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POLITIŠKOS ŽIBIOS.
MASKOLIJA.
i
Iki šiol tik mažos Holandijos
*“■ parlamentas atsiuntė Maskolijos
- ’ durnai protestą ir papeikimą už pa• - naikinimą Fmlandijos autonomijos
ir jos pritarimą suįpančiojimui lais
vę mylinčios tautos, kuri spėjo taip
augštai pakilti, kad gali būti pa• vyzdžiu ne vienai net \ akarinės
Europos tautai. Maskolijoj lau
kiama panašių protestų taipgi nuo
. ” Prancūzijos ir Anglijos parlamen
tų. Todėl valdžiai tarnaujanti laik
raščiai prikimšti straipsnių, nieki
nančių holandiečius, prancūzus -ir
anglus; užtai tyli apie vokie
čius, nes persekiojime kitokios kil
mės ukėsų Vokietija šiandien ne
siskiria nuo Maskolijos. Toks to
kį gerbia. Puriškevyčius Holandijos parlamento protestą sudraskė
durnoj.

Maskolijos laikraščiai, o su jais
ir jų skaitytojai pasidalino į du
priešingu skyrių: valdžiai tarnau
janti niekina laisvę mylinčias Eu
ropos tautas — holandiečius, pran
ešus, anglus, o laisvesnių pa. tžiūrų laikraščiai užtikrina, kad tie
laisvės priešai ne pažįsta nei holandiečių, nei prancūzų, nei an
glų.
Holandiečiai ir prancūzai
buvo maskolių mokytojais, jeigu
jų ne butų ir maskoliai šiandien
stovėtų dar žemiau ir butų dar la
biau nuvargę.

dedanti parlamentai gali priversti
ministerius arba pildyti žmonių no
rus, arba užleisti vietą kitiems, ku
rie geriau pildys ukėsų norus. To
tai ir bijosi labai caro valdžia. Ji
rods pildo pažadėjimus, duotus Puriškevičiui, bet bijosi pasekmių, nes
jeigu dėlto užsitrauktų neprilanko
mą kultūriškų Tautų, už nužudy
mą jų prilankumo Puriškevičiaus
šalininkai neįstengtų atlyginti, nes
jų ir Maskolijoj ne daug yra.

PRANCŪZIJA.
'Niekur gal kitur paskutiniuose
laikuose Europoj nebuvo tiek strei
kų, kiek jų buvo Prancūzijoj, nors
Prancūzijoj padėjimas darbininkų
geresnis negu Vokietijoj, Austri
joj, Italijoj arba Ispanijoj. Pran
cūzijoj todėl daugiausiai streikuo
ja ne kasyklų arba fabrikų darbi
ninkai, bet urėdninkai valdžios
įstaigose. Kitur dar urėdninkai ne
bando streikuoti, nors antai kaip
Turkijoj, jie kartais ištisus metus
algų negaudavo, nes ižde nebuvo
pinigų. Urėdninkų streikai tai dar
naujiena, nes urėdninkų likimas
senatvėj apsaugotas — jie visur
Europoj už tamystą senatvėj gau
na pensijas. Prancūzijoj, taip kaip
ir kitur, urėdninkams uždrausta
buvo streikuoti, uždrausta buvo
organizuotis. Šiandien jie tas tie
Streikai
sas jau sau iškojo.
urėdninkų ir tarnaujančių po val
džios priežiūra esančių įstaigų net
per tankiai atsitinka ir jie stabdo
visą krašto ir ir jo žmonių normališką gyvenimą- Taip buvo už
gimus streikams pačto ir telegra
fo tarnų; taip buvo sustreikavus
jūreiviams ant krasos laivų. Da
bar vėl rengiasi visuotinas strei
kas ant visų Prancūzijos gelžkelių.
Paskutinis balsavimas bus 28 d.
liepos. Menama, kad iki tam lai
kui tarnaujanti ne apleis darbo.
Prancūzijos gelžkeilų urėdninkai
yra jau susiorganizavę, todėl ir
streikus gali pasekmingiau vesti
negu buvo pirma.

■,

1893, at the Pat Offjęeat

po

illinoi., under Act of March ąrd. 1879.

Žalgirio mušiui

IŠ VEPRIŲ, PALEI
UKMERGĘ. '
Barboriškių kaime antri metai
pasimirė ūkininkas Petras Milimaitis, palikęs pačią, sūnų ir dvi
dukteri. Sirgo jisai1.džiova dvejus
metus ir ligoje labai valgydavo.
Prieš pačią mirtį liepė jisai pa
pjauti paskutinę karvę, nes neturė
jo jau ko valgy ti, šeimyna su jo
prašymu nesutiko, tada jisai grū
modamas jiems pasakė: “Jeigu jųsgailite man dabar, tai aš vistiek
numiręs pasiimsiu”. Ir antgalo
pasakė: “Aš jums visiems ramu
mo neduosiu”. Numirus jam tą
pačią naktį rado tvarte negyvą
karvę, o ir iš tos nakties girdėties
buvo bildesiai apie triobas. Na
miškiai, nors bijojo, bet iškarto
niekam nesakė, bijodami sukelti
kalbų. Paskui pradėjo jau ir trioboje bildėti, tada Mihmaitienė pa
sisakė artimam kaimynui ir prašė,
kad ateitų nakvoti, nes vienos bi
jo. Kaimynas pranešė vietiniui
klebonui.
Klebonas atlaikė šv.
mišias už jo dūšią, o kad tai nepa
kryžeivi
gelbėjo, nuvažiavęs pašventino.
Bet ir pašventinimas negelbėjo ir
Iš KAUNO.
bildesiai
nenustojo.
“Saulės” mergaičių seminarijėDaugumas, žmonėms netikėda
mi, eidavo patįs nakvoti ir pilnai

Nors valdžios .šalininkai ir nieki
VYTAUTAS. Ir kas iš taręs,
na už laisvę ir teisybę užstojančias
tautas, bet ištikro caro valdžia dre
kad Maskolija taipgi pritars; ki
ba, kad dėl pančiojimo laisvės Mas
toms gi viešpatystėms nėra reikalo
kolijoj keliami svetur protestai ne
priešintiesi. Taigi galima tikėti,
išsiplatintų plačiai tarp visų luomų
kad Europa gaus naują karalių, IŠ VARNĖNŲ, V
ypač prancūzų ir anglų.
Juk
taros paTurbūt
1
tiktai jis turės mažiausiai pavaldi
tąsyk svetur nebūt galima pinigų
knnigija
eina
t«a
paprotys/
nių.
pasiskolinti, o be svetimų paskolų
dažnai perdaug .žemina “pasčiokecaro valdžia ir kelių metų negalėtų
lius”,
: •
ISPANIJA.
• a
laikytiesi. Kareiviu durtuvai, kar
Taip
—
praėjusį
nedėldienį
mū
27 d. liepos bus metinės sukak
tuvės, šnipai, žandarų pulkai, kalė
sų
klebonas
davė
“
šliubą
”
vienai
tuvės žmonių sukilimo Barcelionos
jimai daug išlaidų reikalauja, tiek
Mer&ia gryna
apskrityj, kuris pasibaigė sušaudi- sodiečių porai.
pinigų nuo nuvargintų žmonių su
mu Ferrero, pasodinimu daugelio našlaitė, varguolė mergšių /> vai
rinkti negalima. Caro gi valdžią
revoliuęijonicrių kalėj iman, kur kinas gyvenąs pri« motinos gan
B ALK ANŲ PUSSALIS.
ir urėdninkų sauvalių palaiko vien
juos
iki šiol laiko. Respublikonai pasiturinčiai. Kadangi <a mergina
Iš Albanijos, kur prieš Turkijos
kareiviai, kartuvės, šnipai, kalėji
parlamente
reikalavo, kad tie žmo jau prieš šiiuhą pasirodė “prasivaldžią buvo sukilę gyventojai,
mai ir žandarai. Šnipai ir žanda prieštaraujančios ateina žinios. nės butų iš kalėjimo paliuosuoti, kaltusr”-beesant, tai vaikinas užsi
rai dykai "carui netarnaus, o be
Valdžia garsina, buk albaniečiai bet mini$terių pirmininkas Canale- spyrė ją greičiau, vesti. O mūsų
jų ir caro sostas gali griūti, nes
pasidavė, bet iš kitur ateina žinios jas tokį reikalavimą atmetė. Da- klebonėlis dabar pradėjo juos kan
tarp ukėsų jau šiandien mažai yra
visai priešingos — tos sako, buk bar valdžios bijosi, kad sukaktu- kinti : liepdamas kelioiiką sykių
tokiai valdžiai pritariančių. Tą
jie organizuoja sunkiai prieina vių dienoj Katalionijos gyventojai gulti kryžium bažnyčioje, abi cm s
žino ir Stolypin, nes matė laike
muose apskričiuose savo pajiegfcs|. .vėl nesukiltų. Todėl sumobiliza greta! Ir prieš pačią šliubo ce
žmonių sukilimo, kurį galėjo suNors Albanija nuo seniai priguli vo kariumenę. Kalėjimai, ktfr sė remoniją numetė nuo galvos jau
' valdyti tik su pagalba prancuzii
Turkijai, bet jos gyventojai al di politiškiejie prasižengėliai sau nosios žolynus, išvarė iš užukroduotos paskolos.
Dabar jau ir
baniečiai, arba skipetarai, niekada gojami kariumenės, nes valdžia bi tų, negana to, kad visą laiką per
prancūzai ne taip duosnus, o jaigu Iturkų nebuvo galutinai suvaldyti josi, kad žmonės jų ne paliuosuotų “sumą” jie gulėjo “kr|žium”, bet
- dar tarp žmonių dėl laisvės pan
ir per apžadų apeigas kelius sy
Priešingai, po kiekvienam sukili ir neišlydėtų į Prancūziją.
čiojimo pakiltų dar didesnis nekius šiurkščiu bal&p liepė jiems
Dabartinio
Ispanijos
karaliaus
mui Turkija išplatindama gyven
kentimas caro valdžios ir prancū
gulėti
kryžium. Tai buvo nedėl
priešai
—
šalininkai
kunigaikščio
tojų tiesas, stengėsi albaniečius sa
zai uždarytų savo mašną, ką gi da
vo pusėn patraukti; kartais, norė- Doncorlose ir respublikonai laiko dienį, kada pilna bažnyčia žmonių,
rytų toji ukėsų nekenčiama caro
dama išvengti kraujo praliejinjų, susirinkimus, kelia protestus prieš vaikai ir kai-kurie neperdaug iš
valdžia? Puriškevičius su -sauja*
Bet
phpirkdavo jų giminių vadovus, valdžią ir kursto žmones. Prie mintingi žmonės ’*juokėsi.
fanatikų jos nepalaikys. Šnipai ir
kartais juos nunuodindavo, arba jų dar prisideda darbininkų orga daug buVo ir tokių, kurie piktinosi
>
žandarai be algų netarnaus, supažadėjimais suviliojusi, išgaben nizacijos, kurios rengia visuotiną klebono pasielgimu. Dar ir pasi
r streikuos. Tąsyk caro sostas, kaip
davo kur į Arabiją ir tokiu budti streiką, jeigu valdžia nepaleis po gyrė klebonėlis, jog jaučiąs dar
‘ žemės drebėjimo ištiktas, vėl prapanašią porą ir “pakūtą” užtiesiąs
prašalindavo įtekmihgesnius tautos litiškų prasižengėlių.
•
dėtų svyruoti, kaip svyravo revo
didesnę.
•
* :
vadovus. Jeigu albaniečiai butų
liucijos metu.
Argi
neišrado
tas
kunigas
kata;
ėję išvien, jie galėjo seniai nuo
JAPONIJA.
likiškesnio būdu “prasikąltusiems”
Turkijos suvisu pasiliuosuoti, bet
Japonija ir Maskolija perdavė*
Todėl valdžiai tarnaujanti lai- seniau jų tautiškos giminės vai
pamokyti? Tikrai .jis^Į. būtų ne
raščiai. jeigu peikia holandiečius, dijosi dėl tikėjimo, nes jų yra kar kitoms viešpatystėms nuorašą tarp išdrįsęs taip pasnigti,, taikysime su
skvęs padaryto sutarimo.
Jame
prancūzus ir, anglus, tai vien talikų, stačiatikių ir mahometonų.
kokio dvarponio dukterį. Juk baž
rods
nieko
ypatiško
nėra,
bet
no
drąsina save, anot prancūzų patar Ir seniau jie, jeigu kada prieš Tur
nyčia visiems turi lygi būti. Ar
lės, stengiasi palaikyti gerą miną kiją sukilo, tai ne su mieriu viąaa rintiems žvejoti drumstame vande nesusilauks klebonai iš tokio “pa
blogame lošyj, bet ištikro bijosi nuo jos atsiskirti, bet sukilimai nyj tasai sutarimas visgi nepatin mokymo” daugiau bėdos, negu
pasekniiii siunčiamų durnai pro būdavo už kokį Turkijos valdžios ka, nes dabar nebus galima kur naudos? Kas gera buvo vidur
testų labiau negu maro. Prancū padavadijimą. Ir dabar jie sukilo styti nesutinkančių pusių. Ameri amžiais, tai< netinka dabar. Nors
zija ar Anglija gali dar be Mas- ne su mieriu ’ nuo Turkijos visai ka ypač bijosi, kad dabartinis se lėtam žmogui gali kuolus ant gal
nųjų priešų susitaikymas nebūtų
kolijos apsieiti, bet Maskolija ne pasiliuosuoti. •
vos tašyti, bet ir tokiam kartais
tik pradžia. Prirengus dirvą, Ja
gali, arba bent jos dabartinė val
kantrybė išsibaigia. Vįsanie kame
Į šiaurius nuo Albanijos yri ponija gali jau su visu užimti turi būti saikas I '
džia, besiremianti vien ant karei
’ ,r>
vių durtuvų, kartuvių* karo teis maža Montenegro kunigaikštystėj .Korėją ir pietinę Mandzuriją, o
(“Lietuvos Žinioa’J).
mų, šnipii ir žandarų. Vakarinėj- serbų apgyventa. Po paskutiniam Maskolija šiaurinę ir uždaryti visai
IS VELIUONOS, KAUNO
Europoj parlamentuose sėdi žmo karui Maskolijas su Turkija, šitai taip vadinamas “atviras duris”,
PAVIETE
nių atstovai, o ne valdžios šalinin kunigaikštystei pridėtas tapo šmo taigi dėti muitus ant ateinančių iš
kitur
prekių.
Ir
dabartiniame
su

Veliuoniečiai,
patyrę, kad mono
kai ir tarnai.
Jeigu ten parla tas žemės, nuo Turkijos atimtas, ir
tarime
padaryti
visokį
palengvini

polis
kasmet
vis
daugian surenka
mentas pradeda kelti protestus dabar Montenegro turi apie 400mai
prekėjams
susitarusių
tautų.
rublių
iš
jų
kišenių
— nuo 8 tūkst
prieš užgėrimus caro valdžios su- 000 gyventojų, taigi maž daug tiek,
Jeigu
Japonija
ir
Maskolija
užsi

rub.,
turbųt,
prieis
Irgi 15 tūkst.
; manymų, tas aišku, kad tiems pro- kiek jų butų dviejuose tokiuose
manys
uždaryti
Korėjos
ir
Manrub.,
d
alinės
taipogi
puikiai už
miestuose
kaip
Vilnius.
Kuni

i testams pritaria ir gyventojai. An
dzurijos
duris
prekėms
kitų
kraš

darbiauja
—
jų
gaikštystę
tą
valdo
kunigaikštis
glijos parlamente jau buvo pakel
tfiktas reikalavimas, dėl jos netiku Nikita, uošvis Italijos karaliaus. tų, nieks tam pasipriešinti negalės. namus ir duktė
Japonija
pranešė
Europos
tau

kad
vistančius,
—
ėmė
Kadangi
jo
duktė
tapo
karaliene,
sios ir neteisingos valdžios boi
toms,
neišskiriant
ir
su
ja
susiri

parduosos
svaiginančių
tai
ir
kunigaikštis
Nikita
užsima

kotuoti Maskoliją, su ją reikalų ne
Pernai
panaikii
turėti. Valdžia rods tam reikala- nė karaliumi tapti. Austrija, Vo šusiai Anglijai, jog nuo ateinan tuvės ■'
jo nevirntfi pasipriešino, nes pati turi kietija, kad įtikti Italijai, pritaria čių metų panaikina senus vaizbos buvo sustatę nutariu
nutarimas
ant savo sąžinės ne vieną neteisin kunigaikščio užsimanymui, nes var traktatus. Reiks todėl daryti nau patvirtino, šiuosmet
gą darbą, todėl bijosi, kad ir kitų das nedaug juk sveria; o kad ta jus ir Japonija, be abejonės, tik bus antrą kartą. Toliau, kadangi
Araštų parlamentai, neužsimanytų sai kunigaikštis susidraugavęs ir už palengvinimus savo prekėms pradinė mokyklą maža, tai žmonės
^kištiesi ir į Anglijos valdžios dar- su Maskolija, kuri jį kartais siun- darys palengvinimus kitiems. Dy nutarė]arašyti vyriausybės, kad atikai kitiems nieko pėduos.
' Bet iš žn) u atstovų susi-.

IŠ UETHOi

Valiūnas iš Padvarių. Lig atva
žiuojant asesoriui iš Svenčionn
buvo padėtas kapinėse neužkasto
je duobėje: Kuomet šiam atva
žiavus grabas buvo atidengtas, tai
numirėlis rąstą netokiame stovyje,
kokiame buvo padėtas. Žmonėms
pradėjus šnekėti, būk vaikinas bu
vęs grabe atgijęs, tėvas taip su
sikrimto, jog netrukus apsirgo ir
tuoj pasimirė.
Augstaitis.
(“šaltinis”).

klesos į antrąją išduota paliudiji
mai 12 mergaičių o iš pirmojo
skyriaus pirmojon kleson į augštesnįjį skyrių pervesta 6 mokinės.
Dauguma ’ baigusiųjų seminarijėlę žada pasilikti Lietuvoj kaimo
mokytojomis.
Jau kolera po truputį siekia net
ir Lietuvą, būtent jau apsilankė
Kauno gubernijoje.
Žmonėms reikėtų rūpinties, kad
sodžiai ir miesteliai būtų švariai
laikomi, nes švarių vietų kolera
nemėgsta.
1 . (“Šaltinis”).
IŠ EIRIOGALOS, KAUNO
PAVIETO.
Daugumą girdėti skundžianties
su samdininkais. Nusisamdo ber
ną, mergą ar piemenį, per žiemą,
kol nėra darbų — gera, bet kai
užstojo pavasaris, žiūrėk, piemuo
pabėgo, pabėgo merga arba ber
nas; dažniausia bėga tie, kurie iš
augėto turi išėmę pinigų. Išbėg
dami dar nekartą išsineša kokį
šeimininko daiktą. Žinoma, jeigu
bėgtų dėlei blogo šeimininko su
jais apsiėjimo, tai už blogo to ne
galima palaikyti, bet paprastai bė
ga —• nuo tąip sau ir gana, negali
nei pasakyti už ką ūkininką aplei
do.
Reikėtų būtinai tą dalyką su
tvarkyti, nes čia bloga netik ūki
ninkui, bet ir samdininkams —
dažnai bėgančio jau pagalios ir
ūkininkai nęnori imti: na jau, sa
ko, jis niekur neištur, tai baisu
jį ir .samdyti.
A. Kučinskas.
(“Šaltinis”).

VABALNINKO, PANEVĖ
ŽIO PA V.
Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir
pas mus žmonės geria. Vabalnin
ko monopolin kasmet sunešama
apie 20 ar 23 tūkstančius rub.
Taip pereitais metais išgėrė monopoliaus degtinės 2 tūkst. 3800 ki
birus.1 Be monopoliaus yra apie
10 viešų aludžių ir nemaža slaptų.
Beto žmonės vestuvėms, krikštytnoms, laidotuvėms, ekzekvijoms,
atlaidams, talkoms prisidirba na
minio alaus ir geria savaitę ar tris
dienas.
G. J.. .

triobos, tai ant krosnės, tai po triobą tartum vaikščioja ir tt.
Gaila žiūrėti į nelaiminguosius
gyventojus, nes visai išbalę, iš
džiūvę iš baimės. Kaimynai neno
ri priimti į savo namus, bijodami,
kad su jais nepereitų ir bildėjimas.
Koks bus galas tam bildėjimui —
nėra žinios.
(“šaltinis”).
IŠ RYGOS.
Atsišaukimus ir sarijaldemokratų dienyną, rado Rygos policija
pas kokį tai E. Lielmaną ir J.
Ličą kuriuos tuojau suareštavo ir
nugabeno į centralinį kalėjimą.
Kadangi jau kaikuriuose Rusi
jos miestuose pasirodė kolera, tai
Rygos miesto ligonbutyje vėl įtai,
1
sytas tam tikras barakas, nusam
dyti valytojai ir prirengti koleros
ratai.
(“Rygos Naujienos”).
IŠ KRETINGOS, TELŠIŲ
PAVIETO.
Čionai matyt vietiniai kunigai
su girtuoklyste suvis mažai tekovoja, nes mūsų miestelije smuklės
ir aludės kaip grybai auga. Per
girtuoklystę ir apsileidimą vals
čiaus gyventojų štai bereikalingai
per 6 metus dasideda stoikininkui
Chaimui Gocui keli tūkstančiai
rublių algos. Ir kitur vis maga
ryčios. Dėl degtinėj meilės, ne
kitaip, reikia dabar mokėt po 60
kap. nuo dešimtinės “mirskinių”.
Pirmą, trimetį tarnaudamas mus
viršaitis Barzdys išrašydavo į vals
čiaus raštinę ir lietuviškų laikraš
čių, o dabar jau vien tik rusiškus.
Apie atidarymą naujų mokyklų
valsčiuje ir miestelije mūsų vals
čiaus ponams nei galvoje, nes dar.
apie tai • nepadaryta nei vieno nu
tarimo. ;
Vargdienio Sūnus.
. (“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ SIDLAVOS, RASEINIŲ
PAVIETO.
šidlavos koplyčioje pavogė nuo
P. šv. stovylos karūną ir du lik
torių. Vagis įlindo per langą.
Vagystė buvo pafemyta rytą bir
želio 9 d.
M
T. N.
(“Lietuvos Ūkininkas”).- *<

IŠ GARLEVOS.
Garleviečiaį pereitais metais, t£kiĮdamicsi su ponu Gavronskiu
IŠ SUGINČIŲ, UKMERGĖS servituto dalykuose, prie pripuolanao servituto prisipirko kas kiek
PAVIETO.
en- galėdamas: vieni/už šimtą, kiti
už kelis šimtus ymhų, o .kaip-kurie
(“šaltinis”).

net už kelioliką šimtų. Tuos pi
nigus priėmė Gavronskio ingaliotinis Grodeckis girioje Eglynuose ;
ir neįrašo į sutartį. Dabar tų pir
kimų — kaipo priedų prie servi
tuto — komisorius netvirtina ir
žmonės, sužinoję, kad Gavronskio
skolininkai užgrobs visą G. girią
(išskyrus tik atiduotą valstiečiams
ir komisoriaus užtvirtintą), pra
dėjo aimanuoti, o kaip-kurie ir
ašaroti, kad žus jų tBkstančfcii
rublių.
— Komisorius, padaręs vals
čiaus kasoje reviziją, nesurado
600 rublių. Viršaitis papildė ke
liais šimtais, bet visą sumą papil
dyti neišteko.
Garlevietis.
(“Saltinią”).
"
Iš ALYTAUS, SUVALKŲ G.
Pas mus kamendorius J. M.
prikalbinėja žmones įstengti “Ža
grės” skyrių, nes čion labai pato
gi vieta yra — gelžkelio stotis ir
Nemunas po šonu.
Žmonės, lyg prisibijodami ko,
nenori prisidėti. Tiesa, su Žagrės
vedimu būtų sunku, nes inteligen
tų taip kaip ir nėra. Yra kuni
gas, mokytojas, raštininkas lenkas
ir daktaras žydas. Bet nei vienas
iš jų “Žagrėje” fredirbs, nes visi
užimti savo reikalais ar kuo kitu.
Kaimo apšviestesni žmonės sako,
kad, atsiradus “Žagrei”, tuojaus
žmonės j
ievius ir
sudievius
tai ne
“Marijampolės ūkininkų Draugi
ja”. Žagrėj tuojaus pradės kitus
“brokuoti”, kaip dabar Marijam
polėje.
Žinomas Dzūkelis.
(“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ LUNKSNĖNŲ, KALVARI
JOS PA V., SUVALKŲ GUB.
Vietinė ūkininkė pradėjo daktarauti ir net stebuklus daryti.
Gydo visaip: žegnodama, užkalbė
dama, žolių šutindama ir kitaip.
Vienas žmogus atvežė vaiką gy
dyti. Ji davė vaistų ir liepė skun T i;
binti važiuoti namo, nes, girdi,
patiks jpnelaimė, o boba matė, kad
vežimas nuo saulės perdžiūvęs.
Žmogus sėdo į vežimą ir nulėkė
namo, bet nuvaževus keletą verstų
vežimas ėmė ir pabirėjo. Paskui
žmogus visiems pasakojo apie ste-'
buklingą daktarę.
ę“Lietuvos Ūkininkas”).
Bfl

IŠ PAKUONIO.
Birželio 8 d. naujo kalendoriaus
buvo valsčiaus sueiga. Rinko iž• .
•’ • • ,
dinmką, pirmininką ir valdybos
narius. Rinkimai praėjo pilnoj
tvarkoj: visi buvo blaivi ir jokio
nebuvo, kaip visuomet, rėkavimo.
Tik įsikišus žemsargių viršininkui,'
žmonėse pakilo ūžimai. Ir>, štai
dėlko.
Balsavimo laiku šąltišius
T. Kasperavičius, patėtiujęs, kad
vienas iš ūkininkų du 'pagaliuku
į vieną viedrą įmetė,
pė vieną
išimt ir kitur įmesti. 1 Kasperavičius buvo išrinktas pi: 1 įninkanti
vietoj vaito. Ponas viršininkas,
nesupratęs kame dalykas ir mislydamas, kad ans liepia kuriam kan
didatui mesti daugiau, liepė Kas
peravičiui atsitraukti. Šis atsi
traukė, bet, užsikabinęs šaltišiaus
blekutę, vėl prisiartino prie viedrų,
į kuriuos buvo metami pagaliukai.
Viršininkas supykęs liępė sargybi
niams vesti J. K. į “ko^ą”. Ir tik
ūkininkams pradėjus murmėti ir
sakyti kad tai esąs blaivas žrųo
gus ir nieko blogo nedarąss, virši
ninkas sutiko jį paleisti. -<JieS po
draug pridūrė, kad kaip. Jis estisueigose, tai niekam nevalia tvar
kos daryt, kaip tik jam pačiam.
Tai kasžin, ar tai teisybę pasakė?
I I [Vabalas.
Sekminių trečią dieną Pakuonyj
buvo vestuvės. Po šliubo visa veselija, grįždama namo, už kaimo
Debilių palei girią rado Mickaitf
su savo broliu imant iš duobės bul
ves. Išgirdusi atvažiuojant veselija, mėrgysčia išlindo, iš duobes
pažiūrėti, kokia tai vešelija. Kada
privažiavo arti merginos Mickaitės, tai piršlys, iššokęs iš vežimo,
l puolėsi prie jos draskyt ją. Mer
giščia sprūdo į duobę, mislydama
tenai pasislėpti, o jos brolis ėmė

UICTUVA
IŠPUOLĘ3 LANGAS NUPJO šiais metais — 21.122, priaugo
3.638.
VI GALVĄ.
New York. Iš vienų namų lan
Galena City užtai eina mažyn:
go išpuolė stiklas ir užkrito ant 1900 metais turėjo 5.007 gyvento
nugaros gatve einančios merginos jus, o šiais metais turi tik 4.835.
djas, bet jos nieko negelbėjo. Pa
Lenos Phillips ir veik su visu jai
simiręs daktaras gimė Mažojoj
galvą nupjovė. Mergina ant vie ROOSEVELTAS APIE KUMŠ- Azijoj, kaip matyt iš pavardės, '
nį. 'Gesinama chemiškais prepara- tos numirė.
CIAVIMOS.
buvo armėnas.
i
tais.’1b
Rooseveltas sakosi (The Out
,9 Ji
PER DAUG LYTAUS.
look) jam visuomet • patikdavo
TRŪKSTA PINIGŲ.
šiokią-tokią valsčių ir parapijų sa
' Cincinnati, O. 17 d. liepos siau kumščiavimos (boxing). Jis pats
GERIAUSIAS
ŠAULYS.
Louisville,
Ky. Suareštavo čia
vy valdą, bet ja naudojasi, negu tik
tė audra sn debesų praplyšimais; mėgdavęs kumščiuoties, o būda prezidentą “Fidelity Trust Co.” ir
Buvo
čia
sau1
Vestfield,
Mas.
magaryčiomis valsčiaus ponus be
lių
konkursai.
Unteroficieras visame šiauriniame Ohio ir pieti mas jaunesnis keliolika kartų jos sekretorių Roepkę. Kasoj trūk
rinkdami, pasipelnyti. Gal ir noužtvinę
vandens kumščiavosi net ir publikos aki sta pusės milijono dol.
Perry B. Sofield nuo 500 yardų nėj Indianoj
IŠ KAZLIŠKIŲ, PAEŽERIŲ
daug
nuostolių
pridirbo.
Žmonių vaizdoje. Jis tikįs, kad kumš
' ■
h
VALSČ., VILKAVIŠKIO PAV., ir teisėj ų, bet neturi iš ko pasi
neprigėrė,
bet
perkūnas
užmušė
kė
rr6
sykių.
Yra
tai
geriausias
čiavimos
yra
geras
dalykas
jau

VEI
NETIKRI
PINIGAI.
rinkti. Per tai ir nedyvai, jei to
SUVALKŲ GUft
ant svieto šaulys, nes nieks dar keletą ypatų.
niems žmonėms. Padėdami savo
Washington, D. C. Paslaptoji
Gegužės 29 d. man teko atsilan- kias vietas pas mus užima žmo
tiek
kartų nepataikė.
energiją į kumščiavimos, sako, policija persergsti žmones prieš
nės
dažnai
labai
abejotinos
inteli

• kyti čion pas ūkininką Petrą Ka
PIENAS VED PABRANGOl mažiau jos begalėtų vartoti palei- naujas netikras dešimtdolerines.
dimą ir skendelius gavo du aukso
tilių susirinkime Mar. Ūks Drau- gentijos ir dar abejoti škesnės do ir du sidabro medaliu. Iš po Ro 1AUKŲ DARBININKAI NEINers York Didicjie pieno- par stuviavimaras.
Būdamas New Tie netikri pinigai turi 1901 metus,
ros . O jei atsiranda koksai in
♦ pj0® Žiurių-Gudelių skyriaus.
davinėtojai
vėl
6a
pakėlė
pieno
kiškio
Lukšių
Sabaliauskas
už
NA
ANT
FARMŲ.
Yorko
policijos
komisijoaierium,
numerį 15a. Pasirašęs ant jų VerŠis ratelis susitvėrė net 1908 m., teligentas, tai daugiausia svetim Šviestą ir sūrius gavo bronzo me
kainas
nuo
8c.
ant
9c.
už
kvortą.
Birželiomėnesyj
Amerikon
at

Rooseveltas
kumščiuoties
nedrausnon ir McClung. Užpakalinė gel
bet po susitvėrimui kuone metus tautis, iš ko vėl kai-kurie patrio dalį ir pagyrimo lapą. Iš Vilniaus kako 76.615 ateivių, tame skaitlor- Jie teisinasi, kad farmeriams už
davęs
ir
per
tai
susimažinę
mušty

tonoji pusė truputį tamsesnė negu
snaudė, tik iš vardo buvo žino tai kelia riksmą, kad svetimtaučiai Zigmuntas Nagrodzkis už savo je 22.072 buvo laukų darbininkų. pieną turi taipgi brangiau mokėti.
nės
su
peiliais.
.
ant
tikrųjų. Ženklai neva šilkų
mas: mat viršininkas neleido da- Lietuvą apsėdo.
lokomobilį
“
Bolinders
”
gavo
aukso
.Bet
jie„.
čia
atkakę,
pasiliko
mie

Tačiaus
Rooseveltas
nepagirta
Bet kas, kaip ne mes patįs, tam
xyt susirinkimų neva dėl to, kad
KARAS TARP CHINIŠKŲ
medalį. Taip-pat aukso medalį ga stuose: New Yorke pasiliko 5.569,
kumščiavimos, koks kad buvo įvy
jo raštinėj nesą jokio Žiurių-Gud. kalti? Iš mūsų mokyklų išeina vo už lokomobilį, kuris pats va Pennayivanijoj 4.866, Ulinojaus
DRAUGIJŲ.
kęs Reno mieste, ir mano, kad ro
EXPLIOZIJOS.
kasmet
kelios
dešimtįs
pamokytų
skyriaus M. Ū. D. (taip buvo pra
Neek York. Tarp chiniškų drau dyti tas muštynes krutamuose pa
žiuoja, firma RanSomes ir Co. Iš miestuose 1.98a, New Jersey 17a
Pittsburg, Pa.
<L liepos išjaunikaičių
ir
mergelių,
bet
žiū

nešta viršininko dabartiniam pir
Panevėžio rymarius Vainauskas Ant fermų iš jų nenuėjo beveik nei gijų čia užgimė vėl dideli nesuti veiksluose būtų dalykas netikęs,
rėk,
kur
jų
dauguma
atsiduria:
mininkui ratelio Mot. . Merkevi
kimai. Buvo jau keli kruvini su demoralizuotų žmones, keltų bal
gavo 25 rub. dovanų. Panevėžio vienas. .,• »•
čiui), bet nenustojus klabint pa- visuose pasviečiuose rasi jų ,tik Realinės mokyklos rankų darbo
sirėmimai
tarp
nesikenčiančių tuosius prieš juoduosius.
šmotus sudraskyta, o 20 yra sun
,
galios ratelis buvo vyresnybės leis- maža Lietuvoje. Tiesa, paskuti klasa gavo aukso medalį. Tokį- ATEmE KRASOS MARKIŲ draugijų narių; nesutinkanti drau
kiai
sužeistų. Krautuvėse buvo
niais metais kai-kas iš lietuvių in
gijų
nariai
mušyj
vartojo
revol

pat
medalį
gavo
ir
Panevėžio
kali

^ORI,
KAD
BŪTŲ
ĮSTATY

UŽ
400.000
DOL
1000
svarų dinamito ir 5000 sva
Ratelis ėmė dabar eneęgiškiau teligentijos sugrįžo namo, bet kiek
niai už savo išdirbinius. Dar daug
MAIS UŽDRAUSTA TĖVAMS rų parako. Kokios priežastjs exMantreal, Kanada. Pas vieną verius.
dar
jų
liko
užLietuvos
sienų.
’ veikt ir daryt kas mėnuo susirin
MIEGOTI SU VAIKAIS.
plioziją pagimdė, to nieks dar ne
Skundžiasi mūsų inteligentai, ir kitiems buvo išdalyta įvairių do pinigų skolintoją policija rado
kimus.
vanų, bet daugiau nebeįvardysiu, krasoa markių už 400.000 dol. ir
Dės Mainės, Iowa. Mirčių pri žino.
kad
jie
Lietuvoj
nerastų
duonos
Šiame susirinkime dalyvavo apie
. PASIAUKAVO VYRUI.
ųes tos firmas mums nebeindomios. jas atėmė, nes mano kad jos ne
dabotojas (coroner) G. Newlen
’ 40 žmonių, tarp jų apie 8—10 mo — nes tinkamos vietos, girdi, jau
St.
Loštis,
HT.
Netoli
nuo
da
Kauno
Ūkio
draugija
savo
kon

ketina įnešti valstijos legislatūron
tikros. • Pinigų skolintojas sako,
Pittsburg, Pa. 15 d. liepos, 3^
kitų užimtos. Bet taip tik rodosi.
terų ir merginų.
moteris
Emraa
Hefflinger,
pama

kurentui
Stanionui,
kuris
žemės
bill
’ių, pagal kurio būtų skaitoma vai. naktyj, bandyta <5a su dinami
jog
tas
markes
jis
rado
sename
Ištikrųjų
gi
daug
dar
Lietuvoje
Grynai ūkic skyrius jau apra*
dirbino* . įrankiais daro apyvartos portfeilij, pirktame per aukcijo čiusi, jog William Augustine ren prasikaltimu tėvams miegoti su tu išgriauti naują tiltą West Beit
sytas “Žemės” No. 11. Pertai aš yra vietų ir daktarams, ir aptieko: loo.oao rublių per mettp, šiemet
giasi šauti į jos vtrą, šoko į tar vaikais. Sako, per šiuos metus linijos ant West Carson gatvės.
ną.
.K
pranešu tik tai, kas tenai nepami riams, ir veterinoriams, ir juri tedavė pagyrimo lapą, bet nuo to
pą prieš revolverio vamzdį. Spvis buvę surasta 90 kūdykių, užslo Nuo expliozijos išbyrėjo aplinkinių
stams, o ypač-gi pirkliais ir ama-’
nėta.
v
pataikė jai į galvą ir mirtinai su- pintų bemiegant su tėvais.
j
NUSIŠOVĖ.
kios
dovanos*
Stanionis
atsisakė.
triobų langai.
Policija ma
Buvo gana karštai kalbėta apie tininkams. Žinoma; gali tos vietos Anais metais Stanionis vis gauda
žeidėy<bet
užtai
vyrą
ji
išgelbėjo,
New
York.
Rado
čia
su
trims
no,
buk
expfiozija
pgrmdyta or
santikius darbininkų su ūkinin būti ir ne tokios pelningos kaip
šovė/as
pabėgo.
kulkoms
galvoje
Antaniną
Skorą,
vo
sidabro
medalį.
Šiemet
jo
sky
TAIP
KAIP
PRANCŪZIJOJ;
ganizuotų
darftinmfcų,
nes dirban
kais. Buvo išrodyta,' kaip darbi Rusijoje bet visgi geram darbi
rius buvo žymiai dar padidintas. moterį buvusio profesoriaus KroPer 10 metų Kansaso valstijoj tis tiltą kontraktorius prie darbo
ninkui
ne
blogą
užlaikymą
duoda.
ninkai per žiemą išmaitinti, pava
kavoa: universiteto, šalia jos ra CHICAGIETE IŠTEKĖJO UŽ turinčių lankyti mokyklas vaikų paėmė ir neprigulinčius į organi
Bet savo konkurentui, o tuo
sariui atėjur, pameta ir pas kitą , Žinau kelias vietas, kur apsu biaū lietuviui, kaip gi čia
JAPONO.
miai miegojo jos trijų metų supus.
skaitlius pasidaugino tik ant 1363, zaciją.
Kontraktorius paskyrė
susiderėdami gauna da brangiau. krus lenkas ar žydas įsižiūrėjęs ati
Aurora,
Nebr.
P-lė Darota Mil- nors taip gyventojų skaitlius ga 2000 dol. už sugavimą piktadarių.
Atėjufr'porcijai
ji
buvo
gyva
ir
augštą
dovaną!
vus
daro
aptieką
ar
krautuvę
ir,
žiū

Dauguma ūkininkų išreiškė norą,
Gyvulių daugiausia išstatė P- pasaką buk ją plėšikai sušaudė, ler 14 liepos d. teismo rūmuose na žymiai pakilo iš kitur atkaku
kad tokie nerastų vietos netik pas rėk, neblogai jam einasi.
Buhuševičius
iš Rodų. P. Bohu- bet iš rastų laiškų pasirodė, kad pasižadėjo būti žmona japonui siais. Skaitlius gimimų 1909 m.
Mena, Ark. Webbo lentų plo
Ne vieną mačiau baigusį jnoksratelio irarius-ūkinrnkus, bet ir vi
ševičiaus
nebeatskiriama,
žmonių ji iš meilės .nusižudė. Ji. buvo įsi Matsuzo šofu. Jiedu norėjo pa buvo 2130 mažesnis negu 1908 m. vyklose expliodavo garinis katilas.
lus
jaunikaitį,
kuris
su
didelė
bai

soj Mar. Ūk. Draugijoj.
Kiri
nuo kiaulių. Žmonių vantai tesi- mylėjusi į kokį ten Malskį ir abu imti šliubą bažnyčioj, bet nega Gal amerikėnai nuo prancūzų ima Expliozija. užmušė trįš vyriškius,
(ypač keli mokytojai) prirodė ta me apsigyvena kokioj Lietuvos
dūoda
žmonėms ir tiktai koks stor du nutarė husiaudvti, bet Malskis lėjo prisiprašyti nei vieno kuningo. paveikslą I
o septynis sunkiai sužeidė. Tarp
me baudžiavos grąžinimo norą, kas vietoje bet po kokiam laikui apsi
Tąsyk nuėjo teisman, kurs juos ir
žievis
gali
įvardyti, gyvulį žmogaus savo pažadėjimo neišpildė.
užmuštų yra ir plovyklos saviuinšiandien jau yra negalima. Galtrti- pranta ir paskui puikiai išlaiko
surišo. Abudu jaunavedžiu, sako,
-vardu. Savo kiaulę jis pavadino
GIRIŲ GAISRAI. '
konkurenciją
su
kitais.
nki visgi dauguma pripažino, kad
Aš nepažįstų to Bohu- FARMERIS IŠKASĖ $32.000. iš pirmo pasimatymo buvo pamy
Great Falls, Maut. Aplinkinėse
Laikas būtų lietuviams nors pas
ūkininkams dabar reikia labjau
ševičiaus, nežinau, ar jjs turi dukLaureLVeL Farmeris A. Ham- lėję viens kitą.
VVhitefish dega iš visų pusių gi
.
GAISRAI.
susivienijus prižiūrėt darbininkus,
momlį.bdaainėilamas smiltyną, už
rios. Žmones vos kvėpuoti gali,
Portland,
Ore.. Viduryj miesto
atsipratyt
ir
drąsiai
stoti
pačioj
• nors ir iššaukus jų bendrą pasitiko mūrelį; o tame- mūrelyje rado AR LR TAS BUTŲ CIVILIZA nes dūmai taip tiršti, kad saulės
Lietuvoj, prie darbo.
CIJOS ŽENKLAS.
nematyt Sudegė jau daug su pridirbo nuostolių ant 300.000 dol.
Kas gi bus, jei mes po senovei i* tų pačių vardų, rejestro ėmė ir • daugybę sidabrinių ir auksinių
Darbininkams susipratus ir sto
Tampa,
Fla.
I^ike
dievmaldypiningų,
išviso
32
tūkstančiu
dol.
kirstų
medžių. Kitas gaisras už
jus prieš ūkininkus bus galima esą bėgte bėgsime svetur ir svetimiems
stos
negrų
bažnyčioj,
per
ląngus
Per
parodą
lietuvių
vakaro
neNunešė
bankan,
bankas
piningus
gimė
10
mylių į pietus ir platinasi miesto dalis. Kiek iki šiol žino
su jais daryt kitokia sutartis, bet atiduosime tą inteligentijos ' kapi
paleista
apie
50
šūvių,
kuriais
3,
feevo,.
nes
parodos
Komitetą*
ncpriėmė.
Kaimynai
užgirdę
apie
su
greitumu
gelžkelio traukinio. ma. sudege r iltį žmonės. jeigu
prie šiandieninio ypač bernų ištvir talą, kurį kiekvienas mūsų inteli
negrai
tapo
užmušti.
Kas
šaudė,
inrlenirt
salės.
Vigilijoj
gi
.
parotokį
radinį,,
visą
scvaitę
kasinėjo
Vien
smarkus
lytus galėtų ugnį,
kimo nėra, girdi, ūkininkams kito gentas su savimi nešioja.
nežinia.
Policija
mena,
kadtai
dbs
gubernatorius
neleido
lietu

laukus
skersi
ir
išilgai,
bestikėdaužgesinti,
bet
lytaus
nėra.
Alums iš arti dabar nematyt, bet
išėjimi,! kaip tik pieškoti įrankių,
viams vaidinti. Mat, norėjo- pa- dami rasią ką nors panašaus. Bet darbas pačių nesutinkančių pava
gal
ištikrųjų
šiandien
yra
tokia
la

kaip juos suvaldyt, nors ir priS*f. Jokn, N. B. Išdegė ‘ strvisu
ne kiekvienam toki laimė pasi pi jonų.
UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVE.
bai svarbi Lietuvai valanda, apie
spaudžiafrit kiek.
turintis
5000 gyventojų miestas
J Per visas gi tris dienas vaidino taiko.
Geneva. O. 37 metų Shelley
Viens-kits rodos neužganėdinti kurią paskiau istorikai rašys, jog
Campbellton.
Sudegė 300 namų.
1
MENKAS
GYVENTOJŲ
BESI

iš Vilniaus Papkmskio lenkų tru
Young, konduktorius Chrcagos
dabartine pakraipa “Liet Ūkinin visa Lietuva tuomet bandė vienu
Septynios
ypatos
ugnies pagimdy
DAUGINI
MAS.
PREZIDENTO
MALONE.
pa. Pastatė visai menkus veikalėviršutinių gelžkelių, nušovė savo
ko“ buk mažai rašąs apie ūkį ir organizuotu kūnu pasidaryti, bet
tos cxpliozijos tapo užmuštos.
Waskš*gUsn,
D.
C.
Iš
paskuti

iVashington,
D.
C.
Prezidentas
litts,
visai
be
turinio.
Panevėžie

nuo jo pabėgusią pačią ir pats sa
ūkininkus, bet pirmininkas perspė atsitraukus nuo liaudies inteligen
čiai patįs išgali sunkesnius pasta Taft atleido- kaltes presbiterijonų nio gyventojų suskaitymo pasiro ve. Young patykojo savo pačią, Nuostolius ugnies padarytus skai
tijai
neįstengė
to
pasiekti.
jo, kad ekonomiškiems ir abelnai
do, kad kaip kokiuose apskričiuo- kada ji grįžo iš svečių į savo tė to ant pustrečio milijono dol.
tyt. Vienok teatrą daug žmonių
ūkio reikalams yra “Žemė”. Ki
(“Lietuvos Žinios“).
lankė; kur gi dėsis, jei kitokių bimą pinigų, buvo teismo pas se gyventojų skaitlius Amerikoj vų namus ir ją nušovė.
tiems rodosi, kad “L. Ū-kas” rašo
Janesville, Wis. Beveik su visu
merktas dviem metams į darbo menkai pasidaugino: Mc Lean pa
vakarų
nėra.
kur kas prielankiau darbininkams, PANEVĖŽIO ŪKIO PARODA.
išdegė
miestelis Clinton. Nuosto
Katalikų Prieglaudos “bazaras“ namus. Paliuosuotas taipgi ne viete, III. surasta 68.008 gyvento » PRAŠALINO NUO VIETOS
negu ūkininkams, paskutinių suvis . Gegužio 30, 31 ir birželio I d.
liai
gaisro
padaryti dideli, nors
jai.
Taigi
per
ro
mėtų
gyventojų
šiemet gerai pasipelnė. Žmonės gras Frank Minar, kuris 1883 m.,
UŽ GERĄ ŠIRDį.
neginąs reikalų. Iš kalbančių ro čia buvo paroda. Parodos laiku
dar
neapskaityti.
skaitlius
pasidaugino
tik
ant
165
vė| pradeda užjaust Prieglaudą. . sugriebęs savo pačią šu kitu vyru,
I La Crosse, Wis. Likosi čia nuo
dės didelė energija apgynime savo laikraščiuose garsinimas ir gietL
gaivų. Išpultų, kad Amerikoj gy vietos prašalintas prižiūrėtojas ka
Ant parodos pleciaus naujai staras
oras
pritraukė
į
parodą
daugy

luomo reikalų; mokytojams-užsto
ventojų skaitlių padaugina tik atei lėjimo Brown, kadangi jis kali NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
ttoma iš smėlio ir žabų namas; bet
jus už darbininkus ūkin. M, M. bę žiūrėtojų. Pirmąją dieną pa
viai ; uždarius duris ateiviams, niams buvo pergeras. Dėl jo ge
.
LEIDO
MASKOLIŠKUS
ATEI

aš
apie
šiuos
namus
nieko
nerašau,
Šalinas, Cal. Važiuojant dele
atsakė, kad kunigas negal mokyt, rodą aplankė 3270 žmonių, antrą
Amerika atsirastų tokiame jau pa ros širdies paskutiniuose mėnesiuo
VIUS.
nes nieko tame dalyke nesuprantu.
gatams
Chemiškos Draugijos faonją
gi
dieną
apie
pusketvirto
tūk

kaip vaikus auginti, o mokytojai
Washiirgton, D. C Vaizbos mi* dėjime kaip Prancūzija. Bet ne se pabėgo 9 kaliniai! Prašalintasai cucijoa į Saa Francisco, netoli
Žinovą tepataria, ar verta tokie
stančio,
trečiąją
maž-daug,
kaip
— kaip ūkininkui šeimynų užlai
nisteris leido Amerikon pasilikti reikia užmiršti, kad Prancūzija, nuo vietos yra ganą turtingas, jis Metz stacijos iššoko iš vėžių gelž
namai statyti.
S. 2vyni.
kyti. Gana esą klausius mums pirmąją, dieną. Be to 500 žmonių
' (“VUtfc”).
83 maskoliškiems ateiviams atka*- visgi tirščiau negu Amęrika ap vietą paėmė norėdamas kaliniams kelio traukinys. Traukinio vedėjas
vaikščiojo į parodą dovanais bi
ūkininkams visokių vadų.
kuries 23 birželio į Galvestoną. gyventa ir jt užima, sulyginant vien gerą daryti.
lietais. > Paroda šiemet buvo dides
ir kūrėjas užmušti; iš pasažierių
Jie
btrvo sulaikyti. Užtai 34 niassunkiai sužeistų nėra.
reikalingas ir kenksmingas ginčuos ne už pernykštę; visi skyriai buvo
koliškiejie ateiviai bus sugrąžinti beveik tokio didumo kaip visa EuŠVENTI PABUČIAVIMAI.
' asmeniškas viens ant kito pykiroas, turtingesni, tik. gyvulių būva šie
artgtf.'
Dayton, Ohio. “Šventų pabu
Tlini, Mich.
Netoli Wilkes
nesurinkant nuomonėmis. Šis su met mažiau. 149 sodietės išstatė
nei gamtos duotų turtų prideran čiavimų” sektos vadas buvo ap
Crossing susimušė du gelžkelio
MUZIKA KARVĖMS.
sirinkimas labai gerą įspūdį pada savo rankų, išdirbinius. Pernai gi
čiai išnaudoti.
kaltintas, kad, perdaug uoliai be- traukiniai. Prie to viena ypata
Marąuctte, Mich.
J. Long- VAGILIAI NESIDUODA PRI
re ant susirinkusiųjų ir yra viens ir pusės tiek nebūva. Komitetas
GAUTI.
pildydamas pabučiavimų apeigas, tapo užmušta, šešios mirtinai su
labai
maža
vietos
užleido
sodie

year
’
o
karvės,
(ties
įves
ežeru,
iš skaitlingiausių šio ratelio susi
Mesiar,. Mo. Iš kasos Polleck JOHNSONAS NEDUODA RA- ari trankė nuo vyro tūlą moterį žeistos, o 39 sužeistos nemirtinai.
tik
po
pusę
aršino
kiekvie

Marąuctte
County)
šią
vasarą
la

tėms,
rinkimų.
B. K.
> MUMO.
Stewartienę. Stewartiene aiškino
nai. Sodiečių išdirbinių skyrius bai laimingos.
Kad dabartinėj Milling and Elevator Co. 15 d.
(“Žemė”)
liepos
pavog€$75.
Ant
kasos
durų
John
šonui
apgalėjus Jeffries, teisme, kad • pabučiavimai buvę
išrodė lyg sankrovos lentynai, kimš karštymetėj Jos butų ramesnės ir
INTELIGENTAMS DARBAS te užkimšta prekėmis. Apžiūrėt geriau galėtų gromulot, joms įtai buvo plakatas su parašu, jog “Ka negali nusiramint kiti baltieji- duoti jai be tvarkos ir saiko ir kad
sektoje
pasibučia
vista išdirbinius nebuvo galima, syta fonografas. Karvėms muzi sa šita ;<HebtiyU niekada užrakinta, tvirtuoliai. Sako, norįs dabar su apskritai
Į mūsų redakcijas ateina laiš nes jie buvo sukrauti viens ant ki- ka labai patinkanti ir visaip ant Jų nes joje1 pinigų nėra”. Vagiliai negru mušties Gotch’as, žinomas vimai atsilieka visai betvarkiškai.
f East Si. Louis,. Jlk Darbai
kai, kuriuose valstiečiai skundžia ,to^ platumon išdėti nebuvo vietos. atsiliepianti. Jos esti geram ūpe, parašui nepatikėjo ir kaip pasiro tvirtuolis, kurs nuveikė Zbyško. Teismas vienok pripažino, kad sek
pamato.
Jam esą reikią kokie metai pasi- ta neturi tikslo skirti moteris nuo čia pasigerino, bet visgi .galima
si jogei norėtų įsteigti skaityklą, Kupreliškietės mergaitės toj kam klausydamas itališkas operas, jos Gdė, ne ft
.Q>’ sv
lavint ir jis Johsoną sumušiąs. -vyrų ir sektos vadą išteisino.
geisti, kad jie galėtų eiti dar ge
knygyną, vartotojų draugiją, ūki šoje nebenorėjo išstatyt savo iš duoda riebesnį pieną, kai joms už
Ų’ŽPL^KE VAIKĄ.
Tūlas
Smithfas irgi ketinąs su
riau.
ninkų ratelį, kredito draugiją, no dirbinių, tai Joms davė atskirą, pa- vedama sunkus Vagnerio tonai,
Fort
'tyafflr,
Ind.
Namuose
mušti
Johnsaną.
,
MUŠIS
GELŽKELIO
DARBI

rėtų dvarą išsidalyti, bet negali, vilioną. Plačiai išstatyti jų iš- bet,, sako, jos duodą surūgus; piet
NINKŲ SU PLĖŠIKAIS.
U NewYork. Socijalistų orgąnes nėra žmonių, kurie pamokytų, dirbiniai ( Mali šauskaitės, Mališ- ną, kaip prisiklausą Caruso dainų. farmeriB Mafzio Richer rado kū
ną 12 nictų taiko C. Coast. Iš kū MIESTŲ AUGIMAS ILLINOIS
North Olmestead, O. Plėšikai nizaciją streikuojantiems moteriš
kaip tai pradėjus ir kaip toliau kaitės ir Gritaitės) puikiai išrodė,
no buvo šrhotai mėsos išplėšti.
VALSTIJOJ.
užpuolė ant stovyklų 40 gelžkelio kų drabužių siuvėjams pažadėjo
vedus.
Dovanų sodietėms išdalija 350
SUVIRĘ. GYVAS.
CenM» biuro apskelbtos skaitli darbininkų, norėdami atimti nuo pašelpą.
Hammond, Ind.
Darbininkas Farmeris teisinosi, jog jį karvė taip
Jei vargais-rregalais tai vienoj, rublių, 50 rublr daugiau kaip
tai kitoj vietoj susitveria šiokia ar pernai. Dovanos buvo~~neperdide- A. Helo 13 liepos d. įkrito į ce .sukandžiojo;\bet koroneris užtik nės apie miestus E. St Louis, Peo jų <ą tik gautas algas. Mušis ir
l New York. 500 mantelių ir
tokia lietuvių organizacija, tai ne- lės, pernąi po daugiau pinigų ga mento kubilą ir ten suvirę gy rina, jog^fanAeris jį tol plakė, kol ria ir Belleville City parodo, kad. besišandydami traukėsi visą naktį.
- turėdama išmanančių žmonių ne vo. Šiemet, už išdirbinius pirmą vas. Ištraukus jį iš kubilo, visos neužmušė. Minėtas vaikas buvo šitie miestai per paskutinius 10
moteriškų drabužių siuvyklų atlai- "
paimtas iš našlaičių namo. Žiau metų didžiai išaugo.
PRIEŠ PATENTUOTUS
gali prideramai tarpti ir per tai ją dovaną — sidabro medalį gavo mėsos nusilupo nuo kaulų.
kė čia susirinkimą ir sutarė susi
rųjį fermerį iuėmė.
VAISTUS. “
skurdų gyvenimą varo arba kai- Mališauskaitč iš Kupreliškio, o
jungti vienon organizacijon kovai
1900 ra. buvo 20.655 gyventojų,
Washington, D. C. Mokesčių su darbininkais.
kada ir visai pranyksta.
piniginę
didžiausią, 10 rublių NORI VALSTIJĄ TEISMAN
o
šiais
metais
pasirodė
jau
yra
komisOrius
Cabell paženklino 200
NUBAUSTOS
GARLĄLVLŲ
Kas gi dabar sodiečiams gali gavo Nęniškiene iš Pauemnnėlia
PADUOTI
58.547
gyventojų,
taigi
už
10
me

patentinių
vaistų
parduodamų ap- . f
duoti patarimą? Kunigas, moky parap. ir dar viena. Klišaitė-Deks'
KOMPANIJOS.
San Francisco, Cal. S u rengė
Yori. Streikas čionykš
tojas valsčiaus raštininkas ir re
New York. Prisakius uosto ko- tų priaugo 28.892, beveik kita tiekose ir nuo Jų reiks laisnį mo čių moterų siuvėjų dar nepasibai
jas berikumšciavimo negro Jbhntas dvarininkas. Bet iš šitų inte^ dovaną — sūlabro medalį ir 96 ru- sono su baltspalviu Jeffries.. Tex.
kėti po 25 dol. metams, nes jie gė nors dalis darbdavių sutinka
tiek (97-4%)Hgentų ne visi į patarimą valstie
Peoria 1900 ra. turėjo 56.100
pakelti algas.
Richard nori CafTfbrnijos valstiją
čiui tinka. — vieniems jie patįs ne- dovano*; šiemet pirmajai dovanai teisman apskųsti ir reikalauja 35- jec turės mokėti bausmę $23.721 gyventojų, o šiais metais — 66užsitiki, kiti-gi nenori prie val pinigų nedavė), Semet gavo 7 000 dol. užtai, kad Californijos
ROENGENO ŠVIASA PAVO- f Hartford, Conn. Streikuoją
stiečių prisiartinti.
į
JINGA.
čia geležies iietojat. Jie reikalaut
Už škaplierių. a»~
Aišku, jog dabar per
vyrams
___ *tiečiuose yra inteligentijos^ tai
ir sutri
gavę
VSTF
1 asm • ■
galiu, o pats įlindo į duobę it iš
gėdino merginą, kuri, menama,
pasiliks nėščia. , Visa veselija, tru
putį pavažiavusi laukė, kol piršlys
savo darbą atliks. Ant mergiščios
ir jos brolio riksmo buvo subėgę
piemenįs, bet ir tuos narsus pirš
lys, išlindęs iš duobės, , išvaikė.
Piršlio vardas Povylas Bortkevičras, turi suviršum 50 metų am
žiaus, vedęs.
Piršlys jau apskųstas teismui.
' (“Lietuvos Ūkininkas”).

yra tokių žmonių, kurie įgalėtų ir
norėtų valstiečių niekaluose išmin
tingai pagelbėti. Iš to bent iš da
lies išeina ir tai, jogei valstiečiai
nepajiegia kaip reikiant naudotis
tomis nedidelėmis liuosybėmis, ku
rios dar jiems yra vyriausybės pa
liktos.

negavo 28 sodietės. Dambrauskėlis, beganydamas, padirbo gana
gražią ritelę: ant skrynutės susta
tyta 12 lėlių, ir kai jis pasuka pri
taisą tąją rankenėlę, tai kiekviena
lėlė pradeda dirbt savo darbą:
viena braukia, kita rūbus plauna,
sviestą suką, ten galanda kirvį ir
tt Už tą jis gavo 16 rub. dovanų,
o Kauno gubernatorius, kuris ap
lankė parodą, žadėjo berniuką pa
imti į mokslą. Už sodiečių arklius
didžiausiąją dovaną gavo StrjelČiūnas 50 rub. ir Dūda — 30 rb.
Iš Panevėžio Jesenskis už vištas
gavo sidabro medalį, pagyrimo la
pą ir 3 rublius. Iš po Rokiškio

VEZTMAS MIŠKŲ GAISRAMS
- ^‘ GEsum.
MtŠkų užveizėtoj ai Massachusetes1 valstijoj, kur dabar tankiai
atsitinka Miškų gaisrai, įtaisė tam
tikruž vežimus, kurie gali važiuoti
pagal deglhti mišką ir gesinti ug

B AMERIKOS.

B DARBO IADK0.

f

Philadelphia, Pa. Tamaujauti ant Pennsylvania gelžkelio
į rytus nuo Bu f falo rengia vėl
streiką. ’ *
'
-

Pereitą sanvąitę Jungtiniuose
Valsčiuose buvo 202 nusibankrutinimai, arba 20 daugiau negu užpereitą.
Visi skundžiasi New
Yorke, jog bizniai eina prastai, ir
nėra vilties, kad greitai galėtų
pasigerinti. Ir laukuose šiųmeti
nis užderėjimas negeriausias.

Terre Haute, Ind. Wandaba
anglių kasyklų N. 69 Seeleyvillėj
sustreikavo 225 darbininkai.
![ Montreal, Qiiėb. Tarnaujanti
ant traukinių Grand Trunk ir
1 Central Vermont gelžkelių nuta
rė streikuoti: iš 3350 balsavusių
tik 50 nepritarė streikui.
5 Minneapollis, Min. Minnesotos ir abiejų Dakotų žemės savi
ninkai skundžiasi, kad negali
gauti pakaktinai darbininkų nuva
lymui laukų.

f
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Politikoje veikėjas; 2 lietuviški
kunigai: vietinis kun. T. Žilinskas
ir kun. Urbanavičių iš Lowell,
Mass., daktaras F. Matulaitis, Ig.
Stankus, šviežiai pribuvęs ir F. J.
Bagočius. Visi kalbėtojai kalbėjo
gerai, išėmus-Stankų, kuris kalbė
jo prasčiausiai, o Bagočius kalbėjo
geriausiai. Kalbant Bagočiui ga
lima buvo tarp klausytojų matyt
šluostant ašaras. Visi kalbėtojai
kalbėjo apie historišką lietuvių su
kryžiokais mūšį prie Žalgirio, apie
meilę tėvynės senovėj ir dabar,
apie reikalą vienybės, mokslo; an
glai nurodinėjo reikalą pažinti šios
šalies kalbą, politiką. Reikia dar
pridurti, kad kun. Urbanavičia
turi gražią iškalbą. Jis tarp kitko
pasakė: jog lietuviai laimėję mūšį
prie Žalgirio, daugiau pralošė ne
gu išlošė, nes susiartino labiau su
Jankais, kurie nuo to laiko pra
dėjo varyt lenkomanijos darbą —
naikint viską, kas lietuviška, ir to
kiu budu bemažo pražudė visą Lie
tuvą, (tai kalbėtojas kalbėjo klai
dingai: prie Vytauto lenkomanija
nesiplatino. Red.), nors žmonės
buvo nuvargę ir nuo karščio šlapi,
bet klausės ramiai prakalbų iki
1 Italui. Gaila vien, kad rengėjai
nesutvarkė viso ap vaikščiojimo
Kaip reikia. Negana, kad vietiIinose lietuviškuose laikraščiuose
egarsino, bet ir su plakatais pa
sivėlino, nes jie pasirodė tik kelias
.<tenas prieš apvaikščiojimą.
į Uždengimui lėšų buvo padaryta
SU Vytauto paveikslu ženkleliai,
kuriuos pardavinėjo po 25c. ir
kiekvienas norintis prakalbų klau
syt turėjo pirkt minėtą ženklelį,
ir kartu duot kaipi auką tautiškam
namui Vilniuje, nes taip rengėjų
buvo sutarta, kad kas liks nuo apvaikščiojimo. viską paskirt Vil
niaus namui. Likti turėjo apie
poras šimtų dol., nes netik susi
rinko už ženklelius apie 300—400
įdo., bet buvo dar kolekta svetainėj
ir surinko $30.
D. L. K. Gedimino orkestrą pagriežė Lieutvos hymną ir tą patį
hymną padainavo vietinis bažnyti
nis choras po vadovyste vargoni
ninko Karbausko. Paskui padai
navo lietuvių karišką dainą, dai
nos pasisekė vidutiniškai, tik "Lie
tuva brangi” visai nenusisekė,
kiekvienas dainavo, kaip kam pati
ko.
Apskritai, apvaikščiojimas pada
rė gerą inspudį netik ant lietuvių,
bet ir ant svetimtaučių.
J. P. Raulinaitis.

IŠ DEKALB, ILL.
Dekalb miestas nedidelis, apgyventas daugiausiai švedų ir
vių, kitokių tautų mažai yra. LietIš AMSTERDANV N. Y.
Nepaprastu būdu užbaigė savo, tuvių yra apie 70 šeimynų, o pafjaunas dienas 19 metų vaikinas vienių keli šimtai. Nors visi gyu
Jurgis Navikas, šio miesto gyven vena sutikime, vienok ant tautišjlaiku)
kos dirvos iki . šiam
tojas.
nuveikta.
Bet-g
mažai
kas
- Liepos 11 d., ..vėlyva naktimi,
užsimanė jis kartu su savo pažį laikui bėgant viskas gerinasi ir
stamu Franku Michalskiu (lenku laipsniškai žengia pirmyn. Čia
čiu) “truputį pasivėžyt”, ant šio nėra nuosavios parapijos, nėra lie
lenkučio žodžių. Tuom tikslu jų tuviško kuningo nei bažnyčios, bet
nueita ant New York Central lietuviai jau patįs atskiria blogą
gelžkelio stoties ir bandyta užlipti nuo gero.
C*a gyvuoja trįs lietuviškos or
ant vieno iš naktinių traukinių,
einančių iš New York’o Buffalo ganizacijos : kuopa S. L. A.; kuo
link. Vienok čia laiku juos už- pa T. M. D ir trečia, rodosi drau
tėmyta ir prašalinta nuo stogo pir gija Šv. Petro ir Povilo. Tos or
ma išėjimo traukinio iš stoties. ganizacijos geriausiai laikosi iri
Tačiaus šits nepasisekimas nepri auga, paskutinė, tik dviejų metų!
vertė jų mesti savo sumanymą: laike jau padėjo į banką arti
perėję tiltą, jie pasiekė \Vest Shore tūkstančio dolarių.
Yra čia tūlas skaitlius apšviesgelžkelio stotį, kuę jiems pasisekė
ant jų nelaimės ; pagauti prekių tesnių tautiečių, norinčių supažin
traukinį (freight’ą). Nuvažiavus dinti lietuvius su politiškąją eko
apie 5—6 mylias nuo Amsterda nomija, tai sumanyta uždėti Lie
mo, Navikas, eidamas vagonų sto tuvišką Ckėsystės ir Pašelpinį
gais, padarė klaidingą žingsnį ir Kliubą. Susirinkime- tuojaus su
įkrito tarp vagonų, o paskui pa sirašė 53 nariai, kurie sudėjo 53
. kliuvo po bėgančio traukinio ra dol. charteriui.
tais.
Pasamdėm advoicafąT~kuris krei
Kairioji koja tapo nukirsta be- pėsi į gubernatorių su prašymu
veik iki kelių, o dešinėji visai su- leisti inkorporuoti minėtąjį kliu
malta ir beveik išrauta iš liemens, bą. Praėjus kiek sanvaičių, ad-l
kuris taip pat sunkiai sužeistas ke vokatas apreiškė, jog charterio ne
galime gauti kol neturėsime 500
liose vietose.
IŠ CLARIDGE, PA.
Mašinistas bėgančio priešingon susilasiusių narių, buk to reikalau
Tegul niekas iš darbininkų ne
pusėn traukimo užtėmyjo skersai ja naujos teises, kurios neseniai važiuoja į Westmoreland kasyklas,
bėgių gulintį sudraskytą žmogų. buk tapo investos gyvenimam
nes ten yra angliakasių streikas.
Nežinodami tikrai, o netikėdami Buvo čia jau kruvinos muštynės
Jį paimta traukiniu ir nuvežta mie
stan, vienok pakviestas daktaras advokato žodžiams, kuris galėjo tarp streikierių ir kompanijų šni
jau negalėjo pagelbėti: po kelių tyčioms sumeluoti, nenorėdamas, pų. Jei koksai kompanijos agen
valandų miesto ligonbutyj gulėjo (kad lietuviai užkenktų politikie- tas siūlytų darbą, klauskite visa
jau šaltas lavonas.’ Skaudu ir gai rianis, meldžiame mums tą išaiš da kur, kokioj vietoj reikalaujama
la ne laiku žuvusio jaunikaičio; kinti.
darbininkų. Westmorelande kitų
dar skaudžiau yra dasižinojus, jog
Jeigu tikrai nebūtų galima už darbų nėra, yra tik anglių kasy
šita nelaimė atsitiko ačiū aršiau dėti kliubą (nes 500 narių nepa klos. Darbininkų algos mažos:
siam mūsų jaunuomenės priešui— sitikime čionai surasti), tad malo moka už toną po 37%c.. Čia da
girtuokliavimui.
nėtame, kad kuris iš gyvuojančių bar dideli streikai.
Apie amsterdamiečių veiklumą panašių kliubų duotų mums šaką
Darbininkai reikalauja pripaži
netankiai tenka girdėti mūsų laik (branch).
nimo unijos. Streikuoja 25.000 dar
raščiuose, o vienok nebuvo stam
Vardan dekalbiečių,
bininkų. Pereitą sanvaitę mačiau
besnio mūsų tautos reikalo, kurį
Jonas Janavičia.
Exporte tikrą karą: kompanijos
butų amsterdamiečiai praleidę, kaip
šnipai šaudė į streikierius. Girdė
paprastai, sakoma, pro ausis. Šita
IŠ SO. BOSTON, MASS.
jau pasakojant, buk užmušta 22,
jauna lietuviška kolionija aukojo
Liepos 10 d., 12 vai. prasidėjo o 3 streikieriai pašauta. Dvi trioįvairiems tautiškiems reikalams pro- čia jubiliejinis 500 metų sukaktu bos su dinamitu išgriautos. Streik
po’rcijonališkai ėmus, gal daugiau, vių kovos ties Žalgiriu apvaikščio- laužių padėjimas baisus, juos vi
\
negu kitos lietuviškos kolionijos. jimas.
sokios nelaimės pasiekia.
Štai ves pasiekė amsterdamiečius
Parodoj dalyavo 5 vietinės drau
V. Kazėnas.
balsas ir pakvietimas prisidėti au gijos, nors buvo užprašytos ir iš
komis prie statymo Lietuvių Tau aplinkinių, kitos net ir programe
IŠ MONTREAL, CANADA.
tiško Namo Vilniuje, amsterda- buvo (D. L. K. Gedimino KliuLietuvių čia yra nemažas būrelis.
miečiai tuojau tan balsan atsišau bas iš Bostono), bet parodoj ne
Kad
mūsų pasistengimai išduotų
kė. 3 d. liepos vietinis klebonas, dalyvavo turbut dėlto, kad tarp
gerus
vaisius, reikia pirmiausiai
kun. J. Židanavičius, po pamokslui pačių rengėjų nebuvo gero sutari
prašalinti
iš mūsų tarpo nesusipra
labai pertikrinančiai ir karštai mo ir tvarkos. Apvaikščiojime
timus
bei
partyviškumus, apkal
paaiškino išnašumą tokio sumany- dalyvavo šios draugijos: L. Ū.
bas,
besiniekinimus.
• mo\ kaip statymas savo Ttutiško- Kliubas, Šv. Kazimiero dr-ja, D.|
Mes skaitome knygas, skaitome
j\Namo mūsų šalelės širdyje —’dL. K. Vytauto, Šv. Petro ir Polaikraščius,
tveriame visokiais var
Vilniuj ir pakvietė savo parapijo vilo ir Saldžiausios Širdies Viešp.
dais
draugijas.
mis prie to tautiško darbo prisidė Jėzaus, visos iš So. Bostono. Pa
Susirinkimai atsibuna šių pagelti. Tuojaus padaryta rinkleva pa roda prasidėjo nuo lietuviškos baž
binių
draugijų i, 2, 3 sanvaitėje
rodė, jog kelių minučių laiku su nyčios ir ėjo žymesnėms So. Bosto
kiekvieno
mėnesio: šv. Kazimiero,
mesta $103 su centais. Vilniun pa no gatvėms, per tiltą ‘ Bostonan,
D.
L.
K.
Vytauto, 148 kuopos S.
siųsta į rankas Dr. J. Basanavi į Fanuel svetainę su draugijų vėluL.
A.
Minėtos
draugijos turi per
čiaus 200 rublių. Pastebėtina tas, voms. Parodą lydėjo du bcnai( vie
100
narių.
Susirinkimuose
mato
kad amsterdamiečiai aukaudami nas lietuviškas)ir automobiliai, ku
si
tie
patįs
nariai
ir
visi
veik
pri
išreiškė savo geidimą ir reikalavi riuose važiavo keletas inteligentų
guli
į
tas
draugijas.
Naujų
ma

mą, kad statomas Tautiškas na vietinių lietuvių. Tai viskas, kas
žai
matosi,
nauji
nariai
nesirašo.
mas savo didumu ir gražumu bū buvo ant gatvių matyt. Parodoj!
tų tikras mūsų sostapilės papuoša dalyvavusių buvo 600—800 ypatų.! Daugeliui nei į mislį neateina
las: anot vieno iš jų išsireiškimo— o svetainėj laike prakalbtj buvo draugijos.
Sunkiai uždirbtus pinigus išme
“mes duosim dar, bet tas namas 1500—2000. Svetainė ruiminga ir!
ta
alkoholiui, nepaiso, ar ilgai ga
turėtų būti vertas r/emažiatf šim daili, publikos buvo beveik pilna.'
li
būti
sveikas ir kada nelaimė ne
to tūkstančių dolarių”.... Am ypač moteriškos lyties buvo pusėti
patiks.
Bet ne visi čionykščiai lie
sterdamiečiai turi net gana liogiš- nai. Visi užsilaikė ramiai, matyti
tuviai
alkoholiuje
paskendę, kiti
ką savo nuomonės parėmimą: buvo užsiganėdinimas. ' Kalbėtojai!
Ivien
tinginio
apimti.
“Amsterdame, girdi, nėra nei po buvo 2 anglai: vienas žymiausias
A. M. Baltūsis.
ros tūkstančių lietuvių, o mes į So. Bostono politikierius, ex-konj£ŠK metus mokėjom Įgyti savo gresmonas VVilIiam S. ^IcNąrv,
Iš KENOSHA, WIS.
terapijos turtą,
* Atkeliavo pas mus kunigas iš
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apkainuojamas daugiaus $100.000,
taigi ką reiškia mūsų visai tautai
pastatyti savo tėvynės labu i _ na
taus kad ir Už pusę milijonu
dolarių ?”
'Reikalas rengimo Tautiško Na
mo Vilniuje, matyt, giliai krito
amsterdamiečių širdysna: nepasiganėdindami jau išjsiųstomis Vil
niun aukomis, (vardai aukavusių
pasiųsti “Draugui”), sumanė taip
gi surengti apvaikščiojimą pami
nėjimui 500 m. sukaktuvių Žalgi
rio kovos. Laukiamas pelnas taip
gi skiriamas Tautiškam Namui.
Tikra apvaikščiojimo diena dar1
nežinoma. Laukiama atvažiuojant
p. J. Gabrio, kuris grįždamas iš
Chicagos, žada ir Amsterdame pa
viešėti ir dalyvauti minėtame ap
vaikščiojime.
Vietinis klebonas
yra to viso judėjimo dvasia ir to
dėl reik tikėtiesj jog Žalgirio ap
vaikščiojimas bus viena iš didžiau
sių iškilmių, kokias amsterdamie
čiai kadanors tarėjo.
Toks jau apvaikščiojimas gal
bus surengtas ir Schenectady mie
stelyj, kur yra taipgi keletas šimtų
lietuvių.
K. Dz.

Shicagos, vikaras kunigo Stepana
zičiaus ir sakė gana ^lgą pamoks
lą.
Daugiausiai savo pamoksle
kunigėlis gynė skaitytu mok|liškus
laikraščius ir knygas, tpes išj tokių
raštų, girdi, jokios naudos jums ne
busią. Tie, kurie ant žemis įieš
ko laimės, neregės dangaus ka
ralystės, ten pateks tik tie, kurie
ant žemės vargsta, skursta, badą
kenčia ir visokias neląimes, kurie
atiduoda sunkiai uždirbtą paskutinį
skatikėlį kunigams, šventoms pa
maldoms.
Sakė buk žmonės, kurie skelbia
lygybę, laisvę ir brolišką meilę
ant žemės, tie žmones nę patįs tą
supratimą išgalvojo, bet per šėto
ną.
M. S. naujas Kenoshietis.

—
bar spausdinti.... Spausdinti gali
ma jau ir pradėti.... Tolesnieji
raštai bus atsiųsti pačios Žemaitė,
birželio pabaigoje arba liepos mė
nesio pradžioje; kiti raštai, kurie
Tamsta šiuo kartu negauni, yra
jau galutinai taisomi spaudai (vis’
jie jau perrašyti, tik reikia dar
šį-tą apdirbti paskutinai). Rei
kia spauzdinti, žinoma, nieko nemainat. Pataisyti kokį mažmožį
Tamsta gali tik tose vietose, kur
pačios redakcijos yra šis-tas pra
žiopsota.
' ••
Bus išspausdinta ir trumpa žine
lė apie pačią autorę, jos gyvenimą
ir darbus.
Raštai bus leidžiami šiuo karti
po pačios autorės redakcija. Da
jie kuo skirsis todėl nuo tų, k/Trit
yra išėję ligišiol be jos reŲ^kci
jos”.
Visų Žemaitės raštų, manaįu, bus
du tomai. Ai norėčiau juoi tuo
jau išleisti, bet.... reikia nepiažai
kapitalo. Todėl, aš, pasikalbėjęs
su draugais, nutariau išleisti pre
numeratos keliu. Manau, kad at
siras draugų-žmonių, kurie pano
rės turėti Žemaitės visus raštus ir
todėl padės man juos išleisti. Pre
numerata — vienas dolaris ($1);
(tuojau galima ir siųsti) .
Aš būsiu labai dėkingas tiems
drąugams-žmonėms, kurie šiokiu
ar tokiu būdu pagalbūs, prisidės
prie greitesnio išleidimo Žemaitės
raštų.
A. Žymontas,
318 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Iš GRAND RAPIDS, MICH.
Čia lietuviai sukruto rengti isto
rišką apvaikščiojimą 500 metų sukaktuvių mūšio po Gruenwaldu.
Kun. V. Matulaitis labai norėjo,
kad apvaikščiojimas atsibūtų kartu su lenkais 10 d. liepos, ir lietu
viams .nenorint su lenkais ap
vaikščioti visaip lietuvius peikė,
sakė,
buk
mažas
skaitlius
tesusirinks ant parodos.
Vie
nok lietuviai kunigo nepaklausė
ir susitelkė krūvon visos drau
gijos bažnytinės: Šv. Petro ir Po
vilo, šv. Jurgio, šv. Juozapo, tau
tiškoji Lietuvos Sūnų ir T. M. D.
58 kuopa. Su didele iškilme ža
da apvaikščioti taip brangią šven
tę lietuviams 24 d. liepos, nedėlio
ję, 2 vai. po pietų. Kalbėtojus ža
da kviesti iš Chicagos. Bus ir vie
tiniai kalbėtojai, bus ' taipgi lui
Žemaitė, viena iš geresnių lietu
nos ir dekliamacijos.
viškų senesnių raštininkių.
Jos
J. G ar nu pis.
raštai ne mažos vertės. Ji ima
mūsų žmonių daugiausiai tamsių
ATSIŠAUKIMAS IŠ EXPORT,
gyvenimą.
Bet raštininkė ne tur
PA. >
n
tinga,
pati
savo
raštų išleisti ne
Mes Exportiečiai lietuviai, atsi
gali,
jie
bus
leidžiami
prenumera
šaukiame prašydami, kad mus sutos
keliu.
Mes
kalbiname
skaity
šelptumėt. Pagelba mums reika
tojus
prenumeruoti.
Bus
išto
dvi
linga, nes mes jau ketvirtas 'mėnuo
guba
nauda,
prenumeratoriai
turės
streikuojame. Sunku J žmonelėms
ilgai streikuoti; nors kaip kas ir nemožos vertės raštus ir sušelps
turėjo kelis centus, bet k tuos senelę raštininkę, kuri darbuojasi
praleido.
To<lėl atsišaukiame į lietuviškoj literatūroj nuo senų
laikų.
Red.
brolius lietuvius, į visak drahgijas,
kliubus, į visus S. LJ-A* narius,
kad mus, kiek galėdami sušelptu
mėte, padėtumėte vesti kovą su ESĄS. IŠRASTAS RADIUMO
kapitalistais.
Ne vienas mūsų UŽMAINYTOJAS
(SUBSTI
brolis, mažai valgęs, streikuoja,
TUTAS).
laukdamas, kada kompanija pripa
Amerikos Homeopatų Instituto
žins U. M. W. of America. Mes sesijoj padaryta pranešimas, jog
tikime, kad mūsų šauksmas nepa yra išrastas radiumo substitutas.
siliks neišklausytas, kad visuome Tai esanti kombinacija iš toriunė atkreips savo širdį į streikierius. mo ir uraniumo. Išrastasai sub
Viršininkai yra išrinkti priėmi stitutas pavadinta thorodx. Išradė
mui aukų: Ignacas Tutelis — ka- jai esą: E. Stillman Bailey ir Dr.
sierius, Vincas Tutlis — sekreto Fr. H. Blackmar, abudu Chicagierius ir du kasos globėjai — An čiai. Jie sako, kad thorodx pada
tanas Bartkus ir Kazimieras Gilis. rysiąs radiumą daugiaus pritaiky
Pinigus siųskit adresu? Ignacas tinu ir prašalinsiąs jo pavojingu
Jutelis, Box 363, Export, Pa.
mą.
Sekr. Vincas Tutlis.
Radiumą 1896 metais išrado Pa
ryžiaus profesorius Curie draug
su savo žmona SkladovskiuteŽEMAITES RAŠTAI.
Curie (lenke). Radiumas yra la
Antra pataisyta laida.
bai brangus, jo mažas trupinėlis
Mano motina jau užpernai rašė
kaštuoja $75.000; visam pasaulyje
man laišką, plačiai aprašydama
radiumo esą gal tik kokie 50 sva
apie antrą pataisytą, laidą jos visų
rų; išviso iki šiol surinkta mažiau
raštų. Bet Lietuvoje neišrasta bū
kai 10 svarų, randamas jis Austri
das, kaip tuos raštus išleisti, todėl
joj ir Colorado.
ji pavedė man. Štai ištrauka laiš
Radiumas yra baisiai galingas
ko, kuriame ji rašo apie tai:
elementas. Bakterijos ir mažesni
“Rašau prie tavęs su reikalu;
gyvūnėliai, susidūrę su radiumu,
dalykas tame: Baigiasi pardavinėti
vienam akymirksnyj miršta. Ra
mano spausdintiejie/ raštai. Knydiumo spinduliavimas yra toks di
gyninkai: p. Šlapelis ir kiti pradė
delis, kad nuo poros trupinėlių
jo mane baugint*, jei aš nepasirū
nors judėtų į buteliuką, į kelioliką
pinsiu išleisti antrą laidą savo raš
valandų gali užsidegt aplinkiniai
tų, tai Prūsuose atspaus vėl mano
daigtai.
veikalus ir vėl pardavinės, man nei
šita radiumo ypatybė pervertė
grašio, nei gero žodžio nesakę,
gamtininkų supratimus apie mate
kaip ir iki šiol. Taigi ir pradėjo
riją ir energiją.
Daugybė gam
me tarties dėl išleidirpp. Bet....
tos
slaptingųjų
dalykų
įgijo visai
-finoma, nėra pinigų atspausdini
kitonišką išaiškinimą.
mui. Galvojome ir š^aip^jr taip,
Naujai išrostasai thorodx būbet nieko neišgalvojorpe.
sias daug pigesnis. Bet ar jb
Dabar aš tą dalyką, pavędu tau,
tikrai prilygsta radiumui, dar netodėl, kad neliktų svetimose ran
žinia.
Chicagos universiteto pro
čose. Jei man ir nieko dabar nefesorius
chemikas Herbert Newby
ektų, bent būsiu rapii, kad tavo
McCoy
abejoja.
Sako thorodx
rankose liks. Rūpinkis m^no vei
gali
turėt
tūlas
radiumo
ypatybes,
kalais, gal kaip nors išleiąj.”
bet
vargiai
bau
galėtų
jis būti
Keletas sanvaičių ątgal, aš jau
radiumu
užmainytojaš.
dalį motinos raštų gavau. Jie jau

prirengti galutinai spaudai. įdė
tas laiškas kuriame ji rašo:
“Gavusi nuo tavęs laišką, nei at
sakymo tuojau nerašiau, kol nesu
taisiau nors dalį raštų tau išsiųsti.
Turėsi dabar dalį raštų ir sąrašą,
kiek jų bus išviso. Taisėme abu
du su p. Jablonskiu”.
Sykiu įdėtas laiškas ir nuo p.
Jablonskio, kuriame štai ką jis
rašo:
“Gerbiamasis! Siunčiame Tam
stai pradžią Žemaitės raštų. Iš
tos pradžios Tamsta matysi, kaip
išrodo visi pertai sy tiejie ir sutaisy tiejie spaudai Tamstos motinos
darbai, kuriuos Tamsta ketini da-

IŠ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ
Ar Emmanuelis Kantas, garungasai filozofas, buvo lietuviško*io» kilmės? Kad į šį klausim;
ikrai atsakius, lietuviams reiki
lar daug patyrinėti, surinkti kiek
jalima daugiau tikrų faktų. Tų
faktų rinkimui padaro pradžią Ą.
šitiedu
buvusiu
abudu
Jakštas.žmogų
“Draugijos
” N.
41 len-,
nu
’cu,
lenkiškomis
pavarelė-.
odo grynai
į lenkiškąjį
Kantiškės
“Gri
nis,
bet proto
nuo seno
suvokietėjusiu
siosios
kritikos
” - vertimą:
jiedu
ir iki’o, šiol
šalti
:ame esą
P. pirmieji
Chmielovvski
vertėjo
nų vertę žinelė,
turintįs kad
Kantopaskutinėse
biografai
paduota
Jakštas
spėja, bene
buvęartijie
E. A.Kanto
gyvenimo
dienose
lietuviai,,
nes buvusiu
pavardė du
Waszanski
niausiu jam
žmogų
Judvikasgalėjus
Emstas
Borowskis
ir
lengvai
‘atsirasti
iš Vayhdrius
Kristupas
Waszanskis
šys, o Barauskių
ir šiandien
pilna
Lietuvoj.
Jaigu tikrai išsiaiškintų, kad jie
buvę leituviais, drąsiau galima bū
tų spėti, kad ir E. Kantas nebuvo
kitokios kilmės. •
-

“Draugijos” N. 41 patalpinta
popiežiaus Pijaus X apaštališkasai
pasveikinimas vyskupui sufraga
nui G. F. Cirtautui. Šituo pasvei
kinimu G; F. Girtautas nuo 6 bir
želio dienos yra paskirtas Žemai
čių vyskupu.
"Draugijos” redakcija, išreikš
dama savo nuoširdžius linkėjimus
naujam vyskupui, trokšta, kad jam
vadovaujant, kuningija uoliai be
sirūpintų svarbiausiais bažnyčios
reikalais. Bet tautos reikalai ne
paminėta. Ar-gi jie jau nerūpėtų?
Žemaičių
vyskupijos tradicija,
rods, verstų prisiminti ir apie juos.
Pageidautina būtų, kad Gasparui
Cirtautui Žemaičių vyskupijos sos
tą užėmus, atgimtų Lietuvoje Va
lančiaus lailįąi.

Tūlas Vincas Raudonius “Vie
nybėje Liet.” N. 28 nurodinėja,
kad žmonės, kurie skaito refera
tus, neprivalo, perskaitę, jų nai
kinti, bet turėtų paduoti juos tam
ar kitam laikraščiui atspausdinti,
— tokiu būdu sako pasinaudotų
platesnė minia.
Žinoma, apsi
mokėtų tai daryti, jaigu referatai
būtų to verti.

Brooklyniškė S. Daukanto dra
matiškoji dr-ja iškalno besiren
kanti drkmos. veikalus, kuriuos ro
dysiant rudeniop. Būtų gerai, kad
ne tik rinktųsi, bet ir rengtųsi,
mokintus! iškalno.
Daugumas
vaidinimų rengėjų per daug leng
vai žiūri j scenos meną ir vaidina
by kaip, tankiausia visai nei kaip.
Iš tokio-gi vaidinimo jokios nau
dos nėra. Kad ir pratusiems ar
tistams, norint gerai atlikti daly
ką, reikia jį mokinties mažiausia
trįs mėnesiai. Atsimindamos apie
tai dramatiškosios draugijos ir
norėdamos kokį veikalą parodyti
rudeniop, tikrai jau dabar turėtų
pradėti mokinties.

“Kovos” redakcija sumano įkur
ti “Kooperatyvišką Raštų Leidi
mo Draugiją” kuri leistų įvairius,
o pirm visko socijalistiškuosius
raštus. Sako, “Tėv. Mylėt. Drau
gystė” negalinti “pakakinti visų
reikalavimų”, nes ji, stovėdama
“ant siaurai tautiškų pamatų”,
vargiai užsiirrtsianti “socijališko
mokslo raštų leidimu”, o mums,
esą, “reikalingi didesni lietuvių
kalboje socijalistiško tūrinio teoretiški išleidimai”. Žinoma, taip su
prantant, kad kas socijališka bū
tinai turi būt socijalistiška, — vis
kas gali išrodyt siaura, bet tik dėl
to, kad iš siauro matymspuogio
žiūrima. By koki draugija, kuriai
rūpi mokslas, negali užsiimti vi
sokiomis agitacijomis, nes už ko
kią nors^vieną idėją atkaklus agitavimas jau yra mokslo užmušiJau mėnulis užtekėjo,
Ei, augštai jau jis danguj I — nėjimas.
“Kovos” redakcija mano, kad
Gražią naktį užkerėjo,
įsikūrus projektuojamai draugijai
Prasijuokęs ten viršuj. —
socijalistiškiems raštams leisti, bū
sianti duota proga mūsų mokslei
Koks gražumas pilkumėlio,
vijai užsidirbti skatikas, parduo
Kaip jis gula ant lankų!
dant šiai draugijai jai tinkamus
Kažkas šnabžda tarp šešėlių,
raštus. — Socijalistiškai inteli
Tarp krūmelių mėlynų! —
gentijai — taip, bet moksleiviams,
užimtiems
savo mokslu ir nenprinIr i dūšią apramintą
tiems
nuo
jo atsitraukti, tai kasNaktužėlės- glūduma
žin. Blogas dar-gi būtų darbas
Dvelkia meilė atgaivinta,
— kliudyti moksleiviams mokin
Džiaugsmu nešina I....
ties.
_■
”
K, K.

“Kaip ir dėlko turime- švies-!
ies?” klausiama “Kovoje”, ir atakoma, kad šviesties turime, skal
ydami socijalistiškąją literaterą,
r tai dėlto, kad žinotume apie
:ocijalizmą. I Tik tiek? Bet tai
juk toks pat fanatizmas, kaip tas,
mrį minavoja “Kova” — tikybiais fanatizmas. Nebereikalo, ma
tyt, ir sakoma tam pačiam straipslyje: “ta mūsų religija — socijaizmas, kuris yra religija toliūlestio draugijinio žmonijos gyveni-'
no> religija geresnės ateities” ir tt.
— Tikėjimas į tokią ar kitokią
iteitį, žinoma, ir yra ne kas kitas,
caip religija.
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K. Rutkus išleido “Teisybę”,
“trimėnesinę lietuvių darbininkų
brošiūrėlę”. Prakalboj sakosi jam
esą visviena, kaip bus su jo bro
šiūra, “ar kas pirks, _ar kam pa
tiks, ar ne”, bet jis leidžia ją ir
gana. Drąsaus esama!
Brošiūrėlės įtalpa užvardyta “Tikėjimo Žiedai”. Kokio-gi, tikėji-.
mo? Pasirodo, kad socijalistiškojo. Štai kokie psalmai tarp kitko
telpa Rutkaus brošiūrėlėje:
‘'Tik tuomet įnirs socijalizmas, kada Hutai pradės ėst žo
lę, panašiai kaip jaučiai.
“Tik tuomet, kada žalčiai pra
dės zvikščioti teip kaip žmo
nės.
“Tik tuomet, kada jaučiams
ant odos vietoj plaukų augs
plunksnos.
“Tik tuomet, kad žuvįs pra
dės vaikščiot sausžemiu....
“Tik tuomet, kada moters ne
nešios andarokų, vokietys ne
gers alų.
“Tik tuomet, kada sūris kve
pės dešra, o žemės arimui bus
taisomos žagrės iš stiklo.
“Tik tuomet ant visada mirs
socijalizmas.
Kaip matote, p. Rutkus gana
gerai moka juokus krėsti.

Leipcigo profesorių, dr. A. Do
rič parašė į “Viltį” (N. 70) ilgo
ką straipsnį apie didįjį mokslo vy
rą A. Leškieną, kuriam 8 liepos
d, sukako 70 metų, ir apie pas
kiausią jo veikalą: senbulgariškos
kalbos gramatiką.
“Jei aš drįsau — rašo dr. A~.
Dorič — pasinaudoti geriausio
lietuzių laikraščio- malonumu,
idant pasakyčiau kelius žodžius
lietuviams skaitytojams apie 4.
Leskieną ir jo naujausią, zvikakalą, tad taip pasielgiau dėlto,
kad lietuvių kalba labai daug
privalo jam padėkoti. Dėkui
jam, kad lietuvių kalba ingijo
mokslišką indirbimą ir išaiškini
mą. Taip-pat Lcskien’o nuopel
nas yra, jogei lietuviu mokslo
žmonių Baranausko ir Jauniaus
prigimtosiom kalbos ištyrimai-yra
žinomi vokiečiams mokslinin
kams.”
A. Leskienas, geriausia žinoda
mas lietuvių kalbą, nemažai ja
pasinaudojęs sa'vąjai senbulgariškos
kalbos gramatikai; joj nuolat pa
liečiama lietuvių kalba, be kurios
slavistui netoli galima teeiti. Dr.
A. Dorič pataria ir lietuviams įsi
gyti A. Leskienc^ninimą grama
tiką.
A. Leskienas yra ir daugiau pa
rašęs veikalų, paliečiančių lietuvių
kalbą. Tie veikalai, anot'dr. A.
Dorič’iaus, tai esą aukso kasyklos
lietuvių gramatikai.
Tarp kitų
svarbiausi yrą šie: “Der ablaut der
Wurzelsolbert im Litauischen”,
“Die Bildung der Nomina im
Litauischen”, taųp pat parašytas
straipsnys: “Litattische Sprache”
veikale “Encyklopedie der Wissensch. und. Kunst, II Section,
s. j05—109’^

Visur reikiiinga ne tik duona,
bet ir kvepalai ir blizgalai. Kitaip
numirtume iš bado.

Daila ne savystovis dalykas, bei
tik įrankis, kursai ir taip.ir šiaip
reikia vartotij kad neprašalintinąjj
žmonijos Badą nuolatos bešalinti.

Panem et circenses! -k Duonos
ir žaislų! — Tiktai šiuo ir vien
tik šiuo akstinų tėra varomas vi
sas gyvijos gyvenimas.
Rymas žuvo dėl to, kad Amži
nojo Nuobodžio neapgajėjo.
Esu tiktai kvailybės, žiupsnys.
Nes aš -r tik atspindys tų dalykų,
kurie vadinama Pasaulės gyvenimr
cisenafc1‘>y

h'.
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haro Erbsloch. Orlaivis susidau
žė ir visi jame buvę žmones užsi

mušė. Orlaivy; buvo: pats išra
|| 12 d. liepos mieste Buenos dėjas Erbsloch, fabrikantas Toelle,
Kranz,
inžinierius
Aires likosi atidarytas panameri- inžinierius
keniškas kongresas.
Kongresas Hoeppe ir mechanikas Spieche.
truksis šešias sanvaites.
|| Chiniškiejie jūrių plėšikai ant
|| Prancūzijos karo ministerija salos Calovan atsišaukė į portupagarsino konkursą komponistams galiečius prašydami leisti jjems
parašymui kareiviams dainų,, ku nuo mūšio lauko paimti sužeistus.
rios galėtų kareivių dvasią pakelti. Chinų valdžia atsiuntė pagalbon
portugaliečiams 10 kamrolinių lai[j Jauniausias ant svieto karei- vų ir 1200 kareivių. Daugelį plėvis yra tai sūnus Ispanijos kara-' šikų nelaisvėn paimtų studentai
liaus. Jis turi tik vienus metus ir paliuosavo.
. * skaitosi paprastu kareiviu 4 arti
|| Po ilgam mušiui, šūviai Por
lerijos regimento.
1
e
.
tugalijos kariškojo laivo “Patria”
|| Hamburge, Vokietijoj, su išvijo chiniškus jūrių plėšikus ir
streikavo 34.000 darbininkų laivų jų padėtojus iš tvirtinęs ant Cadirbtuvių.
Jie reikalauja io%> lowan salos. Daug chiniečių už
didesnių algų ir 58 valandų darbo mušta. Du jų laiveliai su besi
stengiančiais pabėgti paskandinta
sanvaitėj.
su visais ant jų buvusiais žmonė
mis. ".
|| Ispanijos respublikonai parei
Į| Vokietijoj, ant 100 gyventojų,
kalavo, kad iš kalėjimų butų pa
leisti politiškiejie prasižengėliai su nemokančių rašyti ir skaityti yra tik
imti laike riaušių Barcelonoj, bet 0,05, Šveicarijoj ir Švedijoj 0,1,
Danijoj p,2, Anglijoj 1, Prancū
Valdžia tą reikalavimą atmetė.
zijoj 2 Holandijoj 2,1, Austrijoj
|| Japonija pranešė Europos vieš ir Vengrijoj, Grekijoj 30, Italijoj
patystėms,. jog nuo sekančių metų 31,3, Bulgarijoj 53, Serbijoj ir
panaikina senuosius vaizbos trak Maskolijoj 62, Rumunijoj 75. Vi
soj Europoj yra 465.415 mokyklų
tatus.
su 1.050.632 mokytojais ir 41.281Į| Prancūzijoj, tarnaujanti ant 691 mokintiniais.
gelžkelių nutarė streikuoti. Gelž(Į Popiežiui pradeda nesisekti ne
kelių nžveizda atsisakė su tarnau
tik Ispanijoj, bet ir kituose kata
jančiais tartieji.
likiškuose kraštuose.
Prisakius
|| Orlaivininkų lenktynėse Bor- popiežiaus sekretoriui Merry dėl
nenoute, Anglijoj, pirmą dovaną Vai, Lisiabonos vyskupas uždarė
' laimėjo prancūzas Leon Neoram kunigų pranciškonų leidžiamą laik
raštį. Bet valdžia vyskupui pra
už orlaivio greitumą.
nešė, jog jis, nesusitaręs su val
|| 'Vokietijoj, Grafrathe, Susi džia, negali nei tikėjimiškuose da
tvėrė su 2 milijonais markių ka lykuose padavadijimų daryti.
pitalo kompanija, kuri užsiims dir
|| Anglijos valdžia, kaip apreiš
bimu kariškų orlaivių.
kė ministerių pirmininkas Asųuit
parlamente kreipėsi į Vokietijos
|| Europos viešpatystės sutiko su valdžią su sumanymu aprubežinoti
; užsimanymu Monteųegro kuni drutinimą laivyno, nes tas reika
gaikščio, kad šitoji kunigaikštystė lauja milžiniškų išlaidų. Vokieti
butų į karalystę pekelta. Bus tai ja vienok sumanymą atmetė. Kaip
apreiškė Asųuit, 1913 m. Vokieti
mažiausia karalystė Europoj.
ja turės 23 didžiausiųjų rųšies ka
f] Vakariųgj Nivaraguoj plati riškus laivus, Anglija gi 25. Tai
nasi vis labiau nekentirrras ameri- gi mat -Vokietija stengiasi ir ant
kėnų, jiems žada skerdines pa- jūrių su Anglija susilyginti.
' rengti, Amerikėnai ir vokiečiai at
|| Kanados policija vėl turi daug
sišaukė į savo konsulius reikalaudarbo su persikėlusiais iš Maskoj. darni pagelbos.
lijos duchoborais. Jie įgavo tikėU Muenvhene, Bavarijoj, 13 d. jiniišką_ bepfotystę. Trįs dienas
; liepas buvo gana smarkus žemės giedojo šventas giesmes, o paskui
drebėjimas. Daugelio namų sie- į krūvą sudėjo drabužius ir pini
. nos suskilo. Mieste Athenu vie ngus ir viską sudegino. Policija
na ypata laike žemės drebėjimo suėmė 35 visai nuogus duchobotapo užmušta. rus, moteris ir vyrus, suvarė į
vieną triobą ir jieško jiems drabu
Į| Gandavoj, Belgijoj, atsibųva žių, bet jie nenori apsirėdyti.
terptautiškos orlaivių lenktynės.
[ Rytinių Indi jų princas GekBelgiškas orlaivininkas Danuel
vvar Baroda viešėjo Amerikoj ir
, Kernį nupuolė su savo mašina ir
išvažiuodamas labai gyrė- Ame
taip sunkiai apsikulė, kad nuo apriką. Užklaustas, kaip jam patiko
sikulimų pasimirė.
Amerikos moterįs, jis atsakė; “aš
vieną tegaliu pasakyti — jos yra
If Darbininkai medvilnės dirbtu puikios!’’
vių Manchesteryj, Anglijoj, susi
|| Pietinėj Azijoj, ant salos Cotaikė su darbdaviais. Darbdaviai
atsisakė sumažinti darbininkų al lavvan portugališkiejie kariško lai
gas ir dabartines palaikyti pen vo jūreiviai ir kareiviai turęjo
šmarkų mūšį su jūrių plėšikais ir
kiems metams.
jiems
padedančiais chiniečiais.
|| 4 d. liepos Bulgarijos sostaMūšyje
dalyvavo
1200
chi
pylyj, Sofijoj, likosi atidarytas visų
niečių.
Daug
jų
*
užmušta.
slaviškų laikraščių kongresas. Su
važiavo 150 delegatų; nėra mas Portugalięčių užmušta vienas, bet
koliškų laikraštininkų, nes tie dar užtai daug sužeista. Plėšikai tu
nėra nariais slavų laikraštininkų rėjo ginklus ir beduminį paraką,
bet, matyt, jie dar nemoka pride
• sanjungos.
rančiai naujus ginklus vartoti.
H Viena artistė Paryžiuje gar
(I I Japonijos sostapilį Tokio
siame Moulin Rouge nešioja ant
galvos gyvą gyvatę, kaipo galvos atkako Amerikos karo ministeris
pagražinimą — diademą. Gyva Dichinson, kur jį labai širdingai
Bet nereikia užmiršti,
tė apsivinioja aplink plaukus, gal priėmė.
kad
Japonijoj
prieš karą su Masvą išstato ties moteries kakta, o
kodija
širdingai
priėmė ir Maskouodegą užriečia ant kaklo. Ko
Itjos
karo
ministerį,
kuris ten bū
nebesumano tos moterįs!
va
nukeliavęs
persitikrinti,
ar ja
/
ponai
rengiasi
karan,
bet
,
rengi
|| Radi ūmo bankas.
Didelis
brangumas
raditrmo paskatino mosi nematė. Japonijos padėji
Londono gydytojus įkurti radiumo mas dabar, kada ji susitaikė su
banką; bankas įsitaisė tam tikras Maskolija, yra geresnis negu bu
bonfctrtes, kuriose radiumas gali vo pradedant karą su Maskolija.
Y būt užlaikomas be pavojaus. Į
|| Užmušėjas Austrijos karalie
kiekvieną tokią bonkutę telpa ra
nės
Elizabetos, Luigi Luccheni,
diumo už $4.000.
Gcnevos kalėjime labai puikiai gy
|| Londone, kelnorėj vienų na vena. ’ Jam yra duotas puikus
mų rado kūną amerikėnės, gies kambarys su elektrikos šviesa, lan
mininkės Elmore. Minėta giesmi gas išeina į ežerą. Jam duodama,
ninkė prapuolė vasario mėnesyj. kasdien litras vyno, 4 cigaretai,
Jos vyras, taipgi amerikėnas, dan duodama skaityti kningas, kokias
tų gydytojas prapuolė. Užmušta jis tik nori. Tuo tarpu karaliaus
giesmininkė turėjo 34 metus, bu Humberto užmušėjas, Bresei, ki
tam Europos kalėjime yra užlai
vo graži.
*
komas baisiai, beveik palengva ma
|| Vokietijoj, netoli Leichlingen, rinamas. Amerikėnai sako, kad
13 d. liepos nupuolė su penkiais vieton tokio ar kitokio užlaiky
^nonėms orlaivis padirbtas Os- mo geria® esą galvą nukirsti.

Pasinaudodami tąją priežastimi kryžei
viai, po senovei draskė Lietuvą, užpuldmėdami ją be paliovos. Daugiau, ėmė kryžeiviai
rengties prie milžiniškos karės, norėdami ga
su paveikslais
(ŽALGIRIS)
1
5
lutinai apimti Lietuvą, nes matė, jog, Lietu
vai tapus krikščioniška, greit nustos jie pro Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
gos užpuldinėti ją. Njesigailėjo jie nei kalnų
1410—1910,
u »
aukso, nei triūso, idant prisirengt prie tos
»tl t
paskutinės kovos kuogeriausiai. Šimtai dar
Teologijos profesor. Amsterdame,
Keli praeities ruožai.
bininkų kalė dirbtuvėse Marienburgo naujau
Vertė J. Laukis
sios sistemos ginklus, kryžeivių šaukliai, iš
I.)
siuntinėti į visas Vakarų Europos šalis, skel
KRYŽEIVIŲ Į LIETUVĄ ATVYKIMAS bė “Šventąjį karą? prieš lietuvius, ragindami
tą ir syriškąjį tirlaukį. Gyvenusios čion gentės skaitė save
Ant Baltijos jūros krašto, tarp Nemuno karžygius riti kovotų su lietuviais ‘'stabmel krikščionimis ir net' monofizitiško išpažinimo. Tokią jau
ir Vislos upių, gyveno gentiška lietuviams tau džiais”, idant priversti juos tuomi prie krikšto. viešpatybę įsteigė ląchmidai Chire, ties žemutiniu Eufrato
Žinojo gerai apie visą tą didysis Lietuvos
ta — parusiai arba prūsai. Jie labai mylėjo
tekėjimu; jų kunigaikščiai buvo po viršutine persų valdžia
kuningaikštis
Vytautas, matė jisai, kad ga
savo kraštą, savo tikybą ir papročius. Visi
ir paprastai vedė karę kaip su gassenidais, teip ir kitomis
jų kaimynai jau seniai buvo priėmę krikščio lutina kova su kryžeiviais, yr neiš vengtina, su jėmeniškomis gentėmis, k. a. su vidurinės Arabijos dindinybę, o prūsai, lygiai kaip ir visa lietuvių tau prato jisai, jog ta kova bus nelengva, nes su tais. Išpradžių lachmidai buvo stabmeldžiais, bet vienas
ta, laikėsi stipriai savo tėvų tįkybos. Visus visa kryžeivių galybe stos prieš Lietuvą dau jų paskutinių kunigaikščių priėmė .nestorijinę krikščionybę.
naujos tikybos — krikščionybės skelbėjus va gybė kitų Vakarų Europos tautų. Užtatai
Izmaėlitiškosios gentės mažiau buvo apsišvietę ir iš di
Vytautas priveltas buvo jieškoti talkininkų
rydavo lauk iš savo krašto, kaikuriuos ir nu
desnės
dalies vedė klajoklinį, ar pųsklajoklinį gyvenimą.
Lietuvai Rytų Europoj.
galuodavo.
Net
garduose,
k. a. Mekkoje ir Medinoje vyravo dar genti
Idant turėti liuosas rankas, netrukdomas
Artymiausi prūsų kaimynai buvo lenkainis
beduinų
surėdymas
ir sensemitiškoji stabmeldybė buvo
mozūrai. Tarp prūsų ir mozūrų tankiai kil nuolatiniais kryžeiviu užpuldinėjimais, geriau vis pilnoj neliečiamybėje. Rods, Medinoje ir jos apygardo
davo vaidai dėlei rubežių (sienių); tie vaidai prisirengti prie karo, pavedė Vytautas kry se gyveno daugybė žydų, bet jie neužsiimdavo propaganda;
paprastai baigdavosi kruvinais karais, kuriuo žeiviams Žemaičių kraštą, už ką kryžeiviai jie teip kaip ir arabai dalinosi į gentes ir aplamai, be tikė
se viršų ant mozūrų tankiausiai imdavo prūsai. pasižadėjo daugiau neužpuldinėti Lietuvos.
Taip brangia kaina įgijęs tam kartui ra jimo, visame kame jie buvo jiems panašus.
Pagalios mozūrai, matydami patįs neįveik
Negalime čion aprėpti visų kultinio vidurio 6 metamybę su kryžeiviais, Vytautas ėmė ruošties
sią prūsų, nutarė parsikviesti kryžeivius.
šimčio
šitų arabiškų genčių išsivystymo smulkmenų, todėl
Kryžeiviai buvo vienuoliai-karžygiai, ku į didįjį karą; jis padarė daug žygių į įvairius
padarysime
tik kaikuriuos patėmijimus sulyg jų tikėjimišrių tikslas buvo ginti krikščionybę nuo jos ne rusų kraštus, Pskovą, Naugardą, Maskvą
ko stovio. Išdidi garbės ir laisvės sąmonė, stiprus geismišir
kitur,
kur
įstatęs
savo
vietininkus,
prisakė
prietelių šventoje žemėje — Palestinoj. Jie
kas jautrumas galutinas nesirūpinimas ateite — tai ir visas
nešiojo baltas skraistes su juodu kryžium ant atsiųsti Lietuvon kariumenės, taipojau parsi
tyrlaukio sunaus pobūdis. Jis iš prigimties plėšikas ir po
kvietė
į
Lietuvą
40.000
totorių.
pečių, nuo ko jie ir tapo praminti Kryžeiviais.
draug
linkęs kruvinai atsikeršinti už visokią nuoskaudą jo
Kuomet
Vytautas
kelių
metų
bėgyje
buvo
Vyriausią savo vadą kryžeiviai rinkdavo iš
asmeniškai
garbei. Už jo pasielgimus atsako ne jis vienas,
jau
prisiruošęs
iš
savo
pusės
prie
karo,
jis
savo tarpo iki gyvos galvos, jis vadindavosi
bet
ir
visa
gentė,
prie kurios jis priklauso. Sutraukyti gen
susivažiavo
Lietuviškoj
Brastoj
1401
m.
su
Didžiuoju Mištru. Visi kiti kryžeivių virši
savo
brolėnų
Jagaila,
lenkų
karaliumi,
idant
tinius
ryšius
jis
skaito
sau didžiausia gėda ir tikra pražūti
ninkai taipo jau buvo renkami; jų tarpe žy
galutinai
apgalvoti
karo
plianą.
Čia
reikia
mi
;
teip
pat
jo
bendragenčiai
privalo jo neapleisti, gelbėti jį
miausias buvo Maršalka; dar labai įžymus bu
patėmyti,
jog
lenkai
taip-pat
išvien
su
lietu

visose
gyvenimo
aplinkybėse
ir atkersimi už jį jam gyva
vo komtūrai, t. y. pylių ir tvirtynių perdėtiniai.
viais
ruošiesi
į
karą
su
kryžeiviais,
nes
kry

sties
atėmimo
dėstyje.
Dėlei
šito pas įvairias gentes nuo
Šiame rašte mums tankiai atsieis susitikti su
žeiviai
buvo
jiems
lygiai
pavojingi,
kaip
ir
seno
buvb
įsišaknijusi
pykestis,
kuri bėgyje čielų metašim■jbjų vardu.
lietuviams.
čių,
kaip
chalifų
rūmuose
Damaske,
teip ir tolimoje‘Ispani
Taigi mozūrų kunigaikštis Konradas, pats
Buvo
nutarta,
jog
lietuviai
ir
lenkai
susi

joje
įvedė
į
begalinius,
kruvinus
vaidus,
surengusiu}? visur
nevaliodamas įveikti prūsus, parsikvietė kry
žeivius 1228 m. ir pavedė jiems Kulmijos tiks ant kranto upės Vislos netoli Plocko ir eis arabiškam šeimininkavimui galą. .Tikėjimas teipgi buvo
4emę»
t stačiai prie kryžeivių sostinės Marienburgo. gentės dalyku. Tikėjimiškas bendrumas ir gentims sąry1410 metų pradžioj abi pusi, — lietuviai šys buvo tą patį reiškiančiais. Todėl kiekvienas kas sau
Taip apdovanoti ir priglausti kryžeiviai
ir
lenkai
iš vienos, kryžeiviai iš kitos, — bu ■imtos gentės narys žiurėjo gana šaltai į tikėjimiškus daly
mozūrų kunigaikščio, su visu įnirtinga spko
vo
jau
prisiruošę
prie mirtinos kovos. Rei kus ir sekė bočių paprotį, neprigulmingai nuo savo asmeniš
ant prūsų, nes jiems iškalno buvo pažadėtajižkėjo
dabar
tik
bile
priežasties, gana buvo bile ko įsitikinimo. Apdovanotas aiškiu pažvilgiu į tikrybę, jis
kariautoji Prūsų žemė.
kibirkšties,
kad
užsidegtų
didžiausias gaisras. anaiptol neturėjo jokio sugebumo abstaktiškam; tikėjimiški
Užėmimas Prūsų žemės ėjo greit, Kadangi
Tokios
priežasties
nereikėjo
ilgai laukti.
tarp jos apgynėjų nebuvo vienybės ir sutarties.
jo sanprotavimai buvo pairę ir hetarnovo gilesniamr apšvie
Kryžeiviai,
kaip
viršuj
buvo
minėta, ap timui bei gaivinimui kulto papročių. —Tokiu budu arabiškoje
Kryžeiviai-gi buvo remiami mozūrų-lfnkų ir plaukiančiųjų iš visos Europos karžygių. ėmę buvo Žemaitiją iš Vytauto molonės, da .stabmeldybėje matome šiurkščiausios fetišybės pavyzdžius,
Kryžeivių galybė dar pasididino, susiyie- bar jie užsimanė atskirti tą šalį galutinai nuo kur iš vieno atsitinka: medžių ir akmenų garbinimas, numi
ųyjus su jais kardininkams, įsigyvenusioms Lietuvos, uždrausdami lietuviams (augštai- rėlių garbinimas, dangiškų šviesybių kultas ir tt.
■ nuvergtų latvių krašte.
, .. į' čiams) lankyties pas žemaičius ir antraip.
• Iš įvairių dievų ir dievių, kurių vardai pasiekė mus,
Augant'kryžeivių galybei, augo jų žiauru Tas priešinosi sutarčiai, padarytai tarp Vy gana paminėti trįs, kurių pradžia, regimai, atsineša prie
mas ir atkaklumas: krikštyjo jie prūsus ugnim tauto ir kryžeivių, pavedant jiems Žemaiti pirmapradinės senovės ir kurie dar Mahometo' laike buvo
ir kardu. Ne ką gelbėjo ir popiežiaus užtari ją. Pasinaudodamas tuom Vytautas prisakė didelėje garbėje; tai yra trys AHacho dukterys, — teip jos
mas. Kryžeiviai laikė prispaudę užkariautus Žemaičiams išvaryti kryžeivius iš Žemaitijos vadinama Korane: Manat,’al-Lat ir al-Ucca. Pirmutinė
Prūsus, nišpasakytai žiauriai ir žvėriškai su ir pasiuntė jiems pagelbon savo kariumenę.
jų turėjo šventnamių, — turbut, didelį akmenį, — Kudaide
jais elgdamiesi.
Tai buvo pirmasai gandas, paduotas Vy pakeliui iš Mekkos į Mediną, kur ją garbino mediniškosios
Lenkų kunigaikščiai džiaugėsi išpradžių, tauto prie karo, kuris užsibaigė Gruen\valdu gentės Aus ir Chazradž. Bet garbinimas jos nesirvbojo
\
.
[aliuosuoti nuo prūsų užpuldinėjimų, bet jų r— Žalgiriu.
vien šitom dviem gentėm: jos vardas randama teipgi
džiaugsmas buvo neilgam. Netrukus įsigalėję
Iš lenkų pusės taip-jau nestigo priežas nabatėjiškuose parašuose.
Al-Lat, matomai, ųiotenšką
kryžeiviai parodė nagus ir savo geradėjams čių karo pradėjimui. Jau seniai griežė dantį Attach (dievas), vardo forma prisimena dar pas Herodotą
lenkams. Jiems angšta buvo užkariautoje Prū lenkai ant kryžeivių už keleto jų pylių paver
po vardu Alilat; kaipo dievų motina ji augštąi buvo garbi
sėj žemėje, pradėjo jie atimdinėti žemę jau ir žimą. Pastaruoju laiku kryžeiviai vėl buvo
nama Tai fe, kur buvo jos šventynė, tapusi sunaikinta tik
iš savo geradėjų-lenkų. 1309 m. Loketkui užėmę parubežinę lenkų pylį Drezdenko ir
.enkiją valdant, išplėšė jie lenkams pamarį nenorėjo jos sugrąžinti lenkams, neveizint į Al-Mogiro Mahometui prisakius. Al-Ucca, kaip ir Venera,
savo vardą davė aušrinei žvaigždei; koreišitai stropiai ją
Dobrzyii ir Kujavų žemę.
trečiųjų (Vytauto) teismo nusprendimą.
Nuvergti prūsai keliatą kartų bandė nu
Negana to, dar viena priežastis prisidėjo,
mesti savo prispaudėjų-kryžeivių jungą. Sy- buvo tai lašas, kuris perpildė lietuvių kantry
idj (1284 J buvo taip surėmę kryžeivius^ kad bės saiką. 1409 m. Lietuvoj buvo sunkmetis,
rodės jau priėjo jų paskutinis galas. Bet javai neužderėjo. Vytautas buvo bepartraunegaudami tinkamos pagalbos nuo savo vien kiąs iš įlenkijos keletą laivų su grūdais. I-ai
genčių,' kurie tuo metu dar patįs nevisai buvo vai su grūdais jau buvo atėję į Ragainę, kur
atistiprėję, neišturėjo, ir atsigavę kryžeiviai kryžeivių mistras liepė juos sulaikyti, nors
juos galutinai nuslopino. Dalis prūsų, neno pirmto buvo Vytautui raštiškai pažadėjęs tuos
rėdami kęsti vergijos, išsikraustė į Lietuvą. laivus laisvai leisti per savo kraštą.
Likusioji gi prūsų dalis ilgainiui sutirpo už
Kada Lietuvoj patyrė apie laivų su javais
plaukusių vokiečių tarpe.
uzgrėbimą Ragainėj, didis apmaudas apėmė
Tokiu budu kryžeiviai, užviešpatavę prūvisą Lietuvą. Geresniam tų priežasčių su
tų žemę, siekė prie Lietuvos, bet čia jie tapo
pratimui privestu ištisai Vytauto laišką, ra
atremti su tokia jiega, kokios nesitikėjo.
Ir prasidėjo maž-daug nuo 1251 m. tarp šytą tuom laiku didžiamjam mistrui.
“Jau seniai, — rašė kuningaikštis mistrui
dviejų milžinų imtynės, kokių mažai pasaulis
—
pastebėjau aš, kas pas jus dėdasi. Jus
:ercgėjo. Iš vienos pusės, teutonai-kryžeiviai
,isos vakarų Europos šelpiami kovoje su pas- neužsitikėjot manim ir nepaisėte visai į mano
catinia Europos stabmeldžių tauta — Lietu nusprendimus, kuriuos aš padariau jųsų gin
va; iš kitos pusės, — Lietuva, išpradžių vie čuose su lenkais ir mozūrais. Nužvelgdami
na,. paskui prišakyj Rytų Europos, lietuvių mane, uždraudėt gabenti į mano kraštą javus,
arklius, gyvulius^ ginklus ir prekes, o ką gelPav. 53. Senovinis Kaabos ir juc aptvaro piešiny*.
užkariautos.
’
bėjo
mano
priminimai,
idant
ataduotumėt
Buvo tai tautų imtynės, buvo tai siisidųimas dviejų pasaulių, dviejų kultūrų?' } grūdus, ką man siuntė mano brolėnas Jagaila, gerbė Mekkoje drauge su Al-Lat. Jos šventynė buvo Ai*nSifape imtynėse lietuviams teko garįnng#, lenkų karalius, priminiau aš jums tą ir dar Nachla’je; į rytus nuo Mekkos, pakeliui į Irak. Išdėtiami
didei atsakomiuga ir sunki vadovavimo primenu knks-gi jūsų atsakas? O vienok jūs Mahometo biografiją męs dar sykį gryšrme prie šitų dievų
Nesulyginamai svarbesnis ai paminėtas šventynęs ir
labai gerai žinojote ir žinote, jog mano šalis,
'/irta.
garbinamos
jose dieves buvo AHacho kultas ir meškiškoji
bado
ištikta,
labai
reikalauja
javų.
Visai
ko
Mes neseksime žingsnis už žingsnio visos
šventynė,
kurią
mini jau Diodorus. Buvo tai juodas ak
fcitos kovos, kuri tęsėsi amžius (1251—1410), kito nuo jus tikėjausi. Maniau, kad jus ne
•
tik
kad
leisite
mums
pardavinėti
javus,
bet
muo,
turbut,
lavos
šmotas, drauge su savo padėjimo vieta
mes pasikakinsime titkai paskutiniu jos1 akwi
dar
patįs
prikrovę
kelis
laivus,
padovanosite
(dievo
namu),
kurio
rytinėje kertėje jis buvo sienon įdėtas,
‘ —Gruenwaldu, kur lemta buvo RytamsęLie-1
mums
reikale;
mes
niekuomet
nebūtume
jums
ir vadinosi paprastai ka’ba (kubas). Šitas trobėsįs buvo
tuvai vadovaujant, pergalėti Vakarus. <1 U
to atsakę, nors mūsų kraštas dėlto ir kasžin nevisai tikras akmeninis kubas, vidutinio didumo, kurio
r
u
II.
* kaip būtų nukentėjęs, o jus sulaikėt ir atėmėt keturios sienos buvo uždengtos nusileidžiamais kilimais.
KARO PRIEŽASTIS.
* * mūsų pačių javus!-— Jus, kurie prisižadė Durys, iškirstos kiek augščiau aslos nuo šiaurryčiui pusės,
Kuomet Lietuva, susivienyjusi su Lenki jh ję- buvot pristatyti mums į Kauną, ant ko mes vedė vidurinėn trobesio dalfn, kuri buvo paskirta, kaip me
1386 m., priėmė krikščionybę, kryžeiviai jau turime raštiškus darodymus. Aš tikrai ma nama, įvairių dievybių paveikslams teip, kad Kaaba buvo
tarvtum nustojo priežasties užpuldinėti Lie- niau, kad jus mums ąavo javų suteiksite, o ne centraline visos Arabijos šventyne, kurioje kiekviena gen
tė turėjo savo nuosavą stabą. Bet jei šitose žiniose ir yra
taą. Godus kryžeiviai nemanė vienok atsi kad mūsų javus atimsite.
“Ką-gi aš turiu rašyti apie pabėgėlius kas tikro, tai anaiptol toksai tikslas nebuvo pirmapradiniu,
sakyti nuo Lietuvos apėmimo, jie apskelbė
Vakarų Europai, būk lietuviai, veidmainingai iš mano krašto, kurių nenorite man išduoti, kadangi paprastai Kaaba vadinama tiesiog AHacho namu
priėmę" krikščionybę, tebepaliko stabmeldžiais. apie paimtus į nelaisvę pirklius iš Lietuvos? ir sulyg kito liudijimo buvo pašvęsta stabui Gobalui, per
Tą skelbdami, kryžeiviai rėmėsi tuo, kad že Juk kiek kartų žadėjote mums pabėgėlius iš keltam Arabijon iš Syrijos. Netoliese nuo šito trobesio
maičiai buvo išvarę iš savo krašto krikščio duoti, pirklius paliuosuoti, bet ar išpildėte ?! buvo šventas šulinis Zemzem. Panašiai Kaabai ir kitos
nybės skelbėjus, nenorėdami priimti naują ti Uždraudėte maniemsiems pavaldiniams eiti į šventos Arabijos vietos, k. a. ant kalvų as-Safa ir alkybą, ir priglaudė pas save paskutinį karėjų- [Žemaitiją dėt kokios-gi priežasties? Tai vis Marva, klonyje Mina ir tollaus į šiaurryčius ant kalno Arądėlto,, kad lietuvių arkliai nuėdė žemaičių žo fat, — buvo pažymėtos šventas akmenimis.
ijtĮrėją, senosios lietuvių tikybos galvą.
lę, jog lietuviai pas įkirto mažumą malkų mūIšpradžių Kaaba buvo vietine gyvenusių Mekkoje ko♦) Yra tai sutrauka didesnio rašto, kuris
reišitų šventyne, nuo ko ji ir įgavo vėlesniame laike cęntra(Toliaus tmrj.
us vėliau apskelbtas.
(Toliau bus).

GRUENWALDAS*)

rikėjimy Istorijos RaiMIs
P. D. Chantepie de la Saussa*
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šiais metais ir šiandien visos kuo
pos išpildžiusios priimtus pana
šiuose atsitikimuose reikalavimus,
tapo aprūpintos minėtais “Čarte
rio” įgaliojimais.
Iždininko kaucija: Pagal
M. D. seimų nutarimą T. M. D.
............
___ r_ II po
iždininkas tapo rpastatytas
seimo reikalaujama kaucija (bond)
sumoje $2.000. Pirmininko ran-.
koše rkndasi kaucija (bond) už
statyta “American Bonding Co.
uf Baltimore” kompanijos už T.
M. D. iždininką, A. J. Povilaiką.
Minėtos kaucijos laikas išėjo 2 d.
birželio 1910 m. ir nebuvo atnau
jintas prieš patį III seimą todėl,
jog negalima buvo žinoti ką III
T. M. D. seimas išrinks sekan
tiems metams iždininku. '
Draugijos ženkleliai: Draugijos
ženkleliai taipgi tapo parūpinti ir
juos bus galima gauti pas T. M.
D. iždininką nutarta kaina po $1.
Pagal seimų reikalavimą ženkleliai
yraj^auksiniai (10 karatu) ir visi
vienokia kaina. Tuo tarpu draugija turi jų pas save tik vieną
šimtą už $85.

su milžiniško C. Sekrdtodarbu, kokį jis turėjo šiais
nx?itain,I, jo mokestis $25 yra pennatr todėl mes, kurie tą darbą
mattrie, inelstume seimo, idant
jam >ūtų atlyginta už jo sunkų
da*bą .
Sksitau taipgi save laimingu,
i ėdamas čia prieš jus sudėti mano► j$! dingą padėką visiems Centro
Valdybos sandarbininkams, kurie
su yi ta širdimi, su pasišventimu,
kokį gali įkvėpti tik tikra mūsų
draugijos meilė, padėjo atlikti di
delį carbą atgaivinimo draugijos.
Tt rįu taipgi ypatingą laimę tarti
va •du draugijos širdingą ačiū p.
J. Gabriui, kuris taip didžiai pa
tamkvo T. M. D., netik redaguo
dama Kudirkos raštų laidą, bet
ir sutverdamas skaitlingas kuopas
Et ro] oj. Jeigu šiandien T. M.
D. iyra _garsi Europoj ir net išdalie > s vetimtaučių europinėj spau
doj, tai už tą turime tarti ačiū p.
J. Ga briui, ką aš ir drįstu drau
gi; 0$ vardu padaryti.
\f. D. pirmininkas,
B. K, BaleviČius.

|š Chicagęp Lietu
vių Gyvenimo.

4- ; ;

Bridgeporto Lietuvių Ratelio ge
Pietinėje Chicagoje, kaip bu- giau reikalauti, bet šioji yra mūs
rą knygyną ir. dabar ant Town of vo jau minėta, buvo rengdamos pirmutinė Amerikoj, kiekvienas
Lake. Iš šio Davis daržo knygy sutverti dramatiškąjį ratelį,- 9 d. privalo ją aplankyti ir pasi- '
no
lietuviai knygas gali imtiesi liepos. Susirinkimas ketino būti džiąugti.
Visus raktus TSv. Myl. Dr-jos rei
APVAIKŠČIOJIMAS MŪŠIO
kaluose, - kuopos ir pa visatos ypatoa
į namus, be jokio užmokesnio, p. Aršauskio svetainėje. Vienok
Dailės paroda, matomai, publika
malonės siųsti Dr-Jos Lit K o m. na»
TIES ŽALGIRIU.
vien reikia užsistatyti paranką, į susirinkimą beveik niekas ne interesuojasi, nes laike mano trum
riui ir redaktoriui.
17 d. liepos buvo Žalgirio ap- ar gauti patvirtinimą.
J. LAUKIS,
atėjo, taigi nieko nebuvo ir įvy po atsilanky'mb teko patėmyti 15
Driek st..
Valparaiso. Ind.
vaikščiojimai: ant Bridgeporto,
Knygyne randasi sekančios kinta, nei susirinkimo nebuvo.
ypatų abiejų lyčių, didesnė dalis
Town of Lake ir, rodosi, Žiemi
knygos: Pamokslai gražių žmo
T. M. D. PROTOKOLAS.
matyt lanko dailės parodą pirmą
nėje Chicagos dalyje.
16 d. liepos “Birutės” choras kartą.
nių; Rankvedis Fizikos; Pirmi
POSĖDIS II.
Ant Bridgeporto apvaikščioja žingsniai; Anima Vilis; Rašto is buvo išvažiavęs' į Gary, Ind., da
Posėdis II tapo atidarytas bir
Kritiką palieku geriau už mane
mas buvo Mark White Darže. torija; Žmogaus kūnas; Mythai, lyvautų atidarymo A. Baukaus
želio 9 d., 7:30 vai. vakare, ruime
suprantantiems
dailę, mane intere
Maršavime dalyvavo tik trįs drau legendos ir pasakos žemaičių; Iš svetainės iškilmėse.. Neskaitant
309. Neatėjus, P. Birštonui užsavo 2, 3, 5, 10, 13, 14, t7f 18,
gijos. Kalbos buvo ne svetainėj, po budelio kalavijo; Edgaras; choro, J>pvo daug ir pašalinių ypa
. imti vice-pirmininko vietos, likosi
bet lauke. Kalboms labai užken Duonos jieškotojai; Surinkti skar- tų. Iš Chicagos išvažiavo du pilni 19. 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31 ?
išrinktas, M. J. Damijonaitis. •,
32, 35, 36, 37, 39, 40. Visų lakė gana smarkus vėjas, taip, jog
bari; Paėjimas organiško svieto; traukinio vagonai, suviršum 100 bj ausiai 3 ir ia
I — Posėdžio protokolas buvo
mažai iš kalbų galima buvo pa
Užkeikto urvas; Nauja Chresto žmonių. Iš Gary chicagiečiai gryperskaitytas ir priimtas su kaikuGirdėjau, buk norima p. J. Ši
sinaudoti, mažai jos buvo girdi
matija, Dal. II; Žvėrya ir žmo žo apie pirmą valandą nakties.
leiką pasiųsti Europon toliau topa
taisymais.
riais
mos. Kalbėtojais/ buvo: Kun.
gus; Lietuviškieji raštai ir rašti
bulintiesi, bet kaip visi mokslei
II — Delegatų vardus peršauM. Kraučiunas, p. šatkus, p. Ma
i
d.
liepos
Chicagoj
atsibuvo
ninkai;
Apteka
Dievo;
Dvi
kelioviai ir p. J. S. yra vargo pelė.
kus, pasirodė, kad nepribuvo ši-.
žeika, kun. Stepanavičia, kun.
šv.
Stepono
draugijos
susirinki

ni
į
tolimąją
šiaurę;
Milijonai
Patariama jam kreipties į “Auš
tie: J. Miliauckas, K. Varašius,
Skrypko ir kiti. Dainavo šv.
vandenyj; Pajauta; Betlejaus mas apkalbėjimui apvaikščiojimo rą”, tariama sumesti tūlą sumą
D. Lekevičius, A. Bijanskas, P. V.
Jurgio parapijos choras ir griežė
stonelė; Maskoliai 1612 mete; Ko 4 d. liepos. Pirmsėdis draugijos draugų tarpe, paskolinti pinigus ir
Birštonas, J. K. Valinskas, K.
kapelija. Žmonės visi stovėjo
mums reikia pirmiausiai ir Anar aiškino reikšmę to apvaikščiojimo. daug kitų paduodama projektų;
Pašluosta, A. B. Uržys. A. Zestati, susikimšę į būrį. Klausyto
chistų dora; Olitipa; Istorija Ry Susirinkiman tapo užkviestas ir visi geri, bet geriausiai butų kad
manavičius, J. Kratkus.
jų buvo j porą šimtų.
mo ciesorių; Vitas ir Koryna; klebonas kun. Ambrozaitis. Jis pritarianti p. J. Šileikai išpirktų
Vakare šv. Jurgio svetainėje
III — Komisija pabaigė skaityti
Apie žemę ir kitus svietus; A. taipgi aiškino kokią garbę lietu jo darbus. Jaunam artistui tas
buvo balius.
įstatus, pradėtus skaityti I posė
Lalio Žodynai (3 tomai); Mieži viai apturės dalyvaudami apvaikš- priduotų daug energijos ir užsidyje ir rezultatas buvo toks:
nio žodynas; Skačkausko Aritme čiojime. Kilo triukšmas tarpe to tikėjimo savo spėkomis, jis jaustų
Skyrius VI, §§: 1, 2, 3, 4, 5, 6
tika; S. Daukanto Lietuvos isto nesuprantančių ir daugelis atsisa si, kad savo rankomis pelno to
■<a| ortas vienbalsiai priimtas.
Ant Town of Laike, kun. Skrip' ir 7 priimti.
rija, dvi dalįs; Našlaičiai; Gyve kė dalyvauti. Tada J. K. pašau lesniam išsilavinimui.
Pcdraug
p,
Balevičius
nuo
savęs
Kudirkos raštai: Šiuomi taipgi
kos parapijoje, sukaktuvių apvaikšSkyrius VII, §§: i, 2, 3. 4> 5nimas
Genovaitės; Orleano Mer kė tuos, kurie nori dalyvauti ir
V, V. Rutkauskas.
ypatingai man smagu pranešti ir VI!uos draugijos išreiškė padė čiojimas kovos po Gruenivaldu,
.6 ir 7 priimti.
gelė;
Lietuviškos
pasakos yvai- prisidėti savo aukomis be draugi
tims
laikraščiams:
“
Lietuvai
ką
$i<
šiam III T. M. D. seimui, jog
Columbus svetainėje, išėjo labai
rios, dalis IV; Istorija Chicagos jos prisidėjimo. Tokių atsirado 14.
Skyrius VIII, §§: L 2, 4, 5 pri- didžiausias visų dr-jos reikalų — kaipo tarnaujančiam draugijos ormenkas, galima sakyt, suįro. Jau
lietuvių
; Hypnotizmas išaiškin Jie sumetė $5.85.
imti,o sulig 3 daugumu balsų nutar
išleidimas Kudirkos raštų — yra ganui ir V. J. Jokubynui, “Tėvy- pirm apvaikščiojimo, kilo nesutiki
POETO MEILE.
tas; Spėka ir Medega; Iš mano
ta, kad į Komisiją bei seimą butų jam pilnai užbaigtas. Visi neįrišti nes” redaktoriui, kuris pagelbėjo
mai su kun. Kriaučiūnų ant Brid
Visas
užsidegęs “poetas” sten
atiminimų (Dro Pietario); Iš
leidžiami nejaunesni kaip 21 metų.
10 d. liepos nupuolęs nuo gat- gėsi išreikšti jai savo meilę tik už
(be apdarų) minėtų raštų egzem T. M. D., remdamas savo raštais. geporto. Nuo Kriaučūno šalininkų
gyvenimo Vėlių bei Velnių; Ap vekario M. Urbonas ir labai pa
Skyrius IX' §§: 1, 2, 3, 4, 5, pliorių. Įrištuosius tomus (1000
Raportas p. J. Gabrio kaslink
atsiskyrė visos tautiškos draugijos,
sakymas kelionės į Palestiną; Pa- vojingai susikaldęs galvą, gyja. tai, kad ji pagyrė jo “eiles”. Iš
ir 6 liko priimti.
Kudirkos raštų.
skrynios su 3000 neįrištų egzem
o taipgi ir iš Town of Lake 9
tiktųjų eilės buvo menkos; tankiai
P. J. Gabrys iš eilės išdavė savo draugijos, kurios ir parengė atski briežos Botanika; Lietuvių Pra- Beveik niekas iš mačiusių netikė
Skyrius X, §§: 1, 2 ir 3 priupti. pliorių. Įrištuoesius tomus (1000
suvaginėtos
iš kitų, taciaus ji gyrė
tėviai;
Pūščios
dvasia;
KraszewSkyrius XI, §§: 1, 2, 3,^, 5, egz.) Otto v. Mauderodės spaustu rax)rą ant žodžio ir raportas likosi rą apvaikščiojimą. Išrinktas Town
jo, kad jis galėtų pasveikti. Už
skio Mokslinčius Tvardauskas; pakalis galvos kaušo buvo suski kaipo jo originališkas. Ir tai jį
6, 7, 8, 9 ir 10 priimti.
vė pažadėjo prisiųsti bėgije kelių vii :nb ilsiai priimtas.
of Lake apvaikščiojimo komitetas Šiapus ir anapus grabo; Trumpa
įvedė į tokį meilišką apkvaitimą,
(Toliau bus).
Skyrius XII, §§: I, 2, 3, 4, 5, sartaičių.
sutaisė apvaikščiojimo programą, senobės istorija; Amerikos isto lęs ir smegenįs labai užgautos. kad toji dievaitė poeto pradėjo biir 6 priimti.
/ Pildos apyskaitos Kudirkos raš^
maž daug tokį: tautiškąjį hymną, rija; Gadynė šlėktos viešpatavi Nuvežus į ligonbutį. prižiūrėtojai jot.../
sakę, jog veltui juo rūpintis,
Skyrius XIII, §§: 1, 2, 3, 4, 5, tų laidbs lėšų šiuomi kartu nega
Jis parašė jai laišką, kurį ji tuo
šit omi pranešu T. M. D. Kuo- turėjo dainuot Jaunimo Ratelis, mo; Volterio Lietuviška Chresto
reikia
laukti, kada numirs. Bet
6 ir 7 priimti.
limą dh\ padubti, nes spaustuvė
paskui
turėjo
kalbėt
Keistutis
Šliu

nįj,
jog
Dr.
V.
Kudirkos
neapjau,
besijuokdama, davė perskaityt
pqi
matija; Hygiena; Kada ir kokiu dėl visoko, gydytojai stengėsi
Skyrius XIV, §§: 1 ir 2 pri iki šiaiji laikui nepadarė savo ga džrjdieji raštai pasiųsta visoms pas, dekliamuot Beržinskiutė ir tt.
nuo
seniau jos numylėtam jauni
budu gali svietas pasibaigti; Quo jam pagelbėti: sutaisė kaulus ir
imti.
o
pagalios
jau
turėjb
daipout
baž

lutinės apyskaitos.
kaičiui.
Kuo; oms.
Vadis; Pasaka apie Magelioną;
Skyrius XV, §§ : I, 2, 3, 4, 5, S Apyskaita tos laidos vedėjo ir^ Ka ip jau žinoma gerbiamiems nytinis choras ir kalbėt kun. Skrip- Žemių dulkės; Apsirikimų kome nuvalė, kiek galint, kraują. Ta— O gal jis ir užėmė tamstos
čiaus praėjo ir sanvaite laiko, o
C, 7, 8, 9 ir 10 priimti. §10 buv<y rengėjo p. J.\Gabrio yra jau jo T. M . D. nariams, didesnė V. Ku- ka. Kun. Skripka, pamatęs, kad dija; Apie turtų išdirbimą.
širdį? — paklausė jos vaikinas.
Urbonas nenumirė, atpenč pradė
nutarta pridėti šiaip: LikviduodaA
- }pansKaj
ypatiškai pcruuvia,
perduota, vienok
v
daugy’-. airke s raštų dalis, 40 skrynių, atė ne bažnytinis choras pirmutinis
— Aš su juom visai nieko netu
Paimtos skaityti knygos buvo jo gerėti, šnekėti labai mažai
ma reikalus, T. M. D. savo turt:
dainuos ir kad pats kunigas įdė sekančios: Pajauta; Gyvenimai
riu, o kad jam užėjo ūpas į mane
kvitų, dokumentųį ir patikrini- jo į 1 Zhicago, III. ir tai 3» 4» 5
gali ir mažai nuvokia, bet jau
paves Lietuvos Dailės Draugijai. /mų
įsimylėt — aš nekalta.
4nų reikalaus tam tik.
___
tikros komisijos^
16 ton iu apart 9 skrynių, kur buvo tas paskutinėj programo' vietoj, o šventųjų; Užkeikta mergelė su
IV — Centralinis raštininkas, Jperžiūrėjrmo, kurią teiksis šis sei-\j iri1 į o kita dalis, apie 16 skry- pirmutinėje K. šliupas, ‘ užsimanė barzda; Keptos kančios^ Rymas tiek supranta, kad ne namie guli.
— Ką judu anąsyk šnekėjote?
V. A. Greičius, skaitė II šeimoj mas paskirti pats iš nusimanančių niių pirmojo ir antrojo tomų nu panaikinti programą ir sušaukęs (Zolos) ; Tvanas (Sienkėvičiaus); Kas su juo atsitiko, nieko jis ne
— Jis atėjo, o aš prosinau dra
atmena. Sunku tikėtis, kad su
protokolą, kuris buvo vienbalsiai /apie
dė tuos reikalus asmenų, ar įga- ėjo į Plymouth, Pa. Dėlei šito savo tarnus liepė atspausdinti ki Etnologija, arba, mokslas apie že simušęs kada nors atgaus pilną panas. Jis man šnekėjo daug,
priimtas.
t. lioti
bet aš neviską ir nugirdau, tik
>ti būsiančią T. M. D. Centro ii Visas neapdarytąsias knygas tus programų#, kuriuese išmetė K. mės tautas.
sveikatą ir išmintį, nors ir pa
V — T. M. D. pirmininko ra-J Valdybą, tokią komisija paskirti išdueta visoms Chicagos ir žpie- šliupą, bažnytmį-gr chorą įdėjo
retkarčiais pasakydavau: “taip”.
sveiks. M. Urbonas dar jaunas,
— Gal jis klausė, “ar myli?” o
portds.
4‘ arba pačiai minėtą peržiūrėjimą ?nkė i T. M. D. kuopoms, visoms^ pirmon vieton, o tuoj po jo save.
apie 28 metų ir neperseniai pri
tamsta atsakei: “taip”.
T. M. D. pirmininko trečiajam padaryti. Minėto peržiūrėjimo re itoms kuopoms pasiųsta knygos" "5tttjus visiems į svetainę p. Jan
buvęs į Ameriką.
— Tai gal taip ir buvo....
zultatas turi būti apskbįbtas orga 3, 4, > ir 6 tomų. Pirmojo ir ant- kauskas, komiteto narys, atidary PIRMOJI LIETUVIŲ KON
'T. M. D. seimui raportas.
Lietuviai nepratę laipioti į ir iš
apvaikščiojimą, apreiškė, SERVATORIJA AMERIKOJE.
Ji atsigėrė vandens.
iO tomų knygas prisius vėliau damas
Svarbiausia organizacijos val ne drauge; su pilna abelną atskai
gatvekarių privalo atsargiai elg
— Beje, — jis klausė, ką aš
Didžiai smagu mums praneš tis laipiodami, nes nemokantis,
džios užduotimi yra sekti nurody ta Kudirkos raštų laidos in tų raš-^ ^T. Jd. D. Knygius, kada bus jam kad esą 2 programai ir kad jis
tikysiąs sujungti abudu į vieną, kad ti Chicagos lietuviams, jog tapo
jop pristatyta.
mus savo augštesnės valdžios —<(dų išsiuntinėjimo. '
nepratęs gali lengvai susikulti, geriausiai myliu, paskui sakė, Ikad
būtų
abi
pusės
sveikos,
todėl-gi
Dė 46 kuopų pasiųsta knygos
įkūnyta pirmoji tikra muzikos kaip buvo ir su p. Urbonu. Ne jam patinka toji meilė, kuri yra
šiame atsitikime. -T. M. D. sei-* Prie Kudirkos raštų rengimo,
užklausė,
ar
kas
svetainėje
nori,
be
spausdinimd
lėšų
išlaidos
pasi

frėitt,
kitoms
kuopoms
—
exmokykla, Lietuvių Konservatori reikia lipti, kol gatvekaris pilnai teisinga
mų, dabojant, idant netik darbai,
kad
abudu
chorai
sudainuotų
“
Lie

ja, (3246 So. Halsted St). Jos nesustoja ir visada reikia 1 lipti • — O tamsta ką atsakei ?
daro
taipgi
už
surinkimą
tų
raš

jai aiškiai paskirti, butų gerai attuva
Tėvynė
mūsų
”
.
Svetainėje
— “Taip”.
Tons
kuopoms,
kurioms
pa

tų,
prirengimą
jų
spaudon
ir
pri

įsteigėjas yra musų dtyisai mu laukan veidu • atgręžtu į pryšakį
likti, bet ir abelnai, idant kiekvisi
sušuko,
kad
nori.
Tada
pasi

Paskui, kad poetas pamatė j<
knygos
expresu,
išsiuntinėžiūrėjimą
pačios
spaudos,
vedi

siųsta
zikos
kėlėjas
p.
M.
Petrauskas.
f vienas draugijos žingsnis butų sąkaro ir pirmiausiai atsispirti į že
judino
Jaunimo
Ratelis
eiti
ant
einant
su tuomi vaikinu, kurį ji
.
pasiuntimo
knygų
kvitos.
Po
mą
korektūros,
parūpinimą
ir
pri

ta
Mokslas
konservatorijoj
prasidės
taikoje su vyriausios įstaigos (_seimę tiesiąja koja.
jau nuo seniai mylėjo — jis grie
‘ mų) nurodymais ir kad draugijos žiūrėjimą iliustracijų, kitaip kal tuJan laikui kuopų raštininkai scenos, bet kun. Skripka, pamatęs, mokslo metų pradžioje, t.y. rug
žė dantimis ir žiūrėjo, nasrus piktai
tom$ kvitomis kreipsis į vieti kad eina vien Jaunimo Ratelis, o sėjo mėnesyje. Dabar, per vasa
vairas visados butų taip nukreip bant — išlaidos su redagavimo ir
užčiaupdamas, tarsi išalkęs ti
tas, kad jis vestų draugiją jai prižiūrėjimo visos Kudirkos raštų nes felžkelio stotis, priimti pažy-, bažnytinio choro nėra, paliepė 4 rinį sezoną, bus nuolat duodama
PIRMOJI LIETUVIŲ
Jaidos. Apkainavimui šito darbo tn itą j ant kvitos siuntinį knygų. vyrams, kad neleistų jų į sceną; vien muzikos lekcijos.
pažymėtu keliu.
DALĖS PARODA
Prie to prašau visų T. M. D. tie ir neleido. Jankauskas neno
Konservatorijoj bus mokinama
Tegul tiktai, bene prarys!....
Sulig šitaip suprsatų savo pa Centro Valdyba pagal norą pačio
CHICAGOJE.
reigų mes Centro Valdybos dącj>us Kudirkos raštų laidos redakto kvopj raštininkų po priėmimui rėdamas, kad policija naudotus iš viskas panašiai, kaip ir kitpse
Nudžiugau pamatęs Aušros De
Kudirkos raštų tuojau praneš- lietuviškų kišenių (nes gan greit konservatorijose. Lekcijos įsira
Ir ištikrųjų jis baisus buvo: nogalime perskirti į dvi dali: viena, riaus, pakvietė žmones, kurie abeljos
užkvietimą atsilankyti dailės ms jo ilga ir nusvirusi žemyn, akįs
galėjo
kilt
muštynės)
davė,
taip
ar
knygos
apturėta
pilnoj
tvarnai
yra
įgiję
vardą,
kaipo
asmenįs
šiusiems į konservatorijos moki
ti,
• jos išpildymo darbą, aiškiai įvar
dintą antro T. M. D. seimo ^pilnai apsipažinę su panašių dar koj, ar nerasta knygų mažiau ar šaky t,lietuviškiems kryžeiviams vir nius atsieis pigiaus, negu duoda parodotu Suskubau pamatyti pie žibėjo raudonai; — dantįs pikti,
nutarimais ir antra, į darbus, pa bų verte, ir meldė mirfetą komisi ba dengiau, negu reikia. Klaidos šų ir išėjęs paaiškino, kad vietoj mos atskirai. Kiekvienas regu šinius mūsų jauno dailininko p. tarsi krauju aptaškyti.
J. Šileikos. .
— Matai! Kam reikė erzint ?
sielgimus ir veikluiną Centro Val ją išreikšti savo kompetentišką pas > isus ir visur gali pasitaiky dainų kalbės kun. Skripka. Tuo liari škas mokinys, neskaitant pap
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lekcijų:
muzikos
teori—
Matai,
kokių yra!
buvo, ar negalėjo būti.
kryžeiviai lietuviams nenorėjo blo jis —2 kursu, sulfegio ir harmo-^ puotus.
šliupas,
p.
Mikas
;
Petrauskas,
p.
ir
Ce
1
įtro
raštininkas,
p
ypač
knyJi
nusijuokė
ir tarė:
Prie pirmo skyriaus priguli: 1)
{ėjęs salėn pamačiau ant sienų
go, ale tik troško įkvėpti jiems, nijos — 2 kursu, ir enciklopedi
d istytojai į skrynias.
Jonas
Ilgaudas,
buyęs
administra

—
Man
juokas,
kad aš galėjau
I visi reikalai, paliečianti Kud. raš/
torius^ “Lietuvos” spaustuves, p. /Pkrieniems Draugijos nariams, stabmeldžiams, teisingą katalikišką jos.
prikabinta 40 aliejinių piešinių; jam tokią širdgėlą padaryt
Vėlesniai
bus
mokinama
tų išleidimą; 2) Naujų T. M. D.
Jėzaus Kristaus tikėjimą. Kun. kontrapunkto ir fugos. Už tai* smagu man buvo manant, kad ir i Oras buvo tą vakarą šiltas ir
įstatų sutaisymą pagal pirmųjų J. Moskus, buvęs Seniau Otto v. kdl k: lygos neapdarytos, dar neišSkripkai pabaigus kalbėti, nieko viską
siunt
:
nėta,
pasiųs
p.
J.
SimanaviMauderodės
Tilžėje
spaustuvėje,
užterštas dulkėms. “Poetas” dre
moki- mes turime savo dailės parodą.
konservatorijos
i seimų nurodymus; 3)5 Draugijoj
Kaip visur taip ir šitoje paro bėjo visas ir sakė visiems:
p. J. liaukis ir p. Vincas Mišeika. čihsl T. M. D. Knygius.
daugiaus
ir
nebovo.
niams
nereiks
mokėti
atskirai,
rčarterio reikalus; 4) Draugijos iž<
Ap larytos knygos dar nepasie— Man juodas pasaulis....
Town of Lake draugijos išleido t. y. bus duodama dovanai. Dai doje pirmiausia matyt 'mūsų me
Aininko reikalus ir 5) T. M. D/ Komisijos nuomonė apie tą dalyką
džiagiškas
skurda§,
kurs
atima
di

bus
suteikta
atskirame
jos
pačios
•nerikos,
tikimės
greitai
sū

nininkams
atsakančiai
prasilavi

—
Mat naktis.... — pritarė be
apvaikščiojimni apie $400 ir už
^KjbHelras.
|
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vertės
iškabintiems
>pranešime.
si
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nokdami
jo draugai.
nus,
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įvedama
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tiek pinigų teužgirdo kun. SkripApie šių darbų atlikimą ir apiei
<l'—Kaslink kitų reikalų, kurie ne
M. D. Vice-pirmininkas. , kos kasdieninį pamokslu, kuriame ko bendras dainavimas. Taipgi darbams ir daro nesmagų inspudį
Prie krautuvių žiburiai jau bu
1
isas sų tuom surištas smulkmė
vo užgesinti, o “poetas” tebesto
buvo aiškiai ir stačiai nurodyti pe
Fr. Butkus.
dar-gi buvo išgirtas kryžeivių or- bus rengiami operiniai giesminin į publiką.
ms visi T. M. D. nariai (taigi ir
t
Parodos svetainė tamsi, turi tik vėjo ant kampo ir griežė dan
reitų seimu, tai Centro Valdyba
kai. Jaigu bus atsakantis moki
denas.
:
Tai
šitoks
buv<^
apvaikša esanti šito seimo delegatai)
stengėsi elgtis taip, kaip pagal jos
nių skaičius, tai bus pakviestas prišakije ir užpakalyje langus, bet tims.... Jaigu jis būtų sutikęs
čiojimas ant Town of Lake.
į
.vo laiku gana rūpestingai pagal
ei-, o ,
nuomonę tto reikalavo draugijos NAUJI SĄNARIAI[ PRISIRAgydytojas supažindinimui giesmi pertvaros ir tą pačią menką švie- tą, kurį laikė priešu — būt iš saį
Ten
buvps.
ūsų išgalę buvo per organą inSUSIEJI PRIE T.
1 M. D.
''vo “jausmingos” ir “poetiškos”
tvarka ir gerovė: prie tokių rei
ninkų mokinu su anatomija, kad
' Rimuoti ir todėl čia užsiganė'Prie 58 kp. Grand Rapids,
širdies suvalgęs šaltai, nepaisyda
kalų priguli pasielgimas Centro
Sugrupavimas
irgi
k
ne
pergejie turėtų supratimą apie gerklės
tinsime tik trumpu apie juos pra1) Medestavičius Ign.,
,( >
Mich
mas, kad jis yra žmogus.
riausias,
bet
geriau
sugrupuoti
gal
Valdybos
su
garsia
neva
komisija
sudėjimą, bei garso kylimą —
Lešrniu.
Town of Lake, dalyj labai tirš
2) Jį
itškaitis Vincas.
Kitą vakarą jis ją sutiko ant
visuotino balsavimo iš 3 kp. iš 4
dalykus, būtinai žinotinus dai neleido svetainės angštumas. KaiProjektas T. M. D. įstatų: pir114 kp. Chicago, III., 1) tai lietuvių apgyventai, Davis nininkams.
Brooklyno, ir kiti reikalai, kurie
kurie veikalai sukabinti tamsiame gatvės ir su ašaroms žiūrėdamas,
|oojo seimo atnaujinta ir nuo to
A., 2) Dikčius S., 3) Gri- daržo valdyba trikėsi pasirūpin
buvo keliami per organą. Apie
Mokinimas muzikos teorijos, kampe, kad ir nosį prikišus nega prabilo:
aiko sparčiai beauganti draugi
eitis!
t
..,
4) Vasiliauskiūtė M. ir ti savu noru ir Ketuvių apšvieti harmonijis, etc. bus įvykdintas lima matyti. Taigi neatsakanti
juos lai sprendžia šis T. M.’ D.
Ar duosi man rankutę?
ja reikalavo naujų ir platesnių už
5) G rskis J., 6) Stulga J., 7) mo reikalais. Davis daržo skai tada,, kai atsiras ganėtinas moki šviesa, neduoda įsižiūrėti į švel
seimas.
— Mudu galime pasisveikint —
i senuosius įstatus. Jų sutaisymui
tykloje, tarp angliškų knygų, da
nių skaičius, kada bus galima aiš nias, taip daug reiškiančias dailė
Kaslink T. M. D. ateinančių Stepai įaitis J., 8) K. Valys ir 9)
' antrasai T. M. D. seimas paskybar randama pusėtina# egzemp
P.
Urbonas.
je spalvas bei artisto išreikštų
kinti visai grupei.
— Mes susekėm, kad jis vėl su
darbų ir plianų, tai mes patartu
’, tam tikrą įstatų sutaisymo koPrie 116 kp. Nevvaric, N.. J. liorių skaičius ir lietuviškų kny
Jaigu gerai vyks, tai konser minčių gyvumą.
griežė dantims.
me T. M. D. įvesti reguliariškus
’ misiją, pavesdamas jai remtis pir
gų. Čia ateina ir “Vienybė Lie
Antras ženklas mūsų skurdo, —
vatorijos įsteigėjas, M. Petraus
Ji, bijodama, kad pamišęs my
literatiškus vakarus, panašius Ku (nauja kuopa) 1) didžiūnas F.,
mų dviejų T. M. D. seimų aiškiais
dirkos ir Juaniaus vakarams. Ap 2) Tamošiūnas J., 3) Žolynas A., tuvninkų”. Dabar ten randasi kas, mano vėliaus pakviesti dar kad nei artistas, nei parodos ren lėtojas iš meilės jos nesuėstų —
nutarimais ir veikti pagal šių nu
dirbimui tų vakarų programo bū 4) Pi idotkas J., 5) Stanetis J., 6) suviršum 70 tomų lietuviškų vieną-kitą muzikos mokytoją ir gėjai, neišgalėjo sustatyti paveiks užbėgo trepais augštyn.
tarimų prasmę ir dvasią. Minėtos
lų į rėmus. Vertėjo nors žymes
tų patogiausia išrinkus tam tikrą Janui ionis M., 7) Žolynas M., 8) knygų. Netolimoje ateityje val įsitaisyti kitur mokyklą.
Net tąsyk, kada jis neturėjo jo
komisijos darbo rezultatas neseJuška K., 9) Grigaliūnas K., 10) dyba ketina turėti dar 150 tomų
Dabar p. Petrauskas turi apie nius darbas papuošti rėmais, bet kio įnirtimo, jis 1>uvo negražus;
komisiją. •
4 niai buvo apreikštas T. M. D.
kaip visame kame pas mus, vargas akįs išvarvėję ir ant pažiūros at
Šitie vakarai: šiais metais mes
daugiuos. Taigi Town of Lake 20 mokinių.
organe ir apie jo vertę spręs šis
12)
I
Kairiūkštis
P.,
13)
Vekteris
Taigi
lietuviams
nieko
dauir čion balsiai rėkia.
rodė mulkis, už tai jo merginos
patartume, idant T. M. D. pasiIII T. M. D. seimas.
A., Į14) Počys N., 15) Švitra A. gyvenanti lietuviai privalo neap giaus nelieka laukti, tik stengties
Visiems žinoma kiek pakelia ir nemylėjo. Jis prie kelių kibo
rūpintų
surengti
visose
savo
kuokarterio reikalai: Nors originaleisti šią puikią progą. Kitur lie
K. ir 16 Andriušiūnas
Andriuštūnas J.
eiti mokintus ir leisti mokslan
visos pasijuokė iš jo ir tiek. Da
linis čarteris buvo išimtas dar pose didžios istoriškos svarbos pa
tuviams panašios progos nėra. savo vaikus. Mokyklą jau turi publikos padaro gražus rėmai.
Prie
3
kp.
Brooklyn,
N.
Y.
1)
minėjimą
Gruenwaldo
500
m.
su

bar jis ir elgėtę, ant kelio
prieš antrą T. M. D. seimą, tai
Grinl evičius A. ir 2) šimkonis K.
me ir tai mokyklą ne by kokią, Rodosi, kad tąsyk ir pats piešinys radęs, mylėtų, jaigu tik matytų,
kakime.
vienok suteikimas kuopoms taip
M. D. Centro Raštininkas. lę pasiskaityti, turi ją nusipirkti, bet tikrą ir gerą.
Baigdamas šį raportą aš negaliu
kad ji nestumia nuo savęs....
__ vadinamų “čarterio” kopijų (įgaJ. Dagis.
Nors ono parodos galima dauneatkreipti
atydos
į
tai,
kad
sulyChicagos
lietuviai,
turi
ant
Sojini buvo galima atlikti tik

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stes Reikalai

K

prie kurios galėsite h
linksmai
verstom* jis le'utf’uny
biz NESUVALDOMAS GEIDUpasišokt, ir kitoniškų
Liga paprastai-tik tąsyk užpuola sos ar riebių dafgtų žmogui užsi
LYS.
1
r *
klausių zobovų kokių dar nebuvo nei
žmogų, kada žmogus sugauna L? kemša viduriai, organizmas ne- nis. ’
’ Baltuisiui A. M. Koresponden ant jokio pikniko, galėsite puikiai pa
MATOMOJI BAISYBĖ —*
bevcjkia nornąališkai ir beeinant
cijos turi būt rašytos trumpai ir sivaikščioti po puikiausių girių palei
ligos perus. **
<
Nėra abejonės, kad dienraštis
tekantį tyrų vandenį upės, a tsi kvė
T
MUSĖ.
ar bedirbant pradeda rodyties būtinai mųrns ^kalingas, taip pat
jas reikia remti ant bėgančių at puosi te tyru oru.
f Į
Žarninėmis ligomis suserga na akyse žali ratai. To visko išven
Mikroskopas (padidinantis žiū
štai dovanot: Vaikinas, kuris at
sitikimų. Prakalbos kaipo kores
galima nntnyti, kad dienraštį pa
sižymės savo greitumu, gaus dovanų
ronas) supažindina mus arčiaus su ne nuo karščių, kaip paprastai giama, nepriyalgant taip sočiai, rems visi ’pažangesni lietuviai, bet
pondencijos netinka. Matai Tam turkiškų
cigarų skrynute; mergina,
didžiausiais žmonijos priešais, vi žmonės mano, bet nuo tų ligų kaip žiema ir vietoj alaus geriant ypatoe ar® draugijos, uždedančios
sta, kas iš tokių korespondencijų kuri atsižymės save greitumu gaus
perų,
kuriuos
atneša
musės.
puikų lietsargį su žuvies kaulo ran
sokių nelaimingų ir net mirtinų
vandenį.
išeina.
dienraštį, /turėtų jį įkurti savu
kena; moteris kuri atsižymės savo
ligų atnešėjais.
Ypač reikia daboti, kad musė
greitumu gaus puikių knygų Mukų
Beto vasaros laiku reikalinga turtu, tas Jjriverstų tą laikraštį ge
paaukautų per p. J. M. TanaDalyvai>usiam parodoj E. St. Jėzaus
Vienas tų baisiausių žmogaus neįkristų pienan ar kitan kok;an ypatingai užlaikyti švarumas, tan rai tvarkyti ir stropiai stumti
nevičių; mažų mergaitė nuo 8 iki 12
Louise. Dėlto menkniekio never metų, kuri atsižymės savo greitumu
sveikatos priešu yra “musė”. Apie skystiman*_nes skystime geriausia kiai maudyties, tankiai mainyti priešakio, kad1 nežūtų įdėtas ka
ta tuščių ginčų pradėti, nes sykį gaus skanių čokolado cukerkų skry
ją čia nors trumpai, paduosiu svar nuo musės nusiplauna visi mikro apatinius rūbus; daboti, kad bu pitalas.
nutę; mažas vaikas nuo 8 iki 18 m.,
bai
ir
baisiai
greit
veisiasi.
Kele

pradėjus, jiems galo nebus. Rei kuris atsižymės saro greitumu gaus
tas būtų švarus ir gerai pravėdi
besnes žinias, kurias mums sutei
Uždėjus
gi
už
svetimus
pinigus
kia ginčyties už svarbius reikalus, čeverykų porų paaukautų! p. A. Jab
kia gydytojai ir gamtininkai, mu tas užkrečiamųjų ligų mikrobu, namas.
lonskio čeverykų krautuvės. Užtai
Georgijos teisėjas — Rufus, ar
nėra ko labai rupintiesi likimu; ir
įsigavusių
į
žmogaus
kūną
į
ke

bet
ne už menkniekius.
gi užprašome visus lietuvius ir lietu
sės gyvenimo tyrinėtojai. .* •
turi ką pasakyti prieš tąi, kad
bus
taip,
kaip
Dievas
duos.
vaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti
lias valandas pasidaugina mili omirties nuosprendis butų perkei
V, V. Rutkauskas.
ant šito iškilmingo pikniko, o svečiai
Tankiausi ir paprasčiausi mu nus kartų.
DABOKITE KŪDYKIUS.
busite kuopuikiausiai priimti.
Su
stas?
sės veislės yra taip vadinamoji na
godone
Komitetas.
Labai daug kūdykių numiršta
Taigi,
matydami,
kaip
yra
pa

Rufus
—
Kokiame
laike
jis
bus
minė musė (Musca domesticavasaros laiku. Miršta tankiausia
vojingos musės:
pildomas ?
Linaeus).
dėlto, kad netikusiai juos užlai
SIUNČIAME DYKAI svarbius pa
KRAUJO PAPILDYMAS.
Teisėjas — Pirmą birželio.
aiškinimus. dėlko žmonės plinka ir
1) Neleiskite savo butan niu- koma. Kūdykiai visuomet, o ypač
Tikrai sakant, tai žmogus pats
Kraujas
turi
būti
papildomas,
Rufus — Dieviškybe, sudžia,
kaip nuo to iteisaugot. Adresas: Dr.
vasarą, reikia laikyti labai švariai,
prisivaisirio didžiausius musių spie sių.
ar negalėtum jį perkelti ant lai idant jis galėtų atlikti savo užduo Brundza A Co., Williamsbprg. Brooklyn, N. Y.
čius, nes musė vaišinasi tik ten
2) Nepirkkite jokio maisto t oj kasdieną reikia jie maudyti ir tan
ko, kada jau-bus po arbūzų se tį — išskirstyti peną į visas kūno
kur žmonės gyvena. Jei mes netu krautuvėje, kurioje randasi muiti ės kiai prausti. Reikia labai daboti,
dalis. Nepapildomas kraujas iš
zonui ?
rėtumėm butų, vargiai jos vaisin ir nešvariai užlaikoma produktai. kad nebūtų sugedę vidurėliai. Mo CHICAGOS PAČTOS UŽDAR
sisega. Kraujas pasipildo papetinos papratę, kai kūdykis verkia,
tus! tokiame didžiame skaitliuje,
nėjimu, kurs mūsų kūne pereina
BIS.
3) Neleiskite musių ant maisto, kišti jam valgymą burnon. Ne vi
KLASOS
IŠMINTIS.
kaip kad mes’ matome šiandien.
į
gerą kraują. Jaigu virinimo or Reikalinga 2.000 darbininku į New
Už šiuos metus iki 30 birželio
4
valstijų prie žemės kasimo;
suomet kūdykis nori valgyt, kai Chičagos pačtos įeigos pasiekė 18
Jos vaišinasi vien dėlto, kad mūsų vaisių ir saldumynų.
ganai negauna pakaktinai peno ir jo Yorko
mokesties nuo |1.50 iki *2 už 8 va
4)
Neleiskite
musių
ant
kūelyįverkia,
tankiai
kas
kita
jam
nege

butai suteikia joms geriausią ir atnegali pervirint, tąsyk kraujas gen landas darbo.
Darbas nuolatinis
milijonų dol.^ jos pasidalinę taip:
10 metų.. Kelionė nuo New Yor
, sakančiausią vietą išsipėrėti, aug kio lūpelių, ant buteliuko nuo pic- rai. Nuolat, valgydinant kūdykį, Už markes.......... $14.502.854.10.
da ir kūnas nusilpnėja. Tamstos ant
ko kaštuoja tik 50c.
no.
,•
vidurėliai taip ir pagadinama. O Už atvirutes ................. 808488.01.
ti ir maitinties.
privalot vaitot Trinerio American
John C. Rodgers Co.,
Kensico Dam.,
Valtbalia, N. T.
nesveiki vidurėliai vasaros laiku Už konvertus.......... 1.252.866.20.
Elixir
iš
kartaus
vyno,
kurs
pri

ku5)
Gerai
išvalykite
vietas,
Musės deda savo .kiaušinėlius
kūdykiui
yra
labai
pavojingas
da

vers organus veikti ir sustiprins
Už laikraščių ir period.
ypač vasaros ir rudens laiku; iš riose gali musės veisties.
Reikalingi darbininkai: J kiemų
lykas. Jeigu kūdykis verkia, o
juos, kad jie galėtų pildyti, kas (Yard
spaud.
siuntinėjimą
811.611.20.
tų kiaušinėlių išsiperi musės tik
men), kirpikai (shermen) ir
6) Trupinius nuo stalo ir kitas dar negali būt alkanas, geriausia
jiems
paskirta.
Išbalimas,
pagelkuj akai iai (sledgers) į geležgalių
Už 3 ir 4 klesos dalykų
sekančią vasarą.
Išpradžių jos šliukšles supilkite? tokion vietoti!
jam duoti vandens, o ne pieno.
timas, odos išbėrimas, nervišku kiemų — Scrap Iron Yard — Lanski,
siuntinėjimą .......... 580.290.92.
esti tik mažos judančios kirmėlai kad prie jų musė neprisigautų.
Jefferson & 22-nd sts., Chicago, III.
Apsirgus kūdykiui Chicagos mo Už pačtinius primokėmas, stoka apetito, liežuvio aptės, užsilaikančios tankiausiai mėš
Reikalauju lietuvio barzdaskučio
traukimas, nusilpnėjimas, visa tai
7) Dabokite, kad viskas būtų teris gali kreipties į pieno komisi
jimus ....................... 89.620.00.
lynuose ar sąšlavynuose. Tokias
(barbėrio). Ar mokantis darbų dirb
jos stotis (Stations of the Milk Už box’ų nuomą .... 19461.41.
pasidaro,
kad
kraujas
esti
negrynas
švara.
ti, ar norintis prasilavinti šitame
Mokytoja — Vincai, kas yra
dar pilnai neišsivysčiusias kirmė
Commission) ; ten jos ras pagalbą.
arba silpnas, kadangi nėra pakak darbe teatsiliepia šituo adresu:
mataškavimas ?
laites galima lengvai išnaikinti, ir
kur veišiąsj Chicagos Sveikatos Departamentas
8) Visas vietas,
Jokūbas M. Jankauskiš,
Išviso ..................... $18.065.194.84,
Vincas — Užganėdinto šuns tinai papildomas. Trinerio Ame 4556 So. Paulina st,
Chicago, III.
tai daryti yra kiekvieno iš mus, musės, reikia apipilti kerosinu
ypatingai rūpinas vaikų sveikata
rican
Eiixir
iš
kartaus
vyno
yra
Už
pereitus
metus
įeigos
buvo
uodega,
poniute.
ypač namų valdytojaus pareiga. negesintom kalkėm.
vasaros laiku. Yra paskirtos mie- $15.786.548.34, taigi šiais metais
tokiuose atsitikimuose vienatinis
Naminė musė negalėtų . jokiu bu9) Ištieskite ant langų ir dufc-ų laširdingosios seserįs, kurios pa- įplaukė daugiau negu pereitais ant
vaistas,
kuriuo galima pasitikėt.
du veisties, jei viskas namuose ir
| mokina motinas, kaip užlaikyti vai $2.278.646.50.
BALIUJE.
tam
tikras
vielinius
tinklelius.
Gaunamas
vaistų sankrovose. Jos.
apie namus būtų švaru, čysta.
Pajieškau Antano Radzevičiaus (ii
kus ir uždyką dalina ledą. Dakta
Triner, 1333—1339 So. Ashland angliško rašosi Toni Ręc). Paeina
Naminė musė, arba kaip ją šian
10) Nepamirškite, kad musė^ rai bažnytinėse ir kitokiose salėse
iL______
iš Suvalkų gub.. Vladislavovo pav..
Avė., Chicago, III.
!(I
Jg
dien vadina “tyfoidališkoji musė” vaišinasi ant mėšlyno ypač arkli
Sitautų gm„ OZkinių kaimo, Lukšių
skaito motinoms lekcijas apie vai
parap. Girdėjau gyveno Iowa valst
būtų naikinama iš visų pajiegų, dėse — taigi dabokite, kad t;n
Tūlas
Cfiicagos
profesorius
iš

kų užlaikymą; skaitoma visokiose
Norėčiau žinoti, ar da gyvas. Mel
jeigu žmonės apie ją daugiau ži būtų švaru.
džiu duoti atsak}tii3 šituo adresu:
įkalbose. Norintįs, kad kur būtų rado kad galima valgyti šeškaus
notų.
Joe žemaitis,
mėsą1. Sako, laKai jam gardi esant
Kame butas švariai užlaikomi a, tokios lekcijos paskaityta, turi tik
Pasahontas, III.
Box 203,
Pranešimas vietinėms lietuviškoms
i
w
Musė nuryja “tyfoidakškus pe langai ir durįs užtiesta vielinių užreikšti apie tai į Sveikatos De .
draugijoms. Kurie pasigendate savo
Pajieškau savo pusbrolio Romaldo
[
t.
T
T
rus” nesuskaitomoje daugybėje ir tinkleliu, ten gydytojas nereika- partamentą.
amerikėniškos Vėluvos nuo apvaikš- Kazlausko, Kauno gub., Ežerėnų par.,
t
ra
člojlmo XXV seimo, arba birželio 5 Panemunėlio parap., Beržuontų so
tais perais užmuša didesnį žmonių lingas.
d. — yra palikusi ap vaikščiojimo džiaus. Penki metai Amerikoje. Pir
PADĖK AVON E.
skaitlių, negu baisiausi žvėrjs ir
sv tainėje, — teiksitės tuojaus ' atsi miau gyveno Bridgeport’e, Conn., pas
savo butą, kiemą, pa
Išvalius
nuodingiausios gyvatės sykių, Mu
šaukti adresu: M. J. Damijonaitis, kui išvažiavo Bostonan, Mass. Turiu
MIRČIŲ SKAIČIUS CHICAKomitetai draugijų, rengusių
šąles ir visas kitas kertes ir kertei
852 — 33rd St., Chicago, III.
pas jį svarbų reikalų- Jis pats ar
sės išplėtoja ligas, kurios kerta ir
GOJ.E.
apvaikščiopmą
4.
d,
liepos
taria
kas kitas malonės duoti žinių šiuo
les,
reikia
žvilgterėt
į
savo
kaimy

Chicagoje
už
;
birželio
mėnesį
Moterė
—
Jos
drabužis,
tai
tik

guldo tūkstančius žmonių mirti' URA VISI ANT 13to METINIO
adresu:
no kiemą ir jei jis nešvarus, rei šiais metais išviso numirė žmonių: ačių “Birutės“"'chorui, už patar ras tvėrimas. .
T PIKNIKO!
Jonas Stumbris,
nan patalan.
navimą
ir
lietuviškas
dainas
laike
Parengto kaštu ir rūpesčiu Teisy Black Rock K i rate i n E., Bridgeport,
kia patarti ar priversti, kad kai 2593, pereitais metais už tą patį
Vyras
—
Taip;
išrodo
tartum
bės
Mylėtojų
Draugijos.
Nedėlioj
31
Conn.
parodos viršminėtoje dienoje, kas
Kaip tik musė iškyla iš kevalo, mynas jį išvalytų.
d. liepos (July), 1919 m, Bergmann’s
mėnesį mirė 2280. Chicagpj pe padarė nemažą įspūdį ant svetim butų padarytas iš nieko. >
jau yra ji pilnai suaugus ir pra
Grove, Rlveraide, III. Įžanga 25c. po
Pajieškau Augusto Stankausko. su
Neleiskite musių į ligonio kam reitais metais buvo gyventojų taučių. Buvo ant programo ir
rai. pavlenioms leituvaitėms dykai. kuriuo persiskyrėva Amsterdame, N.
deda kovą už savo būvį. Jeigu
Piknikas
prasidės
10
vai.
ryto.
UiY. Neblogiausia sfhuikuoja ant smui
2.224.490, o šiais skaitoma 2.282- airių dainininkų choras, bet, ne
kieno namas nešvarus, tai tokius barį, ypač tokio, kurs serga už
prašom visus lietuvius ir lietuvaites ko, primerkęs akį; paeina iš Kauno
327; taigi iš 1000 žmonių perei turėdamas tiek spėkų, kaip lietu
krečiama
liga.
atvažiuoti,
bus
visokių
zobovų,
šokių,
GALVOČIUS
VAIKAS.
gub., Seredžių vai., Motiškių sodž.
namus jį atranda lengvai, nes už
gėrimų ir užkandos, kas atvažiuos, Taip-gi pajieškau savo pusbrolio Mutais metais birželio mėnesyje mirė viai, bijojo pasirodyti milžiniškoj
uodžia (musės uoslė labai jausli)
rei vienas nerugos. širdingai. už- riniko, Kauno gub., Panevėžio pavM
maždaug 12 žmonių, o šiais 13.
Kaip išnaikinti musės.
parodoj: paskutinę dieną atsisakė.
prašo
.
Komitetas.
Užusienių sodž. Jaigu kas apie juos
už keleto angliškųjų mylių.
. .
žinotų, malonės pranešti Šiuo adresu:
Musių išnaikinimui galima va - i Pagal amžiaus
Taipogi
širdingą
padėką
sude

mirtįs pasidalinę
Mr. Peter Moomik,
Smagus kyapas — visokių kvė toti karbolinė rakštis (Acidum
DIDELIS METINIS PIKNIKAS!
Reymond, Wash.
taip:
19101909. dam mūsų garsiam artistui p. M.
Parengtas Draugijos fiv. Petro ir
piančių gėlių ir žolynų: razetų, Carbolicum) sekančiu budu: įkai
Iki metų» amžiaus.... 481 416. Petrauskui už surengimą dainų
Povyk) atsibus nedėlioję, 24 d. lie
Paj ieškau savo pažystamos Leonodobilėlių, gvaizdikėlių ir tt., mu tinti ant pečiaus blekinį kokį noris
pos. 1910 m., Calumet Grove. Blue ros Varkalaitės, Kauno gub , Siaulių
^uo 1 iki 5 metų......... 281
201. viršininėtai dienai.
Isiand. III. Prasidės 9 vai. iš ryto pav., Kuršėnų par., Štradų kaimo.
ses nuveja šalin, nes jos nepaneša bliudelį; ar ševelą” kuriuo sąšk.Presos Komitetas:
*<uo 5 iki 20 metų.... 191 >43
Ir trauksis per naktį. . Įžanga 25c. Sykiu atvažiavome Amerikon,
Ji
jų kvepėjimo.
vos semiama, ir užvarvinti kokie s ----- 20 iki 60 metų.. 1092 1022.
porai.
P. A. Mažeika,
pati ar kas kitas apie jų malonės
' Pasarga: — Važiuodami imkit So. duoti žinių šiuo adresu:
J. P. Evaltas.
Mes susergam dažniausiai iš 20 lašų karbolinės rakšties. Te s Virš 60 metų.............. 548 498.
Halsted 79th St karus ir važiuokite
Steponas Slavinskis,
rūkštės
garai
muses
užmuša.
iki 79 gatvei, o ten išlipę paimkite 45 W. Wolnųt Str.,
priežastės nematom - gyvūnėlių,
j Pažymėtina dėlei kokių l>gų,
Charfey, IR.
Blue Isiand karus, kurie davežš iki
kurie! auga ir vaišinasi mūsų kū
toks
buvo
mirčių
skaičius;
pamiVisos
draugijos
yra
užprašytos
Kitas pigus ir nepavojingus
daržui.
Pajieškau savo draugo Tamošiaus
Kuoskatilingiauslal užprašome vl- Strelkauskio, Kauno gub., Raseinių
ne, naikindami kūno mezginis ir žmogaus gyvasčiai būdas musėm > liesime kaikurias tų ligų:
prisidėti pinigiškai uždengimui lė
“Petruk, ko tu labiausiai geidi?” /us senus ir jaunus lietuvius tr lie- pay., Kelmės par. • 8 metai Ameriko
užmuodydami juos. Tuos gyvū naikinti yra toks: reikia paimi
tuvaites atsilankyti į mūsų iškilmin je. Pirm gyveno Waterbury, Conn.
1910 1909. šų viršminėto apvaikščiojimo.
Petrukas (prisiskaitęs ypatingų gų
nėlius gali by kas atnešti nuo ser taip vadinamos draskos “Potaipiknikų, kurtame grajys muzikė Treti metai kaip išvažiavo į Kalifor
Kada draugijos laikys susirin
^’uo karštinės mirė... ... 10 12.
pasakų) — Aš vien noriu tokio net iš Prancūzijos; alus bus iš Prū niją. Turiu labai didelį reikalų, Jis
gančio asmens ir užkrėsti jais svei sium Bichromate” vieną arbatinį
kimus,
ir
nutars
paaukauti,
mel

o cigarai bus toki, kokių dar nei pats ar kas kitas malonės duoti iiS’uo tymų .................. •• 34 27vardo, kuris galėtų žmones sudre sų,
ką žmogų. Jaigu surinksime visus šaukštelį į pusę puoduko pasal
vienas nerūkėte. Todėl-gi nepamirš nių adresu:
<uo skarlatinos ..... •• 32 22. džiame prisiųsti pinigus apvaikš binti, kaip vėjas lapus.
kite šios progos atsilankyti J šį pui
Juozapas Poškus.
faktus apie muses j krūvą:’ kur dinto vandens, tada išpilstyti į
^’uo kokliušo ........ . . .. 12 10. čiojimo kasieriui.
kiausių Calumet daržų, kur kiekvie 263 — 115th St.,
Kensington. I1L
jos perisi, vaišinasi, auga ir mai puodelius ir padėti visuose kam
nas galės linksmai praleisti laikų.
S. Marcinkevičia,
<uo difterijos............ ••• 54
Su godone,
Komitetas.
tinasi, tai mes aiškiai išvisime, kad bariuose.
4601—03 S. Ashland Av.,
\’uo džiovos (visų rųšių) 288 338.
Paj ieškau savo brolio Kazimiero
mfcsės yra nešvariausias ir didžiau
Chicago,
III.
PAPRASTAS UŽKLAUSIMAS.
URA! VAŽIUOKIM VISI ANT
žvingilos. Pirmiau gyveno Latayette^"\Tuo pneumonijos (visų r.) 458 296.
Gerai
naikina
muses
ir
limpani
sias tarpininkas tarp sveiko it ser
IŠKILMINGO PIKNIKO!
Colo., o dabar nežinau kur. Jis pats
\'uo žyvatavimo (iki 2
Parengto Draugijos Šv. Jono Krikš 'ar kas kitas malonės pranešti šituo
gančio asmens, nes jos tik vienos popiera musėms (sticky fly paperj.
tytojo, nedėlioj, 31 d. liepos (July), adresu:
Geriausiai gi galima išnaikini
metų amžiaus) ........ .. 200 149.
labjausia nešioja ir platina limpan1S10 m. Piknikas prasidės 9 vai.
- į. L. žvingila,
muses su pagalba “Formaline” <uo saulės spindulių.... 14 4.
ryte, Leafy Grove. Wlllow Springs, P. O. Bos 775,
Collinsville, III.
čių'ligų perus.
III. įžanga 25c. porai. Maloniai užarba “Formaldebyde” praskiesto
prašom visus senus ir jaunus, vaiki
Iš šitų skaitlinių matos, kad di
Prisižiūrėjęs į musę ypač j jos vandenyje. Arbatinis šaukštelis
Pajieškau savo pusbrolių Pranciš
nus ir merginas atsilankyt į šį pik
džiausias
pavojus
chicagiečiams
nikų, nes bus muzika net iš Pary kaus, Juozapo ir Kazimiero VačiJaigu kokią kvailybę ^padarysi,
kojas per žiūroną, matysime, kad šito skystimo į % stiklo vandens
žiaus ir ta pirmos kliasos; galėsite kauskių, paeinančių iš Kauno gub.,
kiekviena koja baigiasi dviem pirš išnaikins visas muses, kurios ti c l^ręsia nuo džiovos ir apskritai sakyk sau, kad ir visi taip daro,
smagiai pasišokti ir linksmai laikų Šiaulių pav., rViekšnių parap., Milių
plaučių nesveikatos.
praleisti, ir neužmiškit, kad į tų pu kaimo. Beniai -atvažiavę iš Lietu
tais ir dviem iškylimais panašiais įastųsi kambaryje.
ir bus tau lengva ant širdies.
sę važiuodami svečiai neturės jokio vos, negaliu nuspėt kiek metų. Jaij padus. Musė įkimba ir laikosi
vargo
su karu, netaip kaip į kitas gut kas apie-juos žinotų, malonėkit
Norint greit apsivalyti nuo mu
dalis, nes ten negalima karų sulaukti, pranešti šiuo adresu:
negluotnioj vietoj savo naguotais
s 'U
Petronė Žalienė.
ir sulaukus karų nėra kur atsisėsti, o
Žmogaus ••dąrtjai tai jo mintįs.
pirštų, galais, o gluotnioj vietoj sių, reikia nusipirkti aptiekoje u ė
Rochester, N. Y.|
šitais karais važiuosite kaip ponai. 27 Viglar Str.,
keletą
centų
taip
vadinamo:
Bet esti ir /atžagariai, kada žmo
Paimkit Archer Limfts karų ir va
dar ir su pagalba tų padų, kurie
Tarnaitė — Oi, oi! Aš mačiau žiuokit kol subtos. paskui Chicagogaus mintįs’JJi ije jo darbai.
randasi kiekvienos kojelės galū “Pulvis Pyrethrum” — ir juo sa
Pajieškau, Jurgio Lideikio' Kauno
DIENRAŠČIO REIKALUOSE.
vo
kambaryje
pasmilkyt.
Dumaji
dvasią
ant užpakalinių trepu! Ji Joiiet karu iki pat daržui.
gub., Šiaulių pav., Gruzdžių par., Ma
nėje.
Tie padai yra apdengti
<
*
a
!
"
27
No.
“
Lietuvos
”
p.
A.
Olžeikių sodž. Jis pats ar kas kitas
buvo moteries pavydai e.
tūkstančius mažų, trumpų, lim nuo tų miltelių apjakina musei
ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS!
teiksis duoti žinių adresu:
Ponia — Dievulėliau, Mege!
ant syk ir jos visos nupuola an: ševskis pajudino sumanymą išlei
Parengė Draugija dv. Mykolo ArAnt. Sidabras, *
dinėti
lietuvišką
dienraštį.
pančių plaukelių.
kaniuolo II, nedėlioj. 24 d. liepos
Kaip ji buvo apsirengus? ,
Beekemeyor, III.
žemės — tada jas lengviai galim:,
(July), 1910 m.. Pulaskto darže.
SKIRTUMAS.
Musė deda kiaušinius nešvario sušluoti ir sudeginti.
Nesigilinsiu į paduotas p. A.
Craigan, III. Piknikas prasidės 9
je vietoje. Visi limpančių ligų
Pajieškau savo pažystamų: Frano
vai. ryto. Įžanga vyrui su motere
Dr. A. L. Graičiunas.
Olševskio skaitlines lėšų dienraš
Mikeliuko, Albeitos Mikeliukės, Mar
25 centai.
perai prikimba prie gličių mu
IŠĖJIMO KELIAS.
čio leidimo, nors manding jos per
Davažiuoti galima Grand Avė. ka celės Dedukytės, Augusto Bakučio,
sės kojų. Musė įneša tas bjaury
rais iki galui, o paskui du blokai Alberto Alekloo,' Marijonos Bedarbyaūgštos.
pėsti.
Visi karai tranferuoja ant tės., Visi vienos parapijos, Naumies
Klimato Permaina.
bes į gyvenamąjį butą ir savo ko
čio pav., Suvalkų gub., Prašau 'sUF
Grand Avė. karų už tų patį nikelį.
Užsirašymas - dienraščio iš kal
jas nušluosto į tuos daigtus, ant
Lietuviams nereikia užmiršti
Visi žino gana gerai, kad kų šv. liepti šituo adresu:
no,
kol
jo
nėra,
prisiunčiant
$3.00,
j Jurgis Keruotis,
Mykolo Ark. draugija daro, tai visa
kurių užskrenda. Musė, kurią ma kad, Amerikoj kitoks klimatas
Jarrettovn, Pa.
da padaro gerai. Taigi ir kviečiame R. F. D. Box 102,
tome vaikščiojant apie valgį, gali negu Lietuvoj. Lietuvių apgy išrodo daugiau akcijanieriška kor
visus atsilankyti ant šito pikniko ir
poracija,
negu
privatinis
užsiėmiužtikriname, kad visi važiuosite na
būt išsitepus skrepliuose, džiovi- ventos vietos Suv. Valstijose ran
mo pilnai užganėdinti, nes ten bus
linko išspjautuose, ar ir kituose ko- dasi daug daugiau į pietus, ir va
viskas, kas tiktai reikalinga pasi
linksminimui: didelis daržas, skanus
ciose bjaurybėse. Reikia visuo sarą čia daug karščiau, negu Lie
Pagal p. O. Olševskio užmany
gėrymai, gardus užkandžiai, kvepenti
Parsiduoda labai pigiai, dviejų rų
met atsiminti, kad jeigu yra koks tuvoje. Klimato permaina reika mo, jeigu 10.00 ypatų prisius po
cigarai, gražios merginos, dailus vai šių geri Fonografai; VICTOR II. ir
kinai,
geri
lietuviški
muzikantai
ir
nors nešvarumas kambaryj arba lauja ir gyvenimo perjnainos. $3.00, tai bus galima leisti laikraš
EDISON HOME. Abudu kaip nauji,
taip visokių zobovų, ypatingai jau yra daugelis 1 su visokiais įrašais re
kieme, arba kaimino kambaryj ar Tačiaus lietuvei permaino gy tį už tuos pinigus, t y. už sveti
j
niems bus gera proga pasirinkti sau kordų, kuriuos su fonografu parduo
gyvenimo draugų. Su pagarba.
kieme, tai musė galėjo būt pirma venimą visai atžagariai, negu nius, prenumeratorių pinigus, ir Seimyninkė —‘ Koki man nauda
siu labai pigiai. Kas norite pasinau
Rengimo Komitetas.
Pardavėja (j ypatingą pirkėją).
doti iš progos, atųišaukite tuojau*
atsitūpus į tuos nešvarumus, o pas to reikalauja naujas klimatas. laikraštis užgims, liks vienos ar iš nedėlios? štai jau ketvirta va
asabiškai. M. J. Damijonaitis, 852 —
kui tupia ant valgio.
Jie ir vasaros laiku vien mėsą te l^ugiau ypatų, surinkusių tuos landa, o aš dar negalėjau prisėsti — Man nesmagu, pone, bet aš taURA VISI ANT lOto METINIO
33rd St, Chicago, III.
PIKNIKO
mistai visk| parodžiau, ką tik tu
valgo, ir alutį sriaubia. Nuolat pinigus, savasčia.
Jeigu ne nuo pat atsikėlimo.
Musė,
galima
beveik drą
Parengto kaštu ir rūpesčiu Draugi
Parsiduoda sivčį^ krautuvė (repalrPats (su laikraščiu rankose) rime.
valgyti mėsą' ir gerti alų beveik pasisektų surinkti reikalaujamų
jos Karaliaus Dovydo, nedėlioj, 24 d. ing) už labai mažų kainų. PardavK
siai
pasakyti,
yra
vienati
—
Nedėlia
mane
užganėdina.
Aš
Ypatinga pirkėja. — Tai idabati liepos (July), 1910 m., Bergmann’s mo priežastis — liga. Nesuprantanti
ropiškoje atmosferoje reiškia bai $30.000, tai pinigų atgal negrąži
nė išnešiotoją pilvo šiltinės, kūdi
Grove, Rivarside, III. Įžanga 25£ td’ biznio pamokinsiu.
Lietuvių ap^
tai kenkti savo sveikatai. Karš- na. bet duoda pasirinkti už tuos dar negalėjau atsikelti nuo to lai parodyk man duris!
tęrai. Pavlenioms lietuvaRėms dy> gyventa apielinkė. 1422 N. Ashland
kių ■ koLerinos. .ir kitokių žarniniu
ko,
kada
atsisėdau.
ynietėje sočiai pr i valgiusiam mė- pųpgus knygų. Ar šiaip .ar taip
ai. Tai bus puikiausias 10 metinis ..ve., kampas Brigham Str.,
i
ligų.
Ako i kas, grajys puikiausia muzykė

Redakcijos atsakymai

SVEIKATOS DALYKAI.

APGARSINIMAI.

VIETINES 2IHI0S.

Reikalavimai

Pajieškojimai

Draugysčių reikalų-

juokeliai:

Ant: .Pardavimo.

iš Brigham Str

" Mokykla Šokią!
Prot Julius S. užtikrina, kad Haaokya šokti kiekvienų t»unų ar senų.
Išmokina vateų 8 rųūų ir trip, kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius m 6 va
karais; vakar* nuo 8 valandų Iki 11.
Kas moka vaikščioti/ tas gali išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na į svetainę, po numeriu, 2119 So.
Haisted St., mokinu kas dien .apart
šventų dienų. Prot Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South . Haisted St.
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
5 Iki 8 vai. vakare.
Prof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25. ji vėl bus atdara • Septomber 2.

ANT PARDAVIMO GYVENIMUI
r NAMAI.
54) 3221 Ulinola Cottrt, 8 kambarį

850000 Skalno, liku*lm išmokestimi.
28) 2 lubų, namas, 3 pagyvenimai,
8500.00 Iškalno. Kaina .... 81500.00
38) 4 kambarių namelis, 8300.00 iš
kalno............... ................ v... 81000.00
87) 2 pagyvenimais, medinis namas,
totas 25x125, $500.00 tškalna $'600.00
193) 2 lubų namas, 2 pagyvenimai,
J. Vaitkevičių*,
227 Chape!
lota* 25X125- Randa 820.00. $'800.00
121) 8 kambarių murini* narna*,
lotas 24X125, ant Walacce *t 81600-00
208) 2 lubų mūras, 5 kambariai, lo
ta* 20X78, iškalno 8250.00. 81500.00
209) 2 lobų mūras, 5 kambariai, lo
tas 20x78, iškalno >200.00. 81300.00
11) Medini* namas, 2 gyvenimai. >
kambariai, lota* 25X115, .. 82000.00
90) 2 lubų mūras, 2 gyvenimai po
TĖVYNES MYLĖTOJŲ DR-STES
G kambarius, lotas 25X135. $2^00.00
CENTRO VALDYBOS ANTRAJAI:
178) 2 namai, 6 kambarių murini*
Worcs*ter, Mas*.
Pirmininkas: Jonas V. Lintkauskas,
ir 4 kambarių medinis, lotas 25x147.
M. Pattanavlčla, 15 Mllbury OtreeC
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. Kate* ..........................
82400.00 J. Kalakauskas,
66 Milbury St
Vlce-Primninkas: Pr. Butkus,
1561 2 nainal ♦ ir 5 kambarių, kam
3252 So. Haisted sL. Chicago, Dt. pini* totas 31X147 pėdų. .. >2000.00
Raštininkas: Jonas Dagis,
197) 5 kambarių murini* narnas^
3252 So. Haisted st., Chicago, UL Puikiai ištaisyta*, lota* 25x125. • Kni]
Iždininkas: A. J. Povilalka,
na.................................................. >2000 00
804 Bank st., Waterbary, Coon.
104) 2 lubų puikus murini* namas,
Knygius: J. Simanavičius,
lota* 25X125
..................$3500.00
"31 Barnes sL, Plymouth, Pa.
124)
lubų mūrinis namas, 4 gyrėLiteratiškasis Komitetas: J. Gabrys, ntmat, lotas 25X125 .. .... 83500.00
11, rue Sommerard, -Paris, France.
183) Puikus mūrinis namas, lotas Joaas Jonušas keliaujanti* Agentas
V. Jokubynas, 318 W. Broadway, 24X125. Kaina...........
po .Illinois valstijų.
So. Boston, Mass. J. Laukis, 501
217) 2 lubų mūrinis, 2 gyvenimai pd
Brick sL, Valparaiso, Ihd.
6 kambarius, iškalno >500.00. $3000.00
Brooklyn, N. Y.
4) 2 lubų mūrinis. .4 gyvenimai. lo-< J. Ambrozėjua,
120 Orcnd St
A. Lesniauskas,
298 South Ist Btas 31X147. Kampinis........... >3750 00
262 Metropoli** Av.
Burtininkų Kazyros (Kortos) 4 99) Puikus 2 lubų mūras, 2 gyvrni-i J01 Matuli*,
mal. po 6 kamb., lota* 25x125. >4700 00
172) 2 lubų mūras. 2 gyvenimai po
7 kambarius, lotas 25X 120. >4800.00
26) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 khtne.
ir 6 kamb. namas užpakalyj. >5700.00
Chlnaųo. IU.
69) 3 lubų mūras. 3 gyv. po 6 kamb .
J. Į. Bagdžžunas. 2334 3 Oakley Avė
lotas 27’4X127. Kaina........... 45300 00
3337 Auburn Av.
And. Jurevičia.
1791 3 lubų mūras. 4 gyv. 2 po G ir Vtnc. Links.
1813 String St
2 po 4 kambarius. Kaina .. >5500 00 Geo. Pupausky.
1112 S. Leavitt St
187) 3 lubų mūras. 3 gyv, po G K. Steponis.
849 — 34tb SL
kambarius, lotas £5X125.... >4700.00 Jonas Visockis.
8139 Viacannes Rd.
, 115) 3 inbn mūra*. 3 gyv. po 6
Cleveland, OMe.
lįąmbariu*. lotas 25X125. .. $60000 00
118) 3 lubų mūras. 3 gyv. po G
Szukys,
1408 E. 25tb
kambarius, lotas 25x125. .. >6000 00
CAMBRIDGE. MASS
. 194) 3 lubų naujas murinta, 3 g''ve
niniai po 6 kambarius, lotas 25X107. Pet. Bartkevičių*, 877 Caiabridgo
Krtpa ............................................ 85800.00
‘ GRANO RAP1DS. MICH
* 157) 2 lubų mūras, 8 gyvenimai. Iltį42 W. Leonard
tas 58X147. Kaina............... >7500.00 Juoz. šilkas.
102) 3 lubų mūrinis, 6 gyvenimai; po
GRANT WORKS. ILT.
4 kambariu*, lotas 95X125. >7000.00
Boa 194
.191) 2 lubų murini*. 5 gyvenimui, Jonas Litkonl*.
lotas 25x125. Kaina ........... $9500.00
HARTFORD. CONN
' 12) 4 lubų mūrinis, 4 gyvenimai jo
40 Mulberry st
Kar Lesevlčlus,
6 kamb., lota* 25X135. Kaina >8000 00
97)
3
ubų
mūras.
6
gyveniniai.,
3
H
erei
n,
Illinois.
Visi žinote, kad burtininkai (Ame
Box
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė po 6 ir 3 po 5 kambariu* lotas 25 X J. T. Adomaitis.
HA2LETON. PA.
ja žmogui laimėta r ateitj su pagelbų, 125. Kaina...................................$9000.00
.
132)
3
lutų
mūras,
3
gyvenimai
po
Shukls.
103 N TOyoming
K.zyrų "TKortųp:
Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 6 kambarius, lotas 25X125. >9500.00
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
INDIANA HARBOR. IND.
103) 2 namai mūriniai, 3 lubų po
sime, tik pasakykime, kad yra tūk 3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 >10,00.00
Yasiulia,
3604 Deador
stančiai žmonių, kurie pas tokius
203) 3 lubų mūras. 3 gyvenimai, lo
burtininkus lankosi įspėjimui savo
MINERSVILLE. PA
tas 132X127. Kaina ........... >11,000.00
Ramanauskas.
Bos 538
ateities ar laimės ir moka jiems už - 119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai. įo
tųi' po kelis Ir po keliolikų dolierių.
Garsiausia ant svieto burtininkė bu-. tas 2714X125. Kaina........... >11,000.00
91) 2 lubų mutas, 8 kambariai, lo
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa tas 96X125. Kaina ........... >17,000.00
Tai ne viskas, bet iš to jau galite
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas1
jų vaikščioja kelti. Kazyraa viso svie matyti, kad męs galime parūpinti to
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai kį namų, koki kas reikalauja.
ir kiektienam jį ateitį (spėdavo.
Pittcburų, Pa.
Po myriui virš minėtos burtinin
O DABAR MUSŲ LOTAI.
Jonas
A.
Ignotai,
46 So 22-nd Street
kės jos Kazyros pateko { svietų ir
G. Mtliauckas.
1811 Wbarton St
1) Ant Haisted. Ir 28tos, 277x1!
šiądien joml naudojasi garsiausi svie
.... 811.060J
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas pėdų, už ...........
NORWOOD, M A SS. '
2) Ant Haisted «L ir 29tos, kamps
tari, gali su joms (spėti ateitį teip
28 Auslln
11 A. Tumavlčttia,
gerai kaip Ir burtininkai, šios Ka- 25X133 pėdų
................. 81,000.<
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
3) Haisted
*tr.tarp 32 Ir 33čh
Paterson N. J.
koje Ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 25X135 pėdų........................
82500.1
, L V?..rškevlčius,
'70 Lafayettė
vartoti ir kaip ateitį (spėti yra dabar
8) - Haisted terp 32 ir 33čios, 75
gaunamos musų štore.
Kaina jų 75c.
125 pėdų ... .. ..................... 85000. c
Pittston, Pa.
šios Kazyros yra geriausia bovyirta
. Bendinskas,
42 Chesnut
9) Haisted terp 31 ir 32os, 135
1 luošame laike ir su jom. ne tik save,
Kazakevičia.
10.3 N. u.._;
bet ir visus kitus geriausiai nubo- 135 pėdų ... .. ...................... 89000 C
4) Haisted terp 33 Ir 34to*. 25
vysi šeimyniškuose ir draugiškuose
135pėdų .... . \.................... 81000.1
susirinkimuose.
5) Haisted terp 33 pi. ir
Siųsdami pinigus
125 pėdų ____
___
suokite:
G> 3339 Hnlsted, 24XŠ25.
$300.00

Lietuvos” Agentai

The Bridgeport Clothing Co.

3246 So. Kristai St

CHICAGO. ILL

“DAGIS”
Kritikos. Satyros ir Juokų Mene*
• sinis Laikraštis.
DAGIS gražioj formoj knygos, ant
geros popieros ir su viršeliais, viso
20 puslapių kas menuo duoda skai
tymų.
DAGIS kas mėnuo talpina po ke
lis originalinius, lietuvių pieštu* pa
veikslėlius.
DAGIS bado visus be skirtumo, kas
tik nusikalsta prieš vtsuomėnę, todėl
"Dagis" turi rastis kfekvlno lietuvio
risis pasišaipymai* ir juokais.
visokių ligų. Juk visiems yra rei
kalingas linksmumas ir juokai, o
**Dagis" nesigaili straipsnių su įvai
riais pasišaipimais ir juokais.
DAGIO kaina labai žema, tiktai 10
centų nnm., arba 81-00 metams.
Siunčiant prenumeratų, adresuokite:
"DAGIS" PUBL. CO,
33rd Street,
Chicago, UL

SO CHICAGO ILL..
Oetrovskis, 8701 Commerclal Av.
1) Auburn avė. ir 35, kampas, 134:<Į
147 pėdų .................................... 84020.q0
80. Boatcn, Maea.
2> Auburn avė. Kampas 34 pL 52^(
Gendroliu*.
Athena Btre.:
130 pėdų .................................... $2200.00
G. Geguži*.
W. Broadway
4) EmeralJ avėk arti 34aL 25X126
P«dų .............................................. $700.00
Springti aid, itl
5) Emerald avė. arti 35 *t 25X126
Tachllauckas, 1217 W. Jefferson St
$600.00
pėdų ..........................................
.
6) Keely arti 31<m, 50X107. $900 00
Scranton, P*.
7) Lowe avė. ir 34 *t, 27^x125
pėdų .................. ............................ 8500 00 C eo Baltrūnas,
9) Quinn st. ertL-31, 24 X124 8300.00 Juo*. Petrikya,
Union avė. arti 33ios, 144x125
Pa,
pėdų S........................................... 83500.00
Kryžanautkas,
R Centre
Union av. arti 33, 25X125 8650.00
34 pi. arti WaU st. 25X128
pėdų

pėdų
Wat*rbury, Conn.
18j S. E. Cor. 73čios Ir Western
avė. 50X125 pėdų .................. $600.00 J. žemantauska*. 89 W. porter 8t
Jmgi* žemaiti*.
824 Bank st
19) Central park avė. arti Huron
25X125 pėdų................................ 8350.00
■ 25) Campbell av. arti 50to* 25X125
Pėdų .................................. 8175.00
59 arti St Louls av*. 25X125
pėdų ................................. 8175.00
Ogden & Forsyth. Hammond,
III., 72x125 pėdų .............................. 81000
Ir daujj kitų.
Norėdami platesnių žinių, kreipki
tės ypatiškai | musų oCHsų.
APIE BALTRŲ GIRTUOKLĮ. Vate
Jeigu norite pirkti namų ar lotų,
dalis M gyvenimo Balintus girtuoklio
ateikite pas mus.
K y goję, 1909. Pusi. 32 ............... 10c.
PARDAVIMO BIZNIUI NAMAI.
ARCHAIOLOGISKI TYRINĖJIMAI
3214 So. Haisted st. 2 lubų mū
Gildės apylinkėje. Kum. Juozapo žio
ras 25X135 pėdų 7 kambarių, gyvenigo, Su 21 paveikslėliu, (Iš "Lietuvių
v<h, što.ras su basementu ir užpakalyj
Tiutoa").
Vilniaus, 1909.
Puria- lubų dirbtuvę. Nauji namai. Kai
pl< i 23 ............................................ 40c.
na ............................
86,000.00
ANTANO BARANAUSKIO, (A. a
Dalį iškalno, likusius išmokiestimi.
kunigo vyskupe) laiškai į profesorių
216) 3 lubų mūras, Storas ir 5 gyJonų Baudouln’ų de Courtenay. (Iš
veniniai, ant Wallace st. .... $9000.00
Galima gauti
kiekvienų savaitę lietuvių Tautos"), Vilnius, 1909 m.
36) 3 lubų mūras, Stora* ir 6 gyve
nimai. ant Haisted *t. ..............$9000.00 ‘Lietuvą" ui 6c. pas Šiuos agentus: Pu ii. 28 ............................................ 40c.

RUOŠ.
Parengti spifudon J. Basa
navičius Ir K Grinių*- (Ii "Lietuvių
Tmztoa”), VUnlna, 1N8. Puriaplų 41.
Kaina
z..,^4...50c.
1 KLAIDA.
Apytaka paralyta Laz
dynų Bolido*. Ha* *o* ražtteinkės
▼•itdriiu* ak..ltę*, tau- tino jų vertę
Ir n—’y* na* h* knyerie 'Dentealtea.
JI paradyta ii lltetuvfiį gyteainio. Vii■rita, 2910.
PuĮfc 520 ........... 11.00.

A. 01szewski* Bankoj
galite aprūpinti visus
savo reikalus

TW RANKOJ UETUVYS NOTARAS

1
i Išdirba

“Devfenustis” —- Kon
traktus, Raštus pardavimo

1Ir visokius kitu* dokumentu*, ir nė1 tvirtina visokiu* dokumentu* pa*
Inkorporuoja draugijas Ir
-LIETUVIŲ T1UTA". L. Mokslo ikonsull*.
atiteka visokiu* kitus notarijrilškua
Kana 1, dali* 3 1darbua
Vilnius; 1909.
>1J». , Vlsotfuon* netartjaltlknose relkal30*e kreipkite* į
MU8Ų GERASia Dviejų v ei kratų
komedija.
ParaU žemaitė. Vilniun.
(Motery Public)
1909. Puri 29 ................................ 10c

J. J. HertmaBowicz

3252 So. Haisted st, Chicago.
NAflLAIT®. Drama keturių veik
mių. Parakė M. Vėlinėtus. Boston
Mase. 1909, pusi. 21 Kaina .. 18c.

NUO AUDROS PASTSLŽPU8. Pa
rtei žemaitė. Vilniui, 1909. PtuL 14
Kaina .................................................... 5e

Dr-asW.A.Martižus
Ofisas R. 409 Ttetna Bldg.

Madiuo & LiSalIe SU. Chicago,

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI
Pradėdamotnsioma mokyklom*. Sutai
Gydau visokia* liga* kaip šviežias
sė mokytojas S. Varnelis su pagal
Ypatingai vi-’
ba J. J.
Šiauliai. 1909. Pusk 11! trip Ir ušrizesėjurias
Kaina ................ -T?-.'...................... Ne durių ILgaa. moterų vaikų ir - vyrų.
Taipgi
prtUlkau
akiniu*
ir patai
L Gražus paveikslėliai, bot dar
sau nesveika* akla. (/
gražesni apraėymėllaL Vilnius. 1910.
Offiao valandos: nuo 9 ryto iki 5
Kaina ................... ............................ 10c.
po pietų. Nedalioms offisas atdaras
tikti.I pagal sutarimų.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose.
Vilnius, 1919. ..:.........;................ 10c.
11L Kiek daiktelių įvairių — tiek
eilučių {domių!..’.*. Vilnius, 1910 m.
Kaina ..................
10c.
IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskaitęs
kuris prlalus keletg
iitų knygelę! Vilnius, 1910. .... 10c
markią, musų bo. 3
teatallogų, dkliu,
V. Sveiki gyvi! Vilnius. 1910 m.
UetavIMmj
kalboj, U
Kaina ........................... *...............
10c.
dideli puslapiai. Jame
.VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius,
tel pa aprašymui savirl
1910-n.......................... ,.................... 15c.
*» llcų. vyrų, moterų
V!!. Klek čia (vairių žvėrių ir na
irvaikų. pasako nuo ko
jos prašidi-da, kaip jas
minių gyvulių!.... Vilnius, 1910 m
patinti, kaip nuo jų
Kaina ................................................. 15c
apsisaugoti, kokias gy

KOZMAS GAUS DYKAI

duole* naudot), kiek
jos prekiuoj* ir kur ja*
• gautk Paveikslai ir prokės y vairių inepiančir
ir gydauč.it^muily, Per
iamų, Elektro-gydan
£ių aparatų. Robetv
nių Ikurbinių. Motių.
Painų, Štakų. Drukuo
jamų Maituėlių. Ar

IMI iDzikoHsikl Veikliai.
Lietavlika muzika. ČESLOVO SOSN A URKIO
V. Susiuva.- UŽMIGO ŽEMA. Su
statyta vienam balsui, fortepianui pri
tariant
Žodžiai M ai r ton to. Peterbur
ge. 1909 m........... ............................. 58c.

K

Britvų, Pavlnčevonių
te Amtal kitokių koA
nam reikalingų daly
kų. liktrpk iitųapga*
VI. Susiuva. Ta pati daina UžMI stateaų ir prlalųsk mum. o taojav* gausi visai dy
»<J žEMft
Mitriem* balsams a kil kataliogų.
Jobo L Hagdsiunas, Propr

capella.

Peterburge, 1909 m. «. 50c.

W

W

- JOHN8 •UPPLV HOUBC
831--f,O SO. OAKLEY AVU, CMKAOO.lU.

VU.
Susiuva
SKUBINK
PRIE
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, forte
pianui arba vargonams ir smuikui
pritariant žodžiai kuų. M. Gustaičio.
Peterburge. 1909 nb

NAUDOKITtS VISI
Pepiera granatoms raivti. kelioli
kos gntnnkų. su visokiomis dainelė
mis ir pasveikinimais lik........... 25c.
Tuzinas trejonkės. dėžutė už.. 25*.
Maiynėlė grimui Hmd jlruokuoti. pri
taisyta po 1 Ii tarų, galima visokį
drukų drukavot. ^ainą(........... 81-00.
Judamųjų paveiksiu mažyna su pa
veikslais tik už v-.H..L'.:.' 85 00.
Kas norite atsakyme, |dvkfte >ri*>
kan markų už 2e. Katalogai dykai.
Adresuokite taip: z‘ ” ’
Jos Rnesell.
108 Nolden St.

Naujas

Išradimas

PROF. J. M. IIRUNOPA
N06M! A H. iTH 81.

IIOOILII, k(W TOM

A. OLSZEU .MCIO RANKOJ

325? S. Hilsted St.. Chicago, iii.

Nori mokintis BcrzdaskutyklM?
Tamista M amala gali iš
mokti nuo 4 iki 0 savaičių.
Kainuos tau tik 0N. Km
| setų skutimo
VfĮjphelB Rtotri*^.__________
)8 amatas yra
tinkas*u perdėm vista*
*vi*t* irtamista turtri **•
N
I da savo y pališky vertei vyetf buri *av» darbdaviu. Rašyk pa*i
NOSSOKOFFS BARBBR SCNOOL
14OS Pa* Ava,
PltUbarg, Pa.

DIDELIS ČEVERYKU

IŠPARDAVIMAS
Moterims ir Vai
kams
Sterno Didelėj Krautuvėj

Vyrams,

B 42-9444 risteted St. Cbtcago.

POLITIŠKOJI EKONOMIJA
Kas ji yra ir ko mokina

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos skausmus!
Ar akys vandeniuojaT
Ar ja* niežti!
* •
Ar teipgt Ir spaudžia!
Ar daiktai i i rodo dvigubi!
Ar jie būva neatlikus, migloti!
Ar turi uždegtas akie!
Ar jos greit patirta skaitant!
Ar jas skaudina ivlesa!

Katailonas Gatavas!
Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

Ar turite Insurance Policy

J. J. Hertmanowl6Z. i*»i»

x. 1 Dabar užsirašiau už $3.00 A. Olszewskio laikraštį “Liettivą” ant 18 menesių ir gavau dovanų knygelę “Kaip rašyti laiš
kus angliškoje ir lietuviškoje kalbose’. Šita knygelę vra verta
tiek aukso kiek ji pati sveria. Aš ją turiu da tik trečia sanvaitė, o jau galiu parašyti laišką angliškoje kalboje kur tik rpan
reikia. Si knygelė per šias tris sanvaites davė man daugiau
supratimo apie anglišką kalbą negu 3 mėnesių lankymas mo
ki klos. Su jos pagelba aš išmokau ir kalbą ir raštą anglišką
ir da radau daugybę kitokių gerų pamokinimų, kokių jokioje ki
toje knygoje negalėjau rasti.
. t Už išleidimą teip naudingų žmonėms knygelių
ištariu
A. Olszewskiui didžiausią padėkavonę.
Jos Skirmontas, Box 13, Great Falls', Montana.
Tai ką sako Jos* Skirmontas apie musų išleistas knygeles
mokintis angliškos kalbos. Ir kiekvienas išmoks anglišką kalb? j^igti teip darys kaip p. Skirmontas darė, tai yra:
1. Pirmiausiai turi perskaityti knygelę “Vadovėlis” No.
1209, kaina jos 25c.
2. Paskui knygelę ‘ Rankvedis” No. 1300. Kaina popieros
apdarais $1.25, o audimo apdarais $1.50.
3. Perskaitęs šias dvi viri nurodytas knygeles, jau mo
kėsi anglišką kalbą pusėtinai. Tada užsirašyk “Lietuvą” ant 18.
mėnesių už $3.00 ir gausi dovanų knygelę “Kaip rašyti laišku*
angliškoje ir lietuviškoje kalbose” ir su pagelba šios knygelės
išmoksi angliškai rašyti ir dabaigsi mokintis anglišką kalbą.
Perskaityk apgarsinimą šios knygelės ant 8 poslapio.
X įsas kitas knygas mes parduodame už pinigus, bet kny
gelę “Kaip Rašyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje Kalbose“
už jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai dovanojame ją
tiems, kurie užsirašo “Lietuvą” ant 18 mėnesių ir užsimoka
$3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems “Lietuvą” per pusantrų
metų, ir šią knygelę duodame dovanfi. Už pinigus jos negalime
perduoti todėl, kad šios knygelės nedaugiausiai turime, ir todėl
čėdyjame ją, kad užtektumem dovanom “Lietuvos” skaitytojams,
kurių kasdien desėtkais naujų užsirašo “Lietuvą.
šios dovanos bus duodamos tik iki 1 d. Rugsėjo (September) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės knygelę do
vanų, pasiskubinkite “Lietuvą” užsirašyti ir gausite.
Pinigus siųsdami laiškus adresuokite “Lietuvos’* išleistojai šiteip;

3252 So, Haisted St

• tant kiasoa irakt-ų

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

Kad su pagdba A. Olszeurskio išleistų knygelių galima
greitai ir gerai išsimokinti anglišką kalbį.
Aš rrnsipirkan nuo A. CXszewskio už 25c. knygelę ‘^VadoNo. 1^09 ir ją perskaičiau vakarais laike dvieju sanvaicit}.
Vėliau nusipirkau va $1.25 “Rankvedį” N<xijoo ir šitfc
perskaičiau vakarais laike 5 sanvaičių.
. '■■ .. T

Dr. O. C. MEINE

> »en« atauc* n*Bji Kratus niauka! Visokia
tarmadla dykai. Ar’-»o*«i žiniom* reiki* ra J y t!

-AR TURITE?—

TEISYBE JONAS SAKE

Parai* irriieM* V. K. Kaėkauskaa
itMafkm* rfatagisu a;ile>detsnM drteU* anoŪsus urur.»»« pas avtctių.

1401 h. Mam Ln.,

Brldgepon GloUilno Kompanijos
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jį gauti.
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikališki Ins-

trpmentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.

Drapanų

^ra^n*i Si1*“- 2’Srkot’*
kimu*, Kaklsraikščius, Pirštine*, Kepures, Skry

Skyriuje.

------ . Z.... J
t
bėles Čereryku*. ir tt.

Rasite Armonikas, Koncerti
nas, Smuikas(Skripkas), Flei
tas, Pikolas, Klernelus, Obojus, Fogotus, Soksofonusį Kornetus, Megafo
nus, Trumpėtus, Trambonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontrabasos, Bubnus, Cimboltis, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras,
Ksylafonus, Aatoarfus, Muzikos D^žes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas),
Pijazua, Vargeau*,Tir daugybą kitų instrumentų.
r
Bižuterijos Skyriuje.
Laikrodžiu*. Laikrodžiu*, umei^e
Z ...
z,
ž— hys laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne
šiojamus, Komisus, Medalikns, Bronzoietas, Auskarius, Špilkas, Sagutes.
Žiedus, ir tL T
z

Muzikal'iškų instrumentų SkyrfaĮ

Tolesniame Skyriuje.

R^s***™™p«iį«. šaukštus, vi«iei,
■■■-------- - l
f . . ciu*. Tacaa, Fotografijų Kameras, Parašo
mi*. Žiūromis, Elektriškas Liktarni ūke*, Siuvama* Mašinas, Fontan.nes
Plunksnas, Paišelius, Kalimomis, Brilvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir

klūkęs, Pypkes, Fotografijom* Albumo*. Kapas, Globus. Steroaskopus.
Abrotu*, Abroaėliu* ir šimto* kiU| Ubai naudingu te reikalingų daiktų
Katalingas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iltustracijoms
visokių daiktų.
Pmiųsk ui 10c. markę pačio kaštam ir męs jį prisiųstai DYK AL

A dresuokit šiteip:

kruta:;, h.

The Bridocm domino 6o3248 So. Haisted St^

X

Chicago,

DAUG ŽMONIŲ

turi aklilų nesveik u orų, kurtų visai
nežino, Ir
1 sirgdsujri nejaučia skau*
smo ir nė terkio nesmagumo, bat
jie turi nellloti akinta*, kad HgeiMiltavo
Mokslinio laipsnio okulistas
S. G1N9BURG
2038 9. Halatpd St, netoli 21 g.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
PsiMsmms Daugel SergMCzIs,
Silpnu ir laalista

04 H + I0I>+♦04141011IIII

viSca*. napuota* raftattojej Ar

A.OIszews>kl

Lietuvis Balsamuotojas ir

3252 S. Haisted St.

Laidoja mlruslua. parsamdo karieta* ant
pagrabų. vestuvių ir kitokį' atsitikimų!
Perka ir parduoda geriausius arkliu*.

GRABORIUS.

ugose iNžEigi
Mrtslisika ŽimreMia

4605*07 Henaltųe Ava.*

*eubrjon» jog randasi «tetvllku»i cbrouiJka Ug* dugnyje
tavo ktepteą. tai attefeok ant ėmiaus ped«M* sdteso. *a*_
turtsi patarimų ir i*cteiaėi*«$ dykai! Mes Hlteiaėsita* txj
visai dyterf, ir jeigu iigydy»as bu* galinas, tat nes iZgydyslms tai kotastiausi| kainų Ne užsidedi atrt s v. Jalrtų paraigųataiiaukdama* paa mus dėl batuofit.mo pasitcirariso. Mg* pentatyste* padėjtaf vteo dalyko tikroje iviesojs*
• tada geltei gydytis jeigu norėsi.

Chlcago, III,

ToLYarde 1741.

Kur gauti “Lietuvą

188) 3 lubų mūras, 2 Storai ir 8 gy
venimai. Lota* 58x125, ^nt Haisted
Str., .............$22,000,00
131) 2 lubų mūras, Stop* ir 3 gy
venimui, ant 31st arti Wallace Kai
87000,00
na ................................. 120) 3 lubų mūras,
ir 5 gyvevtmai, ant W*Uace
875Qp.0O
114) 2 lubų mūras, Storas ir 2 gyveniniai ant Wailace
87000.00
134) 2 lubų mūras, Storas ir 3 gyteial, ant 31 str., arti Haisted at.
.................................. 84500.00
ieV 1 lubų mūras, Storas ir 1 gyjas, ant Wallac« *t .. 82500.00
aliųmi* prekėmis turime daug kk

j_;♦ianlo ramų.
t,
r®*. l
’ip r.ad;J > 5 rrųm-

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

j JURTAI.
Zigmanto Przyliylaklo
Brooldyn. N. Y.
vienaveiksmė komedija.
Išvertė ir
73 Grand Street. tėloldo Liuda* Gfra. Vilnių*, 1909.
tutnai, mllilniiko
Ant Jankauskas,
10c.
65 Hudson Avė Puti. 16 ............
T. Jermalas,
215 Berry Street
J. Mllevski,
124 Grand *L
•ŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR
258 Wythe A^|kOVA SU JA.
S. Simanavičius,
’ sebuvo parodyta*
Dr. K. Jokanto. (Ma
”______ dykei itam krrita.
rljam pelės paskaita), rlinius, 1909.
Eit
utpretonia*
tlrlnlti
nnoetebumn*
AttronomiBALTIMORE, MD.
PtaiL 38 .....................
................. 10c. }o», Fltlolofijo*, Chrmijo* ir Peibollogijo*.
John Louls,
857 W. Baltlmore
J. Zebrauckas,
112 N. Green
C ILSž.
Dzūkų legenda Ir BOBUTftg VARGAI. Parašė Vincas KrėvA
INLEIDŽ1AMI TIKTAI VYRAI
BROCKTON, MAS3.
Vilnius, 1909. Pusi. 42 ............ 10c.
LIUOSO INŽENi
Pocius,
175 Ame*

III*
Pv M. KritiA,
1607 N. Ashland Av.
-J >M. J. TMmumvUk
678 W. 18U St

MOKSLIŠKU

“DAGIS“
• « m jm| gfiKsm uuntfm. o •
Kiną Ii Chicagos, antri metai, N
puri. 7x10 formate knygos, su virtiaIlsis. Prenumerata metams 81.00, pa
vienis nnm. 10c. “Dagyje" telpa {vai
rus lietuvių piešti paveikslėliai ii ma
nų politUkojo lauko t? visokį link
smus pasiskaitymai. "Dagia” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių "lamų*' Ir kitų ligų.
SienMan! piaifus už prenumeratų arba raitus.

telpoin.ntt lapml Ir liBiudota syvybt;
turi gužuota* ir tusbtetnta
jeigu keati *••
jeiče
nors vienon
•štikrečtam* Ugųkokios MbutruteM kurte* tatatetal Amo M*0Mgw*$t U
‘~ tori
, ------------- m
»UricUa*v jriau tarivotkattllngų ligų kuriom vyrui guli būt apimti; jeigu keati nuo pertankių ėMileidimų;
U*, akauduliut burnoje ir ant liešiuvio; jeigu plaukai tavo (lenką; jeigu turi (laptli
turi užnuodtnta kra Jt rebonon vten« U Urakvtiųarite teteMVteri«TAl MKS OAUMČ TAVR
IŠGYDYTI IR TA 'ADABYSIMZ. Ateik pesUcriUti m mw*t dkUiatetate* priv*IŽKum« Ir
krėtė, o mge padtetene atsikratytiBUO tl>l ktueto hiraimraįhM teka lh* *»*•* teitei
petteim* gydyme takto* raita* ligų te užtil
i tiktai Ir aat visados. Ateik te ęMtiiurte a
lytim* taip tikrai kaip atsilaukst paa mus.
darni kur kitur, ateikit paa mus, mes atkas
(MMite »«vo vytiik utn| te bu»lta v«4ovali tarp •*▼<» mėraugų.

FATAB1MA8 UL IŠTUtlNBJIMAS VISAI DYKĄL

GYQUQ^fiB DYRųl IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE *T-.

ar0 Harri-m fetre,

CHICAGO, IU.'

YORK
MEDICAL
INSTITUTE

TIKTAI’IŠNAUDOTOJAS DAKTARAS
apganina savi UikraHioM jog jis gydą visokias ligas, mislidamas apkvailįti sergančius LIETUVIUS, bet MUSU ŽMONES
YRA NE TEIP KVAH£, KAIP NE KURE GIDITOJAI mana. Kožnas vyras ir moteriškė žiną, kad nėra NI VIENĄ
GIDITOJĄ, KATRAS GALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURIAS LIGAS, bet nė žiną,
kaip gid|ti KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gale pasiūt debatus, ale negaila sint drabužius. Drabužiai ir debatai
vra padaryti dėl deveima, bet NE VIENS žmogus gulė padirbt s|kiu. Gidjtojas, galentis išgidjti DŽIOVA, gale būti netinkamu
giditi ŠIRDIES LIGAS. Dėlka mes tarėm New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČlUS ir MEDIKALTŠKUS
INSTITUTUS. Tie UGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GIDFTOJUS,
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jus sergat inkstą ligą, daktaras, katras išpažėns Jųsų ligą ir padarys
Jums sveikus. Jaigum Jqs sergat KRAUJĄ LIGĄ, taa yra daktaras, katras supranta Jqsų ligą ir gidą Jųsų dalikė. Teip yra
su KOŽNĄ LIGĄ. Tas yra, dėl ką visur žinomas profesorius Dr. OOLLINS uždeja "Coli i na New York Medical Institute",
katra iendienyra pžrmu ant svietą, didžiausią ant svietą. “Oollins New York Medical Institute" ne praktikuoja vaistų, bet
atkreipė atydą geriausiu giditoju dėl išgidima Jųsų ligų.
;
Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie "GIDĄ VISUS", apie katruos Jus niekados negirdėjot, tiktai kfi Jus
matėt Jiį paveikslus apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jums daug, bet D AR A M AŽ-KĄ.
Nėra skirtumą, krikia liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoeet
trumpam laike in eile t n tosto učių tų, katrie gali darodyti, kad jie patrotije viltį būti išgiję, kreipės prie "CoUine New York
Medical Institute" ir būva išgiditi, tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė išgidjtL Bitas Institutas išgjde paskutiniose
14 metu daugiau sergančiu, ne gu visi daktarai sudėjus sįkiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga yra tas
atsišauki ir ištirt
tūkstančius paliudijimų nog Lietuviu, katrie šendien yra išgidjti ir linksmus. Rašyk Bendien |

AR turi:

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago, I1L

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

Viduriu ligos. Užketejima, nedirbimo. Galvos
skaudej ima, Reuma
tizmą, Odos ligos. Šir
dies ligos, Inkstu ligos,
Kepenos ligos, Hemo’ roidus, Skrofulus, Ner
viška nusilpnėjimą,
Plaučiu ligos, Pilvo
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noees ir gerkles,
Bronchitis , Astma ,
Paraliža, Ausiu ligos.
Akiu ligos, Patrūkima,
Pūsles ligas, Visokius
išbėrimus, Kirminas,
Visokias slaptas ligas
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

Knygele vertaJos
tiekVardas
aukso, kiek
ji
pati
sveria.
yra:
“Kaip rašyti Laigkus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose1.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli’kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taig^ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje. ‘Šioje knygelėje yra dąugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų
j tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinu^; tarnų į darb
davius. darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui j. smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti, knygeles “Vadovėlis” No. 1209 ir “Rankvelis” N0.1300.
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę ‘Ttaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose”.
Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingi! dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant
pinigus * kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti Svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakaltoje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagraouose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų y vairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
lamose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų. bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.opprenumeratos, tai tiems duoda>.ie šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsįnimą ant puslapio 7. *
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnią vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietiniai turtingesni ir apŠvicstesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”* kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mts galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikfaštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.
Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau m daugiau, ir gavę nuo.•įdiis
viri paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkaveja
už jos išleidimą.
I.
Todėl Ir tu, broli, kurs šj apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEVVSKd
3252 So. Bilsteli Steel.

CHM), 1LL

Dr. 8. E. Hyndman, viriausis daktaras.

Priima ligonius kasdiena nuo 10 iki 6 vai., o utarnikais ir petničiomisdarnuo7iki 8 vat vakare, šventadienais nuo 10 iki 1 vai.

Mes Išgydom Vyrus

|D-HARTMANM

Mys trcldtam. kad visi, kurio yra aouiganWlntl su kitais
gydymais, ateita pas mus Ir pomėgtatu musų tikrj ir lltlki■uygydymf. Mys paaiikiasim taa dėlko kiti gydymai tavfs
neišgydė ir kaip męs tave iigydysb®.

tis prie lelmynliko gydytojaus, rudus piėmos, lopai burnoje,
skauduliai ant lietinei®, slinkimas piankg. skausmas kauluo
se, siussriunse. piėmos aut kūno. Jauslus tekanti skauduliai.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES NELOPOMK.
U nkner i m nl Ar kankina tavy nubAgimal paeinanti nuo
FlUŪCk llldl peri, nguuo g-untos tarsi), vy r lėki silpno® mat, nualinimaa. silpna atmintis, galvos
Skaudėjimai, plėmsi prielnlakis, uorviėkumas. skausmai strė
nose» Ar pala ėsi apimtas nors višnu it tų kenkiu! Ateik pas
mus, męs tave ilgydyslm ties kitaip nereikalauji mum mokėti.

Chicago, III.

Nedaro akinamo koki ta-

UZSlKimSinidl jeigu tamietp
neimta. yra,
kankina da
linimai. plikinanti! Ilapinim.it, poaKa nes veik uImai, erzinimai, tankui noras Htiiitinlmo, mpa
. llpydom viriui minėtas padėjimua be vartojimo
I peilio ir be alantlmo į ligonbatį.

Uideglmal, satine ir skausmingi
sąnariai, kantrybe atimančio,
uasisenė); ligne karios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽVDfMU LAIKO.
OnlinimAa
dUl Ii md

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
d.ai rlinr ant iem<*snės dalies kono. bet dangi.il
siai kairė) pusėj; jos padaru imogij labai nerami,;
yra silpnas velkantis jautimas dauginai n uola ta L
Gyslos yra uičluoplamos ir uurodo kaip botagps.

Atsiiauk tuojails Jei^u

*

140 W. 34th Street,9 New York, N. Y.

Prisiųsk tuojaus 10
centu markams , idant
apturėti garsinga knyrfa
Dr. E. O. Collins "Vado
vas in Sveikata". Ji yra
neatbūtina kožnai šeimi
nei.

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St,

THE C0LLIN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

klapate.

Ateinąs Nisilpnėjimas
mas. negnlIuguanM prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nei išima., yvalrus gėdinanti
silpnumui. Ir tt. A.T1DCJIMAl YRA PAVOJINGI-PASIRODAVUI su mumi dabar.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARDA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;
todėl, kad esu senas daktaras, psžinstu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios
M
gali gerisusisi pagelbėti Vyram® ir Moterim®, nes daus ligonių perleisi
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktarstoJ J garsiam j am
■1^
New Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, k"kaip uilaikyti
mas
įpįr
sveikata; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias ii
Ir dangus turintis—gera sveiksta. Aš daariėosia išgydęs sergančių ir daugiau si kitas gaunu la ų padėksMnlų ss
pasveikusių paveikslais; iš daugumos nors keletą čion patalpinu.
■
Ją Į•

Odos Nesvoikiaai v-to

lopai, notobutumei, ialadoa ritaudaUal, pageltonavus tr
Ublylkns oda. pajnod . vg paakiai. Vyrai, yra
jum nuo to vilks saistai at.ilauklant pas
mus aut gydymas L GALI UŽMOKtTI KA
DA UV81 1ŠGYBYTAK

Inkstu, Pnstes ir Sėbras Nesveika*
Inkstų neveikiamas guli iisivyMyti
Illal į pavojingas kom^ilkscijas. ir jeigu nealbotas. pagtmdy® Kiuri lipas ir koasplllraclJus- Ar ammal apstrsstlf AroslUkMluvettear

STATE MEDICAL DISPENSARY
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, TT-T.
Ofiso valandos: duo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedildieniaia
ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatus geidiiančioa gydymo turi atsmauk
ti asabiikai. nes ligų® negali"būt gydomos teip pasekmingai per susira&inėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.
«

r

VYRAI IŠGYDOMI Į 5 DIENAS J“
Ne peilio ,r lUSto.

Noriu iigydyti Jdekvienų vyrų sergant) iėplėr.mu lytikų dalių gyrių. stnkturų., taaikre
fiamus kraujo auoditaaerviikų suaajslėjimų,patingimų lytiškų dalių ir ligas lieėianėias vyrus
šitas nuoširdus pasiuliaimas yra atvira, visiems, kurie praleido daug P*®>gų ant daktarų ir
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems šitiems žmonėms, kurie buyo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vieointf 1) būdų kur.eemi tikrai išgydau.

Nemokite ui gydymą be naudas — mokite ui tikrą' Išgydymų.

GĖO. SUN ES, box 112, W. Piltsa^rgį
iii AR® ZLATĄ, 877 Gibsone*. Yongs- Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vįiuIšgydytas duo galvos skaudėjimo ir
’ ’ tovra, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių
rių slogos ir kitlį.
ir moteriškų ligos silpnybių.
v
kurtumo. 1

GUODOT&S DR. HARTMANK! NrtripMulai kaip U naudojas Jųaų gydaolav, tai auo jų greitai paavolkan. nors buvau alrgga ilgų laikų, e kaip po
opancijal hoapltolė g.lėjaa, tad jaačlaaei blogiau. J arusy City, ten daktarai acatojų buvo viltlos mana tigydyS; bet J ųe nurodėte, k*d ue teiayM, tSgM»
gyėstni msael US tai širdingai dėkavoju Jums. VALKNTIJU8 BKBGOVlfit, S80 Uendereon st, Jereey City, N J.
į

Todėl čia kalba šnenės, ką aš jiems padariau, per tai ir.tas galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnių darodjmų nega
lima reikalauti!
,
SERGĖKIS nuo meškerės knygutės vadinamos „Vadovu Į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIG£. , kūną siūlo, tą
bruda, suviliojimo INSTITUTAS.
Kad Jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydytu, tai kreipkis prie manęs, kurie gali
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į man® ofisą asabiškai, e tolias gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia,
j autiesi sekvelkas,
....
..
...
.
atsišaukusius apsiimu išgydyti:
I

Ras malta e g, skaudėjimų aųnarių, koalų, otriau, kojų, pvčių ir šonų. Utkletėjtmų, okaudėjlmų tr nedirbtas vidurių. Colsoa oknurme. e.rdie®
t n Otų tr ntanč.ų liną. Greito poliai l«, eunkon* kvėpavimo, ilopj ir nuellpaėjuolua Tyras. Didelio aupykimo.dyepapeAjoe, nerrų llgoa, teipgi nu®
jaunretėe klaidu i,'autu nrereikumų. eėkloe eubėgtao, blogų eepnų, vleoklų uželkreč tarnųslaptų Ilgą. Telp-pet MOTERŲ: skausmingų mtaeeln ų,
baltųjų t«ke Imu, gumbo Ir visokių moteriškų Hgų; naatbo.-lt kad kiti daktarai J urna nepagelbėjo, aš kad apsiimu tai ir Išgydysiu ė'ležlaa ir —•* ““
latias ligas. Geriau, kad iš karto pas man. atsliaukum, p:—2------- -—' -- — "
7
jauti nesvslknmus savyjs. sau suprasiu, isstlrstu. duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios ir nauja-rlo iezrad.mr,
sveikatų be skirtumo kaip toli gyvenat. Aprausant Ilgų, klausiant rodos KUO DAKTARO. visada adresuoti ant mano vardo taip:

,

'

DR. F. HARTMANN,

218 East 14th St.

' New York City, N. Y.

Ofiso vai. nuo 11 tex ryto Iki 1, nuo S Iki 5 vai. pe p. Šventadieniais nao 10 iki 1. Vakarais Panedėl. ir Pėtn. nuo 7 -fe.

Al tikrai išgydau ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, noria ir labai uėsedintas.

Slaptos Vyrų Ligos

Motin) Ligos.

išlydoma greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe.
Nervų nusilpnėjimas,
nupuolimas sreikatos, sūdymas
stiprybės, nubėgimaa kraujo, uinuodysimas, ilapuminės gaištys.

Vidurinės ligos, skausmai strėno
se. baltosios tekėjimas ir kitos Ii
gos tikrai išgydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos ir nerrii
kos ligos moterų.

Plaučių Ligos.

Kraujo Užnuodyjimas

Dusulys. Brončytas ir kitos plau
tių ligos tikrai iigoma mano vė
liausiu badu. Širdies ligos.

ir visos odos ligos, kaip ve pučkųi,
piktoji dedervinė, šunvotės, me
žiulys, bermohiodai, sustiprinimo
gyslų, naikinanti nubėgimai, (Siaenėjnsios ligom

(Ištyrimas Dykai.)

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

‘32 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwocd Bldg., Room 806
Tol. F ratai i n 1178.
Liricvys advokatas, baigus tiesų mokslų AmerCioje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krunišališkas visuose teismuose (soduose).

6jv, 3112 S. Halsted st., arti 3lmos
Tolephone Yards 2390.

Dr. ZINS

Chicago

Valindoa: Nuo 8 ryt® l’ti 8 vakaro. NeJSUoa a n o 8 ryt® Iki 4 po plot.

PH0T0GRAPH1STAŠ
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo: veselijų.
1
Męs kalbame lietuviškai.

W. H. TOENGES
3452 So. Halsted Street

j

23 AKMENŲ.
<

Gelžktllo LaikrtiH.

*

Galvute niaukama* it
nuatatumoa Tyru M
Moterių dydžio.
drlgubuoM uAdaromno
•e falritooee, ingrevoruotas. Tikrai gurus
laiko rodyto.a. gsldkolio įmonėm, reikalasjantlemi guro latkfo-

tą. Siųslm Aitų laikro
di Ttotnaa C. O. D. ta SS.78 ir eipraao lėlaa 1>•fsamiBavimai. Jai nebus toks, kai* takos,
Nom«kCklta nei oantų. ATMINKIT, kitur ta■DHBBMB® mteėelte u< tokį laikrodį į 35 dol. AakanotM
I retežėli. Ir leketas Dykai aa ktaaa lolkrodžl®
--------------------- I tKUSIM SATCS CA M Atkeeaee® SMg. 6MCASS

CHICAGO

Del žinios visų Lietuvių!

VYRAM TIKTAI

Šiomis dienomis tapo atidaryta

IŠĖJIMAS SYKAI

PIRMĄ LIETUVIŠKA VAUGINYČIA
(Mostu rantas)

po No. 3249 So. Halsted St., Kertė 33 Gatvės
šioje valginyčioje bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o
ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos : : : :

3249 South

Haleted Street.

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikę,
neaplenkiu ir pnslaptinių.
Atsišsuklsntiems iŠ kitur suteikiu sąžiningus patarimes per laiškus.

3312 So. halsted St.;
Chicago, III,

_T^iefon»s
" Yards 3162

kas gali būt statyta

GALERIJOJ
MOKSLO
344 SO STATE ST.
CHICAGO, DLL.
sear Harrison St.
i,-------------------------------------Žmteidumai Patologijos
Žiafeidamai Osteolofijos
Žiugasluinai G romuliali
mo Orpau

Virinėk pradžia ir tatetvyriime Žmoguzke:
Roooe nuo Lepino iki Grabui. Pamatyk Kei
stumas Gamtos. Žingeidumui ir MUiiniszknre’ta
•_ .
Virinėk intekme figos Tr paleistuvystes, per-.
Statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir
ligotuose pedrjimuoee. Larus uzrodinetoja*
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI

BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodljima kraują
arbasypili,nubiegima sielos, patrotitu stypribe, puČkus
ir kitus išmietimuE
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles figas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strigtura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas c-va
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjaL
(
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vedes’ arba*
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Tetnykit, jog ta knyga yra aiusta- vysai dykai,
užmokam už pačto* ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant
Žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. Į
L tol

» Fiftk

Parai Tamistoa prižadi ėjau, a* noriečiau
man vysaidykai vėsa jus>u knygadtl vyra.

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tai- I
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iŠ įvairių mo. |
kslo šakų: Hisbrijct, Itlfires NisterijM, Baaftt Moksif, Oraifijuiię Mokti;, I
k t. t., lygiai ir originaližkai pariiytai apysakai ii am (preaiae.
Kaina metams f 2.00; pusei metų (1.00; Į užsienį >2.50

Kas, £ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir |
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirakantiems I
UL Mintį” metams duodame knygų už SI.10 užsirašantiems
pusei metų už 50c.
Paskubinkit—Devenas neilgai teduoslms.

Adresas:

Laisvoji Mintis

