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.-noma, pateko ir į Anglijos laik kas, kaipi jų popiežius, vadinamas sios policijos agentai drauge su
stieČių būvis kiek pagerėjo. Pa vienas iš visų klebono gydytojų
IS JŪŽINTŲ VALSČIAUS*
raščius.. Peikti ministerius pradė Dalai-Lama su daugybe kunigų. miestsargiais
Vilniuje gyvenan- imkime, pavyzdin, kad ir sodžių tesusirgęs
ir
temiręs,
ir
tai
tik
Ežcrėnų pav. \
jo einanti iš vien su randu spali Sostapile jo buvo mieste Lhassa, čio mokytojo Julijono Matulevi
Puškamą. Pirmiaus visame so dėlto, kad neišpildė klebono įsaVIDURINE AMERIKA.
“
Liet.
Uk.
” No. 8 buvo minėta
ninkai ir arti rando stovinti, tn- kur krikščionėms uždrausta buvo čiaus kambaryje, Ni<ko uždraudžiuje negalima buvo rasti nė vie kymo, ar pirtin ntfvėjęs, ar ko apie valsčiaus nutarimus, kad pro
Po paskutiniam karui terp Ni- rinti su ministeriais pasikalbėji- atkakti. Kada 1904 m. anglijonai,
sto nerado.
nos žmoniškos , grįčios: visos trio- užvalgęs, Už vaistus klebonas ir tokolai ir valsčiaus raštai butų ve
caraguos ir Honduraso, Amerikai mus įtekmingiejie tos partijos sa- po vadovyste pulkininko Youngbos sulužę, sukrypę, stogai nuply ima nepigiai. Taip, viena pieme dami ir lietuvių kalboje. Balan
ir Meksikai pasisekė .sutaikyti vi nariai. Taigi išrodo, kad tie pei- husband užėmė Lhassą, Dalai-La
Lenkų dailės parodą užvėrė ber šę, langeliai grįčių mažučiai, kad
nėlė nuo Šakynos užmokėjo pir džio 15 d. per sueigą rinktiniai
durinės
Amerikos
respublikas. kiniai tyčia pakelti ir pakelti su ma iš jo pabėgo ir iki šiol nesu
želio 10 dieną. Paroda nedavė net žmogaus galva negalėtų pro mą kartą rublį, antrą kartą 60 ka
Terp jų buvo padarytas sandaros randu susitarusių ypatų, joms, ži- grįžo į savo sostapilį. Važinėjo
(vibami) pareikalavo, kad rašti
jokio pelno. .
juos išlysti, grįčios be kaminų, be peikų > gavo užtai butelį marmalų ninkas pildytų|tuos nutarimus, nei
traktatas. Bet sandara neilgai lai noma, jau noriai pritaria neturin- jis po visus kraštus, kur tik gyve
grindų.... Dabar gi jau nė pa ir “pasirančijimą”. Tik viena at iki šiolei jis jų nepildė — lietuviš
kėsi ; dabar tasai sandaros trakta čios didelės įtekmės, niekada su
na lamaistai. Jis apkeliavo šiauri
šiomis dienomis Vilniaus ką ro žinti negalima sodžiaus, tarsi bu
sirado išmintinga ypata, būtent kai nerašė. 1907 m. rinktiniai bu
tas likosi sudraskytas. Rengiasi randu išvien neinančios, turinčios nius Chinus ir Mongoliją, dabar
apskričio teismas pasmerkė mir- tų visai ne tas: beveik visos grį
Mažeikienė, kuri tuojau aprieta vo uždėję savižemiams “mirskus”
■ čia vėl kruvinas karas. Ameri už ką randą papeikti kairiosios gi su dideliu pulku kunigų artina
tim trįs Minsko gubernijos valstie čios jau su kaminais, langai dideli, nuvažiavo į Vilnių gydytis tam
kos randas gavo nuo savo konsu- partijos ir, žinoma, valdžios vi si prie Chinų sostapilio Pekino.
mokesnius. Bet musų raštininkas
čius: Ivaną Viažnovcą, Afanasą ant kurių prikrauta daugybė žoly tikrais čiepais. laibai butų įdo
liaus telegramą, jog Guatemalės sada spaudžiamų ne maskolių at Kadangi Dalai-Lama terp savo
Černievskis paėmė nuo kai kurių
Dudką ir Adolfą Bodovskį, visus nų....
mu, ką darytų pats klebonas Reksc, po rub. ir padarė taip, kad jiems
prezidentas Cabrera ir išvytasis stovai.
išpažintojų turi didesnę įtekmę trįs už užpuolimą padarytą ant
Dabartiniu laiku, kaip jau skai jei jį koks šuo aprietų: ar gertų nereikėjo "mirskų” mokėti.
po karei Honduraso • prezidentas
Už
Net Maskolijoj yra laikraščiai negu Chinų ciecorius, tai Pekino monopolių pinigų rinkėjo. Laike
tytojams gerai žinoma, Amerikoje savo manualus, už kuriuos kitiems prigovorus musų raštininkas taip
Bonilla rengia revoliuciją Hondu- mananti, kad dabartiniai tūlų mi- valdžios ir bijosi jo pasirodymo.
to užpuolitnd plėšikai vieną sar didžiausia bedarbė. Daugelis mu “rančijasi”, ar kitokios globos jiešrase. Pradžia jau padaryta. Re- nisterių peikimai pakelti sfialinin- Pekine priims jį iškilmingai kaipo
gi mėgsta imti ir abelnai neatsisa
gybinį užmušė, kitą sužeidė.
sų išeivių, turėjusių ten gana gerą kotųs ?
voliucijonieriai, po vadovyste ame kų durnoj susitarus su Stolypinu, tikėjimo perdėtinį, bet neleis il
ko nuo kyšių. Dėlei to sueiga pa
Pasmerkimas įteiktas patvirtini uždarbį, neteko dabar darbo ir
D-ras Avižonis.
rikoniško avanturisto Lee Christ- parodymui anglijonams, kad Mas gesniam laikui apsistoti; jeigu ne
reikalavo, ka! raštininkas butų pra
mui \ ilniaus apskričio kariume pradėjo grįžti tėvynėn.
šalintas.
mas ištraukė jau ant miesto Pu- kolija rėdoma konstitucijonališkai, paklausys, ketina jį net su prievar
nės vadui. Pasm4rktiejie padavė
Daugeliui iš Amerikos sugrįžus,
erto Cortėz.
Revoliucijonieriai kad durna netik gali, bet peikia ta išgabenti į Lhassą, kurią jis aj>Raštininkas Černievskis išbėgo
carui prašymą dovanoti jiems viskas čia, rodos, persimainė. Tarp
užėmė miestus Gracis ir Chalu- ‘ dar aštriau negu tai daro Anglijoj leido.
iš
raštinės ir kasžin kur dingo.
Zarasų pavieto.
Maskolija norėjo jį pas bausmę.
pilksermėgių kaimiečių praliejo •
Žmonės,
nesulaukdami jo, ėmė
teca, bet paskui tuos miestus ap ministeriu darbus. Visi tie aštrus savę partraukti, nes su jo pagrlValstiečiai, vietinio raštininko
maišytis ir atkeliavusiejie iš Ame
leido. Guatemales prezidentas re ant ministeriu užsipuolimai durnos ba galėjo išplatinti savo įtekmę
skirstyties
ir keli jau išėjo. Ta
slegiami, susitarė prašalinti jį iš
“Kurjer Litewdci” rašo apie rikos
amerikietiškai
pasipuošę.
mia Honduraso revoliucijonierius, daromi sumažinimui Anglijoj įtek ant visų kraštų, kur lamaistai gy
da
raštininkas,
sugrįžęs, pasakė,
įstrigimą Vilniuje 5 lietuvių kliubo Kaikurie jų, ilgesnį laiką Ameri savo valsčiaus ir reikalauti nuo
o prezidentas Nicaraguos remia mės neprilankių Maskolijai gaiva vena, bet Dalai-Lama į Maskoliją
kad sueiga nepilna, ir taip viskaa
vardu “Rūta ”. To kliubo nariais koje išbuvę, atsinešė namažai pi viršininko blaivaus ir prielankaus
nieku pasibaigė.
Įniršęs rašti- į
Honduraso prezidentą. Laukia to- lų.
Kaipo atleidimo auką gali nenorėjo keliauti.
jiems
žmogaus.
Užtat
susirinkubuk galėsią būti vien tik lietu nigų, ir, atvykę tėyyškėn, susitai
’ dėl vėl kruvino karo, į kurį gali juk prašalinti pagarsėjusius savo
įlinkas
visgi
apskundė
žemskiui
viai. Svečiai visokių tautų bus sė sulūžusias savo triobas, kiti gi siejie “viborni” valsčiaus sueigon
vieną
starostą,
kaipo
buntaučiką.
būt įtrauktos visos vidurinės Ame fanatizmu ministerius, kadangi j>erbalandžio 15 d. šių metų, apsvar
įleidžiami.
net ketina ir žemę pirkti, Mie
Balandžio 23 d. pristovas arešta
rikos respublikos.
žiurėjus jų darbus ir labiausiai
Įkūrėjais to kliubo busiąs: Dr. stelyje pasidarė didesnis judėji stę pakeltus klausimus, kreipėsi į
vo
tą starostą ir pristatė žemskiui.
jiems pritarianti vis gali atrakti
Domaševičia, advokatas šliažcvi- mas, prekyba pakįlo, na, pasididi- viršaitį ir patį raštininką reikalau
MASKOLIJA.
Tas.
paklausinėjęs kiek, paleido.
daug verto karšto papeikimo. Pei
čia, girininkas - agronomas I. Ma no, žinoma, ir monopoliaus ir alu- dami paaiškinimo, kokias tiesas tu
Areštavus
starostą, staršina jo
ri valsčiaus susirinkimas kas link
Ir trečioji durna juo: toliau, juo kimai tie daromi tyčia sumažini
siulis. Kaip jau parašyta: žinios džių lankytojų skaičius.
vietą
pavedė
starostos padėjėjui
savo "pisoriaus", ar jis gali būti
labiau šiaušiasi prieš randą. Pir mui Anglijoj neprilankumo dides
pasemtos iš ‘Kurjero Litewskio”.
IS VILNIAUS.
Neskaitant
taip
vadinamųjų
Petrui
Skeidžiui.
Skeidys, užrenkamas, ar tiesiok jį “zemskas '
miausiai ji smarkiai susikirto su niam susiartinimui Anglijos su
“
amerikonų
’
,
žmonės
čia
gan
lėmęs
starostos
vietą,
išmislijo
nau
Vilniaus "Liga obrazovanija"
Tuokart tapo parodytas
Tasai susiartinimas,
Vilniaus liaudies mokyklų mo tamsus, laikraščių neskaito, apšvie skiria.
iždo ministeriu Kokovcevu, kuris, Maskolija.
jus
mokesnius
—
užsimanė
rinkti
i priešais pamatines teises, pagarsi matyt, Maskolijai labili reikalin (apšvietimo draugija) šią vasarą kytojai ir mokytojos nusiuntė te timo (įkėlimu tarp jų nėra kam general-gubernatoriaus cirkuliaras
žada atidengti liaudies mokyto legramą dunv« atstovui Tičinui,
nuo 1905 m., atspaustas ir pri sargybiniams maistą. Su dviem
no užtraukimą netoli 200 milijonų gas: kadangi Anglijai priešintiesi
rupinties.
siųstas tik 1908 metais, kuriame stražninkais jis nuėjo į Dvirečių
rublių paskolos. Kada jam durna butų neparanku, tai Maskolija. jams kursus. Tuose kursuose skai išreikšdami savo jam ir visiems jo
Pakeleivingas.
tomos bus šios lekcijos:
pasakyta, jog valstiečiai gali iŠ sodžių ir pareikalavo nuo kiekvie- ■*
šalininkams ačiū už tai, kad jis
užtai darė užmėtinėjimus ir reika stengiasi su ją susiartinti, o jau
Rusų
kalbos
metodika.
rinkti sau raštininką, tik viršinin no kiemo po 10 kiaušinių ir sva
nuo
draugų
geruoju
juk
vis
dau

įnešęs dumon įstatymų sumanymą,
lavo, kad laikytųsi pamatinių tei
2\ Mokyklų higijenos kursas. kad butų pakeltos algos liaudies
kas
turi jį užtvirtinti. Tuomet su- rą lašinių, liet žmonės griežtai atgiau
galima
išderėti,
negu
rodant
sių, jis durnai atkirto, jog ačiū
IS KAUNO.
1
Apie
rusų
istoriją.
sirinku^iejie
jiaprašė užrašyti ;1 Stsakė duoti, šiuo kartu Skeidžio
mokyklų mokytojams, kurių me
Dievui Maskolijoj nėra konstitu kumščių, jeigu ji silpna. Maskoli
Kauno miesto mokyklos du moŽada džiagiškas padėjimas yra tiesuik
knygas nutarimą, melždami virši išmistas mažai jam tepagelbėjo.
4) Biologijos lekcijos.
cijos, nė tikro parlaęnento, kuris jos gi kumščia dabar labai su
kiniu pabėgo nežinoma kur. Tėįlinko prašalinti dabartinį raštinio Gegužės 6 d. atsibuvo antra so
įgalėtų kontroliuoti ministeriu dar- silpnėjo, be paramos kitų kraštų būt (tikros žinios nėra) ir šios baisus, bet kurie geidžia dirbti ant vai dideliai susirūpinę.
ką už jo nedorybes, kaip tai: gir eiga vėl tiems patiems reikalams
terptautiškoj politikoj Maskolija lekcijos.
apšvietimo dirvom tarp baltarusių,
Kauno
miesto
gaiva
Brzozov
svarstyti. Vėl žmonės pastatė raš5) Šiaurės-Vakarų (Lietuvos)
' kurie ligšiol po įeitų tautų ir ti ski išvazmoja užsienin vienam mė tuokiiavimą, nepildymą savo parei
Kitas durnos susikirtimas buvo labai mažai sveria, o be Prancūzi
tininkui tuos, pačius rcikpĮavinros
krašto
istorija.
kėjimų jungu būvy prislėgti*.
su apšvietimo ministeriu, reakci- jos svertų dar mažiau. Todėl tai
nesiui.
ir
davė jam laiko kelias dic'nasT
6)
Teisžinystės.
mažmožį ir tt., o jo vieton paskir
jonieriu Schwarzu, kuris pradėjo Maskolija ir j ieško galingesnių
Viso labo Kauno giibcrnijoje
Tuo
laiku raštininkas užsižimėjo
7)
Psichologijos.
Laikraštyje "ViĮ. Viestnik” rašo (nervkuojant Zarasų ir Raseinių ti raštininku St., kuris jiems bus
po senovei elgtiesi, sunkinti ren draugų.
tuos,
kurie daugiausia norėjo jį
Jeigu kursai atsidengs, tai jie koks “Bieloruskij*, kad baltaru
patogesnis. Iš karto raštininkas
Caras vėl išplaukė ant jūrių
gimą mokyklų, leido padavadijipavietų » žieminių javų yra u/ sėta
prašalinti,
ir įskundė juos polici
mus sunkinančius žmonių apšvieti pasivažinėti, Manoma buvo, kad prasidės pabaigoje liepos mėn. ir siams Rusija yrą tikra motina. 311,639 dešimtinės. Iš jų 280- spyrėsi, kratėsi ir buvo net išbė jai: Vogelį Juozą, Darkų Boleslo
veiks per ištisą mėnesį. Mokesnis Tvirtina, kad tik lenkai geidžia
gęs iš kanceliarijos, bet paskui vėl
mą. Kada jam durna užtai darė jis, teip kaip ir peniai, susitiks su
365 deš. apigerų; 15^67 deš. blo
vą, Gaižių Joną ir starostą Noruž
mokslą
bus
5
arba
10
rub.
važinėjančiu
teipgi
ant
jūrių
Voįkurti universitetą Vilniuje, kad gų: suvis niekų 15407 deš.' Iš tų sugrįžo ir sutiko patsai parašyti
užmėtinėjimus, jis jai atkirto, kad
butį
Mateušą. Juos pašaukė priKada viskas išsiaiškįs, bus vėl lengviaus jiems butų lenkinti lietu
“prigovorą”, kalbėdamas, kad jie
mokyklų reikalai tai jo amatas, o kietijos ciecoriu. Bet Vokietijos
|>askutiniųjų iš naujo atarta ir ap
stavas
ir klausinėjo, kodėl jie ke
Peterburge jau tokie vius ir baltarusiu*.
Pagaliaus, sėta miežiais, avižoms 13.279 deš. jiatįs šiuom privirsią sau košės,
ne durnos. Užtai jam visi durnos laikraščiai tarnaujanti randui pa pranešta.
lia
tokį
triukšmą? Jie atsakė, kad
kursai prasidėjo, bet važiuoti į kad į Vilniaus universitetą su
kurios nebegalės suryti. Ant pa
atstovai ir laikraščiai nepasigailė garsino, jog apie susitikimą caro
Vasarojaus toje pat gubernijoje
jokio
triukšmo
nekėlią, tiktai norį,
su Vokietijos ciecoriu dabar ne- ten musų mokytojams perbrangu. plauks daugumą lenkų, lietuvių, yra pasėta 468,902 dešimtinės; api- rašytojo “nutarimo” pasirašė tik
jo papeikimų.
kad
butų
kitas
raštininkas.
keli “viborni ”, nes įšėlęs raštinin
Vilniuje bus pigiau, todėl, kurie žydų ir pareikalaus, kad ir jųjų
Ne mažiau karčius durnos išme gal būt nė kalbos. Taigi aišku,
gero vasarojaus 467.370 dešimt.;
šutą gi Antaną raštininkas bu
kas ir kai kurie jo draugai, ėmė
neištesi į Peterburgą nukakti, ga kalbos butų universitete išguldokad
susiartinimas
Maskolijos
ru
tinėjimus ir peikimus turėjo iš
blogn — 1,199 deš.; visai pražu
vo
net gubernatoriui įskundęs už
bauginti, jog bus už tai išsiųsti be
li atvažiuoti į Vilnių.
mos.
klausyti karo ir laivyno ministe- Anglija nuo Maskolijos atitolino
vusio 333 dešimtinės.
tai,
buk jis vaikščioja su prokliamaž katorgom Potam raštininkas,
\ ištik reikia džiaūgties, kad
riai. Kas svarbiausia — randas Vokietiją, kad ji užpykusi. ant
šiaip laukai visur neprastai iš
macijomis
ir esąs pirmas “buntaunuvažiavęs pas “zemską” pasis
Rudenyje praniukusiųjų metų “Bieloruskij“ supranta, jog vieti
skaudžiausius užmėtinėjięius išgir Maskolijos už jos susidraugavimą,
rodo. Tik Kauno ir Panevėžio pa
čikas".
Gegužės
10 d. atvažiavo
kųsti, kad kai kurie “viborni” yra
direktoriai ir inspektoriai liaudies niai gyventojai turi teisę reikalau
do nuo spalininkų, taigi nuo par su Anglija.
vietuose ledai gana daug javų iš
pristavas
su
sargybiniais
ir norė
28 d. liepos į Revelį atkaks mokyklų, suvažiavę Vilniuje, nuta ti, kad jų kalboms butų universi mušė. Kituose pavietuose lietus maištininkai ir surašęs savo pa
tijos iki šiol ėjusios su randu, jį
jo
Šutą
suimt,
bet
nerado
namie;
rodymą, padavė valdžiai skundą.
rė įkurti dar keletą mokytojų se tete vietelė paskirta.
rėmusios.
Tuose nupeikimuose Prancūzijos prezidentas, kur jis
blėdies nepadarė.
tat
iškrėtė
visus
kampus,
net
ant
Gubernatorius pareikalavo ištardyminarijų Vilniaus žmonių švieti
spalininkams pritarė kairiųjų par< susitiks su Maskolijos caru. Iš
(Ii “V.2.”)
augšto
buvo
užlipę.
Dabar
neži

mo tųjų “maištininkų” ir jie buvo
mo apskrityje. Dabar to apskri
Tikrųjų rusų sąjunga žadanti
tijų atstovai. Už randą stoję vien čia Prancūzijos prezidentas paskui
nia
kuo
tas
viskas
pasibaigs.
Kaip
šaukiami Rokiškiu pas “pristovą”.
čio valdyba pareikalavo žinių nuo sutverti bendrovę Vilniuje, nariai
Puriške vičiauš reakcijonierių fa keliaus į Švediją, Norvegiją ię
Gegužės 19 d. Panevėžio ir Ukgirdėti, gegužės 23 d. bus zemskis*
liaudies
mokyklų
direktorių,
kurio

įneš po 25 rub. Tikslas bendro mergės pav. ledai išmušė rugius Už dviejų sauvaičių vėl buvo vals Lauksime, kas bus.
natikų partija, susidedanti vos iš Daniją. Kelionės Anglijos kara
čiaus sueiga apie mokyklos reika
se vietose galima butų tokias se vės: įkurti “Rimu pirklių ir pra
ir vasarojų. Labiausiai nukentėjo
poros dešimčių atstovų. Išmetinė- liaus ir Prancūzijos prezidento
Rinkikas.
lus ir čia suėję valstiečiai pakėlė
minarijas įkurti ir kokius vietinius monininkų vartotojų draugiją” —
Panevėžio, Pumpėnų, ir Subačiaus
jimai tie kartais buvo dar skau- ypač nepatinka Vokietijai, kadangi
(Iš
“
L.U.
”
)
"pisoriaus
”
klausimą,
bet
šį
kar

kapitalus tam tikslui galima butų būvio pagerinimui vietinių rusų
terapijos.
dėsni negu pirmoje ir antroje du- ji bijosi jų pasekmių. Mat Anglitą raštininkas griežtai atsisakė už
• •ir ~Prancūzija daugiausiai
i tUn sunaudoti.
ja
tautos gyventojų, o ypatingai ben
(Iš “V”)
moj. Iš vaiky tose durnose net soIŠ ŽAGARĖS,
rašyti tai knygon, už tat “vibor
drovės narių.
Prie bendrovės
cijalstai ne dryso statyti reikala nesutikimų su Vokietija.
Šiaulių pavieto.
ni” išsiskirstė namo, nepasirašę ir
IŠ PANEVĖŽIO.
Vilniaus gydytojų valdyba ap- bus leista prigulėti ir Mahometo
vimo, kad iš kariumenės ir laivy
Naujai
atkeltasis klebonas Račpo
nuspręstųjų
klausimų.
Potam
Gegužės
30
d.
apie
9
vai.
ryto,
turėjo paliepimą iš vidurinių rei- tikėjimo gyventojams, tik su to
no užveizdų butų prašalinti caro
PERSIJA.
kauckas,
kelis
kartus atkartodamas,
raštininkas
vėl
skundėsi
viršinin

[Milicija
padarė
kratą
pas
dantų
kalų ministerio gerai tėmyti į fel- kia sąlyga, kad jų tikėjimo narių
giminės kunigaikščiai, kadangi jie
barė
parapijonus
už giesmes,
kui
ant
“
vibornų
”
.
Tuomet,
gegu

gydytoją,
p-lę
Brazdyčią.
Jieškolai- cerių paliudijimus, nes susekta jau bendrovėje hutų mažuma.
daro visą ne tvarką kariumenėj
ne
“
maenas
”
,
ir
būtinai
liepė
žės
28
d.,
vėl
tapo
sušaukta
sueiga,
jo uždraustų daiktų; rasti nera
keletą netikrų.
ir laivyne. Tą dabar išdryso da- kosi aplinkinėse Tabris. Mieste
“
maenas"
giesmėse
giedoti,
nes
į
kurią
atvyko
pats
viršininkas,
iš

Vilniaus vyrų komercijos mo- do nieko.
ryti iki šiol su randu einanti spa- jie pasislėpė į priemiestį.kur. ša
tik
tokios
esančios
tikrai
katalikiš

klausinėjo
kiekvieno
“
vibomo
”
,
Kratos priežasties, anot žodžių
Vilniuje veikia 19 profesijona- kyklą pabaigė šįmet 8 mokiniai.
lininkai, kurių rankose durnoj yra cho kariumenė juos kanuolių šū
kos;
visos
gi
kitos
esančios
cicilikodėl
nepasirašęs
po
nutarimu
ir
[Milicijos, persekiojimas jos brolio.
viais bombordavo. Revoliucijonie- linių sąjungų, prie kurių priguli
persvara.
paskui, išklausęs skundų ant raš kų ir bedievių pramanytos. Pa
5
tūkstančiai
4
šimtai
narių.
Vilniaus realinę mokyklą pabai Mat, policijai vaidenasi neištiki
Perkratinėjant mokyklų reikalus riai norėjo pasiduoti melždami do
tininko,
iškeliavo. Taqiu daugybės mokslams nieko nepadedant, viegė šįmet 29 mokiniai, iš jų tik vie mybė. — jeigu brolis kuo nors
skundėsi atstovai mahometonų, vanoti bent gyvastį, bet jų meldi
n^ nedėlios dieną pasikviečia pas
Vyriausioji kalėjimų valdyba nas lietuvis — Stanislovas Dir- prasikalto, sesuo turi . būti ir ne skundų ant raštininko buvo bai
lenkų ir žydų, reikalavo apšvieti mą šacho jenerolas atmetė. Te
ištikima.
Jeigu valdžia pradės siai juokingų, kaipo viena valstie save giedorius ir pavaišinęs juos,
mo prigimtoj žmonių kalboj ir herane maskoliškiejie kazokai pa paaiškino, kad kalinių badavimas m autas.
tė našlė, neturtinga žmonelė, pra klausia: “na. kaipgi dabar giedosi
2-ją gimnaziją pabaigė 21 mo saikuoti paliai gyminybę ypatos
jiems pritarė tie pats iki šiol su ėmė viršų ant revoliucijonierių. v esąs jų liuosas noras, todėl kalė
Tie atsakė: “posenovei”.
ištikimybę, — busime visi meišti- šiusi raštininko savo reikale kai te?”
Dėl įsikišimo maskolių į revo jimo valdyba visai neturinti atsa kinys.
randu einanti spalininkai.
Klebonas
jiems: “kad teip, tad ei
mo sueigą surinkti, bet raštinin
Chemiška i-technišką mokyklą Pa- kimi, nes visi turim gimines. Ir,
Taigi reiktų manyti, kad spali liuciją terp persų užgimė didelis kyti už badavimo pasekmes, net ir
kite
laukan
iš klebonijos!" “Giedopagaliaus, policijos tarnai taipgi kas už tą dalyką pareikalavo 20
ninkų pažibos persikeitė, kad to nekentimas maskolių, kadangi tik už kalinio mirtį; jei kalinys ap baigė 10 mokinių.
riai
išėjo
ir
dabar bažnyčioje jie
Vargdienė davusi pini
ne iš dangaus iškritę. O šioje ga rublių.
(Iš ‘V.’)
liau ne rems .spangai rando. Bet kazokų įsikišimas sudrutino visų sirgtų bebadaudamas, tai tuomet
nebegieda.
Suplikacijas
gieda prie
dynėje beveik nėra tos giminės, gais 6 rublius, pūrą rugių, miežių,
ar ištikro jų pažiūros persikeitė? nekenčiamo šacho valdžią, pagim reikia dėlto pakviesti daktaras.
altoriaus
zakristijonas,
ant viškų
avižų
ir
tt;
ir
dar
ant
kad neturėtų prasikaltėlio.
Iš VALKININKŲ,
Ne reikia užmiršti, kad spalinin dė kraujo praliejimus. Dėl ka
vargonininkas
;
abudu
gieda
“macVėl naujas būdas žmonėms, nie galo žąsiną. Buvo ir kiti panašus
Berželio 10 d. pirmoje valando
kai durnos atstovai karščiau pra zokų įsikišimo šachas išdryso pa
nai
”
,
nes
klebonas
grąsina
juos H
Trakti pav.
skundai, ir pastatyti liudininkai,
kam nekaltiems, kankinti!
dėjo ministeriu daraus peikti ypač naikinti visas pirma žmonėms pri je prasidėjo Vilniaus reformatų si
Žmonės čia neturtingi, nes žebet kas iš to išeis, nėr dar žinios. atstatysiąs, jei neklausys. Rąžančių
Akstinas.
nodas, kuriame dalyvauja šiaur
prieš atkeliavimą į Maskoliją An pažintas laisves, išdryso kraujo
mes turi labai mažai, o ir ta paViršininkas, matomai, prie tardy gieda vieni špitolninkai ir vienas
(Iš
‘
V.2.
’
)
glijos karaliaus, kam visi Angli praliejimais ir kartuvėmis malšin vakarinio krašto atstovai. Svar ti žemė prasta, daugiausiai smė
mo norėjo palaikyti raštininką ir kitas senelis iš miesto. Vienu žo
jos pažangespiejie gaivalai ypač ti prieš jo valdžią sukilusius žmo stoma čia ev.-reformatų bažnyčių lys. LTždarbių jokių ant vietos nė
pasakęs, kad jis dabar sergantis, džių, bažnyčioje tylu ir gražu. Bu
IŠ ŠAKYNOS,
ir parapijų reikalai. Šįmet sino
priešinosi.
Pažangesniejie laik nis.
ra, todėl žmonės, neturėdami kur
Šiaulių pav.
negalįs pašalinti ir tiktai kaip jis vo kamendoriaus su vargonininku
das tuo ypatingas, kad atvyko
raščiai stengėsi pertikrinti, jog An
Mieste Tabris ir jo aplinkinėse
ant vietos darbo gauti, pradėjo
Paskutiniu laiku atsirado Šakv- atras sau vietą, bus paskirtas ki surengtas choras, ir tas, klebono
glija ne privalo siųsti savo valdo platinami atsišaukimai, kuriuose kaikurių lietuvių parapijų atstovai, važiuoti už jurių-marių, daugiau nos aplinkėje pagedusių šunų, ku tas raštininkas. Negalima užtylėti pabūgęs, nutilo.
turintieji sprendžūUnąjį balsą, kaip
ną į Maskoliją, kur žmonės pri ypač gazdinami Maskolijos konKamendorius buvo pradėjęs vaisiai Amerikon, laimės j ieškoti. rie apriejo nemažą gyvulių ir žmo ir to, kad , raštininkas neparodė
antai: Biržių parapija išrinko Mar
spausti biurokratu, kovoja už kon- sulis ir Maskolijos ukėsai. Žada
Iš pradžių važiavo tik vien jauni nių. Aprietiejie skuba važiuoti į vyriausybės prisakymo apie tai, kus mokyti iš grynai lietuviškai
* stitucijonališką rėdą, bet caras to ma išskersti visus Persijoj apsi tyną Icą; Papilės parap. — Jur mas,- stipri vyr^i
Paskiaus jau Gruzdžius pas kleboną Rakštį kad dabartiniam laike uždrausta parašyto ir vyskupo p,j
žigį Jokubonį ir Joną Dilį; Radvi
jiems ne duoda. Kad Maskolijoj gyvenusius maskolius, jeigu jie
pradėjo važiuoti seniai, moters, (Reksc), kurs visame paviete yra pakeiti kitokius klausimus vals katekizmo. Kartą klebonas a./"
liškio parap. r— Adomą Kutrą.
laisva mislis persekiojama val nesiliaus rėmę šacho valdžią.
merginos ir dargi nesuaugę vaiki garsus gydytojas nuo patrakime. čiaus sueigose, kaip tik tuos, ku vaikus ekzaminuoti ant švento
Sinodo pirmininku išrinktas Brodžios, ‘kad net durna prieš mininai. Tokiu budu, visai nežymiai, Duodamas vaistus (kokių virintų rie daleisti viršininko ir apie tai riaus. Tiems savotiškai, “nemacnislaras Gruževskis iš Kelmės; se
sterių sauvalių ne drysta išsižioti.
“pasirančija”, nežinojo pirm nė viršaitis, nė “vi- nai” atsakant, liepė parodyti kateper paskutinius 20 metų iškeliavo marmalų butelį)
TIBETAS.
kretorium kbn. Jakubėnes iš Bir
Paėmęs, pavartęs, kad j
Na, ir veik vienu kartu su tais An
kad
“
mačys
”
,
kad
jis
visus gyvu bomi” ir tik paskutiniame laike kizmus.
iš Valkininkų parapijos Amerikon
žių.
ims
plūsti,
kad tokius katekizmus į
tai
apreiškė.
Tibetas mažai prieinamas ir iš*
glijos laikraščių balsais durnoj
lius
ir
žmones
išgydąs.
Kleboni

apie du tūkstančiu žmonių.
■
tik
bedieviai
rašą, norėdami kata
J.
Rudelis.
prasidėjo smarkus peikimai tūlų tikas kraštas po Chinų protekcija.
jos
ponia
taip
pat
giria
visiems
Tiektai žmonių iš parapijos iš
Berželio 6 d., dvyliktoje valan
likus
suklaidinti.
Pasibaręs u saministeriu darbų; peikimai tie, ži- Valdė jj lamaistų tikėjimo viršinin doje naktyje, darė kratą slapto- važiavus, likusiųjų ant vietos val- ligoniams savo kleboną; ji sako,tik
(Iš “V. 2.”)
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f Martini Ferry, O. Aetni
Šį paskatinį nutarimą labai ge keliaujant į Ameriką arba į Afri
Boston, Mas. Uosto dalyj 8 d.
Amerikoj bedarbei (krizini) už
Standard
dirbtuvėse dirba pri
rai
butų,
kad
atkartotų
ir
kiti
vals

liepos
siautė
čia
gaisras,
kuris
pri

ką. Čia sėda keleiviai paprastai
stojus, daugelis žmonių grįžta į
penkių
pečių,
Launghlino geležio
čiai,
jei
tik
augštoji
vyriausybė
į garlaivį. Visi keleiviai yra gy dirbo nuostolių ant 1)4 milijono
savo šalį, vienok, prasidėjus dar
leis.
dirbtuvėse
dirba
visose dalyse.
dytojų tuomet peržiūrimi, ypač doliarių. Ugnyje pražuvo ir dvi
bams, vH ketina grįžti, nes apsi
Pabalto
Truputis.
atkreipiama atydžia į akis. Ir, ži ypatos.
gyventi pas mus negalima — že
f Anderson, Ind. Cianykščka
noma, katrie yra sveiki, važiuoja
(Iš “V.”)
mė brangi, o pinigų menkai kas
geležies
dirbtuvės bus perkeltos j
toliaus
be
sutrukdymo,
bet
atsi

NELAIMES
ANT
GEL2KEparsineša.
lį M(Š’TAUJOS.
Gary, Ind.
randa nemažai ir tokių, kurių ne
Nunys.
LIU.
Galų ęale ą^troji diena Sekmi praleidžia — “išbrokija”. Tada
Medicine Hat, Susk. Netoli nuo
(Iš “L. U”.)
nių. Ttįaūkiame į lietuvių vaka nelaimingięms prisieina grįžti at čia susimušė pasažierinis gelžkelio
f Canon sburg, Pa.
Standard
rą,
nors
kartą
pasijusi
ir
vėl
tarp
blėtoe
dirbtuvės dirba, Dirba teipgal,
arba
gydytis;
gerai,
kurie
tur
Iš KRETINGOS.
traukinys su lokomotyvą. Prie to
Kretingoje įvykęs gaisras sunai žmonių, nors yieuą vakarą pabusi pinigų, o kuriems stokuoja, paliek- 7 ypatos likosi užmuštos, o 8 sun gi Hazel kasyklose ir dirbtuvės!
ti dažnai tikrai nelaimingame pa kiai sužeistos.
Forest Pitt Bridge Works.
kino 200 triobų. Kol kas žino jų tarpe.,,,
Aštunta
valanda
—
mažutė
rusų
dėjime,
ir,
negalėdami
nusišnekėti,
ma, kad ugnyje žuvo septyni žmo
draugijos “Kružok” salė visai dar papuola į visokių žydiškų agentų
Plum Run, O. Kalnakasiai
EXPLIOZIJOS.
nės.
šitų aplinkinių kasyklų sustreikatuščia — oj prikimšime, vaitoja rankas, o kada nebtenka ir pasku
(Iš "V. 2.”)
Marion, Mas. Ant gazolininio vo.
prie kasos valdybos nariai — bet tinio skatiko, tada tie beširdžiai
laivo
atsitiko čia expliozija, kurios
IŠ UTENOS,
* IS LEIPALINGO,
gal dar susirinks, guodžia save, agentai nuveda pas dirbtuvę, o
keturi
vyriškiai likosi užmušti.
Iš DABIKENES,
zUkm. ap.
f Gailitzin, Pa.
Cianyščiose
nes, matyt, pasišventimas ir čia darbas (turiu pridurti) atėjūnams
Seinų pav.
Bolceričiaus nupirktąjį mišką ve
Šiaulių pav.
kasyklose pradėjo dirbti nuo I d.
Susipratimas čia visai žemai sto- kaip visur, priimtas pas lietuvius. netaip lengvai yra gaunamas ĄnBoston, Mas.
Namuose pn.
Naktį į berželio 21 d. praėjo žė per Nemeikščių lauką visą
liepos ir rodoso, kad darbas trauk
Apie devintą pasikelia uždanga, glijoj. Tokiu budu musų tautietis
vi. Joki lietuvių laikraščiai ne295 Cambridge str. atsitiko smar sis ilgesnį laiką.
nepaprastai didi audra. Keliose pavasarį ir dabar tebeveža. Kad
akįs
hedaugelio
žiūrėtojų
atydžiai
keleivis
lickta
vienas
ant
gat

neprasiplatinę.
Knygų niekas
ki expliozija, kurios dvi ypatos
vietose perkūnija sudegino mažas gi butų vežęs keliuku, bet išva
skaito, ir gaut jų niekur ant vie- įsismeigia į sceną, visi atydžiai vės, iki po ilgo vargo suranda sa likosi užmuštos, dvi mirtinai už
trobeles, daug medžių suskaldė, žinėjo visomis pusėmis pūdymą
f Bennington, Pa.
Prasidėjo
tos negalima. Jeigu pradėti įkal seka artistus. Ant scenos Vaišgan- vuosius, tankiai ir savo daiktus gautos, o II tapo ne mirtinai su
bet baisiausiai atsitiko Gr. Zubovo ir pievas. Geg. 30 d. vyrai už
darbai
aplinkinėse
kasyklose
ir
to
“
Nepadėjus,
nėr
ko
kasti".
Vei

pražudo.
binėti, kad išsirašytų laikraštį, tai
žeistų.
dvare Karsfelde, kur perkūnija stojo malkų vežėjams kelią. Žy»apie
800
darbininkų
gavo
jose
darkalas
jau
pats
per
save
negali
Toki
nemalonus
apsireiškimai
ir
žmonės skundžiasi, buk laikraščių
trenkė į muro kūtes. 54 galvijų das puola prie anstolio, kurs
kalbos jie nesupranta.
Yra ir to užganėdinti rimtesnių, labiaus iš priverčia manę parašyti šį straips
galvos gavo savo galą, dalis per drauge su sargybiniais ir pirkių lietuvių sodiečių, kurie skaito silavinusių klausytojų. Nežiūrintį nį, suteikiant bent antrašą, kur ap
kūnijos nutrenktos — dalis ugny kliu atvyko “prasikaltimo
f Kaylor, Pa. Great Lakęs Coal
lenkiškus laikraščius. Į pradeda tai, kad paveikslas perstatomos sigyvenę yra lietuviai, juo laje žuvo. Nežiūrint į smarkų lietų, ton". Sargybiniai taip narsiai
Co.
pradėjo dirbt! javo kasyklose
mąją mokyklą /etai kas vaikus komedijos pagautas, sutvertas tie- biaus, kad pradžioj šių metų čia
kūtės degė, kolei viskas viduryje, gynė kelią nuo vyrų, jog ne
ir 1400 darbininkų gavo jose dar
leidžia, o į augštesniasias — nie siok iš gy venimo musų liaudies ne susitvėrė progresyviškoji-tautiška
be muro, nesudegė. Gaisro laike maža prigązdino moteris ir vai
f Sharon, Pa. Shenango Fur- bą. Neužilgio prie darbo priims
tolimos
praeities
ir
gali
būt
net
draugystė
“
Aušra
”
,
kuri
tur
lab

kas.
perkūnija vis trenkė į ugnį.
.
kus. Antstolis pribaugino ir vy
nace Co. uždegė ugnį prie vieno dar daugiau darbininkų.
Užtai čia yra monopolis ir daug dabarties, vienok vienas kitas per- daringus ir progresyvi skus tikslus,
rus: galįs juos suimti už “sa
augštojo
pečiaus, pradės dirbti
aštriai ištartas žodis, sakinys, gal suteikia, kad ir nedidelę, pagelbą,
aludžių, kurie pelnija gerai.
vavaliavimą". Prisidrebėję vy
teipgi
prie
vieno pečiaus Sharpsper žymiai pabriežia tą įsigyvenu bent |>atarimą Įtaduoda musų kelei
Nunys.
rai, išgirdo antstolio nusprendi
sią, išlaikomą ir išnaudojamą ne viams ir todėl, musų tautiečiai, villej; prie darbo patilps su vir
(Iš “L. U”.)
Iš KUPIŠKIO, _
mą, jog žydas galįs važiuoti ke
apykantą prie žydų apskritai. Žy atsitikus kokiai nelaimei kelionėje šum 200 darbininkų.
Ukmergės pav.
liu, tik ne šalymais, nei gero
Iš GULBINŲ IR SKARBOT das tai ne žmogus, netikėlis, be- tenepasiduoda į globą įvairiems
Kupiškio miestelyj yra liaudies žodžio nesakydamas. O reikia
vėlis, kalba ir mano musų žmo apgavikams ir neduoda jiems sa
f New Castle, Pa. Manoma,
IS WESTVILLE, ILL.
pradinė mokykla, kurią valstiečiai žinoti, jogei to kelio per Ne
čianykščios blčtos dirbtuvės
kad
nės,
ir
ne
dėl
to
kad
matytų
jame
vo laivakortės (šifkortės), bet,
Gegužės 12 d. perėjo čia štur
jau seniai manė pakeisti didesnė, meikščių lauką ant plianto visai
Darbai pas mus eina neperge
mas lietus su ledais ir perkūnija. išnaudotoją jų tamsumo, bet dėl panMlžius išrašytą žemiaus padėtą dirbs per visą vasarą, dirbtuvės tu
atsakančia, nes dabar daugumas nesą; iš miško gi galima išvariausiai:
anglių kasyklose dirba
ri
mat
pakaktinai
reikalavimų.
Ledai išmušė daug rugių. Per to. kad su tokia mintim jis užau antrašą, atvažiuoti Įias mus, kaivaikų lieka be mokslo. Prabėgo žiuoti ir per paties Bokevičiaus
P°
3
—
4
dienas
sanvaitėj.
kūnija sudegino tarp kitko“ vieną go, ją jame išauklėjo, tų žodžių po [tas pažįstamus.
keletas metų, o tas labdaringas lauką. nors neteip patogiai.
f
Rusena,
Pa.
Prie
čianykščių
Lietuvių
yra
čia
diktas būrelis.
Juozas Sakalauskas (pirmsėdis
namą Gudgaiių kaime ir vieną na išmokino |>odraug su poteriais. Ir
valstiečių sumanymas pasilikęs bu
(Iš “V.”)
augštųjų
pečių
prasidėjo
darbai.
Nors yra diktai skaitančių lietuviš
tokie typai kaip “Ixi!>a ’ ir dauge “Aušros" draugystės) 1 18 Limemą Ičiunų kaime.
tų ir šįmet sumanymu, jeigu ne300 darbininkų patilps prie dar kus laikraščius, bet tautiškam su
lis kitų, be kurių vis dar negali kilu Lane-Liverpool. K
I
A.
Vijurkas.
irk
vienam
stengimki mokytojo netik būtinai
Iš 2ARASU.
sipratime musų miesto lietuviai
apsieiti musų sceniški veikalai, nė keleiviui neprošalį bus turėt šitas bo.
(Iš “L.U.”)
1
Telšių pav.
pastatyti naują namą mokyklai,
stovi
neperaugščiausiai;
musų
kirk dalvko nepagerįs nė ncišaiš-* antrašas.
Berzėlio 4 d. Karšteniu vni iu
bet ir šitą mokyklą pakeisti dvi|
Johnstown,
Pa.
Dirtuvėse
miesto
lietuviai
tautiškiems
re
ikakįs. Tai viena lošiamojo veikalo
Petras Lvmontas.
kliasine ministerijos mokykla. Ži je sudegė neturtinga moteriškė.
Cambria
Steel
Co.
ketina
pradėti
lams
mažai
atjaučia.
Iyda
—
antroji
tai.
ta,
kad
veikalas
Suvalkų gub.
(Iš “V.2.")
noma, dabar ne tik bus atsakantis Pocienė, gy venusi ant 11 dešimti
geriau dirbti, o jose nuo spalių
svertai neatsakąs, ką ir pats auto
Bet kas už tai kaltas — lietu
namas, bet vaikai įgys augstesnį nių žemės su penketu vaikų. Bu
Rinkiniai buvo gegužės 7 dieną, j
mėnesiu pereitų metų dirbo ma- viai, ar jų vadovas? Kur nėra
rius savo prakalboje permato, už
Iš
ARGENTINOS.
' mokslą. Šių metų berželio 4 d. vo 3 vai. po pietų. Ji miegojo po Kaip visados, taip ir dabar, tos į
tat apie ydas tas nė nekalbėsią.
Mieste Corduva vagonų dirbtu>- žai. Kalba, buk prie darbo pri- gęro vadovo, ten viskas miega.
buvo valsčiaus įgaliotinių sueiga. kaičio. Išgirdusi ore buvusių vai garbės tr<4cštančių atsirado daug:!
Pats lošima* ir nepavyko — ty vėjo, kurioje dirba apie tūkstantis ims 1000 naujų darbininkų.
Bet pradėk čia žmogus darbuo
Tos sueigos tikslas buvo, kad da kų riksmą, puolė iš lovos ir pa kandidatų pastatyta 22! Kuriepai buvo nesupranti ir neatiduoti, darbininkų, prieš Naujus metus
tis,
tai tuojaus dvasiškas vadovas
lyvauti prie paėmimo iš licitaci- matė, kad jau visa trioba apimta nekurie taip norėjo vaitu bū
X Greenville, Pa. Bcssemer ge apšauks bedieviu, šliuptamiu, ar
pražuvo visai potkiausiejie typai darlxj diena tęsėsi 9 vai. Darbijos mokyklos pastatymo. Turgai gaisro. Vos ne vos iššoko pro ti. kad ištisu du mėnesiu prieš rin
zajflistijono Jurgio ir smuikininko įlinkai pradėjo tarties ir sumanė ležies dirbtuvės pagarsino, jog nuo ba panašiu vardu, o dvasiškam
?
prasidėjo nuo 5000 rub. Teipogi langą, bet gerokai apdegė. Sude kimus girdė balsuotojus; išleido
Kazio. Vienas tiktai žydas savo streikuoti, kad fabrikantai sutrum dabar dirbs kas dieną dvi valandi musų vadovui tautiški reikalai tiek
*
buvo pažadėta, kas' apsiims pasta gė viskas, ir gyvuliai, kurie, kaip po kelias dešimtis rublių, kurių,
nejaukioje rolėje buvo puikus — pintų darbo dieną iki 8 vai. Su daugiau.
rupi, kiek ožkai pipirai; jam rupi
tyti mokyklą, valsčius duos dą apie tyčia, buvo per dienos kaitrą su kiek numanau, reikėjo pasiskolinti.
mokiny*
Mihidas, rodos, tai žinojęs apie tai dirbtuvės savinin
jo
ypatiškas pelnas.
du šimtu aptašytų medžių. Norin varyti tvartam
Ligonė atvežta Rinkimų dieną mažas būrelis tų,
f Birmingham, Ala. Streikuoja
geriausis Mintaujos neskaitlingo kas, palakė, kad, jeigu darbininkai
Neperseniai
musų mieste atsi
čių už valsčiaus pinigus paimti pas felčerį.
’ „
kuriems tikrai rupi reikalas, suėjo
artistų mylėtojų būrelio, jiega. Pa streikuos, jis uždarys dirbtuvę, ar čia kalnakasiai; vien mažos ka- buvo blaivystės balsavimai apie
statyti mokyklą atsirado 4 žmo
F. E.
rastmėn ir nusiminė: jau valanda
minėtinai dar Akėk io ir Gabrio ba sumažins užmokesnį. Visai ki syklos priėmė darbininkų reikala karčiamų likimą. Kadangi čia bu
nės, bet sl* valsčiaus statomoms
II, 12 ir 1, o rinktinių vū nėra.
Todėl dabar tegul čia
rolę lošė artistai, rolę Gabrio at taip viskas pasibaigė. Vieną die vimus.
vo daugiausiai lietuviškų karčia
nesutiko, tvirtindami,
—Nesusirinks, kaip ir perntą kar
nieks
nekeliauja
darbo j ieškoda
liko užtektinai gyvai pirmą kartą ną, kokią pusę valandos prieš bai
mų, tai musų kunigėlis, norėdamas
kad tai mažai, kas. žinoma, duoda
IŠ DARBĖNŲ,
tą.... Vėl bus gaišatis šitokiuo
netik gal ant scenos, bet ir teatre giant darbą, pasigirdo trenksmas, mas.
pasipelnyti, riešai pareikalavo nuo
pamatą spręsti, kad ar nebus jie .
Telšių pav.
brangiu laiku! — aimanavo, neži
karčiamninkų, kad jam užmokėtų,
visi tarp savęs susitarę, kad tik
Gegužės 21 d. antrą valandą po nodami, kad rinkimai jau eina, tik pasirodęs, neapšviestas darbinin tai sprogo bomba. Kaip bematant,
f Sacramento, Cal. Varstotuo
visa dirbtuvė užtvino atsišauki
tai juos parems, bet kada karI
didesnį užmokesnį išlupti. Dabar pietų, iš špitolės tvarto kilusi ug ne raštinėje, liet už pusės viorsto, kas.
Dar labiau* gadino patį veikalą mais į brolius darbininkus. Poli se South Pacific gelžkelio pradė čiamninkai nepaklausė, tai dvasiš
valsčius skiria turgus ant šio mė nis per 3 valandas sunaikino kuo Senapilėje, pas Berčiką, Chaskeiį,
nesio 13 dienos. Turgai prasidėt ne visą miestelį. Nukentėjo ne Sruolį. Iršą. Ten virte verda; vi ir įspūdį, kurį jis |>alikti galėjo, cija gi tiktai žiurėjo, kad butų jo dirbti, 72% pirma dirbusių kas piemuo kenkė karčiamnindarbininkų gaus darbą. Iš prak
nuo 7000 rublių ir atsibus 11 va- maža ūkininkų ir dauguma žydų. sų kaktos išrasojo,kaip kaitrią šie- pačioje pradžioje įvestas Kazio tvarka užlaikyta.
kams, kiek tik galėdamas ir kelio(Jakavičiaus)
kupletas,
negalimai
Ant rytojaus dirbtuvės vyres džių dirbs po šešias dienas san- likas lietuviškų karčiamninkų ne
BK landą
valsčiaus
raštinėj,
da- Visi liko tokiame nejurte, jog ir napiučio dieną.
vaitej.
teko sau duonos.
lyvaujant žemiečių viršininko įga- pavalgyti tam sykiui nieko nebe * Galų gale pradėjo eiti raštinėn, antikėm it i ško turinio. Nežinau ką nybė pranešė mums, jog po Naujų
|W liotiniui. Pertai norintiems paimti turi. Katalikų bažnyčia buvo di kiti pėsti būriais, kitų kupini ve butų ant to pasakęs pats autorius, metų darbo diena busianti tik 8
Vieną nedėldienį iš sakyklos jis
f Pittsburg, Pa. 5 dieną liepos
■g ’ant savęs mokyklos statymą ver deliame pavojuje, vis dėlto žmo žimai: labai pavargusius Berčikas jei butų panagų priedą prie* savo vai., uzmokesnis pasilieka tas pats.
pasakė:
Neduokite niekam jokių
veikalo girdėjęs — manau, kad
Musų mieste lietuvių yra apie čianykščios geležies dirbtuves pri aukų be mano leidimo, atneškite
tėtų atvykti Kupiškin.
nės didžiu vargu ją išgelbėjo.
savo juodke veža, kad “pundatoačiū. nebūtų taręs, bet uždraudęs 300. Nė kunigo, nė gydytojo lie ėmė prie darbo tūlą skaitlių naujų
Pytskorė.
man, o aš žinosiu, kur jas padėt!
riui” balsų nepri»tigtų. \ isi link
kokiais nors priedais puošti jo tuvio nėra. Jokių lietuvių kalbo darbininkų. Išviso gavo darbą su
smi, įšutę, pusėtinai degtine dvok
Męs parapi j onai turime apsi
viršum šimtas naujų darbininkų.
veikalus.
je raštų čia nesįmato.
Iš RAGUVOS,
dami. Daugumas, kuriems neteko
saugoti, kad musų sunki.it uždirbti
Tiek apie pirmą vakaro dalį.
Napoleonas Matulevskis.
Ukm. ap.
IŠ VILEIKOS.
ragauti, valsčiuje taip pat veltui
f Homestead ir Duąuesne, Pa. centai, paaukauti bažnyčiai, nepa
.Antra
<ialis, tuščia begalo, naiviš(Ii
“
L.
U.")
Peržiūrėdama
išlaidų
sąmatą
laiko
neleido.
\
’
ięni
raštinės
kam

santikiai
su
sargybiŽmonių
Visos čianykščios geležies dirbtu tektų į kokio svetimtaučio rankas.
kiausio turinio farsa — vertimas
ateinantiems
trejiems
metams,
baryje
“
stukulką"
lošė,
kiti
ant
niais vis labiau gehda, ir ne dėl
Parapi jonas.
vės dirba.
McKeesporto dūdų
“Knarkia paliepus” — atliekama
/ to, kad musų valstiečiai sargy finansų komisija rado, kad Vi pievelės sugulę, “zekciką" varė.-*
dirbtuvėj pradėjo geriau dirbti.
bet taip gerai, kad negalima ne
binius pei sekiotų, neapkęzdami, leikos ligonbutis bepročiams gy \ os tik maža dalelė tesako galvas,
IŠ ORANGE, MAS.
pralinksmėti
ir
nesigcrčti
artistų
bet dėl to, kad patįs sargybi dyti užlaikomas trijų gubernijų: kas čia geriau ir naudingiau butų
Tarentum, Pa. \Vestera Steel
Darbai čia truputį pasigerino.
lošimu. P. Jakavičia, rolėje Draniai perlabai perdeda. Tvarka V ilniaus, Kauno ir Gardino lė išrinkus, ypač gi. kaip čia išvengus
&
Forge
Co.
pradėjo
darbą
savo
New
Home Seving Machine Co.
tevskos kareivio, gal ir įdėjo kiek
daryti reikalinga, kad tik butų šomis. Kauno gub. duoda li- tų, kurie už degtinę nori būti vai
dirbtuvėse.
Patilpo
prie
dartio
dirbtuvėse
dirbo iki šiol po 3 die
TURBUT
NETIKRAS
MESSIbereikalingo šaržo, tačiaus neuž
geras noras tikrai tvarkai patar gonbučiui laikyti 19.234 rb. kas tu.
Bet ką čia tu žmogus
100
darbininkų.
Pradėjo
teipgi
nas
sanvaitėj,
nuo dabar gi pra
JAS.
stojamas. Gražiai nudavė kapinauti. Nerimti ir blaivus, tvar- inėtai ir turi jame 140 vietų; padarysi: ateis anie, gerklės alum
dirbti
dirbtuvėse
Inter
State
Steel
deda
dirbti
po
5 dienas.
New York. Gyvenanti čia mo
tonienę p. Krubiniunaitė. kuri rim
kadariai veikiau betvarką pada tuotarpu, pagal statistikos, ši bei digtine išsimazgoję, ims rėkti
Co.
150
darbininkų
gavo
darbą.
Lietuvių yra čia mažas būrelis.
tai šioje šakoje pasidarbavusi, pa teris, Grace Goodsall, gavusi tiro ir žmones nuskriaudžia. Ke tame ligonbutyje iš Kauno gub. ir perrėks mažą būrelį. Tačiaus
Apšvietimas pas juos ne augščiaukėjimi^tą proto sumaišymą, sau
puošimu
musų
scenų
būti
galėtų,
letas raguvių visai nekaltai ka tesigydo 23 žmonės (kasmetai). nenustojo vilties. Išsiskirstę po
Braddock, Pa. Dirbtuvėsę siai stovi. Laikraščius mažai kas
nes visomis artistei reikalingomis įkalbėjo, kad jos šešių metų sūne
lėjime
atsidūrė.
Juostininkų Tokiu budu 113 kauniškių vietų vieną, darė naujus būrelius ir kal
Camegie
Steel Co. gelžkeliams skaito, nes ir laiko neturi: reikia
ypatybėmis gausiai gamtos apdo lis yra tai žydų laukiamas MessiMaldaikis ir Žalnarinas, Ragu užimamos kitų gubernijų gyven bėjo:
vėžių
dalyj
pradėjo dirbti pilną mat bačkutes dalinti.
vanota. Kapitonas lošė neblogai, jas. Kad apie tai persitikrinti, ji
— V yručiai! nors gi sykį pradė
vos Mėlinskas, Užunevėžių Nor tojų. Nežinodami, kad ligonbu
įkaitino geležinę štangą ir pradė laiką.
Vargo Sūnūs.
tas ir Titeikių Silickas, — vis tyje yra vietos ir kauniškiams, kime męs patįs rinkti! Padaryki bet šiek tiek nenaturališkai ir, bet
čia jau dalykas režiseriaus, vieną jo deginti vaiko galvą, kaklą ir
tai labai geri ir ramus žmo musų valstiečiai dažnai visai me galą tai supelėjusiai “pundąvof Pittsburg, | Pa.
Dirbtuvėse
Ant deginamo vaiko
kitą kartą vartoja judėjimą (su- veidelius.
nės, — gėrė alų. Įeina sargybi negydo bepročių, juo labiau, kad jimų madai”.
droždamas ranka per petį lavo riksmo subėgę policistai išgelbėjo Jonės & Launghlin pietinėj miesto ATEIVIŲ KOVA U2 SAVO
Daugumas klauso, būrelis didi
nis Vaičiulis, subatėnas, žmo- Kauno gub. tam tikrų gydyk
žmonos), kurie salionuose*negalima jį nuo beprotės motinos ir motiną dalyj priima prie darbo slaugiau
TEISES.
gflš visai blogo elgimosi ir al lų ir gydytojų nėra. Kauno nas. Atvažiuoja viršininkas, žmo
darbininkų.
ir
vaiką
nugabeno
į
Bellcvue
liniekuomet
sutikti.
Vistik
farsa
koholikas; paima geriančiųjų alų gub. daugelis bepročių vaikščio gus doras, su blaivais mėgsta kalPaureno byla, apie kurią skaity
gonbutį.
I
ir nesiprašęs, išgeria.
Gėrėjai ja po sodžius, per laukus.
bėties. Reikia balsuoti. Kaip pra pilnai užganėdino klausytojus, gar
f
Charleroi,
Pa.
Pradėjo
dirb

tojai
jau žino, yra byla visų Ru
sių delnų plojimu net keletą kar
neprieštarauja, bet paprašo, kad
Taigi, jei kauniškių šios vie dėjo “kantonai", gerkles išsiplovę,
ti
McBeth
Evans
stiklo
dirbtuvės.
sijos
išeivių Amerikos Jungtinėse
INDIJONŲ SUKILIMAS.
tų buvo šaukti artistai.
dabar ir jis pastatytų. Sargy tos neužimtos, vietinė admini rėkti, tai blaiviejie ir vėl vilties
Prie
darbo
patilpo
100
darbininkų.
\
alstybėse.
Tatai
pamatysime
Bisbee, Ariz. Atėjo čia žinia,
Is medžiagiško atžvilgio vakaras
binis nemandagiai atsisako. Su- stracija neturi teisės kauniškio neteko. Bet dirba, agituoja, virši
vargiai ar pavyko, nes salė buvo jog Naujame Meksike sukilo aptuojaus, kaip tik išsiaiškįsime, ką
sistumdo.
Ateina
daugiau ligonio nepriimti. Jeigu ne ninkas padeda. Ir.... kamuolė
f West Nevvton, Pa. Darr ka reiškia šitas caro valdžios nagų
šviesčiausia
indijonų
Navajo
gi

pusiau
tuščia.
Mfgybinių ir nori sodiečius vesti priimtų, galima skųsties guber lius sumetus, pasirodė išrinkti tie,
Negaliu nepaminėti <Įar vieno, minė. Jų suvaldymui išsiuntė su syklose, kur pereitų metų gruodžio kišimas į laisvąją Ameriką.
cipėn.
Sodėčiai
nepasiduoda. nijos komitetui arba guberna kuriems vaitavimas nė nesisapnarevolverinėmis kanuolėms kariume- mėnesyj expliozija užmušė apie
Paurenas — Latvijos revoliuciVežant gydyti, reikia vo: blaivus, susipratę gerokai ap kas man ypatingai akį dūrė per
Prasideda
muštynės;
sargybi toriui.
nę. Bet laikraščiai negarsina, ko 300 darbininkų, pradės dirbti gal jonierius, buvęs liaudies milicijoj
visą
vakarą.
Vist
lietuvių
savitar

nius apdrasko ir* vienam kala- turėt paliudijimas taip iš val*- sišvietę.
pinės Pašalpos draugijos valdybos dėl tie indijonai pasikėlė. Matyt nuo pradžios ateinančios sanvaitės. tarp “Girios Brolių” didžiamjame
Tai pirmą syk Šunskų valsčiuje
r
viją sulaužo. Štai netikėtai ir ščiaus arba miesto valdybos,
nariai dėvi ženklelį Rusijos val juos turėjo kokiu nors budu nu Patilps prie darbo apie 150 dar Pabaltmario krašto sukilime 1906
politikos nusidėjimas! Nukentė taip-pat ir iš vietinės policijos atsitinka išrinkimas ne už degtinę.
bininkų.
m. Rusijos valdžia reikalauja jį
|
ję sodiečiai skudėsi gubernato- atstolio; kitaip ligonbučio admi Gal Dievas padės kitą kartą leng stijos varsų (kaspiitėlis iš balto skriausti.
išduot kaipo paprastą piktadarį,
mėlyno
ir
raudond
varsų)
—
dėlviau tai atlikti.
KARŠČIAI.
f • riui
ir
general-gubernatoriui. nistracija nepriima.
f Camegie, Pa.
Netoli nuo nes kaipo politišką prakaitėlį ne
ko nespėjau sužinoti,’ bet tik jau
Washington, D. C. Pereitos ne
Matote, kokia galybė, kada nors
Gal ką ir laimės. Bet tuo tar
Pr. Kuzma.
nėra, turbut, vietinės valdžios ver dėlios diena buvo neišpasakytai čia, prie stacijos Rock Wabash turi teises reikalaut, kad išduotų.
pu, kaipo “politiškieji alininkai”,
nedaugelis žmonių gerai susita
čiami tokius dėvėti. Jei ne, tad karšta. Termometras meteorolo- ir Wheeling & Lake Erie gelžke- Amerika ir Rusija, sulyg savo su
IŠ SEIRIJŲ,
ria!
sėdi kalėjime.
ar negeriau butų dėvėti ženklelius giškosios observatorijos rodė 99* liai parengs taisymo varstotus, tarties, gali išduoti viena kitai tik
Seinų pav.
į
Rusai
sargybiniai
kur-kas
kur ras darbą iš pradžių 700, o pabėgėlius kriminalistus, užmušė
Nauji padaryta šitie nutarimai: iš savo tautiškų varsų — raudo
mandagiau apsieina su žmonėšilumos, o ant gatvių buvo net paskui 1500 darbininkų.
Musų apylinkėje darbininkų be 1) kad viršininkas įsakytų vaitui
jus. Ta sutartis įvyko Clevelan104°. New Yorke ir kituose mie
K mis už lietuvį Vaičiulį. Va- veik visai nėra, dėlto pastaruoju nors už sanvaitės prieš kiekvieną nas, mėlynas ir žalias....
PI.
dui prezidentaujant. Caro valdžia
stuose buvo teipgi labai karšta.
k jis taip mušė vieną laiku daugybė dvarų negali gy sueigą apskelbti, kas bus svar
Middletown, O. Čianykščios jau 1887 m. pradėjo vesti tarybas
avo šautuvo apysodu, vuoti, Taip, Seirijų dvaras ir stoma; 2) kad Šunskų valsčiuje
New Yęrke buvo 94*.
geležies dirbtuvės stovi. Kada jo su Jungtinių Valstybių valdžia;
1 net kiti jo draugai turėjo Straigiškė stovi nejudinami (vir šventadieniais butų aludės uždary
GAISRAI.
se prasidės darbai, dar nežinia
PASARGA KELIAUJAN
senatui abejojant, tas viskas tę
)dyti. Traupiuose vienam iš sta į dirvonus). Prapuntai, Grau tos; 3) žmonėms prašant, viršinin
Šu

Sault
St
Marle,
Midi,
TIEMS
PER , LIVERPOOLĮ
sėsi iki 1893*m., kuomet su ypatin
Jušė dantį. Taip-pat atsitiko žai, Straigiai netik ką pelno ne kas leidžia paimti iš taupomosios
degė čia 12 d. liepos kelios le ra uf New Kensington, Pa. Darbai ga jiega ėmė remti tą carizmo už(ANGLIJA).
r Rauguvoje. 2ydą Dvorskį, duoda, bet savininkus j skolas įva kasos 300 rub. žemės dirbimo moDaugumui iš musų tautiečių tuvės. Nuostolius gaisro padary- dirbtuvėse American Steel & Tin šimanymą didžiusis Amerikos ži
niskų pirklį, nusivedę į val- ro.
1 prisieina pravažiuoti per Liverpoolį
skaito ant 150000 doL
Piate Co. eina gerai.
balo trustas----“Standard Oil

ko vaikų motinoms: “jei norite,
kad vaikai teisingo katekizmo iš
moktų, veskite prie mano “pročkos”. Ir ištikro kitos motinos Ir
nuvedė savo vaikus prie klebono
skalbėjos; ši, pamokinusi, išdavė
jiems kviteles ir su tomis kvitelėmis vaikai priėjo prie klebono iš
pažinties, o kurie mokės prie kamendoriaus ir turėjo nuo jo kviteles, tie buvo pavary ti. Taigi kle
bono Račkausko skalbėja tikybos
dalykuose yra mokytesni už kar
mendorių.
P. A.
(Iš “V. 2.")

sčiaus kalėjimą, kankino už tai,
kad karaliaus dieną pasivėlinęs
vėlavas išstatyti.
Skundas pa
duota. Atsitinka pakurstymų,
kad kas užkabintų turtingą ūki
ninką, idant paskui galima bu
tų jis suimti ir “atsiprašymo”
gauti.
Taip
be
priežasties
Vrubliauskas tyčia buvo užka
binęs Maldaikį. Visam tam pa
tvirtinti turėsime platesnes* ži
nias, Vyriausybei reikėtų prašalinti tękie žmonės kurie neišpildo savo pašaukimo.
(E ‘V.’)

IŠ DARBO LAUKO.

LIETUYIAįAMERKOJ.

IŠ AMERIKOS

padaro.
Stengiasi
primarginti gi juokai nemažesni už šituos ir vienftk tėvyniškumo pas kitus neiš
KOVOJANCIŲ UŽ IDEAS
Company", — kurs tuomet svajo šė, tai dėlto, kad buvo valdžios
bėtina, net ir redaktorius “Lietu
laikraščius ilgais stfaipshiais. Ve jie, visas savo pastangas padėdami naikins. Žmonija galės būti vie
ATIDAI.
jo gausius iš caro valdžios konce- tamas-šnipas, provokatorius, žmovos", prisideda prie jų savo prie
siją vėsti žibalo pramonę Kauka nių priešas; padegimas ar kitokį
Musų laikraščiai yra atspindžiu da ginčus kaip bobos: kuri ilgiau ant to, kad pritraukti žmones prie na, bet tautos bus kas sau ir gar raše prie Stasiulevičiaus straipsnio,
ze. Tais laikais buvęs prezidentas užpuolimai buvo ne tik ant val draugijos: kokios nuomonės tel kalba, tos būva viršus. Tie tušti savo balioto, tiesiog mulkina juos. bė bus tiems, kurie savo tautą sakydamas, jog joje ne viskas voHarrison nesiskubino tatai užbaig džios įstaigų, bet ir ant tų, kas pa laikraščiuose, tokios yra ir ginčai, nieko nepertikrinanti iš
Norint žmonėms padėti pasiekti mokės išlaikyti.
dinga moterims. Iš šitų tūlų so
ti, ypač gal dėl to, kad jam syk tarnavo caro valdžiai ir ėjo prie draugijoj. Nuomonės laikraščiuose vadžiojimai jau mums nusibodo augštesnį padėjimą, reikia jiems
Bet skaudžiausias dalykas, tai cijalistų žodžių reikia suprasti, kad
Tai buvo tankiai būva net juokingos, nay- klausyti, nes jau nežinome nė ko duoti tą, kas jiAns reikalinga. Po- jų klaidinimas moters. Jie sal aš tą knygutę rašiau su noru at
atsilankius Chicagoj, Rusijos išei šais žmonių laisvę.
vių deputacija kreipėsi į jį su pra žmonių karas su savo slogučiu — viskos, bet jas laikraščiai talpina, klausyti, kam tikėti. Jau nuims pierėlė, vadinama baliotu, jokio ge džiais žodžiais įkalba jai, kad ji kersimi moterims. Ne, aš joje|
šymu neišduot politiškųjų išeivių despotiška valdžia, ir Paurenas neš ir su joms reikia mums ro- nuo tuščių kalbų ir skaitymo to rumo jiems neduos, jei jie bus, bus laminga, kaip, palikus na parašiau tą, ką per dešimtį metų
caro valdžiai; Harrison nieko ne buvo vienas iš žmonių kareivių. kuotiesi, nes ir jos yra’ atspindžiu kių jau tuščių polemikų laik kaip buvę, bailiais, nuolankiais ver mus, eis ir dirbs drauge dirbtuvė akylo gvildenimo šito klausimo te
nusprendė ir paliko viską jo įpėdi Jo visi sunkiejie prasižengimai ne musų menkai išlavintos draugijos. raščiuose ir galvos apsvaigo, gais, be teisybės, neatskiriančiais je. Iš vienos pusės jie sako, kad oretiškai ir praktiškai gavau patirti
niui Clevelandui, kurs, kaipo ge buvo priešais visuomenę, tik prieš Bent tautos vadovai privalo ir tas o naudos iš to nė jokios neturime. gero nuo blogo. įgjti laisvę ga vedant išdirbystės reikalus kolek ir tvirtai tikiu, kad viskas, kas
ras reakcijonierius-atgaleivis, pa visuomenės slogutį, ir dėlto jie yra kartais vaikiškas nuomones pažinti Turime tiesą melsti musų žymes lima tik su laisvu protu. Vergas tyvišku budu ir gaminant viską su joje yra parašyta, yra teisinga ir
siskubino pabaigt tarybas su caro politiški, o ne kriminališki; jis ne ir su joms rokuotiesi. Tankiai pas niųjų už ideas kovotojų ir jų prie ir laisvas bus vergu. Panaikini pagerintomis mašinomis, tik viduti todėl moterims negali kenkti. \ ie
buvo kriminalistu arba paprastu mus pasitaiko toki sprendimai, iš šų — pameskite tuos tuščius, nieko mas vergijos, kaip matome, nepa nio amžiaus vyrams tereikės dirb
valdžia.
nok neskaitau savęs neklaidingu ir
Pagal tą sutartį: viena iš susita plėšiku ar užmušėju, kuris plėšia kurių kiekvienas protaujantis žmo nereiškiančius ginču? ir polemikas naikino vergų, tik sumažino jų ver ti, daugiausiai po penkias valan labai malonėčiau, kad neteisingos
rusiųjų šalių gali išduoti, reikalau savo ypatiškai .naudai iš ko tik gus mato, kad su pasitikėjimu ir pradėkite veikti ką nors geresnio tę; pirmiau jie buvo perkami ir das per dieną, kad padaryti viską,
pusės šitos knygutės butų nurody
jant kitai šaliai, prasikaltėlį, kurs pasiseka ir yra žmonių parazitu, sprendžiantis visai nesupranta to, už ginčus. Siekite ištikro ko nors užlaikomi; dabar yra perkamas kas draugijai reikalinga, iš kitos tos.
papildęs vienų iš šių dešimties nu skriaudėju.
Tarp revoliucijonic- apie ką sprendžia. Bet ką gi pa augštesnio, o tuščius ginčus ir be- tik vergo darbas, už vergą patį pusės jie sako: tas valgys, kas
J. Laukis.
sidėjimų: i) užmušėjystė, 2) prię- rių, kaip žinoma, paskiaus pradėjo daryti, kad mes išlavintų, turinčių sikolioj imtis |>alikite kaimų bo niekas nė cento neduoda; likimas dirbs ir siųlo moterei paimti ant
varčiojimas, 3) padegimas, 4) įsi atsirasti tokių ištvirkėlių — jie platesnes pažvalgas sprendėjų ne boms."
vergo, kada jis nedirba, šiądien savęs dalį darbo nuo vyro. Ka
ATLAIDŲ YDOS.
Iš to atsiliepimo jau matyt, kad niekam nerupi; jis gali mirti, jei dangi moteris turi gana darbo ir
laužimas ir apiplėšimas, pavogi- buvo didesni žmonių priešai negu turime, todėl turime rokuotiesi ir
(Pabaiga ).
Inas viršaus 300 rublių, 5) parašų valdžios, bet Paurenas prie tų ne su vaikiškais sprendimais, koki net terp mažai apšviestų atsiranda neįstengia savęs išmaitintu Tas be vyriškojo, kaip vedimas namų
Nusiskubino
į kluoną, kur tu
suklastavimas. 6) pinigų ir pro prigulėjo.
laikraščiuose kitų augčiau pasikė jau reakcija, yra reikalaujanti, kad viskas yra vien dėlto, kad žmo ir auginimas vaikų, tai jie nura pėjo višta, nubaidė nuo kiauši
liautumėsi tuščių, nieko negalinčių nėms, kapitalizmo vergams, trūk minta ją tuo, kad namų žiūrėti ne
centinių valstybės popierų padirbi
Amerikos teismas dabar neva lusiu tautų galėtų rasti vietą vien
nė
pamokyti, nė pertikrinti pole sta susipratimo, energijos ir drą reiks, nes nebus savo namų ir nių, paėmė į sterblę, atsinešė į
mas, valdiškų įstaigų antspaudų
negali atskirt Paureno kaipo poli gurbe. O vienok pas mus dau
mikų,
kokjos musų laikraščiuose sos gyventi patiems. Ar socija- juos kiti apžiūrės, o vaikus vi kamarą ir, pagal moterų būdą,
padirbimas, 7)- valdininkų pasisa
tiško kaltininko nuo kriminališko, giausiai atsitinka norinčių kitus
tankiausiai
telpa. Ne tuščių po listai įkvepia tą žmonėms, ar pa suomenė išaugins. Prie to dar žvilgterėjo prieš langą, vieną,
vinimas valdžios pinigų, 8) pasi
ir reikalauja prirodyt. ar buvo mokyti apie tą, ko pats nesupranta
lemikų
mums
reikia, bet darbų, rodo ,ko jiems reikia? Ne. Jie jie reikalauja, idant moterei ne antrą — neužperėti ir sudėjus
savinimas abelnai pinigų per 300
žmonių, valstiečių uutarta daužyt ir savo pamokinimus laiko teip
o tikrai svarbių darbų pas mus tik žadina jų godumą ir piudo lyg būtų laikoma už blogą skirtis su prie anų, atnešė man. Aš nu
nib., 9) plėšimas arba sumišimas
monopolius ir tt. Toki nutarimai protingais, kaip protingesnių nė
džiugau, pamačius tokią daugyant marių, kuomet jūreiviai per
Bet bandyk tikiems pasa nematyt. 1 Jeigu polemizuoti, tai šunis ant anų. — Žiūrėkite, sako, vvru prie kiekvienos progos. Už l*ę ir dėduosi f pintinę; bedė
tikrai buvo, bet protokolai dingę ra.
Įiolrmizuokiine bent svarbesniais kapitalistai sprogsta nuo persival dabartinį moterų pavergimą mo
prigavimą, ar prievartą, užims lai
ir nėr kaip parodyt teismui, o au- kyti, kad jis klaidžioja, kad
siant man išpalengvo, atnešė
vą, 10) išgriovimas gelžkelio.
daugelio
pasimoky negu iki šiol argumentais. Besi- gymo ir persigėrimo, o jus dirba terys kaltina vyrusJcaipo turėju
toritetiškų žmonių, kurių žodžiui reikia
koliojimai ir arabiški besiniekini- te ir mirštate badu. Sulyg jų sius ir turinčius valdžią ir iš da ir man už žygį, žinoma, nema
Negali būt išduotas toks prasi)patikėtų Amerikos valdžia, nėra ti, o jau išgirsi tokius asabiškus
mai tai ne argumentai! Mėgstan žodžių, reiktų manyti, kad spro lies jos tame turi teisybę, bet grei žą bryzą lašinių; teip, viską
kaltelis, jeigu jo reikalaujanti ša
ikisiol, kad patvirtintų minėtus rc- išniekinimus, kokių gal dar savo
tiems tuščias, blogai motyvuotas gimas nuo apsirijimo yra labai čiaus kaltos jos pačios, kad vergi- susikrovus, padėkavojau žemai,
lis nori atiduoti jį teisman arija
voliucijonieriškus minių pasikilno- amžyj negirdėjai. Reikia vienok
Įiolemikas galima tik atsakyti žo pageidaujamu daiktu ir u*Jėl ve jon pasidavė, liet jei jos primtų ir parsiskubinau jau betemstant
nubausti už politiškus prasikalti
jimus. \ iskas, ką galima padaryt tuos išniekinimus nukęsti, kad ir
džiais lenkiško raštininko Krasiv- lija darbininkams, kad jie teipgi šitą socijalistų propoziciją rinktis namon. Namieje linksmai manęs
mus. Išduotasis negali būt atiduo-1
link išgelbėjimo Paureno ir svkiu dantis sukandus ir ištarti vien
sulaukė, nes pusėtinai partem
tas teisman arba baudžiamas už jo
iršpatie, at kio: "vaikai! Liaukitės, nes blo užsimanytų sprogti nuo apsiry- sau vyrą dienai ar mažiau, tai iš
su tuo daugelio pabėgėlių - revo- evangelišką sakinį:
piau kalėdos. Tuojaus, man be
gai
siaučiate!
Jums
tai
tik
siau

tikro
jos
galėtų
kaltinti
už
tai
tik
jirno.
Bet
mirtis
vis
yra
mirtis
padarytus pirm išdavimo prasižen
liucijonierių, tai reikia patiems iš leisk jiems, nes jie nežino, ką da
žiūrint, pradėjo “ panaitė” su
smas
ir
užganėdinimas
savo
vien
vyrus
kaijK>
suvedžiotojus
ir
veid

ir ji negali atstovėti gyvenimo,
gimus, nepaminėtus išdavystės su
eiviams stot ir apgint savo teises ro !"
savo dar keliomis pagelbininnorų,
bet
tuščiais
vaidais,
kokius
mainius,
nes
vyrai
įkalba
joms
tą
kad ir saldžiausia ji butų ir mę!,
tartine.
5
I autą auklėti reikia teip kaip
šioje šalyje. Šita kova nesunkiau
Caro valdžia iki revoliucijos lai sia: užtenka pasirašyt po žinoma vaikus mokykloj. Juk mes ma sukeliate, skriaudą darote draugi turime valgyti, kad gyventi, u ne ir iš tokio padėjimo galėtų džiaug kėmis suktis ant vienos kojos
tis tik vyrai.
šiądien moterys po virtuvę ir už valandos su
kų nelabai ką naudojo iš tos sutar Concurrent Resolution” ir paau- žai turime išlavintų žmonių, o jai.” Juk mes suaugę, meskime gyventi, kad valgyti.
Kita jų didele klaida yra tvir visgi yra brangios; jos didžiuoja gražino man jau tuščią pinti
ties: 1903 metais buvo pabėgę iš kaut kiek varymui Paureno bylos. vienok žiūrėk, kas pas mus darosi! UkIčI ir piemenim* pritinkantį ko
tinimas, buk žmogus neturi jokios si savimi ir pasirenka sau visgi nę, kur tuos kiaušinius dėjo. Ką
Sachalino ar 8 kriminališki prasi \ aldančioji kliasa, pamačius dau Vienam ne patinka, kad kas nors vos vedimo būdą!
valios ant savęs ir yra tirsiok ma maž-daug patinkamą vyrą, o pasi-1 iš jų darė, nieko nežinau ir
kalteliai ir jie, sulyg tik ką padary gybę parašų, rimčiau žiūrės ypač kalba apie dangaus kankalėlius",
šina valdoma pilvo, sotus pilvas, rinkusios reikalauja nuo jo vyriš negaliu Jumis pasakyt". ,
tos sutarties, tapo išduoti; toks pat prieš rinkimus: nes tik žmonių kitam—kad kalba apie senumą mu
— "Tai teip Jus, sigriebę ge
likimas patiko kriminališką pabė spėka valdonus priverčia nusileist, sų kalbos, apie jos, gramatikos įsta PARODYMUI TEISYBES NE anot jų, padaro žmogų didvyriu, ko žodžio, sumanybės ir narsos, ir
rą
pelną, tur būt ant rytojaus
gėlį, kazoką (iriu. Dabar krau arba teisingiau elgtis su persekio tus, o ne apie ekonomiją ir blo GINČAI, TIK FAKTAI REIKA genijum ir viskuo, alkanas gi pil bet moterų netrūksta nė vienam,
kas nori jas turėti, kiti gi turi jų ir linksmai šventėt, norįs tie la
vas padaro jį vergu.
LINGI.
juos nusimaudžius ir atsigaivinus jamaisiais.
gumą dabartinio draugijos jurėdvJei laikytume pilvą savo dievu, net perdaug. Bet jeigu sugyveni šiniai tą dieną ir nebuvo rei
šiuo reakcijos laiku, caro valdžia
Nr. 27 “Lietuvos" J. Stasiulevi
mo.
Teisybė, svarbiu yra pa
* * *
mas vyro su motere tęstųsi tik kalingi".
jaučiasi galinga ir norėdama paro
žinti ekonomijos principus ir blo čius, savo straipsnyje "Laukis vi tai ištikro teip butų. Socijalistai
— "Linksmai! Meldžiu paklau
dieną ar mažiau, tai tokių reikala
Po "Concurrent Resolution No.
dyt savo priešams - valdiniams,
gumą dabartinio surėdymo, bet sus išmokys”, pasikėsino manę, matyt į jį tiki, pertai nemato jie- vimų moterei visai neparsieitų syt, kas buvo toliaus.. Ant ry
kad ta jos galybė neapsirubežiuoja 28" gali pasirašyt pilietis ir ne kad ir tuose sprendimuose žmogus kaipo nežinantį socijalizmo, išmo gesnių pajiegų veikiančių pas žmo
tojaus prieš pietus, kada viską
1 urbut šituo pasiremdamas statyti, kokius ji stato dabar ir
tik vienoj Rusijoj, o siekia net to pilietis, vyras ir moteris. Tų re neįpultų į tokią jau siaurą vien- kinti. Aš, mat, visus mokinu, o gų.
sudėjo ant stalo bevalgant, ku
jeigu
moterys
yra
vergėmis
vyrų
limąją Ameriką, sumanė išgaut iš zoliucijų galima Įiarcikalaut per pusystę kaip kunigų mokslo pase jis ir mane: užsimanė dar augščiau švirmickas pataria man, jei aš ne
nigėliai susikalbėjo, jog butų
dabar,
tai
jos.
paliuosavę
vyrus
čia revoliuvijonierių. primetus jam Kovos redakciją. Reikia grei kėjai, reikia išlavinti žmonių pro užsilipti. Bet vargas, kad jam noriu, kad Bagočius veidmainiau
nebloga po piet Su valgyt po ko
nuo
ištikimybės
joms
bus
dar
di

paprasto plėšiko-užmušėjo prasi tai, surinkus kiek parašų, grąžinti tą. reikia jiems suteikti platesnes tas nepavyko ir iš viso jo to Iš tų, duoti kas metas po $500.00 jo
kį
kiaušinį, nes kiaušinis tai
žengimus. Iš syk išsirinko tokį 4tgal. Teip pat ir aukas siųsti į pažiūras; besilavinant vienoj šakoj, mok do pasirodė tas, kad jis pats uzlailęymui. Jis, žinoma, nekal desnėmis jų vergėmis.
labai
drutinar.tis ir sveikas val
Idant moterys pasikeltų dvasiš
Nežymų, negarsų revoliucijonieriųJ "Kovos” redakciją. Prie rezoliu žmogus ne matys toliau galo savo savo socijalizmą ’ik labai miglo tas. jei jis teip supranta.
gis.
Teip
jiems bekalbant, pa
Kad ekonomiški reikalai turi di kai augščiau, nėra reikalo joms
'latvį Paureną’ už kurį — m.yic cijos galima prikergt kitą popierą nosies, ir tas nosies galas ne išla tai tepažysta; ka^p jis jį arčiau
sisuko
į
valgomąją
kruvinoji valdžia — nieks ne ir pasirašyt; turi būt parašyta var vintam protui sykį rodysis vienoj pažins, tai tikrai teip nesikarščiuos delę įtekmę ant žmogaus gyveni- eiti į dirbtuves, vaikščioti pasikin»o. tai teisybė, bet jie nėra ne šus po juosta policisto buožę, ir klebonas liepia visiems kuni
užsistos ir Amerika j j išduos, o das, pravardė ir adresas.
veido pusėj, kitą kartą kitoj. Tai dėl jo. Šneku čia apie Markso
Kai bus matyt, kad nereiks dau
pergalimi; jei jie ištikro butų ne smerkti galvažudžius mirtim, ka gėliams tuojaus išvirt po "kele
paskui jau bus galima ir didesnius
gi ir mokslas apie "dangaus kan teoriją, kurią musų socijalistai va
tą kiaušinų. \’isi ant to sutiko,
pergalimomis sunkenybėmis pasi poti jiems galvas ar šluoti gat
išgauti, bile tik pirmas žingsnis giau parašų ir aukų — bus tuo- kalėlius , apie būdą jų susitveri- dina neklaidingu mokslu.
tiktai kad ne drūtai suviryl.
jans^ apie tai pranešta.
kėlimui žmogaus, tai jis niekuo ves — tai yra vis amatai, kurie
gerai nusiseks.
mo, apskritai apie gamtos surė
Jam norėjosi parodyti, kad ma
Art žodžio, tuojaus ir padary
ncišaugština
dvasios,
bet
žemina
"Paureną kaltina už užmušimą,
dymą nėra teip kvailu, kaip tas no tvirtinimai: 1) nieko neturint met nebūtų galėjęs pasikelti. Vi ją *r» jc’gu jau jie būtinai yra ta.
Viena deda kiaušinius iš
Concurrent Resolution \'o. 28.
sokios katastrofos ir perversmai
monopolių daužymą, pedegiojimą.
nepažystamiems rodosi. Gamtos savo, negalima būti laimingu ir
gurbo
į tam tikrą indą, antra
Introduced ir the . Senate by
ant žemės seniai butų išnaikinę reikalingi, tai jie vis gi mažiau
Liudija nemažai valdininkų, kariumokslai yra geriausiu lavinimo 2) valdžia diduomenės negali at
kenkia žmonijai demoralizuodami pila vandenį ir taip už keletos
menės viršininkų. Ir Amerikos Hon. A. J. Hopkiris. of Illinois, proto įnagiu, jie yra pedagogišku nešti gerovės žmonijai — yra klai žmonės. Tuo tarpu matome, kad
tik vienus vyrus be moterų. Ko minutų paliepimas klebono iš
valdžia ir teisdarystė negali su and into the House by the Hon. įnagiu. Mokslai tie saugoja žmo dingi. Bet prirodymui to, jis pasi- žmogus prasinešė gana toli pro
kiaušiniai puikioje,
reikia reikalauti, tai to, kad vyras pildytas ir
prast, kaip tie Pa ureno prasižengi \Viliiam S. Bennet, of Ne\v gų nuo siauro vienpusiavimo, ko ganėdino tik žodžiais, Vienok pa kitus sutvėrimus, pasiekdamas vis
paauksuotais kraštais torielkoje
uždirbtų
gana
sau.
savo
pačiai
ir
didesnį skraitą savo laisvės ir vis
mai gali būt politiški. Mat da York City.
vienos ekonomijos mokslas negali rodymui teisingumo ar neteisin
stovėjo ant stalo.
su tuščiu pilvu, ir viskas,kas sviete vaikams. Moterys ir vaikai dirb
bartiniai amerikiečiai, kurie vadi
V\ hercas the Congress o f the padaryti.
Bet kas per juokas.... Pra
Juo daugiau mokslų gumo vienų žodžių neužtenka, rei
tuvėse
nereikalingi,
nors
jie
šią

nasi "revoliucijos sūnumis” ir "re
L nited States recognizes \vith žmogus pažįsta, juo platesnius gy kia tam dar ir faktų. Ir kuomi didelio yra nuveikta, nuveikta al dien yra suvaryti ten ir socijali muša vienas kunigėlis ir mato,
kanų pilvų; sotus pilvai tik su
voliucijos dukterimis”, nesupranta
satisfaction
the
traditional venimo reikalus jo protas apima. gi mano oponentas prirodys, kad
vietoj’ užprašytų išvirt kiauši
vartoti įstengė, ką' alkaniejie pa stai, pasiremdami skaitlinėmis di.r-j
revoliucijos darbų. Tai - nenori
friendly fecling existing bet- 1 aigi ne tas yra svarbiausiu, kas galima būti laimingu nieko savo
nių. viduje net su pūkais kiš
gamino, bet patys padaryti nieko bančių dirbtuvėse moterų ir vai
suprast, — teisingai sakant. Išween the Russian people and su gyvenimo reikalais ankštai ri- neturint ? Gyvenimas reikalauja
tukas,
taip antrą, trečią ir vi
kų. reikalauja sulyginti jų dar
tikrųjų sunku atskirt revoliucijos
the people of the United States sasi, bet tas, kas žmogaus protą turėti ką nors. Jis pats sako, kad nepadarė.
sus
sudaužius,
pasirodė vištųbą su darbu vyrų. Moterų ir vai
Tokių besuomonių, platinamų
darbus nuo kriminališkų darbų,
and the friendly relations past laviną, nes išlavintas Įimtas ir gy darbininkui neturinčiam nieko dau
kai.
.
kų pagelba dirbtuvėse nėra būti
neklaidingo
bet tas sunkumas gali būt tik ne
Pasileido klegėsis valgomamand present between the Rus venimo reikalus geriau supras.
giau, kaip savo dvi ranki darbui, po vardu Markso
na ir jie turi ką veikti kitur.
mokslo
ekonomijos
galėčiau
sura

“revoliucijos Simams".... Pauresian Government and the (k>Dar reikia pridurti, kad ne kiek nėra laimės. Teisybė, nėra. Jis,
Kaip moterys apsišvies ir pradės jam kambaryj’, vienas juokavo
no apgintas, kongresmonas Hervernment of the United States, vienas nupeikimas yra ženklu ne norėdamas gyventi, turi įsipirkti šyti geroką virtynę, bet čion pa- daugiau dairytis apie savo namus, vienaip, antras kitaip, kaip štai
bert Parsons, berželio 24 d. New
and gladly acknovvlcdges the prilankumo; tą .ypač turėtų įsitė- malonėti to, kas turi, o tas įsipir- sikakinsiu tomis, kurios mus lie tai jos išvys, kad laukas jų veiklu ant balso ir mus “panaitė"
Yorko teisme teip aiškino:
service rendered by His Impe- myti musų moterys, kurios kiek kimas jam brangiai atsieina, nes čia labiausiai: kova su tėvynišku- mo yra platus ir be politikos ar čia. Ai, kad Jus būtumėt matę,
"Paurenas buvo nariu revoliucirial Highness the Czar of Rus- vieną jų norams ne prilankų išsi jis už kąsnį duonos, už kraštą dra mu ir moterų klausimu. Sulyg dirbtuvės ir kad jų laimei nėra rei kas tai pasidarė!., aš tuom
jinės organizacijos, žinomos kaipo
sia in summoning The Hague tarimą laiko sau neprilankomo bužio, už kampą prieglaudai yra išvedžiojimo socijalistų — prie- kalo kovoti su vyrais.
laiku buvau virtuvėje, įšoka per
"Girių Broliai", pasikėsinusios išPeace Konference, whose bene- ženklu. Gyvenimas moterų teip verčiamas išsižadėti savęs ir gy žasčia nesikentimo ir karių pas
Bet socijalistai priešintis svei slenkstį į virtuvę "panaitė”, to
siliuosuot nuo Rusijos .caro tyroficient purpose has been not y vairus, o musų moterims jis teip venti anam, turinčiam — padėji žmonės yra tėvyniškumas, todėl, kiems
argumentams neįstengia liaus nė žingsnio, akys issokttr
nybės. Tą organizaciją negalima
only to prevent vvars between mažai pažystamas, kad ir j moterų mas negeistinas nė vienam nors kad įvyktų rrieile ir brolybė pas ir pergalėjimui ‘"savo priešininko sios ant viršaus, veidas išbly
rokuot piktadariška ir lygint su
rankomis
plumpsi
į
nations būt to reduce the hor- hiomos reikalus reikia pažvelgti iš ir su menkiausia kibirkščia likusio žmonės, reikią tėvyniškumas pa kabinasi jo ypatos. Stasiulevičius) škęs,
naikinti.
paprastais užmušėjais, kadangi ji
rors of wars which may in visų pusių. Vienos ekonomiško jausmo laisvės.
klausia manęs, ką gcro as priekištį it žąsis žiemos laike
kovojo už išsiliuosavimą, kaip ir
Nesikentimas ierp tautų atsiran davęs žmonių apšvitimui, ar ant aketės, tiesiog baisus re
future arise; and
sios ir politiškosios pusės nepa
Vienok tokį padėjimą marksimusų broliai amerikiečiai praeityje
Whereas the Congress has kaks. Nekiekvicnas peikimas yra ninkai šiųlo žmonėms, begclbėda- da visai dėl kitų priežasčių, o ne Orakulą
su
Moterim
ir ginys, nė žodžio neištaria. Męs
kovojo už išsiliuosavimą ir savyreceived a petition by well- ženklu neprilankumo. Kas myli, mi juos iš nasrų kapitalizmo. Jie dėl tėvyniškumo, to pamylėjimo jos
vieta
žmonijoje
leizda- buvusios tuom tarpu virtuvėje,
stovybę nuo Anglijos karaliaus val
know American citizens in wich tas greičiau pasakys apie patėmy- sako, kad tik tąsyk tvarka bus vienų vienos, kitų kitos šalies ar- mas? — Situomi jis nori pasaky galvojom, kas galėjo atsitikti,
džios.
Paurenas padarė visus,
on the authority of official re- tą blogą pas tuos, kuriuos myli ne gera ir tik tąsi k žmonės bus lai dabos. Tautos gali nesikęsti dėl ti, kad aš labai nusidėjau, parašy pažiūrim viena kitai į akis, į ją
ant jo užmetamus nusidėjimus,
ports of Russian Government it gu tas, kas juos išnaudoti norės. mingi, kaip valdžia bus rankose nelygaus laipsnio jų apšvietimo, damas Orakulį ir "Moterį”, bet ir tylim. Toliaus klausiam, kaskaipo revoliucijonierius tuo laiku,
is devlared "vvomen, children, Juk lengviau išnaudoti tą, kuris diduomenės, * tosios diduomenės, dėl jų godumo, fanatizmo, ar ki jis tame labai klysta. Jeigu Ora gi atsitiko, ar kokia baisi ne
kada sukilę Rusijos žmonės kovo
and aged and decreipit men— nesupranta, ką daro. Tėvas grei kuri per savo nežinybę kenčia da tų toms panašių priežasčių. Ame kulas nėra šaltiniu žinios, tai jis laimė, kad negali nė iškalbėt.
jo su esančia priespauda, ir ėjo
patently non-combatants — are čiau nubars už blogą darbą numy bar didžiausią skurdą, šitą tvirtin rikiečiai, pav., nemyli gyventi ša ir į suklydimą neveda; jis pareng Jau Katrė buvo paėmusi kibirą
į pagalbą savo broliams teip, kaip
mainedand killed”, "tortures are lėtą vaiką negu pašalinis, nes tam dami, jie mano ką tokio naujo su lia lietuvių ar lenkų dėlto, kad ši tas tam, kad susirinkime jauniems vandens ir ketino perliet, bet
galėjo — ėjo kovot su despo
applied to prisoners . vvithin for- nerūpės, ar vaikas gerai, ar blo radę; bet tas yra jau senas daly tie myli triukšmą, o amerikiečiai duoti užsiėmimą ir juokus. Be ta, pamačius, išpasakojo mums
tiška valdžia. Butų didelė klai
tresses and prisons to elicit in- gai elgiasi; tėvams mylintiems sa kas, išmėgintas dar graikų ir te ne. Pietinių valstijų gvventojai to dar prie jo yra pridėta Delna- viską, kas atsitiko su Raulieda, jeigu musų kultūriška šalis
formaition",
"massacres
are vo vaikus jų likimas rūpės daug vartojamas šiądien.
Amerikoje neužkenčia negrų dėlei tos pačios žinystė.kuri kiekvienam naudinga nės kalėda. Daug buvo juoko,
teip pat kovojusi už laisvę, at
planned and effected by the labiau negu pašaliniems.
Taigi ve, turime valdžią didumenės, bet priežasties ir fanatizmo ir tt. ši žinoti. Aš, vienok, garbes už jį daug gailestavimo, bet Jus gal
kartoti] tą pačią klaidą, kurią ji
police and military authorities for nupeikimas nėra dar ženklu ne toji didumenė kenčia skurdą teip tas nesikentimas gali*.būti netik ąejieškau ir Stasiulevičius, ar kas manot, jog nepasirodė ir Raupadarė neseniai linkui vieno Mek
the purpose of terrorizing the prilankumo, bet tankiausiai būva lygiai čia, kaip ir kitur. Gerai terp tautų, bet ir terp pavienių kitas, nereikalauja man prikaišioti, lienė jieškodama sau garbės?
sikos revoliucijonieriaus, kurį jį
population;" and
visai atbulai. Todėl visus nupei- tvarkai užvesti reikia ne didume ypatų. Vienam tas patinka, ki kad tai yra menkos vertės darbas. Pasirodė
Dar nepabaigus
kunigėliams
išdavė, pasiremdama vien ant me
Whereas widowed, orphaned, kimus reikia šaltai, visopusiškai nės, tik labai išmintingų žmonių, tam kitas ir jiems susitaikyti ant Ant galo darbai, kad ir menki, jei
lagingų Meksikos valdžios užtikri
and improverished sur\Jivdrs of peržiūrėti, apsvarstyti ir tik pas tokių kaip Budda, Maižis, Kristus, vieno yra sunku, priegtam dar jie, gu jie veda prie gero, yra naudin juokų apie ką tik praėjusį atsi
nimų."
such massacres and crnelties kui apie juos spręsti.
Lykurgas, Mahometas, Tamošius nepasisaugodami, peržengia vienas gi ir iš šitos pusės žiūrint, mano tikimą, kurį, kaip žmonės šne
ka, gelėtum ir į “gazietas“ pa*
have found their way in large
“Aš tikiuosi — baigdamas savo
Tą patį reikia pasakyti ir apie Paine ir kiti jiems lygus. Socija- kito teises ir reikia pyktis. Bet Orakulas turi savo vertę.
duot, įsiverčia į valgomąjį ir
Bet
mano
“
Moteris
oi,
kokiu,
čia
ne
kaltas
nė
tėvyniškumas,
nė
numbers to this country, oft- kritiką darbininkų ir jų vadovų listai gi tvirtina atbulai, kad jiems
kalbą, pasakė advokatas Farsonas
Raulienė, apsisveikina visus rta
kaulu
gerklėje
yra
socijalistams
;
kas
kitas,
tik
pačios
ydofe
ar
bū

times bereft or their natūrai sup- pasielgimo. Kritika nėra ženklu užteksią daugumos, nežiūrint į tai
—^kad musų' valdžia ir teismas
ir
pradeda kalbėt. Vienas is ku
jie
pyksta,
širsta
ant
jos
ir
bet
porters and in great destitution; neprilankumo; kritika ^reikalinga kokios, paėmimui viršaus ant kapi tinumas gyventi drauge
nepadarys daugiau tokių klaidų,
nigėlių
ir pradeda jai pasakot
negali
arčiau
prie
jos
prieiti.
Bal

Therefore be it
Kitų tautų socijalistai nors jie
kadangi padarius priešingai, tai
talistų Jei jie ištikro, tą sakyda
ne vienpusiška, bet visupusiška
apie vištukus.
Nereikėjo .. nę
trušaitis
tik
“
Dilgėlėse"
gali
savo
ir visi kovojusiejie už musų res
Štai gavome nuo vieno skaityto mi, nesijuokia, tai aš patarčiau ir skelbia išsižadėjimą tėvynišku
Resolved by the House of
daug
aiškinti,
kaip
visi, nežh
tulžį
ant
jos
išlieti,
o
“
Kovoje
’
publiką turėtų būt priskaityti prie
Representatives
(the , Senate jo laišką, kuriame jis išreiškia sa jiems suvaryti į savo tarpą visas mo, bet patys laikosi kaip drūti nieko kito nesuranda, kaip atkar nodami iš kur tie vištukai at
vienos rūšies su Paurenu, kuomet
concurrbtg), That the Congress vo nuomones apie musų vadovus avis, jaučius,mulus ir kitus ra savo tautos. , Vieni tik mus lie toti, kad tai esąs pasijuokimas iš sirado, pamatė, jog kalba su ta
jiejie yra palikę apie savę garsią
Rašantis sako: mius sutvėrimus ir visiems, kaip tuviai neriasi • iš savo lietuvystės
of the United States deplores ir mokintojus.
moters ir sveiko proto. Jau jei pačią tų visų juokų įsteigėja;
ir neišnykstančią garbę."
such acts of violence and in- “jog musų agitatorių liežuviai la stovi, eiti balsuoti. Išlaimėjimas kaip galėdami: ir laikraščius ki gu ir teip butų, tai visgi tokia kri visa paraudonavo kaip vėž*
tiems leidžia, savų neišgalėdami
Jeigū Paurenas daužė monopo
humanity which shock the civi- bai švelnus, jie žodžiuose pasiro tikrai bus jų, nes jų pusėj bus di
palaikyti ir taikosi su saviškiais ne tika perdaug maskoliška cenzūra užsiėmė akis, manvg
lius, tai dėlto, kad žmonės nutarė
lized world and retard univeraal do labai prilankus darbininkams. dumenė. — Tai yra tik juokai;
atsiduoda. Kame yra mano pasi “panaitė" tikrai ja^ j
tai daryt, dėlto, kad tai jų priešo
Jie stengiasi darbininkus apšviest. Į bet socijalistų tvirtinimas apie ža susitikti, kad greičiau užmiršti sa
progress.
juokimas?
Kur aš suklydau? Ste-, jokt 53rbę kunige/ St arti
— valdžios įstaiga; jeigu ką muDaug prižada, bet nieko gero ne- vinančią galybę jų balioto yra icip- vo kalbą. Juomi pasielgimu jie

tiems teip, kaip nori, kad tau kiti darytų.
L. TOL8TOI
Papuola į 1garsinamai Wė biznis, nė raštijos
žumo ir energijos,
Kaipgi tokį mokslą beperkeisi?
pas ūkininkes savo špitolninkių
pjovyklas. >etika, nė prisjdenginias lietuviškos
gyvulių
tari nepasakius nė “sudiev”, at- L
Chicagos
— Sitam tikslui man patariant jie pasigaprieš kiekvienus atlaidus, arba
prasideda jo gyvenimo kalbos “tyrun^u” negali “Pelkių“
čionai
ir
vo įvaikių priemonių, — atsakė pelerinotasis
sidurė už klebonijos vartų.
ir šiaip šventas dienas, nebūtų
drama,
Patiria vivi leidėjų. iŠtęisinti nuo tyčia sumany
—, jo
, _ mokykla.
.
• Patiria
velnias. —• Žmonės žino tokią pasaką, kaip
Po tokio keistai išrodančio
Vertė Z. A.
nė juokų.
suktybes. to gešefto ir noro jiekenkti Ameri
sas Amerikos biznio suktybes,
atsitikimo pašaukė kunigėlio? Ir ištikro teip ilgai būti ne
geras
burtininkas, gelbėdamas žmogų nuo ne
skriaudas nuo pabrikantų, jų koje išleistam “Raštui”.
— Gi ką mokslas to, kurio vardo nenoriu labojo, pavertė jį kviečio grudu, ir kaip nela
“panaitę”. Ir iš tiesų pasirodė, gali, nes kaip matyt iš virš
New York City, Madison Sq.
neteisybes linkui* žmonių. Nėra
minėti? — paklausė Belzebulas.
basis burtininkas pasivertęs gaidžiu buvo bejog atėjusi pas kunigus jieškot minėto atsitikimo, jeigu dėl sa
Box
189.
to Lieuvoje, ką jis čia paregi:
Velnias su pelerina išsišiepė teip, kad ma sulesąs tą grūdą, Bet gerasis burtininkas pa
garbės, gavo tokią gėdą, kad vo “unaro", kaip varėsi Kazienė
J. Naujukas.
.J.
čionai teip surėdyta draugija,
tyti buvo aštrus dantįs ir visi velniai prasi- bėrė ant šito grūdo sieką paprastų grudų. Ir
daugiaus net klebonijos lenkė
Kadangi
p.
Vervos
neva kritiką
su Rauliene, ims varyt konku
kad žmogus yra vienas kito
nelabasis burtininkas neįstengė sulesti visų
si ištolo, nekalbant jau apie su renciją visos parapijos ūkinin
priešu. Nėra tėviškumo, broliš ir “Tėvynė” (N. 19) atkartojo,
Tas mokslas mums nekliųva.
sitikimą su kunigėliais, arba kės, tai klebonui nieko apie tai
grudų ir negalėjo rasti reikiamojo grūdo. Tątai
šį
atsiliepimą
pasiunčiau
“
Tė

kumo — biznis užmuša žmo
tiki, —- atsakė pelerinotasis velnias.
pat padarė ir jie, man patariant, su mokslu to,
nors Su “panaitė”, o ir su ta nežinant, "panaitė” po kelių
I ’’;
gaus jausmus. Rutkus stengiasi vynei”, kad patalpintų, bet gavau
— Bet juk tas mokslas vaizdžiai geibi juos kuris mokė, kad vienintelis įstatymas yra da
špitolninke, kuri tą viską par metų neskaitliuos savo turtus
pasarga
atsakymą
ir
sugrąžino
su
nors vieną artimą ir mylinčią
nuo musų ir jis patvirtino jį savo mirtim? — ryti kitam, kaip nori, kad tau kiti darytų: jie
nešė, taigi su manim.
šimtais, bet tūkstančiais, o ku
širdį turėti — jis apsiveda su kad jau “T." daIki r nėra vietos..., sakė Belzebulas.
pripažino šventu Dievo įstatymų išreiškimu
Tai matot dabar: “traukė to niginės vietos per moterų apjaJ. N.
Ona. Tai pilna žydėjimo pora.
— Aš perkeičiau jį, — atsakė pelerinotasis visas 49 knygas, ir tose knygose pripažino
liau” — jog tokia Raulienė “una- kimą turės pražūti. Sulaukus
Bet Amerikos gyvenimo nuodai
velnias tankiai mušdamas savo uodega į aslą. kiekvieną žodį paeinant nuo dvasios šventos.
rava", kaip ji savę vadino,
’— šventadienį, šeimyna mato prie
tos poros neapleidžia. Vargai
— Perkeitei?
Jie išbėrė &nt aiškios suprantamos tiesos tokią
atimdama iš po vištos užperė šais savę ant stalo plikus bar
prispirta
eiti
į
darbą
ir
jaunutę,
apsi ščius, o tokios Raulienės atima
tus kiaušinius, nenorėjo apsidaugybę tariamų šventų tiesų, kad nebegalima
pagimdžiusią kūdikį. Oną. Ji
jo mokslą, bet į manąjį, kurį jie vadina jo nė pripažinti jų visų, nė rasti tarp jų žmonėms
leist prieš Kazienę, tad šiądien kiaušinius iš po vištos ir siunčia
menksta. Jurgį sužeidžia ir jis
vardu.
ne tiktai Kazienė, bet ir visos klebonijon....
reikalingosios. Tai viena priemonė. Be to
netenka darbo; Ona stengiasi jį
Stolypin skaudžiai apsiriko
— Kaipgi tu tai padarei? — paklausė jie daugiaus kaip tukstatį metų žudydavo, de
aplinkinės parapijos turės.iš ko
Atlaidai jaunųjų ir labai puiir save su kūdikiu maitinti ir vis ant rinkimų Finlandijoj. Mat jis Belzebulas.
gindavo visus tuos, kas stengėsi surasti tiesą.
I kiai atliekami: vietoje, išklau
pasijuokt”.
dirba. Bet darbo netenka.... suvaržė, teip kaip ir Maskolijoj,
— Tai įvyko savaimi. Aš buvau tik pa
Pabaigė
kalbą
ir
atsisveiki

— Dabar šita priemonė jau nebevartoja
Pabaigė kalbą ir
sius bažnytinių pamaldų, pasi
Perdėtinis.... suvilioja prie ne gyventojų teises renkant seimo at dėjėjas.
nusi, pasuko į šalį, nes turėjo kalbėti' apie svarbesnius reika
ma,
užtat jie nors ir nebedegina žmonių tiesos
dorų darbų. Ji nupuola, vėl gim stovus ir tikėjo, kad Seiman pa
— Papasakok trumpai, — tarė Belzebulas. jieškančių, bet teip apkalba juos, teip gadina jų
pirmiau *nunešti namon savo lus su pažystamais ir keliauti
do ir miršta. Rutkus, keršyda teks jam prilaukus senfinai. Iš
Pelerinotasis velnias nuleido galvą, kiek gyvenimą, kad tik retas teišdrįsta jų nedory
kruvinai uždirbtą. pelną, o aš, namon, namieje gi susirinkus
mas, užpuola ant perdėtinio; ėjo vienok kitaip: išrinko 76 sobes išrodyti. Tatai antroji priemonė. Dar
jai pedėkavojąs už gražią drau keletui į vieną vietą, lavintiesi,
Rutkų už tai suima ir įdeda ka cijalistus, 53 šen finus, 30 švedų,
— Kada pragaras liko sugriautas ir tu yra
{
gystę, nudūlinau tiesiu keliu į mokytiesi skaityt ir rašyt, tad
trečia priemonė: pripažinę save už nekly
29
jaunfinus,
8
dvarponius
ir
4
musų
tėvas
pametei
mus,
—
sakė
jis,
-7
aš
*
lėj iman.
miestelį, kuriame jau nebebu I liekasi miestelyj’ iki tamsiai
stamą
bažnyčią, jie prireikus mokina griežtai
Uždengkim Rutkaus dramą. krikščionių demokratų partijos at nu vėjau į tą šalį, kur buvo skelbiamas tas 1priešingai, negu pasakyta šventamjame rašte,
vau buvęs keturis suviršum me
Ji yra padrebinanti. Ant tiek stovus. Socijalistai rods nužudė mokslas, kuris musų tik nepražudė. Man rū
leizdami savo mokiniams kaip tinkami išsipai
nes, apikaklę piaustosi, rėžosi terp
tus.
palengvės skaitytojui dažinojus, keturias vietas, bet visgi jų pusėj pėjo pamatyti, kaip gyvena žmonės, pildą šitą nioti iš tų prieštaravimų, štai pavyzdžiui, raš
_Žingeidu
.
matyt,
kaip
’
buvo
savęs... Žinoma, ne visi teip elmokslą. Ir pamačiau, kad žmonės, pildą šitą te yra pasakyta: vienas yra jųsų mokintojas
kad Rutkus tampa ant galo su
čia viskas perdirbta: ties krau
bet nemažai yra tokių,
giasi,
mokslą, buvo laimingi ir mums, neprieinami. Kristus ir tėvu savo nieko nevadinkite ant že
sipratusiu
darbininku.
tuvėmis, kurios pirma visos buvo
Į kurie laukia šventadienio išsi
I Vokietijoj, mieste Coeln. su Jie nesipykdavo tarp savęs, nepasiduodavo
Kas
mėgsta
skaityti
apysa

mės, vienas tėra jųsų tėvas, kuris yra dangu
žydų rankose (nors ir dabar žioją, kad tik gautų kam surokas. atras čionai mistro ranka griuvo naujai statomas ant upės moterų vyliams, neveždavo, arba apsivedę tu je. Ir nevadinkite mokiyųais, nes vienas tė
mažai dar lietuvių), buvo para žyt veidą. Mėgink perkalbint
peųiieštą čielą eilę gyvenimo ap' Reino tiltas, su juom į upę nu rėdavo tik vieną moterį, neturėdavo turtų, vi ra jųsų mokintojas — Kristus. Jie-gi sako:
šai ‘gudiškomis raidėmis, šiądien jį, parodyk laikraštį arba kny
sirei>kimų.
Kas nori pažinti puolė 40 darbininkų. Prigėrė 14 są laikydavo už bendra, nesigindavo nuo už męs esame žmonių’ vieni tėvai, męs vieni jų
regiu daug .lietuviškai., viskas gelę, tai spiaus tau stačiai į
kitaip persimainė ir vis dar akįs -ir gerai kad dar tik tiek, • Amerikos darbininkų būvį, tegul darbininkų. <> iš vandens ištraukė puolikų ir už blogą geru atmokėdavo. Gyve mokintojai. Arba pasakyta: jei nori melstis,
nimas jų buvo toks šviesus, kad vis daugiaus melskis pats vienas pasislėpęs, ir Dievas iš
skaito “Raistą”.
Neišinislytas {sunkiai sužeistus.
mainysis....
nekartą atsitinka daug blogiau.
žmonių linko prie jo. Aš jau tariausi visa klausys tave, — jie-gi muko, kad reikia mėl
romanistų sensacijas čionai ra
Bevaikščiojant iš vieno galo
mel
Mikų Dėdė.
pražuvus ir buvau beeinąs šalin. Bet štai |
si, bet galinga plunksna puikiai
miestelio į kitą, išgirdau skam
stis
bažnyčioje
visiems
kartu,
giedant
ir
mu
io {atsitiko toks mažmožis, kurs man pasirodė
nupieštus, baisius vargdienių gy naujai statomų namų. Prie tu
bėjimą varpų., Tai buvo vaka
zikai griežiant. Arija vėl yra pasakyta rašte:
.larbimnky likosi u/.nu.tu, o *>||a|«i svarb.ls, j"r__aš’ pasilikau.
a
. Mat vieni žmo neprisiekite nėmaž, jie-gi moko, kad reikia
venimo paveik Jus.
ras ir aš nudūlinau į smuklę,
tapo sunkiai sužeistų.
r
nės ėmė sakyti, kad reikia visiems apsipiau- prisiekti būtiną paklusnumą valdžiai, nors valVertimas lengvas, spauda aiš
“RAISTO” KRITIKA.
nes mano genčių ir pažystamų
styti ir nereikia valgyti stabams aukaujamojo, džia kasžin-ku reikalautų. Arba pasakyta:
ki. Viskas verčia ištarti išleidė
Vilniaus Žiniose” N. 91, ką
kas žin kur persikelta ir nega
,
\
nlnrim-j
Amvnk.'i,
t.
-publi
jgjij gj ^akc. kad tai nereikalinga ir
jui tos knygos — ačiū. Kriti
“Tėvynė” N. 18 atkartojo, Pneužmušk, jie-gi moko, kad galima ir reikia
lėjau surast.
koj Hondūras wl 11/gimr revoliu jka<| galima viską valgyti. Ir aš ėmiau kur- užmušti ant karės ir sulig teismo'.
Ant rytojaus, pakilęs, atsitei- Verva, peržvelgdamas europiečių
kas”.
cija. Randa.*, u* respublikos ap ,xtvtį vienus ir kitus, kad neužsileistų, kati tat
sęs su nakvynės namų savinin vertimą “The Jungle”, kurs ten
Tai pasakęs pelerinotasis velnias užsimer
kaltina Nicarugvą, buk ji remia
svarbus Dievo garbinimo klausimas. Jie kė ir išsiviepė iki |>at ausų.
Lietuva
”
.V.
14.
balandžio
3
d
ku — prielankiu lenkeliu, nuė Išvadinta “Pelkės", kiek galėda- <
rcvobintjonivrius tr rengiasi jiems įtikėjo man ir ėmė dar daugiaus ginčytis. Ir
jau bažnyčion. Pasibaigus gi ry mas, stengiasi suniekinti amerikie
I<jo8oi., rašos
— Tai labai gerai — pasakė Belzebulas,
padėti su ginklu rankoj.
vieni, ir kiti pradėjo pykti vienas ant kito; ir prasijuokė. Ir visi velniai ėmė garsiai
tinėms pamaldoms, išėjau laukan, čių vertimą “Raisto”. kuris yra
“Angliškoj kalboj tas raštas
tuokart aš įkalbėjau jiems, ka^d jie gali vieni juoktis.
sutikau savo gentis ir nutrau imtas tiesiog iš angliško origina
j------- daug triukšmo.. Auto
padarė
j|
Prancūzijos
prezvlentas
Falir kiti stebuklais patikrinti savo mokslo teisin
kėm visi jų namų link, Vaiši lo. Kritikas stengiasi sulyginti ir
rius jame aprašo tūlas paslaptis
livres
28
d.
liepos
atsilankys
Ro

gumą. Rodos aišku, kad stebuklai negali
no manę kuom galint/ klausi randa nevienodumą vertime. 1>
milijonierių savininkų Amerikos
vei
io
[turtą.
Čia
jį
ant
laivo
at

mokslo teisingumo patikrinti, bet jie teip troš
nėjo,tai vėl apsakinėjo nežino tikro teip ir yra: “Raisto” išsireiš
— Argi vėl posenovei yra paleistuviai, plė
galvijų skerdyklų, kas. kaip sa
lankyt
caras.
Paskui
prezidentas
ko
būti teisiaisiais, kad man įtikėjo ir aš pa šikai, galvažudžiai? — linksmai paklausė Bel
mas man naujienas.
Pasidėjo kimai bei sakiniai kitokį, negu
ko, milijonieriams padarė mili
atsilankys Švedijoj, Norvegijoj ir dariau jiems stebuklus. Padaryti šitai buvo
ant stalo pundą literatūros, ku “Pelkių”.
Reikia atminti, kad
zebulas.
<
jonus nuostolių, nes Europoj
nesunku. Jie tikėjo visam, kas jų nuomone
Danijoj.
ri labiau mus užinteresavo ne “Raistas” yra verstas, kaip sakiau,
Velniai per kits-kitą ėmė girtis Belzebului:
nenorėjo pirkti Amerikoj sutai
pat virtino jų teisybę.
kaip visos kitos kalbos, skai- iš originalo, o “Pelkės" jau iš kito
— Ne posenovei, bet dar daugiaus kaip
sytus mėsos. Gyviai aprašytas
į Galicijoj. D
:i!i dega
— Vieni sakė, buk ant jų nusileido ugni pirma,
tėm,
skaitėm
ir
kada
be- vertimo: taigi teisingai sulyginti
šaukė vienas.
čia gyvenimas lietuvių darbinin keroeiino scmyklos.
Ugnies ne niai liežuviai; kiti tvirtino, įnik matę patį mi
—.„-e; žmonės iškeliavo na- su originalu p. Vervai tuodu ver
— Paleistuviai nebetelpa senovės nuova
kų, jų vargai ir kaip jie Ameri įstengia suvaldyti. Manoma, kad
rusįjį mokytoją ir tolygiai. Jie prasimanydavo duose, — spiegė kitas.
tuomkart išėjom pa timu bus sunku, nes "Pelkių” ver
koj demoralizuojami.
Knyga į gaisras užgimė nuo padegimo, bet
neimtus daiktus ir melus neblogiau už mus,
sivaikščiot ir užbaigt atlaidus. timas li>s tiek į originalą panašus,
— Plėšikai dabar biauresni negu pirma
parašyta užimančiai, >verta skai-1
Į
dabar
to
ištirti
negalima.
patįs
to
nenumanydami.
Vieni
kalbėjo
ant
Bet ne ntęs vieni vaikščiojom: kaip, anot žmonių patarlės, "de
būdavo,
šaukė trečias.
tymo. Tia gyvenanti lietuviai
kitų: jųsų stebuklai nėra tikri, musų
tikri.
ties viefta alude sustojas pul vintas-vanduo nuo kisieliau.-.”.
galva žuras aprašytus prietikius, kokius
1 Azijatiškoj Turkijoj išsiliejo
— Viskas klojos gerai,*tik aš bijojau, kad džiams,— staugė ketvirtas.
antras
kas i*yrų, ties 'kita
'
• - ir
Šalę to, da p. Verva priveda
gal iš dalies ne vienam atsėjo per krantus u|>ė Je^hil Irmak ir
— Nešaukite visi kartu, teatsako užklau
pergyventi. Europoj gi gy ve- užliejo visą klonį Tvanuose pri
visli kaip matyt, jau linksmi, kaip kuriuos žodžius, kurie teipgi
pramaniau '‘bažnyčią’’. Jiems įtikėjus į l»až- stasis. Kurs iš jūsų užveizdi paleistuvystę, —
____ r nekuriu ir krutinės netinką musų kalboje. Teip va
raudoni,
nanti ras aprašvtą gyvenimą sa gėrė su viršum 1000 žmonių. Mie
nyčią aš nusiraminau; aš supratau, kad męs eik šian ir sakyk, kaip tu elgiesi dabar su mo-*
raudonuoja, nežinia ar iš dide esą su žodžiu "plaišytojas” — tai
vo brolių “Doliarių ir Laisvės stas Tukai visai tapo užtvinusiu
esame išgelbėti ir pragaras atstatytas.
lio karščio, o gal kas nudra turi būti “plėšikas”. Gaila, kad
kymais to, kuris užgyrė mainyti pačias ir ne
krašte".
1 vandens nuneštas.
skė apikaklę su visais pasipuo pačiam kritikui trūksta žodžių, ar
liepė žiūrėti į moterį su pageidimu. Kurs už
Lietuviškas vertimas neblogas.
IV.
šimais, toliaus vėl, susikabinę ba nežino, ką ženklina plaišytojas.
veizdi paleistuvystę ?
Ilonduraso revoliucijonieriai
Skaitosi lengvai, todėl nusipir
— Kas tai.yra bažnyčia? —- rūsčiai pa
keli į ratą, matyt nori užtraukt Mat plėšikas, tai yra ne kitaip,
— Aš, — atsakė prišliaužęs prie Belzebulo
kę# knygą, nesigailės išleistų pi- paėmė miestą llioluteca ir apstojo klausė Belzebulas neįtikėdamas, kad jo tarnai
kokią dainelę, žioptelėja, bet bal kaip vagis. Ir to kritikui užtenka,
I
panašus
į moterį rudas velnias ištižusiu vei
miestą Santa Barbarą.
Randai butų už jį gudresni.
nigMsai eina kaipo per stebulę ir plaišytojaus jis nebenori žinot.
du,
apsiseilėjęs,
vis gromuliuodamas. Jis iš
respublikų Guatemalčs ir Sahado— Bažnyčia yra toks daiktas, j<>g žmonės šliaužė priešais kitų, atsitūpė, perkreipė ant
nė jokiu budu negali suvaldyt, Tuotarpu plaišytojas gali būti ir
Taigi mat tiedu laikraščiai ski ro remia revoliucijonierius.
meluodami ir numanydami, kad jiems netiki, šono galvą ir iškišęs tarp kojų uodegą, vizgen
skirstosi iš sukibusių rato vie vagis ir teisingas darbininkas.
riasi
savo
nuomonėse
su
“
Kriti

visuomet prikiša Dievą, sakydami: “Dievaži, damas pradėjo pasakoti pratęzdamas:
nas į vieną šalį, antras 'ant vie Amerikoje yra anglių plaišytojai ’
to
d.
liepos
į
Paryžių
atėjo
ku".
...
Bet
biskį
toliau
paaiškina,
teisylię sakau ’. Tatai ir yra bažnyčia, tik - — Darom męs tat ir senovišku, tavo, musų
tos suklupęs, klupo, tai vis pa- kasyklose, teipgi yra ir plaišytojas. 1
žinia,
buk
Serbijoj
sukilo
žmonės
kodėl
ant
svieto
esama
aštrių
kri

tiek, kad žmonėms, prisijKižinusiems jįave už tėve ir valdytojau, dar rojuje pramanytuoju
Ksėkmės degtinės, kurią Lietu ką paprastas vagis - plėšikas *nega- '
vos jaunuomenė teip labai pa Ii padaryti. Tokių plaišytojų Lie tikų, kada jis pradeda šnekėt apie prieš karaliaus valdžią. Patvirti bažnyčia, yra įkalbama, kad jie jau nebegali pavyzdžiu ir naujuoju bažnyčios budu.
Šis
mylėjo; negana to ką vyrai, tuvoje gal ir nėra, už tai ir p. V. teip vadinamą biznį. Esą “berei- nimo tos žinios vienok nėra dar. suklysti. Todėl vistiek kokius niekus jie pa naujasis būdas yra šitoks: męs įkalbame žmo
sakytų. jie jau nebegali tų niekų išsižadėti.
eidami, žąsis varinėja, bet po jų garsinamam yomanistui Sinclai- kalo “Raisto” leidėjas p. Naujo
I Jekaterinnslavo kalėjime sar Bažnyčia yra šiteip padaroma: žmonės įkalba nėms. kad tikroji moterystė tai ne sujungimas
draug moters ir jaunos mergi riui negali dovanoti. Lygiai tas kas pyksta, kad sykiu Europoje
gai be jokios priežasties užmušė sau ir kitiems, jog jų mokintojas, Dievas, bi- nįoters su vyru, kaip tat ištikro yr^ bet pasinos. Tas labai, labai nepritin pats ir su žodžiu1 “kariauna ’, kurs išleista “Pelkės”."
Jeigu
jau
lietuviai
teip
daug
pi

iš viso 40 kalinių, o 55 sunkiai pa jodamas, kad Jo mokslas nebūtų iškraipytas, adžius išeiginiais drabužiais, nuvėjus į tani
ka. Ale šiądien atladų dieną, p. Vervai nepatinka ir kurį jis be
tikrus didelius rumus ir ten užsidėjus ant gal
parinko tam tikrus žmones, kurie vieni-patįs vos tam tikslui padarytas kepures, giesmes gie
tad kas čia butų, jeigu parva velytų pakeisti žodžiu “minia". Ar nigų turi, nėra juos kur dėti, bu
arba tie, kam jie perleis savo valdžią, tegali
žiuotų, ar pareitų namon an tyčia nusiduoda nežinąs, ar ištikro tų gerai. Bet kadangi lietuviška
1 Vokietijoj, mieste Bamberge teisingai aiškinti Jo mokslą. Taigi žmonės. 1dant apėjimas tris kartus aplink stalelį.*) Męs
ksčiau ; turi padaryt teip, kad kritikas nežino, kad minia tesiva literatūra teip dar maža, tai ar ne
įkalbame žmonėms, jog tik šitai yra .tikroji
netik jisai pats, bet kad apie jį dina paprastas žmonių suplauki- geriau, kad sykį vieno išleistos sudegė Mebero dirbtutes. Trūk kurie vadina save bažnyčia, mano, kad jų tie moterystė. Ir žmonės į'<Vkėję manė, kad kiek
kalbėtų
visa aplinkinė, jogei mas, o ne apginkluotų • kareivių. knygos neatkartoti,' neužbėginėti sta daugelio darbininkų; mano, sa ne dėlto, kad jų skelbiamiejie žodžiai yra
vienas susijungimas moters su vyru be šitų
priderančiai praleido dieną .. Teip ir daugiau yra tokių prirody kelią leidėjams, o velyk naujas iš kad jų bent dalis turėjo sudegti. teisingi, bet dėlto, kad jie tariasi esą vienin aplinkybių yra paprasta pramoga arija sveika
teli teisieji mokinių, mokinių, mokinių ir pagaPasivaikščioja.
prisižiurėją
vi mų, vis augštyn kojoms išverstų. leidinėti? Jeigu jau Europos lie
Vengrijos sostapilėj Pesztc I liaus paties Dievo mokinių įpėdiniai. Tik vie tai reikalingas darbas, ir todėl nieko nebijodą- .
sokių atsitikimų, gryžom namų Kas link kalbos grynumo ir geru tuviai teip pasišventę apdovanoti
,
chemiškos skalbyklos. Ug nas keblumas, kaip ir su stebuklais, kad žmo mi įieško tokių smagumų.
link, štai ,iš užpakalio girdėt mo “Raisto” iš literatiškosios pu. musų literatūrą “grynos” kalbos sudegė
Velnias perkreipė savo ištižusią galvą J
,
pražuvo šešios ypatos.
nės kiekvienas galėjo tvirtinti apie save, buk
laikyk.*.. laikyk!.. sės, p. Verva klysta. (Gal ne visii kliasiškais vertimais, tai argi jie nyje
šauksmai:
antrą
pusę ir patylėjo, tartimi norėdamas pa-'
o čia koki tai kritikai tokie sarkastiški ir bešir negali rasti ką kitą musų skaitan
Atsisukam,
Į Panamos respublikoj atsibuvo tik jie esą vieninteli tikrosios bažnyčios na matyti savo žodžių įspūdį.
čiai visuomenei suteikt? Argi jau
vyrukai
lekia džiai, kaip jis.
raudonodžiai
prezidento rinkimai. Išrinko, kaip riai (teip ir būdavo visuomet). Užtat kaip
Belzebulas linktelėjo galva pritardamas, ir
neliko svieto literatūrose kitų kiltik žmonės pasisakė esą bažnyčia, ir ant šito
kaip tik gali vienas paskui ki
galima
buvo
tikėti,
senorą
Odalvią.
velnias tęsė toliaus:
Pažiūrėkim, ką apie “Raistą” tavyrių, kaip tik Sinclairia ir jo
pasakymo sustatė savo mokslą, tad jau nebe
tą, rankose žvilga peiliai.
— Šitokiu budu. neužmiršdami ir užginto
rašo kiti laikraščiai.
“Raistas”? Galiaus, jeigu įsimylė
gali išsižadėti savo žodžių, nors ir kasžinkoTai žmonės, tai atlaidų ydos!...
jo
vaisiaus
smalstiesiems, męs pasiekiame kuojo į Sinclairą, tai galėjo paimti ki
kius niekus butų pasakęs ir nors kasžin-ką sa
Ant rytojaus iš ryto, jau sau Vienybė Uetuvninkų” N. 12, kogeriausiųjų
pasekmių. Manydami, kad nors
tus jo, anaiptol neblogesnius vei
lei tekant, variausi iš lėto ap
kytų kiti žmonės.
ve 18 d. 1908 m., rašo:
su
kasžinkiek
moterų susijungus galima vi
kalus, kurių nieks neveržia, ir tą
— Bet kodėl l>ažnyčia perkeitė mokslą mu
lankęs atlaidus ir gentis, namon,
siškai dorai apsivesti sulig bažnyčios apeigų^
“Štai gult priešais mane ant parūpinti musų skaitytojams. Bet
o galva pilna buvo visokių min
— Pereitos nedėlios plieną, Au sų naudai? — paklausė Belzebulas.
stalelio nauja knyga, gražiai lie- čia yra kas kita. “Pelkių" leidė— Padarė jie dėlto, — atsakė pelerinotasis jie maino šimtus moterų ir teip papranta,
čių....
ditorium
teatre
buvo
parengtas
di

tuvių kalbon išversta. Tai gar- dėįai naudojosi plačiu ir ilgą
velnias, — kad prisipažinę esą vieninteli Die kad ir bažnytiškai apsivedę nesiliauja palei
Rodos matau bėgančią pirma
pasidelis
susirinkimas
atminčiai
saus beletristo Sinclairio “Rai laiką
garsinemu
apie
“Rai
vo įstatymų aiškintojai ir įkalbėję tai kitiems, stuvavę. Nepatikus jie sutrauko pirmąjį rysavęs Raulienę užkaitusią nuo
prezistas”. Perskaičiau ją nuo pra stą”,
išleido kitu vardu, pri mirusio buvusio /\merikos
jie paliko žmonių likimo valdovais. r^ije
Įį’ję to- šį ir su kita vaikščioja apie stalelį.
gėdos, rodos girdžiu klegesį
Velnias
nutilo
vu<Klegus
džios iki galui ir suprantu. Yra mindami,
kad
tai
tas pats dento, Grovero Clevelando. Buvo kią valdžią, jie ėmė didžiuotis ir ištvirko,
ir
•«
« • —ir nu>išluohtęs
•
■
- - gai
kunigėlių ir matau vištukus ant
seiles,
perkreipė
galvą
j
antrą
šoną
ii
įsnvdaugelis knygų, kad negalima “Raistas”. Suprantama, tas “Pel kalbos, kuriose kalbėtojai gyrė sukėlė ant savęs žmonių apmaudą ir neapystalo gyvus bėgiojančius,
tad
kantą. Bekovodami su savo priešais ir netuį Belzebulą.
*
suprasti.
Rašo apie svetimus kių" leidėjams sumažino garsinimo Į Clevelandą.
nenoroms veržiasi iš krutinės
skaitančiam klausimus, painioja lėšas, jie padarė puikiau, negu
rėdami kitokių ginklų kaip tik prievartą, jie
klausymas, kas yra kaltininkas
— Pereitos nedėlios dielią, ant
mislis, primaišo vandens ir uk- europiečių tankiai nurodomi ame
VII.
ėmė
plakti, žudyti ir deginti visus tuos, kas
tų atsitikimų?
suso. Ne tas yra su “Raistu”. rikiečiai. Tą biznį dabar p. Ver- kertės 24 str. ir Wabash avė. terp
—
Labai
gerai,
—
tarė Belzebulas.
nepripažino jų valdžios. Savo padėjimo jie
g
Visų pirmu, pagal mano nuo
Didelė knyga savo vertybėje,’ va stengiasi apkloti lietuviškos kal einančių su merginoms nuo kokio
—
Kas
priveizdi
plėšikus?
buvo prispirti perkeisti mokslą teip, kad jis
monę, galima kaltint klebonus, I
baisi knyga savo teisingumu!
— Aš — atsakė stambus velnias, dideliais
bos grynumo marškele. Bet tas ten pasilinksminimo jaunų vaikinų išteisintų jų nedorą gyvenimą ir tas nežmo
kad duoda teip plačias tiesas
Ar nori vargdienį-amerikietį1 vistiek neišteisina jų tikslo. “Pel už moteris užgimė smarkios mu
kreivais
ragais, augštyn užsuktais ustais ir
niškas priemones, kurių jie tvėrėsi prieš savo
savo virėjoms panaitėms, kurios
Laike muštynių, vienas
pažiūrėti į veidrodį?
didelėmis
kreivomis kojomis.
kių” išleidimas ir pririšant dar, štynės.
iš vaikinų, 24 metų Fred \Velling-Į priešus. Jie teip ir padarė.
riH^fflazaT'žiuri labo klebono, vien
Tai skaityt “Raistą”.
kad tas pats “Raistas” net bizniu
— Jis išsitiesęs ir ustus sukdamas laukė
užsiaugina sau lašinius, ant kulužklausimo.
Lietuvis jaunikaitis, Rutkus, negalima vadinti, — yra tai man ton dūrė su peiliu į šoną savo
f
šių, susipila skarbo nemažai ir
draugui Jonui Aiciistc ll. Sužei
Peldagiai
pridengta
vagystė,
atvažiavo Amerikon su krūvele
— Bet mokslas jug buvo toks nepainus ir
K
įgija dar platesnes tiesas, jogei
apie stąjį nugabeno į Wesle\ ligonbu- toks aiškus, — tarė Belzebulas vis dar neno
išleistojai
žinojo
♦) Teip yra daromos jungtuvės pravosla
savo artimų draugų ir draugių. kių"
0
valdo ne tiktai savo virtuvę, bet
sumanymą
išleisti
Amerikoje
“
Rai-ltį;
sužeidimą
daktarai
laiko
Įtavovų
bažnyčioje.
Pradeda naują gyvenimą. Nau
rėdamas tikėti, kad jo tarnai butų padarę tai,
„ pnr
viSą parapiją.
jame sviete — “auiuu
aukso šaly”., jstą
pią”, ues nuo 1906 m. buvo veikjjingu. 1Wellįngton likoti suareš- ,kas jam nė galvon neatėjo. — “Daryk ki(Toliaus bus).
’rigu neturėtų tokių
Pilnas sveikatos, jaunystės, gra- visuose lietuviškuose laikraščiuose tuotaa.
H
:tės”, nesiun4’’nėtų
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Parašė Jonas Šliupas, M. D.
(Tąsa).

•

lobius, prieigos prie dvasiškų urėdų, urėdų svietiškų ir
oficieriškų laipsnių, siuntimo reprezentantų į seimą’, dalyvumo sutariant traktatus pirklybos ir tt. Delegacija ap
siėjo gan demonstratyviškai, ir “juodoji processija” miesčio
nių neramino šlėktą, girdinčią apie tuomlaikinius atsitiki
mus Paryžiuje, triumphus trečios luomos ant karaliaus.
Šlėktos ir kunigų, apie suardymą Bastilijos ir tiesas žmo
gaus; pabijojo, kad miesčionija nepakeltų revoliucijos! To
dėl seimas po 3 dienų diskusijos, 19 d. gruodžio 1789 m.
paskyrė Deputaciją nagrinėjimui reikalavimų miesčionijos,
po vada vyskuop Antano Okęckio, ir jai liepta susinešti su
deputacija pataisymui formos valdžios.
Po kelių mėnesių triūso, vyskupas Krasinskis perstatė
seimui apdirbtą Deputacijos, geriaus sakant, Igno Potockio
“papėdę pataisymui valdžios”. Proponavo: atmesti nuo
apsvarstymų šlėktų neposesijonatų; taip vad. “surengtą
seimą“, susidedantį iš pasiuntinių pereitojo seimo, įvykus
karei, naminėms pairtuvėms, badui ar bekaralmečiui; dau
gumą balsų sprendžiant apie menkesnius dalykus, o
yienbalsumą sprendžiant apie kardinališkiis įstatymus; pa
naikinimą konfederacijos ir tt. Tuos projektus seimas pri
ėmė ir liepė Deputacijai parengti projektą “kardinališkų
įstatymų” kas link apėmimo sosto, dalyvavimo karaliaus
seime, tiesadarystoje ir administracijoje, politiškos stovenės
šlėktos, miesčionių ir chlopų. Iki kas bus, seimas paskyrė
civiliškai kariškas tvarkos komisijas, kaipo organus admi
nistracijos provincijoje. Mislis tų komisijų išėjo iš lietu
viškų pasiuntinių. Įvesdino jas visose vaivadystose, že
mėse ir pavietuose. Į kiekvieną komisiją ūkiškas ’ seimelis
renka dvejiems metams: Lietuvoje 15 sąnarių, Lenkijoje
16, visus iš šlėktų kaip svietiškos taip dvasiškos luomos.
Lietuviški kamisoriai komplete trijų, lenkiški skaitliuje ke
turių turi atlikti kasdien posėdžiui ir veiklumus, įstatymais
paskirtus. Atlieka funkcijas be užmokesties, rods įgydami
pirmesnybę ant urėdų ir kitų < paguodų. Į pareigas komi
sijų tyarkos prigulėjo dalykai- civiliškai kariški ir ekono
miški. Joms rūpėjo kvateravimas kariumenės ir steigimas
magazinų, rekrutavimas ir užbegimas dezerci joms, teisi
mas ginčų tarp kareivių ir ukėsų. Iš ekonomiškos pusės:
turėjo vesti statistiką gyventojų, rinkti mokestis, rupintiesi
apie pakėlimą žemdirbystes, amatų ir pirklybos, pranešti
valdžiai apie naudingas nauges, fabrikus ir jų produkciją,
kontroliuoti fundušus labdaringų įstaigų ir tt.
Nusprendimai seimo 1789 m. buvo chaotiški ir mažai
vaisingi. Seimas nesiskubino įvykdinti savo svarbiausias
užduotis — mat tikėjosi, kad Prusai uždengia Lenkiją nuo
pavojaus iš pusės Maskolijos. Prikalbinta Prūsų karalių,
deputącija užrubežinių reikalų, liepiant seimui, įteikė Pe
terburgo dvarui notą, kaslink keliavimo maskolių armijos
per Lenkijos territoriją; nevalia niekados daugiau kaip 500
kareivių traukti per Lenkiją, ir tai keliu kariškos komisi
jos paskirtu, po lenkiška eskortą. Taip-gi maskoliški ma
gazinai respublikos žemėse sergėjimui gaus kamisorių ir
feikalingą skaitlių lenkiškų kareivių. Tad carienė, pata
riant Kaunitzui, tuojau ištraukė iš lenkiškos Ukrainos vi
sus magazinus ir liepė transportams aplankoti respubliką.
Podraug kunigaikšti
**
Potemkin, savininkas Sinilanščiškės,
kurs turėjo taip-gi lenkišką indegenatą. davė respublikai,
kaipo jos ukėsas, 12 kanuolių ir 500 karabinų iš maskoliškų
fabrikų. Nevisi norėjo tame matyti pasityčiojimą iš iktuometinio apsiginklavimo Lenkijos ir iš jos linkmės kariauti
prieš Maskolija. Kitas seimo nutarimas uždraudė išvežinėti lenkiškus produktus į Uždniestrį, per ką apsunkino
maskolių armijai įgijimą maisto. Margrovas Lucchesini,
pramintas Prūsijos pasiuntiniu Varšavoje ažuot Buchholtzo, įkalbinėjo atvangumą respublikos iš pusės Masko
lijos ....
Pergalės maskolių ir austrų ant turkų laimėtos pas
Fokšanus ir^palei Rymniką, privertė Prūsiją dalyvauti ka
rėje; ji sądoravosi su Anglija ir Holandija. Fridrikis Vi
limas dėl įgrobimo Austrijos buntavojo vengrus ir Galici
)
*
ją.
Su Turkija sutarė 1790 m. traktatą užpuoliman ir
* atkoriman; podraug Lenkijai per Lucchesinį pasiūlė pro
jektą traktatų: pirklybos ir atkorimo. Lenkams nepristojant atiduoti Prūsams Gedaną ir Tortinių, 29 d. kovo 1790
m. įvyko tik traktatas atkoriman prūsiškai lenkiškas: galvojosi už čielybę abiejų viešpatysčių ir savitarpinę pagelbą,
jeigu vieną iš susiderinusiųjų kas užpultų. Užkabinus vie' ną sądorininką, antras turi užbėgti nuskriatidimui jo diplo
matišku keliu (per bona officia); jeigu tai nesisektų bė
gyje 2 mėnesių, tad skubinsis gelbėti ginklu. Prusai duos
respublikai 14000 pėstininkų ir 4000 kavalerijos su atsa
kančiu
skaitliumi artilerijos. Respublika duos karaliui Prū
j
sijos 8000 kavalerijos ir 4000 pėstininkų su atsakančiu
traukiniu kanuolių. Reikalui esant, pagelbinis kontingensas. gali būti padaugintas: iš pusės Prūsų karaliaus iki
^0000 žmonių, iš pusės respublikos iki 20000. Užkabint m reikaluajant pagelbos žmonėms, gali atstovėti pinigai,
rtikulas VI sako: jeigu kokia užrubežinė valstija norėtų
I papėdės senesnių aktų mai.šytiesi į vidujinius reikalus
spublikos, karalius Prūsų atkreipimui karės, panaudos iš
pinno dipliomatiškus įrankiu^; tiems be veikmės esant, pa
rems Lenkiją ginkluota pa^elba ant pamato, apšnekėto
traktate.
Tokiu badu, puolus- įtekmei carienės Lenkijoje, vei
kiai Stackelbergis tapo atšauktas ir apleido Varšavą. Jo
vietą apėmė buvęsis pasiuntinis Konstantinopolyje — Jo
kūbas Bulgakovas.
<
Dabar patrijotų partija pastojo galinga. Rods dar
seimas dalinosi ant tolynžengių, norinčių radikališkų re
formų, ir konservatistų, stojančių už senas įrėdnes, bet
išliuosavo nuo Įtekmės Maskolijos. Karalius St. Augustas,
panaikinęs Kanioviškį programą, susitelkė su diduma, suaibroliavusią su Prūsais. Nuo to syk jis stojo už šauksmą:
karalius su tauta! ant ko seimas atsakinėjo: tauta su ka
ralium! Maskolijos šalininkai — Ščęsnas Potockis, supy
•) Mat Juozapas II buvo antmetęs ant Galicijos tinki* uridininkų. panerdamas
valdymą provincijos ir pavietų'rankose svetimtaučių — biurokratų, kurie nekentė vietinių
ėmenių vaiduos, kišosi i attribucijas bažnyčios, j tiesas korporacijų ir šeimynos; pat* fubernatorius jaa, fr. Brifid* raito*j o Juozapui II, kad toji provincija nejatengia pakelti antdčtų
ant joa minkė nykių. Tad Variavaje susidarė slaptas komitetas Galicijos reikalams, | kurį
įstoua ma r laikas Malackovafris fr Ignotas Potockis, beje sukėlimui maišto Galicijoj*, kurį
respublika vėliaus paremtų sava kunumene. Tačiau* parėjus Leopoldui ant sosto, VIennoje
puputė draugingesaia vėjas Galicijai, ir “tautiškoji vaisiais Galicijoje pasikaki no surašy
dama akt*, kaip turėtų šalis valdoma būti, kurj aktų įteikė Leopoldui.
Ciesorius pavedė
komikai peržiūrėti Galicijos reiksIavimue; komisija, nors matė, kad Galicijai prastai eipa•i. ta&*u asanė. Austrijos monarchijai išpuola ta provincija kaip ir kuosai galint ištautfMl.

kęs ant seimo, išvažiavo į Italiją; hetmanas Rzėvtiskis ap
Šv. Antano, Sim. Daukanto vol, Kojališklų *od., 3 metai kaip
Vietines Žinios. po,
sigyveno Viennoie, Branickis-gi nudavė patrijotą. Poir Pagelbinis Kliubas sutarė išva Amerikoje, pirmiau gyveno Chicaninskis, palei įnešimą pasiuntinio V. Suchodolskio, tapo su — Pereitą sanvaitę Chicagoj iš žiuoti 4 d. rugpiučio š. m. pas eže goje. Jis pat
*
ar kas kitas teiksis
imtas ir paduotas seimo teisman už prisisavinimą iš 1773 viso pasimirė 510 ypatų: 291 vy rą Erie. Tikietai suaugusiems duoti žinią adresu:
m. urėdo maršalko konfederacijos, ėmimą užrubežinių pen riškis ir 219 moterų. Vaikų iki 75c., vaikams 40c. Traukiniai iš
Petras Pninskaitis,
sijų ir tarnavimą svetimiems reikalams su skriauda respu 5 metų amžiaus pasimirė 150, se eis iš Pittstono nuo Watter gat. 304 Ottis
Avė.,
Joliet, III.
blikos. Pabėgo iš kalėjimo, bet ta]x> pas Toninių pagau nelių virš 6om.—03. Daugiausiai stoties L. V. geležinkelio 7:15 ry
tas. Nesisekė jam įtraukti į bylą sądarbininkųs seimo de mirčių buvo nuo džiovos, nes 57, to, stos ant Junction. Antras Pajieškau savo draugų Juozapo
legacijoje, tarpe kitų vyskupą Massalskį, maršalką Gu- nuo žarnų ligų 52, nuo plaučių traukinys išeis nuo tos pačios sto Klingos ir Kazimiero Medžios abu
rovskį ir hetnianą Branickj, nė-gi amnestijos negavo. Ru uždegimo 36, nuo širdies ligų 40. ties 9:15 ryto, stos ant Junction Daržų sod., Alzbietos Trasikaičios
denį 1790 m. seimo teismas nutarė atimti urėdus, titulą ku
9:25 vai. Atgal gryš vakare pir Muimeliškių sod., ir Stanislovo
nigaikščio, .šlėktystę. orderius, pavardę Šeimynos, Ir išguiti — Pereitos nedėlios dieną, nuo mas traukinys 5:30, antras 6:30. Baltreno Renčiškių sod., visi Kau
ant visados iš respublikos.
North Pier įpuolė į ežerą apie 35 Vieta puiki, muzika su pučiamais
gub., Panevėžio pav., VabalTokiu budu augo viltis ant pervedimo, vidujinių re metų nežinoma moteris ir prigėrė. ir griežiamais instrumentais grieš no
nykų parap.; turiu į juos labai
formų, kurioms projektus apdirbinėjo Deputacijos: įtai Ji rodėsi girta, bet galėjo būt ser gražiai šokius. Kviečia visus vie svarbų reikalą. Jie patys ar kas
symui formos valdžius ir miesčionijos reikalų. Darbams ganti. Kūną jos nugabeno pas tinius ir aplinkinius
kitas teiksis duoti žinią adresu:
deputacijos gelbėjo publicistika, kurios įtekmė tuomet jau numirėlių laidotoją pn. 226 North
Komitetas.
Frank Pinigis,
buvo pažimėtinai didelė. Rods perijodiškoji literatūra ne Clark str.
44 Whitney St.,
Orange, Mass.
buvo užtektina. ”Zabawy przyjenine i požyteCzne” puolė
PIRMAS METINIS PIKNY1777 m., “Monitor” paliovė išeidinėjęs 1/84 m. Išeinanti — Ant kertės 47 st. ir WenthKAS.
Pajieškau savo dėdės Stanislovo
nuo 1774 m. dusyk savaitėje “Gazeta \Varszawska” buvo worth avė. gatvinis karas pagrie Waukegan, III. Laisvės Mylė Kairio, keturis metus gyveno Afri
organu labai konservatyvišku. Redaktorius jos, kn. Stepas bė 58 metų moterį E. C. Reinolds tojų Draugystė parengė pikniką koje, o paskui šešis metus gyveno
Luskinas nesilaikė su kasata zokono jėzuitų ir kovojo prieš ir sunkiai ją sužeidė. Nugabeno su prakalbomis nedėlioję, 19 d. Amerikoje, rodosi Bostone, Mass.
laisvamanybą, Voltaire ir Rousseau, ir nesirūpino apie da ją j Passavant ligonbutį. Dakta šio mėnesio darže ant 8-tos gat. ir dabar girdėjau, kad išvažiavo
lykus politiškai sociališkus, apšnekamus seime. ; Redaguo rai neturi didelės vilties, kad ji ga Prasidės 12 vai. dieną, įėjimas dy į pietinę Ameriką; turiu į jį labai
jamas kn. Svitkovskio “Paniiętnik polityczny i historycz- lėtų išgyti. Apart ko kito, ji turi kai, šokiai loc., muzika puiki, or svarbų reikalą. Jis pats ar kas
ny”, permainytas 1788 m. į “Pamiętnik historyczrid-poli- nulaužtą kairiąją ranką.
kestrą iš 14 ypatų. Teipgi bus kitas teiksis duoti žinią adresu:
tyczny i ekonomiezny”, buvo pirmeiviškas, bet kaųx) mė
vėdinanti gėrimai ir visokios žais
John P. K.,
nesinis laikraštis, nespėjo eiti su greitu bėgiu dalykų. Tik — Pereitos nedėlios dieną, žiop- mės. Kviečia lietuvius ir lietuves Box 171,
\Vesternport, Md
1791 m. rupestingumu Inflantų pasiuntinių: Nicmcevyčiaus sant prie bolės mušimo ant kertės kuoskaitlingiausiai atsilankyti
ir \Vevsenhoffo, ir kašteliono Tado Mastavskio, ėmė išei Michigan ir Washington str., nuKomitetas.
Pajieškau savo parapijono An
dinėti 2 syk savaitėje “Gazeta narodowa i obea”, kaųio or puolė didelė bolė tiesiok ant galtano Jeso iš Labarčių sod., Rieta
ganas patrijoti] partijos. — Be to, visuomenė turėjo daug vos 28 metų Eugenijui Brinkui
vo parap., Antano Lileikos, Kukobėglių raštų, rods daugiaus polemiškų, visokiose formose — ir sunkiai jį sužeidė.
sod., Andriejavo parap. ir
mokslo, apisakos, satyros, hunioristikos, epigramatų, paniPajieškojimai. rių
Antano Michalinskio Vatušių sophletų, ir net pakšvijių. Iš Kollątajaus “kalvelės” ("kuzni- — Ant kertės Taylor str, ir
džiaus, Rietavo parap., visi
ca”) išėjo pilna'Tfle raštų tuomlaikinės progos. Jo pagel- Blue Island avė. greitai bėgantis Pajieškau apsivedimui merginos no gub., Raseinių pav. Jie Kaubininkai: kanaunikas Pranas Salezas Jezierskis ir pijaras automobilius pervažiavo 6 metų ne jausnesnės kaip 20 metų ir ne ar kas kitas teiksis duoti patys
žinią
Pranas Ksaveras Dniochovskis pagarsėjo aštrumu plunks-! vaiką. H. Štampelio ir sunkiai jį senesnės kaip 25, augsto ūgio, adresu:
nes
aš
pats
esiu
augštas;
turi
bū

nos ir išjuokimu konservatyvų. V isas reformas Kollątajus sužeidė. Vaiką nugabeno į ligon
Jonas Milevičia,
ti -dora, laisvų pažvalgų ir mylinti
suformulavo projekte p. t. Prawo polityczne narodu pol- butį, kur jis ir pasimirė
93 Henry St, New York, N. Y.
apšvietimą; malonėčiau matyt fo
skiego (1790), Stašycas-gi Przestrogose dla Polski (1790),
bevardis puikioje brošuroje: Myšli polityczne dla Polski — Į paviečio ligonbutį pereitos tografiją
Pajieškau savo pusbrolio Juo
Petras Lietuvys,
(1789). Jie visi nesutiko kaslink ribų karališkos valdžios, nedėlios dieną atgabeno iš \V<»odzapo štamo ir savo draugo Vi
bet tiko ant sukcessijos sosto, panaikinimo liberum veto, stock, III. kokį ten Jamesą Tomą, 422 N. Califomia, Indianapolis, limo Žydonio, Kauno gub., Pane- %
Ind.
sulyginimo tiesose su šlėkta miesčionijos ir reformų valsčio- sergantį žandų užvėrimu nuo
vėžio pav., Rozalino vol., abudu
kraujo
užnuodinimo.
Mat
Toma
nims. Su jais kovėsi kaštelonas Vytebsko Adomas Raidas
Tarvidų kaimo. Jie patys ar kas
Rzevuskis, brolainis Severino, autorius brošuros: O formie 4 d. liepos likosi feuenverko gana Pajieškau savo brolio Bronislo kitas teiksis duoti žinią adresu:
vo Popreckio, ateinantį rudenį bus
rządu republikahskiego myšli (1790). Kiti išguldė net sunkiai sužeistas.
Jonas Jonaitis,
treji metai kaip Amerikoje, sygarsią brašurą Sieyes (Que c’est que c’est tiers etat), p. t.
Box 238 South St.,
St Paul,
Duch nicboszczki Bastilii (1790). Reikalus Žydų paju — Pereitą antradienį vakare 6 veno Bayonne City, N. J., ir AnMinn.
dino Pinsko pasiuntinys Mat. Būt rimą vyčius brošuroje p. t. vai. prigėrė ežere Michigan, arti tano Paciaus ir Petro Stonio, visi
Sposob uformenvania 2yd6w polskich w požytecznych kra- Jackson daržo, vaikas 12 metų Kauno gub., Raseinių pav., Kel Pajieškau savo pažystamo Ka
jowi obywatelow (1789), ir priverstas publicistikos seimas, Franciškus Nateckis, vadinamas mės vol., Liudvenų parap., du Pet- zio Januševičiaus, Suvalkų gub.,
birželyje 1790 m. paskyrė Deputaciją sustatymui projekto Needle, sūnūs Juozo Nateckio, gy kiškių sod., vienas Pakuprio; esiu Senapilės pav., Gudelių gm..
reformos Žydų! Reikalas pagerinti likimą valsčionių at- venančio po nr. 3001 Auburn Avė. neseniai iš Lietuvos ir turiu į juos Skriaudžių parap., Bubautiškių
sigarsėjo abiejų abazų raštuose. Radikalai stovėjo ant Jis išėjo meškeriot drauge su ki labai svarbų reikalą. Jie patys ar kaimb, pirmiau gyveno Scrantone,
papėdės nuomonių Vybickio, išreikštų jo patrijotiškuose tais vaikais ir ant prieplaukos už kas kitas teiksis duoti žinią ad- Pa., 4 metai kaip .Amerikoje; tu
Listuose: reikalavo chlopanis ypatiškos laisvės, savasties že simanęs gerti, bandė prilipti prie resu:
riu į jį labai svarbų reikalą. Jis
Vladislovas Savickis,
mės, apčjžininx> ir elementariškų mokyklų. Apart to viso, vandens, bet benulipant vilnis pa
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
Minersville, Pa.
patrijotams gelbėjo teatras (komedija Niemcevyčiaus “Po- gavo ir nutraukė jį. Kūnas nėra Box 172,
nią adresu:
wrot posla" labai pykino konservatyvus).; per Kollątajų su dar surastas.
Laurynas Serbentą,
Pajieškau savo pusbrolio Alek
sitvėrė V’aršavoje politiškas kliubas, j kurį prigulėjo kiltesni
331-154 P.,
W. Hammond, Ind.
sandro I^uryno, Kauno gub. ir
pasiuntiniai patrijotų partijos.
pavieto, iš Betigalos miestelio, šeši
Laike didžiausio gaivumo viešos opinijos baigėsi antras
Pajieškau savo giminaičio Pran
metai kaip Amerikoje. Gyveno
metas seimaviino. Palei tiesas reikėjo jį baigti ir šaukti
ciškaus Sirvinsko Kauno gub,. šau
Chicagoje, paskui Bisbel, Ore.
naują seimą. Karaliui išpuolė, pagal tiesas, šešetą savaičių
lių pav., Šaukėnų vol., girdėjau,
pirm seimo sukviesti seimelius aprinkimui pasiuntinių. Bet R. Bracco, Pietry Caruso. Tie- Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kad atvažiavo į Ameriką; turiu
tokiu budu užsibaigtų konfederacija, ir kas gali galvoticsi, no veiksmo drama. Verti K. Pmj- kas kitas teiksis duoti žinią ad svarbų reikalą. Jis pats ar kas ki
kad kitas seimas, teip-pat susirišęs į konfederaciją, tęs to da. Chicago, 1 Ii Spauda "Lietu resu :
tas teiksis duoti žinią adresu:
Pranas Petraitis,
linus darbus greitojo seimu? O įstatymai draudė atimti vos”. 190S m.. 32 pusi
M. Jureviče,
883 Bank St., VVaterbury, Conn.
nuo žmonių tiesą rinkimo pasiuntinių paprastame seime!
650 — 1 Avė.,
Troy, N. Y.
Po ilgų diskusijų, birželyje 1/90 m., sutarta liko: proro- P. Lafargue, Labdarybe pir
gacija seimo su konfederacija ir sušaukimas seimelių ant miau / ir dabar. I erti M. X-as. Pajieškau Izidoriaus Jomanto, Pajieškau Stanislovo Kendorvi9 d. vasario 1791 m. aprinkimui naujo komplcto pasiunti Chicago, III. Turtu ir spauda gyvenusio New Yorke, iš Kauno čio, Kauno gub., Raseinių pav.;
gub., Telšių pav., Tirkšlių parap.,
turiu į jį labai svarbų reikalą. Jis
nių. Tokiu budu partija patrijotų išgelbėjo konfederatišką "Lietuvos”, 36 pusi.
ir draugo Jono Taurinskio, gy ve
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
seimą ir patikrino sau pervedimą valdžios reformų. O ta
nusio Philadelphijoje, teipgi Kau nią adresu:
reforma buvo reikalinga dėl svarbių politiškų atsitikimų.
no gub., Telšių pav., Tirkšlių pa
• C. Martfnkus,
Sądorininkas Maskolijos, ciesorius Juozas II mirė (20
rapijos ir draugo Pranciškaus Po- 2561 E. 27
St,
Cleveland, O.
vasario 1790 m.); jo brolis ir įpėdinis Leopoldas II rįžosi
diario, Kauno gub., Šiaulių pav.,
prasišalinti nuo karės su Turkais ir apsisergėti nuo Prūsų.
Vėkšnių parap., Miškelių kaimo.
Pajieškau savo draugo Kazi• AMERIKOS GĖRALAI.
Reichenbacho, prūsiškoje Silezijoje, liepos mėn. 1790 m.
Jie patys ar kas 1'2 GIS teiksis duoti

NAUJI RASTAI

APGARSINIMAI

Anglijai, nutarė konvenciją, kur ciesorius Leopoldas ketino
susiderinti su Turkija ir nebgclbėti Maskolijos; karalius-gi
Prūsų atsisakė nuo pretensijų įgyti naujas territorijas, tai
gi ir Gedaną su Torunium. Bet Reichenbacho sątaros apsilpnino traktatą prūsiškai lenkišką iš 29 d. kovo 1790 m.!
Ir jeigu dabar Prusai susitaikins su Maskolija, tai tas trak
tatas nebturės Lenkijai vertės, nes Lenkija nebteks pagelbos laike užpuolio maskolių! Taip-gi Lenkijai nesmagi
buvo sądora karaliaus švedų Gustavo III, sutarta su Mas
kolija rugpjutyj 1790 m. Varšavoje kilo nugąstis: patrijotai persitikrino, kad respubliką reikės ginti patiems, be
pagelbos kitų! Ta aplinkybė liepė paskubinti valdžios re
formas, kuri įstengtų patikrinti neprigulmybę ir čielybę vieš
patystės.
5 d. rugpjuties 1790 m. vyskupas Kamienieco, pirmi
ninkas Deputacijos pataisymui formos valdžios, įnešė Sei
man projektą kardinališkųjų įstatymų. Iš tų visų seimas
ypatingai atkreipė atydą į čielybę ir nepriklusnumo respu
blikos. Seimas nutarė: “Netiks jokiam seimui, ne-gi kam
nors pamainyti kokią nebūk dalį, o tuom labiaus atidalinti
nuo respublikos”. Taip-gi į kardinališkas tiesas įrašė nu
tarimą apie numetimą maskoliškpsios gvarantijos iš 1768
ir 1775 m. Tokiu budu karalius Prūsų neteko vilties iš
derinti nuo Lenkijos Gedaną ir Tortinių, o Maskolija vėl
tapo paerzinta atmetimu jos gvarantijos! Seimas taipgi
atmetė aprinkimą karalių, o įvesdino aprinkimą .šeimynų,
kurios turi apimti sostą pagal sukcessiją. Prieš tai prote
stavo Ščęsnas Potockis ir hetmanas Rzevuskis iš Viennos,
taip-gi pasiuntiniai Volynijos ir tūli iš rusiškų vaivadijų.
Tad patrijotai reikalavo, kad maršalkai. seimo užklaustų
tautos universalų, ar tauta nori liktis prie laisvos elekcijos,
ar prie sukcessijos aprinktos karališkos šeimynos? Maršai*
kas lietuviškos konfederacijos, Sapieha, tad įnešė projektą
paklausimo tautos, ar išvengimui bekaralmečio nesutiks ant
aprinkime įpėdinio sosto dar tebgyvuojant Stasiui Augu
stui? Tą įnešimą priėmus, perėjo antras, liepiantis marŠalkams seimo, idant universalu paragintų tautą aprinkti
įpėdinį sosto ypatoje saksiškojo elektoriaus.
)
*
•) Kiakimal, mat karaliau
*,
per UUtoa tytveika^ P
* itekm« aretimij raidžių ar par
tijų, atn<U laki nemaža
*
*.
araleia
Irtatymdavijai naauman
*
gereatuo įrakio, kaip dektižkg aotta pamainyti throniUni! O vienok Jau tuomet na be pirmu aykiu Suvienyto
*
ValatiJm AmeHko
*
*
rinko
prezidentą. *>• ypatt«n pralaimėjimų
Ten efekciioa gana ramiai įvyk
davo. Taigi reiklų butų aekti b
*at
ta Paveiadg. Bet Lenkam
*
ėjosi apie tai, kad pagal
voti *k
ledi
au
om
*,
vlr.patyz'^nJog Lenkija stumia žaliu pdnclpu
*
nę,v< Uncijos Francus!joje ir jog Jak^ntamo dvaaė nėra jukrėrta I

(Toliaus bus.)
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šita šalis atsižymi savo mėginiu
šaltų gėralų, ypatingai vasaros
metą. Veikmė jų yra ta pati, ką
ir panardinimas įšilusio žmogaus
į ledinio šalčio vandenį. Tai yra
didelė nesuomonė daryti tą su silp
nu skilviu, Sveikas protas pasakys mums, kad skilvys reikalauja
pagelbos ir stiprumo
*.
Kiekvienas
per vasaros karsčius turėtų vartoti
Trinerio Amerikonišką Eliksyrą
Karčiojo Vyno, puikų ir pilnai at
sakantį stipralą gromuliojimo or
ganų. Jis užlaikys tave pilnoje
skeikatoje ir neduos tau pastoti
auka pavojingų ligų pilvo ir vidu
rių. Jis duos tau sveikatą, norą
valgyti gerą gromulio;’imą, jis užlaikis tavo kūną stiprum, tavo išveizdą prigimta. Vartok I j į visose
negalėse pilvo ir vidurių. Gauna
mas aptiekose. Juozapas Trineris,
616-622 So. Ashland Avė., Chica
go, III.

miero škindario, 4 metai kaip
Amerikoje, prieš išvažiavimą gy
veno Platonių sod., Joniškio pa
rapijoj, Kauno gub. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:
Pajieškau apsivedimui merginos
Pranas Narvydas,
arba našlės be vaikų nuo 30 iki
New York.
453 W. 57 St.,
35 metų amžiaus. Esiu našlys,
vaikų neturiu. Artesnėms žinioms
PINIGAI.
meldžiu atsišaukti adresu:
Motiejui Vogoniui yra ant ran
M. Gustaitis,
37 Berlin St.,
Chicago, III kų jo brolio Vincento Vogonio.
Jis pats ar kas kitas teiksis atsi
*
tuojaus paduotu adresu:
Pajieškau apsivedimui vyro nuo šaukti
Vincentas Vogonis,
33 iki 36 metų amžiaus; esiu do
1227
S.
2nd St. Philadelphia, Pa.
ra, galiu pati parašyti ir vyrą no
rėčiau pamokintą gauti; turiu
daiktus, kurių nenorėčiau už nie
kus atiduoti kam. Adresas mano:
M. B., 1522 Pennsylvania Avė.,
Springfield, III.
žinią adresu:
Antanas Sudintas,
46 Huntington St.,
Somerville,
Mass.

Pajieškau savo brolio Petro
Rupeikos, Kauno gub., Telšių pav.,
Plungės vol., 6 metai kaip Ame
rikoje, regis pirmiau gyveno apie
Scrantoną, Pa. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Tadas Rupeika,
Joliet, III.
ATIDAI “BIRUTES” DR-STES 306 Ottis Avė.,
CHORO.
Pajieškau savo brolio Jono V
*
Kadangi musų garbus artistas
ir mokytojas, p. M. Petrauskas iš siliaucko, daugiau kaip 10 metų
važiuoja visai netikėtai umu lai kaip iš Lietuvos, pirmiau buvo
ku Europon, tai tokiu budu ma Brazilijoje, o paskui girdėjau at
lonės visas choras susirinkti suba- vyko į Su v. Valstijas Amerikos;
tos vakare, 18 d. liepos 7:30 vai., paeina iš Kauno gub., Telšių pav.,
Fellowship House svetainėje, 869 Varnių vol., Gelsodžio kaimo. Jis
— 33rd Place. Reikalinga aptart pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
daug svarbių ir netikėtų reikalų. adresu:
Mikas Vasiliauckas,
J. Ilgaudas, pirm.
718 Market St., VVaukegan, III.
KELIONfl PAS EŽERĄ ERIE.
Pajieškau savo giminaičio Pet
Pittstono, Pa. 6 draugystės: Sv.
ro
Aiduko Kauno gub., G”*Mhų
Kazimiero.
Sv.
JuozaJurgio, Šv.

DraugysčiŲreikalai.

Ant Pardavimo

DU PUIKUS FLATAI ANT
RANDUS “LIETUVOS” RE
DAKCIJOS NAMUOSE, e
Du puikus, po 7 ruimus, flatai
ant išranda vojimo “Lietuvos”
redakcijos namuose. Situose Ba
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti ui
juos pusę viso flato rando
.
*
To
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
drąsiai nusisamdyti visą flatą,
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
mus parsamdyti daktarui ant
ofiso, kuris užmokės pusę flato
randos.
Flatai puikus, štymu
apšildomi, elektriką ir gazu ap
šviečiami, visada yra šiltas ir
šaltas vanduo ir tt

Ant rėndos didelė krautuvė ir
trys kambariai, kampas i6to» ir
Nutt gat., tinkama valgyklai, J.
F. Stepina, 532 W. i8th St. arti
Blue Island Avė.

LIETUVAI

——I II » . — S .SS- .

i

tai yra daroma, surinkta uždavluh

Tiktai $aoaoo įmokant rtupirkb.
puikią keturiais kambariais grįčia
ant pietvakarinio kampo Sacrameifto Avė. ir 37 PI., augštas ponamis, gerame stovyje.
Plotis
41 per 125 pėdas.. Kaina, jei pirk
ti šią savaitę, tik $1050.00. \ erta
$1800.00.
Atsižinok ant vietos.
John P. Fooster & Co., 151 La
Šalie St.

aplinkui keliai. Wild Rose yr; >u skaičiais visokio didumo. Para
lenkų bažnyčia, į kurią priguli ne
yta Pr. Mašioto.
Pusi. 68.
Kai
................ 20c
1000 šeimynų. Kaina su visai, '
farmų padarais ir gyvuliais $4000
Astronomija,
parašė
pagal
KKaina tiktai už žemę ir trobas, b< llamarijoną ir Lockyerą, A. Aga
Telpa:
Dangaus
api valga,
gyvulių ir mašinų.............. $3000. ras.
ivalgždynal, žvaigždžių

kelionė

per

160 akrų Adams Co., Wis., 4 visata. Saulė, Planėtos, Komėtos.
mylios nuo miestelio Killboum krintančios žvaigždės, žėmės padėji
City. 2 mylios nuo VVisconsin mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės
įstatymai.
Su daugeliu paveikslė
River. Žemė neišdirbta. Kaina lių. Pusi. 62. Kaina .............. «°cpo $20 už akrą, arba 160 akrų
Auka, apysaka pavalyta M. Lastau
Parsiduoda pigia kaina naminiai kaštuos .............................. $3.200.
skienės, 11 žmonių gyvenimo: naudin
rakandai, mažai tevartoti. Artes
136 akrai Juneau Co., Wis., arti ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72.
nėms žinioms reikia kreiptis ad
Kaina ............................................. 20*resu: K. Skodis, 154 Canalport lenkiškos bažnyčios. 7 ir I—2
Ar geras katalikas gali būti aocljamylios nuo miestelio Mouston,
Avė., Chicago, III.
Wis. 80 akrų ariamos, likusi ga llatu? Knygelė silkina kaip Lietuvos
kunigai užslpuldinėja ant soc. bažny
Pigiai ant pardavimo dviem nyklos. Gera žemė ir visoki ja čiose per pamokslus, laikraščius ir tt.
augštais mūrinis namas, kuriame vai yra sėjami ir gražiai auga. Pusi 15. Kaina ................................. 5®yra viešnamis, saliunas ir salė. Geri keliai ir visur aplink gyvena Boleslovas arba tolesnis Genovaitės
Visos reikalingos gyvenimas. Morališkas pasakojimas
Puį^i vieta ir puikus įtaisymas. mos farmos.
farmai
trobos
ir
mašinos, teipogi žmonėms. Pusi. 86. Kaina ....<., 20c.
Vieta vidunje miesto; yra lietu
viškose rankose nuo 25 mėty. ir gyvuliai yra parduodama drau Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras
Kaina $25.000, pinigais reikia apie ge su farma. Arti trobos bėgan A. V. Pusi. ‘16. Kaina........................ 5c.
$15.00, nes lykis gali pasilikti ant tis upelis. Kaina tos farmos su
Apgynimas. Apysaka
hypotekos.
Atsišaukti pas .Paul gyvuliais ir visais padarais $5.000. iš Censtachavos
laikų švedų karės iš Henriko
Išlvgos
:
$3.000
iš
kalno,
lykis
ant
J. Schinidt, Attorney, \Vilkes BarSlnklevičiaus
apysakos
"Tvanas"
išmokėjimo su 5 nuošimčiu.
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
re, Pa., Laning Building.

■

lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

LOTAS LABAI PIGIAI.
Parsiduoda lotas už $500 leng
vomis, mėnesinėmis ismokestimis,
po $10 per mėnesį, geroje vietoje
terp 34 ir 35 gat- Prie Emerald
avė., 25 pėdų per 125. Gatvė as
faltuota. Savininkė našlė, gyvena
kitame mieste ir dėlto nori par
duoti. Pasinaudokite iš tokios pui
kios progos. Artesnėms žinioms
reikia kreiptis pas A. Olszewskį,
3252 S. Halsted St.
•

K

L

Reikalavimai.

Reikalauja 300 lietuvių darbams
pietuose; geros algos, stovus dar
bas. Turi apsiimti apsigyventi ant
visados; atsišaukimai priimami iš
visų kraštų šalies; atsišaukti rei
kia tik per laišką j The Texas Co.,
45 La Šalie st., Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
Knygų ir popierų pirkėjams ir
perkupciams. duodame žinot, kad
męs viską išparduodame už mažes
nę pusę kainos: knygas iš musų
Kataliogo imant kiek vienas gaus
už pusę kainos, 100 popierų gromatoms 28 rųšių už 65c. Perkupčiams knygas., atiduosime kone už
4-tą dalį, popierų 1000 už $5.00.
Teipgi parduodame I Brukuojamą
presą “Gordon” 9x13 ir su Išta
romis, jeigu reikalausite, pigia kai
na. Kataliogą ir artesnes žines
sulyg pigumo kainų prisiusime
kiekvienam prisiuntusiam 4c. krasos lėšoms. Abrozeliai ir atidaro
mi altorėliai labai .pigiai. Adre
sas: M. Zukaitis, 227 E. Main St.,
New Britain, Conn.

DABAR GERIAUSIAS LAI
KAS PIRKTI FARMOS.
Dabar yra geriausias laikas
pirkti farmos, x kuomet visoki ja
vai lauukose auga. Tiktai dabar
gali pažinti kur yra geraj 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 Wisconsine
jau pabrango ant $3.00 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 “Žinyčios” laukų męs
turime ant pardavimo šias išdirb
tas farmas:
Juenau Co. Wisconsin išdirbta
farma 40 akrų, 30 akrų išdirbtos
įemės, 10 gi akrų dykos tinka
mos ganyklai, gera nauja stuba,
mažas tvartelis ir šulinys. Kai
na ......................
$600.00

Lake Co. Michigan, 40 akrų,
visa išdirbta, su 'trobomis, šuliniu
ir sodu. Kaina.............. $700.00
Tai yra kaina šių dviejų farmų. Kas jas pirks šį mėnesį, gaus
jas pigiai.
80 akrų Clark Co., Wis.,
.Woodville Township, 3 mylios
nuo miestelio Colombia, 8 mylios
nuo miestelio Neillsville. 20 akrų
dirbamos, o likusi kelmynė. Rųšis žemės smiltis su moliu, kal
nuota. Ant tos farmos stovi tro
ba, staldas Ir vištinykas. Kaina
už grynus pinigus $800. Ant istnokesčio ...................... $1200.00
8e akrų Waushara Co., Wis.,
• ir 1—2 mylios nuo miestelio
Wild Rose, 60 akrų ariamos, 20
ganykla. Visos reikalingos
s, mašinos, gyvuliai, ir kiti
padarai. Žemė gera, geri

100 akrų Juneau Co., Wis.,
Dėl Tėvynės. Parašė Aatrijos Raga
arti miestelio Mouston, \Vis. 28
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
akrai dirbamos, likusiejie 78 akrai žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
|k> giria. Trobos ir gyvuliai. Kai
na su gyvuliais.................. $3.600,
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka
be gyvulių .......................... $3.00. iš Kristaus laikų pagal VVallace’o
320 akrų Jasper Co., Ind.
mylios nuo miestelio Kaiman, vi
sa išdirbta. Puikios trobos, vir
sos reikalingos mašinos, didelis
sodas. Kaina .............. $20.000.

Taigi kaip matote męs 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. Olsze\vski,
3252 S. Halsted st., Chicago, III?
-4
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FARMOS!
Jei nori geros žemės farmai,
gęroje, vietoje, terp savo žmonių,
arti miesto, arti bažnyčios, arti
gerų geležinkelių ir kelių, tai
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” te
mes, Clark Co. \Vis., o rasi tą
ko,.jau seniai jieškai. Daugybė
žmonių 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. Adresuokie:
“Žinyčia” A. Olszewski Mgr.
3252 S. Halsted St., Chicago, I1L
FARMOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių
kolionijoje randasi dar daugybė
farmų pardavimui. Daug musų
brolių jau čia apsigyvenusių ir
gerai besilaikančių.
Norėtume
daugiau savo tautiečių turėti šalę
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
nias gausite pas George Kleek,
Poolville, N. Y. Įdėkite, už 2c.
krasos ženkleli atsakymui.

Naujos Knygos gaudamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alluma Ir kito* pasako*, Guy de
Maupassant’o, vertė J. Lauki*. Bi
toj knygelėje telpa šio* pasakos:
Alluma, Netikri brangiejie akmenys,
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas
padūkėlio, » Mėnesienoje,
Valdulys,
Užžėlusioj
padangėj,
Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėvas ir aunu* ir Rože,
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de
Maupassant yra vienas ii geriausių
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.
Angliško* Kalbos Vadovėlis. Tiems,
kurie nori trumpu laiku pramokti
angliškai susikalbėti kasdieniniuose
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra Jau gaunama, ir kiekvienas
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas
nemoka anglišką kalbą, tai dabar
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90.
Kaina ............................................. 25c.

veikalą "Ben-Hur", ii lenkų kalbos
vertė Karolis Vairas.
Pusi. 210.
Kaina .............................................
Difteritas, Paraiė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi.
7. Kaina............................................... 5«
Edgaras arba nuo ateizmo prie
pilnos teisybės. Pagal L. Hammersteiną paraiė Kun. Dr. Yuodyilus.
Visas raitas perstatytas formoje
ginčų arba disputų terp protestonlškos ■ Ir katalikiškos UI les, kaipo
jos viena kitai yra priešingos ir tt.
Pusi. 214, Kaina ...................... 75c.

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė
Juozapas Garbačauskts. Pusi. 77 Kai
na .................................................... 11 -35
Gerai atlikta Išpažintis.
1* italų
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi 55,
Kaina ............................................. 15c.
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rąžė Dr. J. Kulis, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrloliogijos. Pusi.
12 Kaina ......................................... 10c-

J

I ■■

me? Ko nRmf?1 reikia? Ką privalė
ae daryti, kad vištoms mums būti,
jerai, kaipo vadams vienos, bendro,
nųsų motinos » i'ėvynės'? Pusi. 20
Kaina ...............
10c.

Jektra, Pritraukimas ir atstūmimas
Valkai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver
’rlglmtinė Elektra, Budas elektrom tė J. V: Telpa čia šios apysakos:
šsiplatlnimo ant daiktų, elektros kt 1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge,
blrkltis Ir tt.
Yra labai naudinga Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai vienam. Pusi. 48, Kaina ........... 15c.
visokiems amatininlnkams. Pusi. 100.
Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis Kaina ............................................. 40c.
Vikrus Vaikinas.. Apysaka 1* norIš senobiško lietinių gyvenimo. Pen
vogų gyvenimo, sekant Bjersoną.
k tuose veiksmuose,
(Turinis pagal
Papasakojimai lė Prancūzų rsvollu- Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
Lermontovo, puėmą
“Lietuvaitė"). cljoc. "Ateities" išleidimas Nr. 2. žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
Parašė Josite Raįis. Pusi. 24. Kai Pusi. 73, Kaina ............................. 15c.
na .................................................... 20c.
Vincas Btoni*. Apysaka iš žmonių
Parmazonas arba Dievo Rūstybės gyvenimo, Parašyta Batrijos Raga
Lietuviai} ar gerais keliais žangie Baisumas, Parašė Bventmikis II lei nos. Pusi. 143, Kaina .................. 36c.
ms prieky n?
Nuoširdus atsiliepi dimas. Labai akyva ir kožnam nau
mas j lietuviškąją visuomenę D-ro dinga perskaityti šita kūy*elė. Pusi.
Volungė Ir vieversėlis. Eilė* MarJono šliupo. Arba sutrauka kalbų, 40, Kaina ......................................... 10c. gallo, yra daug įvairių eill;. Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
Pusi.
170,
Kai
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėliai f.ekliamacijoms.
džio 1906, Union City, Conn., 26
gruodžio 1906, Bdvrardsvllle. Pa., 81 apie lietuvių žmonių pasninkus, yra na ..................................................... 60c.
straipsnių
gruodžio 1906 Ir Scranton, Pa. vasa ištraukos kelių rašytų
Užkapotas žvirblys. Apysaka V. J.
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuo*
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.
Nemlrovlč — Dančenko.
Pusi. 24,
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.
Kaina .............
10c.
Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
Polacy I Lltwlnl. Od R. 1228 do
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir 1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
žibutė arba pirmiejle pavasario žie
taisyti visokius puikius valgius su lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas bergis. Pusi. 75. Kaina.................... 30c. eilių parašytų vieno Iš gabiausių
ninku; kaip daryti skanius ir nebran
eilfų rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo
Revoliucijos Dainos.
Surankiotos tika šią knygelę augščlaus iškėlė,
Aldonė V. Pusi. 256, Kaina ...... 80c. iš visu*' ir atspausto* knygelėje, 30 negu kokias kita* eilės. Pusi. 15,
5c.
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga Kaina ..........................................
Lietuvos virėja. Parakė V. A. L. dynės, visiems iki šiol pageidauja
Žmonių Savivalda Naujoje Zelan
Zavadskienė. Seniai geidavo musų mos, dabar galima pas mus gau
dijoje. N. Cumakov’o. Įš rusų kalbos
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
ti .............
15c
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.
li pasinaudoti, telpa Čia šimtai įvai
rių
nurodymų pataisymui
valgių.
Rankų lašeliai Ir Parinktieji* žais
žodynas lietuviškai - angliškos kal
Pus). 555. Kaina ...................... 81-25
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382,
Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių vakarais liuoso laiko; šitoje knygo iki šiol turėjome tik su apdarais po
paveikslais ir šeinlapių.
Lietuvos Įėję telpa paveikslėliai, kokius su >2.00, dabar kas nori pigiau* nusi
Rašliavos apžvalgai. Parakė Mairo rankų šašeliu galima parodyti ir tam pirkti, tai popleros viršais, kaina 81.00
nis (8. M-lis). Trečių kartų atspau tinkami apskaitymai.
Puslapių 32.
sta ir pertaisyta. Pusi. 259.
Kai Kaina ...........................................*. 10c.
Žodynas Lenkiškai-Lietuviškai-Ru
na ................... t............................... 75c.
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
Ratelių spėjimai. Tra linksmiausi* braziejaus Laikraščio redaktoriau*
Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien. šaižia* (zabova) šelmyLlškuose susi "BvieenM. Pusi. 552 Kaina .... 82-80
Parašė D. Spėjika*.
Parakė J. šliupas M. D. Antras to rinkimuose.
2e *to*unk6w lltewsko-polskich, Gl<r
mas.
Bitas 2-ras tomas apglėbia Puslapių 16. Kaina .................. 10c.
sy Lltwin6w. Audlatur et altera pars
Lietuvių tautos veikalus nuo XIll-jo
Išleista rupesčia J. K. rybotame skait
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi.
Ralsta* <— Th* Jungi*.
Parašė
563. Kaina ................................. 81.50 Ųpton Sinclair. Lietuvių kalbon ver liu je egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina .............
81.50
sta iš angliškos, išleido Jonas Nau
Lltvomsnal Drama keturiuose velk, jokas.
Apysaka paimta iš lietuvių , Užsiprašydami virš minėtų knyge
amuose.
Paraiė Dvi Moterį.
At gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais lių, adresuokite:
spausdinta Ik "Varpo".
Pusi. 58. iš Chicago* skerdyklų; naudingą ir
A. OLSZEVVSKI,
Kaina ............................................. 20c. (domi knyga perskaityti kiekvienam.
PusUpių 355. Kaina i............ 81.00 3252 S. Kalstei Si., Chicago, III
Ligonių Draugas, Homeopatikkssls.
Ravollucljoe žmonėa, parašė A.
pagal Dr. med. G. Puimano. Vertė ik
latvikko 8. t. Pusi. 22. Kaina .... 10c. Niemojevrskl, vertė K. Puida. Tel “LIETUVOS ŪKININKAS”.
pa čia devynlo* gražios apysakaitės
Laikraštis skiriamas darbo žmo
Lltwinl w Lltwie. Otton Zasrisza. iš gyvenimo lenkų, ypatingai Iš at
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi sitikimų Varšavoje laikuose ru*ų ka nėms, eina kartą per savaitę iš
53. Kaina ............................................25c. rės su japonais ir įvykusios po jai ’ Vilniaus, Lietuvoje.
Ii
f
•
pairtu v ė* rusų viešpatystėje. Kny
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
Liūdna Pasaka. Parakė J. B nas gelė įdomi kiekvienam. Puslapių 76.
apie
įžymiausius
Lietuvos
reikaTu manęs ųtųlabteėje neapleidi. nu Kaina ............................................... ,20c.
l lūs, apie žemės valdymą, apie vals
liūdusį palinksksmini. nuvargusiam
rankų paduoėl.... Dėkingas už atsi
laisvę
Rugėtasal Pienas, Įrankis liaudies čius, mokyklas ir žmonių
dėjimų ir širdį gerų, ak Tau nors
sveikatos užlaikymui, vertė D ras A. apie vyriausybės darbus ir politi
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!..,. V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
Jeigu patiks Tau Ir gyvas busiu. — vartojamas rugštasai pienas kaipo vai ką ir tt.
Ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
stas nuo įvairių ligų. Pusi. 22, Kai Lietuvoje metams ................. $1-75
deda raktininkas, kurs ii bado be
na ...............
5c. Amerikoje metams ............... $2.50
laiko atsiskyrė Ii šios pasaulės
Užsimokantiems už metus iš kai
Pusi. 31. Kaina .......................
10c.
Sceniški*ji*
vaizdeliai.
Parašė
lio,
duodu Vilniaus Kalendorių
Vaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj
Moteris Ir joe vieta žmonjjoje. Pa sekanti veikalai: 1 ) Nepadėjus — 1908 m. dovanų.
rašė J. Laukia. Bita knygelė yra la nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
Ant pamatymo vienas num. 5c.
bal akyva perskaityti moterį ■» Ir dija, 2) Negryna aanžlnė. Monolo
1
Pinigus
siųskite atstovui Ameri
vyrams. Anot autoriaus; "Teisybė gas, 3) Paskutinį Ksrtą, Monologas.
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne 4) Tlktsl niekam nesakyk! Scena koje po adresu:
mrtome joe tik dėl Jo* prastumo“. Iš 8 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
M. J. Damijonaitis,
Kalbėtojai daug atras aau medžiagos niškas vsizdells. 6) Lietuvių pavssa'3252
So.
Halsted str., Chicago, III.
Joje. PuaL 47. Kaina ........ 15c. ris — Eilės. Pusi. 98 Kslns .. 35c.

Istorljos-Pasakos, Aprašyme telpa
Iš Lietuvos istorijos: 1) Lietuvėdidvyris. 2) žemalčlal-drąsuollal. 3)
Pilėnų apgyvenlmas. 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyri*.
6) Mušis ties žaliaglriu. 7) Lenkų
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė. 9) Birut*. gražioji vai
dilaitė. 10) Keistutis, žemaičių ap
Mokykla Ir Joe uidavinlny*. Pa-,
gynėjas. Puslapių 54.
Kaina . 15c. rašė Alfa.
Aprašo apie mokyklas
Prancūzijos. Vokietijos ir kitų vieš
Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka patysčlų. potam kokia mokykla mum*
reivi*. Tikras atsitikimas iš karės reikalinga, ko męs turime tiesą duo
japonų su cbinais. Iš vokiečių kal mokyklos tikėti*. Ir koks, apskritai
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina . .5c. imant, mokyklos uždavinys. Puslapių
25c.
Japonų Pasakos.. Pagal rusišką 69. Kaina .................
vertimą sutaisė 8. Vaitiekupiunas.
Męs Ir Lietuvos soči jaldsmok ra
telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi.
21, Kaina ......................................... 5c. tai. I. Musų artimiausias tikslas ir
kelia*. 11. Lietuvos sočijaldemokra
Jonukas Muzikantas. Parašyt* Hen tai ir kultūra. III, Lietuvos soči jai
riko Sinklevič'io, vertė Adl. V. Ir demokratai Ir tauta. Parašė Juras.
Juro* Švyturio sargas, vertė J. Mar- Pusi. 16. Kaina .......................... 5c.
gevlčlus. Pusi. 39. Kaina... .. .10c.
Karė.. Ar Ji žmonijai reikalinga?
Monlnlnkas arba Maglkas.
Pa
Parašė Keroėža. 61 knygelė aprašo gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel
kiek nuostolio iš karės žmonėms ir pa visoki magiški pavelkšlėlial Ir
kas į ją žmoniją stumia. Puslapių
kaip padaryti visokia* Itnkas. Pus
47. Kaina ..................................... 15c.
lapių 32. Kaina .......................... 15c.

Koka privalo būti valkų auginimas
Malūnas.
Apysaka; Ii rusų kal
ir auklėjimas?
Ranklus raštų, pa
rašytų Dr. Bliupo. Kožnam žingeidi bos vertė Pranas 811*. Puslapių 23.
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė Kaina ............................................. 10c.
vam* auginantiems vaikus, susipa
Marija musų Viltis arba Ivsnč.
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na .................................................... 25c. Marijos stebuklai. Ii šv. Alfonso de’
Llgori raštų surankioja J. Baltrušaitis.
Kaip žmonės au ponai* kovojo? Pusi. 63, Kaina.............................. 15c.
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
A. J-tls. Pusi. 34. Kaina.......... 10c. Paraiė Smalstys-Smotakt*.
Kamajų
Vaidintojų Buteliui paskiria Autorius.
Klikellal. Apysaka vaikams. Pa Pusi. 20. Kaina .......................... 10c.
gal Kukllną, paraiė A. Agaras.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),
Nuolatinė
karlumnė Ir milicija.
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš Pusi. 17, Kaina .................................. 5c.
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai
maloni džiaugtis. Pusi. 82 .... 10c
Oras, Vanduo, tvistą Ir Bliumą.
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė
Klebono Karčiam*. Atsitikimas iš Bernas. Visiems suprantamai apra
neseno* Biaulių praeitie*.
Parašė šyta ypatybės chemiško ir fiziško
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c. proceso, aiškesniam parodymui yra
daugelis tam tikrų, paveikslėlių Pusi.
Kišenini* Ruslšksl-Lietuvišks* žody 138. Kaina
............ .........
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 KaiPasakos, Prityrimai Ir Veselljos su
na . ................................................... 40c. dainomis.
Suderinimais
parašyta
kun. K. Aleknos. Yra Ui nekurtos
Kaip kunigas virto socljsldsmokrapasakos, nuotlkiai, žaislai, giesmės,
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
veselijos, najivlškal Išpasakotos, vis
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142.
šė Bermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.
Kaina ............................................. 35c.

Koks mum* rslkallngae "Vaiskas’’
Vertė ii. Pusi. 15, Kaina ................ 5c.

Pletro C a ruso, Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida
Komunistų Manifestas. Prakalbos Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško atsitikimas. Puąl. 32 Kaina .... 10c.
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
Pilėnų kunlgalkAls. r Tragedija V
sipažinti su socljallstų tėvų Markso
ir Engelso teorija link Soc. partijos veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
lai perskaito šitą knygelę. pu*l. 52 skio apysaka "Kunigas". Parašė M.
Kalna ............................................... 20a Šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c.

Bisurėe Ksržyglal. keturių veiksmų
tragedija H. Ibeeno. Iš rusų, lenkų
Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida.
Veikimas atsibūva Norvegijos Biaurėje. Ksraiiaus Kariko Kruvinojo Klr
vlo laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
Sparnai, Drama III Juose aktuose.
Parašė V. Šiaulėniškis; yra geras
su naujomis Idėjomis perstatymas.
Pusi 44 Kaina ...........................
30c.
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
komedija. Parašė P. Bayard su kaikuriomis permainomis iš lenkų kal
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 Kai
na ...................
13c.

Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas.
Parašė Terezija
Btereosaopas arba Talezkopas yra tai
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bąl
prleta'sa
arba žiūronas su padidinan
trūa Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
čiai*) stiklais, per kuriuos kad žiūrai
ėvsntaa Petras Ryme. Apysaka iš ant abrozėiio, abrozėlls parirota Į nakrikščionių persekiojimo Nerono lai turališką paveikslą, kuriame matai die
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke tas grupes žmonių, trlobų, visą mie
vičtaus apysakos "Quo Vadi*" H. Si., stą. plačius laukus, miškus, daržus ir
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
na ..................................................... 40c- toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia į natų
Svarbu* Klausimas. Ar yra Dievas? rallšką ėsybę, padidina j| atsklrsto
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik žmogų nuo žmogaus Ir išrodo jau n*
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. paveikslu, bet tikru atsitikimu.
71 Kaina ......................................... 20cMęs turime dabar ant pardavimo gra
žiausiu* stereoskopiškus paveikslus,
kaip matot* žemiau surašytum.
šventoji Istorija iemesniamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė
kun. J. Buster T. D Vertė Ad. Vėgėlė.
BERIJA L
Pusi. 88. Kaina .............................. 15c. Susideda Iš 12 Btereoskoplškų paveik
slėlių pundslyje- Prekė 50c. už
pundelį.
-i Į
ėv. Pranciškaus IŠ Aaayžlaua gyve
Štai
ką
juose
gali
pamatyti:
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai 1 Stebėtini griovai Yellovr-Ston* Par
ka
na ....................................
15c.
2 Kvletklnė paroda, mieste Barstogos, N. T.
Trumputė Lietuvos Istorija. Antras 8 Bowery gatvė Nevr Torke.
pataisytas išlepimas. Knygelė gera 4 Didysis vandens puolimas, Tellowpradinėms lietuvių mokykloms Pusi.
stone Parke.
79, Kaina ..................................... 20c. 5 Typiška tabako farma, Kuboje.
6 Budo butas mieste Honolulu, ant sa
Trįe Mylimos. Komedija trijuose
los Hawall.
aktuose.
Parašė žemaitė. Pusi. 44
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant FL
Kaina . ............................................ 25c.
• lipinu salų.
Tautiškos
Politiko*
knygynėlis. 8 Bnn Jose ga^ė, mieste San Juan,
Porto Rlco.
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
9 Puikiausia pilie mieste Rhelnsteln,
vimas, persekiojimas ypatos laisvės,
Prosuose.
draugijų ir sunlrinklmų, laisvės žo
10 Puikiausia* Žurandelis Salone de
džio ir sąžinės, ir kame išganymas?
Jenets, mieste Vienoje.
Pusi. 47, Kaina ............................. 10c. 11 Švento Mykolo paloclus, Peterbur
ge, Rosijoje.
Teismas, Parašė V. Reymont, iš 13 Švento Petro bažnyčia Ir pliacius
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
Ryma
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
22 Kaina ......................................... 1®c«
BERIJA II.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas, 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė J ūdos nak
tis ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir
pamokinančios iš gyvenimo apysa
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Ponaiti*. Apysaka II anglų vaikų
kos verta kiekvienam perskaityti. Erkman-Batrianą, sutaisė 8. M. P*, gyvenimo. Parašė Uida. Graši apy
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c. veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.
Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A.
Pusi. 27. Kaina .......................... 10c. Leontjev’o.
Iš rusų kalbos vertė
Ar bu* geriau*, kad socijalistai kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.
Alfa. Pusi. 82, Kaina .'............... 10c.
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
Popullarlikas Rankvedl* Fiziko*.
Laisva Valandėlė, Broliams dova
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. Parašė P. Neris. Knygelė susideda
Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
L ■kyrtus: Svarybė,
Telpa žios eilės: Dainius. — Pieva. II 5 skyrių:
PI Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų
tyk šitą knygelę. Pusi. 83............ 10c.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra Pajlega, Svarumas, svarstyklės ir tt lygybę, kurių linkui eina žmonija
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas. II skyrius: Bliumą, Gasų llaiskėtiAritmetikos uždavlnynaa. Vadovė — žemė. — Saulelė. — žmogus. __ mas, Tiritumo atsimainymas, Termo šaukdama “laisvės ir lygybės”. Pusi.
B©li* aritmetikos pradžiai; antroji da Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- metrai, Bliumo* jausmas, Baltis ir 19, Kaina ....................................
lis.
tt
UI
skyrius:
Balsas,
Balso
grei

što Šešupė* kranto. Pusi. 32. KaL
Tikri Ir netikri Bventlejls. paveik
Bita knygutė — antroji Ir paskuti na .................................................... 10c. tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa slėliai iė gyvenimo kanklatlnlų ir
tybės.
IV skyriaa: Bvieaa, Šviesos
nė da?• ■ uždari nyno, paskirto arlt
Lietuva ir Jos reikalai. Tautiškas Baltiniai, Šviesos greitumas, Šviesos ki-ntlntojų. išleista Buslv. Lietuvių
metikes?
agi; čionai, kaip papraLietuvos Katalrismas Km maa
4A 5 'Ms. JL skyrius: Ląi*v>manių. Pusi. 61^ Kaina 15*.

...

Stereoskopal arba Teleskopai.

6 Kupčiška gatvė, Oblspo, mieste H>»
vanos, Kuboje.
7 Ūkininko namai, Kuboj*.
8 (plukdymas galvijų mieste Manllė^
ant Filipinų salų.
9 Geležinkeli* ant salos Hasrall

18 Gatvė nuėsto Mani lės, ant salo* Fb
lipinu.
11 Kapeli ja "Sousa” ant Paryžiaus pa
rodos, Francuzljoje.

U Paimu daržas mieste Frankfort,
< Prosuose.
13 Mergino* parduoda kvietkas mla
ste Kopenhagen, Danijoj.

14 Puikiausias kvietkų darželis, nd»
•U Monta Carla
15 Rustoenval vandens puolimas, Nor>
mijoj.

16 Opera a venų* gatvė, Paryžiuj*
Prancūzijoj.
17 Moterų duelės su kardai*
18 Moterys prie arbatos.
19 Motina kūdikį prausia.
•0 Kali labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos-

Ir keturi kitokį paveik«isn«t

BERIJA III.
Susideda iš 2o o>.crew»*oplškų paveik*
aiėltų ii K/ietau* gyvenimo.
kė 81*00 už bakaelį su 22 paveik*
slėliu.
Štai ką juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejaua Btab
nėlčje.
2 Trys Karaliai atlsnko gimusį Kri
stų ir dovanas jam kloja.
8 Kristus, dar kūdikiu būdama*, *m>
kiną daktaru* Jeruzoilau* bažny
čioje.
4 Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį J vyng.
5 Kristus ant kalno kalba priešais
6 Judošlus savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydams.
7 Bjuuzuls pagelbsti Kristui kryžių

nešu
8 ii renta Veronika apšluostė

9
10

11
r
12

13

14

veidų
IriztuL
Jizus ramina moteris, kad jo neverklųJėzus prie kalno Golgotos, nukryžiavojtmo vietos.
Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną JonuL
Skaito Kristifl myrio dekretą ant
ktlno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie krytinus.

36 Kristaus kūną ima nuo kryžiau*.
17 Kristų* keliasi iš grabo.

18 Knatus žengia į dangų.
19 Regykla šiądleninio BeUejtua.
bu ŽMUp
urvuo biaineie, kokortoje Knatus gimė.
21 Baznyč-a aprvUkuuo Sv. P. Marljoa,
22 Bažnyčia oudavota ant grabo Sv.
P. Marljoa.
23 Kaip šiądien išrodo Kristau* gra
bą*.
24 Kaip šląden Išrodo Kalvarija, kuė
Kristus mirė.
25 U y Ule po varau Jėzaus "Štai Žmo

«a«-

r < -

SERIJA fV.
Susideda •! 100 3tereoskopiškų paveik
slėlių bakselyje. Prekė |2JX) ES*
baks*l|.
flltoje serijoje yra 4 sykius tiek pavelk lėlių ką pirmutinėse serijose. Ir
Štai ką juose galite pamatyti;
101 Besiartinanti audra ant ežero Eriei
102 New York. Tavorų krovimas | di
delį oceaninį laivą.
103 Xew York. Pilies daržas (Casttl*
Garden).
104 Boston. Ežezas viešame da~ie.
105 Atlantic City. Nevr Jersey. Pama
ryj104 Niagara. Patkavlnl* vandenskrttys nuo orinės salos.
(Horse
Sboe Falls from Gost Island).
107 Chicago. Auditorium viešbuti* Ir
Michigan Avenue.
108 Kaskados Ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m.
109 Mdkl fndljonas namieje.
110 Moki indljonų gyvenimas.
111 Sloux Indljonų vadas, He-NoFrtli
112 Vartininkai (The Sentinels) 3,043
pėdų augščio, Yoeemlte, Cal.
113 Motina girių, 63 pėda* apėmio. To
semite Klonyj, Cal.
114 Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang
lijoj115 Airija. Killarney, pilis Ros*.
116 Įėjimas į Muckross K11 oš torių, Al-Ijoj117 Siaurinis miestas. Glbraltar.
U* Berlynas. Bondler lovį* far Kate
dra.
119 VokleUja. Griuvėsiai viduramžinė*.
pilie*.
Ž0 Vokietija. Laivas ap’e'.džlantis Ko
blenc’ą, ant Rhelno upė*.
121 Švedija. Stockholma* nuo vandene

pusės.

122 Stockholma*. Karališka* patoduo
123 Švedija. Ant kelio Į Odde.
134 Švedija. Lejono pilis, Geteborgo,
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo Chamoni*.
118 Thun, Šveicarijoj.
127 Žiuvinls kiemas, Alhambra, Graną.
da, Išpanljoj.
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francuzljoj.
129 TuUerinų darias, Paryžiuje, Fra®cljoj.
120 Palociai tautų ant upė* Selna’o^
Paryžiaus Paroda, 1900m. .
131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, Francljoj. •
132 de* Ckampe Klyseea, Paryžiuj
Francljoj.
133 Didžiosios operos paloclus, Pa
ryžiuje, Francljoj.
184 Tvlrtynė Šv. Jono ir Katedra,Mar>
eeiV.es, Francljoj.
185 Laivų užplaukė ir ežeras, Villetraache. Francljoj.
Susideda Iš 25 Btereoskoplškų paveik
slėlių bakselyje. Prekė 76a už 186 Carniche kelia* ir ežerėlis Viliąfranche, Francljoj.
bakselį.
187 Pajūrini* kraštas Casino, Monte
štai ką juose gali pamatyti:
Carlo.
1 Gražiausias vandens puolimas, Ha
188 Vatikano daržas ir Šv. Petro lot
vana Glen, N. T.
tedra, Ryme, Italijoj.
I Grandžių sodas, Floridoje.
139
Ryma*
žiūrint nuo bokšto Šv. P»
1 Didžiausia* pačto budink**, Nevr
tro katedros.
Tarka.
< Stebėtinas vandens puolimą*, Nla- 140 Didžioji galerija Colona palociuje^
Ryme, Italijoj.
gare Falls, Nevr York,
8 Puikiausia svetainė United State* 141 Skliautas Settialo Severo, Kym^

Hottlyje, mieste Saratogoe. N. J.
■?^

Italijoj

*43 Koloseuma*. Ryme, Italijoj.
143 Neseniai atkasta* palociu*, Poon*
pejo, Italijoj.
144 Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj.
146 Kelia* flv. Juosapo, Venecijoj, Ita

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

lijoj.
144 Šėrimai karvelių ant piečiau* Ban |
Marco, Venecijoj.
147 Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj,
Italijoj.
148 Malu:metanų bažnyčia Omare.
149 Oceamnis pa kraitis, parodanti* kelio užuolanką, Algierė.
160 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
Kaire, Egipte.
1*1 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamos K1

Eik pas Žinovus Specialistus
Męs užtikriname, kad išlydysime

Teisingas gydymą*

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. State St CHICAGO,ILL.

Ligotus - Silpnus
Nerviškus Vyrus.

arti Harrison fstvts

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai PathologIJo*
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinėk pradžią ir ilsi vystymą
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo,
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumus.

1*1 Mahometonų bažnyčia Sultono Ka
sau, žiūrint, nuo Ctadelio sienų.
Kairo, Egipte.
1*3 Pyramldoa ir Arabų villja, žiūrint
nuo Ghiaeh kelio, Kaire, Egiptą
154 Arabija.
Darias
Išdžluvuotame

Tyriaik įtekiną ligos Ir paleistuvystša,
perstatytas gyv didutn figarose, sveikuose
ir ligotuose psdCjimuose. Lavus išrodinštojas
atsakinėja visokius klausimus. Didinusia pro
ga tavo gyvenimą.
INŽENGA DYKAI!

155 (ėjimas į paloclų. Slngapore, Indi
joj1M Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
167 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa• pore, Indijoj.
168 Policijos stacija Hong Konge, Chlnljoj.
1*9 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.

vMnrMktiul.

Itgydoasa graitsl, garsi Ir tikrai

344 S. State St.

Chicago, III

1 YV

Lytišką gyslaplerą, Strikturą,
' '* '■
Užnuodljimų kraujo, Užkrečiama* ligas,
Lytiškąsias ligas,
Nuoplud| sėklos.

spiri v.ikm4

Ngs neskaitoma nieko aš pasiklausimą ar patarimą. Taipogi gali pamatyti *avo padėjimą
ant vaško musą didelėje Galerijoj* Anatomijos, kuri yra atvira visiems vytam* dykai. Męs
llgydctne be atkritimo. Išgydomo daugiau vyrą negu koks nors specialistas Chlcagoja.
Musą kainos yra p»r pušy to, ką kiti žinovai skaito. Nelauk. Ateik tuojau*.

Dr. Grant ir Ko, 329 State ul, Chicago, III
(Arti Coagrsu gatvės.)

—

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

Vienatini Lietuviška Sankrova

ir agentūraliterataraeant “North Bide" Chicago).
čion galima gauti mokslUką, svietiiką ir dvaelIką knygą, rakančią, Ikaplierią, abraaOUą. viso
kią lalkraičią. Amerikoe ir Kumpos ir popterų
gromatoma. Taipgi užlaikau visokio tavoro; juo! dylo, palfc-Uą, plunksną, drukuojamą malinukią
Tautiška* priešpiečių narna* aat brttvą. Stereoakopą ir daugelio kitą daiktą. Naalln4
užmirškit* atsilankyti, o busite užganėdinti
Petras M. Kaltis
1*4 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybė*
laukai
l«5 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglptlškų lotus kvietkų pilname žy
dėjimo.

ISGYDAUIN 5 DIENAS

Dr. Marija Dowiatt-sass

!•* J unitų žinyčia Honmoku. Yokohama. Jrpouljoj.

749 W. 18th Street

1*7 Yokohama, Japonijoj. Siaudus dir
bantis lytines kurpes.

Tarpe Paulina ir Wood gaivią

1CT Yokohama, Japonijoj.

Krlaukllntų
nuo S . >0 Iki H tiktai. Telo/anaa Ganai 147*.
šūvių pardavlndtojaus stotis.
1*9 Paroda ugnageetalų atletų. Yoko
hama, Japoniją}.

CENTRAL BUSINESS G0LLE6E

170 Yokoiuuua, Japonijoj. Kvietkų dar71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Malami
,
procesijoj.
I

172 Japoniški valkai, nešanu pokyllnj !
’

173 Matsurl pokylis, muzikos pastota*1
Ir šokėjai. Yokohama, Japonijoj. !

joj.
Japonijoj.
Daržoviųį
pardavinėtojas,
rodantis aarpr

174 Yokohama

Mokiua; eteuograf 1 jos, spaudinamoo ma
šinėlė* spaudinimo, knygų vedimo, aritmetikoa, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos ir tt.
Spoci|aliikos instrukcijos angliikos kalbės
tiems, kurie pradeda mokytis ta k*lb^
ir kurie nori joje išsilavinti.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
ęeras vietas. K^iasos atdaros du-nomis
Ir vakarais.
Auišauk ar rašyk klausdamas platesnių informacijų. Kataliogaa dykai.
W. H. Harmon Ir W. I. Tinus,

turtą.
PniKilpalaL
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto* Shlller Bldg., 109 Randolph Street,
CHICAGO, ILL.
nos šėtroj. Yokohama.
17* Japoniškas tvejys**prieplaukoj, Yo
kohama.
177 Japoniečių būdas eiti pailsiu.
178 Tropai t Kigomlzų tinyčią. Kyo
to. Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomlių žlny-

180 Auksinis pa v Ulonas ant ežero Klnfcakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
UI Senoviška žinyčia Fujiyama, ML
Fuji, Japonijoj.
183 Teatro gatvė. Ūgio vieną mlllą,
* Oaaka, Japonijoj.
183 Naro, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-sugarTio-Myia žiny84 Nlkku, Japonijoj. S< iovės akmeni
nis šuo, sergfantls Nikko žinyčią
nuo Piktojo^.
185 Havališki mokyklos kūdikiai.
18* Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės. Honolulu, Hawai.

187 Daktilinių paimu kelias. Hercai ui a.
Hasral.
188 Havailška moteris, gaudanti Peekeai, mažiukę krtaukllnę žluval-

Ilgydan kiekvieną sergantį Vorioooele. tinktūra, užalkrltaalas kraujo uiauodyjlmu.

gus dykai, kad paradyti, jog aš turiu viešintai] būdą sa kurio pagelba aat vlsadus Jos išgydysiu.

Nemokėkite ui neiėgydymą, tiktai už Išgydymą.

Moteriškas Ilgas

PLAUČIAI
Sergantieji* Sušaliu, bronchitu
arba džiova Uįydoųil galutinai

kmlngiaatlai.

Kraujo užnuodyjlmus

Prlvatiškas vyrų

na. skaudulius. plauką nulieki-

viaadoe Ir dteUiaMSioj paslapty).

Visokios patar
mės dovanai!

Kalbu lietuviškai

Dr. L. E. ZINS.4I S. Clark Street,

BRUKUOJAMA MASINA

už

NUMAŽINTA

KAINA

ANT

NEPASKIRTO

LAIKO!

The Odeli INo. 4

' lyje. beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
i yra maišyti iš vi~okių gatunkų. Juose
yra:
gražiausių miestų, bažnyčių ir
kitų bagotų triobeslų paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai. Si serija

Temykite Lietuviai.

ODELL TYPEWRITER yra viena Iš geriausių pigiųjų dmkuojamų mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina už $100.00.
Visa mašina plieninė, o raidės varinės. Išlietos ant plieninio volo.
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais ir
numeriais. Ji nfe.<\4 negenda, nes nėra kam joje pagestl. Ji gali
laikyti 100 metų, arba ilgiau.
Drukuotl su jaja gali kiekvienas
žmogus, net ir mažas valkas, jokio mokslo prio jos nereikia.
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją į savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti
drūtą, plgę Ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekada nesigailėsi.
Aitų mašinų kainos buvo $20 00, vėliau buvo

Nauji
Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

ynt gera tiems, kurie nori pinigus užGaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
□6 lytX nes ji kaštuoja tiktai 35 e, o
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
[Joje galima tiek daug pamatyti IM|)
rūpintas doram ir patogiam pasi
9r serijoje L
—
linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
SERIJA VI.
22x24 colių su nupieštais keliais ir
02 tein oat maišyto gatunko paveiksi*. tinkamais
su
num.
išreiškimais
flų pundelyje. Prekė 75c. už pun pradedant nuo 1 iki 121.
delį.
Siame žaisle kiekvienas dalyvau
Šitoje serijoje gražiausi paveikslė jąa turi mėtyti kaulei];
dalyvauti
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena
sių artistų, brangaus darbo. Į Juos
ypata apsirenka aau vieną kupste!]
žiūrint matai viską tetp aiškiai kaip (yra
5
yvalrių
spalvų)
kurluom
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė uždengia tam tikrą numer] kaulei]
lio. lįgt tikrai gyva regykla.
metus.
Toblyčia susilenkia į 4 da
Atminkite, kad virš parodytos pre lis, su skrynute prisiunčiamo ] na
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele mus per pačtą.
Prekė ............ $1.50
skopo.
Pats Teleskopas kaštuoja $1.
Flirtas, žaislas Ir lošimas, suau
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir gusiems pavestas.
Yra skrynutė su
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrials
Teleskopas užtenka jiems visiems.
klausymais; ant kiekvienos kortelės
Vienas teleskopas užtenka visokiems yra po 6 atsakymus.
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
' Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmia,
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
parduodami vienas kitam kortelą ir
visi tiks Į tą pat] teleskopą.
klausdami, kuris numeris jo atsaky
Siųsdami piniguti ant teleskopų ar
mo?
Prie Dangaus Ir prie Flirtas
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
yra paaiškinimas kaip žaisti
Filr*
9
K. OL8ZEW8KI,
f

3252 80. Halsted St

Chleagr

*

toa

—*......................................... ,L”

Chicago, III

Dr.MelA.LGraiczunas A|’s|Zllir,'k k:Į (laral‘

ramu.
Iki Ik

Šitas Puikus Laikrodėlis
tik $3.75.

Šitoje serijoje, kiekviename pundo-

3252 South Halsted Street

Nedėifoms

Aplaikėtne naują orderį ii fabriko 500 naujų mašinų, bet kad yra
dabar sunkesni laikai, todėl per nraprybuolą laiką parduosims jas už su
mažintą kainą kaip niekadoa Su prisiunlimu tik už 55.75. Išpardavus
atsakantį skaitlių, kainą pakelsime. Naudokitės ii llo» progos!

PROF. J. M. BRUNDZA
bupvay i m m n_
■mu.tn

A. OLSZEWSKI, “Žinycios“ Mgr.

3252 So. Halsted sU Otuewskio name.

Reikalaujanti yvairlą Balkių
kaip tai: Laikreėelią, Žiedą
Brltvą. Armoniką Koncertiną,
Smuiką. Klernetą, brokuojamą Ir šnekamą ma
lins, Liet, knygą ir kitokią visokią daiktą. Tai
visados kreipkite* pas D ARIJOM A IT] Ckioage,
• IB-čia gausite per paštą ItetmiUoJe kalbėjo
KATALI0G4 No. 7 žykai, katrame yra įimtai
visokią daiktą pa»*kslolial Ir |ą k o i a o L (į
Chicago's m nesiunčia )
Taipgi čia gaunama*
DavkatUcL I.
paveikslas m Įsra 22 128 cellą kaina... 25o
Psrkupčiai gauna nuoklmtin. Adresus:

Chloafo, III.

Kpžnaligaišgydoma
AUiiaukite Į mu«ą ofiif Red Cross Pharmacy
I 459J So. A shland Avė., o bunile sveiki

SS.75
>7.75
>8.75

prieinamas nuo S valan po pietą Iki H vai. vakaru.
bpeelalKias motoru Ir valką lUą: abejotinuose aP
s.tlklmuoee {Maukiame in.titulą profesorių* ant
rodoa. Vaistai importuoti 14 seno* tėvynės: teiĮ«i
atlaikome tėvynė* Trejas Devynerta* ii Palangos.
Vaisiai atauglnimtil plauką gvarentuoti Reo-ptal
sutaisomi po »j*ciBl|Aka musą užriurejlmu. Fts
kė* prieinamo* Aptkka atdara diena ir naktį,

duodame su prisiuntimu po..................
Bu gražia audimo apvilkta skrynele .
Bu gražiaskuros apvilkta skryn*!* ...

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszevvskis
3252 S. Halsted st. Chlcago, III

Dr. Kazimieras Butkeviczla

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Avė.,

Chicago

Tstopbnoe Yarda 1106

32IO
3027
3516

Quinn St.
Wallace S t
4601 Union avė.

ŠITIE

lis paikus Šv. Tėvo Pijaus X paveikslas, gražiame auksuotame rėmo, po įtikiu, ver
ta* $4-00. Todėl pasiskubinkite pirkti lioso dienose, o gausite dykai pulką paveikslą,

kuris bus gražiausiu papuošalu |usą namuos*.

Męs laikome tiktai pirmos kliasos Drapanas ir todėl nesigėdime jas
rekomenduoti ir augšČiauslos kliasos žmoniems.

Męs savo drapanas patys dirbame, todėl ir galime
jas parduoti pigiau už visus kitus.
va

Jeigu netiki, tai ateik ir persictkrinžii'

Rašykite mums adresu:

The Bridgeport Clothing Co.
A 0L8ZEWSKI, Prezidentas

3246-48 S. Halsted st., Chicago,III.
Musą Moras atdara* Iki 9 valandai vakare: Psn*dBilais, Ularnlnkalt, Ketvergei* Ir

Bubėtomis Iki 10 valandai.

PARDAVIMO:

Fi»k StM terp 33 Ir 34 ui.
lubų, apačia medžio, virius
muro. Štaras ir vienas flatas 2000.0*

4

2

lubų.
mas

2

lubų , 2
mas

flatų
'

medini* na$3500.00

flatų
medini* na........................ ........ $1800.00

Leavitt St, terp 23 Ir 24 ui.
2 lubų, 3 flatai ir Storas, mūrinis
namas ........................................$7000.00

29th St., terp Quinn Ir Throop vi.
5 ruimų mūrinis namas ....$12004X1
flatų
medinis na............................... $3500.00
18th St., arti Union avė.
E merai d avė. terp 36-to* Ir 37-to* ul. 3 lubų. 4 flatai ir Storas mūrinis
Išdirba visokias legališkas popieras,
2 flatų medinis na2 lubų,
namas ...........
$10.5004)0
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus,
............................ .$16004)0
mas
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir
Halsted St, terp 31 Ir 32 ui.
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
Wallace St, terp 28 ir 29 ui.
2 lubų, 2 flatai Ir Storas, mūrinis
namas ......................................... $6800.00
flatų
mūrinis na3
lubų,
.............................. $5300.00
Ofisas
mas
Burlington avė., terp 154 Ir 155 uL
2 lubų, 2 flatų
mūrinis na
Wsllace 8t, terp 29 Ir 30 ui.
mas ........................................... $33004)0
lubų, 4 flatų
mūrinis na
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St
mas
...................................... ..$8000.00
Chriatlana avė, arti Mllvvaukee
Chicago, III.
Ir Campbell avės
Wallace 8t, terp 30 Ir 31 ui.
2 lubų, 1 flatas Ir 1 Storas, me
dinis namas .'....................
$3500.00
lubų, 6 flatų mūrinis na
3
mas
............................................ $5500.00
‘5th avė, terp 42 ir 43 ui.
Garsioji knyga perguldyta lt angliško originalo
3 lubų medinis namas ........... $4500.00

lubų,
mas

2

J. J. Hertmanovvicz
A. Olszewski’o

‘RAISTAS’(‘The Jungle’)
j lletuvikką kalbą.

Prekė tiktai

Už kurias Drapanas kituose štoruose
moki $20., pas mus jas pirksit$15.00.
Jų» gyvenanti kituose miestuose ir fermose, nemo
kėkite už savo Drapanas brangiai. Rašykite mums,
o Mf* jums prisiusimo musų drapanų prabas, mleras
ir prekes, 14 kurių sau pasiskirsite daug geresnes
Drapanas ir už daug pigesnę prekę kaip jūsų Storuose.

ANT

Emerald avė.
Terp 32-roo Ir 33-člos ul. ,... Prekė
Canalport avė. arti Union uL
4 flatų medinis na
2 lubų,
.................................. $3500.00 3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas
mas, apačioje 3 Storai viršuje
3 flatų medinis na3 lubų,
12 flatų .................................. $30.0004)0
............................... $3500.00
mas

(Lietuviškas Notaras)

šiose dienos* prie klskvisno $15.00 ar didesnio pirkinio bu* duot* dovaną dide

NAMAI

2

Notary Public

Kiekvienas, kurs pas mus Drapana* perka, visada gauna puf^las įjcVinss,

Morgan 3L, terp 32 Ir 33 ui.
lubų. 6 flatų ir Storas, mūrinis namas......... ......................... 818 000.00

Turime ant pardamo žemiau su
Morgan St, terp 63 Ir *4 ui.
rašytus namus, iš kurių gali pirkti 2
lubų. 2 flatų mūrinis namas,
kur] nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk akmenio pryšakis ir trepai. .$62004)0
damas. o ręstą išmokėsi 5 per. metas.
A. Olu«w*ki*
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
3252 8. Halsted St,
Chlcago, III.
ruimų mūrinis namas ....$1200.00

Tetefen Ysrds 471.

Dovanos su kiekvienu Pirkiniu

33rd

Place, terp Halsted St.
ir Auburn avė.
Tu moki po $10.00 ramios ant mė 2 lubų,
2 flatų
mūrinis nanesio ui savo fialą.
Tai per metą
mas
$3100.00
tu Išmoki $120.00, o per 10 metų
$1200.00, ir tie tavo už vadas timo35th Place, terp Auburn avė.
kėti pinigai jau niekada tau atgal
ir Gage 8L
«
nesugryi.
2 lubų. -4 flatų ir užpakalyje 1
Už $1200.00. kuriuos tu per 10 lubų 1 Data abu mūriniai na
metų
randa
išmokėsi,
gali
nuo
mai
............................. $53004)0
pirkti marą namelį, kuriame galė- 2
lubų,
5
flatų mūrinis »ytumei gyventi ne 10, bet 50 metų.
mas
..................................... toooo
Toks namelis tau kaštuos $1200.00,
o laikys ant 50 metų arba ir ilgiau; 35th Place, terp Halsted ir Gage ui.
‘
“
o mokėdamas kitiems randą po $10.00 2 lubų,
6 flatų
mūrinis na
ant mėnesio tu per 60 metų išmoki
mas
........................................... $40004)0
$6000.00, Ir kodėl tada neperki sa
vo namo?
Poplar avė, arti 31moe ul.
Męs turime daugybę namų ant 6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų
pardavimo pigių ir brangių.
Pirk augštas basementas .................$2200.00
vieną namą ir nustok mokėjęs ki 8 ruimų medinis namas .;..$L500.00
tiems randas.
Męs tau galime par
Union ave^ terp 31 Ir 32 ul.
duoti gerą namą už $4000.00, i kur]
lubų,
2
flatų mūrinis
natu gali jlelsti 4 šeimynas po $10.00. 3
mas
.......................................... $9000.00
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
lubų, 2 flatų mūrinis namoka už tavo namą.
Pasirink sau 2
mas ............................................ $57004)0
btle namą, {mokėk mums pusę pini
gų iš viršaus, o likusią pusę išmo
Auburn avė, trep 33 Ir 34 ui.
kėsi mums per 5 metus iš ta paties
lubų. 1 flato mūrinis namas
namo randoa.
ir 2 lotai ................................. $4000.00
Męs šią savaitę pardavėme šiuos
1
lubų, 3 flotų medinis na
namus:
mas
.......................................... $25004)0
Auburn avė.

M.'J. DAMIJONAITIS
3266 Union Av«.

$15.00, o dar vėliau $10.00. o kad męs jų išpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar jas par

Sustiprinimai Ir utlalkyssui pisuką.

Prekė 35c.

Norinti pamatyti “Žinyčios” žemę, rašykite arba asabiškai atsišau
kite pas

A. J. Zimontas (lietuvys)

Naujas Išradimas

veikslėlių pundelyje.
už pundelį.

Tikietai iš Chicagos j Thorp prekiuoja $6.25, j abi pusi $12.50. Kas nuo
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja
iš visų Amerikos šalių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka. Čia
žemės kaina yra $15.00 akras, ir aukščiau. Todėl, kurie norite gauti že
mę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasiskubinkite, nes žmonės kasdien
čia farmas perka ir todėl kaina žemės umu laiku gali pakilti.

(kampas 32-ret gatves. 1
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir val
kų, speciaiiška> gi atsidavęs yra slepia
moms ir <>dos ligoms.

^ussia, Vilno, Antokol, V. |
Gospit. No. i, 3 “Ežys”.

Tuii.taii imi įjliki* žmonių »'<;ivu pui
kius plaukui, sulaiko slinkimj j. aukų
galvos Ubai trumpam* laike, vietoje
SERIJA V.
senų atauga nauji, rraius plaukai. Visokia In
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa formacija dykai. Artesnėms žiniom* reikia ra-

Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upe “Black
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgyiete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemes kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvirtą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinj ir tt. už pigiau negu pats farmerys
galėtų tą padaryti.

3202 S. Halsted St. Chicago, III.

Pašaipos, pajuokos ir pakai bos
mėnesinis su juokingais paveikslė
liais laikraštėlis, skiriamas visiems
Lietuvos žmonėms. Kaina me
tams: Amerikoje *1.00. Lietuvoje
1 rublis. Adresas:

Mare Laukiene

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

P. 8. Męa turime pardavimui ir pigesnių laukų WiBconsine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o-męs pranešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnė, ten ir žemė ir vieta prastesnė.

‘EŽYS’

Pirma kol pirkti laikrodėlį. Į
prtaiąsk saio vantą Ir adr*«| j
o n>f> prisius Ims tsu Aitą pul >
ką lllkrodHĮ Ir grandui*ų«k»
presu pnšluratl. Jei matysi jį
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
rgua auk.ootata lalkmolltai 1
pardavinApunam po SI&.00. ušrikoj.
tnuKftk Ki preso agentui inii.ą j
nepaprasta kainąS^TS ir laik191 Įplauka ir plaukanti laivų taisymo
rtd*l» su grandinėlių bus tavo 1
dirbu vė Valparaiso, Cklle.
jie yra dvigubais madžk-kIIAkais lukttais gralis!
baabateMiisukaml Ir sustatomi, su
192 Jamalcos Brookline gatvė, Port graviruotito
rubinais ISaodintals viduriais. IJleulilama lyga
švara, buomlniu judintoju. uiUknnamai laiką
JLntoB'ta
rado gerai; su ilgu, aukuotu grandinėlių mote
193 San h rancisco gatvė, Mexlco Cit/- rims «r bruslotiniu frandlnSllu vyrams. Mąsąaittkrininsas JO metą prie zėdno laikrodėlio. Rami
1941 Didysis pilsčius, Mexlco City.
aėk vyrtikę ar motariil^ nori. Adresas;
1961 “Jojimas šėnlmis".
M. L FšBBEl, 223, 221 BearMn St.. CNIUM, N1
I Mano apginėjaa.
197 Kalėdų rytas.
198I “Tėve musų, kuris esi danguose”.
199 Pagalvėlių karė.
Atsakanti Akušerka
200> Šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų po. 3252 S. Halrted SL
Chicuo.Ul.
Tslsphonas Yards 12S*
ystaslėlių r-aštuoja.............................$3.00
Duoda visokia rodą ir geriausia pagelta mots100 tų pačių paveikslų bakaelyje
rfcsa lu ligose. Pasekmingai atlieka darbą pris I
gimdymo
1 r dašiurl atsakančiai po gimdymo. OtSbe teleckopo
........................ $2.00
sas ir gyvenimas Olssewsklo name MM žsbsM sL
25 paveiks-!— 1* Jėzaus gyveni
mo .....................................................$1.00
*tats vienas teleskopas be paveikslų
kaštuoja $1.00.

Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionijoje

CHIGAGO, ILL

Iš Vilniaus eina Naujas
Laikraštis

t$189 Chiniečial renkanti ryžius, Hasral

FIRMOS! FIRMOS!

“Žinyčia” daro ekskursijas j savo žemę kas pėtnyčios naktj. Trauki
niai išeina iŠ Chicagos 10 vai. nakties ir pribūva į Thorp 8 vai. ryto. Subatoj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.

i

1*0 Chlniečlų vfenbuorinlai laivai |
plauko] Hong Konge. Chlnljoj.
1*1 Gražusis kelias Shanghai, Chlnljoj.
Z v ūgis ant
v išmuš turgavietės.

Matsuri altorių, Yokohamoj.

Sveikata Vyrams už $5

Labai žingeidi knyga!
Reikalaujant ir siunčiant pinigus
ant išleistojaus vardo, adresuok:

J. NAUJOKAS
Midlson Sq. Bu 189, NEW YORK, N. Y.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
BankierlaL

Wallace St., prie 37 ui;
Grant Work« ant 14 ui.
2 lubų, 3 flatai Ir 1 Storas mūri
nis namas ........................
$7500.00 Sriubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2
Storai, medinis namas, parsi
duoda su Storo fiiturea... .$8500.00
31st St. terp Emerald Ir Union avės
lubų, 6
flatai mūrinis na
3
Grant Works 49 avė.
mas
........................
$ 10000.00
2. lubų, 8 flatai ir 1 Storas, me
2 lubų, 3 flatai ir Štaras, mūrinis
dinis namas ........................ $5200.00
.$4000.00
namas
31«t Place terp Auburn avė.
Ir Morgan 8t.
1 lubų, 2 flatų mūrinis na........................................$2200.00
mas
2

Mei skolljam» Pinigus
turtsnyblą ir >4
* r/ngUal turunyb, pirkti, mgs sa džiaugias
prlgelrtsiino, paakolindaml tau dali pirkinio Pr
Jįą Graitai raiki-aa Ufvas iilygot3

lubų, 4 flatų
mas
..<>.«*■«

8 tat

mūrinis

na
$4500.00

Place, terp Morgan
Ir Muaprat ui.
lubu. * flatų mūrinis na
ta. ____________ — .^.$3000.00

Teipgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų ir lotų ant
pardavimo visose puičse miesto
Chicago*.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

ADRESAI BVIRŠININKU
“žiartitt” or-stis

SVEIKATA IR LAIME

Prezidentas—A J. N*rtaanavl6ia, 3282 South Halsted Širšei

Vlce-Prez—httHnas JskavISis,
1812 W. 19th Širšei

1-mu Raitininkas—M. M. Julka,

IMEDICalInstitutE

881 W. 22nd Stroot
2- ras Raitininkas—Alekundra Olszemkls,
1418 W. Žįst Placs

Kasteriu*—Nlaaforaa Žllevlšla,
General-Uivoizetojas—A. Oltzewtkls,
4252 South Halatod Street

Ylai CHICAGO, ILL.

8u visokiais reikalais prie “žinyčios”,
kaip tai apžiūrėjimui žemės fermai, ar
prisiraiyme prie Dr-stės "Žinyčioa” ir
nusipirkime nuo Jos akcijų, kreipkitės
visada artai raliu ar aaabiškal prie jos
generoliško užveizėtojo adresu:

“Žinyčia’’, A. Olszewski, Mgr.
3262 80. Halsted Stroet,

CHICAGO, ILL
ItHOMOSpi

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
.. ■
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■

..t

-

.

'

"

'

'

REIKALINGAS Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata’
yra tau musų No3 KATALIOUAS

„===

didžiausius lietuviškoje kalboje it
bus nusiųstas dykai koznatn kuris
prisius savo tikrą vardą, pravardę,
adtesą ir
markių. Baigiasi
25tas tūkstantis, pasiskubink su
pareikalavimu. 64 dideli puslapei.
JAME TELPA teisingi aprašy
mai apie suvnl 2U0 visokių kuinš
kų nesveikumų, vyrų, motetų ii
saikų. Išaiškina pradžią, |>rtezast|
ir pasekmes ligų ir pasako kokias
gyduoles naudoti. Telpa jtavrik
Šiai ir prekės visokių naujausių
eiectro-gv įlančtų aparatų, Koberimų daiktų, Magiškų Aparatų,
Diukuoiamų ir HašoaiU Mašinų,
Steteoskiųrtj ir jiem Paveikslų,
Aimomkų, Koncertinų, Britvų ir
daugel kitokių kožuam reikalingų

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

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.
■ t

-- —i

Banka.

-=j

i

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamų procentų 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.

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS. naujausia jos dababartine laida, su
daug pridėjimu Ir Išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti,
Išsigydyti ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK
MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Slt.J knjfuJ rakite visokių ligų vardu., kaip jo. praaid—la ir kajp jas greičiausia galima pergalėti, .pralyta vyrų
ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos, paslaptingos ligos.
V.J.-.. J C 'L * plačiai apraio smagumu, ir paslaptis, atidengiant ienybinlo lytiško gyvenimo susituo*
300US III . VfiKaia
ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,
kad per lytHkę ikdykumf nepasigadjtų, nenupultų protiikai, lytiikai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius kitos knygos yra Žingeidus. Sergantiems męs rodijame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą,
riauėlų Ilgas, Širdies Ir Inkstu, Kepenų, visekias Vyrą ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyvomas, tegul pasiskubina tą knygų, „VADOVAS į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus irki paskutinė spauda tarp
3 milijonų lietuvių tuojaus iksisk laidys.
Tą knygų reikalinga turėt kiekvienoj kelmynoj ir pavienioms ypatoms.

daiktą.—J0L.11. Bagdžiurias, Prp.
-------- ADRESUOK

TBIF ■■ —

JOHN’S SUPPLY HOUSE

NORS PASKUTINIS LAIDOS DAUG TUKSIANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

Ptl-SEN 5TATION. CHICAGO. ILL

bet kad jl lidusU Umomenrl, tai kiekvienas apturės Ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 rentų markėms ni prisiuntimą ir savo aiškiai paradytą adresą „ VADOVAS į SVEIKATĄ ” gaus (tą knygą), kuri jau daug gyvačių
išgelbėjo Ir geru padarė; ui tai Ji ir naudinga visiems.

Pinigų Siuntimas.

Dr. O. C. MEINE

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

1 ir u. Mnlzfod pi.
tlposau atuNtn > A. citUM. m.

The Collins New York Medical Institute,.

oesmsTAS

140 W. 34 et,

Šifkortės.

i

Real Estate.

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

Skaitytojau, jeigu esi apimta* kokio* lipo* ar palniala nrtvotkumais,
už*įmokė* tau atsišaukti į Chicago Modlcal Cllnlc, 344 So. Stato SL
pnei ėjimą <ydytl* kur kitur, ne* Jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį 1Agydymų kožnoa bgo*, kurių prisiima Kydyli. Ar esi nerviškas ir nusimin ęs, silpnas i r nuilsęs, pa>srgęv rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, lengvai nuvargslaatis Ir neramus? Ar stmintis tavo prasta, ffėdysi draugijos,
trukstaenrrg įjos rr t virt ūmo. akys įdubusios ir nočystoa, pajuodavę įiaakiai,
spaugai, plėtmai ar klioki Išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namų, lotų ar farmų — 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.
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausių šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šių bankų, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.

M

M
M

nj

Nuiilpninanti Sapnai, PatrotyUs Vyriszkmas, Sekliszka Silpnybe

Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk Šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę fį
knygelę ir visą reikalingą informaciją.
■
-

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

DRAUGAMS
Lietuviam IŠ

^NAUJIENA
k Kenčiantiems

I

j

nnsuauguhioa ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį,
pienėla* šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumų pūslės ar inkstų? fe
Išsipūtima Gyslų Maišelyj; Užsendintų Puletekį; Užakimų Varpskylės; 8y- H
fllitiškų Užnuodyjimų Kraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo Kfl
ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimą* ant JB
veido, neramu* naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumas, turi užkurdusės dalia, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimų plaukų, skau-fe
damų gerklę ir tt. ?
MM
Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
J
užtikrins tau pilnų Ir laikantį ant visados išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad fe
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmo* dienos, ir neužilgio kd
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- K|
sunaikina jaunu* ir pusamiiniu* vyrus kaip išbėgi.-n a i sėklos nakties laike, fe
arba slaptinga* n u bėgi man sėklos *u šlapumu. Tas padaro žmogų netinkančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina fe
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar ouo pertsnkaus užga- 0
nėdinlmo lytiškų geidimų.
fe

Męs tikrai tave išgydyaime.

m

Męz gydom Ir ižgydom •ėklo* nuMgimiu, nervą nuzilpnijlmą. už»enljuiį puletokį, zyfllį. Mp
Dnualumližkiu bėgimu*, patžagyitą, inkilą ir pazlža li*aa, teisybę sakant, visas Vyrų
Ligas. Visos kliūty* laimingam ženyblnlara gvvenlme
pražalinto*. Tūkstančiu* januą K|
ir pusamžinią vyrą kasmet prie* laiką nn*luo> į grabą Jaunyste* iklykumai, per t .tikus M
soaikuopinimui It kraujo ligos. Jeigu turi nors vieną ii virt paminėtą ženklą, pasirodaryk 4H

A. OLSZEWSKI
\3252 So. Halsted St.,

New York, N. Y.

Serganti
Vyrai!
NUSUS Jauni ir pusamžiniai

8GERA

Šitoje bankoje talpipasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortės ant kiekvienos linijos j kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti Šifkerčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožnų dienų
galima gauti laivų išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

visada adresuot:

Reda tau nieko nekaltuoja, o gali užčodytl daug kostelimų.

Vyrai, kurie kenčiate^
nuo Ligų-Nenusimin
kitę! Prasidrasinkite!^
GELBĖKITE SAVE!
Atsišauk it pas mane!

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domas ir tspsl greitai SVEIKU,
čėdysi laiką ir pinigus eidamas,
pas Dr. Tillitson. Rodą Dyksil
•utį irimai Ir kitokį nuveik urnai yra ilgydoml trumpam laike — bėgyje kelią dieną,
su mano oriu-inalHku gydymo. A taškančiai pritaikintas, yra tai ^regiausiu budu ant svieto
įsteigimui Buodugnlo išgydymo. Netrotyk laiko ir nerizikuok uvo sveikatos klaudamu ro.
d« aptk-koriaus arba urs draugo. Jeigu tam 11 ta nė,i po atsakančiu gydymu, tai gali būti
tikras, kad tutOsl t| ilgg per savo visą amalą ir visados atgabeni tarnu tai ne laimę ir susikrim
timų. Al MgydAiau tukvtanėius tokių ligą dėlto, kad turiu ypatilkų Joms gydymų.
UisiklmOimae arSa uzakimse varpęs skylutės. Nedaro skirtumo kaip ilgai tamista
kenti nu>> uiakimo earpaakylAS, ir neilunnt kiek daktarą tomistą prigano ir suvetizk jo, mano
gydymas tamistą tikrai Ugyd/K Prie mano gydymo nereikia Jokio plaustymo. Mano gydy
mas yra geriausias ant viaoe pagaulės, be Jokio skausmo ir praiaiina nesveikumą ant Visados.
Krouje Utnuodyjtmae Syfllie orka Francai'. Jeigu vartojri nuodingas raistus ir
tebeturi skausmus skaudulius i runas) burnoje ir gerklėje, runas arto pratruk imus ant btie ko
kio* dalies kūno, Ui Ui yra kraujo uinuodyjlmas. kurį gali ligydyti Dr. Tiiletson. Ai jledkau
sunkiausiai ilgydomą ligą praaėiaasiame padėjime. Ai iKyetysiu grynai Uro kraują ir pra
laimi 1 u H viso kūno yvairiui neėystumus ir nuodu* į trumpesnį laiką negu kas kitas kitoj
kokioj daly j pasaulės.
,
Ouaustoa Ir •ooiauką gyslos. Al ilgydau tokį padljimą gyslą be nuotrotoo laiko, be
Jokio skausmo ir ant syk. Mano gydymai pralaJina visokius ligotu* padėjimus, pagamina
pilną bėgimą kraujo, sugražins ta mis tai greitaj normai ilk ą sveikatą ir tvirtumą. Skausmai
viaai pranyksta.

AŽ IŽGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA. ”

į

Al Uipgi lėgyd.u trumpam laike visas ligas, kurios apsireiškia tarp Jauną, seną ir pusamAinią vyrą.
Pasirodavimas ir egzaminas dykai. Viską užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy.
dymu, niekas nežinos kodėl. Al turiu tam tikrą gydymą koinal ligai.

• 10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vytai, mananti apsivesti, privalo atailaukti pas mane ir pasiduoti egzaminui, idant il
tim ar yra tinkami apslvedimui ar ne. Kitąsyk gali būt kūne koki Ilga, kuri kliudytą Laimin
gam gyvenimui apalvedueiems.
Jeigu tamiata turi kokį nesveiką padėjimą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų,
kaipo Ui. Iaaimo*l savęs, Ui nemėgink užslėpti ienatve. nes ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti
lakuls giliau ir giliau į kūną, o tada Uvo sveikata galutinai sunyks.
AUiUuk dėl egzamino į Dr. Tillotaoao ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikį* apslvediinuL

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikalauju pinigą dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai rąžyk.

DR. TILLOTSON, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL.
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Kataliogas Dykai!

Scranton, Pa.
Joa. Petrikis,
1514 Ro<g Ar<
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Dr. J. KULIS
Lietuvią Gydytojas Ir Chirurgas.

3285 So. Halstud St., Chicago, III.
Gydo visokiu ligas moterų, vaiką Ir vyrą.

80. Boston, Mas*.

N. Gendrolius,

224 Athens st.

F. P. Bradchulis

Turner Falls, Maas.
K.
P.
Simkonis,
Box 617
And. Jasinskas,
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ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

347 Rodney St.
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V. Ambrazevičia,
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A. Staniulis,
82 Jackson st,.
Newark, N. J.

« DYKAIS
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VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po pietų, Ir nuo 4 Iki 7 vakaro.
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Juoz. Rainis, 452 Collinsville, Av,
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C. Kavalius,
19 Harrison St.
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American Brukuojama Malina tari 73 raidei,
didalaa ir aiažaa, galima drukuoti ViaokloM kal
bose g nitai Ir gerai kaip tn.geriiuila malina.
V iaur para Įduoda polio uO, bet mano kaina tik
Jonas Žemantauckas, 39 W. Portar Bt 07.00. au metaline akryneie 00 00. Laikau įeipel
viaoklą sidabrinių ir aukalnių prekių, morlkabl
kų instrumeRtų, aJuntuva, revolverių, albumą,
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urotuatoma. visokią knygių u tt. Kas arisiųe u*
5c. kratos mnklaįj. apturi* dykai dideli N r. 3
B. Kreivėnas.
/
nauja katalloga, UiUkrlnu, kad mano yrenls yra
pirmos rąlies, o kuisęs pigesnis kaip kitur. UitiJuozas Šliku. ,
sakymus llsiuačlu greMal | visus kraltus Suvie
ny tą Valstiją, Kanados ir Anglijos Mano adresas;
i*
WorooeUr, Mase '*
./
K. Yrtkovich, 112 Grtnd Stroot, Broeklyn, N.Y.

Ketonas Bernoto®, „

u Harlea BL

Chambsr oi Commorce Bldg., Room 709
S. E. Cornar La Salio and Washington Straets

CHICAGO, ILL.
Lietuvys advokstas, baigus mokslų
Jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, eivilikkMir krlmiualiikas, visuose teizmuoso (suduoto).
Gyv. 3112S. HalstedSL, arti Šluos gaMa

RODĄ DYKAL

UrGdiškoa valandos nuo 9 iki j; nedėlioml* nno 9 iki
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