustiejie su ganyklomis, su
gais po 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rub. mišku.
Mes dejuojame,
dūsaujame,
išdalyta to skyriaus moterims apie
kaip
broliai
dalijasi,
plėšosi
j šmo
600 rub. Dar buvo Zikaro, kaipo
telius
nedidelį
po
tėvų
palikusios
skobėjo (skulptorio), — “Skaus
mas , 2 portretu, kaipo tapytojo žemės gabalėlį, o atsitikus progai
Petriukas ir "Piešinys anglių daugiau prisipirkti — snaudžiame.
Žemaitė
iš noturos"; gavo 15 rub.
(Iš
“
V.
2
”
)
Iš javų buvo tik vasarinių kvie
čių ir ketveriopų bulvių dvar.
IS ROZALIMO,
.Malinauskio.
Už bulves prof.
Panevėžio pav.
Vilmano gautas aukso medalis.
Gegužės 27 d. sudegė zakristijono
Dar buvo gražių išdirbinių:
ir bažnytinės skalbėjos gyvenimais.
skrynelių,
dubenėlių
(torelių)
Zakristijonas šildė vašką žvakėms
\ aršavos nebylių, sėklų rinkiniai,
lieti, Vaikas užsidegė ir liepsna
vyno, fotografijų ir šiaip jau maž
puolė iš kamino per duris, prisi
možių. Mačiau taip pat prietaisus
riko vertikliai liepsną, nuo vor-/
bevieliui (be dratų) teMfcrafui.
rinklių liepsna į šiaudinį stogą
Keiki# pažymėti, kad parašai įkibo. Sudegė skalbėjos ir zakri
visur buvo vien lenkiškai, vien ru stijono gėribė ir parapijos namai..
siškai, arba perpus maišyti. Pa
Vortinkliai neturto, bet sykiu
stebėjau tik vieną lietuvišką para nešvarumo ženklas. Juos išvalius,
šą: ant lentos’avių "Oxford”.
ir atsargiau ir švariau yra.
Visų kalbama, kad šimet paro
T. A.
da menkesnė buvusi už pernykštę.
(Iš ‘V. 2.)
Panda prasidėjo gegužės 25
d., sekmadienį po 12 vai. Karei
SMILGIŲ,
vių orkestrą užgriežė rusų tautos
Panevėžio pavieto.
himną, visi sustojo, nusiėmė ke
Gegužės 19 d. tuoj po piet už
pures. Apie 6 vai. vakare dvari
traukė
ant musų didelė audra. De
ninkas Ivanavičius perskaitė lietubesiai
ritosi
nuo Rozalino Pušalo' iškai pranešimą apie ūkio rate
tan.
Ištiko
kart
ir kruša, apimda
lius. Ispradžios nurodė, kad vi
ma
savimi
2
lig
3
viorstų. Iškritę
siems esą sunku, kad tarp dvari
'ledai
buvo
valakiško
riešučio di
ninkų ir ūkininkų nebesą vieny
dumo.
2emė
nuo
jų,
jau audrai
bės. “Vienykimės!” — sako. To
pasibaigus,
kokį
^pusvalandį
balta
liau nurodė ūkio ratelių naudingu
vo.
Patvoriuose
tokių
ledų
pusnįs
mą, paminėjo, kaipti pavyzdį, Poznaniaus, Galicijos, čekų ūkinin lig vakarui gulėjo.
Daugybę daržinių ta audra ap
kų susidraugavmus, jų naudą,
narių skaičių. Priminė vieną Bel vertė, langų išdaužė, žieminius
gijos darbininkų sąjungą, kuri javus kai kur tiesiok su žeme su
prasidėjusi
sisidraugavimu 80 maišė. Deltos priežasties vasaro
žmonių, o šiandien užaugusi į 24 jaus sėjimas labai pavėlavo musų
tukst. narių ir parduodanti kas krašte; kol atsės, krušos ir audros
dien po 25 tūkstančius kepalėlių sunaikytus laukus, prieis ir sekmi
duonos. Į galą pasakė, kad lie nės.
K. Morauckas.
tuvių laikraščiai užsiėmę kursty
(
“
V.
2.")
mais, o vienas iš jų dagi parašęs,
kad žmonės saugotųsi tokių drau
Iš JOSVAINIŲ,
gijėlių. Taip pat pasakė. “NeKauno pav.
mislykit, kad tik ponai, kaipo labiaus apsišvietę, galės prigulėti
Aludės pas mumis visados pil
prie draugijų, — galės ir ūkinin nos, gerėjai eina su nuplyšusioms
kai". Užbaigė tuo, kad Panevė rudinėmis, o aludininkai — po
žio valsčiaus ūkininkai užsirašytų nais. Bemažko višos aludės turi
pas jį ant prašymo į gubernatorių, savo kasdieninius "abonentus",
kad leistų įsteigti Panevėžyje ūkio nuolatinius lankytojus, kurie pa
ratelį.
vakariais ir traukia į “ramiąją
vietelę" pasišnekėti. Tankiai mei
(Iš “V.")
lutės kalbos pasibaigia labai ne
Paroda buvo taip sau. Ponai meilia “tragedija" — uriadninkas
ponams ponus -rodė, ponai raiti net šaudo, kaip tai neperseniai at
jodinėjo, o sodietės su audeklais sitiko: kaip tai neperseniai E. alu
į tolimą kampą nukištos, murmė dėj pradėjo muštis, pasipainiojo
jo, kad nesama teisybės, kad ki uriadninkas ir jį nabagą pradėjo
tas ponas gavo už veršiukus ir bombarduoti buteliais, tada tas iš
vištas po kelioliką dipliomų, o so šovė į duris, bet niekam nekliudė.
dietės arba nieko, arba po kelis Tai mat, Josvainiečiai, prie ko
rublius, o vargo ir išlaidų daugy priveda jūsų didis įsimylėjimas į
bę, kad tai jau paskutinė paroda, alutį ir degtinę!
Kas visubiauriausia, tai girtuo
į kurią atvažiavusios, ir kitais me
kliavimas
musų mergaiči;ų (mat
tais nebevažiuosiančios.
ir
joms
nabagėms
užsinori gyvojo
A. P.
vandens). Nėra nieko biauresnio
Bcjieškant prilipytų pa rori >s kaip matyti pavirtusią viduryje
skelbimų, metėsi į akis popieris ir gatvės girtą moteriškę, o dar lagi prilipytas prie sienos. Žilviu. biaus mergaitę, “Lietuvos 2iedą”,___
"Sobolevas". Skelbiama, kad ge bet Josvainių blondinės ir brune
nerolas Sobolevas norįs išparduo tės vaišina mus tokiais “spekta
ti visus dvarus supirktuosius Pa kliais". ' Taip, neseniai valčiaua
nevėžio pavieto nuo dvarininko teismas nagrinėjo 2 mergaičių by
Juozapo Karpio, tai yra: Klovai lą už koliojimą viena kitos. Buvo
nius, Smilgius ir daug dar ma teisme ir daugybė liudininkių. Po
žesnių dvarų. Norįs parduoti di teismo, pagal senojo papročio, ir

f New York. Cianykščios lai
tiktaį^ tltokiniai rūpinasi lietu* kas apderkė užmuštųjų 1905 m. garsinimo ncprigulms >tė», matyt,
vyst?s dalykais, apie kuriuos jie pavieto viršininko ir dragūnų ka nieko geresnio surasti ne gali, vų dirbtuvės priėmė vėl pirmą
Mat
šaudymai tie vienok kas metą paleistų darbininkų 5000.
skaito laikraščiuose, o ir kunigas pus.
reikalauja
nemažai
aukų,
šįmet
dirbtuvės
turi
skubintiesi
ir
kuo
T. Tomašėvičius laike tikybos lek
(Iš “L.U.”)
greičiausiai
padirbti Amerikai ka
aukų
buvo
mažiau,
bet
visgi
ne

cijų
Įtasakoja.
Kiti
lietuviai
tuo
neatimti.
mažai: šįmet 4 d. liepos užmušta riškąjį laivą “Florida”.
IS MINSKO.
Su laiku viskas mainosi: se neužsiima. I
L—skas.
Policija susekė keletą žmonių, 47 ypatos, o 2330 tapo sužeistų.
iliaus darydavo žmonės ant pačf Philadelphia, Pa.
Darbai
.
*
(Iš
“
V.2.
”
)
kurie
užsiimdavo eksproprijac i jo Kaip tai būt gražu, jeigu ameri
ir
kareivių
užpuolimus,
o
dabar
tos
cmmis sodžiuose. Kada juos norė konai sukaktuves pagarsinimo nc- šiuom kartu eina čia prastai. Dau
norėdami atsilygint, užpuola •
Iš MINTAUJOS.
ta suimti, jie pradėjo šaudyti ir prigulmystės pažymėtų ne šaudy gelis darbininkų išvažinėjo į vakaant žmogelio dėl kelių kapeikų.
Tyku, ramu ir švaru iš pa- sunkiai sužeidė du stražninku.
Paprūsės Jonas.
mais, bet kokiais nors ne jau rinkis Amerikos kraštus, tikėdami
viršiaus
kaip
visuomet.
Visai
žmonijai,
bet nors patiems ame ten greičiau darbą gauti. Dirbtu-"
(Iš
“
L.U.
”
)
(Iš “2.")
taip pkt, kaip prieš dešimtį—dvi
rikonams naudingais darbais. Tą vėse Baldvvin Locomot^e Works
BORISOVO
syk ir žmonėms butų nauda ir dirba rilpaai. Tik Crampo laivų •
IS ŽALIOSIOS VALSČIAUS. dešimtį metų. Nė laikas, nė gy
venimo vllnįs, rodos, nepaliko čia
Vilkaviškio pav.
tiek aukų nereiktų. Nereikia dar dirbtuvėse ant Richmondo dirba
Gegužės 4 d. atsibaldė 7 sar jokios pėdsakos — daugiau kapų,
Minsko gub.
užmiršti, kad ant to pyškinimo ir gerai.
daugiau
kalėjimų,
sargybinių
ir
gybiniai ir 7 kareiviai į Juškų kai
pinigų - milijonai (Johanų išeina.
Borisove yra gera sau jale liemą pas ūkininką Naujoką jieško- kariumertės* — bet tai nežymu, len
f Panama. Prie kasimo Panatuvių. Bet koks jų čia gyveni
dami J. Puskunigio. Apstojo na gva ir nepatėmyti. Gyventojai se
mos
kanalo dirba dabar 21086
mas!
Persekioja juos, kas tik
mus kareiviai, o sargybiniai įėjo niai jau užmiršo ir apie tas au
IŠGRIOVĖ VIADUKT4
darbininkai.
Pargabenti išEuro___
įmanydamas.
Norėčiau būti viį triobas; išgirdo tai miškuose kas jau negyvas ir dar gyvas, ir
Bu
f
falo,
N.
Y.
Dinamitu
pos
darbininkai
vieni
sugrįžo
na
siems lygus. Vienok negaliu lieIŠ KURKLIŲ,
buvusis sargas J. Sabas. Pasiėmęs apie tą vėsulą, ką pralėkdama,
čia likosi išgriautas Litigh Valley mon, kiti iškeliavo į Braziliją ir
Ukmergės pav.
tuvių neužtarti, nepasakyti, ką rešautuvą, išėjo žiūrėt, kas čion per taip smarkiai užgavo 'šalį. Tik
neseniai
pastatytas. Argentiną, kur gavo darbą prie
Skaitant laikraščius, tankiai užgėjau ir girdėjau. Per Velykas viaduktas,
svečiai. Tuoj prišoko sargybiriiai, karčios ašaros draugų, pažįstamų,
Mano,
kad
tai
kerštas
organizuo
 dirbimo naujų gelžkelių. Pana
eini mokytojų skundus apie mažmonių prisirinko pilna' bažnyčia;
atėmė šautuvą ir- paprastu budu ką verkia savųjų, ir tos kapinės
tų
darbininkų,
kadangi
kontraktomos kanalo komisijai atseit vėl
. žinimą jiems ir taip nedidelės al
buvo net stačiatikių ir žydų. Per
sušuko: “rankas augštyn”, tuojau ten už miesto pamiškėje, su dviem
rius
viaduktą
statantis
naudojosi
gaudyti
Amerikoj darbininkus.
gos. Kurkliečiai tame teipos ne
procesiją kasžin kas pradėjo biauapkraustė, bet nieko ypatingo ne sušaudytais, nudžiuvusiais beržais,
vien
iš
rankų
neprigulinčių
į
uni

atsiliko. Taip, per sueigą moky
riai bliauti. Kas tai buvo, lenkai,
rado. Potain padarė kratą na primena aną juodą šmėklą, ką
f Pittsburg, Pa.
Pittsburg
tojui algą numažino ant arti 150
lietuviai, ar kiti kokie, dėl daugu ją darbininkų.
muose ; rado revolverį, 50 patro dar taip neseniai iš čia pasitrau
Coal
Co.
pradėjo
dirbti
Hays
ka
rub. Atvažiavęs naujai paskirtas
mo žmonių negalėjau įspėti. Tanų ir antrą šautuvą. Paskui iš kė.
syklose.
Prie
darbo
patilpo
šimmokėtojas manė, kad valstiečiai
čaus lenkai-baltarusiai, išėję iš
krėtė kaimyną Šineiniką, ten viską
Visą harmoniją senobinio, rods
susipras ir sugrąžįs jam atimtą
bažnyčios, pradėjo lietuvius šmeiž NEPAPRASTI PAT2UD2IŲ tas darbininkų.
iškrėtė,
bet nieko ypatingo nerado. užžavėto miesto, ardo vienas, ki
IŠ
SENAPILES,
'UŽRAŠAI.
algą. Bet kur čia tau? Per pas
N. duktė pasigedo ki- tas naujo stiliaus namas, viena ti: jie, girdi, biauriais savo bal
Po
kratos
Suvalkų
gub.
Milwaukee,
, Wis. 2 d. liepos
f Allegheny, Pa.
Dirbtuvėse
kutinę valsčiaus sueigą mokytojui
sais neleidžią lenkams nė bažny
kapeikų.
šeniuj
kita
bažnyčia.
Ypatingą
atydą
čia
Berželio
10
d.
sustreikavo
50
čia
nusižudė
trįs
ypatos.
Vienas
Pittsburg
Forge
&
Iron
Co., teip
užsiminus apie algą, tuoj iš vieno,
čioje pasimelsti, nieko nemokėda
Gojaus Jonelis.
kreipia
į
savę
katalikų
bažnyčia,
mėsininkai,
reikalaudami
padidinti
iš
patžudžių,
Walter
Barnes,
savo
vadinamose “Porkhouse”, prasidė
kito kampo atsiliepė balsai: da
mi, norį giedoti. Neužstoju nė
dailus lengvas gotikas ir latvių
(U. "2")
jam neužtenka 15 rub. ant mėne mėsos kainą. Miesto valdyba, mat,
lietuvių, nė lenkų; gal buvo ir lie kūną užrašė daktarams, kad jie jo darbai. Prie darbo priėmė su
ūkiškos draugijos “Semkopis” na
sio? Tegul pasijieško sau dau įsakė pardavinėti veršienos svarą
tuvių biauriais balsais. Tiktai nuo jį piaustytų iir susektų priežastis. viršum 500 darbininkų. Yra tai
BARTININKŲ,
iš
mas,
begalo
puikus,
didelis,
išlai

po
11
kap.,
“
košemos
”
gi
po
20
ginus! Męs mokam tik už žie
staba, kad kunigas lietuvių nė »y- kodėl jo kojos buvo silpnos. Ant ženklu, jog darbai iš palengvo ge
ilkaviškio pav.
kytas latvių statinių stiliuje.
mos laiką, nes vasarą nemokina kap. Tas nepatiko žydams ir jie
kio nebarė už negražų giedojimą rasis, Schultz, pasikorė. Palikta rinąs!.
Sekminių pirmą dieną sargybi
Tiek iš paviršiaus.
Svarbesnė
mėsininkus streikuoti.
me laiške jis reikalavo, kad jo kū
ir tt. Taip, gerbiami tautiečiai, sukurstė
nis Dzikovus nuėjo į Petrovo kas dedasi po vidų. Ir ten nege bažnyčioje, o baltarusius lenkus
mokate mokytojui tiktai už žie Tačiaus streikas nenusisekė. Su
r Beaver Falls, Pa. Špatų dirb
prisieina. Greičiau tad jie buvo ną sudegintų, o pelenus kąd ati
mos laiką, o vasarai atėjus, gali ėmus vieną mėsininką, visi kiti smuklę. Kitas sargybinis, Russ, riau. Nieko ir nieko, kur žmogus kalti, tik kaltybę ant kitų verčia, duotų merginai Metai Guetters, tuvės Meyerso pradėjo dirbti nuo
nuėjo į Žiburio alinę. Abu, ge kultūriškai laiką praleBti galėtu
kartu su avelėms žolelių pakrimst; vėl pradėjo dirbti.
o ji turi vartoti kaipo dulkes dan pereito panedėlio.
Prie darbo
rai įkaušę, susitiko ant kelio netoli mei. k Jokių susirinkimų, jokių nes nenori leisti lietuviams, kad
M. Kruopelė.
jeigu tas negerai, tai tegul eina
tų
šveitimui.
patilpo
1700
darbininkų.
raštinės ir, Dievas žino dėlko, su spektaklių, koncertų, — salės ir bažnyčioje giedotų.
(Iš “V. 2.”)
kiaulių ganyt, gaus skystos bul
Borisove yra lietuvių, kurie
sipešė.
Dzikovas gerai apausa- sienos tuščios. Atminus lietuvių
vienės! Nieko per sueigą nepe
r Altoona, Pa. Altoona gelžketebemyli
savo kalbą ir saviškai
vo Russa. Staršą, patyręs apie Pašalpos draugiją, nuvykau pas
Iš KALVARIJOS,
šęs, mokytojas išėjo sau, o valNUMIRĖ NUO VABALO
lio kompanijos varstotuose pradė
vaikus
tebemokina.
Bet
daugu

tai, surašė protokolą ir abu sar- jos pirmininką pasiteirauti^ susi
Suvalkų gub.
* stiečiai net iki saulei užtekant
ĮKANDIMO.
jo dirbti pilną laiką, taigi po 56
gybiniu
pėsčiu išsiuntė į Vilka- pažinti su tuo vieninteliu tauty mas jau išsižadėjo lietuvių kal
Negalima
pagirti aplinkinių
“knaipavos".
į
Peterson,
N.
J.
Cianykščiame
valandas sanvaitėj.
bos ir pavirto baltarusiais; lietu
Kalvarijos gyventojų, bet ir nega viškį pas viršininką.
stės žydiniu -tarp vietinių lietuvių.
šv.
Juozapo
ligonbutyj
pasimirė
Antrą Sekminių dieną jau nie- Čia patyriau, kad per Sekmines viškų knygų ir laikraščių neskaito,
lima taip atvirai jau peikti, kad
jaunas vaikinas. Michael McMan(Iš “V. Z.”)
f Kitanning. Pa. Pittsburg Plate
žur
negalima buvo gauti nė alaus, rengiantis lietuvių vakaras. Ap vaikus mokina svetimtaučių kalba
jie nesišviečia ir mirksta tamsy
nus
nuo
kokio
ten
vabalo
įkan

Glass
Co. sustabdė darbą savo
bės bangose, nes vis tolyn ir to nė degtinės. Blaivus žmonės greit sidžiaugiau ‘begalo, ypač išgirdus, net poteriauti; nors vaikai nieko dimo. Sėdint jam po medžiu, pa
IŠ ŠIAULIŲ.
kasyklose
Mosgrove. Šimtas dar
nesupranta. Gerai yra mokėti ir
Bridžių sodžiuje sudegė 14 ūki lyn tarpe žmonių platinasi ap išsiskirstė be vaidų ir peštynių. kad visžs pelnas nuo vakaro ski
juto
jis
įkandimą.
Dvi
valandi
bininkų
per
tai neteko darbo.
kitų kalbas, bet biauru dėl jų saninkų triobų. Klėtyje bertiiegąs švietimas ir say> reikalų suprati Ar nevertėtų pasirūpinti, kad vi riamas musų vienintelio dienra
vėliau
ištino
jo
veidas.
Nugabe

t
'ij< paniekinti.
90 metų senelis, V. Andraitis, irgi mas. Apšvietimas dar labiaus ei sados taip butų, bent pranyktų ščio naudai.' Padėk Dieve to
no jį ligonbutin. Daktarai padarė
East Liverpool, O. CianykAntanavos
Antanas.
kiems prakilniems tikslams, rei
žuvo liepsnoje. Nuostolis apskai tų pirmyn, jei kam butų žmonės visoki vaidai.
operaciją, bet tas negelbėjo, vei ščias puodų dirbtuvės dabar ztaiJ. Pelėda.
tomas į 15 tūkstančių rub. Spė paraginti prie laikraščių, knygų
kia tikėties, kad Mintaujos lie
das ir galva tino toliau, pasididi so. Pradės jose dirbti nuo antskaitymo.
Teisybė,
yra
vienas,
jama, jog gaisro priežastis — tai
tuviai pritars tokiam puikiam
ros pusės šito mėnesio.
no iki dvigubo didumo.
Bartininkiečtai n uola tos dejuo draugijos sumanymui ir gausiai
vaiku papierosų rūkymas. Trio- kitas, kurie aiškina žmonėms laik
bos buvo apdraustos nuo ugnies. raščių naudingumą, bet tai tik ja, jog toli nuo tųjų krasa. Pa- tą vakkrą atlankys.
f Pottsville, Pa. Pradėjo dirb
smiltelė jūrėse. Yra datigiaus to- rašius laišką, reikia laukti progoc,
Veikalėliai parinkti ne ti gerų
IŠ PETERBURGO.
ti
Pine Knot anglių kasyklose.
TORNADO.
Į
kaip kas važiuoja į aplinkinius jų — Vaisgmto “Nepadėjus nėr
kių._ it galėtų patarnauti
Janesville,
VVis.
Kasyklos
tos mat buvo vandens
Šitose
apim

Peterbugo
lietuvių
labdarių
žmonėms, bet.... nelaimė.... ar miestelius. Nori gauti ką iš kra- ko kasti“ ir vertimas “Knarkia
Iš GRUZDŽIŲ;
kinese
1
užlietos.
Dabar,
nuleidus vande
ti.
liepos
siautė
tomajie nenori tuo užsiimti, ar ką.... sos, vėl lauk. Ypač vargas žmo paliepus”. Bet atminus, kad vie draugija kreipėsi į žmonių švieti do, kuris
Šiaulių pav.
nį,
pradėjo
jose
dirbti.
daug
nuostolių
pridirbo,
Baudžiavos laiku grafas Zu- Mat jų ir be to soti dvasia, užtai nėms, kurie neturi arklių, kaip tinė valdžia labai sunkiai leidimus mu vyriausybę (direkciją), melž Ir daug žmonių ūpo sužeistų.
di- pilnai užsiganėdinę šių laikų gy tai gritelninkams ir darbininkams. duoda ir kad atsakančių spėkų dama leidimą įkurti Peterburge
bov
pavedė
valstiečiams
f Cotmellsville, Pa. Darbai prie
Jų vaikai tankiai rašo iš kariume- geresniems veikalams pastatyti nė dvikliasinę nedėlinę mokyklą. Mo
delį muro namą supilimui javų, venimo sąlygomis.
kokso
pečių eina geryn. Fricko
kymas ketino būti rusų ir lietuvių
Na ir nestebėtina, kad čia žmo nės ar iš užsienio.
kuris pastatytas prie pat Gruzdžių
ra — pakaktini ir tie, nes lietu
GAISRAI.
v
kompanija
pradėjo rengti daugiau
Butų labai naudinga įtaisyti vių vakaras tai gana retas atsi kalboje vedamas.
dvaro. Vėliaus šį dvarą gr. Zu- nės stovi ant taip žemo apšvieti
kokso
pečių.
Cleveland, O. v Sudegė
čia
Liaudies mokyklų vyriausybė
bov pardavė dvarininkui Nariški- mo laipsnio, mažiaus prasilavinę, prie raštinės kr ąsos skrynutę.
tikimas čia. *
penkcentinės
krautuvės
Kresges.
neleido įkurti lietuviams moky
Rasių dvaro užveizda, Garmus,
nui. kuris tuojau padavė teisman negu jų kaimynai senapiliečiai.
f Homestead, Pa.
Prasidėjo
klos, paaiškindama, jog nedėlines Ugnyje pražuvo penktos jaunos
Turime
išviso
tik
vieną
“
Žiburio
”
negalėdamas
geruoju
atpratinti
valstiečius Piktuižių ir \ erbunų
(“V.2.")
darbai
čianykščiose
geležies
dirb
merginos
ir
vienas
vyriškis,
dvi
mokyklos gali būti tik vienkliasės,
bendrovių: kad jie nusinešintų draugiją, bet ir toj pačioj neko savo kaimyną ūkininką Griešių Pi
tuvėse.
ypatos
apdegė
mirtinai,
o
apie
ir kad jose tik rusų kalboje pri
“magaziną’ su visais grūdais į kie milžinai, vis siaurų pažiūrų lkalnių kaimo, Bartininkų valsč.,
IŠ LIEPOJAUS.
30 yra sunkiai, nors nemirtinai
valo būti viskas išguldoma.
nuo
ganymo
po
dvaro
lauką,
pri

žmonės.
Kiekvienas
narys
skaito
kitą vietą. Po ilgų teismo naLiepojaus degtinės sandėlyj pra
f Pittsburg, Pa.
Lake Erie
I
Žmonių švietimo vyriausybė, apdegusių.
grinėjimų, 20 mėtį atgal Senatas knygas; jei kuris ir neskaito visgi sakė dvaro kumečiams parvaryti žuvo 6 viedrai degtinės ir kalti
gelžkelio kompanija rengiasi pragalutinai nutarė magaziną iš po jas imat palaikęs pas save kelias nuo dobilų Griešio avis, už kurią* ninkų atrasti negalinu buvo. Ta kaip iš to matoma, nebeatmena
Philadclphia, Pa. Sudegė čia dėti darbus savo varstotuose, Prie
pono akių atsiimti ir grųdus išsi- sanvaites, neša atgal skaityklon, Griešis turėjo užmokėti -po 20 da meistrai, norėdami grąžinti augščiausiojo, balandžio 17 dienos
darbo patilps daug dabar be darir gegužės I d. 1905 m. apskelb gabenantis karotiną laivas, Shekap. pabaudos. Iš viso prisiėjo
vežt, bet nelengva valdininkams nors į knygą nė nedirstelėjo.
pinigus už pražuvusią degtinę,
bo
vaikščiojančių darbininkų.
tojo manifesto, kurs leidžia tarp nango. Ugnyje pražuvo dvi y— Tai butų dailu, — aiškina jam užmokėfi 4 rub. su kapeiko
tokį nutarimą pildyt, nes magazi
sušaukė
visus
darbininkus
ir
ap

kito ko naudoties mokyklose ir lie patos, o dvi mirtinai apdegė..
nas muro ir niekas jo negriauna. jiej — kad męs mokėtume pinigus mis.
skelbė tą atsitikimą. Jie kalbėjo: tuvių kalba,
f Pittsburg, Pa. Rodosi, kad
ir
neimtume
knygų..,.
Liaudies mokyklų
Už tuos pinigus užveizda išrašė
Todėl ši byla tęsės iki šiam lai
per vasarą ne bus darbo stiklo
“Kadangi nėra kaltininkų, tai męs vyriausybė,
Houston,
Tex.
Sudegė
čia
du
uždrauzdama lietuIš šalies žiūrint, rodosi, kad jie Griešiui “Vii. Žin.”. Dabar Griekui. 1905 m. buvo paskirta licidu meistru duodava po 5 rub., o
plieniniai kerosino rezervoarai, ku dirbtuvėse, jau dabar pradeda už
tacija parduot visus grudus ir ma labai myli knygas, bet, atydžial šius džiaugiasi iš laikraščio, bet jus visi turite užmokėti 50 rub. viams įkurti nedėlines mokyklas,
remiasi ant įstatymų (straipsnis riuose buvo 110000 bačkų kerosi darinėti vieną po kitai dirbtuves.
gaziną. Paskirton dienon atva prisižiūrėjus, visa paslaptis aikš nežino, kad tas laikraštis už jo
Uždarė jau dirbtuves Pittsburg
ir bus viskas pabaigta”. Darbi 3472, tomas XI), kurie
paties pinigus išrašytas.
jau seniai no. Nuostolius gaisro padarytus
žiavo mašalką, pavieto viršinin tėn išsiverčia.
Plate Glass G>.
ninkai visi išvien sušuko: “Jus naujais pakeisti.
skaito ant 150000 doL
Be “Lieuvos Ūkininko”, “Vil
B.
kas, žemiečių viršininkas ir ant
kortomis pralošėt degtinę, dabar
Naujiejie 1906 metų įstatymai
(Iš “L. U”.)
stolis su sargybiniais, bet nieko niaus Žinių” ir kitų laikraščių,
iš musų reikalaujate pinigų, — (straipsnis 396) skelbia pasargo- NELAIMES ANT GEL2KEt Pittsburg, Pa. Dirbtuves
skaito
ir
“
Šaltinį
”
.
Jis
labiausia
nepardarę, grįžo namon. AtvaIŠ MEIŠTŲ,
Pbg Plate Glass Co. Tarentume,
nemokėsime f* Tada meistrai, iš
LIU.
žiavusiejie pirkliai buvo' valstiečių ir prasiplatinęs, “šaltinis” žmo
Naumiesčio pav.
ėmę iš kišenių revolverius, išvai
Knobnoster, Mo. Ant Missouri Creigbtone, Springddy Buttere li
1) ne stačiatikių tikėjimo mok
įbauginti. Ką tik per sueigą iš- nėms patinka, nes jame daug esą
Gegužės 27 d., apie 6 va!., ry- kė visus darbininkus, o po savai
Pacific
gelžkelio, netoli nuo čia, kosi uždarytos. Kaip ilgai tos
slas privalo būti išguldinėjamas
rinko 2 įgaliotiniu dėlei vedimo šventų ir nešventų paveikslų, už to, dar tebemiegant,
atsibaldė
tės
visus
paliuosavo.
2 d. liepos susimušė du bėganti į dirbtuvės stovės, dar nežinia.
prigimtoje vaikų kalboje.
tolesnes bylos, kaip atsiunčia val tai ir nemokančius skaityti jis pri Naumiesčio ,starša su sargybiniu
Kvailos
brolis.
2) Devyniose vakarinio krašto priešingas puses traukiniai. Prie
džia apskelbimą, jog vėl licitacija sotina. Maldingiausios moterėlės pas Joną Endriušį kratos daryti.
f McKeesport, Pa.
Darbai
išplėšia
iš
“
Šaltinio
”
šventuosius
gubernijose
leidžiama-mokyti lie to 7 ypatos likosi užmuštos, o 25
paskirta berželio 3 ir liepos 15 d.
Iškrėtė visus kampelius, j ieškojo
pradeda
čia
eiti
geryn.
National
tuvių ir lenkų kalbos įvairių rū sunkiai sužeistos.
1908 m. Per licitaciją žada par paveikslus, lipdo ant sienos ir va ginklų, bet nieko ypatingo nera
Tube Works ir American Tin
Iš DINABURGO.
karais,
einant
gulti,
atsiklaupia
šių mokyklose: ir dvikliasinėse, ir
duoti visus grudus ir magažiną,
do, tik kelias dainų knygeles. Vis
EI Paso, Tex. Netoli Boracho Plate Co. dirbtuvėse dabar dirba
Berželio 1 d., naktį, viename Di- miesto vidurinėse mokyklose, vi
o pinigus valdžios iždan įnešti. prieš juos, sukalba poterius.
dėlto Endriušį išsivarė į Naumies
Aš pasakiau vienai moterėlei,
sur ten, kur gyventojų dauguma iššoko iš relių traukinys Texas, geriau.
Žmonės baisiai nerimauja, ypatin
čio kalėjimą, kuriame jis ir dabar naburgo priemiestyje buvo dide
Pacific gelžkelio. Prie to 2 ypagai bežemiai, kurių dar tėvai su kad ji negražiai^ elgiasi su laik tebesėdi. Kaltina jį už Kuncos nu lis gaisras; sudegė arti 300 na yra lietuviai, arba lenkai.
Denver, CoL šito apskričio
tos
likosi užmuštos, o daug tapo
raščiais, kad laikraščiai skiriami
Iš tų įstatymų aišku, jog visoje
pylė ten grudus.
šovimą ir už Zyplių girių sargo ir mų, tame tarpę keletas fabrikų;
kalnakasiai
ketina streikuoti, jei
sužeistų.
ne sienų lipdymui, o skaitymui.
Rusijoje tikėjimo mokslas gali bū
A. Vijurkas.
užvaizdos norėjimą nušauti. Tai taip pat sudegė ir žmonių . Nuo
gu
kasyklų
savininkai
nenusilenks.
— Juozapai šventas, — atkirto
ti prigimtoje mokinių kalboje iš(Iš *2.9.
atsitiko pereitosios gavėnios metu. stoliai -dideli, bus koks milijonas
Streikuotų
čia
suviršum
3000 kalLos
Angelos,
Cal.
Netoli
nuo
ji, — argi jie nešventi?! Iš pa
rublių. Vietiniai ugnagesiai ne guldomas.
Teismo dar nebuvo.
nakasių.
čių Seinų pareina!.... Ką pliauš
Sulyg išguldymo pačios lietuvių čia, ant Pacific elektriškojo gelž
IŠ ŽAGARĖS,
galėjo patįs to gaisro užgesyti,—
Kaimynė,
kiate, kas nereikia!
kalbos, arba toje kalboje kitų mok kelio karas užbėgo ant vežimo,
Šiaulių pav.
buvo
pašaukti
ir
iš
kitų
miestų.
(Iš ‘V.2.9
f Charleroi, Pa. McBeth stir‘ /"V
Su kitais laikraščiais taip ne
slo šakų, tai nors įstatymų leista kuriame buvo 8 vaikai; 4 vaikai
Gegužės 18 d. buvo visuotinas
klo
dirbtuvėse, kuriose nuo praI§
GELGAUDIŠKIO
VALC.
ikosi
ant
vietos
-užmušti.
daro,
nes
nėra
juose
paveikslų;
vien
devyniose
gubernijose,
bet
vartotojų draugijos susirinkimas.
džios
metų tik po truputį dirbo,
Bedalių
kaimo
ūkininkas
Kunbet
jei
jie
butų,
be
abejonės
ir
ligšiol
jau
visur,
kur
tik
gyveno
iš Rygos.
Valdyba pranešė ąpie šanki ovos
(t
dabar
pradeda dirbti geriau; nuo
ant
ca
pradėjo
kratas
daryti.
Jam
jų
—
laikraščių
—
pultų
toks
lietuviai,
lietuvių
kalba
buvo
mo
Vertimos. Sankrova buvo atidary
Rygos miesto pakraštyje du
pusės
liepos
ketina pradėti dirbti
pat
nepatiko
kaimynas
J.
Baltrušai

likimas.
kyklose
mokoma,
kaip
antai
ir
ta sausiui baigianties. Per tris
ginkluotu >1 plėšiku užpuolusiu ir
pilną
laiką.
tis
ir
kovo
21
d.
sukvietė
Kunca
pačiam Peterburge ir Rygoje.
A. Kelmutis.
mėnesius parduota iš sankrovos
ūkininkus, pasikvietė ant tos die apiplėšusiu vieoą valstietį ir no
Prigimtos kalbos mokymo uzuž 3200 rublių. Sulyginus su ki
nos policiją ir leidosi pas J. Bal rėjusiu pabėgtų bet atsiradę poli- draudimas butų neteisingas ir
Baltimore, Md. Maryland
Duąuesne, Pa. Darbai čia
tomis " vartotojų draugijomis, tai
cijos ir šiaip jau ginkluotų žmo—
trušaitį
daryti
kratos;
jieškojo
Steel
Co.
gavo reikalavimą padirb
Iš
NAUMIESČIO
PAV.
prieštarautų tai dvasiai, kurioje eina pusėtinai. Rods ir čia ne
nedidelė apyvarta. Ketvirta dalis
nių ir pradėjo tuodu plėšiku gauginklų,
bombų,
kaip
sakė
Kunca,
ti
12000
tonų gelžkeliams vėžių;
buvo naujiejie įstatymai tveriami. dirba pilną laiką, bet sulyginus su
visų narių nėmaž nėra sankrovon
Grištant krasai iš Šakių, kovo
dyti. Tada juodu pradėjo šaukuris
laike
kratos
irgi
darbavos.
todėl
jos
dirbtuvėse pradės dirbti
A. P.
kitais miestais, dar čia darbai eiįėjus, nieko nėra pirkus. Dugelis 14 d., su kuria važiavo du karei
dyti ir labai sužeidusiu Rygos apy
Krėtė
ir
pas
kaimyną
P.
Petrana gerai. Bet ir čia ne mažai geriau. narių tik už vieną kitą rublį yra viu, Sintautų bažnytkiemyj pač(Iš “V. 2.”)
gardos policijos viršininko padė
yra žmonių be darbo. Carnegie
pirkus. Gal tik pusė visų narių torius priėmė pavėžinti žmogų vičią stubose, malūne, bet niekur
jėją Filipavičių ir tris žmonės,
Steel Co. nuo seniai taiso ir didi
Pittsburg, Pa. Darbai visose
tankiaus užeina. Priežastis tokio iki Naumiesčio už 25 kap. Mo nieko nerado.
vieną gi valstietį nušovė. Bet ir
Paprūsės Jonas.
na savo dirbtuves. Prie šešių pe šito apskričio kasyklose šiuom
Apsireiškimo yra įvairios: vienas, kant pinigus, (kareiviai pamatė,
juodu neišsisukusiu, policija abu
(Iš “2/9
čių jau dirba, kitus jau teipgi ren kartu eina gerai. Darbai eitų dar
kiek mokėdamas, boikotuoja san- kad žmogelis turi pinigų; išvažia
du nušovė.
gia. Užtai visai panaikina Bes- geriau, bet mat sustreikavo čia
krovą, visokias neteisybes apie ją vus už Sintautų keletą viorstų,
Iš JAKOBŠTADTO,
.
(Iš
“
V.
Z
”
)
semerinę dalį; šešis pečius jau už krovėjai ir tas streikas atsiliepi
Skelbia iš piktumo, kam jo neiš kareiviai pareikalavo nuo žmo
AUKOS 4 d- LIEPOS.
Kuršo gub.
rinko į sankrovos vedėjus, kitas gaus atiduoti pinigus.
Amerikonai šaudymais apvaik gesina Paskui ir likusius išar- ant kitų darbininkų ir viso darbo
Gerumu
Miestelis nedidelis. Gyvena lat
Homershofo valsčius nubaustas
fokių neteisingų žinių prisiklausęs, neduodant, pradėjo veržti. Pač- viai ir rusai-sentikiai. Iš lietuvių
kasvklosež
ščiojo
4 d. liepos, taigi dieną pa- dys.
1000 rublių už tai, kad nežinia,
.
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Jos nuėjo biskį pagerti. Na ir
pagėrę gi gerai! Ant rytojaus
matyties buvo “fotografijos” pur
vyne; viena iš mergaičių išgulėjo
net iki saulės tekėjimui (nabagė,
matyt, negalėjo pasikelti).
Pažiūrėkime gi dabar, iš kur
jos ima pinigus ant gėrimo
O
jie labai lengvai joms prieina'
’ Viena pavagia iš namų javų, kita
kiaušinių, o trečia.... nuo tvo
ros kaimyno kelines (tiesa!) ir
išmaino pas žydą ant degtinės, ar
alaus.
Mergaitės, mergaitės, atsimin
kit. kas esat! ’
1 Gana šiam kartui!
šnipštukas.
(Iš “V. Z.”)

pats nepasistengia persitikrinti ir
teip gi eina pro šalį; tretis malo
nėtų pasiderėti, pasirieti, kaip pa
prasta, o čia to daryti negalėda
mas, eina kur ėjęs; dar kitas..,,
kur čia visas priežastis suskaitysi.
Svarbiausioji* priežastis, žmonių
tamsumas, nesusipratimas. Juk
jei kas ką blogo randa, ar mato,
ar kad prekės netikusios, ar kad
perbrangiai parduodama, ar ką
kitą pastebėjęs, gali visuotiname
susirinkime savo nuomonę pasaky
ti ir jei jo sumanymui pritars dau
guma, tuokart mažuma turės nu
silenkti. Sankrova yra bendra vi
sų nuosavybė ir tas iš narių, kurs
tai sankrovai kenkia, kenkia sau
pačiam.
Iki šioliai sankrovoje tebuvo kolionijalinės prekės. Dabar nutar
ta sankrovą padidinti: įvesti gele
žies skyrių, mastinių prekių, ga
lanterijos skyrių ir knygyną. Rei
kalingiems pinigams padauginti
nutarta priiminėti įdėlius, kaip
bankuose, ir mokėti užtai po 6
procentą metams.
Vartotojas.
(Iš “V.2.”)

torius buvo jau visai girtas, o
kareiviai taip pat. Riksmą beke
liant, atvažiavo žmonių, kurie ir
išgelbėjo žmogelį, o pinigai likosi

1S DARBO LAUKO

ir

IŠ AMERIKOS

ensville apie Susivienijimų ir jo tylėjo. Išgamas, pribuvęs, kun.-J..-kalbos apie prakilnesnius dar
naudų. Miesto majoras kalbėjo Halaburda ne tik neišbraukė, bet bus, ten negali būt kalbom apie
angliškai, bet jo kalbos daugiv- juos daro iš lietuviškų vaikelių platinimų apšvietimo,, apie skai
mas lietuvių nesuprato. Iš pra lankančiųjų parapijos lietuviškų tymų apšviečiančių protų ra
kalbų buvo visi užganėdinti, kų mokyklų, mokina juos angliškai, štų, nes tam girtuokliai laiko
o lietuviškai mokina pats kun. J. neturi.
Laikraščių ateina čia
liudijo delnų plojimai.
Choras, po vadovyste Šilin Halaburda vos kelias lekcijas į mažai, o apie moksliškas knygas
r Dc Kovon, Ky. Cianykščiose gi© padainavo “Vilija". M. Da- sanvaitę. Mokytojos čia gimusios nėra kų ir kalbėti.
Skaitytojas.
kasyklose dirba pilnų laikų. Dir ritikė dekliamavo “Oi sunku, lenkės. Jeigu kunigai butų tvėrę
ba čia tik unijos sąnariai. Ir is sunkų gyventi Lietuvoje". Jonas Neprigulmingų Kliubų, tai ir pir
IŠ BAYONNE N. J.
kitur pribuvęs darbininkas gali Brazis su savo duktere dainavo miau* būt gyvavęs, kadangi parapi
jonai
gyvena
svetimu
protu,
Darbai
čia vos kruta. Iš ki
solo <taigi kas dainavo solo?
gaut darbų.
kunigo
žodį
laiko
šventu.
Teko
tur
pribuvusiam
darbas sunka
Brazis ar jo duktė? Sdlo juk
matyt
kovo
mėnesyj
ant
soči
j
agauti.
Parapijos reikalai eina
r Ford City, Pa. Cianykščiose reiškia, kad dainavo pats vienas.
Pittsburg Pldte Glass Co. dirb Taigi kas? Red.). Visi stebėjo listų prakalbų, kuomet atsidangino blogyn. Musų kunigėlis pradėjo
tuvėse ketina dirbti be perstojimo si, kad keturių metų mergaitė žinomas V. Dilonis, gavęs leidimų teip su parapijonais elgtiesi kaip
Parapijos
per visų vasarų.
teip gražiai dainuoja. Kad daug kalbėti: tik užžengė kunigo rū vilkas su avelėms.
tn^ėtume tokių lietuvaičių (o buose ant pagrindų.tai 200 susi trustisų norinčių knygas peržiū
1
Homestead, Ta,
Carncgię visgi tėvai turėtų neleisti teip rinkusių žmonių nustojo net kvė- rėti visai jau neįsileidžia.
gelėžiės dirbtuvės pradėjo dirbti. mažai mergaitei dainuoti viešuose 1 pavę, nors nieko naudingo nepaDavatka.
Prię darbo patilpo 3000 darbinin susirinkimuose. Red.). Ona Ele- 1 sakė, tik išgyrė savę.
Užkvietimus ant prakalbų sociku, i į
i
revičiutė dekliamavo eiles “Vil
jalistai
dalino žmonėms einant iš ARGI NEATĖJO DAR DIDES
tis”.
$ Rankin, Pa.
McClunticPaskui choras šv. Kazimiero bažnyčios, bet ne einant į bažny NIAM MUSŲ PASIŠVENTI
MUI METAS?
,
Marshall Co. pradėjo rengti prie Jaunuomenės draugovės, veda čių. Socijalistai neina į bažnyčių
Kas, užklausčiau, nėra skaitęs
ravp dirbtuvių nauja dalį.
mos Silingio, padainavo “Bi klausyti kun. J. Halaburdos pliovonių.
Socijalistai žino, kokioj apie apvaikščiojimus 25 metinių
rutę”.
*1 Duquoin. III. Užsidegė KeyGurevičius iš Buki savo kal vietoj kaip pasielgt ir nesibovija “Aušros", o taip ir musų tautos
stohe ir Big Muddy kasyklos, boj ragino visus rąšytiesi prie špygoms kaip maži vaikai. Turė atsibudimo sukaktuvių, Lietuvoje
Per tai darbininkai neteko darbo. Susivienyjimo, arba prie kitų dami- kų rašyt, rašo namie, o ne apie tai, kaip musų laikų pirm t a
tautiškų organizacijų, mylėti sa bažnyčioj. v Kunigas niekada ir kunai pasirįžo viską pašvęsti,
Voldfield, Nev. Darbininkai vo kalbų. Masiulis kalbėjo apie nieko socijalistams su policija ne idant prikelti žmoni sę karštesnę
aplinkinių aukso kasyklų streikuo mokslų ir jo naudų. Daina Žu-I uždraudė, nes socijalistai lietuviš tautos meilę, didesnį prie teisybės
ja.
ko padarė tokį įspūdį, kad dau-I kos bažnyčios nelanko, jeigu eina prisirišimų, ir meilę mokslo, tokiu
geliui susirinkusių net ašaros pa- tai j vokiečių ar airių bažnyčių. budu atgaivindami jau kuone ap
Ant Popavičiaus salės politiškų mirusių lietuvių tautų?
sirodė.
Nors dirbo jie iš pradžios vieni,
Surtelevičiutė dekliamavo eiles prakalbų socijalistai ne laiko, tik
tai koks nepažystamas vaikinas šne tačiaus, laikui bėgant, atsirado pa
į “kovų”.
Rasimas kalbėjo, ar gal refe kėjo, kuris visai nepriklauso prie čioje Lietuvoje tokių žmonių, ku
Kas riems netik kų patiko prigimtoje
Iš CHICAGO. ILL.
ratų skaitė apie Lietuvos praei socijalistų vietinės kuopos.
sakė
kunigui
Halaburdai,
kad
so kalboje skaitymai, bet ir parūpėjo
23 d. berželio, rytmetije atrasta tį. Jis tulus karštuolius užgavo^
cijalistai
gali
rašyt
melagingas
ko
 jiems eiti talkon aniems pimitakuneg) ra mergina A. Lukošaičiutė, nes kų ten ištarė neteip kaip
respondencijas
į
laikraščius?
narnj, idant užtekėtų ir ant musų
23'metų amžiaus. Gyveno ji prie jie manė, apie tikėjimų ir šven*
Jeigu kun. J. Halaburda žino, nuskurusios žemelės saulė visame
A. Rjekšio, 851 N. Marsrfield av. tuosius. Dėl to kįlo triukšmas.
Rado jų klozete. Kada ji ilgai Tuomi ir užsibaigė kalbos. Nors kad socijalistai rašo jam anoni savo skaistume. Per jųjų nenuone grįžo, nuėjo pažiūrėti, bet ra ant programo buvo daugiau miškus laiškus, tai lai pasako, kas alsų pasidarbavimų “Aušra" pasi
rašė socijalistams pereitų rudenį rodė nevienoje ūkininko sugriuvu
do ja negyvų.
Tas atsitikimas kalbėtojų, bet kiti nekalbėjo.
žmonis teip sujudino, ypač tam
Kalbos ir dainos gerai nusi laiškus ir dar biskutį gražesnius sioje bakūžėlėje,-^ "Aušra" nevie
suolius, kad nežinojo ko ir grieb sekė. Nors kiti ir murmėjo, bet negu “prakeiktas”, užginant soci nam nelaimingam ūkininkui sutei
tis. Staiga mirtis tai Dievo baus apskritai imant, publika užsilai jalistams vaik.ščįoti St. Clair gat kė reikalingų dvasiškų suramini
ve. Ten buvo parašyta: "jeigu so mų. Tas laikraštis visiems parodė
mė, be žvakės mirė! Sulyg kata kė gražiai.
cijalistai.
jus nennstosit kalbinę tiesiog ir aiškiai, kad lietuvis nė
liku tikėjimo tai baisiausias atsi
Matis.
žmonės,
kaip
velnius jus visus iš ra kuom kitu kaip lietuviu, ir ka
tikimas.
Žmonės rūpinos kuo
žudysiu,
ir
minėkit
musų žodį, dangi per tiek šimtmečių jie ne
Iš CLEVELAND, O.
greičiau pašarvoti ir uždegti tiek
Lietuviškas priežodis šoko: “žy kad męs rašom ne ant juoko. Liks priėmė kokių ten svetimų papro
'žvakių prie mirusios,kad tik vė
lė nenueitų pragaran, nes gal dar das muša, žydas rėkia." Tas prie tas jųsų prakeiktas socijalizmas pa čių nei kultūrų, jie privalo pato
vėlė netoli kūno buvo, arba, kaip žodis tinkamas kun. J. Halaburdai, kavotas sykiu su jumis“. Kas rašė bulinti savo kalbų, savo papročius
kiti . liudijo, dar buvo kūne, nes kurio korespondencija iš Clevelah- laiškus pinnesniems kunigams kuo kaip ir kultūrų. Ant to sutiko vi
si tėvynę mylinti žmones. Bet ar
rankų sulenkimai buvo šilti. Pa do užtėmijau 26 numeryj “Lie met socijalistų ne buvo?
Kun. Halaburda nori, kad ki kunigams, kurie per šimtmečius
kviestas daktaras atidarė vidurius tuvos", kurioje jis stengiasi su* ir pamatęs. kad padarė klaidų, pa krauti visas bjaurybes ant lietu senius ne butų tuščias ir garbė pli veda buk žmonių dvariukus reika
žymėję kad ji užsinuodijo gazu. viškų socijalistų. Bet ar teip yra kažkaip šikšnosparnis kad lakstytų lus, tas patiko? Žinoma, kad ne!
viršum jo. Parapija zakristijono Ar jiems rūpėjo menkiausias mePribuvusi iš miesto komisija ap ištikro?
nelaiko,
bet atskaita parodo, kad džegiškas žmonių būvio pagerini
V
i
su
pirmu
meldžiu
“
Lietuvos"
žiūrėti, rado, kad tuose kamba
zakristijonui
išmokėta $193.00 su nias? Ar rūpėjo jiems, kad ir
redakcijos
duoti
ir
man
vietų
laik

riuose nebuvo višai gazas vartoja
centais.
tas pats dvasiškasis jųjų pakili
.•
mas. Rodos tas teip neužsibaigs. raščio skiltyse.
Pas mus yra keli storesnį šliu- mas? Ar rūpėjo? Ne! Jie ma
“Lietuvos” skaitytojai žino vi
Iškiausinėjus liudininkų, surašė
visų liudininkų prirodymus, gal sus išvadžiojimus kun. J. Hala piški laisvamaniai, kurie teip pat tė žmonių apšvietime savo, kaip
daktarų patrauks atsakomybėn už burdos, tai nėra reikalo juos at socijalistų nekenčia kaip ir kun. ir juos palaikančios valdžios, pra
kartoti, trumpai todėl atsakysiu Halaburda, bet kunigas su jais pultį. matė jie kuo aiškiausiai,
teip urnų griebimas! jieilio.
ant daromų socijalistams uzmėti- tankiai susieina. Lai paliauja su kad žmonės jau pilnai ir pakakti
Darbininkas.
jais draugavęs, o nereiks keikei nai suprato, kad jųjų darbai dar
nėjimų.
socijalistų už bauginančius laiškus, juodesni už jųjų rublis!
Kunigai
buvę
Clevelande
pirm
IŠ WEST PULMAN, ILL.
Todėl prasidėjo reakcija prie
Lietuvių čia ne mažas būrelis, kun. J. Halaburdos toki buvo gri- nes aniems provokacija tai pui
šais tokį prakilnų darbų iš pusės
bet iki šiol jie snaudė, dabar noriai kaip ir kun. J. Halaburda, kiausias žaidimas.
3-čios kuopos socijalistas,
valdžios kaip ir iš pusės kunigų.
ir jie jau pradeda
akis pra kun. J. Halaburda tuomi skiriasi,
Ignas Lapinskas.
Juo didesnė priespauda slėgė tė
trinti, matydami kaip kitur mu kad klebonijos sienų nešaudo gir
vynainius ir jų darbus, juo gotas, kaip darė vienas pirma čia
sų broliai darbuojasi.
Iš LA\VRENCE, MAS.
džiaus žmonės gėrėjosi vaisiais tų
Čia susitvėrė nauja S. L. A. buvęs ir, parengė porų vakarų
Čia tankiai pasitaiko vestuvės, darbų. Valdžia ir kunigija neži
kuopa.
Lietuviai stengiasi jų prakalbas tautiškai - katalikiškas.
bet
užtai vestuvėse pasitaiko net nojo ką jau bedaryti! Reikia sa
Pirma
buvę
kunigai
labiausiai
da

iš visų pajiegų palaikyti, pasta
perdaug
peštynių. Po vestuvių vo raštus nuodingus kimšti. Bet
bojo
savo
kišenius,
o
parapijoj
tyti ant gėrų pamatų. Yra čia
lietuvių
pilni būva policijos ir čia anie smūgį gavo. Žmonės
nesirado
drąsių,
kurie
butų
reika

ir šv. Kryžiaus draugystė, bet
areštai.
Ne
vienam reikia pa tik godžiau* skaitė aušriečių dar
ji silpnai laikosi. Prie S. L. A. lavę rokundų. Kunigas Plaušinaikrapštyti
kišenių.
Tankiai susi- bus ir nors iš lėto, bet žymiai au
kuopos prisirašė keli apšviestes- tis dabojo dar ir kų kitų. Kunigas
piausto
j>es
vestuves
rankas, su go jų netik supratimas, bet ir drą
niejie lietuviai, l^urie stengiasi Paukšto teip sumažino parapijos
sidaužo
tuščias
makaules.
sa. Valdžia ir kunigai stengėsi tą
platinti apšvietimų, bet tamsu- kasų, kad jam išvažiavus, pasirodė
Teip mat musų lietuviai kelia sloginti.
Reik spausti dar la
uai, įsireižę, darbų trukdo. Jau nepritekliaus šeši tūkstančiai do
prie šv. Kryžiaus draugovės pri liarių, skolos penki šimtai doliarių. savo vardų, o vardas tas. jų biau*! Reik išspausti paskutinius
guli keli arpšviestesniejie, bet Tik jau čia darbas ne grinoriaus! pas svetimtaučius ir teip jau syvus iš tos tautos! Ir tame dar
tamsunai stengiasi tuos išmesti; Politiką varė savo kišeniaus nau negeriančias. Iš vestuvių pelnų be rado valdžia geriausius savo
Jiems
dai, kaip ir šiądien kun. J. H. iš lietuvių traukia musų kuni padėtoj us kunigų tarpe.
apšaukė tuos atskalūnais.
nereikėjo
du
kart
pasiūlyt
atlikti
gas,
kuris
už
šliubus
ima
gana
varo:
su
Vitkausku
suorganizavę
Ne trūksta čia ir girtuoklių,
kurie kas dienų turi akis apsi Kliubų, pavedė republikonams, ir brangiai; naudų turi dar poli Judos darbą. Jie, teisybę sakant,
tiktai pasijuokė išdavę biauriai
pilę.
Tiems, žinoma, nerupi kliubo nariai,bijodami peržengti cija ir teisėjai.
Maskolių valdžiai kokį tėvynės la
Varna.
skaitymas kokių nors apšviečian kunigo patarimus, atiduoda balsus
bui
dirbanti žmogų! Tokiu tai
čių raštų, nes juos pakaktinai už republikonus storulius. Lietubudu
atsirado ir pas mus kankin
Iš
PIEDMONT,
W.
VA.
viškiejie socijalistai nieko neturi
apšviečia degtinė ir raugas.
tojų
ir
kankintinių. Abudu bus
su Neprigulmingais Kliubais, nė.
Lietuvių čia yra keturios šei
i
!
.
J- zmusų
ir
musų vaikų mintyse at
i ! j
1
prieš juos, ne už juos nestoja. mynos, o pavienių aštuonis kar
Tautiškais reikalais rūpinasi N. tus daugiau, bet apie jų dar menami: pirmuosius atmesime —
IŠ EAST ST. LOUIS, ILL.
28 d. berželio čianykštis Jau Olšinskas,kuris sutvėrė T. M. D. bus nieko negirdėti. Iš čia dar, už Judos darbų, antruosius gi —
paveikslingą
pasišventimų.
noji! Lietuvių Politiškas Kliu- ir 14 kuopą S. L. A. Parapijos turbut, nebuvo aukų kokiems už
Kunigai,
nors
ir
naudojosi
išdavi
kasa
visados
buvo
kunigų
rankose,
nors
tautiškiems
reikalams.
Ka

bas
parengė
apvaikščiojimų
kais,^įrankiais,
vienok
teisybė
ir
kaip
ir
dabar
kad
yra,
kitoki
gal

da
iškilo
Lietuvoj
revoliucija,
(Ko? Red.).
Ap vaikščiojimas
meilė
netik
sucentralizavo,
bet
vočiai
kasos
nevaldė.
Socijalizmas
čianykščiams lietuviams nė ant
prasidėjo V/2 vai. po pietų nuo
užtektinai
dar
jiegų
Simano Jucio svetainės ir ėjo ne augo ant mielių, bet buvo teip mislės neužėjo sušelpti savo liko
pastumėjimui
tokio
darbo
priakyn.
iki Missouri ir Main, kur pa kajp ir dabar. Kun. J. Halabur centais kovojančius už musų
Užeina karė su Japonija, trūksta
tiko juos lietuviai iš Collins- da nematė ir negirdėjo, socijali- visų tėvynės laisvę.
villės ir Bnld. Collensvillės ir stus plojant iš džiaugsmo pribu
Darbai eina čia negeriausiai, pinigų, kįla žmonės. Visiems pa
Bnld lietuviai turėjo savo mu vus trijų pėdų milžinui, nes tas bet ir sustojus darbams, pas sirodė it sapnas, kad baisioji Maszikų. Einant lietuviams su mu vistiek, ar trijų, ar penkių pėdų čianykščius lietuvius neišnyko kolijos biurokratija, puola! Štai
ir valdžia truputį nusileidžia —
zika, svetimtaučiai stebėjosi, nes milžinas Tie turinčius darbo ir palinkimas prie alučio.
pragyvenimui
darbi
dar nematė tiek lietuvių (tas pinigų
19 d. berželio į vienus namus tik ne iš susimylėjimo! —- atiduo-r
ninkus
per
pamokslus
gundo
ne

viskas gerai. Bet koks tikslas
susirinko čia pulkas svečių ir da lietuviams spaudą. Mat pasi
laikyti
ant
“
boardo
”
.
Tas
trijų
buvo to apvaikščiojimo? Red.).
žinoma, nesigailėjo gerkles vil- bijojo valdžia, kad bent tiek neati
pėdų
milžinas
pradėjo
kovą
su
gyti alum ir degtine. Begerda davus, butų pats žmonės pa
Paskui, susivienijus iš kitur at
vietiniais
socijaiistais
ant
prakalbų
mi
susipešė.
Dėdės suareštavo siėmę tą, kas priklauso kiekvienam
kakusiomis draugystėms, visas
pulką*- nuėjo į Linddl parkų. Čia parengtų bažnytinės draugystės ant čielų lietuvių pulkelį. Paskui žmogui — liuosybę visame kame!
Jaunojų Lietuvių Kliubo Se “Acme Hali” (pinniaus vadinosi teisėjui už paleidimų reikėjo ge Tai buvo 1904 ir 1905 m. Taigi
kretorius S. J. Radavičia prakal "Germantą Hali”) rugpiučio mė rai užmokėti: visas būrelis už buvo musų, arba, teisingiaus kal
bėjo į svečius, aiškino mierias nesyje, po kalbai Stanislovo Vaiš mokėjo 150 doliarių. Taip mat bant, musų tautos darbininkų išapvaikščiojimo. Paskui trumpži vilos, išvadindamas socijalistus gy čianykščiai lietuviai svetimtau laimėjimas.
Tas džiaugsmas vienok nebuvo
kalbėjo apie musų raštininkus, vuliais už tai, kad ne į jo dūdų čiams perstato visų musų tau
apie jų vargus; ypač plačiai kal pučia ir, po kalbai vienok neuž tų, teip jie kelia lietuvių garbę. ant ilgo laiko. Virto vėl kiti laiŽinoma, kur degtinė ir alus 1 kai. Karas umu laiku sustojo, Pabėjo apie Simanų Daukantų. Pas klausė, ar nesiranda kas priešin
gos
nuomonės.
Socijalistai
vis
viešpatauja,
ten negal būt daug ryžiaus žydai -• bankininkai pasikui kalbėjo M. Gudutis iš CoL

*i \Vilkeson, \Vash. Darbai ap
linkinėse kasyklose eina gerai, bet
kalnakasių yra čia tiek, kad ne
vi^i gali gauti darbą. Tegul da
bar nieks »ne keliauja į Washingtoną darbo j ieškodamas.

UETŪYIAl AMERIKOJ.

ikubino pristatyti valdžiai reika
lingus pinigus, o ant galo dar ir
kazokai parodė, kad jie tvirtai
stovi už “batiu.Škų”, besųžiniškai
kapodami žmones, valdžiai palie
pus.
Prasidėjo baisi reakcija.
Žmonės kimšte kimšo kalėjiman,
kitus korė arba šaudė, rodėsi, kad
viskas jau pražus. Bet ar pražu
vo? “Musų jiegos nemiršta, jos
silpsta, kad kaipo fenikos atsigimtų
iš savo pelenų”.
Tų priespaudą sunkiai atjautė
musų laikraščiai. “Vilniaus Ži
nios," “Lietuvos Ūkininkas,” kaip
ir kiti progresyviškiejie musų
laikraščiai buvo nuo pat prailžių
taip biauriai varžomi, kad dabar
visi jie tartum šaukia: “jei negelbėsite, tai urnai priscis mums mir
ti!" Koilėl turi mirti? Todėl,
kad trūksta pinigų lėšas uždengti.
Skaitytojų turi mažai, o aukos
dar mažiaus atneša. O ant galo
kuone trečią dalį visų lėšų prisi
eina valdžiai už krasą mokėti!
Kad “V ilniaus Žinios,” “Lietu
vos Ūkininkas" ir “Žarija” yra
geriausiejie musų laikraščiai, tai
rodosi nieks neabčfos. Taigi, kas
abejos apie jųjų milžinišką nu
veiktą darbą? Tas darbas mums
yra gražus, ir rodome ant jo su
pasigėrėjimu ir pasididžiavmu.
Taigi ar norime, kad jo visai nei
liktų? Ar duosime jam sustoti?
Tik pasižiūrėkite ką viena ypata
apie padėjimą laikraščių Lietuvo
je rašo — “trūksta ištekliaus, pri
sieis uždengti, gal ir labai netru
kus. Tada pas mus užviešpataus
juoda kunigija ir Lietuva įpuls į
tokią tamsybę, iš kurios neteip
lengva bus ją ištraukti”.
Todėlgi ir |iakeliu klausimą, ar
gi neatėjo dar didesniam musų pa
sišventimui metas?
Amcrikiečiai-lietuviai savo <luosnumu yra jialaikę yvairius musų
krašto svarbius reikalus, bet svar
ba visų tų dahkų, kokie jie nebutų buvę, nyksta kaip garas ore
pamisimus apie ateinantį dar didėsnį ir svarbesnį darbų, beje, pakėlimą musų tautos kultūriškai
Jai norime, kad Lietuva žengtų
drauge su kitoms apšviestoms tau
toms moksle, vaisboje, išdirbystėje,
dailoje; jai norime, . kad musų
jauni vyrai ir jaunos moterys mu
sų kraštą neapleistų, ne važiuotų
į kitas šalis; jai, galiaus, norime,
kad Lietuvių tauta už- kelių gentkarčių neišnyktų, tai turime naują
darbą atlikti — pakelti apšvietimą.
Atsibudimas tautos, prašalinimas
iš jos fanatizmo, išmokimas žmo
nių rašyti ir skaityti yra tiktai
priruošimu musų tautos, kaipo
tokios, prie peatbutinai reikalingo
kultūros darbo. Apšvietimo svei
ko ir tautiško negaus žmonės tiek
iš valdžios steigiamųjų mokyklų,
negaus nė iš bažnyčių. Lieka vi
sų žmonių apšvietimui vienas tik
kelias — per laikraščius ir knygas.
Aš patarčiau, kad amerikiečiailietuviai nepasigailėtų išsirašyti
tuos laikraščius, apturėtų per tai
netik sau didelę naudą bet ir po
draug palaikytų juos materija
liškai. Jeigu neištenkate pinigų
jų išsirašymui, tai nė vienas ne
pavargtų šiek tiek tokiam darbui
paaukavęs.
Neabejoju, kad tie
laikraščiai tas aukas maloniai pri
imtų. Ar negalėtų Susivienijimas
ir Draugystės pasirupyti apie pa
laikymą tų šviesos nešiotojų?
Baigdamas, sakysiu tiek — Lie
tuvoje beeinantiejie laikraščiai sto
vi ant kranto prapulties. Laiko
dar yra juos gelbėti. Jei kiek
užtruksime, tai bus gal per vėlu,
ir tada, noroms nenoroms, vėla ap
mirs musų tėvynė, bet šitą sykį
gal ant amžių amžinųjų! Tad
susipraskime, ir stokime į darbą!
Gelbėkime laikraščius Lietuvos ir
aukomis ir jų užsisakymu!
Keistutis Šliupas, A. B.

MOTERŲ SUSIVAŽIAMO BROOKLYNE.
Kaip visados nauji judėjimai,
naujos idėjos sutinka priešus, nekitaip ir mums moterims einasi.
Nors moterų judėjimas šioj šalije
prasidėjo nuo 1848 m., bet lie
tuviams jis mažai pažįstamas,
naujas, ir kaipo tokis,- atrado prie
šus. Bet buvo galima to tikėti,
kadangi praeitis patvirtina tų atsinėšimų prie naujų idėjų; yra
mat sakinys — “Istorija atsikar
toja”.
Kad
nesuklaidyti visuomenę
apie Moterų Susivažiavimų, rei
kia maž daug atitaisyti klai
das tilpusias straipsnyje Žvalgo,
Nr. 26 “Lietuvos”.
Rodos tikslas sušaukimo Mote
rų Susivažiavimo buvo labai aiš
kiai pabrėžtas “Atsišaukime į Mo
teris”, tilpusiam 17 Nr. “\ ienybės”, 18 Nr. “Kovos” ir kituose
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laikraščiuose; ir tą vakarų prieš suvienytomis spėkomis veikti. Su
susivažiavimų, kada buvo skaito-- sivažiavimas pritarė turėti artymas referatas, kilus klausimui iš nttl ‘-antikių* su Lietuvos Mote
publikos: “ar moterų sąjunga sta rų -Sąjui|ga, bet nesusijungti net
tys ant pirmo laipsnio politiką ar susijungus, reiktų arba joms pri
apšvietų?” rengėjos nesuklydo at imti musų programą, arba mums
sakydamos, kad ant pirmo laipsnio jų, o kadangi musų reikalai vra
turės būti, apšvieta, kadangi be skirtingi, tai susijungimas nebūtų
apšvietus negalima siekti ir prie praktišku.
politikos.
Toliaut reikia pasakyti, kad vy
Čion reikia manyti, kad nevisi
rai nereikalavo' kad butų priima
supratome vienodai žodį “ap
mi ir vyrai, bet tik užklausė, ar
švieta”. Manau, kad męs darbi
bus ftfinnami vyrai į šitą sąjun
ninkai, vartodami tų žodį, ne perga kaip kad yra priimami į mo
sistatome kokius augštus mokslus;
terų sąjungas vyrai kitose šalyse,
arba nemanome, kad draugy stės
K*le p. Žvalgas didei su
ar kuopos, užsiimdamos platinimu ’r
kinio
ar noroms ar nenoroms
apšvietos, turėtų įsteigti kiekvie
-išsireiškimas,
buk
“rennoj kuoptų po universitetų, aiš
Kčjos, ar jų vardu veikianti ren
kinti žmogui, kiek milijonų metų
gėjai
surengė
susivažiavimą.”
ėmė žemei susitverti, kaip seniai
Kengė susivažiavimą Lietuvaičių
tūli gyvūnui jau dingę, kaip ko
Apšvietos draugovė, kas gal Žval
kios žvaigždės vadinamos ir pa
gui gerai žinoma, o ne vyrai.. Bet
našius dalykus; nors šitie dalykai
kadangi vyrai geriaus susipažinę
yra gerai žinoti, bet jiems yra tam
tikros mokyklos.
Kas žmogui su raštišku ir organizavimo darbu
organizacijų, tai kelioms sanvaidarbininkui pirmiausia reikalinga,
tėms prieš
susivažiavimą
ta
ir prie ko eina draugijos užsi
po
užkviesti
du
vyrai
į
imančios apšvieta — yra supažin
komitetą,
susidedantį
iš pen
dinti jį su dalykais arčiaus ap
kių ypatų, apdirbimui progra
link jį esančiais, kurie rišasi su
mo ; bet sumanymas sutvėrimo
jo gyvenimu. O kadangi žmo
gaus ekonomiškas padėjimas svar moterų organizacijos kilo iš tarpo
pačių moterų. Kad virai, pla
biausią rolę lošia jo gyvenime, o
čiau* žiūrinti į žmonijos reikalus,
ekonomija surišta su draugija ir
kuriems- rupi nevien jų pačių ge
jos surėdymu — politika — tai jei
norime pažinti pačius pamatus mu rovė, bet kiekvieno žmogaus ge
rovė, per tai ir moterų pakilimas
sų gyvenimo, negalime padėt į
ir gerovė, prisidėjo prie musų
šalį apsišvietimo ekonomijos bei
darbo susivažiavime su naudin
politikos dirvoj.
gais patarimais, tai netįk męs tu
Ir męs, moterįs, norėdamos
rėtume būti dėkingoms už jų dar
žmogiškiau gyventi ir priderančiai bą, bet turime su džiaugsmu pa
pildyti savo pareigas link savęs, sveikinti tą apsireiškimą. Lietuvių
savo vaikų ir draugijos, turime
vyrų, kurie, vieton aprubežiavimo
atkreipti atydą ir į ekonimišką
moterų visokiais paliepimais, už
padėjimų, nevien tik į ideališką, draudimais, besi s t engimais palaines kada valgyti norisi, labai no- kyti jas vergijoje, paduotų ranką
risi, kada visą dieną dirbus fabripaliuosavimui jų nuo amžių sle
ke, reikia namieje apsitriusti, kada
giančios vergijos pančių, kurie
motinos neranda laiko vaikams
norėtų padėti joms iškovoti hgias
duonos paduoti (jei jos yra), ne teises, turime dar mažai.
tik juos auklėti; kada turi gyventi
Brookli nietė.
susigrūdę trijuose ar keturiuose
kambariuose ir dar laikyti “burdingierius”, kvepuoti sugedusiu
oru; tai ten mažai ideališkai ga- ATSISAUKIMAS Į LIETU
VIŠKAS KATALIKIŠKAS
lime tikėtis, kadangi reali škumas
DRAUGIJAS AMERIKOJ.
yra pasmerkęs jų dvasių varguose
teip, kad norint toms moterims
T antiškosios draugovės^ jau se
įkvėpti idealus, reikia duoti joms niai pakėlė klausymą susyog^
laiką apsišviesti, aprūpinti geriaus jimo, šaukė visas—
materijališkai. Ekonomiškąjį ap draugovės susijungti į vieną tvir-.
rūpinimų. aprūpinimų žmogaus gy- tą organizaciją, šaukė visas
venimo.kad butų galima pakelti draugoves besinaudojančias įš S.
dvasiškai, jau pripažino ne tik Liet, čartėrio susirišti į vieną
mokslo vyrai, bet net tūla dalis ryšį. Argi toks susirišimas ka
protestonų dvasiškijos.
talikiškų draugysčių nebūtų rei
Ir jei męs matome tarp musų kalingas, ar ne- priderėtų iš vi
moterų tamsumų, nesusipAitimų. sokių šventųjų vardų draugovių
jų nuskriaudimų ir skurdų, tai sutverti vieną stiprų ryšį ir
reikia žinoti, kad tam yra prieža pradėti darbą sujungtoms' pajiestys, kurias turime surasti ir pra goms, o jis gal išduotų daug
šalinti, jei norime, kad išnyktų tos geresnius vaisius negu dabar,
negeistinos pasekmės.
besidarbuojant mažoms draugoTaigi nevien turime apsišviesti, velėms skyrium.
Ir kontroliavi
susipažinti su savo pareigoms kai mas sąnarių butų palengvintas.
po moterįs — motinos, auklėtojos, Dabar pasitaiko, kad koks nors
šeimyuinkės ir kaipo narės draugi- sąnarys, netekęs darbo, išvažiuotgijos, bet pažinusios savo parei ja į kitą miestą, užsimano iš
gas, turime stengtis jas pildyti, o naudoti draugovę, apsimeta figa,
jeigu išpildymui atsakančiai tų pa sveikas būdamas, už pinigus nuo
reigų reikalinga susipažinti su daktaro gauna paliudijimą ir nu
ekonomija bei politika ir reikalauti skriaudžia draugovę paimdama!
ir naudotis pilietiškoms teisėms, nuo jos neprigulinčią jam paką viso svieto pažangesnės mote šelpą.
Pasitaiko teipgi, kad
rįs pripažino, tai negalime ir męs draugovės sąnarys, iškeliavęs
lietuvės statyti savo organizaci negali nieko prisišaukti, nors ii
jos programui mažesnius tikslus. mirtinai sirgtų. Jeigu draugy
Ant rytojaus nepasirodė visai stės butų susi vienyjustos, tai są
kas kita, kaip tvirtina Žvalgas— nariai butų teisingai prižiūrimi
buk atmetė apšvietų ir organiza nuo pirmos ligos dienos visur,
cija bus tik vyrų politikierių įna kur yra katalikiškos draugovės;
giu, — bet prie platinimo apšvie daktarai galėtų gerai ligonį ap
tos rūpinsis kartu suteikti mote žiūrėti.
Ir žmogui
geriau,
rims progą apsišviesti, kad galė jeigu nuvažiavęs į kitą miestą,
tų pildyti savo pareigas.
gali prigulėt į ten esančią drau
Kaslink nesusi jungimo su Eu gystę be įstojimo mokesčio, turi
ropos Lietuvių Moterų Sąjunga, vien pristatyti paliudijimą drau
buk dėlto, kad ji remiasi ant ap gystės *to miesto, kur pirma
švietos, kaip rašo Žvalgas, turiu gyveno; nereikia bereikalo pini
pasakyti, kad rodos ir Lietuvos gus mokėt, ne reikia nuvažia
Moterų Sąjungai nepakanka- vien vus kitan miestan išnaujo drauapšvietos, nes jų svarbiausiu tik goven įstoti, o be jos negalima
slu yra išjeikalavimas balsavimo apsieiti. Daugelis musų brolių
teisių; bet męs gerai žinome, kad nemoka rašyti; nesužinodamas
siekimas vien prie balsavimo tei su savo draugove, nežinodamas
sių, be ekonomiškų teisių, neat kas joje atsitinka su moker
neš mums išganymo. Tą galima sČiais, kartais be noro sąnarys
matyti dabartiniame surėdyme, ka būva suspenduotas ir laike li
da vyrai turi balsavimo teises, o gos iš niekur neturi pagalbos.
Taigi broliai tautiečiai, at
nepažindami mokslo ekonomijos
bei politikos, sunaudoja savo tei kreipkite ant tų visų neparan
ses vien ant prapulties, palaikyda kumų savo atidą, _ atkreipkite
mi šitokį beteisį surėdymų. Ir ne atidą ant šito musų atsišauki
tik ant savo prapulties, bet ir ant mo. Jeigu mums rupi musų
jų moterų ir vaikų prapulties. brolių ir musų draugijų gerovė
Taigi nedėlto nepritarta susivieny tai jungkimės į vieną ryšį. Pa
ti su Lietuvos Moterims, kad jų žiūrėkime į amerikonus^anglus
tikslas yra vien apšvieta, bet kad ir kitas tautas, o pamatysimė'Vc^
apart apšvietos, jų sąjunga, kaip sai kitaip darant. Matome tvir*
ir musų, dar turi reikalavimus iš tas foresterių organizacijas. Slo
pusės valdžios, prie kurių atsieki vakų draugovės po visą Ameri
me turi eiti atskirais keliais ir ką yra susivienyję. Ir S. L. A. tu
dėlei šitos priežasties reikia mums ri kuopas veik visuose dide
Amerikos miestuose, •
susižinoti su pirmeivėms Amerikos sniuose
moterims, kad siekiant prie kokių Taigi broliai tautiečiai, svarstyreformų nuo valdžios, butų galima ki^e protingai šitų atsišaukimą.
'■
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kiaušinius į kamarą ir kągi randa I
mieje”. — “Tai rytoj jau bus at
Vietoje kapos,
kuriuo*
bus
laidai, argi jus paspėsit iš šiądien
valanda
atgal
kaip
persikrovė,
nes
'surinktų daiktų padaryt ką ant ry
ant
rytojaus
buvo
ketinus
vežt
tojaus, pagal mano nuomonę, tai
bus vėlu?!” — “Ar tai jus misli- Joškiui atiduot už seniai padarytą
jat, kad tai tiktai šiądien renkam ? jos dukters skolą, dabar ir šiaip ir
Jau vakar ir užvakar vaikščiojo, teip skaito, kaip 30, teip 30, dau
tiktai, žinoma, vakar kita tokia giaus nėra; na kurgi teip urnai
špitolninkė, o užvakar vėl kita, nes galėjo pasidėt? (o aš, eidama, su
jeigu tiktai vieną leistų, tai paskui tikau jos dukterį traukiant su pun
ATLAIDŲ YDOS.
tarpe mus kiltų nesusipratimas, aš du. rankoj miestelio link, tai tas
Šilta.... Giedra saulėta dienuvaikščiojus ir susirinkus nekartą puskapis jau seniai pas Joškį;.... )
tė; pavasario oras kvepia nuo žy
su apgavimu nenorėčiau atiduot Kad bent bučiau ui špitolninkei
dinčių medžių, kvietkų ir žolelių,
anoms namieje sėdėjusioms mano nesakius nieko, tai duočiau tuos
keliai jau visur sausi. Išpalengvo
kruvinai uždirbtą pelną. Ar ne paskutinius JO, dabar neduosiu,
reikia rengtis į kelionę; ir man,
tiesą kalbu?” paklausė manęs. Aš, kiek žadėjau, išsigirs Kazienė, tai
juk rytoj, atlaidai artimam mieste
norėdamas dar daugiaus išgirst jau aš neturėsiu kur akįs dėt, na
lyj, nusivarysiu iš lėto šiądien, ten
apie tokius špitolninkės juokingus, o jeigu dar nueitų žinia iki kle
gentys, pažystamiejie; tad savo atbet, matyt, teisingus, pasakojimus bono, tai tuomkart nors begk, pa
silankvmu netiktai atlaidus aplan
pritariau: “Tiesa, tiesa!.... kaip likus namus ir iš šios parapijos.
kiusiu, bet ir gentys bus užganėdin
gi, savo krūmai uždirbtą..... pel Gėda. O tu galvele, galvele bo
ti manę suėję, tokį ilgą laiką ma
ną atiduot tam, kuris namieje dy biškoji, dėlko tu teip neišmanan
nęs nematę.
Bet kamgi man
kavo. Negalima!....” Užganė čiai pasielgei.
Neilgai trukus, nusivilkau api
teip
daug
aimanaut,
ar aš neturiu
dinta mano žodžais, pradėjo savo
plyšusias kasdienines drapanas,
puskapio,
ant
kurių
tupi vista, o
pasakojimą varyt toliau, atsikosė
apsirėdžiau, kiek galint, geriaus
gal
dar
neužperėti,
atiduosiu,
kad
jo ir pradėjo: “Vieną kartą šiir jau einu. Išėjau, venur vienas
ir
tuos
ir
bus
viskas
gerai,
o
tas
teip atsitiko: tai pernai vasarą
patraukiau lėtais, bet plačiais žing
svarbiausia
“
unaras
”
,
duok
Dieve,
parvažiavo vienas kunigėlis ant
sniais ilgą galą kelio nieko nepa
vakacijų ir kiekvieną dieną musų kad rasčiau dar neužperėtus!
tikdamas ir nepavydamas.
Pa
(Pabaiga bus).
bažnytėlėj, atlaikęs šv, Mišias, vi
lengvinau žingsnius ir einu visai
sada pasilikdavo pas musų kleboną
lėtai, manydamas, gal greičiau kas
ant pietų, nes juodu labai.labai.mapavis, bet ant nelaimės kaip nieko,
tyt, suteikdavo, kadangi vis abu
taip nieko — vis vienas; saulutė
du drauge vaikščiodavo po sodą,
dar augštai. kam gi man taip skudrauge “pakajuose” vis kalbėda
bįt. Priėjau šalia kelio stovintį
vosi, — vienu žodžiu, labai suteik
seną gluosnį. Atsisėdau; atsilsė— Nuo pereito rudenio tūlos
davo.
jas valandėlę, pakilau ir nenoroms
gelžkeliy kompanijos atpigino tiTeip vieną dieną, neatmenu ge
trukiau vėl vienas tolyn., Paėjau
kietus iš Chicagos į New Yorką
rai
kas tai turėjo būt per šventė,
kelis žingsnius, žvilgterėjau atgal,
ant $to.oo ir tokios pigios kainos
o štai paskui mane traukia, susi tiktai tiek žinau, jog pripuolė tęsėsi likšiolei. Priežasčių to at
kūprinusi, ^ena, gal 50 ar 60 me penktadieny j, aš kaip ir tyčia piginimo buvo pačių kompanijų
tų amžiaus moteriškė, didelę ir, prieš tą dieną buvau įsimerkus sa konkurencija. Dabargi visos ge...................
. .
matyt, sunkią pintinę rankoj turi, vo. žlugtą ir ketverge, neatėjus pa-ilezmkehų
kompanijos jau susttaisakvt
apie
tai
panaitei
,
nuėjau
,
...
.
,
.
.
o ant lazdos, kurią, vietoj laikyt
.
t • .
\ |ke ir nutarė ve! pakelti tikictų kaipas
skalbmę.
kuri
buvo
pntaisvta
..
...
rankoj pasiramščiavimui ir pasti
. ..
..
nas is Chicagos 1 New lorką ant
upes bėgančios per musų mie- U .
, . .
?
prinimui spėkų senatvėj, laikė ant ant
x
.
. . |$i6.oo, teip kaip ir seniaus buvo,
steh ir skalbiu sau kaip
niekur
!
.
:
.*
..........................
.
*
j
t •x
L «x •
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pečių ant jos užsimovusi vėl kokį
$10.00
kaina pasilieka
tiktai tiki
nieko. Ugi, kad jus būtumėt ina-J
tai ne mažą pundelį.
I31 d. rugpiučio, o nuo 1 d. rugsė
Aš, iš žingeidumo, kad tokia se tę, atbėgo pas manę “panaitė” jo bus jau $16.00.
na moteriškė teip sunkiais apsikro kaip be dusios, lekuodama nuo to
vus našuliais, ir kad linksmiau kio smarkaus pailsimo, vos ne vos
-•— Pereitą subatos dieną, taigi
butu tolvn keliauti, sustojau ir lau- gali suprast jos žodžius: “Tik tu 4 liepos, Chicagoj buvo terptaudūšele, paukštele beg, skubįk į
Iriu.’
’j .
parapiją,
pakiaušiniausi nors kiek, tiškos orlaivių lenktinės, kuriose
Atėjo moteriškė prie manęs,
vienok dalyvavo tik paprastieji^
peržvelgus manę nuo galvos iki rytoj ant pietų tikrai neturiu ką balionai, negalinti prieš vėją par
duot
”
.
Aš
pamečiau
kultuvę
ant
kojų, pratarė: “Tegul bus pagar
!£kti. Išlėkė 9 orlaiviai, vienas
bintas Jėzus Christus”. Aš atša upės kranto,kad jus žinotumėt, ir buvo iš Prancūzijoj. Toliausiai
kias jai, kaip priguli, ant amžių, leidausi namon, parbėgus, pagrie- Į nulėkęs tur gaut dovaną. Lėkti
amžinųjų.
Amen.
Užklausiau: biau, kaip visados, štai šitą pintinę,
turėjo į New Yorką, bet vejas
“Ką čia tu moteriške taip sunkiai krepšelį ir pasi’cidau į kelionę.
orlaivius
nunešė į šiaurrytu*.
nešį?^> Pažiurėjo į mane rūsčiai Net turip nūsijuokt, teip dailus
Kas
dovaną
laimėjo, dar nežinia.
btrrer Atitikimas 1 Išbėgau, lekiu

Riškimčs į vieną ryšį, iš ko tu
rėsime didesnę naudą! Sulauksi
me daugiau patarėjų. Vienybė
reikalinga juk ir katalikiškoms
draugovėms!
Jurgis Juozapaitis,
37 Roosevill av. Toorington, Con.

VIETINĖS ŽINIOS.

iš jos burnos: "Karų jus mane protekiniais, misliju sau, kaip čia
— Iš Oklahomos paslaptį
vadinat, ponaiti, moteriške? Kaip sugalvojus, idant panaitė butų už
agentai pereitos nedėlios dieną
- sau norit,! galit vadint, bet aš ėsų ganėdinta, o ir aš sugriebčiau šį
atgabeno čia agentą Brockhautą,
kaip
senovės
patarlė
mus
mo

dar mergina” — ‘‘Ačiū už perser
seną. Jis turėjo savo agentūrą
kina:
“
kad
but
vilkas
sotus
ir
ožka
gėjimą. Aš daugiaus nevadįsiu
pn. 130 Dearborn St. ir pardar
išliktų
”
.
moteriške; o jus manę turit nevaSumišti jau: nueisiu pirmiau pas vinėjo žemę gana pigiai, todėl
dįt “ponaičiu”. Aš turiu vardą,
pirkėjų ypač terp vokiečių tu
mano vardas Juozas, bet norėčiau Kazienę, kiek ten gausiu, tiek už
rėjo ne mažai. Pasirodė vienok,
žinot, kągi jus čia teip sunkiai teks, o nuo Kazienės eisiu į kitą
kad
jo parduotų fannų visai nė
nešat?” “At, matot, pas mus to kaimv pas visai “unoravą” Katilie
ra.
Kada Chicagoje buvo jau
kia “mada”: prieš atlaidus, arba nę, kuri niekad neapsile'idžia davi
per
karšta,
jis išdūmė į Oklahoteip kada susimislijus, pasiunčia mu — vis tur duot daugiaus kaip
mą,
bet
detektyvai
ir ten ji »«musų “panaitė” į parapiją kiauši- kitos ir gana. Kaip nutariau, teip
rado.
niaut, tai sviestą, tai sūrius rinkt, ■ir padariau.
tiesiok kalėdoj ame atlaidams, o
Pirmiau nuėjau į Kazius, tenai
— 4 d. liepos Chicagoj šįmet
tai ir matot, kas per sunkumas! paprašiau, papasakojau, kad toks
apvaikščiojo su mažesniu triukŠitoje pintinėj yra poras kapų ir toks kunigėlis parvažiavo, ryto
kiaušinių, keletas saldinių sūrių, penktadienis, reikės rengti pietus, smu, bet visgi neapsiėjo be au
nesūdyto sviesto....” “O tame neturim teip iš ko, ar negalėtų ko kų. Sužeistų skaito 167, o už
maišelyj?*’ neduodamas užbaigt jai nors pieniško.... atsiuntė prabaš- muštų 8. Lenkė Przyalgowska,
kalbėt, užklausiau”. “Tai čia, ma tėlis. Ta žmona,neilgai laukus,ant gyvenanti pn. 579 Hali avė. li
tot, teiposgi yra visko”. — “Taigi mano meldimo *nusiskubino į ka kosi revolverio kulko* pašauta
ko.teip?” — “Čia lašiniai, duona, marą ir atnešė 20 kiaušinių. Aš į pilvą. Nugabeno ją į ligonbuti.
miltai, vienu žodžiu — kas ką susidėjau į pintinę ir net užmiršau kur ji ir pasimirė. Gaisrų šį
duoda.” —- “Ar tai jūsų “panaitė” apie savę. Bėgu pas Raulienę. met buvo teipgi mažiau.
kokia elgeta, liepia rirtkti iš para Neilgai trukus, pribuvau, papasa
— Pereitos nedėlios dieną pa
pijos lašinius, duoną ir kas ką kojau visą reikalą, kaip -yra, o ži
sikorė
gyvenanti pn. 8847 Emvduoda?! Aš apie tai niekur ne nodama, jog Kazienė su Katiliene
buvau girdėj ąs, tiesiog stebėtina: terp savęs tankiai turi ginčus; mat rald avė. 36 metų Dermine Dzorak. Savo trejatą vaikų ji pa
“panaitė !” liepia rinkti lašinius viena nori turėt “unarą”, kita dar
guldė į lovą, o pati sau, užsiir duoną?!”1
Užkaito mano sena didesnį, pasakiau, jog Kazienė da
nėrusi virvę ant kaklo, pasikorė.
mergina ir matydama, jogei aš ne vė 30 kiaušinių ir man už žygį
siliausiu jos klausinėjąs, nenoroms, bemaž pusę palties lašinių davė. Kybančią, jau negyvą, rado ją
vyras.
pratarė: “Tai, matot, čionai tai Tai pasakius, tuojaus mačiau, jog
aš sau renkuosi už turbaciją ir bus neblogai: pašoko nuo kėdutės,
— Per visą pusmetį Chicag^
žygius, kuriuos turiu daryt berei ant kurios sėdėjo ir lopė senas ma
pasimirė
15891 ypata: 8951 vy
žų vaikų kelinaites, metė viską į
kalingai mindama kojas”.
riškis
ir
6940
moterų. Daugiau
“Taip! dabar tai jau aš supran šalį, treptelėjo koja į žemę ir tokiu
siai
mirčių,
nes
2458, buvo nuo
tu: tai šitoj pintinėj yra kleboni paniekinančiu aną nieko nekaltą
plaučių
uždegimo.
Berželio mė
jos “panaitei” suelgėtauta, o tame Kazienę balsu pradėjo plūst. “Ar
nesį
pasimirė
2095
ypatos. Pe
krepšyje tai jųsų ?!....” — “Teip.” matai, šičia? jije, turėdama 60 mar
gų žemės, gali lyginties su ma reitą gi savaitę mirčių buvo 440
Tarė sena mergina.
“Na, pasakyk man, ar daug jums nim?! Juk mus 120 margų, o ir
4 d. liepos, 4 vai. ryto, užsi
duoda to visko?” — “Kaip ko vienas vaikas jau 4 kliasoj; jei
degė
ant trijų lubų manai pn.
kios gaspadinės, kitos daug, kitos Dievas padės, jau šįmet bene bus
98
Blackhavvk
Str. Namai su
mažiau, kaip kokios turi “unarą” klieriku! Ji gal duot 30, tai aš
degė,
o
keli
kaimyr.iškiejie
ta
kokį, kurios tankiai ateina pas duosiu 60.” Ir išbėgo per duris,dar
po
pagadyti.
Gesinant
ugnį,
9
prabaštėlį,, arba pas jaunuosius ku kasžin ką neaiškiai murmėdama.
ugnagesiai
tapo
sužeisti,
bet
ne
nigėlius, tai tos, žinoma, daug su
Aš, ilgai nesulaukdama, atsisė
teikia, nito tokių ir aš pusėtinai dau ant suolo pas pečių ir laukiu. pavojingai. Nuostolius gaisro
padarytus skaito ant 75000 dol.
sugriebiu, kad sudėliočiau kiekvie Laukiu, laukiu ir negaliu sulaukt.
nos davimą atskyrium ir parnešus, Na, pamislijau sau, patyrė apie tai
paaiškyčiau panaitei, kad štai ši gaspadorius ir bus po viskam, už
čia davė tokia ir tokia, šičia vėl teks man tiktai prižadėjimo. Gai
|| Mieste Landsberg ant Wartos,
kita, paskui trečia ir tt., o paskui la viso džiaugsmo, o ypatingai tai Prūsuose, lenkas darbininkas Daįsako, idant “panaitė”, arba aš, labai but negerai: pas Kazienę aš lačynski, nuo seniai negalėdamas
susitikus kur prabaštėlį ant tako, sau užmiršau prašyt ir nieko ne darbo gauti, užmušė savo pačią
• v’-dnčiau, kad ta gaspadinė tiek gavau, bet dėlto, mislijau, gausiu ir dvejatą vaiky.
davė, kita tiek ir tt.”.
“Na, ar dvigubai, pagalios, ar neišeis teip,
paskui jus ir paaiškinat “panaitei”, jog tiek laukus, turėsiu su tuščiu
|| Vengrijoj, komitate Tolna, su
o “panaitė” klebonui, katra) kiek savo krepšeliu pareit namon”. — visu išdegė miestelis Madocfa,
davė?" — “Ką čia šnekėt, niatot. “Na ir kaip ten buvo?” neišken turintis apie 2000 gyventojų. Su
ar galima atmintyj turėt, apėjus čiau nepertraukęs kalbą.
degė apie 300 namų. Pražuvo
keletą sodžių ir paskui atmyt? paskui išsiaiškino, tai šiteip buvo: ugnyje teipgi daug žmonių, o dar
džiaugiesi, kad tik jau sykį na- ji mat, žmona, nusiskubino pas daugiau tapo pavojingai sužeistų.

Gadyne siektos viešpatavimo

deracijos, ir projektas tapo priimtas. Konfederacija nsos
prie katalikų tikėjimo, čielybės šalies, respublikoniškos val
džios, prerogatyvų karališkų ir esančių magistratų; rmenu
jos buvo — padauginimas kariumenės, užgyrimas mokesčių
ir naminiai pagerinimai. \ isi klausimai tur būti spren
džiami didumu atvirų balsų, tik kam reikalaujant, bus ga
.
(1569—1795m.)
lutinai sprendžiama slaptu balsavimu, f ai buvo pergalė
patrijotų. Konfederacijai davė du maršalkų: iš įlenki jos
pasiuntiniai aprinko referendorių Malacljovskį, iš Lietuvos
— Kazį Sapieha, generolą lietuviškos artilerijos.
\’cikiai jNitam Prūsijos pasiuntinys HeinrikK. Liudvi
kas
Buchholtz
pranešė seimui, kad karalius Fridrikis \ iii- *
• (Tąsa).
mas II, girdėdamas apie sądarą Lenkijos su Maskolija, ma
nąs, kad tokia sądara kreipiasi prieš jį; jis protestuoja prieš
a’1^,^on*znias' /Ciesorius Juozapas II susitiko su Katarina tai ir siūlo alijansą apgynimui abiejų valstijų; nesipriešina
1 Mogyleve, ir mirus Marijai Teresei ( + 1780) sutarė padauginimui armijos, bet persergsti Lenkiją, kad neįsilei
ahjansą, žadėdamas gelbėti Maskolijai karėje su turkais. stų į karę, kuri galėtų turėti apverktinas pasekmes.
{spauda Prūsų dekliaracijos buvo didelė. Seimininkai
I adrąsinta, carienė užėmė Krimą. Karalius Prašų taip-gi
buvo
persitikrinę, kad Lenkija pasiliuosuos nuo pančių Sta
jieškojo pagelbininkų. Įpėdinis Fridrikio II, Fridrikis Vi
ckelbcrgio
ir kad pastojo ponu savo veiklumo. Apie 50
limas II (1786-1797) sątaravosi su 1 urkija ir Švedija ir
pasiuntinių
dėkavojo Buchholtzui už jo karaliaus prakilnius
kreipėsi prie įlenki jos. 1 ą patį darė carienė patikrinimui
jausmus.
sau laisvo perėjimo kariumenės ir maisto. Keliaudama į
20 d. spalių, ant įnešimo Mikolo Valevskio, SieraKrimą 1787 m. sutarė Kaniove pasimatyti su Stasiu Au
džiaus
vaivados, seimas ^vienbalsiai nutarė padauginti ar
gustu. Lenkiška opozicija (hetnianas Branickis, ščęsny ir
miją
iki
100000 ir veikiai po tam pasirodė pasekmės Prūsų
Ignas Potockiai. "Kaz. N. Sapieha ir tt.) važiavo į Kvjevą
ir šunsuodegiavo Potemkinui, tikėdami, kad carienė atšauks dekliaracijos. Kilo klausimas apie vyresninkystę ant ka
iš Lenkijos Stackelliergį. Stasys-gi Augustas nukako į riumenės, iš ko iškilo aštrios imtynės. Stasys Potockis
Kaniovą su brolevaikiais Stasiu (nuo 1784 m. d. liet, pa- siūlė panaikinimą kariškojo departamento, o sugrąžinimą
yždininkas) ir Juozu (sunumi Andriaus); su d. lenk, mar kariškos komisijos, prigulinčios tiktai nuo seimo (mat no
šalkų Mikolu Mnišech, liet, laukinu hetmanu Liudviku rėjo kariumenės priežiūrą atimti nuo nepasiliaujamos Du
Tiškevyčium, vyskupu Adomu Naruševyčiu ir tt. Į 7 sa rnos). Gynė kariškąjį departamentą Stackelbergis, pats
vaites, atvykus carienei, Stasys Augustas turėjo su ja po karalius ir primas, persergėdami nelaužyti traktato 1775 m.
litišką konferaciją. Žadėjo respubliką prilenksiąs gelbėti Oppozicija nesiliovė atakavusi. Į pagelbą Buchholtzui pri
Maskolijai karėje su turkais, jeigu carienė pristos ant įpė- buvo į \ ar savą margrovas Hieronimas Lucchesini, kurs
dinystos sosto Stasiui Poniatovskiui, ant padauginimo Len guviai gundė seimą sutraukyti prietikius tarp Lenkijos ir
kų armijos ir padidinimo karališkos valdžios. Carienė ža Maskolijos. Oppozicija pasirengusi buvo šauktis į pagelbą
Prūsų karalių, kurs laikė parengęs korpusą parubežyje.
dėjo atsakymą duoti sugrįžusi į Peterburgą....
Tad 3 d. lapkričio, slaptai balsuojant, su 18 balsų viršaus
Rugpjūtyje 1787 m. turkai apskelbė karę Maskolijai, tapo paniekintas kariškas departamentas. Tuojau įvyko
kariškoji komisija, viena Lenkijos ir Lietuvos iš 18 sąnarių
vas 1\ , idant atsikratyti nuo Maskolijos, pradėjo rengtis susidedanti: pirmsėdaujančio hetmano, 3 senatorių, 9 paį karę. Prusai su Anglija ir Holandija buvo pasirengę siuntinų į seimą ir 5 kariškų ypatų. Seimas aprinko karemti Turkiją. Paprastasai seimas rudeniop 1788 m. tu misorius. '
*
rėjo nuspręsti, ką turėjo daryti dabar Lenkija. Tapo pri
Stackelbergis, nulenktas, Maskolijai kariaujant su Tuimta remti mierį suerzinti ciesorių dvarus ir priversti juos kija ir Švedija, tylėjo, liet išgirdęs, kad oppozicija naujais
antpulti ant įlenki jos, idant Fridrikiui Vilimui duoti progą projektais ketina nustumti šalin konstituciją 1775 m., įteikė
užimti vakarines vaivadijas Lenkijos; todėl jfs, kaip įgalė marsalkams notą, kurioj grasino respublikai atkerštu už
damas, tramdė papykį PeterburgLkio dvaro; savam pa traktatų peržengimą.*) * Nota turėjo priklią pasekmę.
siuntiniui Varšavoje liejiė su lankais elgtiesi išmaniai, o Oppozicija kreipėsi prie berlyniškio dvaro, ar tasai netram
tą patį privelijo daryti dvarui Peterburgo.
dysiąs laisvės svarstymų ir nutarimą respublikos, beje, kad
Dabar seimui išpuola surasti fundušus 100000 armijos, atsisakytų nuo gvarantijos jiadalintinio traktato 1773 m.
reikalingas patikrinimui nepriegulmvstės respublikos, ir ap Berlyno dvaras ganėdino reikalavimą. Buchholtz maršalsvarstyti naują valdžios tvarką pagal reikalavimus nepri- kams įteikė dekliaraciją, kad Prūsų karalius norįs ginti negulmingos valstijos. N
prigulmystę Lenkijos, bet nesikišąs į jos vidurinį sutvarkyDabar jau ponai nesibjaurojo stoviais padotkais, ku
Tokia dekliaraciją padrąsino oppoziciją tolesniam
rias seniaus jie prilygindavo prie nevalės. Po ilgų disku žingsniui, beje numesti nepasiliaujamąią Durną.
sijų nutarta uždėti: ant starastystų — dvi, ant ekspektantų,
1 ad seimas užmanė išsiųsti į Berlyną pasiuntinį sątaaj>ėmus jiems laukiamas amžinas arendas, — pustrečios, roms apie sądarmę. taip-gi nominuoti- ministrus prie visų
ant emfiteutų iš 1775 m. — pusketvirtos kvortos pagal nau Europos dvarų. ]Nors karalius tokius pasiuntinius buvo
ją liustraciją. Ant kunigijos, be subsidium charitativum, paskyręs, seimas nutarė, kad tik seimas tegalįs pasiim^inius/'
pasiimt
antdėjo 20% nuo įėmimų, ant lobių šlėktos 10% po vardu j užrubežius paskirti ir atšaukti. Karalius pristojo. į lant
amžinos aukos (ofiara wieczysta). Laukė iš tų šaltinių duoti pasiuntiniams
ir vesti dipliomatiją, sei
ĮĮĮĮJĮinstrukcijas
Į.
įplauksiant apie 36 milijonus auksinų, nors reikėjo 40 mi mas paskyrė Deputaciją Užrubežiniems Reikalams, suside
lijonų armijos bedžetui. Tad vienas pasiuntinys įnešė, kad dančią iš maršalkų seimo, 4 antspąudininkų.': 3 senatorių,
įpėdiniui mirusiojo Soltyko ( + 1788) paskirti 100000 auk 6 šlėktų ir liet, raštininko Antano Dziedušyckio, — iš viso
sinų metinės pensijos, o likusius įėmimus iš lobių Krokavos iš 16 ypatų. Tai buvo naujas smūgis gvarantijai Masko
vyskupų paskirti kariumenei. {nešimas tapo priimtas geru lijos.
didumu balsų; o į keletą dienų vėliaus, nežiūrint į persargas
Nelikus kariškojo departamento ir attribucijos depar
nuncijaus, nutarta tapo koekvacija (sulyginimas) visų vys tamento svetimšalių reikalų sudėjus ant seimo deputacijos
kupijų numirus šiądykštiems jų valdymierams. Skarbinė užrubežių dalykams, išvertimas visos nepasiliaujamos Du
komisija turėjo vyskupų lobius išduoti j arendą, o vysku rnos bu^o jau tik klausimu tūlo laiko. Galop 1788 m. net hetpams mokėti pensijas. Primasui mokėti 200, vyskujiams manas Branickis pastojo jos priešu. Tad 19 d. sausio 1789
lotyniškiems po 100, unitiškiems po 50 tūkstančių lenk, m. ant .įnešimų \'alevskio, Sieradžiaus vaivados, ir Mikolo
auksinų. Bet sunku buvo tokią didelę sumą bedžeto su Zaleskio, pasiuntinio Trakų, nepasiliaujamoji Durna tapo
panaiknta. Toji nepasiliaujamoji Durna vienok daug gero
rinkti ažuot 36 laukiamų milijonų.
padarė, nes ji tramdė šlėktos nepriklusnumą, šlėktos, kuri ne
e) 4-METINIS ARBA DIDYSIS SEIMAS (1788-1792). kentė paliepimų, o paklusnumo nepažinojo. Nepasiliauja
moji Durna, turėdama galybę pildyti įstatymus ir nutari
Carienė pasiuntė ant rankų Stackelbergio sąlygas su mus, prižiūrėt urėdninkus ir atstatyti juos nuo urėdo, atsi
taikęs tarp Maskolijos ir Lenkijos: tiko ant sutaikinės at- tikus pasipriešinimui, turėjo attri’bucijas tikros valdžios,
skirtinės nuo išlaukinio užpuolimo, liet ne ant atmainų or kokios Lenkija nepažinojoynuo dviejų šimtų metų. Prįeg
ganizacijoje respublikos; tiko, kad busintis šeimas užmegztų
tam karalius ją nuolatos ragino veikti, sušaukdamas prieš
konfederaciją, liet tik sutaikmei sutarimo ir padauginimui
kiekvieną posėdį’pirmsėdžius departamentų, referentas bė
armijos. Karalius tiko ant to, nenorėdamas naudotiesi iš gantiems reikalams, sekretorius ir su jais prirengdamas
keblumų Maskolijos; pritarė jam Jackus Malachovskis, svarbesnes decįzijas. Karaliaus budrumas neleido užsi
primas Mikolas Poniatovskis; žinoma pritarė visoki tarnai vilkti reikalams ir durnoje viešpatavo vienokumas pakrapos.
Stackelbcrgio, kaip kunigaikštis Adomas Poninskis, broliai šakniais penkių dūmos departamentų, Stanislovas Augu
Kossakovskiai: Juozas, vyskupas Inflantų, ir Simas, są
stas turėjo tiek pat savų kanceliarijų, kurias pats savo lė
narys nepasiliaujamos Durnos; Madas Gurovskis, d. liet šomis užlaikė; kanceliarijose vadovavo gabus ir darbštus
maršalkas; Kaz. Račynskis, didlenkiškas generolas; kašte žmonės, ir tosios tapo tikrąja valdžia. Juk tik durnai su
lionai Petras Ožarovskis, kunigaikštis Antanas Cetvertyn- sitaisius, departamentas maršalkų įsteigė visoj Lenkijoje
skis ir kiti. Tiko ant to ir tie, kurie geidė numetimo ne- boni ordinis, o tos, susidėjusios iš ukėsų ir po vada vai
pasilnujamos Durnos ir sugrąžinimo senos valdžios didžiū vados veikdamos, užsiėmė sutvarkimu didesniųjų miestų.
nams, kaip hetmanai — did. begarbis Branickis, ir laukinis Tik durnai pasidėkavojant, 1778 metas užsibaigė trimis mi
Rzevuskis, taip gi Sčęsny Potockis, kurs pirkęs buvo nuo lijonais sučėdijimo, kas ir paliudija jos priežiūrą ir apsu
Fr. Aloizo Bruehliaus urėdą generolo lenkiškos artilerijos. krumą, kokio nė tikėt tesi negalima buvo nuo valdžios paGalop 1787 m. šitiejie Potemkinui perstatė projektą įstei yždininkų. Bet-šlėkta durnos nekentė ir užmetinėjo jai,
gimo konfederacijos, kuri sujungtų visas Lenkų spėkas ka kad ji gimusi padalinimo šalies seime atsinešė su savimi
rei su turkais, ir tokiu budu jie įgytų valdžią; carienė vie prakeikimą ir plėtiną savo kilties. Atsiliuosavo respublika
nok nepristojo ant konfederaejos magnatų. Trečia-gi par nuo rėdo, antmesto jai Maskolijos.
Maskolija tuomsvk
tija, vadinama patrijotų, buvo po vada: Igno Potockio, liet, tylėjo is prievartos ir iki laikui, verčiant Austrijai. Mat
priedv. maršalkoj kunigaikščio Adomo Čartoryskio ir Sta Austrijos kancleris Kaunitz matė, kad kurstymas seimo per
sio Malachovskio, lenk, referendoriaus. Jų programų bu- Prusus turėjo starastystos, ekspektatyvos, emfiteuzos ir
ęo susirišimas su Prūsais, podraug reformos valdžios ir tėvoniški lobiai vos atnešė 18 milijonų.
Sunkiausiai
draugijos pagal reikalus šalies ir progreso. 1 ųjų sądarbi- ėjosi su dešimtine, nes savininkams nors ir po prisieka sle
ninkų buvo kn. Hugo Kollątajus (gim. 1/50), kurs apsi piant tikrus įėmimus tesusirinko vos 6 milijonai. Todėl
gyvenęs dabar Varšavoje, ėmė užsiiminėti publicistika ir
nutarta tapo pusantros paduminės nuo miestų, špuntinė nuo
surašė projektą reformų knygoje: Do Stan. Malachow- vyno, artt skerdėjų uždėjo mokestį' noturoje, iš ko yždas
skiego, referendarza koronnego, o przysztym seime ano- tikėjosi keliolikos milijonų. Bet ir tų šaltinių neužteko:
nyma li>tow kilka (r. 1788, trįs tomai). Prie jų glaudėsi Todėl seimas tuomsyk pasikakino 65000 kariumenės.
daugelis jaunų žmonių, išėjusių mokyklas Konarskio.
Projektu naujos konstitucijos užsiėmė išrinktojo 7 d
Seimeliuose vadai partijų rūpinosi įgyti pasiuntinystas. rugsėjo 1789 m. Deputacija pataisymui formos valstybės
Elės pat/ijotų padaugino pasiuntiniai Inflantų: Julius Lr- ^ur;o.s.P!rnised/,u,.buvo Krasinskis, vyskupas Kamiemeco.
sinas Niemcevyčius ir Juozas Weysanhoff, liet. Braščių \ejkia1 jai sądarbiavo Deputacija perkratinėjinmi reikalu
pasiuntinys Tadas Matusevičius, pinskiškis Mat. Butrimamiesčionijos, paskirta per rūpestį prezidento Senos Varvyčius, poznanskis Ignas Zakševskis ir kiti.
savos, Jono Dekerto.
Visos partijos sutiko viename dalyke: troško padaugi
^Dekertas su Kollątajum rjžosi iš visų karališkų miestu
nimo armijos. Visos n©rėjo dalyvauti anuometiniuose po ^-Tr??^USnT,Vn^<SUgr^Jnimui jiems senM tiesų, ir
litikos atsitikimuose: dvi pirmosios, norėjo remti carienę tode- lzg9 m- !?Pkr»tyje suvažiavo į Varsavą 269 delega
karėje su turkais, o trečioji velijo rištiesi su Prūsais prieš tai is 141 Lenkijos miestų (be Krokavos) ir Lietuvos MeMaskoliją ir Austriją. Visos todėl velijo busiantį seimą morijale, surašytame Kollątajaus, delegatai reikalavo’miessurišti į konfederaciją. Tiktai konfederatiškas seimas, kai-1 cionims:. neminem captivabimus, laisvės pirkti žemiškus
po apsergėtas nuo pertraukimo, tegalėjo įvykdinti padaugi
nimą armijos.
6d. spalių 1788 m. Varšavoje atsidarė seimas; maršal
atmainą taant ar.lamdytnu traloain*’•. Tetgi btert Ler.k-isd M
kų seimo aprinko referendorių Machovskį. Karalius bu koto#
galingu neprieteli ūmi.
tams perstatė anksčiaus jau surašytą projektą akto konfe

Lietuvoje

Paraše Jonas Šliupas, M. D

AIRIJA.
Lapai iš Istorijos Airijos

Parašė A. Janulaitis
Pabaiga.
Lengvėjant airių būvi ui, atsirandant skir
tumams kliasų tarp pačių airių, turėjo įvykti
atmainos ir pačių deputatų tarpe; jie nebegaėjo ilgai išbūti vienoj partijoj. Bet pakol kas
sulaikė juos Parneilio vardas ir jo įtekmė.
Staiga Parnellio žvaigždė užgeso. Atsi
tiko visai netikėtai. Šnipų gaujos, ministeriai
negalėjo jam įkąsti, o dabar tas atsitiko dėl
niekniekių. Apkaltino jį dėl svetimoterystės.
Vieno deputato airio pati (O’Shea = Oši)
suėjo su Barneliu. Prasidėjo byla dėlei per
siskyrimo, teismas perskyrė. Ir Parnell vedė
ją. Tas atsitikimas davė progą drėbti pur
vais ant Parnellio. Gladstone — davatkinas,
priešingas pasimetimui, . pasibiaurėjo iš to.
Dievobaimingi anglai, kuriems jis buvo daėdęs, ėmė trukšiną kelti. . Sujudo davatkos,
parizėjai. Pradėjo juom pyktinties ir kata
likai airiai ir pasitraukė nuo jo, ko pirmiaus
popiežius negalėjo padaryti. Parnellio įtek
mė nupuolė. Jo partija skilo. Turtingesniejie,
pasivadinę nepriklausomais, išėjo iš jos. Pa
siliko vieni jo artimiausi šalininkai, vėliaus
parnellitais vadinami. Neužilgo po to Parnell
mirė, 6-7 spalių 1891 m.

svarų (120 mil. rub.). Ištikrųjų ji neprakiša nieko. Teismų, policijos bus mažiaus, ka
lėjimai aptuštės.
Dabar reikalavimas airių-ukininkų išpil
dytas. Žemė jiems priklauso. Pasiliko dar
vienas dalykas neįvykintas — autonomija ar
ba savyvalda. Bet ji turės vėliaus įvykti. Ir
tas klausimas yra surištas su pačiu žemės
klausimu. Daug laiko lieka, kol žemė galuti
nai bus išpirkta. Visos vyriausios komisi
jos sėdi dabar Londone, o ne Dubline — Airi
joj. Tas dalykas turės būti pavestu vietinėms
draugijoms. Patiems ponams pasirodys rei
kalinga autonomija; išsidalinimas ir ramus
persiskyrimas galės gerai įvykti, jeigu jisai
bus paremtas ant užsitikėjimo ir lygybės. O
jos pakol nėra.

tas. Pramonė negalėjo atsirasti, turėdama
daugybę kliūčių. Dėlei šito ir dėlei persekio
jimų daugybė airių turėjo kraustyties svetur.
Neužderėjimai, badas spirdavo daugybę jieškoti duonos Amerikoje. Minėtinas yra neužderėjinias 1846—1849 m. O čia tais me
tais panaikinta muitai ant įvežamųjų javų.
Dvarininkams buvo tatai labai neparanku. Ir
stengėsi kaip nors kitaip atsilyginti nuosto
lius: dirvas užleido pievomis, ūkininkus išva
rė. Avįs davė didesnį pelną, negu ūkinin
kai. Daugelis jų nustojo duonos. O čia dar
išsiplatino bulbių liga, o bulbėmis rrtito dau
giausiai airiai. Karštinės, maras badas su
mažino airių skaitlių. Tiktai 1851—1896 m.
apleido tėviškę 3700000 airių. 1891 m. pačioj
Airijoj beliko tik 4580000 airių, kurie 8O0000
gyvena išsimėtę po Škotiją ir Angliją. Iške
liavimas iš Airijos nesiliauna. 1897 m. iške
liavo — 32535 žmonės. 1898 m. iškeliavo —
32341 žmogus. 1899 m. iškeliavo — 41232
žmogų. 1900 m. iškeliavo — 45288 žmonės.
Sulyginimui nurodome ir Airijos gyvento
jų skaitlių:
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PRIERAŠAS.
Rašydamas naudojaus sekančiais šalti
niais: Grecn Trumpa istorija Anglijos II-III
— rus.). Kautsky Irland^ (1880 m.). —
Hečkel Boynott Jahrbuecher fuer National
oekonomie III F. 10. B. 1905 m.). — Hcrkner
Die irishe /Vgrarfrage (tenpat R. XXI). —
Filou les Propils Anglais. — Tari? Parnell
(rus.). — Life of Michael Davitt. — Laik
raščių straipsniai (Neue Zeit. ir k.). —
Brockhauso ir Meyero Konvers. — Lexicon’ai.

GALAS.

L. TOLSTOI

Pragaro Atgijimas
Vertė Z. A.

Tai buvo tuokart, kada Kristus skell)ė
žmonėms savo mokslą.
Tas mokslas buvo toks aiškus, ir sekli jį
buvo teip lengva, teip tikrai gelbėjo jis žmo
nes nuo pikto, kad niekas negalėjo užstoti
jam kelio platintis.
Visų velnių tėvas ir ponas Belzebulas bu
vo labai susirūpinęs. Jis matė aiškiai, kad
gana jam bus valdžius žmones, jei Kristus
neišsižadės savo mokslo. Jis buvo susirūpi
nęs, be)j nenusiminė ir kurstė paklusnius farizejus ir knygininkus kuo (langiaus užgaulioti
ir kankinti Kristų, Kristaus gi mokiniams ta
rė bėgti, pametus jį vieną. Jis viltinos, kad
Kristus baisioms žudynėms pasmerktas, visų
išjuokiamas, mokinių pamestas ir ant galo
žudynių kančių įveiktas, paskutinėje valanda*
je išsižadės savo mokslo. Išsižadėjimas gi
sugriaus visą mokslo pajiegą.
Kryžius turėjo viską išrišti. Kristui pra
tarus: “Dieve mano, Dieve, kam mane ap
1861 m. — 5.798.967. leidai!” Belzebulas net pašoko iš džiaugsmo.
1695 m. — 1.034.102.
1871 m. —5.412.377. Jis pagavo parengtus Kristui pančius ir už
2.372.634.
1750 m.
1881 m. —5.174.836. sidėjęs sau ant kojų mėgino ir taikė, kad ne
5.937.856.
1811 m.
1891 m.—- 4.704.750. nukristų, kada"bus uždėti Kristui.
8.196.597.
1841 m.
1901 m. r—4.458.775.
8.295.061.
1845 tų,
Bet štai Kristus pratarė: “Tėve, atleisk
6.574.278.
1851 m.
jiems, nes nežino ką darą!” Paskui dar pa
sakė: “išsipildė!” ir mirė. Belzebulas sumojo
- Ir airių kalba nyksta, greičiaus negu ai visa pralaimėjęs. Jis norėjo nusimesti pan
rių skaitlius. 1851 m. kalbėta vien airiškai :— čius ir bėgti, bet nebegalėjo nė krustelėti.
1.2.04.684. 1991 m. kalbėta vien airiškai:— Pančiai susirakino ir suveržė jo kojas. Jis
680.174. Ji užleidžia vietą angliškai, z
norėjo sparnais pasikelti, 1>et nebegalėjo jų
Išeivystei augant, nerimstant airiams, vei išskleisti. Belzebulas matė, kaip Kristus spin
kiant parlamente jų deputatams, kovojant ant dulių apsiaustas sustojo prie pragaro durų,
vietos ūkininkams, turėjo valdžia pažiūrėti matė, kaip visi nusidėjėliai nuo Adomo iki
ir į tų apsireiškimų priežastį. Reikėjo sutvar- Judos išėjo iš pragaro, matė, kaip išlakstė visi
kinti žemės klausimą. Tasai prasideda nuo velniai, matė, kaip pragaro sienos tylom su
1869 m., kuomet apirkta anglų bažnyčios griuvo į visas puses. Jis nebiškentė ir gailiai
žemės ir perduota ūkininkams. 1870 m. už sučypęs prasmego pro atsivėrusiu aslą.
drausta pavaryti ūkininką, neužmokėjus jam
už pagerinimą ūkio ir kitokių nuostolių, jeigu
II.
* pirm laiko jį pavaro. Toliaus eina ištisa eilė
Paslinko šimtas, du, trįs šimtai metų.
įstatymu 1881 m., 1883, 1885, 1891, 1896.
Belzebulas neskaitė laiko. Aplinkui buvo
. Per tą laiką išleista į 40 įvairių įstatymų, ku tamsu ir tylu. Jis gulėjo nesikrutindamas ir
rie teip supainioja reikalą, kad ūkininkai tie- stengėsi nieko nemanyti* bet vistik manė ir
. siog prigulėjo nuo teismų, advokatų, kurie neapkentė to, kurs jį pražudė.
tuos dalykus išpainios. Pagaliaus kiti įstaty
Tik staiga, — jis neatminė ir nežinojo,
mai nebuvo pildomi: prireikė daug laikt^agi kiek šimtmečių praėjo nuo ano laiko, — jis
tacijos ir kovų, kol jie buvo ir gyvenime, ne išgirdo’ ties savim tartum kojų trypimą, vai
tik ant popieros.
tojimą, šauksmą ir dantų griežimą.
Tuos įstatymus apie airių žemę išleizdaBelzebulas pakėlė galvą ir ėmė klausytis.
vo liberalai (Gladstone) ir konservatyvai Jis negalėjo tikėti, kad Kristaus pergalėtasis
(Salesbury, Balfour). Liberalai stengdavos pragaras butų galėjęs atgyti, bet kojų trypi
padėti nuomotojams (randauninkams), numa mas, šauksmas ir dantų griežimas ėjo vis
žindami nuomą, apsunkindami išvijimą; kon aiškyn ir aiškin.
servatyvai stengės padauginti savažemių
Belzebulas pasikėlė, ištiesė savo gauruo
skaitlių, palengvindami žemės išpirkimą, duo tas kojas su ataugusiomis nagomis (net nu
dami tam dalykui paskolas. Ir jau pradėjo stebo, kad pančiai patįs nukrito) ir suplastėaugti skaitlius airių savažemių. Tais laikais jęs išsiskleidusiais sparnais sušvilpė teip, kaip
galėjo nusipirkti žemę 80000 ūkininkų, ir tik seniaus švilpdavo šaukdamas savo tarnus ir
2 iš jų neužsimokėjo. Dauguma gavo pa pagelbininkus.
šalpą iš vaikų ir giminių Amerikoj gyvenan
Nesuspėjo jis nė mostelėti, kaip ties jo gal
čių, kiti gi patys išten grįžo.
va atsivėrė skylė, blykštėlėjo raudona ugnis
Ilgainiui ir patys ponai pajuto, jog esan ir būrys velnių vienas kitą gruzdami, kuliais
tis dalykų stovis jiems nenaudingas, jog gali suvirto pro skylę ir kaip varnas puoleną, teip
daugiaus pelnytį, kitaip reikalus vedant. Bū jie apspito Belzebulą.
davo atsitikimai, kad žemė iš pono iki ūkinin
Velniai buvo dideli ir maži, stori ir su
kui eidavo per 6 tarpininkų rankas. Per tą džiūvę, ■* ilgomis ir trumpomis -uodegomis,
ponui iš tų pinigų nedaug tekliudavo, tarpi smailiais, tiesiais ir kreivais ragais.
ninkai geroką dalį atsiimdavo. Kartais poVienas iš velnių, su pelerina ant pečių,
nuiziš 2 svarų (20 rub.) tekliudavo tik 7 šil. visas nuogas, blizgančiai juodas, apskritu be
(=3.50 rub.), o kartais jam įeidavo tik 11— barzdos ir ustų veidu ir dideliu pasikabinusiu
12 dalis. Todėl jie norėjo žemę parduoti ir pilvu sėdėjo atsitūpęs prieš patį Belzebulą ir
gyventi pinigais. O ūkininkai norėjo tapti vartydamas liepsnotas akis tomėl šypsojosi ir
savažemiais. Pradeda tarp savęs ūkininkai vizgeno ilgą, laibą uodegą.
Ir ponai taravoties. Pirmas susirinkimas iš
atstovų abiejų pusių atsibuvo 1902 m. Ir
III.
įjau ant kitų metų į parlamentą įnešama su
— Ką reiškia tas ūžesys ? — paklausė Bel
manymas apie išpirkimą žemės. Sumanymas
zebulas rodydamas j viršų
Kas tenai yra?
priimtas ir tapo įstatymu.
.
—
Tas-pat,
kas
ir
visuomet
būdavo, —
Pagal įstatymo visi 400000 gyvenimų iš
atsakė
blizgantysis
velnias.
.
perkama per 15 metų, vadinas nuomotojai
—
Nejaugi
yra
nusidėjėliai?
—
paklausė
1919 taps savažemiais. Per tą laiką iždas
atmokės ponams tos žemės vertybę. O ūki Belzebulas.
— Daug, — atsakė blizgantysis.
ninkai atgrąžįs skolą iždui per 68j^ metų,
'aidžia nutarė tam reikalui paaukoti 12 mil
(Toliaus bus).

PRIVATISllojl NUOSAVYBE.

Žemė sukosi aplink savo ašį
ir tas gimdė rytą, dieną, vakarą
ir naktį. Ant kamuolio, kuris va
dinosi žeme, buvo visokį gyvūnai,
kilniausi iš jų vadino savo žmo
nėmis.
Tie tat žmonės vogė viską ir
už savę kvailesniems žmonėms
aiškino, kad tai jiems Dievas davė; kad tai jų pri va tiška nuosavybė.
Galų gale atsirado gudruoliai.
kurie pasisavino net ir saulės švie
są. Užtraukė plėvę į tarpą žemės
ir saulės ir padarė amžiną naktį....
— Kas bus? — pradėjo dejuoti
žmonės.
— Tokia, tur būt, Dievo gale—
sakė vieni.
— Jau arti paskutinysis teismas,
— pranašavo kiti nusigandę.
— Męs vargstam, tur būt tam
esame užgimę.
— Teip, rodos, dabar butų ge
rai, kad išauštų kada diena, bet
veltui....
Susirinkę į šven inyčias, meldėsi
I>as dievą, kad duotų nors menką
spindulį šviesos, kuris apšviestų
ūkę ir augintų javus, bet veltui.
— Jeigu ilgai teip bus, turėsim
badu išmirti. ,
— Gal Dievas rupįs?
Plėvės savinftikai su cirkeliu
išbraižė plėvę ir apskelbė, kad
norinti, gali pirkti skyles, kurios
apšvies jų ukes — turės, reiškė,
kiekvienas -sau privatišką saulės
šviesą... t
Tuojau mainė ant
naugių saulės šviesą, o - neturin
tiems naugių buvo amžina nak
tis....
Atsirado maištininkai.
— Juk saulė tebėr! — jie su
šuko ir, įsimaišę į žmonių minias,
pradėjo sakyt: — sukilkime ir
nudraskykime tą plėvę ir saulė
švies lygiai visiems!
—' Kaip gi dabar? Juk valdžia

— tai bus kriminališku prasižengi
mu!
Jiedu nutilo.
— Beje, jus moteriškei nepri
pažįstate lygių teisių su vyrais!
— Žinoma.
feip pasakęs, jis pasipūtė, kaip
kad butų jautis, o moteriškė jo
išmintyje buvo lygi tik varlei.
I ačiaus jis anCtiek iš didelės iš
minties negalėjo dasiprotėt, kad
varlė negali paperėti jautį?
— O ar užginate faktą, kad
jus ėsate gimę iš moteriškės?
— Neužginu.
— Gerai, tai pnlyginldni męs
moteriškę prie karvė*, o jums pri
sieina būt veršiui Che, che, che,
veršis!
tų iki vakarų, nuo pietų iki šiau
rės — visą žemės kamuolį apsiau
tė masa pagiežos, sprogo ir išnai
kino visus rubežius kriipinalizmo!
Sliburis.

IŠ VISUR.
Į Meksiko randas rengiasi nuo
Amerikos rando išreikalauti nubaudimo vietinių valdžių mieste
Del Rio ir kitų partibežinių Texaso miestų, kadangi jos leido užpuolusietns ant Meksiko miestų
revoliucijonieriams pasislėpti pas
savę; kadangi jos leido laikyti su
sirinkimus ir siundančias kalbas.

| Vadovas Meksiko kariumenės,
jenerolas Morez, išsiųstas prieš
revoliucijonierius j Torrean, pri
sakė nelaisvėn revoliucijonierių
ne imti, bet pasiduodančius per
šauti, kadangi nelaisvių užlaiky
mas daug iškaščių jiadaro.' Ui
pagavimą kiekvieno revoliucijonicrio jis siūlo po 100 doL

teip gina tą plėvę — sušaudytų! r Į |įC|X)s atsibuvo miesto viršininkų

V^S’5.n?* !‘us*tart • • j rinkimai. Pirmiau miesto rodoj
— Ugi kareiviai ’ ?
buvo 16 socijaliMų. dabar jie nu— Juk ir kareiviai męs.
■žudė visas vietas, išrinko tik vie
Kunigai baisiai bijojo šviesos ną socijalistų kandidatą.
ir jie aiškino, kad. tamsibč yra
nuo pat pradžios ir bus iki pa
|| Ant Kaukazo, po smarkiai
baigai. Jie aiškino, kad vieni tu audrai tekanti nuo kalnų vandens
ri būt šviesos viešpačiais, ir jie užliejo
miestą
Aleksandropol.
gali parduoti už pinigus ją jos Gatvės pavirto' į upes, Smarkiai
neturintiems. Apjakę vergai klau tekantis vanduo nunešė daug nasė ir tikėjo, kad tai teisybė; jie mų. Tvanuose pražuvo ir daug
buvo tikinti, bet ne protaujanti; žmonių.
jų išmintis buvo kunigų privatiškoje nuosavybėje.
|] 2 d. liepos atsibuvo jau ant
Pagieža augo....
naujų pamatų rinkimai Finlandi— Reik plėvę ir jos savinin jos seimo atstovų, vietoj sąnarių
kus sumaišyt su dumblais! — caro išvaikyto seimo. Išrinkę dau
šaukė maištininkai.
giausiai konservatyvų, teip vadi
-- Geriau rainiai. Reik nuo jų
namų senųjų finų.
pirkt spindulius.
— Kas jiems davė saulę?! Juk
|[ Maskolijoj, Nikovo anglių ka
saulė visų!
syklose. 2 d. liepos atsitiko baisi
— Ne, teip negalima. Męs ne dujų expliozija. Iš olos ištraukė
sutinkame.
175 užmuštų darbininkų kunus,
— Kodėl?
bet oloj yra dar daugiau negy
— Maišiai priešinasi Dievo gu vų. 75 baisiai apdegintus ištrau
lei.
kė gyvus, iš jų dešimtis tuojaus
—• Kokiu budu galt priešintis?! pasimirė.
Dievas pakabino saulę ant ašuto
ir uždegė ją, kad apšviestų plotus
|| Paraguayu, mieste Asuncion
tamsybės. .
buvo smarkus mūšiai revoliucijo
V'ergai smukiai dūsavo ir jie nierių su rando pajiegoms. Net
apie tai niekaip negalėjo persi keli šimtai . žmonių likosi - už
tikrinti. Kada jiems aiškino kuni muštų. Kadangi telegrafų vielos
gai, kad turi klausyt vagių ir nupjaustytos, tai platesnių žinių
juos guodoti — jie tikėjo. Maiš apie revoliueiją negalima gauti.
tininkai, kada antraip jiems aiški
no — jie vėl tikėjo; jie buvo,
Į| Mieste Guatemalej vidurinėj
tarsi subludę, ir nežinojo kur tei Amerikoj, pasibaigė byla 100 re
sybė.
voliucijonierių apkaltintų už pa
Žmonės mokyti, tačiaus neturin sikėsinimą ant gyvasties prezi
ti jokios nuosavybės, nežinia, ar dento Cabrea.
20 ypatų tei
iš apkvaitimo, ar iš didelės išmin smas pasmerkė pakorimu, 53
ties ir tie sakė:
išteisino.
— Ar reik didesnės nesąmonės,
i| Kaip paduoda paskutiniai te
kaip panaikinimas privatiškos nuo
legramai,
revoliucijonieriai respu
savybės ?
blikoj
Paraguay
paėmė viršų ant
Maištininkas patėmijo ir atsi
rando,
jį
išvertė.
Jie prezidentu
liepė:
išrinko
Dr.
Emiliano
Naveira.
— Pats žmogaus prigimimas
Laike
mūšių
ant
gatvių
mieste
priešinasi prįvatiškai nuosavybei.
Asuncion
krito
su
viršum
500
ka
— Nagi!
riautojų.
— Kas jums ant svieto yra
geriausia?
|Į 1 d. liepos, Bacatatem kalnuo
— Kada aš esu linksmas, tai
se, Meksike, meksikoniškiejie ka
man yra geriausia. Supranti!?
reiviai turėjo gana smarkų susi
— Teip. Įeikite, į kambarį ir
rėmimą su Yaąui indijonais. Suvienas linksminkitės, juokitėv priužvatiškai vienas. Ar galėsite tą sirėmime, 4 indijonai likosi
apie
mušti, 10 tapo sužeistų, o
padaryt? Da^i pęr rakto skylę
20 pateko nelaisvėn.
kas. pamatytų ir sikytų, kad kvai
las. Na, o bukite jus draugijoje,
|| Mieste Brest, Prancūzijoj,
kada visi lygiai ne privatiškai bus
susibuntavojo dalis kareivių. Jų
užganėdinti, liąksminsis ir jums
suvaldymui pašaukė ugnagesius,
bus linksma. Jau tas reiškia, kad
kurie j pakėlusius riaušes paleido
ir žmogau» jausmas būva užra
iš čirškynių šaltą vandenį ir tas
kintas privatiškoje nuosavybėje.
pagelbėjo.
,
— Mažas faktas.
— Išmintis žmogaus teipgi yra
|| Prisakius Varšavos jeneralvisai be naudos,, jeigu ji laikoma gubernatoriui, likosi uždarytos vi
privatiškoje nuosavybėje.
sos privatiškos mokyklos Petrakavo gubernijoj (Lenkijoj), ka
— Che, che, che! Ir kaip?
— Jums išmintį davė gamta, h dangi jose vaikus mokino len
ištobulino žmonija, jeigu jus j« kiškoj kalboj istorijos ir geogralaikysite privatiškoje naosavybėje

--

| Mieste Saigon, Kachinchinoj
(pietinėj Azijoj), apsirgo gana pa
vojingai du šimtai prancūziškų
kareivių.
Daktarai mano, kad
bandyta kareivius nunuodinti.
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Ohio, Maryland, Virginijoje, Keo
tucky, teipogi ir kitose rytinėse ir
vakarinėse valstijose ir vidurinėse
vakarinėse valstijose, ir tos tai
‘Pigios” ūkės yra siųlomos žmo
|| Maskoliškasis caras vėl iš nėms jieškantierps gyvenimų ir
plaukė ant savo laivo ant jūrių. kišamos vietoje naujų gerų laukų
Manoma, kad ant jūrių caras su VVisconsino.
Jeigu j ieškotojas gyvenimo nori
sitiks su Vokietijos ciecoriu. Stopanešti
iškaščius pagerinimo tų
lypin ketina kitu laivu sekti paskui
išalintų
laukų,
iškaščius, kurie bus
carą.
didesni, negu nuvalymas naujų
Į| Kaip praneša paskutiniai te laukų VVisconsino, tai yra jo rei- j
legramai, pietinėj Amerikoj, res kalas, bet jisai turi žinoti, ką jis
publikoj Paraguay, užgimė revo daro.”
liucija.
Ant to paties susirinkimo, ant
kurio
kalbėjo
gubernatorius
|| Meksike, kasyklose Mexican
1
loard,
kurio
patėmijimai
yra pri
Coal Co. atsitiko expliozija, ku
vesti
aukščiau,
prof.
VV.
A.
Henry,
rios 20 amerikonų ir japoniečių
buvęs perdėtiniu VVisconsino Ko . 1
darbininkų likosi užmuštų.
e
legijos Žemdirbystės, skaitė veika
|ĮLwov.o teisinas pasmerkė nu- lą apie tręšimą laukų, kuriame I
žudymu rusiną universiteto stu- teip sako:
dentą, Sičinskį. kuris užmušė Ga“Visi musų ūkininkai girdėjo
licijos viršininką, grafą Potockį. apie pardavinėjimą trąšų, nors
. || Ant salos Hayti, mieste Port labai maža dalis iš jų pirko jas
an Prince siautė gaisras, kuris iš ir vartojo ukėms VVsconsino. Ki
naikino 400 namų, tame miesto taip dedasi rytinėse valstijose.
Nuo Maine iki Louisianos, visų
rūmą ir kalėjimą.
pakraščių Atlantiko ir Užlajos, ir
viduryj šalies teip toli kaip Mvchigan, Indiana, Missouri ir Arkan^as, neapsakoma daugybė trą
šų yra perkama ūkininkų, daržo- 1
Jovaras. Širdies Balsai. Eilių vininkų ir sodininkų.
Rytinėse
rinkinėlis. Tilžė. 1908 m. 16 pus valstijose augintojai bulbių tan
lapių. Spindulio išleista. Kr. 8. kiai perka trąšos nuo $30 iki $50
Emilija Pliateraitė, Lenkmečių vėrės įtrešimui vieno akerio že
Karžygė (1806—1831 m.). Pa mės, į kurią sodina bulbes. New
J
rašė A. jauniait is. Tilžė. 1908 Yorke. VVest Virginijoje ir daum. 15
Spindulio išleista. gely j kitų valstijų, ūkininkas tan- * '
kiai turi pirkti nuo $3 iki $6 ver
Nr. 9.
tės trąšų vienam akeriui lauko,
Kaip atsirado valdžia ir valsty ant kurio sėja rugius ir kviečius.
1
bė. Parašė B. Alksnis. Tilžė. Pietinėje
valstijose
žemdirbiai
1908 m. 16 puslapių. Spindulio iš vartoja nuo $3 iki $5 ir daugau "
leista. Nr. 4.
trąšbs kiekvienam akeriui bovel-.
|
Kodėl išnyko baudžiava Lietu nos. Taigi sodintojai bulvių, augintojai
kviečių
ir
bovelnos
gali
voje. Parašė Dėdė. Tilžė. 1908 m.
16 puslapių. Spindulio išleista. surinkti ir nesurinkti vaisius, tas
priguli nuo daugumo aplinkybių,
Nr. 5.
vienok jisai jau turėjo išdėti dide
Senovės šventiejie ir dabartiniai lius pinigus įtręšimui savo žemės.
bedieviai. Tilžė. 1907™. 16 pus Jisai yra priversta^, išdėti pinigus
lapių. Spindulio išleista. Nr.'2. ant įtręšimo žemės, nes jisai ži
no. kad jeigu neduos trąšos, nieks
neaugs, kad jam duotų kokį nors ’ j
pelną. Ūkininkai New Jersey iš- J
moka apie $2.000.000 kas meta
pardavinėjamoms trąšoms
---FARMOS IR FARMOMS LAU ninkai Georgijos išmoka, net Nj
KAI.
000.000 tam padam tikslui. Esu S
Parašė Edgar T. H’heelock. Se persitikrinęs, kad VVisconsino ūki
kretorius Hisconsino Ateivystės ir ninkai pasijustų labai prispaustais,
Išdirbystės Draugijos.
jeigu turėtų be savo kitų reikalų
Pasirodo, kad pardavėjai laukų dar pirkti trąšą savo laukams ir
|
rytinėse valstijose ir daugumas išdėti tokius didelius pinigus pa
centrališkose valstijose, pradeda la gerinimui.”
t
bai garsintis norėdami atkreipti
Teisybę sakant, yra ir VViscon- |
atyd> į savo išgyventas ukes val sine prastos žemės, bet niekas neI
stijose New York, Ohio, Mary- rekalauja pirkti prastą žemę, jeigu
land, Virginia, Kentucky ir kitose jisai nori geros žemės. Valsūbė
senesnėse valstijose, prikalbinėdami valstijos VVisconsino išperka visus
žmones pirkti jau išgyventas tenai laukus netinkamus žemdirbystei,
ukes su trobomis, už labai žemą ir sodina tenai girias. Tokiu bukainą.
du tie plotai žemės, kurie netinka
Jieškantiejie gyvenimų turi ge žemdirbystei, bus išpirkti valstijos
rai apsiskaityti iki kol nusprens nu valstybės miškams.
sipirkti sau ūkę senesnėse valstijo
Bet VVisconsine yra daugybė
se. Išgyventos ūkės VVisconsine geros žemės, tokios kaip šlyną
nėra pigios. Senesniuose kraštuo maišyta
su moliu, molis su
se valstijos VVisconsino, kur ūkės šlyną, smiltis maišyta su šlyną ir
buvo išgy ventos per kelias dešimtis teip toliau, kur apačioje randasi
metų ir užsiiminėjama auginimu molis, kuri tai žemė užlaiko visą
gyvulių ir pardavinėjimu pieno, te savo prigimą trąšą, ir kurie tai
nai laukai, yra verti nuo $100.00 laukai gali būti neperkami priei- 3
už akerį augštyn. Bet netiktai yra narna kaina, pigiau negu kitose
to vertos, bet ir parsiduoda tokia rytinėse valstijose, kur reikia iš
kaina, jei buvo pastatytos ant par duoti per metus pačioms trąšoms, ,
davimo. Kitose senesnėse valsti kur, kaip viršiau minėta, pati trą
jose išdirbtos ūkės gali būti nu ša. kaštuoja nuo $30 iki $50 į vie
perkamos pigiau kaip puse tos kai nus metus akeriui.
Išdirbimas
nos, o kartais vienu ketvirdaliu pramonės pieno ir auginimo gy
tos kainos kaip VVisconsine. Prie vulių toje valstijoje netiktai kad
žastis yra aiški ir lengvai supran užlaikis prigimtą trąšumą žemės,
tama.
bet teipogi daugumą ūkių, kurios
Ūkininkai senesnėse valstijose prieš keturias dešimtis metų buvo
rinko vaisius per ilgus metus, iš išalintos ir mažos vertės augi
naudodami trąšumą laukų, nesirū nant gyvulius ir sėjant dobilus bet
pindami tolesniu laiku. Kolei lau motiejukus, pasigerino ir dabar
kas nešė vaisius, jie arė, sėjo ir yra didelės vertės. Pieno vaizba
rinko javus, neduodami žemei tra platinasi dabar šiauriniuose ir vi
sos, neįdedami į žemę nieko už duriniuose kraštuose valstijos VVis
jos geradarystę. Kalbėdamas apie consino, kur dabar naujos ūkės
šitą apsiėjimą farmerių, buvęs gu yra valoma ir išdirbama. Dirbtu
bernatorius Hoard pasakė, kalbo vės svieto ir sūrių būva užveda
je į VVisconsino Pienininkystės ma visur, kur tiktai randasi gana
naujų ūkininkų, pristatančių gana
Bendriją 1904 m.
grietinės.
“Toksai pats apsiėjimas nuže
Jieškantiejie gyvenimų turi ge
mino kainą laukų New Yorko
rai
apsvarstyti kolai nusprens pa
ant penkiolikos milijonų dolerių.
Neseniai man buvo pasiūlyta ūkė imti ant savo pečių sunkenybę pa
New Yorkę už $2.200, kuri ki gerinimo senų ir išdirbtų ūkių
tąkart buvo parduota už $7.500, senesnėse valstijose. VVisconsine
ir aš mačiau didelį skaitlių ūkių jisai gali nusipirkti žemę su visais
tenai, kurios atmenu prieš ketu jos prigimtais turtais, iš kurtos
rias dešimt metų buvo pardavinė tuojaus gali išrinkti savo pinigus.
jamos po $100 ir $110 už akerį,
kurias aš galėčau pirkti šiandien kolai gali iš jos ką nors gauti, p
po $25 ir $30 už akerį. Trobos gyvenimas bus sunkus, bet pirkda
puikios, geriausi turgai aplink.” mas žemę, kuri nereikalauja trą
Bet išalintos ūkės ne visos yra šos, kuri per amžius laukė žmo
New Yorke. Yra ir New Yorke gaus ateinant ir iš jos pasinaudo
ūkės neišalintos, kurios išduoda jant, jisai bus laimingas, ir todėl
gerus javus ir kurias pigiai nega nėra geresnės vietos žmogui apsi
lima nupirkti. Teipgi yra daug gyventi, kaip ant geros žemės .val
išalintų
ūkių
Pennsylvanijoje, stijoje Wisconsino.
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' NESIDUOK KANKINTI.

PADĖKAVONE.
Jaunų Lietuvy Politiškas Kliubas širdingai dėkavoja ėmusierii*
dalyvumą apvaikščiojime tautiškos
šventės atminčiai must| istoriko
bei raštininko 28 d. birželio šių
metų, E. St. Louis, III.; dėkavoja
vietinėms draugystėms ‘ šv. Jur
gio, šv. Juozapo, Jaunuomenės
draugystei po globa šv. Kazimiero
L. K. ir moterų draugystei šv. Ražančavos. Teippat iš Bnld Neprigulmingam Lietuviškam . Kliubui
už jo skaitlingumą ir puikią mu
ziką ir abiem draugystėms šv.
Mikolo Ark. ir Susivienymui Lie
tuvių iš Collinsville, III., kaipo ir
draugystėms iš St. Louis, Mo.,
šv. Kazimiero ir D. L. K. V ytauto, ir podraug visiems lietu
viams ir lietuvėms abelnai, ėmu
sioms dalyyumą apvaikščiojime:
už dekliamacijask dainas, pagiedo
tas choro, vedamo Jurgio šilingio,
\ arde J. L. P. Kliubo.
Komitetas.

Pajieškau savo driugų Mikoloi
ir Antano Jaunušauskų, rodosi gy
vena Chicagoje, turiu į juos labaii
svarbų reikalą. Jie patys ar ^asi
kitas ^teiksis duoti žiną adresu.
Ylad. Glaudelis,
842 J 6 st., Los Angeles, Cal.

? | Kol medicinos mokslas nebuvo
L*’ .^ar pakilęs teip kaip dabar, nelai* ’ miiigi ligoniai niekur negalėjo su-.
jL. rasti tikros pagelbos ir ligos kan
kino juos po kelis mėnesius ir
metus, iki paskutinę kibirkštį gyPajieškau savo brolio Jono Lie
; -vasties iš jų išspaudė ir jie mirsto,
apie 6 metai kaip gyveno
. davo žydinčioj jaunystėje.
Pittsburge;
turiu į jį labai svarbų■
p’. Dabar visai kitaip yra; isminreikalą.
Jis
pats ar kas kitas teik
I
tingas žmogus savo sveikatą ir
Į
sis duoti žinią adresu:
laimę guodojąs, gali prigyventi
Zuzana Liesaičia,
žilą senatvę, nes jeigu kartais ko
70 W. 25th st.,
Chicago, III.'
kia liga užpuola, tai pasiteiravus
| pas gerus daktarus ir naudojant
Pajieškau apsivedimui merginos1
grynus vaistus, liga tampa per
ar našlės sumanios, turinčios kele
galėta ir vėl g> venk sau sveikas
tą dolerių, nesenesnės kaip 3° me
į ir laimingas. Sakome laimingas,
tų. Aš esiu 35 metų amžiaus, tu
kadangi sveikata yra didžiausias
riu namus vertės $2000,' kuriame
I
turtas, o kas sveikas tas ir lai
yra sankrova. Artesnėms žinioms>
mingas.
reikia kreiptis adresu:
Jeigu jautiesi savyje nesveiku
M. P. Žukas,
mą. tai be apsirikimo ir atidėiiopji12241 Green st., W. Pullman, III.
mo, stačiai kreipkis prie Dr. ColPajieškau savo brolio, garsingo
į
linso New Yorko Medikaiiško In
Matuzo,
kuris 9 metai atgal gyve
stituto aprašydamas nesveikumus
B
no Worcester, Mass. 15 ir 150
ar ligą, o busi išgydytas; užtai,
PIKNINKAS.
kad tenai daugiausiai pagelbi ir /West Pullman. Draugystė šv. Melbum st. Kas man apie ji
išgydo, negu koks kits daktaras Izidoriaus Artojo parengė piknin- praneš, gaus $2.00 atlyginimo.
*
F. Matuzas,
pInstitutas Amerikoje, ką liudija ką nedėlioję 26 d. šio mėn. Povilo
I7
daugybės padėkavonių nuo išgy Karecko darže 758 — 123-čios 4405 S. \V00d st., Chicago, III.
dytų. Per tai geriausia pagelbi, gatvės. Prasidės 9 valandą ry
Pajieškau savo pusbrolio Jono
kad kiekvienai ligai yra daktarai to.
Įėjimas 25 centai porai. Tamsio. Kauno gub., Panevėžio
specijalistai; be to dar daktaras Muzika
r Tai
pinnos
kliasos;
šo pav., Remigalos vol., Milijasiskių
k
i
profesorius. Vaistų tenai randasi, kiams vieta didelė; bus giedama
kaimo, 3 metai kaip Amerikoje,
iŠ viso pasaulio ko geriausi par visokios gražios linksmos dainos. pirmiau gyveno Qiarler°i, Pa. Jis
gabenti ir paties Instituto daktarų Visoki gėrimai ir užkandžiai. Kvie pats ar pas kitas teiksis duoti žiišrasti, kokius tiktai žemė ir gam čia visus kuoskaitlingiausiai sueiti.
nią adresu:
ta bei mokslas gali išduoti. Jei
Komitetas.
Stanislovas Tamsis,
tave vargina ligos, tokios kaip.
86 W. 23 PI.
Chicago, III.
Trumpa atmintis, svaigimas, uži
THE BELL AKCIJONIEPajieškau apsivedimui merginos
mąs ir skaudėjimas galvos, nusilp
RIAMS.
ne
jausnesnės kaip 20 metų ir ne
nėjimas ant kūno ir lytiškų pajieu d. šio mėn. 8 vai. vakare,
gų, nubėgimas sėklos per sapnus salėje po nr. 3301 So. Morgan st. senesnės kaip. 25, augsto ūgio,
ir pragaištingas įprotis saužag) bus svarbiausias susirinkimas iš nes aš pats esiu augštas; turi bū
stės. spuogai ant kūno ir vaikščio visų ir tie kurie buvo atidavę savo ti dora, laisvų pažvalgų ir mylinti
janti diegliai po vidurius, sąnarius akcijas, galės kiekvienas pasiimti apšvietimą; malonėliau matyt fo
bei kaulus, krutinės skaudėjimas, atgal. Visi privalo ant šito susi tografiją
- Petras Lietuvy*,
sloga nosies bei gerklės, negalėji rinkimo ateiti —? kviečia
422
N.
California, Indiana polis,
mas valgyti, pasilsėti ir miegoti,
Komitetas.
Ind.
džiovos ligos apsireiškimai, inkstų,
plaučių r kepenų ligos kaip ir vi
durių nedirbimas, užkietėjimas,
širdies silpnumas ir drebėjimas,
reumatizmas - sausgėla, nervišku
mas, nusiminimas, tankus slapiniPajieškau savo vyro Pranciš DU PUIKUS FLATA1 ANT
rnas bei pūslės ligos, sunkumas kaus Vyturio, Vadinamo teipgi RANDOS 'LIETUVOS” RE
ir tirpimas kūno dalių, geltligė, Kaztaucku; paeina iš Kauno gub.
DAKCIJOS NAMUOSE.
katrąs,
dis^ep^japergreįtas ir pavieto, Stakių parap., Kibartų
Du puikus, po 7 ruimus, flatai
* ■•į.DkiiS" silpnumas, kaip ir krau- kaimo, 5 metai kaip Amerikoje, ant išrandavojimo
“Lietuvos"
- jo užnudinimo visokios lytiškos gy veno New Havene. Conn., išva redakcijos namuose. Situose Ba
užsikrečiamos ligos — per pa.ei- žiavo iš namų sirgdamas 22 d. tuose daktarai nori turėti 3 rui
tsuvystę kokio vardo jos nebūtų, pereito mėnesio. Jis yra 30 me mus savo ofisui ir mokėti už
vištide; moterų skausmingos mė tų amžiaus, 6 pėdų augščio juod juos pusę viso flato randos. To
nesinės ir kitos, vidurių ir gum bruvas. juodais plaukais, mažais dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
bo ligos. Tad apie tai parašykite ūseliais. Jis pats ar kas kitas drąsiai nusisamdyti visą flatą,
viršui • paminėtam Institutui, kurio teiksis duoti žinią adresu:
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
apgarsinimas ir adresas yra kitoje
Ona Vyturienė,
mus parsamdyti daktarui ant
vietoje; be abejonės apturėsite ro 103 James St., Ne\v Haven, CPnn’ ofiso, kuris užmokės pusę flato
dą ir tikrą pagelbą sveikatai. Li
rando*.
Flatai puikus, štymu
ga bus išgydyta ir nereikės dau
Pa j ieškau savo sunaus Andriaus apšildomi, elektriką ir gazu ap
giau kankintis.
Butų neišma Steponavičiaus, Kauno gub., Šiau šviečiami, visada yra šiltas ir
nymas pasiduoti ligai, galint išsi- lių pav., V aiguvos parap., Laugi- šaltas vanduo ir tt.
riškių kaimo. 16 metų kaip Ame
gydyti.
Parsiduoda puikus kampinis sarikoje, angliškai vadinasi Andrew
■
KOVA SU DŽIOVA.
liunas,
išparduodantis
100 bačkų
>---------------- —
----- -r
Miller, pirm 3 metų gyveno Chi-tl------ » —
.i
Visos civilizuotos tautos viso
išvažiavo
į
Alle-jP
cr
m
riiesį.
nominališkaja
kaina.
vagoje, paskui
svieto kovoja su "baltuoju maru
gheny, Pa. ir ten prigulėjo prie Atsižinok Citizen* Brewery, Ar
arba džiova.
Daktarai sutinka,
šv. Kazimiero draugystės. Tei- cher Avė. ir Throop St., mieste.
kad būtinai yra reikalinga pamo
pogi pa j ieškau Juozo Daukšos, to
kinti žmones apie pradiinus apsiAnt rendos didelė krautuvė ir
paties kaimo ir parapijos. Atva
reiškmus džiovos, idant suteikti
trys
kambariai, kampas lėtos ir
žiavau iš Lietuvos 3 mėnuo ir no
išgalę kiekvienam kovoti su liga
Ntttt
gat., tinkama valgyklai, J.
rėčiau su jais sueiti. Jie patys ar
į laiką. Iš visų apsireiškimų pa
F.
Stepina.
532 W. i8th St. arti
kas kitas teiksis duoti žinią adrcminėtų laikraščiuose paprasčiau
Blue
Išlaki
Avė.
su:
sias ir patsai pirmas yra nužudy
Eleonora Steponavičienė,
Parsiduoda labai pigiai naminiai
mas noro valgyti ir vėmimas —
Chicago, III. rakandai, visi daiktai nauji, tik
184 W. i8th St.,t
tankiai nėra žiūrimas ir praleidžia
Paj ieškau savo švogerio Jono apie 10 mėnesių kaip pirkti; par
mas. Pradėk tuojaus čia Trinerio
Kauno gub., Pene- siduoda dėlei išvažiavimo į Lietu
Juknevičiaus,
Amerikonišką Eliksyrą Karčiojo
Kupreliškių
parap., vą; kam reikalingi, tegul pasisku
Vyno imti ir neduok įsivyrauti vėžio pav.,
smarkiausiai ligaiŠitas vaistas Teriesd vario viensėdžio, apie 17 bina. Juozapas Melavičius, no
sutaisis vidurius, duos stiprumą ir metai kaip iš Lietuvos; turiu į jį Canalport avė., Chicago, III.

Pajieškojimai.

pajiegą priimti ir gromulioti mai labai svarbų reikalą. Jis pats ar
stą. Tą atsiekęs išlaimėsi kovą, kas kitas teiksis duoti žinią ad
ypatingai, jegu pritaikysi prie ši resu :
Jonas Januška,
to gydymosi dar saulės šviesą ir
šviežią orą. Iš to matysi, kaip 10637 Michigan av., Roseland, III.
svarbu yra niekuomet nedėti nie
Paj ieškau savo draugo Jono
kais “menko* nužudymo noro val Trumpio, Kauno gub., Panevėžio
gyti.
Trinerio Amerikoniškasis pav., Pakruojo parap., Šiliškio so
Eliksyras Karčiojo Vyno išgydis džiaus, apie 10 metų kaip Ameri
visas ligas pilvo. Gaunamas ap- koje, gyveno Duąuesne, Pa.; turiu
tiekose. Juozapas Traleris, 616- jį jį svarbų reikalą. Jis pats ar kas
622 So. Ashland Avė., Chicago, kitas teiksis duoti žinią adresu:
III.
Antanas Navickas,
r
/
8809 Houston av., Chicago, III.
-1
Paj ieškau savo brolio Juozapo
Aleksino, 3 metai atgal gyveno
DIDELIS METINIS
Philadelphijoje, Pa. ir Camdene,
PIKNINKAS.'
N. J. Kas prisius man jo tikrą
Chicagos Susivienijimas Lietu
adresą gaus $10.00; jis pats lie
viškų Draugysčių surengė piknintuviškų laikraščių neskaito ir per
ka nedėlioję, 12 d. liepos, Schutzo
tai negali atsišaukti.
darže prie 22 gatvės, Riverside,
Pijus Aleksinas,
III. Prasidės 9 vai. ryto. Įėjimas
617 Alabama av., Sheboygan, Wis.
y;c. porai. Bus puiki muzika, garw v J ■ vedinanti gėrimai ir visokios
Pajieškau Kazimiero Boiskaus
iLisnaės. Visas pelnas eis statymui ir Jono Knecevskio, abudu gyveno
Lietuvių svetainės, kurios stoką pas mane ant burdo ir išėjo 25
Chicagos Lietuviai seniai jau at- d. birželio neužsimokėję už gyve
- ’’.učia. Todėl visi lietuviai priva- nimą, be to dar Boiskus išnešė
. ' io kuoskaitlingiausia atsilankyti $10.00 pinigais. Kas apie juos
ant šito pikninko. Važiuoti rei kur sužinos malonėkite duoti žikia iki 22 gat., ta ja iki 48 Avė., nią adresu:
p paskui La Grange karais iki
M Valavič,
vietai. Su pagarba, Komitetas.
1132 Locust st,
DeKalb, III.

Draugysčių reikalai.

i

i

Ant Pardavimo

KNYGOS!
Pardavinėju visokias lietuviškas
knygas skaitymo ir npldų kokios
tik yra išėję ir rašomą popierą
laiškams visokio genimo, pradė
jus nuo 2c. iki 25c. tuzinas. Teipgi pas mane galima gauti užsira
šyti laikraštis “Vilniaus Žinios*',
Visus Lietuvius ir Lietuves, ypa
tingai vietiniu*meldžiu kreiptis
prie manęs su panašiais reikalais,
o busite užganėdinti. S. Zolpis,
602 N. 27 L St., S. Omaha, Neb,
Pajieškau apsivedimui merginos,
esiu 24 metų amžiaus ir norėčiau
gauti merginą nuo 25 iki 30 metų
senumo, turi būti gražaus veido,
vidutinio ūgio, gali būti katalikė
ar protestonė. Aš kalbu lietuviš
kai ir vokiškai. Artesnėms žinioms meldžiu kreiptis adresu:
Svainaitis,
I leineman, Wis.
Box

GERA PROGA.
80 akrų ūkė, riebi žemė, 30 akrų
dirbamos žemės, likusi apaugusi
aržuolais, 2 gyvenimais medinis
namas su ponainiu,nedidelis kluo
nas, 30 veliančių ir 100 jaunų obe
laičių, 3 mylios nuo geležinkelio
stoties, arti pavieto sėdenės, Misoureje. Kaina $1200; $800 gry
nais pinigais, lykis 5 metai laiko
išmokėti.
Rašyk atvirą laišką
artesnėms žinioms.
D. Banret,
Iuiwdale
avė.,
Chicago,
*55
I1L

DABAR GERIAUSIAS LAL
KAS PIRKTI FARMOS.
Dabar yra geriausias laikas
pirkti fannos, kuomet visoki ja
vai lauukosc auga. Tiktai dabar
gali pažinti kur yra gera, o kur
prasta žemė, kolai javai nenukir
sti. Todėl, norinti žemę pirkti,
važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
tysite ką perkate, nepirksite katę
maiše.
“Žinyčios” žemė
\Visconsine
jau pabrango ant $32x1 akras, to
dėl, kad tai yra geriausia žemė
Amerikoje ir žmonės ją gerai per
ka. “Žinyčios" laukai buvo po
$12.00 akras, o dabar jau parsi
duoda po $15.00’
Apart “Zinyėiogf laukų męs
turime ant pardavimo šias išdirb
ta* farma*:

Juenau Co. \Visconsin išdirbta
farma 40 akrų, 30 akrų išdirbtos
žemės, 10 gi akrų dykos tinka
mo* ganyklai, gera nauja stula,
mažas tvartelis ir šulinys.* Kai
na ....................................... $f>oo.oo
loke Co. Michigan, 40 akrų,
visa išdirbta, su trobomis, šuliniu
ir sodu. Kama.............. $700.00
Tai yra kaina šių dviejų far
mų. Kas jas pirks šį mėnesį, gaus
jas pigiai.

80 akrų Clark Co., \Vis.,
\V00dville Tosvnship, 3 mylios
nuo miestelio Colombia, 8 mylios
nuo miestelio Ncillsville. 20 akrų
dirbamos, o likusi kelmynė. Rųšis žemės smiltis su moliu, kal
nuota. Ant tos fannos stovi troba, staldas ir vištinykas. Kaina
už grynus pinigus $800.' Ant išmokesčio ...................... $ 1200.00

80 akrų Waushara Co., Wis.,
2 ir 1—2 mylios nuo miestelio
Wild Rose, 60 akrų ariamos, 20
akrų ganykla. Visos reikalingos
trobos, mašinos, gyvuliai, ir kiti
farmos padarai, Žemė gera, geri
aplinkui keliai, \Vild Rose yra
lenktj bažnyčia, į kurią priguli net
1000 šeimynų. Kaina su visais
farmų padarais ir gyvuliais $4000
Kaina tiktai už ženę ir trobas, be
\ ulių ir mašinų ................. $3000.

Pigiai ant pardavimo dviem
augštais mūrinis namas, kuriame
yra viešnamis, saliunas ir salė.
Puiki vieta ir puikus įtaisymas.
Vieta vidurije miesto; yra lietu
viškose rankose nuo 25 metų.
Kaina $25.000, pinigais reikia apie
160 akrų Adams Co., Wi*., 4
$15.00, nes lykis gali pasilikti ant
mylios nuo -miestelio Killboum
hypotekos. Atsišaukti pas Paul
2 mylios nūn Wisconsin
J. Schmidt, Attomey, Wilkes Bar- City.
River. Žemė neišdirbta. Kaina
re, Pa., Laning Building.
po $20 už akrą, ariją 160 akrų
kaštuos .................................. $3.200.
LOTAS LABAI PIGIAI.
rri
Parsiduoda lotas už $500 leng
136 akrai Juneau CQb Wis., arti
vomis, mėnesinėmis išmokestimis, lenkiškos bažnyčios. 7 ir 1—2
po $10 per mėnesį, geroje vietoje mylios nuo miestelio' Mouston,
terP 34 ** 35 £at- Pr»e Emerald Wis. £0 akrų ariamos, likusi ga
avė.,-25 pėdų per 125. Gatvė as nyklos. Gera ž<mė k visoki ja
faltuota. Savininkė našlė, gyvena vai yra sėjami ir gražiai auga.
kitame mieste ir dėlto nori par Geri keliaKir visur aplink gyvena
duoti. Pasinaudokite iš tokios pui mos farmos.
Visos reikalingos
kios progos. Artesnėms žinioms farmai trobos ir mašinos, teipogi
reikia kreiptis pas A. Olszewskį, ir gyvuliai yra parduodama drau
3252 S. Halsted St.
ge su farma. Arti trobos bėgan
tis upelis. Kaina tos farmos su
gyvuliais ir visais padarais $5.000.
•Išlygos: $3.000 iš kalno, lykis ant
Reikalauja 390 lietuvių darbams išmokėjimo su 5 nuošimčiu.

Reikalavimai.

pietuose; "gtros algce, stovus dar
bas. Turi apsiimti apsigyventi ant
visados; atsišaukimai priimami iš
visų kraštų šalies; atsišaukti reiki.artik ?»IaiŠkąi?he Tc.xas Co ’
45 La Šalie st, Chicago, I1L
- .

320 akrų Jas per Co., Ind. y2
mylios nuo miestelio Kniman, vi
Ataakanti AJcuierka
sa išdirbta. Puikios trobos, vi
3252 S. Halited St.
Chica*o, III.
sos reikalingos mašinos, didelis
Tsisphanaa Y*nl* ZIS*
Duoda viiokl* rodą Ir gvrUuna pagelba motosoda*. Kaina .............. $20.000.

Naujas Išradimas

Mare Laukiene

Suatlprlniruul Ir aitalkymui ptaaką-

kini plankue. sulaiko»llnklu>f P
u■
l*ba‘ trumpam*
*eniĮ ataup* nauji, irraius
V****** *
frw«**riu dykai.
iinioma reikia raSyti įdarant kraaoa tr’
rtas ją ligota. Psaakmiagat atliek* (Urba oria
rlmdymolrdaAluTittaakaneial
‘ “•
w TWf
flMdymo Irdailurl »u*k*nč.i*l potimdvmo'črtBpo gimdymo Ofl- ’
•aa ir gyvaaimaa Olu«wakio name bus I. Urtei et ■dkkVAT l M KTi JT. **
■MnLTB-Mrt

Taigi kaip matote ijięs turime
gana išgyventų farmų ir ne iš
gyventų ant pardavimo, ir tiktai
dabar yra laikas jas pamatyti kol
javai nenukirsti, kad pažinti že
mės gerumą. Todėl reikalaujanti
atsišaukite pas mus adresu:
A. Olszewski,
3*5* S. Halsted st., Chicago, 111.

■Mgp MASINA

17276414

UŽ

NUMAŽINTA

KAINA

ANT

NEPASKIRTO

LAIKO’

The Odeli No. -4
FARMOS1
Jei nori geros žemės farmai,
geroje vietoje, terp savo žmonių,
arti miesto, arti bažnyčios, arti
gerų geležinkelių ir kelių, tai
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Co. VVis., o rasi- tą
ko jau seniai jieškai. Daugybė
žnimių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko,
bet kada čia atvažiavo, tuojaus
nupirko, nes čia rado tą viską,
ko kitur rasti negalėjo. Dabar
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir
žemę ir užsėtus javus ir žolę.
Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o męs paskirsime Tamistai dieną, kurioje musų agentas
gali su Tamista važiuoti. Adre
suok ie :

■'

Apltikėme nauj} orderį ii fabriko 500 naujų malinu, bet kad yra
dabar sunkesni laikai, todėl per neaprybuolj laika parduosime jas už su
mažinta kainą kaip^niekado*. Su prisiuntimu tik už $5.75 apardavus
atsakantį skaitlių, kaiuą pakelsime.

Naudokitės H liet progos!

ODELL TYPEWRITER yra viena Ii geriausių pigiųjų bru
kuojamų malinu. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mažina už 3100.00.
Visa mažina plieninė, o raidės varinės, ižlietos ant plieninio volo.
Visos didesnės Ir mažesnės, su visokiais ražtižkals ženklais ir

"Žinyčia” A. Ol*zew*ki Mgr.
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

numeriais. Ji niekad negenda,_ nes nėra kam joje pageeti. Ji gali
laikyti 100 metų, arba ilgiau.
Drukuotl su jaja gali kiekvienas
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jo* nereikia.
Jo* alatema teip paprasta, kad kiekviena* paėmęs ją J savo ran
kas, U pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti

F AR MOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių
kolionijoje randasi dar daugybė
farmų pardavimui. Daug musų1
brolių jau čia apsigyvenusių ir
gerai besilaikančių.
Norėtume
daugiau savo tautiečių turėti šalę
savęs, taigi atsišaukite, kurie turite kiek kapitalo. Artesnes ži- į
nias gaubite pas George Kleek, I
Poolville, N. Y. (dėkite už 2C.
krasos ženkleli atsakymui.

drūtą,- plgę Ir gerą mažiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekada nesigailėsi.
Sitų mažinu kainos buvo 320.00, vėliau buvo
315 00, o dar vėliau 310.00, o kad męs jų ižpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar jas par
duodame su prisiuntimu po............. ,
Bu gražia audimo apvilkta skrynele
bu gražiaskuros apvilkta skrynele ..

. *8.75

Pinigus siunčiant adresuokite

A. Olszevvskis
S. Halsted st. Chicago, III

20 d. birželio, šių metų pasimirė
Andrius Še^kiavičiu*. 54 metų am
žiaus, išgyvenęs su savo žmona
Rozalija 21 metus. Paliko žmo
ną, tris sūnūs is vieną dukterį.
Vyriausias sūnūs 20 metų, duktė
7 metų. Paėjo iš Garliavon para
pijos, Giminkų kaimo, Veiverių
gm.; giminių neturi. Likosi pa
laidotas 22 d. birželio. Pažystami I
jo ir draugai artesnėms žinioms 1
malonės kreiptis prie jo žmonos *
adresu:
Rozalija Šeškiavičienė.
636 Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

Naujos Knygos gaunamos
‘•Lietuvos“ Redakcijoje.

" Comparison

įfj

Atviras Sulyginimas
Per 5000 darbininkų yra kasdien užimtais dirbimu 58 įvairių rųšių
Burrvugiis sudėjimo ir sutraukimo (knygavedystės) mašinų.
Jte padaro vieną pilnai padirbtą Burroughs kas 10 minučių dirbamo]
dienoj.
Reikalaujama dirbtuvės daugiau negu 69000 ketvirtainių pėdų aslos
—• su mechanišku įtaisymu pikiuojančiu daugiau kaip
000 padir
bimui šitų mašinų.
Mechanika pajiega ir dirbtuvė yra didesnė 100 nuošimčių nggu viso*
kitos sudėjimo mašinų dirbtuvės ir pajiegos imant drauge.

I

Burroughs Adding Machine Company
J. P. Olllcn, Šėlos MaMgor

Liūdna Pasaka.
Parašė J. B-nas.
Tu mane* nelaimėje neapleidf, nu-Hudus}
pallnkakamlni,
nuvargusiam
ranką paduodi.... Dėkingas ui atsi
dėjimą ir ilrdj gerą, ai Tau Dora
apsakymėlius rąžysiu.
Skaityk!....
Jeigu patiks Tau Ir gyvas busiu. —Ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raitininkas, kurs Ii bado be
laiko
pasaulės
atsiskyrė
ii
šios
Pusi.
31. Kaina ....
..................
10c.

4th Floor Majestlc Bullding
Neminta ofisas ir dirbtuvė:

Pirkite pas savą.

Kam eini į kitas sankrovas ir moki
$25.00 laikrodėliui, jeigu pas mane
gali gauti tokį pat laikrodėlį už $15?
Prisiųsk savo adresą, o gausi lietu
višką Kataliogą su paveikslais ir kai
nomis dykai.

Moteris Ir Jos vieta žmonjjoje. Pa
rakė J. Laukis. Aitą knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir
vyrams.
Anot autoriaus:
"Teisybė
yra tokia prasta, kad mes tankiai nem r tome jos tik dėl jos prastumo”.'
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
15c.'
joje. Pusi. 47. Kaina

Pa-' |
Mokykla Ir Jo* uždavlnlny*.
Apraėo apie mokyklas Į ,
rolė Alfa.
Vokietiios ir
ir kitų
kftu vieš
vleJ ’ ’
Prancualjos, Vokietijos
pabysčlų, pot am kokia mokykla mums į
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo >
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 1<
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių .
69. Kaina ........................................
25c. į(

P. K. BRUCHAS
G^I4O

3316 S. Morgan St.,

Chicago, III.

' Dovanos su kiekviena Pirkiniu

Męs Ir Lietuvos socljaldemokratal. I, Musų artimiausias tikslas ir
kelias.
II, Lietuvos socljaldemokratai ir kultūra. III, Lietuvos socijaldemokratai ir tauta.
Parašė Juras.
Pusi. 16.
Kaina .............................. 5c.

k Kiekvienas, kurs pas mus Drapanos perka, visada gauna puikios Dovanos.

Šiose dienos* prie kiekvieno 315.00 ar didesnio pirkini* bus duota dovanų didė
ti puikus šv. Tėvo Pijaus X pa****”1**, gražiame auksuotame rėme, po stiklu, vor-

Monlnlnka*
arba
Maglkaa.
Pa
gal Panovą, paraM A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkfilėllal Ir

kaip padaryti visokias įtakas. Pus
lapių 32. Kaina .............................. 15c.

'

čas 34.00. Todėl pasiskubinkite pirkti žios* dienos*, o gausite dykai puikų paveiksią,
uris bus gražiausiu papuožalu jūsų namuos*.
Męs laikome tiktai pirmos kliasos Drapanas ir todėl nesigėdimo jas
rekomenduoti ir augžčinuslo* kliasos žmoniems.

M£s savu drapanas patys dirbame, todėl ir galime
jas parduoti pigiau už visus kitus.

Malūnas.
Apysaka; Ii rusų kal
bos vertė Pranas S-lis. Puslapių 23.
Kaina ...................................
10c.

Už kurias Drapanas kituose šioruose
moki $20., pas mus jas pirksi už $15.00. .

Marija musų Viltis arba fivsnč.
Marijos stebuklai, II Iv. Alfonso de’
Ugori raitų surankiojo J. Baltruftaltls.
Pusi. 63. Kaina....................
15c.

Jeigu netiki, tai ateik ir persitikrinai.

Jus gyvenanti kituose miestuose ir fsrmose, nemo
kėkite už savo Drapanas brangiai. Rašykite mums,
o męs jums prisiusime musų drapanų prabas, m i e ras
ir prekes, ii kurių sau posiskirsite dąug geresnes
Drapanas ir už daug pigesnę prekę kaip jūsų itoruose.

Nutruko. Vieno velkamo komedija.
Parašė Bmalstys-Smolakla.
Kamajų
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
Pusi. 20. Kaina .............................. 10c.

Rašykite mums adresu:

The Bridgeport Clothing Co.

Nuolatini
karlumni Ir milicija.
Pusi. 17, Kaina ....................................... 5c-

100 akrų Juneau Co., Wis.,
Oras* Vanduo, Šviesa ir Šiluma.
arti miestelio Mouston, Wis. 28 Lekcijos
Prot. Blochman’o.
Sutaisė
akrai dirbamos, likusiejie 78 akrai Aernas. Visiems suprantamai apra
po giria. Trobos ir gyvuliai. Kai- šyta ypatybės chemiško ir flslSko
aiškesniam parodymui yra
na 8U gyvuliais
į ..............proceso,
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
Įbe gyvulių.........
$3.00. UI. Kaina ...........................................

Chicago, III.
Detroit, Michigan, U. 6. A.

A. OLSZEWSKI, Prezidentas

3246-48S. Halsted st., Chicago,III.
Musų Moras atdaras -Iki 9 valandai vakare: Panedėliais, Utaminkais, Ketvergais ir
Subatomis iki 10 valandai.

į

KSTil

i

—
Passkoe, Prityrimai Ir Veselljos su
dainomis.
Suderinimsls
parašyta
kun. K. Aleknoa. Yra tai nekurtos
pasakos, nuotlklal, žaislai, giesmės,
veselljos, najiviškai išpasakotos, ~‘~
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142.
Kaina ....................... . ................... 35c.

pradinėms lietuvių mokykloms Pusi
79, Kaina .................... -.............

TrĮa Mylimės. Komedija trijuose
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44
Kaina ............................................. 25c-

Kristaus kūnų Ima nub kryžiaus.
Kristus keflMlJš grabo.
Kristus žengiaT dangų.
GartleĮI knyga perguldyta lt angliško originalo
| UotuvIUų kalbų. Prokė tiktai
Regykla šiųdlenlnio Betlejaus.
Kaip aiftUan Urudo Btainelė. ku
kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyč.a apreliklmo 8v. P. Marijos.
22 Bažnyčia nudavota ant grabo Sv.
Labai žingeidi knyga!
P. Marijos.
Reikalaujant ir siunčiant pinigus 23 Kaip šiųdien Išrodo Kristaus gra

‘RAISTAS’(‘The Jungle’)

1 Doleris

16
17
18
19
89

FIRMOS! FIRMOS!

Tautiškos Politikos
knygynėlis.
Telpa
čia
Rusijos
policijos
viešpats
DraPietro Caruso, Vieno veiksmo
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida vilnas, persekiojimas ypatos laisvės,
Veikimo vieta —- Neapolis, šių laikų draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c. džio ir sųžlnės. Ir kame išgasymas? ant iSleistojaus vardo, adresuok:
24 Kaip ilųden Išrodo Kalvarija, kur
Pusi. 47, Kaina ............................
Kristus mirė. /
i lėnų kunigaikštis. Tragedija V
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
Teismas, Parašė V. Reymont, iš Midlsn S(. Bu IB9, HEW YORK, R. Y. 25 Ulytėlė po jardu Jėzaus “Štai Žmo
gW.
.Į,,,,, Į Į„ , Į — , ,
skio apysaka ‘‘Kunigas" Parašė M. lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
Šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina. .35c. iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
22 Kaina ..................................
10c‘
Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, Sale bėga upe “Black
Ponaitis. Apysaka iš anglų valkų
SERIJA IV.
gyvenimo. Parašė Ulda. Graži apy
Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A.
Susideda Ii 100 Btsrsoskoplikų paveik
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai liesakaitė kiekvienam, ypatingai tėvam*. Leontjev’o.
Iš rusų kalbos vertė
slėlių bakselyje. Prskė $2.00 ri
Pusi. 37. Kaina ......................... 10c. Alfa. Pusi. 32. Kaina .................. 10c.
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
bakee||.
Bitoje
serijoje
yra
4
sykius
tiek
pa
Populiarlškae Rankvedls Fizikos.
Tiesų lygybė, A. Leontjevo, vertė
liais arti, vieškeliai geri. Žemes kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
velklėllų kų pirmutinėse serijose. Ir
Parašė P. Neris. Knygelė susideda PI. Veikalėli* aiškina žmonljo* Tiesų
Štai kų juose galite pamatyti:
tą dalj, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa
iš 5 skyrių:
I, skyrius: Svarybė, lygybę, kurių linkui eina žmonija
101 Besiartinanti audra ant ežero Brte.
Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tL šaukdama “laisvės ir lygybės“ Pusi.
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys
102 New York. Tavorų krovimas į di
II skyrius: šiluma. Gazų išsiskėtl- 19, Kaina .......... -................... . 5c.
delį oceanlnį laivų.
mas. Tirštumo atsimainymas, Termo
galėtų tą padaryti.
Tikri ir netikri ėventlejle. Paveikmetrai. šilumos jausmas, šaltis Ir
103 New York. Pilies daržas (Casttle
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei Mėliai iš gyvenimo kanklntinių ir
Garden).
• “Žinyčia” daro ekskursijas j savo žemę kas petnyčios naktį. Trauki
tumas, Balso atsimušimas. Balso ypa kankintojų. Išleista Busiv. Lietuvių
104 Boston. Ežeras viešame daria
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos
105 Atlantic City, New Jersey. Pamaniai išeina iš Chicagos 10 vai. nakties ir pribūva į Thorp 8 vai. ryto. SubaPusi, 61, Kaina 15c.
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos Laisvamaąjų.
ryjtoj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.
atsimušimas ir tL
V skyrius:
104 Niagara. Fatka vinis vandenskriValkai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas. tė J. V: Telpa čia šios apysakos:
tys nuo ožlnės salos.
(Horse
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 1) Valkai, 2) Virvelė. 31 Klodas Ge,
Tikietai iš Chicagos j Thorp prekiuoja $6.25, į abi pusi $12.50. Kas nuo
Bhoc Fails from Goat Island).
Išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
107 Chlcago. Auditorium viešbutis ir
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja
birkštis Ir tt Yra labai naudinga vienam. Pusi. 48, Kaina ...... 15c.
Btereoaaopas arba Teleskopą* yra tai
Mlehigau Avenue.
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
priet»*sa arba žiūronas su padidinan 108 Kaskados ir pokyliai svetainė. L.
iš visų Amerikos šalių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka. Čia
visokiems amatinininkams. Pusi. 100.
Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš norP. Parodos 1904m.
_
Kaina ........................................ 40c. vegų gyvenimo, sekant Bjersoną. čiai* atiklala per kuriuo* kad žiūrai |
žemes kaina yra $15.00 akras, ir aukščiau. Todčl, kurie norite gauti že
ant abrosėlio, abrosėll* parirvta | na- jo9 Moki Indijon** namleje.
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
Papasakojimai Iš Prancūzų revollu- žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c. turallšką paveikslą, kurtame matai čia- no Moki Indljonų gyvenimas.
mę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasiskubinkite, nes žmončs kasdien
la* grupes žmonių, trlobų, visą mle- m Sious Indljonų vadas, He No-Frald
cljoc. “Ateities" išleidimas Nr. »2,
•tą. plačius laukus, miškus, daržus ir 112 Vartininkai (The Bentlnels) 8,043
čia farmas perka ir todėl kaina žemės umu laiku gali pakilti.
Pusi. 73, Kaina ............................ 15c.
Vincas Stonis. Apysaka Iš žmonių
pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
telp toliau, teip kaip kad pat* toj* via- j
Parašyta
Šatrijos
Raga
gyvenimo,
Parmazonas arba Dievo Rūstybės nos. Pusi. 143, Kaina .................. 55c. toje būtumei Ir viską savo akimi ma- hj Motina girių. 63 pėdas apėmlo. To
Norinti pamatyti “Žinyčios’’ žemę, rašykite arba asabiškai atsišautytumeL Teleskopas paverčia Į natų |
semite Klonyj, Cal.
Baisumas, Parašė šventmikis H lei
kitę
pas
dimas. Labai akyva ir kožnam nau ‘Volungė Ir vieversėlis. Eilės Mar- rallžką ėsjrbę. padidina jį atakirsto 114 Magdalenos Kolegija, Ozford, Ang
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi. galio,
lljoj.
____ __yra daug Jvairių eilių. Tėvy žmogų nuo žmogau* ’lr Išrodo jau ne
40, Kaina .................
10c. niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir paveikslu, bet tikru atsitikimu.
11S Airija. Klllarney, pilis Ros*.
Męs turime dabar ant pardavimo gra 116 Įėjimas į Muckrose Klioėtorių. Al
dekllamacljoms.
Pusi. 170, KaiPasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial
60c. šiauši u* Btereoekoplškų* paveiksiu*,
-•Jojapie lietuvių žmonių pasninkus, yra
kaip matot* aumlau surašytu!.
117 šiaurini* miestas. Glbraltar.
Užkapotas
žvirbly*.
Apysaka
V.
J.
Ištraukos kelių rašytų straipsnių
118 Berlynas. Bondler lovį* ir KateLietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24.
10c.
BERIJA t.
119 VokleJja. Griuvėsiai viduramžinėa ,
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c. Kaina ............................................
Susideda IŠ 12 Btereoekoplškų paveik
P. 8. Męs turime pardavimui ir pigesnių laukų Wi8consine ir kitose val
plltee.
Polacy I Litwinl. Od R. 1228 do
žibutė arba plrmiejle pavasario žieslėlių pundelyje. Prekė 60c. u8 20 Vokietija. Laivai apleldtiantls Kostijose.
Parašykite munjs kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg dai, eilės Jovaro. Telpa 17 Įvairių,
pundelį.
blenc'ų, ant Rhelno upės.
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands eilių parašytų vieno iš gabiausių
čiau.
Žinoma,
kur kaina mažesnč, ten ir žemė ir vieta prantesnė.
Štai kų juose gali pamatyti:
bergis. Pusi. 75. Kaina....................30c. eilių nuėjo Jovaro; laikraščiuose kri 1i Stebėtini griovai Yellow Stone Par 121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
tika šių knygelę augščlau* iškėlė,
ko.
122 Stockholmas. Karališkas patociui.
Revoliucijos Dainos. Surankiotos negu kokias kitas eilės. Pusi. 15.
Kvietkinė paroda, mieste Barsto 123 Švedija. Ant kelio Į Odde.
iš visu’- ir atspaustos knygelėje. 30 Kaina ................................................ 5c.
goe. N. Y.'
124 Švedija. Lejono pilis, Goicbocųa.
puslapių, telpa 24 dainos naujos ga
Bovrery gatvė New York*.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
žmonių
Savivalda
Naujojo
Zelan

dynės, visiems iki šiol pageidauja
DidysM vandens puolimas, Yell^vnuo Chamonlz.
174 Yokohama, Japonijoj. Daržovių
mos, dabar galima pas mus gau- dijoje. N. Cumakov*o. Įš rusų kalbos
stone Parke.
pardavinėtojas, rodantis sarj
198 Thun. Šveicarijoj.
10c.
33rd Place, terp Halsted SL
vertė
A.
žuvis.Pusi.
35,
Kaina
15c
tl ..................................................
5 Typiška abako ferma. Kuboj*
127 Žiu vinis kiemas, Alhambra, Grana
Ir Auburn avė.
Tu
moki
po
$10.00
raudos
ant
mė

lubų, 2 flatų mūrinis nar
da. Išpanijoj.
Žodynas lietuviškai • angliškos kai 8 Budo butas mieste Honolulu, ant sa
174 Japoniški kūdikiai ledinė* arnoto nesio už sava flatų. Tai per metą
Rankų šašeliai Ir Parinktiejie žai*- bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382. J
los HavralL.
mas
----$31004)8
122 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
no* šėtroj. Yokohama.
tu išmoki $120.00, o per 10 metų
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui
ryžiuj. Francuzljoj.
iki šiol turėjome tik su apdarais po 7 Žuvų rinka, miesto Man U ės, ant Fi
276 Japoniška* žvejys prieplaukoj. Yo $1200.00, ir tie tavo už radas išmovakarais liuoso laiko; šitoje knyge $2.00, dabar kas nori piglaus nusi
35th Place, terp Auburn avė.
lipinų salų.
122 Tulleriaų daržas, Paryžiuje, Frankohama.
kėtl pinigai jau niekada tau atgal
lėje telpa paveikslėliai, kokius su pirkti, tai popieros viriais, kaina $1.00
ir Gage 8L
a
Bcn Jono gatvė, mieste San Juan.
djoj.
,
177 Japoniečių bud** eiti pailsiu.
nesugryž.
2 lubų. 4 flatų ir užpakalyje 1
rankų šašeliu galima parodyti ir tam
Porto Rlco. 120 Palocia! tautų ant upės Belna'oa, 178 Tropai | Kigomlzų žlnyčig, Kyo
Už $1200.00, kuriuos tu per 10 lubų 1 flato abu mūriniai natinkami apskaitymai. Puslapių 33.
žodynas Lenkiškai • Lietuviškai • Ru 9 Puikiausia pilis miesto RhelnstelA,
Pa rytĮsu s Paroda. 1900m.
metų randa išmokėsi, gali nuslj
to, Japonijoj.
niai
Prūsuose.
Kaina ............................................ 10c. slška*. Sutaisyta* kun. Juozapo Am
121 Venų, de Milo Louvre. Paryžiuje. m KyoUj Japonijoj. Klgomisų žiny- pirkti mažų namelį, kuriame galė- 2 lubų, ./.................................. $5300.00
5 flatų mūrinis naFrancijoj.
braziejau* Laikraščio redaktoriau* 10 Puikiausias ŽurandelU Salono do
tumei gyventi ne 10, bęt 50 metų.
mas
.....................
. .............. $4300JM)
Ratelių spėjimaL ”ra linksmiausia “šviesa”. Pusi. 552 Kaina .... $2.90
Jeneta, miesto Vienoje.
1U dės CLampa Klyst**, Paryžiuje. 180 Auksinis pavlllonas ant ežero Kln- Toks namelis tau kaštuos $1200.00,
žaislas (zabo-a) šeimyniškuose susi
11 švento Mykolo palodua Pet*rt»ur-(
FrancijoJ.
o
laikys
ant
50
metų
arba
ir
ilgiau;
35th Place, terp Halsted lė Gm*
Z e ato*unk6w llt«w*ko-pol*kich, Glo*
k akoji, arti Kyoto, Japonijoj.
rinkimuose.
Parašė D- S pėj Įkas.
ge, Rosljoja.
e*
133
Dldžloeto* operos palocfua. Pao mokėdamas kitiems randų po $10.00 2 lubų, 6 flatų
fjatų mūrinis na-3**
Senoviška
slnyčla
Fujiyama,
ML
sy
LHwln6w.
Andiatur
et
aiUra
par*.
ryžlaje. Fraaetjoj.
1,1
švento Petro bažnyčia ir plladu*
Puslapių 18. Kaina ..........
10eant mėnesio tu per 50 metų išmoki
mas ....................................... $4000.00
Išleista rupesčla J. K. rybotame skalt-i”
FujL Japonijoj.
124
Tvtrtynė
8v.
Jono
Ir
Katedra,Mar$6000.00,
ir
kodėl
tada
neperki
sa

Ryma
Teatro gatvė, ilgio vienų mlllų, vo namo?
Raistas — The Jungle.
Parašė lluje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
aeU’es, Francijoj.
Poplar avė, arti 31 mos ui.
Osaka, Japonijoj.x
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver da*. Pusi. 231. Kaina.................... $1.50
Męs turime daugybę namų ant i ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų
Laivų
atplauk*
|r
ežeras,
Vlllefrsn124
BERIJA II.
183 Kars. Japonijoj. Tukstantia žibin pardavimo pigių ir brangių. Pirk
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
Užsiprašydami virš minėtų knyge Busldeda Iš 25 Sterooekopiškų paveik
• che. Francijoj.
čių prie Ka-suga-Mo-Myla kiny- vienų namų ir nustok mokėjęs ki 8augštas basėm e n tas ............. $2200.00
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių lių, adresuokite:
Carnlche
kelia*
ir
ežerėli*
Vllle132
ruimų medinis namas ....$2500.00
ui
slėlių
bakMlyje.
Prekė
75c.
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais
tiems randas. Męs tau galime par
franch*. Franci joj.
bak*«lį.
84 Nlkku, Japonijoj. S< lovės akmeni duoti gerų namų už $4000.00, Į kurj
A. OLSZEWSKI.
iš Chicagos skerdyklų; naudinga ir
Union ave^ terp 31 Ir 32 ui.
127 Pajūrini* kraštas Casino, Mont*
štai ką juose gali pamatyti:
Įdomi knyga perskaityti kiekvienam. 3252 S. Halsted St., Chkago, I1L
nis šuo. Kergiantis Nlkko žinyčių tu gali- Įleisti 4 šeimynas po $10.00. 3 lubų, 2 flatų mūrinis na
Carlo.
1
Gražlaujiaa
vandens
puolimas,
41.00
nuo Piktojo.
Puslapių 355. Kaina
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
mas
$9000.00
138 Vatikano daržas Ir Sv. Petro ka į 188 Havailškl mokyklos kūdikiai.
vana Glen. N. Y.
moka už tavo namų. Pasirink sau 2 lubų, 2 flatų mūrinis na
Į
tedra.
Ry
—
te.
Italijoj.
Revoliucijos Žmonės, parašė A.
2 Grandžių sodas. Floridoj*.
188 Paimu darias snt kranto Monoloa bile namų. Įmokėk mums pusę pini
mas ....................................... $5700.00
“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Ryma* žiūrint nuo bokšto Sv. Pe
gų iš viršaus, o likusių pusę išmo
Niemojewskl, vertė K Puida. TeiI Didžiausias pačio budlukas, N.w
upės, Honolulu, Haval.
tro
katedros.
’
Laikraštis
skiriamas
darbo
žmo

kėsi mums per 5 metus iš to paties
pa čia devynios gražios apysakaitės
Auburn avė., trep 33 Ir 34 ui.
York*.
Didžioji galerija Colona palocluje, 187 Daktilinių paimu kelias, Honolola, namo rando®.
lubų.
1 flato mūrinis namas
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at nėms, eina kartų per savaitę iš
Stebė linas vandens puolimas, Nl> 140
H a irai.
Ryme. Italijoj.
Męs šių savaitę pardavėme šluos
ir 2 lotai ............................ $4000.00
gar* Faile, New York.
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka Vilniaus, Lietuvoje.
Havraltška
moteris,
gaudanti
Pee188
Skliautas tieUlolo Severo,' Ryma
lubų, 2 flotų medinis na
namus:
Puikiausia svetainė United State* 141
rės su japonais ir Įvykusios po jai
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
heal, mažiukę kriauklioę žluvalItalijoj.
mas .................................... $2500.00
Auburn
avė.
3210
Hotelyje,
miests
Baratogoa,
N.
Y.
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny apie įžymiausius Lietuvos reika
tę.
Kuiuavurus*. Rymo. Italijoj.
Quinn St.
Kupčiška gatvė, Oblapo, mieste Ha 142
gelė Įdomi kiekvienam. Puslapių 76.
142
Neseniai
atkasta*
palodua.
Pom

Cbtniečlal
renkanti ryžius, Hawal. . 3027
Morgan St., terp 32 Ir 33 ui. v
189
vanos. Kuboje.
Kaina ............................................ 20c. lus, apie žemės valdymą, apie vals
\Vallace St
35
16
lubų. 6 flatų ir Storas, mūri
poje, Italijoj.
Gyvenimas
Pretorijoj,
Pietinėj
Af

190
čius, mokyklas ir žmonių laisvę, 7 Ūkininko namai, Kuboj*.
nis namas.............................. 818.000.00
144 Senate* ir Kanalo*. Milane, Itali
4601 Union avė.
rikoj.
Rugštaeai Pienas, Įrankis liaudies apie vyriausybes .darbus ir politi 8 Įplukdymas galvijų miesto Manllėa,
joj.
Turime
ant
pardamo
žemiau
su

141 Įplauka ir plaukianti laivų taisymo
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A.
ant Filipinų salų.
Morgan SL, terp 83 Ir 64 ui.
144 Kelias Av. Juozapo, Venecijoj. It*rašytus namus, iš kurių gali pirkti
dirbuvė Valparaiso, Chile.
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra ką ir tt.
9 Geležinkelis ant salos HavalL
2 lubų. 2 flatų mūrinis namas,
Ujoj.
•
,
kurĮ
nori.
Įmokėsi
pusę
pinigų
pirk

vartojamas rugštasai pienas kaipo vai Lietuvoje metams ................$1.75 10 Gatvė miesto Manllė*. aal salo* FlBėrimai karvelių ant piečiau* San 192 Jamalcos Brookline gatvė, Port damas, o rėžtų Išmokėsi 5 per metus. akmenio pryšakis ir trepsi.. $6200.00
stas nuo Jvairių ligų. Pusi. 22, Kai Amerikoje metams ............... $2.50;
lipinu.
.‘. nton o
Marco, Venecijoj.
A. Olszewskis
na .......................................
5c. Užsimokantiems už metus iš kal 11 Kapelija "Sousa” ant Paryžiaus p*Illinois Court, terp 32 ir 33 ui.
Kelia* Šv. Andriejau*, Venecijoj. 193 San Francisco gatvė, Mexico City. 3252 S. Halsted SL,
Chlcago, III.
Didysis
pilsčius,
Mexico
City.
rodos,
Francuzljoj*.
ruimų
mūrinis namas ....$1200.00
Italijoj.
Sceniškiejle
vaizdeliai.
Parašė no, duodu Vilniaus Kalendorių 12 Paimu daržas mieste Frankfbrt,
“Jojimas šėnlmls'*.
__
ŠITIE
NAMAI
ANT
PARDAVIMO:
Mahometonų
bažnyčia
Omare.
148
✓
Vaišgantas.
Telpa šitoj knygelėj 1908 m. dovanų.
Flsk SU terp 33 Ir 34 ui.
2 rusuose.
Oceanlnį* pakraštį*, parodanti* k*-' 2 \ Mano apginėjas.
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
lubų, apačia medžio, viršus
Merginos parduoda kvletkas ml>
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Kalėdų
rytas.
Emerald
avė.
lio užuolankų. Aigier*.
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
muro, š to ras ir vienas flatas 2000.00
“Tėve musų, kuris esi danguose“. Terp 32-ro* ir 33-čio* ui........... Prekė
st* Kopenhagen. Danijoj.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
150 Gėrymo fontanas Ir gatvė Sename ‘
dija, 2) Negryna sanžinė, Monolo
Pagalvėlių karė.
mlekvietkų
darželis,
Puikiausias
flatų
medinis
nalubų.
4
14
2
Kaire,
Egipte.
IJ"
C anai pert avė. arti Union uL
gas, 3) PaskutlnJ Kartų, Monologas. koje po adresu: .
Šėrimas kačiukų.
st* Monte Carlo.
mas .... .............................. $3500.00 3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma4) Tiktai niekam nesakyk! Scena
M. J. Damijonaitis,
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa 3 lubų,
15 Rustoenval vandens puolimas. Norflatų
medinis
na3
hometonų bažnyčios Gamoa Ei
mas, apačioje 3 Storai viršuje
iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, sce 3252 So. Halsted str., Chicago, III. į
veikslėlių kaštuoja ........................ $3.00 mas .......... ............................ $3500.00
I
v*«Uoj12 flatų ............................. $30.000.00
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
100 tų pačių paveikslų balselyje
2 lubų, 4 flatų medini* na18 Opera avenu* gatvė, Paryžiuj*
113 Mahometonų bažnyčia Bultano Haris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.
be
teleskopo
.......................
$2.00
$3500.00
mas
Franguzljoj.
san. žiūrint, nuo Ciadello sienų.
Leavitt St., terp 23 Ir 24 ui.
25 paveiks-— it Jėzaus gyveni
2 lubų , 2 flatų medini* naTilelona* “Yards 7399"
.27 Moterų duelė* su kardais.
2 lubų, 3 fialai ir štoras, mūrinis
Kairo, Egipte.
Siaurės Karžygiai, keturių veiksmų
mo
............................... $1.00
mas ... . .............................. $1800.00
namas ................................. $7000.00
153 Pyramldos Ir Arabų vlllja, žiūrint
18 Motery* prie arbatos.
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų
*ats vienas teleskopas be paveikslų 2 lubų, 2 flatų medini* nanuo
Gbkeh
kebo,
Kaire,
Egipte.
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida.
19 Motina kūdikį prausia.
....................
33500.00
29th St, terp Quinn Ir Throop ui.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame kaštuoja $1.00.
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
$0 Kai. labai dideli tie mažlukaL
Em«rald avė. terp 36-toe Ir 37-to* ui. 5 ruimų mūrinis namas ....$1200.00
je. Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir 3202 S. Halsted St Chlcago, III.
2 lubų, 2 flatų medini* na21 Vakaro diskusijos.
(kampas 32-ros gatves.)
155 Įėjimas Į paloclų, Slngapore, Indi
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
SERIJA V.
ma* ;... ............................... $1600.00
18th St., arti Union avė.
Ir keturi kitokį paveikslėliai
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir vai
joj.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa
kų,
specidliškat
gi
atsidavęs
yra
slepia

3 lubų, 4 flatal ir Storas mūrinis
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Sparnai, Drama IlI-juose aktuose. moms ir odos ligoms.
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
Wallace St., terp 28 Ir 29 ui.
namas .................................$10.500.00
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras
157 Tcutlškasis greitasis trūkis, Slnga
už pundeij.
su naujomis idėjomis perstatymas.
pore, Indijoj.
Šitoje serijoje, kiekviename punde 3 lubų, 3 flatų murini* naHalsted StM terp 31 Ir 32 bL
BERIJA III.
Pusi. 44 Kaina ................................ 30c.
....................... $5300.00 2 lubų, 2 flatal ir štoras, mūrinis
mas ....
158
Policijos
stacija
Hong
Konge,
eili

lyje,
bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai
6ua>de3a iš 2a «>i«reo*Kopišky paveikni joj.
yra maišyti iš vkokių gatunkų. Juose
namas . v. ........................$6800.00
slėlių Ii Kristaus gyvenimo. Pro
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
Wallace St., terp 29 Ir 30 ui.
Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
Burlington avė., terp 154 ir 155 uL
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
kė $1.00 už bakMlĮ su 22 paveik
komedija. Parašė P. Bayard su kallubų, 4 flatų murini* na4
2 lubų, 2 flatų mūrinis na
Cblniečlų vlenbuorinlal laivai | kitų bagotų triobeslų paveikslai, teipslėliu.
1G0
.............................. $8000.00
kurlomls permainomis iš lenkų kal749 W. 18th Street
mas ..................................... $3300.00
gl
ir
komiški
paveikslėliai.
Si
serija
plaukoj
Hong
Konge,
Chinljoj.
KaiTarpe Paulina ir Wood gatviiĮ
bos vertė K. žegota. Pusi. 62
Štai kg juose gali pamatyti:
yru.
ftera
tiems,
kurie
nori
pinigus
užGražusis
kelias
Shanghai,
Chinljoj.
W*llace 8t., terp 30 Ir 31 ui.
na .
.................................... 15c. Oflao valandos! nuo 8:80 iki 10:80 ryto; nuo2 1 Kristau* užgimimas Betlejaus Štai- 161
Christiana avė., arti Mllwaukee
iki3:90 po platai nuo 7 iki 8:80 vak. Nedėliotu*
102 Žvilgia ant viešo* turgavietės, 3* lyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 c- o 3 lubų, 6 flatų murini* naIr Campbell avės
nėlčje.
bje
galima
tiek
daug
pamatyti
ŠM|į
nuo
8:30
iki
11
tiktai.
Telefonas
Ganai
147*.
atglghanghaf,
Chinljoj.
■ Sulaukė, Iš tautiško serbų
.$5500.00 2 lubų, 1 flatas Ir 1 Storas, me
m as
1
Trys
Karaliai
atlanko
gimusį
Kritr
serijoje
L
___
Tautiškas priešpiečių namas ant
jlmo pasakojimas. Parašė Tereztja
dinis namas ....................... $3500.00
*tų Ir dovana* jam kloja
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
Wallace 8t., terp 31 ir 32 ui.
SERIJA
VL
3 Kristus, dar kūdikiu būdama^ mo 164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
5th ave„ terp 42 ir 43 ui.
12 telp oat maišyto gatunko paveikslė 3 lubų, 9 flatų Ir du štoral mūri
kiną daktaru* Jerusollau* bažny
laukai
q*:
nis namas .......................... $1600.00 3 lubų medinis namas ..........$4500.00
lių
pundelyje.
Prekė
75c.
už
pun

šventas Petrae Ryme, Apysaka iš Mokina: stenografijo*, spaudinamos ma
čioje.
165 Yokohama, Japonijoj- Prūdas egipdeli.
krikščionių persekiojimo Nerono lai šinėlė* spaudinhno, knygų vedimo, arit
Kristus ant svodbos, Kainoj Galitlškų lotus kvietkų pilname žy
Wallace St., prie 37 ui.
G rant Works ant 14 ui.
Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
metikos,
skaitymo,
rašymo,
spelinimo,
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
Permaino
vandeni Į vyną.
Įėjau*.
dėjime.
“ *’•
lubų,
3 flatal ir 1 Storas mūri
2
2 lubų, ant 2 lotų, 6 flatal, 2
istorijos,
geografijos
ir
tt.
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
vičiaus apysakos “Quo Vadls" H. 81..
š tora t, medinis namas, parsi
nis namas .........................$7500.00
Specijalitkes inslrukciios snglitkos kalbos 5 Kristus ant kalno kalba priešais i6ų Junitų tlnyčla Honmoku, Yokoha sių artistų, brangaus dsrbo. Į juos
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai tiems,
kurie pradeda mokyti* ta kalbg 6 Judošius savo pabučiavimu išduoda
duoda su Storo fiitures... .$8500.00
ma,
Jrpottfjoj.
žiūrint matai viekų telp aiškiai kaip
na ................................................. • 40c- ir kurie nori joje išsilavinti.
31st
St.
terp
Emerald
Ir
Union
avės
Kristų žydama
187 Yokohama, Japonijoj. Slaučlus dir kad prieš akis nebūtų, jokio paveikslė
Mes išlaviname vyrus Ir moteris įgyti
Grant Works 49 avė.
3 lubų, 6 flatal mūrinis na
Simona* pagelbsti Kristui kryti 0
Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? gera* vieta*. Kliasos atdaros dienomis
bantis lytines kurpes.
lio, bet tikrai gyva regykla.
lubų, 3 flatal Ir 1 Storas, me
mas
$10000.00
2
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik ir vakarai*.
ueštL
188 Yokohama, Japonijoj. Kriauklinlų
Atminkite, ke.d virš parodytos pre
dinis namas ......................... $5200.00
2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate 8 H venta Veronika apšluosto veidą
žuvlų pardavlnėtojaus stotis.
kės yra tik ui paveikslėlius, be Tele
.$4000.00
namas
71 Kaina ................<•.................... 20c- snių informacijų. Kataliogas dykai.
168 Paroda ugnagesiulų atletų, Yoko skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1.
.LrlstuL
Teipgi turime daugybę viso»lw
W. H. Harmon Ir W. I. Tlnu*,
hama, Japonijoj.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
EriiR-ipalfcL 9 J(xus ramina moteris, kad jo n*31st Place terp Auburn avė.
šventoji Istorija žemesnlamjam liau Shllier Bldg., 109 Randolph 9tr*«t,
kių
kitoniškų namų ir
vatklų.
170 Yokohama, Japonijoj* Kvietkų dar- visokių paveikslėlių turėti, lai vienas
Ir Morgan St.
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė
CHICAGO, ILL.
pardavimo
visose pusėse nt
. 2
flatų
murini*
naTeleskopas
užtenka
jiems
visiems.
nukry10 Jėzus prie kalno Golgotoa
1 lubų,
kun. J. šuster T. Ik Vertė Ad. Vėgėlė.
...................................... $2200.00 Chicagos.
71
Yokohama,
Japonijoj. Altorius, ne Vienas teleskopas užtenka visokiems
mas
žlavojimo
vietos.
Puel. 88, Kaina ............................. 15c.
lubų, 4 flatų murini* našamas jaunų gerbėjų Matsuri paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
Kozminsky & Yondorf, 11 Žalnieriai ir Šv. Petrą* prie kalno
.................................. $4500.00
mas
gali
liBd
paveikslus
kokius
tik
nori
Ir
procesijoj.
4v. Pranciškaus iš Assyžiaus gyveGolgotoa
73 Dearborn Street.
visi
tiks
J
tų
patį
teleskopų.
172
Japoniški
vaikai,
nešanti
pokyllnĮ
nimas pagal kun. A. Beltraml'o. SuBankieriaL
12 Kristus paveda savo motiną Jonui.
31st Placs, terp Morgan
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
MaUurl altorių, Yokohamoj.
taisė J. Baltrušaitis, Pusl. 41 KaiIr Musprat ui.
»koli>iM Pinigus ant turtenybli| ir jei 13 Skaito Kristui myrio dekretą ant
ant
kitokių
reikalų
visada
adresuokite:
...................
16c.
na ............................. .
173 Matsuri pokylis, muzikos pastotai
tu rengiesi turtenybj pirkti, mje su džiaugtum
kalno Golgotos.
2 lubų, 4 flatų mūrinis naA.
OLSZEVVSKI,
$8000.00
prigelbėaltne, paskolindami tau dalį pirkinio pf
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
mas
.......................
1----3252 Sc. Halsted
Chlcago, INL
Agan* 14
Trumputė Lietuves Istorija. Antras algų. Greitas veikimas. Lengvos
Jojliii.ua
'
---taisytas išleidimas. Knygelė gera tai apmokami dosniai.

J. NAUJOKAS

Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionijoje
Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin

Storeoskopal arba Teleskopai

A. OLSZEWSKI, “Žinyčios“ Mgr

3252 South Halsted Street,

Chicago, III

Apsižiūrėk ką darai?

Dr.Med, A.LGraiczunas

Dr. Marija Dowiatt-sass

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

A.OIszewskid
325? S. Kalstei St.

I

ADRESAI VMŠININKU
“ŽINYČIO8” DR-8TI8

SVEIKATA IR LAIME

PrczldentM—J. J. H«Ha*na*fčla,

3252 ««»» NaltM Strnt

Vice-Pres.—Justinas Jakavlšla,

1111 W. 18th 8tr^
1-mu Raitininkas—■. M. MUia,

EDICM. InstituTE

581 W. 22nd 8trs«t

g-raa R*šiinlnku—Atskark* Oluewtkis,
1418 W. 21sl Placa
KMiariua-NMaras ttUvičis,

General-Uivelzėtojaa—A. OteMwskls,
3252 South Halsted Slroot
Vlal CHICAGO, ILL.

Bu visokiais reikalais prie “žlnyČioa”,
kaip ui apžiūrėjimui žemė* faunai, ar
priairaiyme prie Dr-atda "ŽinyČioa" ir
nusipirkime nuo Jos akciją, kreipkite*
visada ar tai raštu ar aaabiikal prie joa
generališko užveizėtojo adresu:

V/////M

“Žinyčia”, A. Olszewskl, Mgr.
8252 80. Halsted Slroot,

CHICAGO, ILL

j Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Į Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

REIKALINGAS Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’

3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, 111.

SZITAįKNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo Ilgu apsisergeti,
Išsigydyti ir akyvu paslaptybių Žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLIKS NEW YORK
MEDICAL INSTITUTO ir išleista.

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
r...............1 '."i

yra tau musų No 3 KATALIOGAS
didžiausia* lietuviškoje kalboje ir
bua n u Biustas dykai kernam kuris
prisius savo tikrų vardų, pravardę,
adresų ir porų markių. Baigiasi
25tas tūkstantis, pasiskubink au
pareikalavimu. 64 dideli poslapei.
JAME TELPA teminei aprašy
mai apie suvirk 200 visokių kurnik<; nesveikumų, vyru, moterų ir
vaikų, Išaiškina pradžią. pnežaat}

- Bitoj AnyroJ rusite visokių ligų vardui, kaip jot prasideda ir kaip jos greičiausia galima pergulėti, aprašyt* vyrų
ir moterų visokio* ir lytiško* užsikrečiamos paslaptingos ligoi.
Vl/inrM M
pločiai aprašo smagu mg. ir paslaptis, atidengiant tenybinio lytiško gyvenimo susimo™ uvtlKdia kimj ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,

liuok* naudoti. Telpa paveiki ir prekė* visokią naujausių
electro-gvdančių aparatų. K o bė
rimu daiktų, Magiškų Aparatų,
Brukuojamų ir Rašomų M akinu.

S

Banka.

Šioje bankoje kiekvienas lietu vys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus š* banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.

kad per lytišką išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius šito* kntgoa yra žingeidus. Sergantiems mjs rodi jame skaityti apie Dispepsiją, Renmatizmą,
Plančlų ligas Širdies Ir lakstą, Kepenų, vlseklaa Vyrų Ir Keterų liga*. Kuriam rupi sveikata ir Laimingas gj va

Armonikų, Koncertinų, Britvų ir
daugel kitokių kuinam reikalingų
daiktų.—Johll. Hagdaiunaa, Prp.

rnas, tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS Į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir ši paskutinė spauda tarp
3 milijonų lietuvių tuoj aus išsisklaidys.
Tą knygų reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoms.

ADRnUM Y«tP

NORS PASKUTINC8 LAIDOS DAUG TU K ST ANČIŲ EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

JOHN’S SUPPLY HOUSE

bet kad Ji išdueta Tlaaemeeri, tai kiekvienas apturės Jų dovanai, karia tik atsiųs 10 ręstų markėm* nš prL
oinatia^ ir save aiškiai parašytą adreaų ,, VADOVAN į SVEIKATĄ” gan* (tą knygų), kari jau davę gyvasčių

P1LSEN STAT1ON, CHICAGO, ILL

išgelbėja Ir gere padarė; aš tai Ji ir naudinga visiems.

Dr. O. C. MEINE

Šita banka išsiunčia į svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

The Collins New York Medical Institute,
140 W. 34 st,

0> :iS tĮ.M»3llr U. I»l^* t'l

Dr. J. KULIS

Kataliogas Dykai!

Šifkortes.

Lietuvių Gydytnjns u Chirurges.

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų, čia galima
į gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. ŠifIkorčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iŠ Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

32SS So. Halotod St., Chteago, III.
Gydo t įsuktas ligas moterų, valke ir vyra.
Tripgi tari dūkte praktika ir šydo pasekmlnral

!

Real Estate.

x
h

B

Ąwtieaa Dmkaai^a Msesa tw«|y rauną

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.- .
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
Neri važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis j
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susiraSymą, kaipo tai:
Šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Baltimore, Md.
711 W. Lombard St
J. Diemedis,
521 Columbia Ar.
VZm. J. Mo.ui,
s. E. cor. Sharp and Camden Str.

Luis,
Gawlis,

521 Lombard St.
1834 N. Castle st.

Brooklyns N. Y.
B. Froomes,
73 Grand

A. Diržulaitis,
Btan. Rinkevičius,
Ui

Cleveland, Ohlo.

Joa. Petrikis,

a’

Mlnersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

80. Boston, Mae*.

N. Gendrolius,

224 Athens st.
Bei
Bhenandoah. Pa.
136 So. Locust St. 'Andrius Mačis, 138 S. Main St

Mt Carmel, Pa.

A.

G'!berto.t, Pa.

X Ambrasevičius,

Bos 4.

St

Dr. Kazimieras Butkeviczia

PLAUČIAI,

llgydau galutinai

fiergantie)* detaliu, bronchitu

Red Cross Pharmacy
*s g^Š t tr ^ąą m Jąat s*

1552 S. Ashland Ave„

Chicago

šit** Puikus Laikrodėli*
tik 03-75
.

—a.

.

. .__ . .

..

....

prl*>r|pk **<eP«aHla ir* adrv^

Moteriškas ligas.
Patlalrau* cunA*. skaudėj! mus
pc^ių, toaiuigy. pa*s! mano meto
do* sutaisytas luitui Ug.rdau pa•ekaingiaasiaL

Privatiškas vyrų

Kraujo uinuodyjimus

Al Myrdau ktekvteaą greitai ant
viaadoa ir dulkiausioj paslapty)

ir odos Ilgas, parrlzdaa: KbėrL
■ui, •kaudultas, pUakų n a* linki
mu* ir tt.

Specialistas na*

ai iigydau ant visados.

tnrų Ir vyrų l(W-

Kalbu lietuviškai.

Vienatini Lietuviška Sankrova Or. L. E. ZUIS, 41 S. Clark Street,

CHICAGO, ILL

''Kortb
S»dr” vChic*<o).
nsMiMoiu*
h*v«u|v^
<* ton rslltna gauti moksliškų, svietiškų Ir dvasiIr Bgruiura
»*•«>< ar. sisv-»as»wrvm
llt.rataro* ou*
aat
ir

o my- pr s u*lute tau Sitų puT *kų knygų, raiam'ių, Bkapltetių. abroHltų. risokų telKrt'd.h irgrnuditiAijeks
jaikraSUų. Amerikon ir Europa* Ir popterų
m’’uk'.u.Haie tetk^^ėH^I I rr^mA’om* Teipgi uiteik.au visokio tavoro: j«»

r.rdn*>n»jamaiu p-> flMO uim< k*k E*|hvm> nuent.i mu.ų
rd^ra.!^h^Jbu'.,»*.n

Jtejr* Sriaubei! antAiokliitosi* (.kitais prašiai
1

i.• •* a ■«

sukasai te s*

>

*m

rabiniH iteodlmsi* rklur.aU. U Iridi lama lys* j
•rara (Nemitria Jodtu’nJu. ušt krlnaaol laikf I

dyk*, paltelių, plunksnų.drukuojamų maftinuki^
brttrų stereoskopų Ir daugelio kitų daiktų. Ne^«‘rtkite atsilankyti, o bu.Ve uiganMtnU.

Potrao M. Kalti*
r*aia Ava. ,

CMcaga, IM.

tte Lietui liko* Bainyflo*).

nik r riikų ar m-»w»ri*kų nori. Adn>^«:

Geriausias liet aviškas dantų daktaras

M. t. MM. 723, 225 įtartai 31., C1IMM. IU

A. J. Zimontas (lietuvys)

5C,00ŪM!IEE!
DYKAI
PX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Trauki* dantį* be sk»uswo. l»gido Rkorbota,
Keuralgija. sudedi naujus »tuton Upuolusių. prtplldo i.kirnjijusl it «uk«u •kUtai. amalgama.
Valandos: RI<>kV ra* dienom* nuo S r»to iki lt,
nuo J Ui 0v*k
Med*)lorn»: nuo S r. iki & vak.

F. P. Bradchulis

Russia, Vilnoj Antokol, V.
Gospit. No. i, 3 “Ežys”.

RODĄ

DYKAI*

40 Dmarborn Street.

Turner Pails, Mass.

■LvMKr

Britvų, ArmotoikiĮ, Koncertinų,
Smulkų. Klarnetų. DrukuojaiM| ir šnekamų ma
šinų, Liet knygų Ir kitokių viukių daiktų. Tai

viudoa kreipkitės pat DAMIJONAITj Chicago,
• iš-čia gausite per paštų lietuviškojo kalboje
KATALIOG) No. 7 dykai, katrame yra įimtai

visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a I a o S. (j

CHICAGO, ILL., U. 8. A,

CHICAGO.ILL.
Lietuvy# advokatas, baigęs mokslų
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimina*
liškaa, visuose teismuose (guduose).
Gyv. 3112 8. Halsted 6t., arti 31 mos gatvės
Tel**h*n* Yanta 6044

Sveikata Vyrams už $5
Teialsga* gydymą*

£jk PSS ZlnOVUS SpedaHstUS

•

Męs užtikriname, kad išlydysime

Ligotus - Silpnus
Nerviškus Vyrus.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)
Išdirba visokias legališkas popieras,
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus.
Billof Bale, Testamentus, Affldavila ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
ota.
A. Olszewski’o

Newirk N T '
W<w..t.r, Mm
M. J. DAMIJONAITIS
I9ewarK, M. J, ggtgjjag Bernoto*.
u Harlem K 325* Union Av«.
Chlca*., III.

3252 S«. Hstotri, C*r. 33ri St
Chicago, III.

Chlcago’s m nusiunčiu)

La. 8

S. E. Cemer La Šalie and Wa*hmet*n Streeta

Temykite lietuviai.
R«ikalau|antl yvalr lų daiktų
kaip *ai: Laikrodel‘4- Ži*dų,

Urtdiškoe valandoo nuo 9 iki $; nedaliomis nuo 9 iki u.

DR. JOS. LISTER C.

ATTORNEY tCOUNSELOK lt LAW
Chamber of Commerce Bldg., Room 709

Taipgi čia gaunamas <9im Daukanto L. I.
Kveikslas mlera t2 x 28 eeHų kaina... .25c
rkupčiai gauna nuošimti*. Adressac:

Staniulis,

82 Jackson st.

—i— I

Nemokėkite ui neišgydymą, tiktai ui išgydymą

1514 Ro..

’5c.
Sukis, 6524 Fomian av.S.E. And. Jasinskas,
217 Ferry St. K. P. šimkonis,
Box 617
7 , ve<h.
EI iMbet h, N. J.
New Haven, Conn.
Waterbury, Conn.
žaismės, kičkus.
211 Pint 8L
New York, N. Y.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St
Lietuviu
L
347 Rodney St.
A. Lesniewskis,
E. St Loti!* III.
Westvllle, ||L
'
Cluea;oz> Rainis, 452 Collinsvilk, Av.
Kreivėnas.
V. Ambrasevlčla,
178 Ferry
Juozas šlikas,
h*

CroM Pharmecy '

« .

Iftgydaa k tek*te.f arrgantį Vartom* te. Suiktura, ukaikrCtMla* kraujo oi.nod)JUsu,
SMilpakjlmf arrr^. Hydrocalj arba vyrų ytdkas Ilgas. Tokia* garsias otertai teiklaote rl,kau tiesti karte buto gjdoml ano keliolikos visokių daktarų be pevietmti ir liJaVA tavo pini-

Visokios patar
mės dovanai!

Pašaipos, pajuokos-ir pakui bos
mėnesinis su juokingais paveikslė
liais laikraštėlis, skiriamas visiems
Phiiaaeiprua, ra.
Lietuvos žmonėms. »Kaina mc
WJ» »>. Su* «• tams: Amerikoje $1.00. Lietuvoje
1 rublis. Adresam
Pitteburg, Pg.

Montello, Mas*.
B. P. Miškinis, 775 Montello st. Jonas A. Ignotas 46 So. 2211d St.
Millinocket, Me.
Scranton, Pa.
Box 621
Jurgis Tumosa

New Britaln, Conn.
M. J. Cbeponis,
21 Pleasant

<«tey

K. Vllkavteh, 112 Grand Street. trscktya, N.Y.

Chicago, III.

C. Kavalius,
19 Harrison St. ’
Cambridgeport. Mjss.
U X

st
97 Grand St. Jonas Banį s,
F. Baubonis,
73 Grand st

V tenr (mts! Imie. pe *|e OS, tori aia*o kata* tik
*7 CP. s* sėsli** akryaolr f* Ou Laikau •• pcl
vlaokl^ ktdalirinlif Ir aokaiat^ perk-a ■ u tikai #
k^ in*tritMrMi|. akuatu«t|. tavo
alinimu
ruMtul'Įapaodtkl^ k Ura aU( kibyki^ pop r u
g.-imiiiMiii riaukiu kai pa. Ir tu to** pna.ua uj
m. kraa a trnk»l|. apimta Čitai dMtote kr. 1
naujy
mtijf kataltopf t kHknaa. kad aai a prHįHira
p rm< • r^ln. o k a«aoa pi«raa4a kaipariuc^ Vaailakyirm Ikait.aflu pra.tal Į tiaw» kraUu* Kur e
M.«n*<ti**.s

Iš Vilniaus eina Naujas
Laikraštis

A. OLSZEWSKI

eonas Žilvis,

At«nsukits I

ISGYDAUIN 5 DIENAS

3252 So. Habtedst., Okzewskio name.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

“LIETUVOS” AGENTAL

Kpžnaligaišgydoma

New York, N. Y.

4M2 b*. A ■ tolsak Ate, u hunu »r*lki

Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje
bankoje.

3252 So. Halsted St.,

Rašyk tuojaus, kadangi ir Šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

VtUDA A0RE8U0T:

Lytišką gyslaplerą, Strikt urą,
Užnuodljimą kraujo, Užkrečiamas ligas,
Lytiškąsias ligas,
Nuoplud) sėklos.

spėri veikme
Njs neskaitome nieko ut pa*iklau*iui| ar patarimų. Teipogl galt pamatyti tavo padėjimų
ant vaiko muių didelėje Galerijoje Anetomljoa, kuri j-ra atvira vltleuii vyram* dykai. Męs
lig)dome be atkritimo. ligydome daugiau vyrų negu koka non a«eciali*ua Cbioagoje.
Musų kaino* yra per putų to, kų kili ilnovai skaito. Nelauk. Ateik tuojau*.

Dr. Grant ir Ko., 329 State ui., Chicago, III
~

(Arti Coagres* galvi*.)

