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klausę
bažnyčioj šv. Mišių, susi
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to, galima dar išgirsti Maskolišina, dagi drąsina Ameriką. An vienas ūkininkas pats sau neišsi gi kaip-kurių tėvai ir motinos,
\joj ir apie urėdninkų parsidavi- kų kišenių n.
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žmonių tiesas, atima nuo jų kon
trolę ant urėdninJ^j, o tie iš to svetimi laivai pradėjo bijotiesi niotų į politiškas avanturas ki kiti kaip antai: “Likt.vos Ūki gerai prasilavino, net ir pirmameir naudojasi, kišdami į savo ki- ligos ir aplenkdavo Odesą, su tuose kraštuose, nes tąsyk jos ninkas”,.“Lietuvos Žinios”, iš sa čiai išmoko skaityti, rašyti, skait*
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Nicaraguos prezidentas Mad- neužsitikėjimas jai yra ir kitose traukia į fabrikus pelnytų sau tie vaikučiai liktų ar visai be
riįgojimo žmonių su visu valdžia
negali išnaikinti/ rugoja jie ir riz išsiuntinėjo visoms dides ispaniškose respublikose. Jaigu duonos. Likusieji, netilpę į fa mokslo, ar tik kelintas iš jų pas
nėms Europos tautoms, išėmus jos krūvon susijungtų, galėtų jit- brikus, nebegalėdami žmoniškai, kokį “daraktorių” išmoktų pasleMaskolijoj.
Kad rugojinfttfc šiek tiek nu Maskoliją, kuri Amerikoj • ne siremti prieš šiaur. Ameriką, nes kaip sakoma, vargti, pulkais bizuoti. Čia, rodos, kiekvienas
malšinti, centraliskoji Maskolijos turi svarbių reikalų, pasiskundi gyventojų sakitlius butų beveik traukia į Ameriką ir keliau aiškiai gali matyti ir suprasti ko
Tąsyk ir šiaurinės dami, papuola j visokių lupikų kią naudą atneša visuomenei ge
valdžia siunčia kada nekada kokį mą ant Jungtinių Valstijų, ku vienodas.
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ISPANIJA.
pėr daug. Todėl nuraminimui Anglijos ir Ispanijos sulaikyti
buvo iš
susirinkiinan
Pereitą sevaitę Ispanija, kur Senapilės Centro
nigojančių žmonių, prašalina nuo Jungtinių Valstijų besikišimą ne
mininkas Anot laikraščių, Suvalkų gub.
- vietos kokį per daug jau susite į savo reikalus, nes taip kaip da iki 1827 m. užsilaikė dar inkvi Staugaitis, kuris
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traukpusį urėdninką, kaip kokį ir kailgoje prakalboje išradinėjo jos prašymu, kad, įvedus Lenkų Ka
) lėjiman siunčia, bet baudžia, ži- tiesi ilgai, o ji naikina Nicara- labiau susierzino- su popiežių. naudingumą.
Iškart prisirašė ralijoje savy valdą, Suvalkų gub.
7 nėma, ne kalčiausius, bet vien guą, kenkia ir su ją turinčioms Dėl popiežiaus reikalavimo at ?o sąnarių, visi beveik fabrikų miestuose, kur dauguma gyven
šaukti katalius dekretą, leidžian darbininkai; išrinkta valdyba. tojų lietuviai, pirmybė būtų duo
taip vadinamus “atleidimo ožius”, reikalus Eurojos tautoms.
tį nekatalikams statyti dievna- Šioji Draugija rūpinsis darbinin ta lietuvių kalbai.
Kalči'ausiejie sėdi per augštai, tų
Be abejonės ' pasiskundimas
panašius katalikiškoms kų reikalais, duudamk pagalbą
• (“Šaltini*;*).
ir senatoriai nepasiekia. Prie prezidento Madriz ne be pamato mius
bažnyčioms,
Ispanijos valdžia ligoje, nelaiminguose atsitiki
tokių aplinkybių senatorių revi bet galima abejoti, ar jam padės
zuos negali svarbių vaisių iš Europos tautos, nes jos, Nica- atšaukė savo pasiuntinį prie Va muose ir steigdama knragynus. Iš JONIŠKIO, ŠIAULIŲ PA V.
duoti, jos negali pagerinti valdi raguoj neturi taip svarbių rei tikano ir tokiu budu pertraukė Ką duos toji draugija darbinin
Birželio men. 6 d. Joniškės gy
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juk ir senatoriai negali pasiekti.
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lęs,
vis
dar
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mėgsta po turėjimą botago motoristas turė
kitą daboti, kur jie žino, kad vi
tas pats yra iš dalies ir Ispani
niškai pašvebeldžroti. Trūksta jo nupulti nuo motoro. Pargriu
suomenės akįs į jų darbus žiuri; bet kaip to krašto valdžia gar joj.
panemuniečiams apšvietimo; mo vęs ant kelio motoras kaukė it
nuo valdininkų priežiūros jie vi sina, čia, bent tuom tarpu, pa
sisekė
revoliuciją
suvaldyti.
kyklų, gerų kningynų ir laikraš vilkas ir spardės kaip arklys, vis
sada mokės išsisukti, o tą žino
Ant
Jungtinių
Valstijų
neva
čių,
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V. Krivaitis.
piningus į savo bedugnį kišebuvo kraujais apsiliejęs. Moto
kuris gal ne buvo sunkesnis už
jungą Amerikos kapitalistų, sa Javų UŽDERĖJIMAS LIE IŠ JONIŠKIO, ŠIAULIŲ PA V. ristai Rakšnį nutempė. pas Jo
Dvidešimt metų atgal vienas los Kub<)s, Santiago apskrityj,
niškės urėdninką. Tas buk juok
TUVOJE.
iš reakcijonieriškųjų maskoliškų ‘negrai, po vadovyste žymesnių
Iki šiol skundėmės, kad karšta, damasi užrašęs Rakšnio vardą ir
Pagal Rosijos valdžios žinių, trūksta vandens, dabar aimanuo- pavardę. Kas iš to išeis,- neži
laikraščių “Sovremenyja Izvesti- savo vadovų buvo pasikėlę, bet
surinktų
iki 15 birželio įsen. jam, kad per daug hrtaos sulau nia.
įaį”, gyrėsi, jog Maskolija tur- sukilimą pasisekė suvaldyti. Ne
būt turtingiausias pasaulyj kraš- reikia vienok užmiršti, kad kaip kai.) šių metų visoj Rosijoj ja- kėm; lytus pradėjo Nti »uo pra
(“Rygos Garsas”).
J - taįB’ nes palaikymui valdžios nieant kitų vidurinės Amerikos sa vai užderėsią gana gerai. Lietif- džios birželio ir vis tebelyja, re
i
1r tiek piningų nereikia, kiek
f
4
lų, negrų yra daugiau, negu eu voje pagal tų žinių, javai užde tai teapsistodamas. Sienas kluo <
I jų žmonės tam tikslui duoda ropiečių ir ant Kubos, o valdžia rėsią taip: rugiai būsią beveik nuose ir lankose viAir pūva nu
Iš BIRŠTONO, TRAKŲ PA V.
į
Maskolijoj. Laikraštis Jąsyk ra- yra europiečių rankose. Todėl vidutiniai Vilniaus gub., arti ge pjautas,nes dėl blogo pro negali
I sėt; “teisybė, Prancūzija išleidžia toji neva ’amerikėnų sutverto, rų — Suvalkų gub. ir geri Kau ma suvežti. Rugiai geri ir jau Birželio 20 ir 21 d. čia buvo
baisios šalnos; daugelio žmonių
B ir surenka per metus daugiau respublikoj gali susitverti revo no gub. Vasariniai javai būsią pjaunami; avižos ir kviečiai taip
| negu Maskolija, bet, girdi, ne liucijų lizdas, kaip tai yra ant sa gan blogi Vilniaus gub. ir vidu gi geri. Linai kaip kur geri, ki bulvės nušalnojo ir šiaip javai
sugedo.
A. Juoz.
■
reškia užmiršti, kad Maskolijoj lo?" Hayti, Revoliucijos tos ga tiniai Kauno ir Suvalkų gub.
tur visai menki.
i
(“Šaltinis”).
I. Į . kijtą tiek urėdninkai pavagia ir li duoti Jungtinėms Valstijoms
Kas dėl apšvietos tai skaity
■
kyšiais nuo žmonių paima. Šian- proga visai užimti Kubą ir pa IŠ PANEMUNĖS, SENAPI- mas kningų ir laikraščių pas
■
dien jau ir sulyg iždo ministerio versti ją §avo valdyba, praryti V LĖS PA V., SUVALKŲ GUB. mus labai nupuolė, užiai girtuo Iš MOLAINIŲ, PANEVĖŽIO
■
apskaitymo valdžios užlaikymui ją, kaip prarijo ir daugiau kraš
(Nuo mūsų korespondento).
kliavimas žymiai
PAVIETO.
B K^askolija išleidžia daugiau, negu tų, paveikslan Texąs respubliką.. Sis apiplyšęs miestelis stovi
Merkurijus. Žemininkų viršininkas Molaib
keiks nors kitas pasaulio kraštas.
rytinėje Kauno klonio dalyje, la
nių ūkininkams uždėjo po 15 r.
■| Jaiigri ir urėdninkų yagystos ir
Iš
GRUZDŽIŲ
bai
gražioje
viętoje,
apsuptoje
pabaudos už tai, kad nelaikę kai
ULIŲ
JUNGTINĖS VTLSTIJOS
■
kyšiai tiek jau pinigų paima,tai
kalnais, apaugusiai^ žaliuojan
me naktinės sargybos,
ŠIAURINĖS AMERIKOS.
■ , palaikymui menkai žmonėms ge(“šaltinis”).
čiais • pušynais. Žymiausiu iš tų
Pas mus
I
ro duodančios Maskolijos val
Jungtinės Valstijos užsimanė kalnų bus, taip vadinamas, Na liauja; seredomis, mt^as dieno
džios reikia žmonėms sudėti su- ir Afrikoj įgauti palitišką įtek poleono kalnas, stovintis atski se, karčiamos k imste-priki įriš Iš PALANGOS, KURSO GUB.
viršum penkis milijardus rublių, mę. Afrikoj mat yra neprigul- ri nuo kitų kalnų, ant pat Ne tos. Kaikurie žmonelės čionai,
Liepos 1 d. bus 1905 m. bai
taigi trissyk daugiau, negu Pran- mingą negrų respublika Liberia; muno kranto. Apie jį senovės taip pasinėrę skolose, kad ir jų gusių Palangos
rogimnaziją
cūzija išmokėjo 1871 m. \’o- ji sutverta iš išgabentų iš Jung žmonių padavimai sako, būk,
tinių Valstijų negrų, bet joms ji|Napoleonui einant ties Kaunu

politiškos žibios.

K LIETUVI;

čiami taipogi ir kiti draugai,
ankščiau ar vėliau baigę tą pro
gimnaziją. Turbūt, bus pakeltas
klausimas apie vietinės progim
nazijos pakėlimą ligi 8 klesų.
(“šaltinis”).

RUSINU BALSAI DĖLEI
ŽALGIRIO SUKAKTUVIŲ.
Besiartinant Žalgirio kovos
sukaktuvėms iš visų pusių pa
sklido įvairus balsai apie tą ko
vą, apie jos historijinę reikšmę
ir svarbą taip Lenkijai, Įaip ir
kitoms valstybėms ir tautoms.
Daugiausiai apie tai kalba, žino
ma, patįs lenkai ir jų spauda; jų
gi dainų balsai aidžia ir kitų
spaudoje, sutikdami vienur pri
tarimą ir užuojautą, kaip antai
prancūzų ir italų laikraštijoj, ki
tur gi — užgynimą ir priešini
mąsi lenkų gaidai, jųjų buvusių
atsitikimų atvaizdinimams, jų
reikšmės išdėstymams ir daro
miems išvadžiojimams.
Tarp kitų ir rusinai (ukrainie
čiai), kurie užsispyrę kovoja Ga
licijoje prieš lenkų viršenybę, sa
vo spaudoje neužtyli tų sukaktu
vių, kame aiman, nemaža, kar
čios tiesos.Lenkų laikraštija, ytin jautri į
svetimų atsiliepimus, akylai tų
svetimųjų balsus rankioja ir kar
toja arba bent pažymi. Taip lie
tuvių laikraščių delei Žalgirio su
kaktuvių atsiliepimus sparčiai vi
sa lenkų spauda persispauzdino
iš “Vilties” ir “Lietuvos Žin.”
bevik ištiesai, nedarydama jokių
komentorių (paaiškinimų).
Ir rusinu balsus taip-pat at
kartojo, kad ir raukydamos.
“Kurjer Warszawski” No. 182
patffiifMio iit—Bkas iš keleto* rusinų laikraščių, kurias ir Hetuviams naudinga žinoti.
Taip antai ukrainiečių orga
nas “Dilo” rašąs:
“Ties Žalgiriu vokiečius nu
veikė lietuvių ir rusinu, o ne tik
rosios Lenkijos kareivija, beto
vadovaujant Vytautui, atskiros
lietuvių-rusų valstybės apgynė
jui; Jagaila, gi, nemokąs nei ra
šyti prasčiokas, buvęs tik manekinu savo pačių-lenką ir lenkiš
kojo dvaro rankose, prie to lai
mėjimo prisidėjęs yra bent....
maldomis.
šiandieninė valanda yra ge
riausias teislys istorijinių Len
kijos kalčių prieš rusinus ir lie
tuvius. Ką gi ji yra padariusi
naudai tų dviejų tautų, davusių
jai tiek pajiegų ir galybės per iš
tisus 500 metų, praėjusių nuo
Žalgirio dienos? Suvisai nieko,
apart nelaisvės, kuri buvo privedusi tik prie kruyinų vaidų, o
pagalios pagamino Ir pačios len
kų valstybės pražūtį. Kuomet gi
po to nuopuolio prasidėjo rusinų-ukrainiečių ir lietuvių tautų
atsigimimas, Lenkija, pati vel
kanti vergijos jungą, buvo iš
tempus visus savo jiegų liku
čius, kad tik išlaikius tiedvi tau
ri priklausomybėj sau ir toliau
ant jų viešpatavus. Ukrainųrusinų ir lietuvių atgimimas yra
įvykęs prieš lenkų valią, kurie
uoliai darbavosi ir darbuojas,kad
tiktai jį sutrukdžius, kad neprileidus tų dviejų tautų prie pilno
tautinio gyvenimo, kad ir atetyjė. išlaikius jiedvi savo valdžioj.
Tajai lenkų politikai istorija jau
yra ištarus savo nusprendimą:
šiandien, per 500-ines sukaktu
ves Žalgirio lairųėjimo įvykusio
labiausiai ačiū lietuvių ir rusinu
spėkoms, labjausiai Lenkijos nebeužkenčia jos buvusieji Žalgirio
sėbrai — rusinai ir lietuviai, ma
tydami joje savo nelaisvės sino
nimą.”

istorijinės valstybės idėją, suga
nė tas sukaktuves sunaudoti prieš
pačius slavus, ypatingai prieš
tuos, kuriems teko jų junge bū
ti. Tą garbingąją iškilmę jie be
tarė paminėti tuo, jog surinkto-. •
sios ir dar renkamosios prie
tos progos piningų krūvos Su
vartotos
bus lenkiškomsio|nis
mokykloms rytiniuose
lebkų
kraštuose, t-y. atvirai kalbant
— rusinu vaikams lenkinti,
'
pilnai
sutinka
su
istorijiistotaiI Jj
nėmis lenkų tautos padavoinią
veržties į rusinu užgyventą kras^

J
Ir “Prikarpackaja Rus”, orga
nas Galicijos rusų, nepripažįsfcjan*
čių atskirai Ukrainos nuo RosU
jos, rusinu nuo rusų, nepasiteųkL
nęs yra iš ruošiamųjų Kriokavoje šventimų ir apeigų:
“Lenkija — rašo jisąj, — kuri
su savo slaviškųjų brolių patal
pa ties Žalgiriu išgelbėjo s; vo
neprigulmybę, vienam jų
ru4
sams atsidėkavp. uždedama j im
politikos, kultūros ir dvasios
jungą. N^ebūk Žalgirio, nebūtį
buvę Liublino unijos ir jos
tališkų vakarų Rc|sijaį pasekm
Linkėtume vieno dalyko, būtį
kad Žalgirio koVos minėj iri
paskatintų lenkus Į apsvarstyti j
pasekmes; kad dalyvavimas .toj
j
kovoj rusinu ir čekų mtiki itq
juos, jog tiktai stj slavų ir ,R©si*
jos pagelba tegalės jie iš^fel-f
beti vakarų pakraščius, o gal nei
ir naują Žalgirį suruošti volįiŠ?
kamj am užpuolikui. Bet pir*
miaus reikia jiemš išsižadėti svsjf
jonių apie Jagailonų Lenkiją ir
priekabių prie. Svetimos s^ral
sties.”
(“VHtfi’*}

w

ISEIVIAI IR ISEIVYST1

Laikraštijoj pagilo klausi)
apie “išeivius ir išeivystę”
Ypač kalbama c ig apie išeiviai
į Ameriką:, piešiama jų vargai;
projektuojama kaip jiems suteiki
ti pagalba, j ieškoma ir aišk}įi<|
ma priežastįs,
irios varo lietuvius iš tėvynėsi ir tt. Aš irgi
noriu pasakyti žodį apie išei*
vystės priežastis,; ir kokiu keltu
žengti prie jos sulaikymo. Kaip
matome iš statistikos, išeivių
skaičius dauginami. Kaip vieįnas
mūsų laikraščių sako, “jaigu dar
kelis metus taip plėtosis i&ei
vystė, tai Lietuva pasiliks me
menų šalimi”. Ištiesų ir eina
prie to. Visas Stipriausias dar
bininkų spėkas iš Lietuvos į kftas šalis traukiai: technika, kul
tūra ir laisvė Lietuvoj lieka
priaugantieji ir geneliai, kurie ir
maudosi vargo jūrose dėlei sto
kos gerų darbininkų ir apšvietosj.
Jaigu kas drįsta sakyti, kad
lietuvis apleidžia tėvynę “sma
guriaudamas rojaus”, j ieškoda
mas laimės svetimose šalyse, tai
aptemdina visą iĮšeivystės klausi
mą. Lietuvis žibo, kad Amerika
ne rojus, žino kad ten buvp ir
esti dažniau kriz|ai, kurių pasek
mė, tūkstančiai
kesčio sumažiniiįhas, darbo dienos pailginimas,^, žino kad darbas pabrikuose iijr dirbtuvėse nesveikas, girdi, Įkad tūkstančiai
darbininkų žūva; kasyklose ir kitur. Nereikia užįttiiršti ir to, kad
Amerikos valdžnin ateiviams vis
naujas kliūtis siiato. Kiek vargo, baimės ir išląidų, kol periehį-.
gia Lietuvos rul tžių, o kiek nesmagumų ir ašjįarų* 1^atsiskirįu
nuo savųjų — iiėvų, brolių,
___ Pgiminių, draugų ii pažįstamų!.
Tai vis svarb js faktai, kurie
mus verčia rimčiau pagalvoti,
kokia gi galii
spėka gimdo
išeivius, kad jų nesulaiko joks
pavojus, joks nėsmagumas. Ir
vietoj žūti ar b<nt sumažėti Į išeivystei, ji prieslingai dauginas^
Kiek aš paty
i, kuri
jimdo išeivystę slepiasi š ii kar
1) Kiekviem
mis kūno ir pr<
giasi palengvai
savo vargų
naštą.

Taip tat rašo “Dilo”. Senas
rusinu
(rusofilų)
organas
“Haličanin” šiap atsiliepia: “Iš
irtorijos prityrimų lenkai neiš
traukė reikalingo sau pamoky
mo. Žalgirio iškilmėms jie yra
pridavę siaurai šovinistišką spal
vą, iškraipydami tikrąją istorijinio atsitikimo reikšmę ir būdą.
Vietoj to, kad Žalgirio kovos at 2) Į užrube: j vilioja,
minimu sužadinus savyj troški kapitalo lenktir
mą apsiginti nuo apresiviško ger- vė.

V';*'
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K. BalevičUna, &
ra j, kaip ta! sakoma, griebė pu
o ne vien ugnaTAI BUVO JIEŠKOMAt.
eina be mažko darbo žmonės. AMERIKOS IŠVEŽIMAS IR
važiavo
Bi
bliką
už
širdies.
Choras
nedi

šių
organizacijos
volstijoj
Iowa
Father
Potae.
Queb.
AtkAuĮVEŽIMAS.
Ką-gi nustoja apleidęs tėvynę > r.
veik vienbalsiai nutarė paskubin- delis, bet jo nariai gerai "susi turėjo sfcai Ni referatu apie ŽalPereituose metuose Amerikon ūame laive Kantrose buvo iŠ
lietuvis darbininkas? — Nieko.
MUS
IŽTOfi
Iš
BAIMES
dainavę” ir. galima manyt, šiek girio kovų
tikro
jieškantts
D-ras
Crippen,
atgabenta dailės dalikų už
1 Jai bent mažumos vargų.
Lietuviai netolimo miestelio,
Ulinois
valstijoj
angliakasiams.
X.
DžIOVOSu
kuris
pabėga
tt
Londono,
kada
$3.800.000,
šiemet
gi
už
$2T.oooČia darbininko šeimyna iš 5—’
tų
pasiginčyt
pirmiuystę
net
ir
viduryj
nainų^
kur
gyveno,
rado
000,
deinlantų
pernai
atgabenta
6 žmonių per metus išleidžia
metų mergaitė,
f ColunibaK. O.
Streikuoja su Chicagos garsiuoju “Birutės” rengti pas save Žalgirio kovos
maistui maž-daug nuo 9°—1-20 už. $24.130.000, šiemet už $39 kūną jo moteries, ir mergina
čia tatlrnaujanti ant gatvinių ka choru.
paminėjimą ir buvo atsiuntę
rub. Čia jam kasdien kokiai ne-, 800000. Brangių kastų atgaben- Ethef Clara Lenere,< jo steaokad gavo džiovų rų. Miesto majoras lankia riau
Didelis užganėdinimas buvo Amsterdaman delegaciją pakvie
laimei ištikus stovi prieš akis■ ta pernai už $21.100x100, šiemet grafjį, Londono detektyvas, at sirpo f
mirti. Nusižudė bi- šių, ..todėl pareikalavo nuo gu matomas, kada p. Liutkauskas sti Gabrį pas savę tą patį nedėlbaisi bado šmėkla. Čia •darbi už $26.200.000. Automobilių be kakęs ąnt lųiva, abudu suarešta ir kad!
Apfetai ji pra- bernatoriaus kariumenės.
pranešė susirinkusiems vietinės ( dienį. Jų, mat nesusinešta anks
ninkas dažnai girdi nuo darbda veik už tiek jiu įgabenta pernai vo, Cnppeną jis arabiškai paži’
paliktame
jiems
kuopos
sąnariams,- jog ilgai lau čiau su Amsterdamu ,todėl reikė"
vio prikaišiojimus: “užmokestį kaip ir šiemet — už $2.900x100.
kiami
'Kudirkos
raštai jau atėjo jo rengiamą Sčhenectady apimti jus žinote, bet dirbti tingi Išrišo gi iš svetur prekių atga drabužiuose, -p Crippen pasida
delegatų
“
Western
Tedera
t
i
on
ir
sąnariai
gali
jau
jubs atsiimti. vaikšiojimą atidėti kitam laikui.
benta
už
$
i
.558.
iooxxjo
,
o
ųšpi-j
vė lĖBlringa. ■’ Abudu • leis sugrą
te, nenorite, nemokate”.
iL
K. D.
P. Mflcolainis, sugavęs iš kur
Darbo žmogaus reikalai pave benta už $1 jioxjooxxxx Išga žinti Anglijos.. Lajvo pasažie- BAIME SVETIMAM KRAŠTE.
tai pilną kompletą Kudirkos raš
sti Dievo apveizdai. Teisės ka benimas, su lyginus su pereitais riai visai aežinojo, koki paukš Pereitų sevaitę, ant garlaivio
"Fannoma” atkako į New Tar
Iš ; RACINE,
WIS.
tų, parodė publikai, ką šiuosmet
pitalo pusėje. Darbo laikas ne- metais, pasididino $72.000.000 čiai su.j ais drauge važiuoja.
J .|
1
kų 21 metų mergina Rosa Nugauna Tėvynės Mylėtojų Drau šiuo laiku pas mus darbai silpr
•I spribuotas. Dvasiškiems jo rei {gabenimas gi $246.000.000.
meth, su savo apsivedusią aese- jis visai nuo savo vietos pasi gijos sąnariai ir ragino tą drau nai eina; pribuvusiam iš kitui
MUŠA NEGRUS
kalams užganėdinti įtaisyta: baž
trauktų, nes nemoka vesti dar giją remti, kviesdamas sekančian darbas labįu sunku gauti.
Apimkinėse
nyčia, karčiama, pasninkai ir KRUVINOS MUŠTYNES SU; Palesrtine, Tex.
bininkų
reikalų.
STREIKLAUŽIAIS
BROOKkuopos susirinkimam Teko pa I.t Cace plūgų dirbtuvė ii
Slocum ir Denisom, 300 gi n k tuo
tiek. Kas darbininkui geresnio
LYNE,
N.
Y.
tirti, jog buvo keli,, kurie, ne MicheH Lewjs, automobilių dirbir naudingesno, persekiojimas,
Brooklyne tarp cukraus trusto. priežasties mušti ir skersti be beno ant Ęllis Islaad. Kada gi
laukdami susirinkimo, tuojaus tuves beveik
slopinimas. Visas svieto vargų
L-vejk sustojo.
darbininkų
ir ginklius negrus, nušovė jų apie nugabeno Li^onbutin ištyrimui ir gelžkelių komisija pradėjo egza netik prisirašė prie vietinės kuo Nesenai j | čia įsikūrė Kliubaf
priežastis veidmainiškai sukrau- streikuojančių
visai merginų uždarė, ji - bandė minuoti Grand Trunk gelžkelio pos, bet užmokėjo po $2.50 už vardu Pirmas Lietuviškas Klitr
jama ant darbininkų sprando^ streiklaužių bei trustininkų lie 20, o gal ir daugiau,
per langų laukan iššokti. Mat kompanijos sutrauktus vietoj Kudirkos raštus (naujai prisira bas Racint’
Toks tai Lietuvos darbininko pos 28 d. iškilo kruvinos mušty
Kliubo užduotį
nės. Kuomet su streiklaužių pa-, Sioua Falls, S. D. Ir čia sker ji dar savo kaime girdėjo, kad sustreikavusių savo tarnų streik šę gauna juos tik už pusę kai iki šiam lai ii dar nežinomos 1
gyvenimas.
yra koki š^įrgų prekėjai, tai, ka- laužius.
Ir persitikrino, kad nos).
O mažažemio gyvenimas ar gelba trustininkai norėjo išvežti dė negrus. Kiek jų užmušta, ne
daugelis
jų
menkai išmano apie
iš
dirbtuvių
ciArų,
susirinkusi
Visas vakaras padarė labai I Taipgi nes
žinia.
Mat
Amerikoj
su
negrais
i įsikūrė čia ir padaug kuo geresnis? Ūkininkai
prekėj
ų
raakas
pateko.
savo
pareigas.
Komisijos per- malonų įspūdį, o rimtas progra- Įrapija vari
►v. Kazimiero. Titaip-pat turi savo vargų ir tai streikininkų krūva pradėjo svai daro tų patį, kų darė Maskolšdyti į vežimus plytopris. Veži-i jos juodašimčiai Odesoj, Balt
mo turinys verčia pavadinti jį lomos gal
kuomet ir kurnnSUSIMU®®.
nemaža.
sija paleistų streiklaužius.
mus dabojo policmonai. Vienas 1 stogėj, Kišineve arba Kijeve su
vienu iš naudingiausių vakarų
San
Antonio,
Tex.
Gyvulių
Amerikoj-gi darbininkas jaigu
jų buvo užgautas plytos ir suri žydais.
Teko girdėti, jog 3 T. M. D.
ganytojai, susimušė su mexikotik turi darbo, jaučiasi smagiau.
f Pereitų sevaitę Jungtiniuose kuopos žadama ir ateityje sureng
ko “ugnį”. Ūmai pasipylė re
IŠ GARDNER, MAbI
nais iš San Benito. Trįs ypatos
Ten vienas žmogus metams mai
volverių šūviai ir žmonės prade-' UŽSIMUŠ® MILIJONIERIUS tapo užmuštos, o dvi pavojingai Valsčiuose buvo 198 nusibankru- ti neblogesnius už šitą vakarus.
Pasaulėj nieko nėra amžino
stui išleidžia maž-daug apie 300
tinimai, arba 17 mažiau negu užjo kri-ti, pažeisti, tąčiaps neiš Minėtai WeDa, Tex Kolora pašautos.
Gaudant piemenims
kas, gyvas turi, mirti. .Taip gali
dolarių, t. y. 5 kartus tiek, kiek
siskirstė ir ėmė šaudyti atgal. do valstijoj, netoli Ludlow, ant kokį ten plėšiką, į juos pasisislė- pereitų.
netrukus atitikti ir su L. ?S. S.
Lietuvoje. Jam žinomas darbo
Į žmones šaudė trusto perdėti- vėžių Colorado & Souther gele pę šauliafjpradėjo šaudyti.
IS AMSTERDAM, N. Y.
89 kuopa. 7Liepos
‘
24 d. buvo solaikas Jis turi laiko paskaityti
niai. Pirmas iššovė trusto ka žinkelio rado negyvų milijonie
Liepos 22 d. buvo čia grįžda cijalistų susirinkimas,
feningą, laikraštį, nueiti į teatrą,
stams Misouri Pacific ir Iron mas iš III T. M. D. seimo Chisierius H. A. Morgan ir nušovė rių R. K. Wylie. Jis važiavo su
AUDRA.
tuose buv|t> garsinta,
] bus
j muzėjų, prakalbų pasiklausyti,
4
w 1 Ti*
Mountain gelžkelių pakelta ’ al cagoje p. J. abrys. Iš tos prie svarstomi f ii ~
žmogų.
savo
pačia,
bet
ji
rytmetyj,
atsi

•
Hawesville,
Ky.
liepos
28
d.
svarbus reikalai, tosu draugais pasikalbėti., Ten yra
Minioje buvo daug moterų net kėlusi, vyro vagone nerado. Ko- šitose aplinkinėse siautė audra gos ant 6%.
žasties sekantį nedėkiienį (lie dėl kviesta susirinkti
: J
d —[ ius ir
darbininkų
draugijos,
kurios
ir su mažais .vaikais. Tūlos jų. ronierius mano, kad Wylie ta- su debesų praplysimais, nuo ko
pos
24
d.)
greituoju
buvo
suatsivest
nalujus
prisiraš;
Kuo
stengiasi apsaugoti darbininkų
išstatę priekin savo vaikus, re- po užmuštas, o užmušėjas j° užgimę tvanai ir nunešė veik vi f Chicago, III. Organizuoti rengtos prakalbos paminėjimui I
yra aj^e
narių bet surijuodai dienai užslinkus. Žodžiu
rnn m.
m sukatuvių
c n Ir u <■t, viw Žalgirio Itnvns
iti atėjo vosJ : septyni.
ii. •
kė: “šaukit, šaukit į mūsų vai- kūnų ant vėžių išmetė. Bet jis sus tiltus. Kelių daugumas van namų statymo darbininkai nuta- 500
kovos _•rinkiman
visame jaučiasi smagiau.
rė
streikuoti,
Evening galėjo ir pats iššokti.
Iki
Ifepos
28
d.
kus!” “New York
Iš
pradžių
buvo
manoma
su

dens apsepjti, Louisville & St
Kuopos ’ sekretoriau^ ' P.
J.
Tai, mano nuomone, tokios Journal" rašo, kad iš streikininstreikavo jau pusė darbininkų rengti tikrą ap vaikščiojimą su
Louis
gelžkclis
daugelyj
vietų
Mockeviči
^
įus
,
taipgi
nebuvo,
priežastį5; gimdo išeivystę. Kol kų minios girdėjosi šauksmas
vandens uždarytas.. Išgriauta dirbusių prie statymo tūlų na plačiu programų, bet kad p. J. nes jo b: tolio buvo krikštynos.
tos priežastįs bus, negelbės nei lietuvių kalboje (pasakyta “natiGabrys už kelių dienų išvažiuo Nutarė I >arbo dienoj surengti
UŽMUŠ® SAVO MOTINĄ. gelžkdho stotis Louisburge ir mų.
kova, nei įvairus varžymai, nei ves of Poland”): “Mušk! mušk!
ja Europon, pasiganėdinta tik balių su s varginančiais gėrimais,
Quincy, Mas. Italijonas dirb apsemtos dirbtuves Cell Cilly,
pavojai, nei vargai, nei karei mušk!”, o moterįs ir vaikai, kaip
tuvės savininkas Lanis RestiMi Ind. Prigėrė taipgi daug gyvu •United Maste r Butchers Asso- prakalbomis ir dainomis. Pra Tūli so rija Ii štai, nori sutverti
viais sienų apstatymas, nei laik aidas kartoję šitų šauksmų.
ciation of America, kurios kon kalbos atsibuvo vietinėj bažnytiiš Gracite nušovė savo motinų lių.
I'
raščių apie išeivius nesmagios
vencija šiemet- atsibus Chicagoj, nėj svetainėj. Nežiūrint į neiš
Šaudymas ir plytų svaidymas ir akmenų skaldyklos savinin
B*
žinios.
dar ilgai nebūtų sustoję, jaigu kų Hardvvicką, o jo brolį ir savo LYTUS UGNĮ UŽGESINO. mano įrengti Chicagoj neprigul- pasakytai karštą dieną, žmonės,
1$ BLOOJfcVILLE, M
Žinoma ir tenai vargų užtek- nebūtų įsikišę kuningai, kurie < brolį pašovė. Matyt italijonas
Deąver, Col.
Roull pavietyj mingas nuo trusto gyvulių sker pakviesti vietinio klebono ant 5
Liepos
20 d. vėjas iš degančių.
tinai. Ir tenai, rašydami laiš ėmė raminti žmones. Susirėmi gavo porto sumaišymų. Jam pa
siautė į įgirių gaisrai, kurie išnai dyklas ir mėsų pardavinėti pi valandos po piet, pradėjo rinktis Imiškų atnešė ugnį, kuri uždegė
kus, skundžiasi išeiviai ant sa me užmušta vienas žmogus ir 25 sisekė pabėgti.
kino ųnedžįns ant ploto 40.000 giau. Minėta organizacija turi jau nuo trijų. Penktą valandą jau
,.<tu I sudžiuvusių žolę pievosejir daug
vo vargų, bet galų gale visgi styžeisti, iš sužeistųjų ne vienas
53.000 narių.
buvo pilnutėlė svetainė — išviso 1
liepos 28 d. lytus
priduria, — kad darbo žmogui mirs. “New York^Ev^ Journal”
apie 700 žmonių. Svarbiausiu]
NEBUVO NORINČIŲ PRIE užgesino ugnį giriose Larimer
verčiau Amerikoj negu Lietu paduoda šiuos nukentėjusių var
![ Evansvrflle, Ind.
Vulcan kalbėtoju buvo p. J. Gabrys, ku-|I bų. Kaip kur šuliniai įgriuvo.
parietyj.. 4
GLAUDOS JIEŠKOTI.
.
. .
Sudegė Heinemann Lumber Co.
voj.
Piene Works savo darbininkams ris savo prakalboj
dus: užmuštas: Nobolosky Va
Kansas City, Kans. Pagarsė
a
ai
prieina
pjovykla. sudegė visos triodovanoms paskyrė $8.000. Jiems mai ir veizdingai nupiese ne
Antra, Amerikoj lietuviai, bent lentas, 45 metų amžiaus, šūvis
KARŠČIAI.
jento..
įjję vieyj
jusi Amerikoj saliunų daužyto
gyventi pastatė gražius name priežastis ir bėgį
jų dauguma, greičiau supranta pataikė į galvų, iškarto krito ne
ja Carrie Nation buvo įrengus*I Omaha, Nebr. Čia dar ris di
P
ov^j mokykla; Sudegė dvi lietuvių, trįs
visų savo vargų priežastį — gyvas. Sužeisti: Sanaski Julius,
lius. Tuose namuose, kuriuose
jr ^šios kitų tautų for
namus prieglaudos pačioms gir deli karščiai. Mieste Omaha 27 užgimė vaikas, randa buvo do ties Žalgiriu, bet ir to įmesnes
tamsumą ir imasi šviestis.
26 metų amžiaus, peršauta koja
tos kovos pesekmes.
tuoklių vyrų. Kadangi vienok liepos buvo 104° šilumos šešėlyj, vanota.
mos. Kiek sudegė gyvulių, neži
Nemanau, kad taip skaitlinga ir ranka, pagysiąs; Kivita Juo
Atminimai apie garsią Žalgi-|__
nebuvo norinčių tuose namuose o mieste Beavtr City net 1080
nau,_ bet sudegė daug karvių ir
išeivystė būtų geru daiktu. At zas (laikraštyj pasakyta Carbašilumos.
rio
kovą,
kurioj
x
mūsų
garsiagi
arkHų.
Gyvulius išvarėme ant
prieglaudos
jieškoti,
tai
jie
su

T New York. Sustreikavo 400
virkščiai ji baisiai blėdinga.
to, laišku-gi mums pranešta tik
bočiai į dulkes sutrynė kryžei- vieįkelio J truputį drabužių išgrąžinti
jų
įrengėjai.
Dabar
ji
darbininkų Federal Sugar RefiBet ką darysi, kad maža yra ra pavardė, tai yra lietuvis) 40
NELAIMES.
tokių, kuriems labiau rūpėtų metų amžiaus, pašautas į petį, nori tuos namus parduoti ir už
nery Yonkerse. Dėl ko jie su vių galybę, privertė antrą iš ei- nešėme. Mano triobos buvo dar
Quebec, Kanada. Netoli La
gautus
piningus
įrengti
apleis

streikavo, kompanija nežino, nes lės kalbėtoją B. K. Balevičių, pa- naujos ir jos nebuvo nuo ugnie*
tautos reikalai, kaip savi asme- pagysiąs; Levandovski Jonas, 26
Tuųue exp1iodavo parakas gelž
tiems
vaikams
namus.
jai savo reikalavimų jie nepasta lyginti buvusį lietuvių padėjimą apsaugotos, o už žemę d*r ne
mški.
Tiems-gi, kuriems rūpi metų amžiaus, pašautas į kruti
kelio traukinyj. Expliozijos it
ir galybę su dabartiniu mūsų buvo užmokėta, nes neseniai pir
tautos reikalai, pirmineiga, , pa- nę, pagysiąs; Banprod Jon., 34
tė. Sustreikavę yra ateiviai. .
darbininkų
tapo
užmuštų.
tautos padėjimu. Paėmęs savo kau. Gyvenu dabar kaip čigo
PRARIJO KRUTANTIS
si lieka vienas tik kelias kovai su metų amžiaus, pašautas į dešinę
kalbai žodžius: “Svarba ne nas budelėj ir kenčiu didelį
SMILTYNAS.
* *’
išcivyste: sekti kitų šalių kultū kojų, pagysiąs; Bender Jonas, 36
Decatur, III. Netoli Niantic
skaitlingume, bet kokybėj”, jis vargą. Gal bent gimii
Maspeth,
N.
J.
Gyvenantis
ros ir laisvės keliais.
Tiktai metų amžiaus, užgautas plytos,;
automobihus susimušė su elek
daugybe pavyzdžių nurodė, jog pras mane sušelpti.
susilyginus su kitais žus ar bent mirsiąs; Slavoski Sjamuelius, 36 čia 23 metų gatvinių karų kon
trišku karu. Prie to dvi ypatos
lietuviai neprivalo nustoti vil
duktorius
Elbrech
su
dviem
Juozas Snarskis,
- sumažės išeivystė, kaip lygiai ir m. amžiaus, užgautas plytomis į
tapo
užmuštos, o viena mirtinai
ties
.
atgavimo
savo
tautai
lais

draugais
išėjo
žvejoti
j
Jamaica
*
Box 88,
Iš BROOKLYNO. N. Y.
feiti mūsų vargai.
krūtinę, pilvą ir nugarą, mirsiąs;
vės vien tik todėl, kad męs esa
užlajų, kur užsibuvo iki sute sužeista.»
,
Bloomsville, Wis.
■(“Lietuvos Žinios”).
Nors
nesenai
čia
buvo
sureng

Richard, policmonas pažeistas
me, sulyginus su kitomis tauto
mai. Einat namon, Elbrech už
tas
iškilmingesnis
Žalgirio
kovos
plytos.
Lena, Wis. Bevežaht degtu paminėjimas, tai vienok /-čia T. mis, neskaitlingi Bulgarai, Monėjo ant krutančių smėlių ir jie
T rustas turės stoti į teismų.
Iš DANIJOS.
pradėjo jį ryti; jo gi draugai nu- kus, sulipę į vežimą, trįs Armero Mylėtojų Draugijos kuopa, pasi tenegra ir kjli dar neskaitlingesMorgan užstatė 4*bond” $5.000.
LIAUDIES MOKYKLA. ’
klimpo dumble ir ryjamam duo Gasparo vaikai, uždegė vežime naudodama proga, surengė, lie ni, o šiandien džiaugiasi net po
Jensgaard’e yra lietuvių 21
Amerikos
leituviai labai maža
ti pagalbos negalėjo, todėl jį že šiaudus ir visi vaikai sudegė.
žmogus. Visi jie tarnauja dide
pos 26 d.. Tautiškame name va litiška neprigulmybe. šiuose lai
UŽMUŠ® MIESTO MAJORĄ.
teturi
draugijų
apšvietai platinti.
mė ir prarijo. Jo kūnų tik ant
liuose ūkiuose. Per metus dar
karų, kurio svarbiausia dalimi kuose laimė ir gerovė tautų
Ridgeway,
Va.
Čia
likosi
už

Tiesioginį
apšvietos
platinimo
Cleveland,
O.
Prie
St.
Clair
rytojaus atka ė.
bininkas uždirba apie 200 rublių,
buvo p. J. Gabrio referatas apie (ypatingai mažesnių) priguli ne
muštas,
miesto
majoras
A.
H.
tikslą,
rods,
teturi
“
Tėvynės
avė.
gatvinis
.karas
susimušė
su
bet sutaupyti nesutaupo nieko ir
Žalgirio kovų. Vakarų atidarė p. tiek nuo jų skaitlingumo, kiek
Bousman.
Jis
gulėjo
hamake
Mylėtojų
Draugija
”
ir
“Aušra”.
trukiu
Pennsylvania
gelžkelio.
DIDŽUVIŲ PULKAS.
kokie atėjo, tokie ir pasilieka.
J. V. Litrfkauskas, Cėntralinis nuo jų kokybės — apšvietos ir
prikabintame
tarp
dviejų
me

Tačiaus
ir
šios
draugijos
nėra
Prie
to
12
ypatų
tapo
sunkiai
su

Kad nelankytų restauracijų, tai
Seattle, Wash. Atkakęs čia
Tėv. Myl. Draugijos pirminin išsilavinimo. Todėl aišku, kad
džių.
Koksai
praeivis
po
hama

žeistų.
,
;1
apėmusios
visų
apšvietos
reika

lietuviai,
svajodami
apie
politiš

gal dar šiek-tiek liktų, bet ir tai
gazalininis laivas “Helen Pohnkas, tam tikra prakalba. P. -Ga
ku
metė
bombų,
kuri
expliodalų:
viena
pirmiausion
vieton
de

kųjų
neprigulmybę,
turi
pradėti
nekažin kiek galėtų namo parson”, pranešė, jog plaukiant
brio referatas apie Žalgirio ko
da knmgų išleidinėjimą, kita-gi
Joplin, Mo. liepos 29 d. čia
nešti. Svetimoje šalyje mūsų vo. Expbozijos Bousmono ko Behrings jūrių siauruma, liepos
vų nereikalauja platesnių paaiš nuo pakėlimo tarp savęs apšviejos tapo išrautos ir jis nuo sužei
žmonės šąla tikėjime. 1908 m.
5 d. atsiėję jam prasimušti per vėl apsmuodino lavonų nuodais kinimų, nes jis dabar ištisai eina tos, nuo išdirbimo savosios .kul moksleivių rėmimą. Dabartės ga
dimų pasimirė. Piktadario ne
buvo atvažiavęs iš Belgijos kupulkų plaukiančių didžuvių, ku 22 ypatos; viso gi sevaitėj bu per “Lietuvą” ir apie jo vertę tūros ir nuo sutvėrimo savo kraš- vome žinią, kad Brooklyne šie
suėmė ir nežinia, kas jis yra.
Dvi
met pradėsianti veikti pernai įsi
ningas lietuvis Bielskis, o šie
rių buvę apie 20.000. Buvęs ant vo 102 apsinuodinimai.
galt spręsti kiekvienas skaitytoypatos
pasimirė,
o
daug
pavojin

kūrusi
draugija apšvietai platinti p
met atsilankė taipogi iš Belgijos
laivo fotografas nuėmė daug fo
Vakaro vedėju buvo vietinis
SUfiMfi
MASKOLIŠKO
BAN

gai
ser^*.
Sveikatos
užveizd*
vardu
:
"Liaudies Mokykla”. Si kitas kuningas lietuvis. Tie kū
tografijų ir gal jas neužilgio pa
illiustravimas referato 25 pui klebonas, kun. J. Židanavicius,
KO KASTERIU.
Į>areikalavo
f
Jn*pektorių,
kad
jie
draugija
užsiims įkūrimu mokslo
niniai atvyksta aprūpinti katali
matysime krutančių paveikslų
kiais stere-optiškais paveikslais kuris, apart perstatymo kalbė
New York. Vienoje valgyklo
ištirtų
pri^astis
tų
apsinuodikursų,
kningynėlių,
skaityklų,
kų reikalus. Bet iš lietuvių iš
teatruose.
tojų, ilgokai ir pertikrinančiai
priduoda jam dvigubų vertę.
je
visai
netoli
maskoliškai-chiskaitymu
referatų,
organizavimu
pažintį atliko gal tik trečia dalis.
Su pagalba paveikslų ir tam kalbėjo apie naudingumą mūsų
niško banko likosi suimtas to PAfiM® NEGERUS KIAUŠI
dramatiškųjų kuopų, chorų ir tt.
Geriau būtų, kad lietuviai Lie
•>1.—
tikro
mesto ant audeklo kovos tautai tokių įstaigų, kaip suma
banko kasierius Ervin Wider,
Taigi
draugija ketina apimti gy
tuvoje gyventų.
NIUS.
I
iv
pieno, p. Gabrys mokėjo nupieš nytas įkūrimas lietuviškojo ban
kuris pašlavė 600.000 dol. ban
vą
apšvietos
platinimo darbą.
(“Šaltinis”).
Pittsburg, Pa. Valdžios in
ti taip vaizdžiai visų bėgį tos ko išpirkimui dvarų Lieturoj,
ko piningų. Jį nugabeno pas
Paduodame
prisiųstus
mums tos
milžiniškos kovos, jog kiekvie kuriuos dabar maskoliai ir len
teisėją, kuris pareikalavo už pa spektorius iš čionykščių šaldydraugijos
įstatus.
nam išrodė tarsi tas viskas atsi kai stengiasi apgyvendint savo
leidimą 25.000 dol. kaucijos. Ka klų, kuriose laiko valgio produk I
nį Pasitraukė
tus,
paėmė
125
skrynias
kiauši

tiko
jo žkyse. žmonių buvo pil “poselencais” Savo varde ir var
dangi jis tiek piningų neturėjo,
nuo
streiklaužių Grand
nių
paeinančių
iš
Nebraskos.
na svetainė ir reik pripažinti, de amsterdamiečių išreiškė p. DIDŽLAMJAME NEW YORtapo
kalėjiman
nugebentas.
Trunk
kadangi jiems
Kiaušiniai
tie
buvo
neva
gvajog tai buvo rinktina publika, Gabriui padėkų už Amsterdamo KE INKURTOS RUGSĖJO'
Detektyvai
dabojo jo pasu streikuojanrantuoti,
jog
yra
tyri,
bet
vienoj
kuri mokėjo pavyzdingai užsi atlankymą ir velyjo, kad suma 1909 M. LIAUDIES MOKY
48 VALSTIJOS.
čią, nes manė, kad pabėgęs kačiais
KLOS INSTATAI.
laikyti per visų ilgų ir karštų nymas lietuviško banko greit bū
Pakėlus Arizoną ir Naują sierius turi susinėsimus su pa- uncijoj jų įturio rado net '2 mili
jonu visokių bakterijų.
tų įkūnytas. P. Gabrys taipgi
vakarų.
§1. Draugijos vardas: “Liau
Mediką į valstijų eiles, Amerika čia. Ir neapsiriko.
J Terra Haute, Ind. Anglia
Tikru vakaro papuošimu bu-r aiškino, kokiu būdu ir kaip to dies Mokykla”.
susidės iš 48 valstijų. Iš pra
kasiai
XI djstrikto Indiana val
NEKENČIA PRIEVARTOS.
vo net trįs chorai: <rMildos” kį bankų galima įkurti- ir užlai
§ 2. Tikslas: Skleidimas švie
džių, pasiliuosavus nuo Angli
stijoj, 7.375 balsais prieš 5.529
SUIMTA PORA.
sos ir apskritai kultūros ikaįmas
jos, susidėjo tik ir 13 valstijų.
“Apšvietos” drau- kyti.
Comncopia, ,Wis. Kadangi ug~
Montreal, Canada.
Atkako nagesių maršalas Albert Sandovv nutarė priimti kompanijų išlyga/ gijos choras ir “Daina” iš E.
Žmonės begalo tuom dalykui lietuvių tarpe. Šį tikslą Dr-j*
.
L
Čia iš Anglijos garlaivys “Mont-; su revolveriu bandė versti kokį ir užbaigti streikų.
New Yorko. Pirmas ir trečias užsiinteresavo ir daugumas pas stengiasi vykinti <’
x
500 FARMŲ. - ■
rose”, ant kurio, kaip mano, yra tai Brunnerį padėti ugnagesiams
buvo gabiai vedami p. Eremino,, kiau dar privatiškai apie tų da I. a) skaitymu • systematiškų
Amerikos valdžia garsina, jog; D-ras Crippen, kuris Londone gesinti girių gaisrų, tas, už var-, f Cleveland, O.
Agentai o "Apšvietos” choras p. Bukš-! lykų klausinėjo. Prakalbas pa lekcijų iš įvairių mokslo, dailės,
apskričiuose užvaisintuose *^peri užmušė savo pačių, o paskui su toj imu prievartos, pa/avė mar- Grand Trunk gelžkelio gaudo; naičio. Smagu buvo" klausyti
margino vietinis bažnytinis cho visokio meno ir pramonijos šaprivedimą vandens turi 500 far-. savo stenografe iš Londono iš
streiklaužius. Viename čionykš- dantelių "Apšvietos” draugijos ras, kuris, po vadovyste p. Chomų nuo 20 iki 80 akrų žemės dūmė. Atkakus laivui, tuojaus geidu, -kaip j nyu šalo pasielgimą čiame hoteJyj jie parengė biurų; choro, kuriam pilnai priguli pa-;
mentaucko, padainavo tautiškąjį
b) skaitymu referatų br vedi-’
tšdahmmui žemdirbiams. Kolio-- ant jo nuėjo Londono policistreiklaužių priėminėjimo, bet dėka ir pritarimus, bet vakaro hymnų ir kariškąją dainą.
rastai turi užmokėti tik vandens jos urėdninkas Dew, kuris^D-r*
liautai
-- pietų p. Gabry*, dienos
privedimo išlaidas.
Crinnena asabiškai pažįsta.

ISTOIAI iirnoi

K DABBO LAUKO.

15 AMERIKOS

Tiek . dėlei
)abar tūlos
c) inkurimu pradinio mokslo neliečiant vienok pačių L. Mo•ažiurėti 4 irLIEPOS
kitą prie
to prisizicijos sutiko. Tai buvo mano DĖLEI
PARODOS.
kursų suaugusiemsiems ir pri- kyklos pagrindų, apskelbtų jot
tiktai projektas, o projektų gali ungusį dalyką. Tuo dalyku yna
Per (bent
padidinančius
stiklus
ada
iš
nelaiminTiksluose (§ 2, I, II).
mų priimti ar atmesti, ant to tasai
augantiems į
• •
ta
išrodo
kaip
balkis.
Taip
atsi
nisai “Reporteri^ kuris savo
§ 21. Draugijų gali už
prievartos jokios nėra.
d) steigimu kningynėlių ir vie
tiko
su aprašymu,
geriau*
negalėjoarba,
išvengti
ne
dengti Visuotinasai Susirinki
Tik “Draugo” redakcija ir V. iranešimais
šų skaityklų;
sakant,
kritika,
parašyta,
27
V. Rutkauskas tam projektai įžeidęs tūlas ypataš. Tarp įžei
mas dalyvaujant jame ne ma
e) organizavimu dramtaiškų
“
Lietuvos
”
nr.,
“
Liet
”
Rep.,
stųjų,
savu
laiku,
pasijuto
esąs
priešingi. “Draugas” apgailau
kuopų, dainininkų chorų, rengi žiau dviejų trečdalių visų drau
apie
4 liepos
apvaikščiojimą.
“Kataliko
” išleistojas,
apie kiu
ja, kad dienraščio sumanymas ir
mu spektaklių, koncertų ir šiaip gijos narių ir tinkant ant to ne
Ten
rašytojas
nurodė
visus
tei
rio
bylą
su
Martinkum
buvo
pa
pasilinksminimo
busiųs
sunaudotas
Olševskio
mažinus dviem trečdaliam visų
jau padoraus
singus
įspūdžius,” žinia.
gautusRodoiš
tilpusi
“
Lietuvoje
kningų
išpardavimui.
Visuot.
S-me
dalyvaujančiųjų.
vakarų.
minėto
apvaikščiojimo,
jų
i
tas
taip
mažas
dalykėlis,
ko

“
Dienraštis
—
sako
“
Draugas"
—
Mokykla
savo
§
22.
Įvykus
Liaudies
Moky

II. Liaudies
ir neikada
visai neturė
rių žinių rinkėjai
nega-
ręikia steigti ištikrųjų, pastaty neperdėdamas,
veiklumą tiesia ir j kitas lietu- klos reikalų likvidavimui, visas
mintyje
i išvengti,
bet^cą
pasnors
mus“apšmeiž
tas pa
ti jį ant ratų ir vežti tol, kol ra damas
vių kolionijas. Ji steigiasi visur, jos turtas turi būt pavestas Lie
ti
”
,
vien
nurodė
klaidas
ir
Totjėl
tai suksis. Bet nesmagu išgir sidarė dideliu dalyku. nupei
tuvių Mokslo Draugijai Vilniuje.
kur tik pasiekiama:
kė
nepasirupinimą
reikalingų
ką
sti, jog sumanymas galėtų ge “Katalikas”, primindamas už pa
a) organizuoti šviesesnįjį lierašų,
kokius
visi
kiti
parodininriausiai būti sunaudotas išparda jis pykstąs, visai be reikalo ka
tuvių-išeivių gaivalų į tam tik
kai (apart
*. turėjo,
ir
vimui sukrautųjų spaustuvėse binėjasi
prie lietuvių)
“Lietuvos
” ir jos
rus šviesos platintojų būrelius,
dėl to pasakė,
jog daugumas
ii
rašytojų,
nurodinėdamas
ir
bjaukningų.
”
kurie toliaus patįs varo kultū
žiūrėtojų nežinojo,
kas ten šmei
ėjo;
“melais, lietuvių
Jaigu “Draugas" mato, kad rėdamąsis
ros darbų toje apylinkėj.
kiti
galėjo
atskirti,
jog
ten
ėjo
dienraščio ištikrųjų reikia, ir net žimais, begėdystėmis” ir tt., ko
b) apylinkėse, kur dvasiškųjų
ne
airiai,
bet
visgi
nežinojo,
kas
1 supranta, kad jį reikia pastaty ki talpinama “Leituvoje”. Ta
jiegų stoka Liaudies Mokykla
“Tėvynės” redakcija polemi
ėjo, matomas
nes lietuviai
ir jų Vėluvą
vien ypatiskas
pikti ant ratų ir vežti tol, kol jo me
sulyg savo, išsigalėjimu siuntinė zuoja su dr. Graičūnu dėlei jo
spalvos
bei
lietuvių
fiziognomiratai suksis, tai ko “Draugas"
ja iš savo ar iš kitų artimesnių straipsnio “Neubagaukime, tik
laukia, kodėl jo neįsteigia? Kam jos svetimtaučių visuomenei ma
jų vietų prelegentus, kalbėtojus, dirbkime”, tilpusio “Lietuvoje”.
kenčia tuos nesmagumus, kurių žai težinomos. Vienok iš to ap
pągaliaus
sutaisytas
viešam Iš šitos polemikos mums temdo
da niekas nepadarė? Juk nieks rašymo kaikurie ęhieagiečiai pa
skaitymui hckcijas ar referatus. mu pajudintas žemės išpirkimo
V
da dienraščiui kelio neužstojo, darė didelius dalykus ir jame'rikklausimas. “Tėvynės” redakcija
do “apšmeižas”.
NARIAI.
ir niekas nestoja konkurencijom
skaitydama
dr.
Graičūno
nuomo

§ 3. Liaudies Mokyklos nariu
Kad tas' visas straipsnys buvo
Steigti dienraštį “iii
iN
gali būti, be gimties skirtumo, nes “nedasisėdėjusiomis” ir nelo
teisingas,
ir kad visus dalykas, ko
kaip
“
Draugas"
sako,
kiekvienas prasišvietęs asmuo, giškomis, sako, kad jis nebūtų
ki
jame
paminėta
tikrai ‘iLietuvienas;
bet
da
reikia
antro
“
iš

sutinkąs su draugijos tikslu ir taip įsišokęs, jaigu butų “susi
vos
”
Rep.
savo
ausimis
nuo žmo
tikrųjų
”
,
būtent,
kad
įsteigtas
norįs aktyviškai prisidėti prie pažinęs su planais vyrų, užma
nių
į
parodą
žiūrinčių
girdėjo,
dienraštis
po
mėnesiui
ar
kelių
niusių išpirkimų dvarų “Lietu
jos uždavinių vykinimo.
tą
šiuomi
“
Lietuvos
”
Rep.
pat
mėnesių
nenumirtų.
Tuom
tai
§ 4. Kandidatai į narius turi voje”, ir nurodo J. Gabrio
virtina
ir
viešai
tvirtins,
jog
tai
antru
“
ištikrųjų
”
ir
yra,
tie
10būti rekomenduojami dviejų L. straipsnį “Tėvynė pavojuje”, ku
yra
teisybė,
nors
neapkenčianti
000
prenumeratorių,
užsimokė

.-M-klos narių. Jie priimami slap riame nuov amerikonų “nieko
jusių iškalno prenumeratų nors to teisingo aprašymo kasžinkaip
daugiau nereikalaujama, kaip tik
tu balsavimu.
už 8 mėnesius, apie kų aš ra šauktų. Kas teisybė, nebaisu tą
sutvėrimo
akcijinės
bendrovės,
§ 5. Teisės visų narių lygios.
šiau “Lietuvos” No. 27. Paga viešai tvirtinti. lUžtikrinti, jog
kuri
pirkinėtų
Lietuvoje
dva

§ 6. Kiekvieno nario doriška
lios ir tai dar nėra "ištikrųjų”, tikrai girdėjau žmones plojant
Taigi tame ir dalykas,
priedermė prirengti į metus nors rus”.
Amerikos lietuviai tarėsi (pvzdž. laikraštininkų suvažiavime) įsteigti mokslaeiviams, “am kad įsteigtas dienraštis galės už ir sakant, jog “atvažiuoją airių
kad šitie p. J. ‘Gabrio “planai”
. vienų viešų paskaitą.
žinąją stipendiją“ Gruenwaldo amžinam minėjimui. Ne vienas jau džiaugėsi, pajutęs užtekant silaikyti. * Tai dar priklausys choras”, kuomet pasigirdę “Bi
buvo
dar mažiau “dasisėdėję”; “amžinosios stipendijos“ aušrinę. Bet veltui. Kol saulė užtekės, rasa akis išės.
§ 7. Nariai moka L. M-klos ižnuo dienraščio sandarbininkų, rutės" choro dainos. Girdėjau
dan mėnesines įnašas sulyg jos negu dr. Graičūno nuomonės....
kaip
jie įstengs jį ištobulinti. pačius lietuvius sakant, jog tos
Visuotinųjų Susirinkimų nutari šiame “Lietuvos” numeryje tel
REIKALE ORGANIZACIJOS j augs, nes žmonės dauginasi, ap Sevaitiniams laikraščiams 4ruk- Vėluvos ir maršuotojai, kuįrie ėjo
pa vieno įžymesniųjų Lietuvos
mu. .
IŠPIRKIMUI IR IŠPARCE- dirbimo būdas tobulinasi etc. sta sandarbininkų padaryti juos paskui airių vežimą, yra airiai.
§ 8. Narys, nesilankęs per še advokatų laiškas, pabrėžius, jog
Laikraštis, einųs iš Chicagos, LIAVIMUI ŽEMĖS LIETU Taigi, gerbiamieji Tamstos, grei tobulais, o dienraštis reikalauja Girdėjau taipgi kaikuriups me
šis mėnesius į draugijos susirin Amerikoj įsikurusi bendrovė ne “Amerikos Žinios”, praneša, jog
čiaus tarkitės, męs čion kiek ga daug daugiau už sevaitinius. nančius, jog “eina vokiečių drau
VOJE.
kimus ir aktiviškai neprisidedųs turi teisių pirkti žemę Lietuvoje. greitu laiku būsiųs padidintas;
lėdami prisidėsime darbu ir pi Jai dienraštis neįstengs užganė gijos” Tą viską girdėjau, eida
Amerikos laikraštininkų suva
Liaudies Mokyklos kultūriška P. J. Gabrys nei to nežinojo.
vietoj 8 pusi, turėsiųs 12 pusi,
ningais. Jaigu Jus, amerikėnai, dinti skaitytojų reikalavimus, mas šaligatviu, po kairei pusei,
me darbe, skaitomas savo noru
kaina-gi pasitiksiant t^ pati, $i žiavime, kaip žinoma išf protoko prisidėsite, tai įvyks didelis dar skaitytojai jo nerems ir jo užsi drauge su lietuvių parodininkų
lo, buvo ^pakeltas klausimas apie
iš draugijos išstojusiu.
metams.
bas. Su tikra pagarba.... (var laikymas gali būti “neiitrųjų"; skyriumi iki Adams gatvėi mie
lietuviškąjį
bankų
išpirkimui
§ 9. Paprastieji L. M-klos po Sakoma, būtinai dienraščio rei
do dėl tūlų priežasčių nededa ratai gali nesisukti nors ir ste, kur reikėjo apsistoki, Jfc
Lietuvoje parduodamų dvarų ir
sėdžiai laikomi sykį į mėnesį; kia. • Tik iki šiol dar nebuvo
me).
praėjimas buvo užkimštas. Ži
“Draugas” jį vežtų.
prisiėjus reikalui, sušaukiama ne- rimčiau gvildenta ir pasiaiškin“Draugas”, nlirodydamas, į tū šiaip žemės ploti/. 'Susižinoji
“Draugas” pasibijojo, kad prie noma, aš negirdėjau,’ką sakė gu
Iš šito atsakymo aišku, kad
paprastasai susirinkimas.
ta, dėlko jo reikia. Vienutinė
Vienutinė, lų turtingu italų S. Z. Poli,, pa mui, ar Rosijos tičsos^eis vesti
bernatorius Deneen ir majoras
§ 10. Posėdis skaitoma tieso- atrama buvo ta, kad kitos tau- rašiusį j anglų dienraščius karštų Lietuvoje tokių operacijų ir ko Lietuvos žemių supirkimui nega- progos dienraščio Olševskis ne- Busse, apie kuriuos “Lietuvoje”
kiais
pamatais
gailina
Mitų
įkur

išparduotų
už
27
tūkstančius
dot
galima įkurti jokio banko ar kor
tas, atvykus J/3 narių.
tos turi, tai ir męs neapsileis- protestų prieš žeminimų italų
ir “Katalike” mini pp. Mažeika
ti
panašus
bankas,
”
buvo
išrinkta
poracijos Amerikoje. Lietuvoje- kningų ir apie tai rašydamas sa
vardo
Amerikos
spaudoje,
sako,
šitoki
atrama
yra
kim. Vienok
ir Evaltas, buk jie sakė 1 “Here
komisija,
į
kurių
įėjo
D-ras
J.
ko:
“
nesmagu
išgirsti
”
.
TURTAS.
gi parankiausia tam tikslui drau
gera tik tųsyk, jaigu “neapsilei kad ir mums lietuviams reikia
come Lithuanians”. (Argi p.
§ 11. Liaudies Mokyklos tur
Bereikalo “Draugas” bailinasi
sti”
verčia
tautos
gyveni pasekti Polio pėdomis, ir prote •šliupas, A. Olševskis ’hr J. Gri gijos rųšis yra komanditinė drau
Mažeika tą galėjo girdėti sėdė
ėtas susideda: a) iš mėnesinių
mo sųlygos. Kitaip sakant čia stuoti prieš lietuvių pravardžia nius. Si Komisija susirašinėjo gija, kurios sąnariai privalo tu kningų išpardavimu. Pakol žmo damas ant parodos vežimo?).
narių įnašų; b) pelno iš įvairių
m įžymesniais Lietuvos advoka rėti teises pirkti žemę Lietuvo nės neskaitys kningų; neskaitys
svarbu ne “apsileidimas” kitais, vimus bei niekinimus.
draugijos parengiamų susirinki
tais
ir ant to pirmas A. Olševs- je, taigi būti Rosijos pavaldi nei laikraščių, nors jų ratus ir Bet tai mažas dalykas, nes laik
bet tai, ar yra gyvas reikalas
raščių reporteriai ir miesto val
mų, vakarų, spektaklių, etc.; c)
kis gavo štai kokį atsakymų:
Jainiais. Įsikūrus Lietuvoje tokiai1 smarkiausiai suktumėme,
tam ar kitam dalykui įkūnyti.
džia,
be abejonės turėjo žinoti,
dovanų.;
draugijai, Amerikos lietuviai, ga-*gu norime rasti dienraščiui skaiDienraščio reikalingumų dabar “Vienybės Lietuvninkų
rekad lietuviai ne airiai. Aprašy
§ 12. Turtas apverčiama: sam
lėtų ją paremti, pavesdami jos tytojus, tai* pasirūpinkime pirėmė svarstyti p. Papartis “Vien. dakcija, klausiant vienam savo P. A. Olševslo,
damas tą parodą, aš nemaniau,
dymui butų susirinkimams ir va"
Chicago,
I1L
operacijoms
savo piningus, kai- miau supažindinti žmones su
<wt.” N. 30. Svarbiausių ratio skaitytojų, paaiškina, jog žodis
kad reporteriai ir majoras neat
karams; kningynų steiginyfi;
po pajininkai. Dabar, kol dar skaitymo reikalu, o kada žmonės
dienraščiui gyvuoti jis mato ta “kuriingas”, anot mūsų kalbos Gerbiamasis Tamsta!
skyrė lietuvius, bet nurodžiau,
parsisiųsdinimui įvairių lietuviš
me, kad dienraštis galėtų daug žinovų, esąs tikrai lietuviškas
Kilęs tarp .Amerikos lietuvių jokios draugijos Lietuvoje nėra supras skaitymo reikalą,* tada ir kiek girdėjau ir mačiau, jog pa
kų ir svetimų, sulyg reikalo /periprigelbėti mūsų pramoninkams, žodis. “Iš juoko — esu — išve sumanymas, apie kurį Tamsta ir nežinoma, kokios bus gvarap-1 dienraščiai skaitytojus ras. Kiek- prastoji minia tą mažai atsky
jodiškųjų raštų skaityklom — ir
pranešdamas kasdieninį pramo- dama, jog lietuviai dėlto savo rašai, — yra labai svarbus ir cijos, kad įdėtieji piningai nežus, * viena parduota kninga taiso ge- rė. Man rodosi, jog svarbiau
apskritai pridengimui visokių iš
nijos kursų. Sako:
valdonus pavadinę “kunigais”, gali būtį pelningas. Tiktai rei Amerikos lietuviai nieko tame resnį kelią ir laikraščių skaity- siu pasigąrsinimu yra pasigarsilaidų, kurie tik L. M-klos kul
’t.---- 1 to *mui, ir todėl nevertėtų “Drau
kad
jie visuomet būna kūningi, kia kapitolo ir žmonių, norinčių J dalyke veikti negali. Tegul
nimas prieš minią, ne prieš val
tūriniame darbe pasidaro.,
dėl Europos lietuviai padaro pra gui” bailintis kningų prasiplati
. “Ir dienraštis labai ir la tai yra, riębųs"....
veikti.
dininkus, kurie ir be to labai ge
džių, įkuria tokių draugovę atsa nimo.
, rai lietuvius žino. Ar gali' nors
bai prisidėtų prie pakėlimo “V. Liet.” rekacijos čia suORGANIZACIJA.
Amerikiečių
bendrovė
ne kančiais pamatais, o be abejonės
V. V. Rutkauskas “Lietuvos” vienas išteisinti parodos, rengė
pramonės. Daugumas ažuot klysta. Nei vienas dabartinių galės pirkti ir parceliuoti že
§13. Pildomuoju draugijos or
piningus laikyti bankose, už kalbos žinovų žodį kuriingas ne mės Lietuvoje. 1) Rusų įstatai Amerikos lietuviai jų rems.
No. 29 apie .dienraštį pasakė pa jus, kurie neparupino reikalin
ganu yra jos Valdyba, renkama
siimtų pramone, kur savo sako esant tikrai
vieniems metams ir susidedanti
lietuvišku. neleidžia mūsų krašte pirkti že
(Teperspaudžia ar pamini ši našiai “Draugui”. Jis sako, kad gų parašų, kokius visi Įriti tu
turteliui rastų šimteriopus Kuningų žiloj senovėj lietuviai
/ iš a) Pirmininko, b) Raštininkomę ne Rosijos pavaldiniams. 2) tas žinias kiti laikraščiai, ku ėmimas iš kalno prenumeratos rėjo? Kodėl parodos rengėjai
nuošimčius ir lengvesnį gy pasiskolino nuo gothų. Senobi
Iždininko, c). Kningininko ir d)
Akcijonierių bendrovei gali būti riuose buvo tiipęs p. J. Gabrio bus tai akcijonieriška korporaci dėl to nepasiteisina ir dar sa
vavimų, vieton dabartinės nis gothų žodis buvo kuni — gi leista pirkti žemė* nedaugiaus atsišaukimas “Tėvynė pavojuje”, ja, ir išleistojai, už svetimus pi ko, jog j>e nemato reikalo teidviejų Literatiškojo Komiteto
nuoskaudos, kurių ne vie- minė, rasė, kuning — giminės
200 “desetinų” (apie 400 mar be pamato kviečiąs Amerikos lie ningus, nesirūpins laikraštį page sinties? Ir už ką čia kaltinti
.nam prisieina karčiai apverk" vadovas; iš to paties žodžio yra
§ 14. Viršiausioji L. M-klos
gų). Beto akcijonierių bendrovė tuvius dėtųs j akcijinę bendro- rinti, bet bus, kaip Dievas duos. “Liet.” Rep., ar už .teisingą nu
. ti, prakišus per neišmany išsirutuloję dabartiniai: vokiškas
įstaiga yra jos. narių VisuotinaNorėčiau, kad p. Rutkauskas rodymą, kad lietuviai rengė pa
gali
būti
įsteigta
tiktai vę).
sai Susirinkimas.
mų daugelio metų sunkiai — koenig, šved. — konung, da
nurodytų
kiek yra laikraščių, ku rodą, bet užmiršo svarbiausią, d>leidžiant valdžiai. Bet kad val
§ 15. Visuotinąjį Susirinkimų
uždirbtus skatikus’’.....
rie neima prenumeratos iškalno? lyką, kokis juos butų tikrai pa
niškas — konge, anglišk. — king. džia ir leistų įsteigti tokių ben
sušaukia Valdyba sykį į metuc,
Man rodosi kad visi prenumeratą garsinęs. Kad paroda buvo—ge
drovę, tai kas per darbas jos bu
DIENRAŠČIO REIKALE. , į ima iškalno, o jai taip, tai ar
Tačiaus, skaitant šį pamata
pasibaigus paskaitų) sezonui, ne
rai, bet kad butų buvuši surpatų, jaigu ji galėtų pirkti tik 200
vimą, negali nekilti mintis, ar-gi
vėliau gegužės 15 dienos.
Ant mano straipsnio, dienraš tada, pagal p. Rutkausko nuo rašais — butų buvę dar genaus.
dešimtinių.
3)
Bendrovei-gi
ne
§ 16. Pakvietimą Visuotinan lietuviškam gyvenimui, nebėgan FILOZOFO NEBUVĖLIO
ant akcijų, bet komanditiniai ga čio reikale, tilpusio “Lietuvos” monę, tie laikraščiai yra skaity Kas gi tam priešingas ? \ Kad
GUDRYBĖS.
Susirinkiman Valdyba išsiunti čiam per daug greitu tempu, ne
rgi
N0.27, atsiliepė beveik visi laik tojų savasčia? Skaitytojas turi laikraščiai pagaįrsino ir .
Viskas, kas yra perdaug, yra lima bus pirkti žemę tik tuomet
nėja visiems nariams nevėliau pakanka sevaitinių pranešimų
tiesą
gauti
tiktai
vieną
kopiją
oagyrė
”
lietuvius
parOdininkuB,
raščiai,
pritardami
mano
suma

ši teisybė yra labai jai jos pilni nariai bus visi Rusi
dviejų sevaičių prieš jo atidary apie pramonijos stovį.... Tik — perdaug.
Taigi mano nymui, kad mėginant surasti tik laikraščio per tiek laiko, už kiek ‘ai gerai, bet [kad butų minia
dalykas tame, kad ir tų sevaiti- aiški. Vienok daugybė žmonių ir jos pavaldiniai.
mų.
nuomone, žemės pirkimą ir parda rų dienraščio parėmėjų skaitlių,* jo prenumerata užmokėta, bet načiusi ir ste jusis iš nežinb§ 17 Visuotinasai , Susirinki nių pranešimų mūsų laikraščiuo- jos negali sugrumuloti.
vimų parceliuojant jų galima di reikia gauti su kuponu ir $3.00 neturi jokios tiesos prie spaustu nų lietuvių, t
se neturime, Dėlko? Gal, viemas:
prenumeratos. Tik pritariantie- vės litarų, mašinų ar firmos ;eriaus. Ar g ai ne tiesa ? Ir
a) išklauso draugijos pirmi na, dėlto, kad mūsų žmonės dar Pas lietuvius dabar viešpatau- desnėse ribose įtaisyti tik štai jie laikraščiai pataria, kad, ne ■Toliau p. Rutkauskas sako odėl prieš ką a protestuoti ir
kokiu budu: jaigu Jusidarytų
ninko prenešimo apie L. M-klos nelabai daboja j tokius dalykus, ja “mokslo” gadynė,
Ir pas komandintinė draugija, rusiškai įvykus dienraščiui, prenumerata "Dienraštį turėtų įkurti savo pi
rikaišioti v
us melus? I
veiklumą prabėgusiais metais;
kita-gi, kad tarpe mūsų nėra fi kvailiausių agitatorių ant galo
. .. j II
ningais,
o
visi
pažangesni
lietu

butų
p
grųžinama
piningais,
ne
pasiteismųno.
b) nuskiria revizijos komisijų nansinių žinovų. Tokius-gi ži liežuvio “mokslas” šoka “sukti- vadinama “tovariščestvo na vieviai jį rems”.
rie”, kuri įtaisoma be valdžios lei- kningoms.
riežastįs verčia
peržiūrėjimui draugijos turto;
novus gamina ne laikraščiai, bet nį” ar “klumpakojį"...
* Kad visi pažangesni lietuvia
dimo.
Joje
gali
būti
vienas,
ar

Rašant
minėtų
straipsnį
aš
tu

c) perkrato Valdybos ir Ko speciaiinės mokyklos ir biržos.
ba daugiaus “draugts”.|Tos ypa- rėjau tų atmintyje, kad neįvy jį rems, yra tai tuščias prižadėji
misijų veikimus;
Ar Iras pas mus sevaitiniai, ar
Senovėje prakilniems poetams tos, kurios skaiOsis* draugais kus dienraščiui ir grąžinant pi mas, ant nieko neparemtas ii
d) peržiūri ir patvirtina drau kasdieniniai laikraščiai, mes savo
niekuom negvarantuotas, ir klau
gijos inplaukų ir išlaidų? apy pramonijos nepakelsime, kol ne dėdavo ant galvos laurų •vaini privalo turėti teiseę pirkti žemę ningus, pasidarys daug darbo ir
simas;
kiek tų pažangesniųjų
kus.
Dabar-gi
yra
skaitoma
pra

Lietuvoje. Toji draugija turi su lėšų, taip gi bus lėšos ir priimi
skaitą už prabėgusiuosius me turėsime jos žinovų.
lietuvių
y*a ant kurių prižadų
kilniais
tie,
kurie
ant
galvos
ar
sidėti iš tokių žrfaonių,1 kuriems nėjant piningus; prie vedimo
tus ;
J
Jaigū būtų prasmė dienraščiui į galvų prisikrauna tyronų, val
butų
galima
remtis? ,
visuomenė
užsitikėtų
ir
duotų
sa

kningų, atsakinėjimo laiškų ir tt.
e) perenka draugijos Valdybų gyvuoti, tai tik naujesnių žinių
donų,
ponų,
bombų,
kirvių,
kū

Įkūrimas
dienraščio
ims ma
vo
kapitalus
apyvartai.
AugšAbelnai Imant lėšos bus mažiau
sekantiems metams;
dėlei. Bet ir čia klausimas, ko jų, lopetų ir kitų galų.
Jo
operacija
žiausiai
$20.000.
čiaus
pavadintoje
draugijoje
esti
siai 15c. nuo prenumeratoriaus.
f) nubraižo Liaudies Moky kias mes galime turėti naujes
dienos.
Kad
ims
apie
$160
ant
dar
pajininkai,
rusiškai
vadina

Jaigu
atitrauksi
po
15
cen
klos darbų projektų sekantiems nes žinias. Žinios iš Lietuvos
pažangesnieji
sužinoti
kaip
tie
mi
“
vkladčiki
”
.
Sitų
jų
nei
skait

Bloga,
jaigu
kas
perdaug
tų
grųžinant
piningus,
tai
metams.
turi
daug naujesnės negalės būti.
§ 18. Visuotinojo Susirinkimo Naujos žinios politikinės — ma ambicijos, bet dar blogiaus, jai- lius, nei suma įnešamų piningų prenumeratoriai protestuos, Pri- lietuviai dienraštį rems, reikia
mažiausiai 3 mėnesių, Įrengineapribota. Tokiu budu ištiki siimti
redakcijai
gu kas jų visai pameta.
tas
nutarimai atliekama slaptu bal žai kam apeina.
mi ir turintieji turto gvarancijų šas ant savęs, tai už 5-000 pre- mas $20.000, trijų mėnesių ope
savimu.
Dauguma mūsų skaitytojų te§ 19. Visuotinojo Susirinkimo įdomauja visokiais atsitikimais, Negerai, jaigu kvailas žmo žmonės galėtų sutraukti daug ka numeratorių redakcija turėtų pa- racija $14400. Sykiu iškaščiai
posėdžiai tiesoti, /dalyvaujant nelaimėmis, gaisrais ir tt. Taigi gus yra tikybinis fanatikas, bet pitalo, turėti savo tarnystėje rei nešti $750 nuostolio. Todėl tai bus $34-400Labat malonėčiau, kad p. Rut
, juose vienam trečdaliui visų Dr- ir dienraštis pakakintų mūsų dar negeriau, jaigu jis, pasilik kalingus specijalistus: agrono aš ir patariau, kad už prisiųstų
kauskas
nurodytų tokį filantro
mus
ir
kitus,
pirkti
ir
pardavi

prenumeratų
būtų
grųžinama
-jos narių — išskiriant tarimui skaitytojus tik tąsyk, jaigu jis damas kvailas, į niekų neįtiki.
pą,
kurs
pasitikėdamas ant žo
nėti
dvarus
su
pelnu
san
ir
nau

$3.00
vertės
kningomis.
Tokiu
apie draugijos likvidacijų (§ 21). būtų kimšte prikimštas aprašy
§ 20. šie įstatai gali būti," su- mais visokių būtų ir nebūtų da , Nuolat tekartojamas “ai-ai-ai da visam kraštui. Dabar Lietu budu redakcijos lėšos užsideng džio pažangesniųjų lietuvių iš
voje žemė, sulyginant su kitoms tų, ir prenumeratoriai neprote mestų $34.400 ant išbandymo ar
’yg reikalo, Visuotinųjų Susi lykų. Bet ar taip jau būtinai to nieko neatsieksią.
dalimis, n e perbrangi, o su kiek- stuotų, nes bus prisiuntę pinin- jie jį rems ir ar dalaikys duota
ekimų taisomi ir papildomi., reikia ?
M®.
ii žodi.
A. OlUvkU.

Kol saule užtekės, rasa akis išes

Jis

lietuvių laikraščiu

Juozas

tvarkoje viską atlikdami. Iš rindų darė trikąmprus (tttrmas), 4š
keturkampius ir
antraip; keturkampiuose ir trikampiuose pri. šakyj stovėjo raiteliai ant gerų arklių, pui
(ŽALGIRIS).
•V: kiausiai apginkluoti. Tarpuose frikampių ir
keturkampių buvo lengvųjų raitelių būriai.
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams
Lenkų kariumenė stovėjo nuošaliai. Ka
je ir iš kur dažinojo, jog “Lietu
iv
1410
—
1910.
ralius, išjojęs ant kalnelio, parodė pasiunti
va“ atmetė atsišaukimą pp. Ma
P. D. Chantepie de la Saussa* ?
niams lietuvių armiją.
žeikos ir Evalto? Taipgi lai jis
V'
Teologijos profesor. Amsterdame,
Keli praeities ruožai.
Nors sunku tikrai pažymėti tikrą skaitlių
pasako, iš kur jis žino ir drįsta
dalyvavusiųjų kovoje ties Gruenvvaldu, gahgarsinti tokį melą, jog “Lie
girnas ir ginklų žvangėjimas, visos tautos ren < ma vienok išskartliuoti maž-daug jų skaitlių
tuvos” reporteris nebuvo 4
—— - — • . '
• j j"”l ' /
gėsi į mirtiną kovą, kuri visus turėjo išgelbėtit pagal vėluvas. Prie kiekvienos vėluvos buvo*
liepos parodoj, bet sėdėjo sau
sykį ant visados nuo didžiausio ir pavojin apie 200 raitelių ir 4 syk tiek pėstininkų, tai-l lapais skaitome nepavykusia. Klysta teip pat ir \Vcllhaukur užsidaręs, jog jis neturėjo
giausio priešo, nuožmaus vokiečio-kryžeivio.
sen, laikantis ganifus tiesiog krikščionimis: jie tuomi tai
parodos programo, jog nepaži
gi iš viso apie tūkstantį žmonių.
Klystų tas, kas manytų, kad buvo akli ir
nojo lietuvių, jog rašė tą, ką ne
Jaigu dalei stūmė, kad prie kiekvienos Vėlu ir skiriasi, kad jie ne krikščionys, ne žydai, ir ne magai,
kurtus tie, kuriems buvo rengiama ta kruvi vos buvo pilnas kareivių skaitlius, tai išviso apskritai nepriklauso nė prie jokio oficijalinio tikėjimo iš
girdėjo ir tt? Lai jis pasako,
noji puota. Nesigailėjo jie nei kalnų aukso, suvienytoje lietuvių ir lenkų armijoje būtų pažinimo, tik gvildena tikėjimiškus klausimus savo nuosavu
kodėl tokius melus tarp žmo
L. Tolstoi
nėį milžiniško triūso bei darbo, idant prideran nedaugiau 90.000 žmonių, o su visais tais, ku supratimu, idant, antgalo, prisidėti ar prie krikščionių arba
nių platina?
j
pagal paskiausios fotografijos. čiai prisitaisyti prie žygio, kuris dabarties vie
• ^ “Lietuvos” Reporteris.
rie buvo guolyje ir nedalyvavo kovoje, nedau prie islamą
no kardo kirtimu žadėjo jiems atidaryti pla giau 100.000 (šimto tūkstančių) kareivių.
•
Neturime stebėtis tam, kad Arabijoje Mahometo lai
Kiti prakilnesni žmonės sla čias duris į rytus, žadėjo pavesti jų valdžiai
Kaip buvo viršuj minėta didžiausioji ka kuose buvo toki žmonės; priešingai, jei męs paseksime tivų susivienyjimą geidžia matyti
SLAVŲ SUVAŽIAVIMAS IR įsikūrusį bendram kultūriniam naujas tautas ir šalis. Jų šaukliai skelbė šven riumenės dalis buvo medžių ir krūmų ūksmė kėjimišką tos gadynės vystymąsi, tai priešingas apsireiški
L. TOLSTOI’JO LAIŠKAS. darbui ir su dauguma tų atsto tąją karę Vokietijoj, Hanzos pylyse, prie An je, tiktai nedidelė lietuvių kariaunos dalis bu-, mas turės mums rodytis stebėtinu.
glijos ir Prancūzijos sostų, — žodžiu, visoje vo išsitiesusi ant tuščios lygumos. Kryžei^jai
Todėl mahometonai klysta, vadindami prieš Ma
Liepos mėnesyje įvyko slaviš vų, kurie dalyvavo minimam vakarų Europoje, kviesdami karžygius į didį buvo manę iš pradžių, kad tai visa priešų hometo laikų gadynę “nežinybės gadyne” (al-djahilijas),
kųjų tautų atstovų suvažiavimas suvažiavime, jie nenori turėt nie jį karą.
*
armija.
lyg kad tikro pažinimo Dievo tuomet dar niekur nebūtų
Sofijos mieste. Slaviškųjų tau ko bendro. Rosijos, Betari jos,
Rytų Europos dangus aptemo, žaibai ir
Jodinėjo
Vytautas
išsitiesusių
rindų
tar

Arabijoje
buvę. Priešingai, ten buvo1 tąsyk krikščionys,
tų susivienyjimo idėja, kilusi gan Čekijos kultnringoji žm^uų da griaustiniai pranašavo artimą audrą.,
pais, iš galo į galą, peržiūrėdamas susirinda- žydai ir net musulmanai, turėjusie tokią pažintį; tiktai jie
senai, turėjo rūpėti ir šitam su lis suvažiavime nedalyvavo, bet,
vusius kareivius. Jau daug arklių, nualsinęs^ neaiškiai
Mahomteas,
sūnūs,
gimėpainumas
Mdkkoje sutinka
570 m.
suprato, Abdallacho
kaip toli šitas
Dievo
važiavimui. Ne vienas mažes tai, anot rusų laikraščio “Rieė*,
IV.
apmainė
Vytautas, jau keliatą kartų apjojo su
Jis senu
buvo papročiu
iš Gašimoirgiminės,
priklausiusios
prie koreišitų,
bet
nepažino
dar
tos
nuoseklios
monotejynekliudo
slaviškąja!
inteligentijai
niųjų tautų atstovų ir turėjo omePRIEŠ KOVĄ.
visas rindas; nekantravo, kareiviai laukdami bės,
jo tėvai
toli
nebuvo
iš pačiųpranašo
garsiausių.
Jo n)otina Aminą,
kuri
buvo
mekkiškojo
sutverta.
suprasti
viens
kitą
ištolo
be
tų
menyje tautų brolybę, manė apie
Suvienytos lietuvių ir lenkų kariumenės j įsakymo šokti ant priešų, o Jagaila vis dar
sunaus gimimo, gyveno gana sunkiai.
bendrą kulturinį darbą. Tačiaus oficijalinių suvažiavimų, besi perėjo Prūsų sieną, traukė stačiai prieš Ma meldėsi klausydamas mišių, užpakalyje išsitie likusi našlė,47.pirma
/MAHOMETO
GYV ENIMAS.
Bet
apie
pirmuosius
Mahometo gyvenimo
metus žinoma yra
stengiančių
restauruoti
senąjį
Rosijos atstovai, kurių svarbiau
rienburgo, kryžeivių sostapylę.
susias armijos.
raitai.
Ibu-Gifam, tizn Magometa, vertimai O.
labai
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nors
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kiek
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VeOIo
(19S4);
J.
VeRhaneen,
Muhomined
tu
Medina
(pagal Vadfki,dirbo,
Kitab
panslaviškąjį
nacionalizmą.
si buvo Bobrinskis ir Gučkovas,
Apygarda, kurioj stovėjo lietuvių ir lenkų
Kryžeiviai, matydami išsitiesusią pakalnėj aJ-Maghozl
1W). papildymui
Tepadės raiėjo
Skiezen budu
vnd Vorar'^rtm
IV (IMS);
šitos
spragos
ir
tokiu
šitam
tikslui
susi
pakreipė suvažiavimą į visai ki
armija, buvo apaugusi giria ir krūmais; prie priešais juos lietuvių armiją, džiaugėsi, kad Ganje, La via de Mahomet ete (1732); G. Veli, Mohammed der Prophet
rinko
nemaža
pasakojimų,
maž-daug
poetiškai
pamargintų.
(1843).;
Wm.
Molr
ZVe
of
Mahomet
(4
tom.
1858
—
18«1);
Sprenger;
Daa
DRAUGUI.
tą pusę; jie spyrė į tai, kad sla
šais juos išsiskeidė platus laukas mylios didu jie, būdami ant kaino, galės lengviau, įsibėgė rebm tmd &ie Lehre dee Mehtrmmed (3 tom.. 1«C9) ; L. Krel, Dm Leben
Tolygus
veikalai
ir
po
šiai
dienai
gana
tankiai
skaitomi
vų vienyjimos privalo turėt po
mo, viduryj to lauko ant augštumos gulėjo ję nuo kalno, sutremti priešus ir matydami tik dėt Mohammed (1884); G. Grimme. Mohammed (!*«. 1895). Trumpas
Pagal Cezarų Flaischlen.
rvtuose Mahometo
gimimo
dienoje
(Maulid-an-nebi),
ir
litiškus tikslus, kad vienyjimos
lidijimas pas
Moeldeke,
Dat Leben
Mo
mede (1863).
sodžiai Gruenwaldas ir Tanenbergas, pusė my tai dalį armijos, išsikišusią iš girios, manė, kad popuMarifikas
Kaipo
indiškojo
musulmano
veikalas,
įdomu:
8yed
Ali, kitą,
A crttical
nors
turiniu
abelnai
imant
jie
visi
panėši
į
viens
bet
privalo būt po Rosijos globa,
“Dėk ausį prie žemės lios viens nuo kito atstu. Augštumos apačioj tai yra visos priešų jiegos. Išanksto jau kry enmination oj the life and teachtngt of Mohammed (1^73). Be to yra
buęųvisadidelė
klaida išnuosekliai
mus pusės
matyti
Rosijos galybės pakėlimui. Prie
dar
eilė maža-daug
iėdėtų šitame
Mahometosupuolime
mjograruų encykloGruenwaldo arba Gruenfeldo, tai yra Žalgirio, žeiviai džiaugėsi lengvai apgalėsią priešą.
Ir klausyk!....
pedfikojo
ir
istoriškojo
pobūdžio
veikaluose,
iš
kurių
geresni
už kitus:
istoriškos
tikrybės
priparodymą.
Tarytum
tikru
yra
tas,
to suvažiavime dalyvavo daugy
žaliavo gražios pievos ir dinos; nuo Tanen-1
-Ir ištiesų, kryžeiviai buvo surinkę po savo Komen de Perseval, Ketai tur l'hiatoire dėt Arabei ava n t Tlnlamirme,
ir tu girdėsi dūsių
bė žmonių su priešingiausiom
kad
nežiūrint
į
šeimynos
vargingumą,
kūdikis
aūgo
bergo atpenč tęsėsi tuščias tyrlaukis, tiktai vi 50 vėluvų didelę kareivišką jiegą, geriausią pendant l’epogue de Mahomet ete. (3 tom. 1847—1848). A. MueUer. pas
Der
dundėjimą toli,
Morgen
und Abendland
(Onkeno
istorijoje).turtingų Mekkos
«. pažiūrom, tarp kurių negalėjo
auklęin —
beduinę
Chalimą,
tuolaikiniu
labai toli, bet nuolat duryj jo žaliavo šeši dideli ąžuolai krūvoje. • kokią tik galėjo tuomet išstatyti Vakartį Eu Itlam
būt jokio sutikimo. Dėlto-gi su
Taigi lietuvių ir lenkų kariumenės užėmė ropa. Iš viso po kryžeivių vėluvomis buvo vaizbių įpročiu. Padava prikergia prie to, kad kartą ar
besiartinant artyn!”
važiavime buvo daugiau klykachangelas Gabrielius atvėrė pranašo kūną ir išėmė iš ten
pakoją tos augštumos, kuri iš vienos pusės apie 83.000 kareivių.
• vimų apie panslavizmo galybę
buvo apsemta Dombroso ežeru, iš kitos pusės
tBuvo tai viena iš didžiausių armijų, kokia šmotą sukepusio kraujo, tą piktybės dalį, kuri buvo jame
o labai maža pazityvinio darbo; Kažinkas dedas ore, miels drauge, Lulen ežeru.
matė anuo metu Vakarų Europa. Buvo ten Aišku, kad šitas pasakojimas išėjo iš klaidingai suprastos
suvažiavimas patapo tik žaislu, kažinkas dedas ore!
Buvo manyta palikti čionai trumpą^patfsioi garsiausi Europos karžygiai, atėję kryžei Korano eilutės: — “ar ne męs atvėrėme tau krutinę?” —>
Ar girdėjai —• tarp senų ąžuolų, 1 valandą, kol jagaila neišklausys mišių: Kuo
ne kuo kitu.
viams talkon iš Anglijos, Prancūzijos, Vokie (eil. 94, 1).
Permatydarni tai, suvažiavi- naktį, vėtra kaukė ir laužė jų met kariumenė taisė guolį, o Jagaila klausė tijos ir kitų šalių. Buvo ten karžygiai veik iš
Mahometo motina tuojaus pasimirė ir po jos mirčiai
šukas; mišių šėtroje, pastatytoje ant kalnelio ties
me visai nedalyvavo lenkai; nevisų Europos šalių. “Baltosios skraistės” jis, tūlą laiką išbuvęs pas saro astuonių dešimtų metų seną t
dalyvavo daugelis garbingų ar ir langenyčias daužė ir beldė,
Lubeno ežeru, sargyba pranešė, jog pamačtįsi 1 (kryžeiviai) buvo tiktai šeimyninkais ir va tėvuką, perėjo augintis pas savo dėdę Abu-Talibą. Tas
garsingų vyrų, kurie buvo kvie ir kamine staugė!
ateinant nuo Gruenvvaldo pusės kryžeivių bū dais; buvo jų ties Žalgiriu nedaugiau 700. buvo ir neturtingas žmogus, todėl nėra nieko stebėtino pa
sti suvažiaviman: L. Tolstoi, H. Ar matei, koks šiandieną buvo rį. Netrukus ties Gruenwaldu pasirodė yjsa Ant jų baltų skraisčių juodavo kryžiai. Virš sakojimuose apie tai, jog Mahometas jaunystėje dirbo
rytas, kryžeivių armija. Sušaukta buvo ant greitųjų kariumenės plevėsavo vėluvos su,dideliais kry
Sienkiewicz, Dmowski, Kora
prastą darbą ir, kaipo valdus darbininkas, ėjo su vaižbišlewski, Miliukov, Maklakov, kaip kraujas raudonas, liepsnoms kariškoji taryba, kuri nusprendė, kad jietuyių žiais per vidurį.
komis kirbinėmis (karavanais). Sakoma, jog šiteip be
apkaišytas?! ir lenkų kariumenės pozicija yra gera; kariuMassarik ir kitu
Prieš pačią kovą lietuvių ir lenkų armiją keliaudamas Syrijon, Mahometas susidurdavo su krikščio
Kažinkas dedas ore, miels menė stovėjo priedangoj girių ir krūmų iš de
L. Tolstoi, neatvažiuodamas
apleido vienas būris čekų samdininkų ir per nimis ir žydais ir jog vienas dievobaiminga^ pusčiuoHs, var
suvažiaviman, parašė laišką, ku
šinės ir kaires turėję ežerus kurie neleido ka- ėjo
1
į kryžeivių pusę. Samdininkų vadas, atėjęs du Bachira pripažino jį pranašu. Mums regisi, kad tokius
Kažinkas dedas orei
riame išreiškia savo pažiūras į
riumenę apsupti priešams. Kilus kovai, leng- pas
>
mistrą Ulryk’ą, pasakė, atnešąs jam pagal pasakojimus geriausiai bus atidėjus į šalį; tikra yra vien
panslavizmą.
viau būtų gintis girių ir krūmų priedangoje.
bon 300 kardų. Ulryk’as ant to jam atsiliepęs: tas, kad jaunasai Mahometas atkreipė į save atidžią vienos
Kariškoji lietuvių ir lenkų taryba nutarė “aš ne Kristus, nereik man Judošiaus!” Su
“Nėra abejonės — rašo Tol Tai savotiškas' laikas, miels
e
' I ’ » fe
neužpuldinėti
ant kryžeivių, bet laukti ramiai gėdinti samdininkai sugrįžo atgal.
stoi, — kad susivienyj ę žmonės
drauge,
nybėn ir,: ariat-'
jų užpuolimo.
Labjausiai kryžeiviai troško kovos, bet ji
galingesni už nesuvienytus. Šei savotiškas laikas!
_
_ __anymas, jog to
Tuom tarpu dievotasai karalius nuėjo klau- 1negalima buvo tol, kol lietuviai liko girių ūks kio nelygaus susijungimo jauno 24 metų j vyro su 40 metą
myna tvirtesnė už pavienį žmo Viskas pasiučiau bėga priekin^,
gų. Plėšikų gauja tvirtesnė už viskas su senove eina lenktyn! syti antrų mišių, o Vytautas, vyriausias lietu mėje. Kryžeiviai nepratę buvo kovoti vietose našle priežasčia buvo .žemi motyvai, netinka, matant pri
'
ir medžiais apaugusiose, nes vy derantį poros sugyvenimą. Mahometas likosi ištikimu savo
atskirą vieną plėšiką. Bendrija Senovės takais jau niekas neeis vių ir lenkų vadas, ėmė rinduoti kariumenę ir* nelygiose
1riausias raitelių ginklas buvo raguotinė, su pačiai iki jos myriui ir su dėkinga meile minėjo ją visą sa
tvirtesnė už pavienes žmogystes. jau niekas neeisHki jiegos leis.... rengti ją į karę.
Patriotizmu suvienyta viešpati Daug ką kalba kiek\ ienas,
Lenkus Vytautas pastatė ant kairiojo spar kuria galima buvo kovoti raitu esant, o tam vo gyvenimą. Bet pasiekęs dabar įžymkus padėjimo vi
ja stipresnė už nesuvienytas tau būti gudriausias nori kiekvie no, lietuvius-gi ant dešiniojo. Vyriausia (po 1reikalingas lygus ruimas. Užtatai kryžeiviai suomenėje, Mahometas nesijautė dvasiškai patenkintu ir.
tas. Bet. dalykas tame, kad iš
nai .... Vytauto) vadovystė ant lenkų buvo pavesta negalėjo užpulti ant lietuvių ir lenkų armijos, vienas sau, pradėjo gvildenti tikėjimiškus klapsimus. Kas
žmonių Susivienyjimo, kurs yra Vienas viliasi vieno, o kitas kit Zyndramui, ant lietuvių-gi Goštautui ir Žo- pagiryj stovinčios.
privedė jį prie to, kas sužadino jame tokjų gvildenimų no- Negana to, kryžeiviams labai kenkė vidu
tvirtesnis už nesuvienytus žmo
ko, devaičiui, totorių vadu buvo Chanas Saladira, to męs nežinome. Rods padava primena kaikurių ga
nes, išplaukia silpnesnių išnau bet ko, tai nei vienas nežino.
nas. Abidvi armijos dali susidėjo iš mažesnių dienio saulės karštis, kuris daug jautresnis uifų vardus ir terp jų Zaido ibn Amro, kuris vėliau pats
dojimas ir silpnesniejie vienyjas,
Tai savotiškas laikas, miels skyrių — vėluvų. Lietuvių armija buvo su ant kalvų, kur stovėjo kryžeiviai, negu ap- priėmė islamą; teipogi Korane (pusi. 16, ,105 ir 25,sa
idant iš pradžių apsigint nuo iš
drauge, taisyta (senuoju papročiu) į trikampius, pri- augusioj medžiais žemumoj, kur stovėjo lie koma, jog Mahometas turėjęs kokius ten mokytojus, bet
naudojimo, o paskui ir patiems
šakyj, trikampio smaigalyj, stovėjo tvirčiausi tuvių ir lenkų kariumenė, o prie to prisidėjo
savotiškas laikas....
turtingos ir kiltos našlės vaizbės jo tolymos giminietės \ar- kas jie toki bū
jį daryt. Suprantama, kad sla
ir drąsiausi karžygiai, vadinami priešvėiuvi- dar pailsimas nuo žygio,'' padaryto tą dieną du Chadidžia. Ji pasiėmė jį pas- save
patys vos tegali pasakyti jųf
vų tautos, jausdamos ant savęs
niais, nes paskui juos buvo nešama vėluva; sunkiuose geležies šarvuose. Kryžeiviai ne
galima,
nors ir nėra tikra,- jog
rmt
į
tėvo
nenorą,
išėjo
už
jo
už
vyro.
Austrijos, Rosijos, Vokietijos, Kurlink tai viskas nueis, miels sienos trikampio buvo apstatytos tvirtais ka galėjo nei pasilsėti, nusiėmę šarvus, nes kiek 4 •
«
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mą
su
tais
asmenimis
pirma
savo
pradęjimo
pamoksliniuTurkijos viešpatijų susivienyji
drauge, reiviais, geriausiai apginkluotais ir ant didelių vienoj valandoj galima buvo tikėties lietuvių
kauti.
Kaip ten buvo
nebūk,
sykįmotyvai,
— Mahometui
tuomet buve
našle priežasčia
.žemi
r
mo blogybę, trokšta pasipriešint ir kokiu būdu?
tvirtų arklių; trikampio viduryj ’buvo karei ir lenkų užpuolimo.
jau
40
metų,
—
jam
savo
įpročiu
ant
kalno
Chira urve
derantį
poros
sugyvenimą.
Mahometas
Tokiom apystovom esant, pradėjo tartis
tai blogybei, susidėt į savo susi- Ar gera bus pąskui ar bloga?_ viai prasčiau apginkluoti..
atsidavus
prakilnioms
mąstims,
pas
jį
atėjo
dieviškasis
pri
vienyjimą, vienok šis naujas su- Viską gali padaryt jaunieji....
Visa lietuvių ir lenkų kariumenė buvo iš kryžeivių vyriausybė,, pirmininkaujant Di sakymas ir jis išgirdo žodžius: “Skaityk” (arba “Skelbk”).
sivienyjimas, jaigu tik jis įvyk Taip, jaunieji savo jaunumo tiesta trijose neišpasakytai ilgose eilėse. Pirli džiamjam Maršalkai Fridrikui WallenroduL
Šitas apsireiškimas, buvęs turbut pirmutiniu sulyg laiko, iš
tų, būtinai veiks taip pat, ne tik
vieku, moji eilė paprastai buvo vadinama prišakine, Tarės, kaip čia pradėjus kovą, kaip išviliojus
dėtas
Korane (pusi. 96) sekančiais žodžiais: “Skelbk var
kovodamas prieš kitus susivie- jaunumo vieku, dvasia ir jausmu 1 antroji ir trečioji kariškomis. Tarpu tų trijų priešus iš girios į lygumą. Du senu prityrudan
Viešpaties
tavo, sutverusio žmogų iš sukepusio krauje
[j
siu
karžygių,
gerai
pažįstančiu
senovės
karės
nyjimus, bet ir prislėgdamas bei ir kuomet jie be baimės, žvilgiu rindų pasidarė dvi gatvi, kuriomis jodinėjo iš
šmoto;
skelbk,
nes
duosnus ir mielaširdingas Viešpats tavo.,
išnaudodamas ’ silpnesnius susistamantriu vieno galo į kitą vyriausias karvedys Vytauj, papročius, patarė, jog, nenorintar bijant priešui
mokinąs
plunksna,
mokinąs žmogų to, ko jis pirma nežino
išeiti į kovą, paprasta yra siųsti jam du nuogu
vienyjimus ir atskiras žmogy apžvelgs niekingus menkus da- tas, ruošdamas kariumenę į kovą.
jo
”
.
Dideliai
sujudintas
Mahometas sugryžo pas save
stes.”
j
l lytus,
Visa suvienyta lietuvių ir lenkų armija bu kardu, kaipo ženklą iššaukimo jo į kovą tuo-'
pačią
ir
nežiūrint
į
tai,
kad
ji ir jos brolėnas Varaka rami '
Sitais žodžiais Tolstoi visai kuomet smulkiems vaidams vie vo išsitiesusi ant vienos mylios ilgio, Antro jaus, po ko jau nepriderėjo priešui kovos ša
lintis.
no
jį,
prie
ko
paskutinysai
regimai pripažino jam prana
tos nebebus.... jo sparno, užimto lenkų, buvo 50 vėluvų, o
teisingai apibūdino daugumos
šišką
pašaukimą,
Mahometas
tūlą laiką buvo baimėje ii
Patiko tarybai tas sumanymas ir tuojaus
man rodos, viskas eis geryn, lietuvių 40 vėluvų. Ant lenkų vėluvų įvairaus
susivažiavusių slavistų paslėp
abejonėje,
ar
jis
kokiu
budu
nepateko
piktų dvasių, džinm;
buvo
nuspręsta
pasiųst
du
šaukliu
su
nuogais'
miels drauge, didumo ir spalvos buvo pažymėtas baltas ere
tus norus. Kad Rosijoūšjr jiems
kardais.
Čia-jau
buvo
nutarta
pasitraukti
ma

įtekmei.
Tokiame
dvasios
stovyje
apsireiškimai
išpradžiij,
man rodos, viskas eis geryn! lis. Ant to pat kairiojo lenkų sparto buvo dar
panašus slavistai trokšta slavų
žumą
atgal,
duodant
daugiau
ruimo
suspau

neatsikartojo,
bet
kaip
po
tūlo
laiko
jam
vėl
teko
išgirst
Menkutis.
susivienyjimo kitų tautų prislėketurios prūsų vėluvos (iš Prezmišlo, Lvovo,
stai
lietuvių
ir
lenkų
kariumenei.
Šaukliams
dangiškus
žodžius
(pusi.
74)
ir
apreiškimai
ėmė
atsikąrtoti
gimui, apie tai nėra abejonės.
Haličo ir Podoliaus). Beto buvo dar ten ke
buvo įsakyta apie visą tą pranešti priešui. vis tankiau, tai jis liovėsi abejoti ir tikrai įtikino sulyg
L. Tolstoi pripažysta tik to
lios samdininkų vėluvos iš čekų ir moravų.
kį tautų susivienyjimą, kurs
Dešinį sparną buvo užėmusi lietuviško Buvo tuojaus išskirtu du prakilniausiu šaukliu, savo pranašybės pašaukimo.
vienas
vengrų
karaliaus
Zigmanto,
kitas
ŠteKAIP
IŠRODO
GYVENIMAS.
Čion trumpai apšnekėsime visokius manymus apie pra
veiktų taip, kad jo privatiniai
ji kariumenė, čia plevėsavo 40 vėluvų įvairių
PESIMISTUI:
į reikalai nesipriešintų visos žmo
spalvų su lietuviškąja vyčia yyduryje. Iš 40 tino kuningaikščio. Kiekvienam buvo įduo našišką Mahometo dovaną. Mturo pažvalga, jog Mahome
nijos gerovei. “Vienybė — sa Išeik.
18 vėluvų buvo pristatyta įvairių Lietuvos sri tas nuogas kardas. .Abudu šaukliu nuvyko į tas, tikrai jiasidavė velnio pagundai, netinka moksliškai kri
ko Tolstoi — yra raktas pasi- Pavojinga.
čių, kaip antai Trakų, Vilniaus, Gardino, Ly lietuvių ir lenkų kariumenę, stovinčia pagiryj. tikai, žiūrint į jo dogmatišką uolumą. Teipgi neišlaiko,
Šaukliai, atvykę pas Vytautą ir Jagailą, kritikos nė manymas, jog Mahometas buvęs tiesiog apgavi-J
liuosavimui žmonių nuo pikto. Rūkyti uždrausta.
dos, Kauno ir tt, kitos buvo pristatytos ’pavžd-:
įteikė
nuogus kardus ir tarė:
Bet, kad 1 aktas atliktų savo už Įeiti negalima.7
ku, manymas, kuris jau vidurinių metašimčių gadynėj^ aiš-į^
dinių Vytauto kuningaikščių ir totorių. iJe- j
“
Atnešam
jums vardu didžiojo mistro, di
duotį, reikia, kad jis būtų įkištas Saugokis šunų.
tuvių turėta ties Guenvvaldu ir kanuolės.i
džiojo maršalkos ir visų kryžeivių šiuodu
iki galui, iki tai vietai, kur jis Vaikščioti po žolę nedaleista,
Abelnai turime pastebėti, jog visos paska
nuogu
kardu, kaipo pagalbą ir padrąsinimą į
atrakina, o ne lūžta pats arba Už vertybę neatsakome.
los apie Lietuvos armijos nereguliariškutaą ant
kovą,
kurią
šiandien turėsite atlikti. Leidžia
spyną laužo.”
nieko neremtos, antraip, historijoj randame
jums
kryžeiviai
išsiskirti kovai vietą, kur jus
L. Tolstoi, sutiktinai su savo
aiškius nurodymus, kad lietuvių armija buvo
patįs
panorėsite.
Negaišuokite užtatai ilgiau
OPTIMISTUI:
pažiūrom, sako, kad geriausias
t puikiai sutaisyta ir labai gerai išlavinta. Štai
ir
nesislapstykite
baimingai
giriose, nesišalin1
vienyjimas yra tas, kuris remia Prašome įeiti.
ką randame apie tai pas Narbutą*). “Idant pakite
nuo
kovos,
kurios
juk
vistiek neiš
- j- ‘
si religijiniu gyvenimu, bendru Pabandykite.
vengsite
”
.
visiems žmonėms. • L. Tolstoi Viskas uždyką.
♦) Narbūt “Dsieję N. L".
t
‘ Kuomet taip kalbėjo šaukliai, kryžeivių ar
tiki, kad tokiais pagrindais pir Įžanga dykai.
rodyti Zigmanto pasiuntiniui Gerzdorfui lie mija sujudo ir pradėjo traukties atgal, daryMaloniai
užkviečianu?.
miausia pradės vieny ties- slavų
tuvių armijos discipliną ir karišką gabumą — damą ruimą kovai ir tarytum ragindama lie
tautos, nors jis esąs persitikri Svetelius malonu matyti.
du vyriausi armijos karvedžiai. Goštautas ir tuvius ir lenkus prie užpuolimo. Jagaila at
nęs, kad šis slavų suvažiavimas Jaigu nepatiks, sugrąžiname |
Zodevaitis, — išvedę ant lygumos skaitlingas sakė pasiuntiniams savo ir Vytauto vardu: .>
ningus.
(“Life”).
jo nuomones pripažins netiku
lietuvių rindas. gerai apginkluotas, pradėjo da-į
“Pa^tfbos tej ieškau pas Dievą, o ne paZ
siomis ir jas atmes.
ryti įvairius kariškus bandymus, gražiai ir
(Toliaus bus). ]
kinti*. Jau jaigu ^Katalikas”
toks didelis teisingų žinių pla
tintojas, tai paklausia, iš kur jis
suskaitė šimtą lietuviškų ir an-
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raštininkus šitas magedijapalaikėje. Net
nymas turi tam tikrą populiariškunią; bet priešingai tam
kalba ta guodonė, kurią Mahometas pataikė įteikti savo
pobūdžiui, būtent apsiaučiantiems jį žmonėms, ir tvirtybė,
su kokia jis visą savo gyvenimą, išsįstatydamas persekioimams ir pavojams, laikėsi savo pasiutinybės, nepaisydamas
; ant jos pasisekimo; antgalo butų dvasios prieštaringumu,
jei tiek gyvastinės energijos ir protiško vieko butų iššauk
ta apgavybės. Tokiu budu męs negalime abejoti apie tei
singumą Mahometo persitikrinimų. Ne ką daug geresni už
privestą apgavybės teoriją, pasistengimai išaiškinti Maho
meto apraiškas patologiško pobūdžio apsireiškimais. Padava reiškiai rodo į tai, jog prie pirmosios ir tūlų vėlesnių
apraiškų Mahometas rodė nerviškos sistemos karščiavimo
ženklus ir turėjo priepuolius. Teipgi nėra jokios abejonės,
kad jis prieto matė ir girdėjo dalykus, neatjaučiamus objektyViškame reališkame sviete, bet kurie jam rodėsi kaipir
objektyviškais, kitaip sakant, kad jis turėjo regėjimus, ha
liucinacijas ir tolygius apsireiškimus, kaip męs juos nepa* vadintume. Pasiremdamas visa kuo* tuo, \reil išvedė, jog
Mohometas buvo epileptiku, prieš ką su teisybe galima
pasipriešinti, jog epileptikai nepamena savo priepuolių ir
to, kas su jais tąsyk dedasi. Sprenger visaip stengiasi pa
rodyti, jog Mahometas buvo histerikas ir, kadangi histerija visai sunaikina žmogų ant kimo ir dvasios, tai jis pra
našą paveiksimo nusenusiu, sugriuvusiu, sunykusiu. Bet
šitas tvirtinimas visai nėra istorijos patikrinamas. Nuosai
kus įsitikėjimas į save ir vienumas visos Mahometo esy
bės nė kartą nesukliudyta ir dabar reiškiai pasirodo mums
Korane, kurio silpnos pusės nurodo mums į protą neapsipažinusį su logišku protavimu, o ne į psichišką sugriuvimą
(A. Mueller).
Ir teip, jeigu visos paminėtos teorijos pasirodo netin
kamomis, tai liekasi Mahometą pripažinti tikru pranašu.
Tikėjimas į tai, kad jis ne sava valia ėmėsi skelbti, bet bu
vo tam pašauktas jo dangiškojo Valdovo, ne tik tapo išeiti
niu jo veiklybės tašku, bet ir ant visuomet pasiliko jame kai
po persitikrinimas teip nepajudintas, jog jis nė kartą ne
paabejojo apie tai. Bet šitas tikėjimas nė kartą neužkenkė
jam naudotis* didžiausia nuoregybe bei aštriausiu dipliomatišku apskaitymu kaipogi ir mažesniais budais savo idė~ alo įvykdinimui. Tokiu budu jo negalima pavadinti nė ap
gaviku nė bepročiu. Ar jis stovi doriškoje atnašoje ant to
kios augštumos, kokios męs, eidami nuo paimtos mąsties,
skaitome sau tiesą nuo pranašo reikalauti, tai yra kitas
dalykas. Prie šito klausimo męs sugryšime- musų trum
pos biografijos pabaigoje.
i
Į
Įsitikinęs į savo pašaukimą, Mahometas leidosi pamokslininkauti atvirai. Kuomet tikrai tas buvo, nėra ge
rai žinoma. Sutinkamai su arabų suopročiais jis pirmiau_ šiai ėmėsi versti savo šeimyną ir kaip jo pati, dukterys, po
sūniai Ali ir Zaid ir draugas Abu-Belo* jo mokslą priėmė,
tąsyk jis pasiųlė jį ir kitiems Gašimitams. Bet čion jis turė
jo mažą pasisekimą. Jo dėdė ir globėjas Abu-Talib, žino
tą, veltui stengėsi pertikrinti jį atsisakyti ginęs Mahome•
tą, veltui stengėsi pertikrinti jį atsisakyti nuo savo pamokslininkybės; antras dėdė Abu Lachab su koliojimais
atmetė jo pasiųlinimus. Prie tokių aplinkybių tikinčių
sakitlius augo labai pamaži ir dauginosi vieninteliai ačiū
vergų ir be intekmės žmonių prisidėjiinui7~trip-kad pralei
dus gana didelį laiko tarpą, atverstųjų skaitlius vos tepasiekė 43. • Prieš vergų perėjimą į naują tikėjimą jų savi
ninkai pasiskubino panaudoti aštrias priemones, nuo kurių
išsigelbėjo tik tie, kurie buvo išpirkti laisvėn gana pasitu
rinčio Abu-Bekro; kitiems Mahometas nenorams turėjo
. leisti atvirai nuo jo ir jo mokslo atsisakyti, idant jie galėtų
būti bent slaptais jo pasekėjais.
V ienok Mahometas nežudė vilties ir dar su didesne
energija stengėsi gauti pasekėjus už savo šeimynos ribų.
Be nuoalsio jis skelbė Allacho didybe ir galybę, dėdamas
priedermėn visiems žmonėms islamą, tariant, pilniausią at
sidavimą ir visišką prigulmingumą Allachui. Šu atsiverti
mu negalima laukti, kalbėdavo jis, nes tuojaus ateisiąs Alla
cho teismas, ir koksai teismas! “Už tiesą, išsipildys tąsyk
tavo Viešpaties bausmė ir niekas nevalios jos suturėti.
Dangus tą dieną ąudrebės ir kalnai išsijudins iš savo vietŲ- Vargas tąsyk netikiams”.... ir tt (Sura 52). Kuogyviausiais, kuoveizdžiausiais dažais vienval piešė jis tos
baisios dienos baisybes, pragaro kančias, netikiu laukian
čias ir rojišką laimę, paskirtą musulmonams. Butų netei
singa su Sprengeru žiurėjus į šituos paveikslus tik kaipo
i "bauginamą įrankį” ir nemačius juose nuoširdaus persitikrinimo išraiškos ir rupesties savo vienalaikijų laime.
, Teip pat mažai pamato turi Grimmo manymas, jog moki
nimas apie visasvietinį teismą buvo Mahometo pritaikytas
kaipo akinantis dvasiškas būdas, kuriuomi jis norėjo laimėti
pasekmę savo socialistiskojo pobūdžio bandymui išeiti prieš
tplas ypatingai labai išsiplatinusias visuomeniškas savo lai
ko,, piktenybes,
ko
nes, sulyg
Grimmo manymo, — manymo vi
• 11 •
...
siškai klaidingo, — toksai buvęs pirmapradinis islamo potndis.
budis.
Bet teismo diena, kurios atėjimo, sprendžiant iš tūlų
Korano vietų, Mahometas laukė išpradžių greitu laiku, vis
teatėjo ir Mekkos gyventojai dar labiaus ėmė pranašą’ pa
juokti. Jie reikalavo nuo jo stebuklų įsitikinimui į jo die
dišką pasiuntinybę, ant ko jis atsakydavo nurodydamas į
dieviškos galybės stebuklus gamtoje ir žmogaus sutvėrime
Kadangi jis savo prasergėjimus skelbė, kaip tas priimta bu
vo pas pranašus, matuotos prozos formoje, tai ir apie jį
ttiP rtUrėkį kaipo apie naują poetą, skelbėją ar paikšą.
(Sura 52. 29-30; 21, 5, 68-, 3-52). Jam gi raminant save tuomi, kad ir buvusieji pirma jo pranašai buvo pajuo
kiami ir net persekiojami savo vienalaikiu, žinoma tik savo
P0C1U nenaudai, nes neatmainomas Dievo žodis tuojaus išsipudydavo, ir tankiai jam panašias istorijas pasakojant
sutvirtinimui tikinčių ir pagrūmojimui priešininkams, jam
buvo užmetama, kad jis savo manomąsias apraiškas gauda-
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Ikišiolai Mekkos gyventojai priduodavo mąžą svarba
Mahometo mieriams, bet kaip 615 m. tūli pranašo šalini^
* A^ssini^ tai jie į šitą dalyką atsižiūrėjo
riįnciaus delei galimo nemalonaus susidūrimo su abissiniškuoju negu<»j. Mekkoje .dar neužmiršo apie tai, io" Ma
hometo gimimo metais pagardėn atėjo abissiniška kariuir * maža kb nesugriovė
KSabą. Txiel koreisitai ryžosi su Mahometu taikytis ir
jajn susitaiKant. norėjo, idant jis pripažintų Allacho duk
teris, jei ne dievėmis, tai bent galingomis dangiškomis esv(Tohau bus).

čių moka 28,50 franUi. ui 100
kilogramų miltų *mdka 60* fr.
Duona. Paryžiųj pabrango 5 centimaia kilogramas.

kantai e. Jos kulkos turi cilinRaportas T. M.
dcrib pavidalų, jos apteptos maglobėjų UI seimui.
sa,- kuri šaujant užsidega ir toMetinės
duoklės pribuvo
Mh budu ypač naktyj kulkos ke
uuo
11
iki
ni seimui $2.39245
l
$2.392^1.
lią galima matyti. Ar mėgini
|| Buddistų vienuolynas Euro V. Kudirkos raštų išlei- .
|Į Ant salos Kubos, mieste EI. mai gerai pasisekė, apimtai laikvoj, buvo atidengtas paminklas
poje. Atkeliavę iš Indijos trįs
dhnui .......................... 163^7.
Jagailai. Ant augšto granitinio Caney, provincijoj Santjago, su rūsčiuose žinių nėra.
buddistai, tarp jų vienas vokic- Už V. Kudirkos raštų appagrindo raitas Jagaila su nu kilo juodspalviai. Jų suvaldy
tys, o vienas holandas, ketina
darus .......... -............. . 4634J>
leistų kardu, apačioj stovi Vy mui išsiuntė kariumenę, kurie
H Laikraščiai praneša, ' buk įkurti Europoje (Šveicarijoje)
tautas, pasirėmęs ant kardo ir juoduosius nuvijo J kalnus. Bet maskoliškos valdžios šnipai su buddistų Vienuolyną ir platinti Už parduotas kningas T.
M. D.................................
žiuri į sugrumtą kryžeivį. Šitą valdžia laukia viąų juodųjų su krovė dabar- sau lizdą Belgijoc buddistų tikėjimą.
kilimo,
neišskiriant
kareivių.
Ant
paminklą darė didžiai talentin
sotapilyj Bruxelles; tūli šnipai
[| Plikųjų draugija. Vokieti Viso per metą nuo II iki
gas lietuvis dailininkas Vivulskis. Kubos gi daugiau yra juodųjų iš Paryžiaus, persikėlė į Belgiją.
negu
europiečių.
joj,
Berlyno mieste slaptoji po / III seimui .......... 34)51.16^
Buk ten yra pagarsėjęs žydas
Lėšas paminklui davė lenkas ar
licija
susekė slaptą
plikųjų Buvo ižde iki II seimui
Harting, o dabar prie jo prisidė
tistas Paderevskis. Atidengiant
M- D..........---.i.- $2.345.18,
U
Vengrijoj,
užgimusiuose
nuo
draugiją.
Tos
Braugijos
sąna
jo
Boleslav
Brodskyj.
paminklą. Paderevskis pasakė,
prakalbą, kurioj pabrėžė, kad pa debesų praplyšimo tvanuose ap Jis buvo užsirašęs studentu Lie- riai savo susirinkimuose vien tai
minklo idėja nesant neapykanta, linkinėse miesto Dees prigėrė 25 ge politechnikon, bet kaip pasi tedarė, kad grožėjosi plikais vy Visu labu abiejų metų $5396.34.
rodė, lekcijų -niekada nelankė, rų ir moterų kūnais. Įsigavusi
bet meilė. Miesto taryba įren- ypatos.
Išlaidos.
bet šnipinėjo tarp maskoliškųjų tokian susirinkiman policija tuo
gė Paderevakio pagarbinimą.
U Airijoj, mieste Belfast sude studentų.
jaus paliepė visiems ten buvu Mauderodei už V. Kudir
kos raštų spaudimą $2.270.85.
siems vyrams, moterims ir mer
| Jau buvo minėta "Lietuvo gė Kilvin kotelis. Sudegė trjs
J.
Gabriui iliustracijos ir
Kotelio
tarnai,
o
daug
svečių
ginoms
apsivilkti
ir
surašė
visų
. U Vokietijos valdžia persegsti
je”, kad Muenchene dailės pa
• kelionės lėšos
sunkiai
apdegė,
tame
skaitly

vardus.
Draugija
panaikinta.
žmones prieš siuntinėjančią pliarodoje artistas Fabianskis buvo
Ženkleliams ...
80.0a
išstatę paveikslą, parodantį, Ro je taipgi Chicagos presbiterijonų katus iš Londono “Oppenheimer Surašytieji turės stoti teisman.
Perkraustymas
kningų
pas
pastorius
Mc
Canghan
ir
jo
mo

Co.
”
*,
kuri
garsina
apie
milži

sijos kraugeringumą. Dabar šį
kningių .......... v....
2000.
ĮĮ Berlyne tūlas Rosijos išeivis
paveikslą bavariškoji valdžia jau teris.
niškus deimantų laikus, Afrikoje
Iždininko
kaucija ....*. IOOO.
Kalinovskis susirgo ir numirė
išmetė iš parodos, būk dėlto, kad
vokiškose
territorijose.
Vokie

f Austrijos konsulius Pittscholeros liga. Visus, kurie tik Algos senam raštininkui
neįžeisti Rosijos carą.
burge apreiškė, jog Austrijos tijos valdžia užtikrina, kad nei
A. Ramanauskui .......... ir.oa
buvo suėję Kalinovskį, suėmė į
valdžia uždraus arba bent apsun- tokios teritorijos Afrikoj nėra,
“
Tėvynei
” už apgarsinimą
choleros
baraką
apdabojimui.
|| Sako, kad Krokavos miesto kįs savo ūkėsams kelionę į va kaip nėra valdžiai žinoma nei
V.
Kudirkos
raštų .... 12.00.
prezidentas Leo ir magistratas karinę Pennsyl vania ir vakarinę Oppenheimero kompanija.
H Ispanijoj prasideda kova su A. Olševskiui už atspaus
nepriėmė į Gruenvvaldo apvaikš- Virginią, kadangi čia anglių ka
Vatikanu ir kuningija. Dipliodinimą laiškų ..........
H Dėl nuolatinių protestų ir matiški susinėsimai su popiežių
č jojimą Rosijos delegatų. Ne syklose darbininkai labai išnauIždininko
ir raštininko
statomų reikalavimų, Ispanijos pertraukti. KaUlikiškiųjie laik
priėmimo priežastįs esą politiš dojami.
smalkus išdavimai per
valdžia atšaukė savo pasiuntinį raščiai savo šalininkus šaukia
kos.
siuntimas piningų ir ki
prie
popiežiaus
ir
tokiu
budu
U Rugpjūčio 3 d. 1911 m. apkovon.
tos visos smulkmenos
Rosijoj numirė garsingas vaikščios 100 metų sukaktuves pertraukė su juom dipliomatišH
Nicaraguos
revoliucijonierių
baletmeisteris Marius Petipa.
Bleslaino uni- kus susinėsimus.
savo gyvenimo
generolą* Moncado sumušė pa- Viso išmokėta nuo II iki
versitetas. Jis perdirbtas į lais
III seimui
$3^227415.
jiegas
prezidento Hadru generolo
U Kadangi Amerikos užsienių
|Į Rosijos valdžia Rygoje įtai vą universitetą iš buvusio čia jė
Lara,
todėl
ir
laikįs
m
eis
tą
AcaPribuvimo
viso
buvo
per
sė apvaikščiojimą 200 metų su zuitų uhiversiteto ir protestoniš- minis te ris Knox< nesusinešęs su
metą...........q.........
$5-396.34viešpatystėms,
nori
kaktuvių Rygos prijungimo prie ko universiteto, perkelto iš Europos
Išmokėta
T.
M.
D.
guer
be
mūšio
miestą
apleido
ir
esančiai Afrikoj negrų respublk
Rosijos. Į Rygą buvo suvažia Frankfurto prie Odero.
kalvose viso .......... $322745.
kai Liberiai parūpinti paskolą jį užėmė revoliucijonieriai.
vę daugybė biurokratų, buvo at
1.500000
dol.,
Ui
Prancūzijos
važiavęs Stolypinas, daugybė
H Vokietijoj, Kaiser kalnuose,
Į Londone, gelumbių krautu Visas turtas T. M. D. iki
minsterių ir pats caras. Caro trenkė perkūnas į namus, kuriuo" valdžiai taurnaujanti laikraščiai
III seimui ................. $2.16889.
vėj
Williamso užgimė gaisras.
pasitiktų buvo suvaryti visi Lif- se buvo nuo lytaus pasislėpę 16 garsina, jog Prancūzija tik
Iš
šitų piningų yra nejudi
Krautuvė
buvo
pilna
žmonių,
to

tuomkart priUrs paskolai, jaigu
liandijos staršinoS.
turistų ir juos apsvaigino.
namo
geležinio kapitalo
dėl
ne
visi
galėjo
išsigelbėti;
su

paskoloj ant lygių tiesų daly
iki
II
seimui T. M. D.
degė
penkios
ypatos.
| Ch i nuošė valdžia uždraudė
U Vokietijoj pereitą sevaitę vaus Prancūzija, Anglija ir Vo
buvo
..........................
110.66.
besimokinantiems
svetimuose siautė audros su ledais ir vėtros, kietija, taigi Europos Uutos tu
Procento
pribuvo
per
pus

kraštuose c Kiniečiams vesti mo- kurios labai daug nuostolių pri rinčios Afrikdj svarbesnius ne
metį .............................. 2.2a
teres svetimtautes.
dirbo. Giricke išvartė medžius, gu Amerika reikalus. ,
Šį metą padėta peležinio
aplinkinėse Borinbergo išnaiki
kapitalo 10% .. /.... ' 167.0a
no
visus
apynius
1
ir
'vien
apy

|| Nicaraguos prezidentas MadH Dėl šalto ir lytingo oro užViso
nejudinamo turto $279^6.
riz atsišaukė į Vokietijos val niuose padarytus huostolius skai derėjimas kviečių Prancūzijoj
T.
M.
D. kasos globėjai: .. .«
šiemet menkas. Nuostolius ly
džią su pasiskundimu ant Jung to milijonais m
Petras Steponavičia,
u
tinių Valstijų šiaurinės Ameri i
tų iš šalnų padarytus skaito
‘ Vokietijoj, mieste Dori ant 400.000.000 dol.
Kviečių
kos, kurios kišasi į vidurinius
X LAUKIS,
Nicaraguos respublikos reikalus ni u nd najibankratino bankas. šiemet surinkta tik 312 milijo
bėjų likosi priimtas visais bai
ir tokiu budu sunkina suvaldy Skolos banko siekia 12.500000, nų bušelių, pernai gi 370 mili
sais.
mą revoliucijos; prašė užstoti už į o jo turtai tik 3.000.000. Taigi jonų bušelių.
T. M. D. m SEIMO PROTO
Vokietijos vienok kreditoriai negali atgauti nei ketKOLAS.
Nicaraguą.
KOMISIJOS RAPORTAS.
Į Angliškos valdybos Indijų
valdžia atsakė, jog į tuos daly virtos savo piningų dalies. Ban
kus kištiesi negali. Toki jau pa ko direktorius Ohm suimtas. valdžia laukia žmonių sukilimo Raportas T. M. D. iždininko.
Nuo pereito II seimo bu
Metinės duoklės pribuvo
siskundimai išskusti: Prancūzi Bankas turėjo fifijas 20 pramo- Tibete.
vo kasoje .......... $2.345.18.
ningesnių
Vok
eiti
jos
miestų.
nuo II iki III seimui $2.392.51.
jai, Anglijai, Itafijai ir Ispanijai.
Įėjo į kasą nuo II seimo iki
|| Liepos 28 d. mieste Xftxico V. Kudirkos raštų išleidiIII seimui ........ $3.045 A
u Revoliucija ant salos Kubos, laikė kalbą Argentinos pasiunti
dimui ....................... t63-97.
H Popiežius vėl pakėlė protes
tą prieš Ispanijos karaliaus ma Provincijoj Santjago, tapo už- nys. Savo kalboj jis neprielankiai Apdarams V. Kudirkos
raštų .......................... 463.39.
nifestą, išleistą liepos 10 d., ku sloginta. Revoliucijonierių vado atsiliepė apie Jungtinius Vals
riuo leidžiama Ispanijoj neka- vas, jenerolas Mimet pateko ne- čius šiaurinės Amerikos. Per Už parduotas kningas T.
M. D.................................. 31.29.
talikams statyti bažnyčias savo nelaisvėn. Susirėmime su val statė, jog vienuose jų* pesielgiUž Kudirkos . raštus iš
išveizda panašias j katalikiškas. džios konstabeliais daug genero muose matyt ne meilė žmonijos,
mokėta ............... $3.084.65.
Popiežius reikalauja, kad .tasai lo Mimeto šalininkų likosi už bet godumas. Godumas jų ma Viso per metus nuo II iki
muštų.
Visokį
kitoki išleidimai.. 142.80.
tyt
ant
Kubos,
ant
Filipinų
sa

III seimui
$3.051.16.
karaliaus dekretas butų atšauk
lų,
Panamoj,
o
dabar
NicaraLieka
pas
kasteriu.... 8^2.163.01.
Buvo
ižde
iki
II
seimui
tas. Ispanijos valdžia vienok ne
||
Peterburge
suėmė
8
žymius
guoj.
Žmonijos
meilė
tai
tik
T. M.*D..................$2.345 <8.
mano nusilenkti, bet rengiasi sa
$5.390.46.
vo pasiutinį, esantį prie popie urėdninkus, tame ir pulkininką
Akimovą.
Juos
kaltina
už
pasi

Kningų
peržiūrėjimo
komisija:
miausio
godumo.
Viso
labo
abiejų
metų
$5.396.34.
žiaus, atšaukti.
savinimą viešų piningų ir kyšių
ėmimą.
| Vokietijoj, kaime Wechede,
Išlaidos:
Vokietijoj nusibanknitino
Tomas Ivaskevičia.
dešimties metų vaikas paliktas Mauderodei už V. Kudirakcijonieriškas
bankas
DortII Anglijos parlamentas užgy- prižiūrėti januesnes seseris, įsi
Rekomenduojame: kad kasie*'
munde. Jo akcijų vertė nupuo
kos raštų spaudimą $2.270.85.
rė iš karaliaus prisiekos išmesti kinkė į vaikų vežimutį jaunesnį
rius užvestų atskiras kningas
lė: liepos 2 d. dar už akciją mo
J. Gabriui iliustracijų ir
žodžius, užgaunančius katalikus. brolį, nuvažiavo prie prūdo ir
801.80. įeigoms ir išlaidoms ir kad tos
kėjo po 118,9 tnrk., o dabar mo
kelionės lėšos
vaiką
įmetė
į
vandenį.
Trūksta
80.00. kningos butų vedamos geresnė
ka tik po 6.50 nirk. ir tai nėra
| Paryžiaus teismas pasmer ir sesers — mano, kad jis ir ją Ženkleliams ...
je tvarkoje.
Perkraustymas kningų pas
norinčių pirkti.
kė garsų prigavėją Rochitte už nudėjo.
Raportas
komisijos peržiūrėji
20.00.
kningių ....................
..
prigavystes su pagalba jo įsteig
mo
T.
M.
D.
iždininko kningų
|| Netoli Acayape Nicaraguos tų kompanijų dviem metam kaIždininko kaucija.............. 10.00.
priimtas.
|
Paryžiuj,
susimušus
dviem
Algos senam raštininkui
revoliucijonierių generolas Mon- lėjiman ir užmokėti bausmę 600
automobiliams, likosi užm ne
(Pabaiga bus).
A. Ramanauskui .......... 11X30.
cado sumušė prezidento generolų dol. Rochette išmėtė, ar
pasisa- tas
vienas
žymesnių “Tėvynei” už apgarsinimą
iš
vino milžinišką piningų sumą
vietinių
daktarų.
Daktaras
lauko į visas šalis išbėgiojo.
V. Kudirkos raštų .... I2XXX
12 milijonų doL
Duchastelet
Ijam
sėdus j A. Olševskiui už laiškų
New York. Liepos 26 d. 3-eia
. £
automobilių,
kada
dar
ne
viskas
T.
M. D. kuopa buvo surengusi
atspaudimą
..........
5.55.
|| Cholera Maskolijoj siaučia
|| Rytinėj Maskolijoj, mieste buvo prirengta, jo mašina leidosi
labai
gražų vakarėlį* paminėji
Iždininko
ir
raštininko
42 gubernijose Nuo gegužės me Zlotonsk, vietinio kalėjimo ka
mui Žalgirio kovos. Svarbiausiu
smulkus išleidimai, per
nesio iki liepos 25 d. buvo 37.652 liniai atėmė ginklus nuo sargų bėgti ir užbėgo ant priešais bė
programo numeriu buvo p. Ga
siuntimas piningų ir kiapsirgimai, o 16.651 ypata pasi ir su ginklais pabėgo 7 kaliniai. gančio automobiliaus. Daktaras
tos smulkmenos — viso 1625. brio, T. M. D., Literatiško Komirė.
Paskutiniuose laikuose Išsiųsta juos gaudyti kariumenė taip sunkiai tapo sužeistas, kad
mineto nario, referatas “Prie
skaitlius apsirgusių pasidaugi penkis pabėgėlius nušovė, bet jis nuo kraujo ištekėjimo pasi
mirė.
Pasirodė,
kad
automobi

Gruenwaldo
” (Smulkmenų žiū
išmokėta
nuo
II
iki
Viso
no. Paskutinėj sevaitėj užsibai- dviem pasisekė ištrukti.
lių
privertė
bėgti
lytaus
lašas
rėk
korespondencijoj
iš Broklyseimui
.............
$3.22745.
III
gusioj liepos 23 d. buvo 13.374
patekęs
į
garinį
katilą.
Taigi
no).
Liepos
28
p.
Gabrys,
Pribuvimų
buvo
viso
per
apsirgimai, o 5.979 ypatos pasi
|t Prancūzijos pakrantėse narai daktaro mirtį pagimdė lytaus lakuris
čia
atvyko
Kaipo
delega-,
metą
......................
$5
396.34.
mirė.
Peterburge vidutiniškai
ant jūrių dugno rado dvi sidabro
Išmokėta T. M. D. reika
kas dieną apserga po 40 ypatų,
štangas sveriančias 50 kiliograkuopos treČian T. M. D. seimas,
luose viso .......... $3.22745.
12 būva mirčių. Ligonbučiuose
mų. Ant jų buvo ušmušti 1698
| Liepos 8 d. Londone pasi
grįžo Europon. 9 vai. ryto ant
yra 514 cholera sergančių, o ta
metai.. Manoma, kad tos sidab mirė George Ross, karalius Ko- Visas turtas T. M. D. iki
prancūziškos linijos doko susi
me skaitliuje 38 vaikai.
ro štangos paeina nuo paskan- hoskieting salų, 700 mylių nuo
III seimui .............. $xi634M. rinko barelis mūsų svečio pažį
dytų mūšyje prie La Hoagen ho- Jacos. Karalius yra škotas, bet Iš tų piningų yra nejudi
stamų lydėjusių jį iki laivui: p.
|| Ant vokiškojo kariškojo lai landiškų ir angliškų laivų. Be
salos tos apgyventos malajų,
namas (geležinis) kapi
vo “Bluecher”, dėl negero val abejonės ant jūrių dugno yra ir
ri 1000 gyventojų.
talas iki II seimui T. M.*
kas, p J. J. Paukštis, “Vienyb.
gio jūreiviai pakėlė riaušes. Lai daugiau sidabro, o gal ir aukso.
D
buvo
......................
110.66.
Liet” išleidėjas, buvęs T. M. D.
vas, jau išplaukęs, sugrįžo į Kie- \ aidžia leido vienai kompanijai
Procento
pribuvo
per
pirmininkas
B. K. Balevičia ir
||
Sulyg
Anglijos
valdžios
pa

lo uostą ir jūreivius pergabeno jieškoti skarbo ant jūrių dugną
pusmetini
........
..............
220.
garsintos
atskaitos,
palaidojimas
pp.
Bučinskas,
Martusevičius ir
ant kranto.
Kompanija pasižadėjo 20%, taigi Anglijos karaliaus Edvardo VII Padėta geležinin kapita
Alyta iš Plymouth, Pa. Lygiai
penktą radinio dalį, užmokėti
las šių metų 10% .... 167.00.
■I Dėl menko šiemet kviečių valdžiai
timų delegatų išleista $62.500.
užderėjino Prancūzijoj,
visoj
Viso nejudinamo
sirinkusių, apleido New Yorko
Europoj kviečių kainos pakilo.
Į| Anglijoj, Portsmouth, nak
tį Anglijos Kolumbijoj esą suportą.
KoresDondentas.

r ’S

i

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai

f

■! 1

Sunkiai sužeistas gatve kario.
Liepos 25 d., ant Western avė.,
• Į Prie 28 kp., Chicago, UL: Bag
ties 24 place. Western avė. gatdonas P. S., Žilvitis J. K., Valsvekaris suvažinėjo Petrą CesP. Šileikos paveikslų paroda nauskį, vidutinio amžiaus žmo
kaitė P.
užsibaigė. Už visą laiką paro
i Prie 17 kp. South Omaha, dą aplankė apie J 00 žmonių gų. Gatvekaris nulaužė jam vie
ną koją, vieną ranką ir sunkiai
Nebr.: Misiūnas St., Zalpis S., abiejų lyčių.
sudaužė
galvą. Suleistąjį nu
Šveikauskas J., Mičiuli^V.
.

NAUJI SĄNARIAI. >

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

*xi ta
>
senai užsiėmė šdlpimu besimoki
nančios jauKuoD^nės? Pas mus
tik šitoji gentkartė pradėjo augš
tesnių mokiJų jftškoti, kitur tas
daroma nuo senai, todėl ir budai
šelpimo kitur jat praktiškiau iš
bandyti.
į* Jį

Ksaveras Strumskis
“Lietuvos” Keliaujantis Agentas.

Pajieškau Juozapo Bernackio ir
Liudviko Krikštonionio. Pereitais me
tais abudu gyvėno Chicago, III. J.
Beraackas turėjo saliuną.
Turiu
svarbų reikalą.
Jie patĮs ar kurie
juos pažysta teatsilieps šiuo adresu:
Antanas JadūievlAih,
310 8. Maple St.,
Mt Carinei, Pa.

Bartininkų Kazyros (Kartos)

Ksaveras Strumskis, “Lietu
vos” keliaujantis agentas, šiose
dienose aplankys Pennsylvanijos
lietuvius, užrašinėdamas laikraš Aš Laurynas Sidaravtčia pajieš
tį “Lietuvą” ir priiminėdamas už kau dėdės Mateušo N išmano ir šveai
gerio Ignoto Yarus; abudu Suvalkų
jį prenumeratą. Jis turės nuo gub.; gyveno Springfield, ju. , Jie
DrukoriuiL
Laikraščiai
neuž

gabeno
į
ligonbutį.
Prie 113 kp. Kensington, I1L:
patĮs ar kas kitos malonės duoti žlsiima mokinimu' atskirų ypatų, laikraščio “Lietuvos”' išleistojo nią Šiuo adresu:
Kazevičia Juoz., Klumbis Juoz., • Magiškas perstatymas. S.-<
A.
O!szewskio
rašytą
paliudyjiLaurance Sider,
Gedminas, nvagikas _ ir spiritiSuareštavo kaziminkus. Juo nes tai ne jų pareiga. Laikraš
•(pražys M.
Box 24,
-j
Eldorado, III.
mą
ir
kvitas,
pagal
ką
galėsite
jį
čių
užduotis
—
’
tai
visuomenės
stas turėjo liepos 30 d. vakare zapo Nefo saliune, ant 25 ir
pažinti,
kad
yra
musų
užtikrintu
Pajieškau žmonių su pavardę Nar.Prie 118 kp. Grant Works, perstatymą, §V. Jurgio parapijos Oakley avė., apie pora sevaičių reikalai. • Jaigu Zimontas negerai
kys. Kas turėtų tokią pavardę, te
H L (nauja kuopa): Gudavičius mokyklos svetainėj. Rodymas atgal tapo suareštuoti kazirnin- daro, tai jam tiesiog, be laikraš agentu ir galėsite drąsiai jam atsiliepia
šituo adresu:
r
I>', Stankaitis P., Jonikas V., tęsėsi tik valandą laiko. Buvo kai ir pats saliuninkas. Suareš čio tarpininkystės ir pamokinimą duoti piningus ant prenmeratos,
8. Narkys,
. Racine, "Wis.
’Areška J., Golubickis F. A., Ar- parodyta .14 magiškų štukų. tuotieji turėjo užsimokėti arba reikia siųsti. Kamgi tokiais rei kningų ir kitokių tavorų, nes 617 Standard St.
męs už jį atsakome.
bačauskas S., Bačkus A., Butkus Štukos, išskiriant kelias,. buvo atsėdėti bausmes už savo elgi kalais visuomenę užimti?
Pajieškau savo draugo Dominika
Ksaveras Strumskis taipgi yra Kopturausko, paeina iš Kauno gub.,
J. Daeps Kl., Butkus J., D velia silpnokos. Žmofrių—buvo susirin mąsi priešingai valstijos įstaty
Raseinių pav.; pirma gyveno Hof‘ji Dirmantaitė M., Feiza St., kę. apie penki tuzinai.
Scripkoriui iš Naugatuck. Tai agentu ir musų štoro, The ford, Conn. 8 geguž. iš čia išvažiavo
mų.
— nežiną kur. Meldžiu duoti žinią
visai privatiški atsitikimai, to Bridgeport Clothing Kompanijos. šiuo
Gleiznis, P., Goštautas St., Ga-|
adresu:
kiais laikraščiai neužsiima. Ap Jis turės su savim sampelius tūlų
braitis Mat., Jurevičius A., Jau
J. P. Slesoraitls,
dar
taGavo
batais
į
pilvą
ir
čekai užpuolė ant lietuvių.
Hofford, Conn. rikoje vadinami Fcrttna Tellers/ spė
rašymai vestuvių, kaip susirin musų štoro tavarų ir kas tik ko 16 John St,
nis J., Jovaišas J., Kimbarkas J.,
...
ralgių
Į
P°
suare
*
tuotas
Liepos
29
d.
ja žmogui laimę ar ateitĮ su pageib>
Henry
Feitl,
savininkas
v
reikalaus
galės
per
jį
užsisakyti,
kę linksminosi gali - tilpti tik
Liepa Pov., Maslauskas V., Ma
savo švogerio Jono____
Dūle- K.-.zyrų (Kortų). Ar totl burtinin
ir pieno pąrdavyklos, 4420 Hono- tūlas lietuvis, turbut truputį įsi- skyriuj apmokamų apgarsinimų. o męs viską prisiusime. Męs sa klo,Pajieškau
paeina iš Suvalkų gub., Senapi- ku spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
gnis J., Mikutis E., Marcinkus
3 vyrai jo pagelbininkai
jkau^s’
ba'US sulyg
išs pav.. Zevetkų kaimo. Kas j( ži kokią vertę> ties apie tai nekalbė
sc
st.,
_
vo
štoro
tavorus
gvaranUiojame,
Juk
visame
aprašyme
nieko
to

Miselskis A., Niaura J., Sro
b Čionykštės šnektos “siūsus ) pas
no, prašau, kad praneštų man šiuo sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius
vinis V., Alinskas J., Ūsevičius ir jo pati, liepos 27 d. vakare,* | tūlą žydelį, gyvenantį 4507 So. kio visuomenę apeinančio, kas kad bus toki, kaip musų Kata- adresu:
burtininkus lankosi Įspėjimui savo
Petras Belekevičius,
J[, Vitas Jurg., Varpečinskas A. įsilaužė į Antano Douršos butą Wood st. Pirkėjas, parėjęs na- skirtųsi nuo kitų vestuvių, nėra. liose aprašyti. Jaigu gavęs juos
ateities ar laimės ir moka jiems už
31 United Bldgs. Craigneuk
ir skaudžiai apkūlė ir primušė
tai po kelis ir po\kelioliką dolierių.
rastų kitokiais, tegul sugrąžina,
by Wishaw, Scotland.
Visas atisitikimas|mon’ pa,’'ręi' jog batai buvę su
ant svieto burtininkė buPrie 84 kp. Edvardsville & Douršienę.
o męs jam piningus sugrąsinsi- Pajieškau savo pusbrolio Stanisla Garsiausia
buvo tai pone LENORMAND Pary
lįingston, Pa.: Degutis J., Kar buvo toks. Namo prižiūrėjimas pop,erin,ais pada“: ta,g‘ nUS).ęS
me.
vo Valionies, Kauno gub., Panevėžio žiuje, Prancūzijoje, kuri su pagelta sa
juos, turbut, atmainyti ar kaip.
pav., Ramygalos par., Kūčių sodž. vo Kazyrų visiems (spėdavo ateitĮ. Pas
evičius f., Stravinskas P., Jako- kasžin kaip perėjo į Feitlio’ran
Žydui nenorint klausyti, jis ba
17 metų kaip Amerikoje. Metai at ją vaikščioja kelti Kazy ras viso svie
vbnis A., Ružinskas J., Grigutis kas ir jis užsimanė, kad Jame
gal gyveno Roby, Ind. Kas žino kur to dĮjlžiunai, kunigaikščiai ir karaliai
tais tėškė jam į pilvą, paskui
name, viršuj jo krautuvės gyve
jis dabar yra arba jis pato teiksis ir kiekvienam JĮ ateitĮ (spėdavo. .
Chicagos Lietuviškoj
dar
turbut
ir
kumščią
pavaišino
Po myriui virš minėtos burtinin
parašyti man šituo adresu:
F ■
nanti leituviai išsikraustytų lau
kės jos Kazyros pateko Į svietą ir
Karolis Vilkonis,
- .
1 Prie 46 kp Seattle, Wash.: kan, <ų*ba užsimokėtų randą už ir išėjęs laukan, kitoj pusėje gat
Muzikos
Konservatorijoj
šiądien
jemi naudojasi garsiausi svie
UŽ MANYMĄ NESIMOKĄ.
628 Reynolds Av., Kansas City, Kana.
vės atsisėdęs šnekėjosi su pažy
te burtininkai, ir kiekvienas.* kas Jas
T;amošiūnas Pr., šalnius Mik.
Modelis. Aš manau, kad aš mokslas prasidės nuog 8 Rugsekantį mėnesį, nuo kada f jo
Pajieškau savo pusbroliu Jono Kle- turi, gali su joms (spėti ateitĮ teip
T. M. D. Centro Raštininkas, rankas perėjo namas. A Dour- stamais. Žydas, susitaręs su ki galėsiu sevaitę paviešėti Pary pjuč. (August). Užsirašinėjivesko Ir Juozapo Kučlo, paeina iš gerai kaip 1r burtininkai, čios Ka
tu, pėmęs ką į rankas, ėjo sker žiuje.
J. Dagis.
su pilnu išaiškinimu lietuviš
mas prasidėjo; užinteresuoti Kauno gub., Panevėžio pav., Piena zyros
ša buvo randą užsimokėjęs na
vo vai*.. Bitučių kaimo. Penki metai koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
sai gatvę, prie sėdinčių. Tuo
Dailininkas. Bet-gi tai brau teiksis apsilnkyt: 3246 S. Hals- kaip Amerikoje; kas juos žino, ar vartoti ir kaip ateit] (spėti yra dabar
mo savininkui ir dar turėjo da«tarpu to pačio žydelio pašauk
ted St. gavimui pilnesnių žinių jie patĮs teiksis pranešti man šiuo gaunamos musų štore. Kaina jų 50c.
giai atseina.
giau kaip sevaitę laiko iki ranšios Kazyros yra geriausia bovykla
adresu:
tas policijos patrolis, privažiuo
Liluviškde Konservatorijos
Modelis, Nei už manymą neNos pabaigai, todėl nemanė ant
Iluosame laike ir su joto. ne tik save,
Tadeušas Gaušas.
damas pastebėjo, buk žydeliai simoka.
Direktorius
523 — 81 PI.,
Chicago, III. bet ir visus kitus geriausiai nubo("Illustrated Bita”)
ru kartu už tą patį laiką mokė
vysi šeimyniškuose tr draugiškuose
ėję muštų lietuvių, taigi žyde
MIKAS
PETRAUSKAS.
ti. Feitl gi pradėjo jieškoti prie
susirinkit jose. .
lius suėmė, o lietuvius paliko.
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
kabių. Užgundė vaikėzus, kad
suokite:
Imant aplamai, mažai tarp lie tie lietuvius erzintų. Vaikėzai
Balsuoti rinkimuose paprastai
The Bridgeprrt C othing Co.
tuvių yra Amatininkų. Lietuviai, susėdę ant trepu žaidė kauliu
3246-3248 So. Halsted Si
CHICAGO. ILL
nori
tos
meterįs,
kurios
nebetu

daugiausia yra paprastais darbi kais ir viršuje gyvenančius lie LIETUVIŠKOMS DRAUGIri
savo
šalininkų
ir
garbintojų.
GIJOMS.
ninkais. Mat, Lietuva ne pra tuvius stengėsi nepraleisti, rei
r DIDELIS PIKNINKAS.
Turiu
už
garbę pranešti ChiPartiduoda iiaučiy iapa < repai rmonės šalis; bet šalis ūkinin kalaudami “kvoterio”.
Rengiamas Socljalistų Partijos Chl
-ii
Liepos
cagos latvių skyriaus, (vyks Schulto’s ing) už labai mažą kalną. Pardavi
lietuviškoms organizaciką ir bernų. Vienok ūkininka 27 d. pas Douršus atsilankė 1
Grove, 12 gatvė Ir Desplaines River, mo priežastis — liga. Nesuprantanti Jeigu norite pirkti namą er lotą,
vimas ir bernavimas daugeliui svečias ir su blekine nuėjo alaus Įioms» kurios mano prie Sustvieateikite pas mus.
nedėlioj, 7 rugpjūčio dieną. 1910 m. to biznio pamokinsiu, Lietuvių apapieilnkė. 1422 N. Ashland
atsibosta tėvynėje, o nesant pra parsinešti, kad pavaišinus namiš- n^imo Lietuviškų Draugijų pri- — šukuoja ponios ^plaukus Pikinike bus kokiai, dainos, .dovanų gyventa
ANT PARDAVIMO BIZNIUI GAMAI.
Avė.
kampas
Brigham
Str.,
{ėjimas
išlošimai ir k. Muzika bus latvių
38) 3214 £0. Halsted st 2 lubų mumonės, tie traukia į platų svie kius.
Kaulukų žaidėjai bandė stoti.’ tas Susivienyjimas labai aname kamt^ryjįį.
socljallstų: “Union Band”. Pradžia iš Brigham Str.
ras 25x135 pėdų 7 kambarių gyveni
— O pati įpeni, a r yra tenai?
10 vai. ryto. Įžanga 25c. Važiuoti
tą jieškoti baltos duonos ir lai išlieti alų ir lietuvį neleisti, ta- |®cra*. ėdamas, nieko blogo su
. ardavimui Bučemč ir Grosernė, mas, Storas su basementu ir užpakalyj
reikia 12-tos arba Madison gatvių ka
mės. Bet, tame pačiame sviete da šis vieną iš vaikėzų pastų- puPm* negali atsitikti.
Turi
pigiai, po. nr. 1456 8. Canal at.; atėję 2 lubų dirbtuvę. Nauji nan.ai. Kai
rais
Įrengimo Komitetai.
persitikrinkite apie gerumą. Parduo na................ .......... L...*. .. 86,030.00
nelaukia jų aukso kalnai, tik mė, o pastumtąsis kaip ten už- charter» ^^uotą vyriausybei,
du dėlto, kad turiu saliuną ir nega DalĮ iškalno, likusius išmokiestimi.
CHICAGOS
DRAUGIJŲ
ATSTOVŲ
vargas ir skurdas, nes paprastai gavęs Feitlio vaiką. Vaikas nu- tun.k?let*
dolariM* R«nPABRANGINIMAS.
21G) 3 lubų mums, Storas ir 5 gy
liu dviejų biznių apžiūrėti.
SUSIRINKIMAS.
lietuviams, nemokantiems nei bėgo pasiguosti. Neva atkeršini-p'as‘ iau P’’*^ lotus lYRtpinės
venimai, ant W3ilac2 st......... 99OCG.O0
Dėl atsibuvusio 4 liepos apvaikš36) 3 lubų mnras. Storas ir G gyve
Parsiduoda namai 4 kambarių ir
čtejimo atsiliks 8 rugpjūčio, 7:30 va
jokio amato,- tenka, kuojūbdžiau- mui už vaiko užgavimą Feitlio j statXĮnui. Prie to keletas
karo vai., Av. Jurgio parapijos salėje. lotas lietuvių apgyvento] vietoj 5116 nimai, ant HaUted st............. >9020.00
sį dirbai. Ypač čionai Ameriko šeimyna, 4 vyrai ir viena mote Inizacijų prisidėjo su keliais šim131) 2 lubų mūras, štoras ir 3 gyMeldžiu visus atstovus susirinkti ir Levlngton St, netoli 52 gatvės. Kai
atsinešti piningus, draugijų paskir na 1050 dolarų. Kreipkitės paminė venimul, ant 31st artĮ Wallaee Kai
Dėltogi drąsiai
je ateivių gyvenimas skurdus ir ris, su įvairiais įnagiais k. t. le 1 tais dolarių.
tus. Metas padengti apvaikščiojimo tu adresu.
na ................. .
.k,.'.jį
$7000,03
bliogas, jaigu jie nemoka amato. do nešimui geležinėms replėms, kviečiame daugiau organizacijų
lėšas be jokio atidėliojimo.
120) 3 lubų mūras, Storas ir 5 gyParsiduoda gera kepykla (bekernė)
Apvaikščiojimo raštininkas
Čionai nežiūrima gauto Europo peiliu ir tt. nuėjo mušti lietu prie šito Susivienyjimo prisidėti,
>7520X0
IMirbtoj ir geroj vietoj, lietuvių Ir vevimai, ant Wallace
■NJ. Biežis,
je mokslo; čia neklausiama: vius. Tie, ar ką numanydami, Susivienyjimas susirinkimus lai
114) 2 lubų mūras, Storas i.' 2 gy2043 W. 22 PI.,
Chicago, III. lenkų apgyvento]; parsiduoda dėlei
fteimininko ligos; Šita kepykla par venimai ant Waliace st .. >7000X0
kiek tamsta klesų baigiai, bet ar šiaip, buvo užsistumę duris. ko paskutinį nedėldienį kas mė
170)“l lubų runas, Storas b į gy•Įduoda sykiu ir su namu.
Rautai,
kur
taip
greitai
bėgi
T
Ai
ką tamsta moki dirbti. Žmogus Užpuolikai ilgai nesibaldindami nuo 5-tą valandą vakare svetai
Dėlei informacijų prašema kreipties venimas, ant Wallacj st. .. $2500.00
bėgu | merginų Ketvirtą Linksmiau
Fa našiom i g prekėmis turime daug kb
gali būti lankęs ir kelias klesas, išlaužė gyvenimo duris . ir pir nėj Petro Adomaičio, 3338 Ausią MetlnĮ Plkninką. parengtą Drau ( “Lietuvos“ administraciją, 3252 So.
Halsted St, Chicago, III. .
tų biznio namų.
gystės
šv.
P.
M.
Ražančavos
Panų
burn
avė.
ir
kampas
33
place,
bęt jaigu nemokės nei jokio mąja! ties durimis stovinčiai
ir moterų, nedėlioj. 14 rugpjūčio
ANT PARDAVIMO GYVENIMUI
Pardavimui narna! keturiais butais,
amato, tai jį laukia vien skur Douršienei kirto per galvą. Toji Chicago, III. Gali kiekviena or(Aug.), 1910, Bergmanu'! Grove, RlNAMAI.
kiekviename; viskas ge
das ir vargai. Amatininkams gi krito ant žemės, o užpuolikai ganizacija po tris atstovus pri Vyriausias raštininkas. — Ma verside, III. Pradžia 9 vai. iš ryto. 6raikambariai
54) 3221 Illinois Court, G kambarirl,
(taisyta; arti lietuvių bažnyčios.
Įžanga
25c.
porai.
Įžanga
vienai
mer

mūrinis. Kaina .......... .... >1500X0
2342 8. Oakley Av„ Thomas Mis.
šioje šalyje kur kas lengviau spąrdė ir draskė. Stuboje buvo siųsti, bet jie turi turėti manda- no uošvė prašo manęs, kad ją ginai 15c.
>500.00 iškalno, likusius išmokestimi.
tus.
darbas gauti.
UžpraAom
visus
lietuvius
ir
lietu

pora vyrų, bet tie iš pradžių gal
šiandien pasitikčiau stotyje ir vaites kuoakaitlingiausial atsilankyti Greitu laiku parsiduoda Grocery A 29) 2 lubų namas, 3 pagyvenimai,
Presos komitetas
Market, lietuvių apgyvento] vietoj.
padabočiau jos šunytį.
mūsų Ketvirtą Linksmiausią Pik- Vieta ^geriausia Chtcagoj. Parsiduoda >500.00 iškalno. Kaina t... >1500X0
Todėl vienintelis ir greiČiau- bijojosi be atsakančių ginklų pa
30) 4 kambarių namelis, >300.00 iš
A.
Rudauska*.
ninką.
kur
kiekvienas
galės
linksmai
Bosas. — Labai gaila, bet tam laiką praleisti ir prie puikios muzi dėlto: kad savininkas, persiskyręs su kalno
sias būdas pagerinimo savo bū- sipriešinti ginkluotiems Užpuoli
........ >1000X0
Prašome ir kitų laikraščių atdalininku, negali susikalbėti lietuviš
kams.
Paskui
visgi
puolėsi
ant
stos negaliu leisti: turime daug kės smagiai pasišokti. Taipgi męs kai. . Viskas Įrengta bizniui. Kreip 87) 2 pagyvenimais, medinis namas,
viįo ir atsikratymo nuo skurdo
kartoti.
kiekvieną atsilankiusi prižadame kuo- kitės tuojau šių sevaitę: Meyer, 3440 lotas 25x125, >500.00 Iškalno. >163JJ00
darbo.
bei vargo yra — išsimokinimas užpuolikų ir pakilo muštynė. j
193) 2 lubų namas, 2 pagyvenimai,
geriauslal užganėdinti. Su godone
So. Margan St, netoli 35 gatvės, ChiDouršienė,
turėjusi
prie
savęs
Vyr. rast. — Labai, labai jums
amatų.
•
Komitetai.
lotas 25x1*25. Randa Y20.00. >1800X0
cago, IH.
*
Paiarga:
Važiuodami, imkite 22
šimtą dolarių piningų, ir Jie din
121) 8 kambarių murinta namas.
ačiū....
gatv. karus iki 40 Avė., o paskui La
Kitos tautos jau senai supra- go. Jos drabužiai buvo apiplė
Pardavimui nauja mėsinė krautu lotas 24x125, ant Walacce sL >1800X0
Grange karą iki pat daržui.
vė, lietuvių apygardoj, netoli lietuvių
90) 2 lubų tauras, 2 gyvenimai po.
- to vertę amatų ir pramonės, tik šyti ir apdaužyta burna. Ar pats Redakcijos atsakymai.
bažnyčios ir mokyklos; viskas pilnai 6 kambariu?, lotas 25X135. >2500.00
8CRANTONO SV. JUOZAPO PA. ir - naujai (rengt*. Krautuvė parsi
m(es, gyvendami lyg kokiame už Feitlis, ar kas iš pašalinių pa
178) 2 namai, 6 kambarių mūrinis
RAPIJIS Komitetas praneša, kad 8 duoda su gyvenamuoju butu ir dar
kampyje, pasislėpę miškuose, šaukė policiją.
ir 4 kambarių medinis, lotas 25x147.
Atvažiavo po V. Pilotai iš Gižų valsč. Jaiaugusio, panedėlyj, 7:30 vak. vai. žine. 2337 So. Leavitt St
Kaina ................ l.................
$2400.00
praleidome progas ir atidavėme licija ir pasiteiravusi suareštavo gu Tamsta daugiau pasimokin
laikys susirinkimą Auditorium salė15G) 2 namai 4 ir 5 kambarių, kam
A.
OLSZEWSKIO
Banka
Pardavimui groserinė ir gardumy
parapijos
reikalų
aptarimui.
Ja
sdvo šalyse amatus bei pramo visus užpuolikus ir nusivežė. tum ir susipažintum su eiliavi
nų bei mažmožių krautvė draug si^ pinis lotas 31X147. pėdų. .. 82030.00
Jonas Aponas, prezidentas,
197) 5 kambarių mūrinis namas.
nę svetimiems ir tokiu būdu, ati Užstačius už juos paranką, jie mo taisyklėmis, mums rodos, įsteigė naujus telefonus savo
arkliu Ir vežimu. Biznis senai išdirb
Fr. Kurauskas, sekretorius.
Ofise su "Switch Board". Nau
tas.
Apielinkė lietuvių apgyventa; Puikiai ištaisytas, lotas 25x125. Kai
davę namieje duoną svetimiems, tapo paleisti. Vos jie sugrįžo Tamsta galėtum neblogas eilu jo
telefono numeris dabar yra
arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. na ........................
>2000.00
tapome priversti jieškoti duonos namon, vėl atėjo pas lietuvius tes rašyti. Dabar parašytosios
Gera vieta lietuviui. Parsiduoda pi104) 2 lubų puikus mūrinis namas,
DROVER
700.
w.
giai.
Kreipkitės
adresu:
2214
lotos 25x125
>3500.00
kitur.
jiems atsikeršytų. Bet šiuo ant spaudai netinka.
23 Place, Chicago, III.
124) 2 lubų mūrinis namas, 4 gyve
Kas turi reikalą telefonuoti te
nimai, lotos 25X125 ............... >3500.00
dabar šaukia DROVER 700.
Bet laikas jau pažvelgti į ama ru kartu lietuviai buvo geriaus
Antanui Balt. Besimokinanti gul
183) Puikus murini*' namas, lota*
pasirengę
pasitikti
užpoulikus,
Senasis
telefonas
likosi
panai

tus ir pramonę iš kitokio atžvil
24X125. Kaina ...................... > >3200.00
mokslų
tankiau- kintas. ‘
todėl ne vieną iš jų smarkiai ap- augščiausių
, i ~
gio. Mums reikia įsikalti gal
217) 2 lubų murini*, 2 gyvenimai po
Pajieškau savo draugo Petro Pekuningai.
ne
kūlė
ir
paskui
nustūmė
žemyn,
s,a
estl
secko, Kauno gub., Panevėžio pav., PIRMUTINES CHICAGOJ IMTYNES 6 kambarius. Iškalno >500.00. >3000.00
von, ka4 patol mes neatsikraty
besimokinančius
drauge su visais susirinkusiais Šelpiančios
4) 2 lubų murini*, 4 gyvenimai, lo
ARBA RISTYNES.
Padblršė* par., Butnlunų sodž. Se
sime vargo ir skurdo, pakol per
Antanas Baladinskas drūčiausias tas 31X147. Kampinis.......... >3750.00
niau >yveno Ptttsbu>ge, Pa Jis pats
žiūrėtų muštynės. Pašaukta du augščiausiuose moksluose draugiapie save -ar kas kitos apie JĮ malo lietuvis visoj Chicago] taipgi profe
69) 3 lubų mūra*, 3 gyv. po G kamb„
pirštus žiūrėsime į amatus bei
policijos patroliai ir suareštuota Į ios» ar ta* “Atišra ’ gyvuojanti
sorius Jaunų Vyrų Lietuvių Drau lotas 27^X127. Kaina ....... >5300.00
nėkite pranešti šiuo adresu:
pramonę. Mes turime būtinai at
giško Kllubo, susitiks su Tom. RoMykolas Genys,
Feit- Amerikoj, ar “Žiburėlis” — Lie179) 3 lubų mūras, 4 gyv.
G ir
sikratyti minties, būk amatai ir visi dalyvavę muštynėje. 1... .
E. Arlington, Conn. levič, dfučiausiu lenku visoj Illinois 2 po 4 kambarius. Kaina .. >5500.00
Box 148.
STRfiNŲ DIEGIMAS.
lienė išvažiavo į ligonbutį, buk tuvoj, ar ‘ Parama , besirupivalstijoj, seredos vakare, 10 rugpjū
187) 3 lubų mūras, 3 gyv.
„. .. po _G
pramonė pritinka vien svetim
Daugelis g|rų] daktarų pripa- Liepos 2 d. pabėgo l|i Grand Ra- čio (Aug.), 1910, Fretheit Turnėr sa kambarius, lota* 25x125. .. >4700.00
dėl sunkaus jos apkulimo, bet nan*i moksleiviais lankančiais
Pečkis. Jis paei- lėje, 3417 So. Halsted St Pradžia 8
šaliams, bet ne mums, lyg kad menama, kad daugiaus tyčioms, vakarinės Europos mok'-liskas žysta, kad št“sktfudi reumatizmo pids, Mlch. Juozas Pečkli
115) 3 lubų mūras, 3 gyv. po G
na iš Suvalkų gub., 24 metų, gelto vai. vakare. Tikietai nuo 25c. iki
mes būtume kuo blogesni už ki Už Douršsą paranką padėjo A. !staigas, , Ironingų
nelavina, forma, paliečianti nugares rau nais plaukais, riestos nosies, 5 pė li. Maloniai užkviečiam kaip senus kambariu*, lotos 25X125. .. >63000.00
118) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6
tUB.
ir jaunus atsilankyti ir pamaty
konstitucijoj menis, paeir#' tiOo nehigieniško dų 7 colių augščio, su pilku siutu. taip
Blinstrupas. Liepos 29 d. buvo Aušra
savo
Kas apie j| man praneš, gaus gerą ti tas galynes, kokių dar nebuvo at kambarius, lotas 25x125. .. 86000.00
policijos tardymas, bet nesant ltur* Para8rat<l> j°8 teologai, tai- gyvenimo, ygač nuo netinkamo atlyginimą.
157) 2 lubų mūras, 8 gyvenimai.* lo
sitikę tarpe lietuvių.
“Aušros” draugijos kuopa,
tos 50X147. Kaine ................ >7500.00
Juozas Bepirštis,
Feitlienės. atidėta tolimesniam
kuningai nuo pašalpos išskirti, valgio ir gėrimo. Taip yra ir su 670 Broadway,
102) 3 lub. mūrinis, G gyvenimai po
Grand Rapids, Mlch.
kaįip matyti iš komisijos pranelaikui. A. Dourša liepos 30 d. Paramoj -gi, kaipo . savytarpi- kiekvienu reyMnajizmu. Sergant
4 kambarius, lotas 25X125. >7000.00
Šimo, stengiasi jau įkurti pir
Pajieėkau savo
buvusio draugo
191) 2 lubų murini*, 5 gyvenimai.
iš seno gyvėjimo išsikraustė ki- n^Jc moksleivių draugijoje, sąna- reumatizmu, ^reikia daboti, kad Kazimieru
Pociaus. Paeina iš Kau
ui įtinę lietuviams amatų mo tur
lotas 25x125. Kaina .......... >9500.00
riais gali būti ir kuningai. virinimo organai, gerai veiktų, no gub.. Šiaulių pa v., Ubišklų parapi
12) 4 lubų mūriais. 4 gyvenimai po
kyklą. Tai yra praktiškas ir pui
_______ • ■ ■
Tai kodėl gi savo straipsnyj reikia valgyti psštipinantj val jos, ketvirti metai kaip Amerikoj;
6 kamb., lota* 25X135. Kaina >8000.00
gyveno Cambridge, Mase,
kus darbas ir visuomenė turėtų
97) 3 lobų mūra*, G gyvenimai, 3
Tamsta, dėl neprilankumo ku- gį ir turėti atkreiptą atidę į ma>- pinųiau
dabar nežinau kur; išvažiuodamas Kritikes, Satyros ir Juokų Mėne
šitą ‘Aušros” darbą kuolabiaupo 6 ir 3 po 5 kambarius lotos 25 X
pasiskolino
kelioliką dolarlų nuo ma
Užmuštas automobiliaus. Vac- ninkams, stoji prieš “Paramos“ žiaūsį kūno veikmių neregulia125. Kaina.................. 4.. .. >9000.00
sinis Laikraštis.
siai paremti ir jam pritarti, nes lovas Porčikas, gyvenantis ant Į atsišaukimą, o tuonT pačiu ir riškumą. Visuomet galima pasi nęs kaip ir nuo keleto kitų, Mel132) 3 lutų mūras, 3 gyvenimai po
džiu atsiliepti žemiau padėtu adresu
DAGIS
gražioj
formoj
knygo*.
ant
bė visuomenės paramos visgi ne 22 place ir Western av., liepos prieš tas draugijas, kurios šel tikėti Trinerio American Elixi- ir atsilyginti.
5 kambarius, lotos 25X125. >9500.00
gero*
popleros
ir
su
viršeliais,
viso
Radvllavlče,
103) 2 namai mūriniai, 3 lubų po
būtų galima šito milžiniško dar 23 d. turėjo svečią'lr-jj vakare, pia augštesnių mokslų mokslei r’u iš kartaus vyno, kadangi jis
29 puslapių kas mėnuo duoda skai
3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 >10,00.00
bo atlikti. Reikia todėl tikėtis, ii vai., palydėjo namon iki ele- vius. Ką gi čia bendro gali tu greitai apvalo visą virinimo sis 28 School St, Cambridgeport, Mase. tymų.
203 ) 3 lubų mūra*, 3 gyvenimai, lokad visuomenė greitai ir pri yątoriaus. Grįždamas atgal, ėjo rėti kuningų pamokslai su šelpi temą nuo nereikalingų dalykų, Pajieškau savo draugo Petro Pe- DAGIS kas mėnuo talpina po
tos 132x127. Kaina
.... >11,000.00
lis
originallnlus,
lietuvių
pieštus
pasecko, Kauno gub., Panevėžio pav.,
119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, lotinkančiai jį parems.
22 gatve per Western av., kur mu lankančių universitetus? Ži sudrūtina nervus ir papildo Padblržės par., Butiniunų sodž. Be veikslėliu*.
.... >11,000.00
DAGIS bado visu* be skirtumo, kas to* 27^X125. Kaina
.
Amatininkas.
smarkiai važiuojantis- automobi noma, ne iš visų lankančių uni kraują, Jį galima vartot viso- niau gyveno Plttsburge, Pa. Jis pats tik nusikalsto prieš visuomėnę, todėl 91) 2 lubų m«ia*, 8 kambariai, loapie save ar kas kitas apie j( malo
“Dagis" turi rasti* kiekvino lietuvio to* 96X125. Kaina .. .... >17,000X0
lius jį pagavo ir ant vietos už versitetus draugija turės naudą. kiuose nesveikumuose vidurių, nėkite pranešti šiuo adresu:
name, tai yra geriausia gyduolė nuo
Tai ne viskas, be‘ iš to jau galite
Mykolas Genys,
“Aušros” kuopos steigiamai mušė. . Automobiliuje važiavo Bet taip yra kiekvienoj draugi žarnų, nervų ir kraujui išsekus,
visokių ligų. Juk visiem* yra rei matyti, kad męs galime pampinti to
Box 148,
E. Arlington, Vt
kalingas linksmumas, ir juokai, o ki namą, kokj kas reikalauja.
amatų ‘mokyklai paaukojo šiose koki 5 vyriškiai, gerai įsigėrę; joj ir augščiau stovinčioj negu Vartok jį, kai tik pastebėsi, kad
Dagis” nesigaili straipsnių su (vai
Norėdami platesnių žinių, kreipki
dienose p. J. Jokantas dailydy- iš jų tris -suareštavo, o 2 pabė mūsiškė. Tašant medį, vis daug pas tave sumažėjo apetitas ar Pajieškau savo draugo Augustino “riai*
pasišalpimais Ir juokai*.
Liaučiau!,, paeina iš Kauno gub.,
tės ypatiškal Į musų offisą
stės varstotą ir reikalingus įran go. Užmuštasis prigulėjo prie būva skiedrų, tik kurui tinkan ba nusilpnėjo kurtas. Gausi vai Šiaulių pav., Leckavos par., Knabikų
DAGIO kai»i labai žema, tiktai 10
Jos. Triner, kaimo. Pirmiau gyveno So. Bostone. centų num., arba >1.00 metams.
kius, vertės apie $40. Už ką jarr. J). L. K. Algirdo Kareivių drau čių. Argi Tamsta norėtum, kad stų sankrovose.
Siunčiant prenumeratą.adresuokite:
šiuo adresu:
viešai tariame širdingą “ačiū”.
gijos, buvo nevedęs; paėjo iš pas mus butų geriau negu pas 1333—1339 So. Ashland, avė. Meldžiu atsiliepti
“DAGI8” PUBL. CO.,
Mr. A. ZUle,
4M»fca8o, IU.
568 Metropolitą* AvM Broolilyo, N. Y. 872 — 33rd Street,
vokiečius a»ba prancūzus, kurte Chicago, I1L

JUOKELIAI

Amatų nauda

Draugysčių reikalai

Ant Pardavimo.

Kas Kam Patinka?

NAUJAS TELEFONAS.

Pajieškojimai

APGARSINIMAI

"DAGIS"

A.OIszewski
-

. i

LIBTUVA
FT-

A. 01szewskio Bankoj

80. CHICAGO. ILL.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kyt šokti kiekvienų jaunų atf eraų.
gali drųslai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitu* šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, pė numeriu. 2119 So.
Halsted St. mokinu kas dlen .apart
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South Halsted St
Ofisas ant 3-člų lubų. Atdaras nuo
5 iki 8 vai. vakare.
Prof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25, Ji vėl bus atdara September 2.

I

I"*";:

tEvynEa mylėtojų dr stEs
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmininkas: Jonas V. Llutkauskas,
120 Grand st, Brooklyn, N. Y.
Vice-Primninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted st, Chicago, IU.
Raštininkas: Jonas Dagia,
3252 So. Halsted st, Chicago, UL
Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st, Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius,
331 Baimes st, Plymouth, Pa.
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
11, rue Sommerard, Paris, France.
V. Jokubynas, 318 W. Broadway,
So. Boston, Mass. J. Laukte, 501
Brick st., Valparalso, Ind.

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima gauti kiekvienų savaitę
“Liet u v*” ui 6c. pas šluos agentus:
Brooklyn, N. Y.
E. Frome*,
73 Grand Street
Ant Jankauskas,
65 Hudson Avė.
215 Berry Street
t. Jermalas,
J. Milewski.
124 Grand st
8. Simanavičius,

BALTI MORE, MD.
Jot n Louls,
657 W. Baltimoie St
J. Zebrauckas,
112 N. Green St

k

BROCKTON, MASS. .
175 Ateee St
Pocius,

j. o. Gegužis,

nūs Ir myliponus, kunl-

28 W. Broadvay.

mos ypatas. PaueiklnĮmal ant Nau
jų metų, dienoj* varduvių, gimimo te
kituose atsItIklišbosA < Chicago, UL

MringfleM, IU.

G. Tachilauckas, 1217 W. Jeffereon Bt

galite apnrpmti visus
■ savo reikalus

TOJ BANKOJ UETUYYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastls” — Kon
traktus, Raštus pardavimo

Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, I1L 1967, pus
18d
1018 Luzerne Bt lapių 44. .... ..................

ir visokius kitas dokumentus, te už
No-490 Dvi Ksilenl1‘| Tolimų šilto- tvirtina visokios dokumentus pas
konsuMą. Inkorporuoja draugijas te
Geo. Baltrūnas,
geldų* ir naudingas apražyma* Ii k*> atlieka visokius kitus notariJai likus
Juos. Petrikys,
darbua
- Na. 78 Maxlm Gorklj. PasakojlmaL
Visokiuose notartjaUlkuose reiksĮCatwa
l iese krelpkttle f
Kryžanauskas, 38 BL Centro Bt Makaras Čadra, Rudenyj, Dvidešimts
J. J.
šeši ir viena Chicago, UL 1906, pus
(Notary PnMlc)
niai gyvuliai Ir auginami augmenys!
Union City, Conn.
lapių 103. ...« .....................................

Hertmanowics

3252 So. Halsted st, Chicago.

Watert>uryl Conn.
W. pertar
824 Bank
Jmgte žemaitis.

Ant Bernotas,

45 Ward

Na 90 Olitipa. Graži apymha tt paveikslėliai*. Chicago, UL 1901, pualaikų savitarpinės karė* šiaurinė* lapių 73................... m-.. -................ 20o
Amerikos indijonų. Vertė A. Olševskia. Antra pataisyta lųlda. Chicago,
UL 1906, pusL 95........................... 86a
tl u rinko Dr. J. Basanavičius. Dalia L
No. 97 Pamokslai Išmintie* Ir tei Čia telpa 141 labą! gražių. Juokinga,
sybė*, išguldinotl galvočių visų am temintingų i: žingeidžią pasakų. Chi-

žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kuo.
TstarA Trečia laida, čia telpa 128
juokingų, bet išmintirgų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros
Ir Išmintie*. Chicago, 111. 1899, pus
lapių 182..............................................5Oc
No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė
L Tolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
APIE BALTRŲ-GIRTUOKL4dells iš gyvenimo Baltraus girtuoklia šinys dabartinės draugijos tvarkė*,
Rygoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c. alegoriškai parašytas. Chicago, I1L
1908. pusL 22..................................... 10*
, ARCHAIOLOGIŠKI TYRINA HM AI;
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
Na 100 Pasaka apie kantri* Aleną,
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš "Lietuvių dukterį turky ciesoriaus Antonijaaa
Tautos").
Vilniaus, 1909.
Pusla kurt per 23 metus vaikščiodama po
pių 23 ......................
40c. •vietą, daugybę bėdų ir vargi) išken
ANTANO BARANAUSKIO, (A. a. tėjo. Antra laida. Ii lenkiško vertė
A. Olšovakls. Chicago. Iii. 1902, puskunigo vyskupo) laiškai ( profesorių
Jonų Baudouin’ų de Courtenay. (Iš
lietuvių Tautos"), Vilnius, 1909 m.
Pusi. 28 .........
40c. vą. Priedas prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
BURTAI.
Zigmanto Przybylskio gal vokiAką vertirn* lietuviškai sutai
vienaveiksmė komedijai' Išvertė ir sė P. MiikinU. Chicago. IU. 1908, pute
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. lapių 3L.............................................. 10c
Pusi. 16 ......................................... 10c.
Na 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS' IR
KOVA SU JA. Dr. K- Jokanto. (Ma lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. lių kaimiečių, žingeidi norintiems suPusL "8 ......................................... 10c. slpaslntl su buviu ir sąlygom* masko
lių kaimiečių gyvenimo; Ji verčia
GILšfi. Dzūkų legenda ir BOBU skaitytoj* draugo jau'ii su vargo pri
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. slėgtais žmonėmis. Chicago, Ui. 1204,
18a
Vilnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c. pusL *0......................

Naujausios Knygos
gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

Drūtai apdaryta.

II*

Dr-asW.A.Martišus
Ofisu R. 409 Taeoma Bldg.

Madison & LaSille Sts. Chicago.

No. 68 LletuvIMcos pasako* (valrioa
Gydau visokia* ilga* kaip šviežias
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalia IL
čia telpa 205 Ir oaj gražių Ir juokinga durii
pasakų, bovljančtg kiekvieną skaity
pritaikau akinius ir
toją ir klausytoją te labai naudingos __ _________ _____
Chicago, III. 1903, puaL 339. .... 81-26 Į Offiao valandos: nuo 9 ryto iki 5
Drūtai apdaryta. ............................ 81-50 | po pietą. Nedalioms offteas atdara*
No. 69 Lietuviškos pasakos (vairia*.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* III.
Čia telpa 202 dar gražesnės ir Juokingesnės pasako* Chicago, III. 1804.
pusi 813..........................................
Drūtai apdaryta............................ 81AO

KOZMAS GAUS DYKAI
lietuviškoj kalboj, *4
dMell puJaptoL Jame
telpa aprašymai euvirl

luma. Lekcija Prof. Btochmano'o. Su
taisė šernas. Visiems supraatamal ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško
proceso, aiškesniam parodymui kurto
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių.
Chicago. IU. 1907, pust 138. .... 40c

11

99-

duolez nasdoti, kiek
jo* prekluoja ir kur ju

No. 553 Paėjimas organiško svieto.
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga
didelės moksliškos vertė*. Ji aprašo
tvėrimųal viso sutvėrimo ir visų gam
tos' aptvertų daiktų; parodo, pagal **niausiu* ir giliausius žemės sluogąGine, Jeng milijonų metų atgal gyw
r.aUm ant žemė* t*ugmenis, vabalus,
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago. I1L 1905 pusi. 137. 35c

Chicago, UL
No. 130 Revoliucijos įmonės. Para
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi-‘
M. Kaltis,
1607 N. Ashland Av. dunas. Labai naudinga ir verta per šė A. Niemojewski, vertė K. Puida,
J. Tananeviče,
670 W. 18th St skaitymo kiekvienam šit* knygelę torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėsu* Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica«o. UL 1968, yusL 63. ................. 15c
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kalu* 45. Varšuvoje. Knygelė (domi kiekvienam.
Chicago, 111. im, pusi. 76. ...... 20*
ELIZABETH, N. J.
Iš SEINŲ VYSKITPYSTftS H ISTO
211 First st RIJOS. ' Parengė spaudon J. Basa
No. 1420 Tikyba vr mokslą*. TlkėD- Bočkus,
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių Jimiški, moksliški ir draugiškai-poliJERSEY CITY, N. J.
tlški tyrinėjimai, surankioti D-ro J.
234 Wa>ne 3t Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 41. šliupo. Antras pataikytas ir padidin
Aat Reid iitis,
Kaina ............................................. 5«>c.
Lietuviška muzika ČESLOVO 8OB
tas spaudimas. Chicago, UI. 1901, pus NAt^SKIO.
T
Lawrence,
50c
KLAIDA. Apysaka parašyta f-ii- lapių 211.......................................
101 Oak Street dyjų /Pelėdos. Kas šios rašt.įlinkės
A. Ramanauskas,
V. Susiuva. UftMIGb ŽEMA. SuNu. 641 Geografija arba žemė* ap , statyt* vienam balsui.' Tbrtepianul pri
velzdeiius sk itęs, tas žino jų vertę
Montoltat
ir nes gailės šių knygelę perskaitęs rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj Ir
P. Miszkinis,
35 Arthur st Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil kitus sutaisė šernas. Su paveikslė tariant. žodžiai Matrięnlo. Peterbur
ge. 1909 m......... .......................... 50c.
nius, 1910.
Pusi. 520 ...... 31-00. liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo
'
N*w Haven, Conn.
t usų žemę, jos pavidalų, didumų ir
VI. Susiuva. Ta pati daind UžMI“LIETUVIŲ TAUTA". L. Mokslo ųl&iumų; Jos kalnus. Jų vardus, augšJ. J. Vaitkevičius,
227 Chapel St
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. M, vulkanus, metančiu J Iš savęs ug50c.
Vilnius, 1909............................... |1.25. a|; iš kokių sluogsnių susideda žemė,
Phiiadelpbia. Pa,
kur
Ir
kiek
joje
yra
tng.'ių,
geležies,
1L A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street
MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmlų aukso, druskos ir kitų gftyblų; kiek
VII. SųstuvhSKUBINK PRIE
komedija.
Parašė žemaitė. Vilnius, marių, ežerų, upių. Jų vardai, ploti*,
Vienam balsui, fbrtePortland, Oreg.
1909. Pusi. 26 ............................. 10c. gylis; kokie kuriuose vandenys: no KRYŽIAIS.
pianui arba vargonam* Ir smuikui
John Browman, Browman Nevvs Oa
rus, prėski, kartų*: kokie Juose gy
NAŠLAITE. Drama keturių veik- vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da pritariant žodžiai kan. M. Gustaičio.*
Beattle, Waeh.
mių. Parašė M. Valinčius. Boston. limis: išskaityto* visos viešpatystė*, Peterburge, 1909 m. 4.................... 50c.
Foreign and Domestlc
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c. karalystės, kunigaikštystės, respubll- -1
Periodlcal A Newspaper Ageacy
i
į
ko* ir tt Klek kurioje žemėje yra
No. 799 Vytauto koncertinis mar
NUO,AUDROS PASISLĖPUS. Pa- gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, šas, muzika pijanu
Atminčiai D. L.
Worceeter, Mas*.
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. papročiai, užsiėmimai, pramonė*, iš K. Vytauto pergj įėjusio kryžeivius
M. Paltanavlčia, 15 Mllbury Street Kaina ................................................ 5c. darbiai, ir tiesos; koki* mieste!. >u ties Žalgiriu. 14 B įsa.
Sutaisė P.
J. Kalakauskas,
66 Mllbury St
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; Stankevlčla
Spai^ itin ___
___ 1910
Leipcige
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, m., 3 puslapiai muzikos, kaina 60c.
Pradėdamomaloms mokykloms. Sutai ’ytųs ar giedro*: kur koks ilgis dte
sė mokytojas S. Varnelis su pagai nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
ba J. J. Šiauliai, 1909. Pusi. li? lių. ant geros standžios popieros skau
dinta. Chicago, III. 1906, pual. 469.
Kaina ..______________ _____
NAUDOKITĖS VISI.
I. Gražus pa veikalėliai J bet dar Kaina. ............................................... 82.00
Vopiera gromatotme rašyti, kelioli
gražesni aprašymėliai. Vilnius, 1910.
Lyti Lietuvą" metams ar pusei
No. 1457. Dangaus Augėtumas Ir kos gatunkų, su visokiomis dsineiėKaina ............................................ 10c. Žmogaus Senumas; Anykščių šileli* mis ir pasveikinimais tik.......... 25c.
metų ir užsimokėti.
Tuzinas trejonkta, dėžutė oš.. 25c.
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė
ffoaa* Janušas keliaujantis Agentą*
IT. Kas atsitiko kiaulių namuose.
Mašynėlė gromatoms druokuotl, pri
P' M. PusL 112........................... 15c
po Illinois valstijų.
Vilnius, 1910.................................. 10c.
taisyta po 1 lltarų, galima visokį
III. Klek daiktelių (vairių — tiek
No. 1521 Paslapty* Magijos bei Spi drukų drukavot, kaina .......... 81.00.
eilučių (domių!...., Vilnius. 1910 m.
Brooklyn, N. Y.
Judamųjų paveikslų mašyna su pa
ritizmo šviesoj* mokslo. Pagal sve
Kaina
......................
10c.
J. t mbrozėjus,
120 Gr^nd St
timu* šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. veikslais tik už į....................... 85.00.
IV.
Nesigailėsi,
vaikeli,
perskaitęs
A. Lesniauakas,
298 South Ist
Kas norite atsakymo. Įdėkite laiA
šitų knygelę! Vilnius, 1910............. 10c. Uetuviškal vertė J. Laukis. Yra tai kan markę už 2c. Katalogai dykai,
J03 Matulis,
262 Metropolitan
V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. išaiškinimas monų darymo. Šioje kny Adresuokite taip:
Kaina ............................................ 10c. goje atrasite visas monų ir burtų pa
Balti mere, M d.
Jos. Russell,
VL Dėdės Tomo Trobelė. Vllaius, slaptis ir Jas suprasite, nes aiškiai 100 Nolden Bt,
L. GawUs,
1834 N. CasUe Street
N. Adams. Mass.
aprašytos
Ir
paveikslais
parodytos
vi

1910
n
.............................................
15c.
Viacas želvi*,
603 So. Paca st
VII. Kiek čia (vairių žvėrių ir na sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
minių gyvulių!.... Vilnius, 1910 m cago, III. 1903, pusi. 262.............. 50c
Chicago, III.
13c
J. L Ragdžlunas, 2334 S. Oakley Ava Kaina ...............
N*. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
Jonas Ilgaudas, 1613 So.
“ —
— - - St.
Hdlsted
lidė iš Nazareto. Apysaka iš lafUg
And. Jurevičia,
3337 Auburn Av.
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sna.
Vite Linka.
1813 Strlag 3t
Arfurite Insurance Policy
Vertė J^ Lauki*. Chicago, 111. 1906,
Geo. Pupausky,
1112 S. Leavltt St
pusi. \ •»* (šito knygelę Vilniaus vys
kuri mokėtų juttis laike ligos
K. Steponis.
849 — 34th St
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)
Jonas Visockis,
8139 Vlncennes Rd.
No. 4 Alium* ir kito* pasakos Guy
$40.00 į mėnesj, o atsitikime
de Maupassant’o, vertė J. Laukia
No. 480 Biologija arba mokslas apie
Cleveland, Ohlo.
mirties ir sužeidhno arba ku
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne gyvus daiktu*. Pagal profesorių NusK Szukye,
1408 E. 25th St tikri brangieji akmenys, 3. Baimė,
rių nors sąnarių kūno praradi
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
mo nuo SSOO.OOiki $1000.00.
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant
• CAMBRIDGE, MASS.
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidnlys, musų žeaiėa, kaip Jie vystėsi, pradė
Tokią Insurance Policy ge
Pet Bartkevičius, 877 Cambridge St
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti- jus nuo. mažų vabalėlių, iki daėjo lig
ros kompanijos galite nusi
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs paukščių, tvėrių Ir paties žmogau*.
GRAND RAPIDS, MICH.
pirkt pas mus, mokėdami nuo
Juoz. šilkas,
42 W. Leonard st ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901,
11.00 ir daugiąu * mėnesi.
vienas iš geriausių raštininkų pasakų puaL 147.............................................. 40c
Chicagos lietuvius užkvieiš
žmonių
gyvenimo.
Chicago,
IU.
1908,
GRANT WORKS, ILL.
čiame apsilankyt T>as mus,
N*. 625 Kaip gyvena augmenys!
Jonas Liškonis,
Bok 195.
kad galėtume“ paaiškinti vi
Pagal Lunkevtčių ir kitus sutaisė šer
N^Z7 Gyvenimo mokykla. Par?šū nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
sas išlygas.
V
HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevičius,
40 M ui be rry st Orisbn Svett-Marden. Lietuvlškon kai- šymas apie įvairius musų žemės aug*
ų<«tu
lūs,
jų
budėjimų
ir
atmainas,
gyvį
Ir
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
A. OLSZEW5gip BANKOJ
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny plėtojimąsi nuo pat meuktausių pavi
Herrin, Ulinei*.
3252 S. Hilsted ^U> kChicigo, III.
J. T. Adomaitis,
Box 708. ga. Didelio formato. Chicago, IU. dalų iki didžiausių Ir tobuliausių. Chi
pusL 235. ..................-................... 81-25 cago, UI. 1901, pusi. 129................... 35c
HAZLETON, PA.
$ijq
Ant. Shukis,
103 N. Wyotning St Apdaryta.................................
No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas
Ne. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. -------------------- 2__ S_________
INDIANA HARBOR, IND.
Yaalulis,
3604 Deador St danti iš devynių sekančių gražių pasa Meyer. Iš vokiečių -kalbos vertė J.
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, už Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve LUOŠO INŽEftlMO MUZT. 4
MINERSVILLE, PA.
kaltas, Gatvės vaikai, Paparčio šie riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
Ramanauskas,
Box 538. das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi Mokiiiszko Žinfeidi*ni.ŽiOTjia7--Gilybe
Būvio esybė. Chicago, IU 1902. pus rado ant Jos gyvybė. S'i paveikslais.
New Britatn, Conn.
*al ir IdcnUl *oChicago, 111. 1906, pusi. 140. .. ... 85*
lapių 99..................................................
tvarU. Vyrsi, tirui
ipoals,
21 Pleaaant Street
No. 527 Kada Ir kokiu būdu gali
• į atallsnkykit į Utę
No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė svietas kada-nora pasibaigti. Parašė
’ *tel4tinę liuoso i*lių bei Vslnlų. Pasako* surinktos d-ro Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių
r į žengimo Musiju
Newarh. M. J.
.V. Ambrazevičla,
178 Ferry Street J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų aprašyta svieto pabaiga. Kas nori až(dangų), čyščių, peklų; apie giltinu slžlnoti, kada ir kokiu budu gali svio
Pittsburg, Pa»
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), tas pasibaigti, tegul perskaito šitų
velnius, jų vaidin<m*si ir tL Pasakos knygelę. Chicago, III. 1906, pust 133
J. G. Millauckas,
1811 Wharton St
žingeidumai, keis
užrašytos tokioj* tarmėje, kokioje bu Kaina.................................................. 85*
tumai. mUitaitonvo girdėtos. Fane vėžyJ — pagal tar
NORWOOD, mass.
tusi. Trlpgi pilnu
B. A. Tumavlčlus,
No. f3> S'KinologiJ* arba mokslas
totorUku asnrin28 Austln Bt mę panevėžiečių; šiauliuoee — pagal
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa įple ženKc tautas. Pagal Dr. M. Haki* kuria niekad
ne
buvo parodytu
gal
tarmę
suvalkiečių;
Prūsų
Lietu
berlandą parašė šernas. Su paveikslė
Paterson N. J.
dykai liam kraite,
A. VrcrSkevlčius,
70 Lafayette St ▼oje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; liais. Yra
svarbiausia moksliška K»l
mm AvtronoaiDzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt. knyga apie visas musų pasaulės žmo
Chemtjoa U Patboliogljoa.
Chicago, III. 1903, pust 470. Popieros nių veisle*. Ji parodo visų viešpatys
Pittston, Pa.
Inkvizidja. Valkata OatorthAd. Bendinskas,
42 Chesnnt St. apdaruose. ....................................... 81A9 čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
J Kazakevičla.
30.3 N-^.
Bt Audimo apdaruose. ....................... 82.00 sių šalelių žmones ir Jų paveikslu*.
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
UUOSO
k Plymouth,
(vairios. pročius, užsiėmimų ir abelnai viską.
B> Pbteliunna,
vj
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto

M* yvairtųkveptončii
ir pydančių smilų. Perfumų, EI-kiro gydau
čių aparatų, BoberiMUlirfli*. Ar

ir įimtai kitokiu koA
nata retkalln** daly

JOHN'* *UPPLV HOUM
B3A.l^ė SO. OAKLBY AVĖ, GHIGA(Mk«A.

laiji iBilkiliuli JftlhliL

»•

YtaJta*.

Knygų Kataliogas

J. J. Hertmanondcz,

Kad su pagelba A. Olszevvskio išleistų knygelių galima
greitai ir gerai išsimokinti anglišką kalbą.
Aš nusipirkau nuo A- Olszewskio už 25c. knygelę “Vado
vėli” N0.1209 ir J4 perskaičiau vakarais laike dviejų sanvaičtų.
Vėliau nusipirkau už $1^5" “Rankvedj” N0.1300 ir šitą
perskaičiau vakarais laike 5 sanvaičių.
Dabar užsirašiau už $3.00 A. OIszewskio laikraštį “Lietu
vą ’ ant 18 mėnesių jr gavau dovanų knygelę “Kaip rašyti laiŠ- .
kus angliškoje ir lietuviškoje kalbose“, šita knygelę yra verta
tiek aukso kiek ji pati, sveria. Aš ją turiu da tik trečia sanyaitė, o jau galiu parašyti laišką angliškoje kalboje kur tik man
reikia, ši knygelė per šias tris sanvaites davė man daugiau
supratimo apie anglišką kąlbą negu 3 mėnesių lankymas mo4
kyklos. Su jos pagelba ąš išmokau ir kalbą ir raštą anglišką
ir da radau daugybę kitokių gerų pamokinimų, kokių jokioje |d4
toje knygoje negalėjau rasti.
Už išleidimą teip naudingų žmonėms knygelių aš ištariu
A. Olszewskiui didžiausią padėkavonę.
Jos Skirmontas, Box 13, Great Falls, Montana.
Tai ką sako Jos Skirmontas apie musų išleistas knyg
mokintis angliškos kalbos. Ir kiekvienas išmoks anglišką
bą jeigu teip darys kaip p. Skirmontas darė, tai vyra:
1. Pirmiausiai turi perskaityti knygelę “Vadovėlis”
1209, kaina jos 25c
- \
2. Paskui knygelę “Rankvedis” No. 1300. Kaina popi
apdarais $1.25, o audimo apdarais $1.50.
3. Perskaitęs šias dvi .virš nurodytas knygeles, jau mo
kėsi anglišką kalbą pusėtinai. Tada užsirašyk “Lietuvą” ant 18
mėnesių už $3.00 ir gausi dovanų knygelę “Kaip rašyti laiškus
angliškoje ir lietuviškoje kalbose” ir su pagelba Šios knygelės
išmoksi angliška) rašyti ir dabaigsi mokintis anglišką kalbą.
Perskaityk apgarsinimą šios knygelės ant 8 puslapio.
Visas 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 dovanų. Už pinigus jos negalijne
parduoti 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 (Septcmber) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės knygelę do
vanų, pasiskubinkite “Lietuvą” užsirašyti ir gausite.
Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos' išleiStojui šiteip:

A, OLSZEVVSKI
Dr.O.C.HEINE

3252 Sa Halsted Stf

CHICAGO,

OFISAS-IaMptt 31 ir S*. Btlried pi

Naujas Išradimas
kius plaukus sulaiko slinkimą p:«uų gsitoa Isbai tr. topas* lsike \ • oC* nssp. rraius plaukui. Visokia hsrlusi. Artesnėms žinioms reikia rslrjl
tos ženklelį

PROF. J. M. BRUNDZA
UOOVir A SI. ITI ST.
M09KUI, HEW IMI

KaMliooas Gamas!
Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

BrldoBDon Glothlna Komnanljos
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali j j gauti.
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos. Muzikališki Ins

“Lietuvos” Agentai

AR TURITE?—!

TEISYBE JONAS SAKE

trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
JjJ
mokti nu* 41kl 8 savalėln.
/ttl
Kalnuos tau tik 880. Mm
Fduosime vija setą skotim*
VXl^Jr^8j| prietaisų. 8« amatu yra
tinkamu perdėm ^same
svieto ir tomistą turtai taX
I da savo y pa tiiką vertei vystf busi save darbdaviu. RaAyk paa:
NOSSOKOFF’S BARBBR SCHOOL

DranhnU

tas. Pikolas, Kleraetus, Obojus, Fogolus, Soksofonus, Kornetus, Mc.ofo
nūs. Trumpėtus, Trsmbonus, Altus, Tenorus, Baritonus. Basus. Kontrabs' sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas. Citras,
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamu Mašinų),
Pijar.ua, Vargonus, ir daugybę kitą Instrumentų.

Bižuterijos

DIDELIS ČEVERYKU

IŠPARDAVIMAS
Moterims ir Vai-kams
Sterno Didelėj Krautuvėj

Vyrami,

9 142-3444 Halsted St. Chicago.

J. F. Fudeikis

Ruile Drapanų Siutus, Overkotus. Kelnes, MarS1 kinius, Ksklaraikščius, Pirštines. Kepures, Skry

Skvrillip

■■ ■■■
bėles Čeverykus. ir tt.

Skyriuje.

i,,
t
L 1. — liu* laikrodėliams ir motęn m s ant kak:o neiiojatnus, Komposus, Medslikus, Bronzoletu, Auskariu*, Špilkas. Sagutes,
- i
Žiedus, ir tt.
Tolesniame Skyriuje. R^teBidabrinte*Peiliu*, šaukštus. vid*i,
/
7,
f, ■ cius, Tacas, Fotografijų kamerų. Parasonus. Žiūronus, Elektrišku Liktarniuke*, Siuvamu Mašinas, Fontanines
Plunksna*, Paišelius, Kai i m orius, Britvu, Šepečius, Šuku, Peliukus, Žir
klūkęs, Pypkes, Fotografijom* Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus,
Abroius, Abrozėliu* ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Kataliogas turi 100 puslapių, didelio formato su ai^soms iiiustracijom*
visokių daiktų.
Prisiųsk už 10c. markę pačto kaštam ir męs jį prlsiųsim DYKAI.

Adresuoki! Siteip:

The BrldoBDort -Glothlno įo
3248 So. Halsted St*.

X“

Chicago, III.

4

o>sisis>sisisR*Rinisisisie»eie>eismisiwmieięiL

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Lietuvis Balsamuotojas ir

GRABORIUS.
Laidoja mirusius, pąrsarndo karietas ant
pagrabų, vestuvių i* kiloki' atsilikimų.
Perka ir parduoda goriausius arkliu*.

4605-07 Htmitigi Aie.,

Palinksmins Daugel Serganciiu,
Silpnu Ir Nualintu Vyru
vilku, nupuolė* sveikatoje T Ar peržengei tiesu sveikatos

Chicago, III.

TeL Yaro* 1741.
tarisi patariau ir Mtirinėjimf dylcsli Me* Utirinūsime tsr,

reigų atataaukdama* paa mut dėl berno kestinio patitoinM
no. Mft pentotyiime padėjim* viso dalyko tikroje Šviesoje,

M Ddtrle NtrBlks llBktH Pakd Masl Uzgancdintas Sava Lttiroj
lyj kad Mes Esama Teisingi' Pilnai Atsakanti ir UžsitiklmL
AKIU LIGOS.
' Ar turi galvos skausmus!
> Ar akys vandeninoja t
1 Ar Ju niežti!
1 Ar teipgl ir spaudžia!
. Ar daiktai terodė dvigubi!
1 Ar jie būva neaiSkns, migloti!
' Ar turi uždegtu akis!
> Ar jos greit pailsta skaitant!

DAUG ŽMONIŲ
nežino, ir sirgdami nejaučia skan
seno Ir ei jokio nesmagumo, bet
jie turi nešioti akinio*, kad ligai-

Kinio laipsnio okul
S. GINSBVftG

•*0 SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL

HMetitam
r'

____ Ikum* tatertu, pasHssritopsM r»**lię, j*te« >■« eSMisrusę ir iksazmę, Jeiga rsnd**i
koka padėjimui d?l kurio nesinori kreipti* prte Iciinyniiko gydytojau*, k»ipo Ui: (lipnumą*, netstelkrečlsm* Hn kokio* nebotrsilea kurto* tomistai daro u
Jeigu turi nors viena ii
skatUingiį llg^ kuriom vyrai gaUtmt apimti; jeigu kenti nuo pertankiiįda.rteidimą; jeigu tun votto akaudullui burnoje ir ant Itežiuvio; jeigu plauksi tavo (tenka; jeigu turi »laptiug| liga; jeigu
turi uinuodlato krauta arba non viešę H linkurtą auka tampa vyrM—TAI MES GALIME TaVK
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti »u murai didinusiame privatlikuntairsskruto, o mp padtslme atsikratyti šuo visą kllučtą kotrumplaustam laike. Mes turimo Ubai d įdėlį

lime teip tikrai kaip staūaokai pa* me*. Silpni vyrai, kurto nustojote viltį p**velkim» bert-'
mt kur kitur, ateikit pet aut, me* atkreipsime ant jut miu^ spectjaliik^ atydį teip jog atPATARIMAS IR IStIRINSJIMAS VISAI DYKAI

GYDŪOLtS DYKAI IKI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harrison gatves, CHICA

NE< TUSTI KALBA, BET FAKTAI
toju ir apeigai

AR turi:

Ranka A. Olszewskio
Chicago, UI*
Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
š
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, AfTidavitus
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 mųmi apie šifkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mun|i visada adresuokite šiteip:

Viduriu ligos. Ušketejinuų nedirbimo. Galvos
skaudejima, Reumatisma. Odos ligos. Šir
dies Ilgos, Inkstu ligos,
Kepenos ligos, Hamoroidna, Skrofuius, Nerviška nusilpnėjimą,
Plaučiu ligos, Pilvo
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noses ir gerkles,
Bronchitis , Astma ,
Parai ižą, Ausin ligos.
Akiu ligos. Patrūkima,
Pūsles ligas, Visokius
išbėrimus. Kirminus,
Visokias slaptas ligas
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

Prisiųsk tuojaus 10
centu markiems , idant
apturėti garsinga knyga
Dr. E. O. Gailins ‘‘Vado
vas iu Sveikata”. Ji yra
neatbūtina kainai laimi
nai.
-

- Jos Vardas yra:
“Kaip rašyti Laigkus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose ’.
Ko ji rfiokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
laiškus angliškoje kalboje.
šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų
į tėvus, vaikinų j merginas, merginų j vaikinus; tarnų j darb-.
darius, 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 į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir “Rankvelis” No.ijoo,
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kui 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 reikalingų 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, pakalboje vieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir Jt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose įr audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pinigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame .“Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7. k
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestesni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį "Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui,’ir ant
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tielę mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie.
pąrupins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių motyjclapjis turi
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes ir
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia.žmonių mokykla padaryti.
ĮLietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien:s užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus
irš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
' jos išleidimą.
Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
:r tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
.tikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.
< "
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip r ’i

A. OLSZEWSKI
3252

So. Halsted Street.

CHICAGO, ILL.

1* yp&tilkai kuo skubionsei, o jeigu ne žinai ką.
suteiks geriami ir .teisingiausi patarimą suvm

7 Tai yra kelias, kūrino aąžiniiki Oollins New York Medikališko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padare JU vardą
garsingu ir populuuiika. Rašyk tuojaus pas Dr. S. E. Hyndman, medikališką direktorių,

The Collins New York Medical Institute*

140 W. 34th Street - New York City.

Mys trokitam. kad visi, kurte yra aeužgr nMintl *u kitais
gydymai*, ateitu pa* mu* ir pamėgint* mu»v tikrų ir tetiki-

Kraujo Užnuodyjimas

mo^vb* p^iežMinųdėl’ku-

Ui prie ėeimyntiko gydytojam, rado* pėėmo*. topai burnoje,
•kaudultai ant lležinvio, įlinkima* ptenkų, ilcauimoa kauluo
se, lunariuoOT. plėmoa ant kūno, jaoalra tekanti ikaudallaL
NES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADRJIM A-M ES NELOPOME,

Chicago, III.

Knygele verta tiek aukso, kiek ji-pati sveria.

I Ori 1 e IT n ■ žMSPvta aaansMaamms

Mes Išgydom Vyrus

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

ausiai t
skaudė ’&oŽTMąšų'
žmouįs ________________ ______ _________ _ ___
u pripildymo mokinai-iųjų kišeninių
kartą blogesniu nuo jų benaudi Akų,' apgaudinėjamų vaistų.
oo.» Ttatiečiai! Ne tikflkit tokių daktarų saldiems žodžiams, pritaisytiems Jums, Jų apgarsinimuose, kuriuos p&žyetato
A k2i^Uų
eilių, talpinamų laikraščiuose u tokiu būdų JtoValbinėja'apteateakomybę savo/beCnegali
dorodyt ne vieno išgydymo.
, .
•
.■
* »•a« v i
MedikAlilko iMtitnto gydytojai, yra žinomi Jums visiems. Jie pasišventę save naudai mųsų sergan
čiu T.utnvm
11 I. 4.—.11
ije (rtudijuoje) —<■— metus, dabar gali gydyt kiekvieną, norinto nno
su geriausiomis
_ ..
__ JPVI
insiomis pasekmėmis.
3 ukstanšlų tntašančiai originališkų ir teisingų paliudijimu tą darodo ir laimingumas šimtų tūkstančių šeimynų gtre

killhoffimai

Ar k,nklBa Uvtnn»rimal paeinanti nuo
HuDuEllllal P»-rž<-t>glmo iramto* tiesų, vyrliki silpnuO
mat, nuallulma*. silpna atminti*, galvos
■kaudėjimal, plėmai priedai akte, nervilkumas, skausmai *ti4no«r* Ar pat* ėsi apimta* non vieno t* tų ženklų f Ateik pas
mu*. mj* tave ligydysim ne* kitaip nereikalauji mum mokėti.
Nedaro skirtumo koki te*
«>o.reikUm*. n*.
>kru tarnui* kankina de
ma*. negalincemm prie darbo arba linksmo,
ginimai, plikinanti* itaplninru, pūslė* nesveikumu ryvenlino. nuUotma*. yvalru* gėdinanti
ma*. erzinimai, tankas norą* Hluitlnlmo, m y*
silpnumai, ir U. ATIDSEIMAI YRA PAVOUgydum virtu! minėtu* miJėjimu* be vartojimo
JINGI-PAS1RODAVIK «U MUMI DABAR.
peilio ir be iluntimo į ligunbutį.
į
Sutinimo!
’0tlnf »kaa«mtaX
rimai, spuogai,
»un*rial, kuatrybf atlmanUoa
lopai, netobu
u įsisenėję ligos kurio* padaro
lumai,
ialado*
skaeduMni,
pageltonavus
ir
gyvenimą nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
Ublyiku* oda, pajondnvf paakį*!. Vyrai, yra
SADOS BE ŽUDIKO LAIKO.
jum nuo to vteko nitai, atsiėuuktant pa*
mu* aut gydymo*. QAU UŽMOKfiTI KA
Gužuotos ir Susisukę Gyslos
DA BUSI IŠGYDYTAS.
da*l visur ant žemesnės dalie* Irane, bet d.ugtaulukštu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku
■ial kairėj putėj; jo* padaro žmogų labai serumų;
yra silpna* velkanti* jautimai daugmaž nuolataL
mai lBk,,1 nesmttaitan* gali ll*lvy*tyU
■Ddl į p»V.,)ing**>*tapMki .ijaa, ir jeigu neGyslos yra užčiuopiamo* Ir nurodo kaip botagai.
Mbota*. pagimdys kitas INgas ir koaufHkaoė.
Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.
Ar-taanaėapta tatai Itaraež taknal dtaėkaaf

užsikimšimai

Abelnas Nusilpnėjimas ~ £

UUlIlIHIldl

Odos NesnHanal

STATE MEDICAL DISPENSARYTrr
150 SO. CLARK ST„ arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
I
Ofiso valandosrbuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedddteniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiltai. Ypatoe geidžiančios gydymo turi atsišaukti asabiškai, nes ligos negali būt gydomoa^teip
—■*‘---------•—’— per■ susiraiinftjimą
•• —■
pasekmingu
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. 1

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS “—
Noris iėtydyti ki«kvi*aų vyrų *«r<aaU iiplėnmu lytiškų dalių <yta^ tariktorų.. ažsikračiamua kraujo nuodus, ncrvilkų s uosJ Oėjim^pažlagimų lytilkų dailų ir luta liačiaačiaa vyru*
šita* auoėirdus pasiuliatma* yra atvira, natoms, tari* pral«>do daug ptaigų ssė daktarų ir
vaistų b« jokio* naudos ir mano noru yra y aro lyti visiems ėitieme žraanėaaa, kurie buvo <ydarni dešimtiem* ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad ai tafta sėssfaėėą būdų ker.no
rai tikrai iigydau.

Nomokgk už gydymą be naudo* — mokik už tikrą Išgydymą. /
Ai tikrai iigydas li<a* Skilvio, plaučiu, kapeaų ir inkstų, a*ria *r labai ažsediata*.

Slapus Vyrų Ligos

Mitam Litn.

iitydoma greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe.
Nervų nusilpnėjimas,
nupuolimas sveikatos, tulymaa
stiprybė*, nubėgimaa kraujo, nžaaodyjiaia*. ilapuminės gaiity*.

Vidurinės lig**, tkanimai strėno
ae. b»lle*io* tekėjimą* ir kito* li
to* tikrai lėgydoao* Užpakaliko* Ilgo* moterų.

Plaučiy Ligos.

Krav|sUžSBedyJiMas

Dusulys. Brončytas ir kito* plau
čių ligos tikrai ligoma mano vi
liami* bodu. Širdies ligos. .

ir viso* odos Ugo*. kaip ▼* puikai

žtaly*. barmohiodsi. sustiprinimo
gyslų. aatkiasad aabėgitusi, |ai*eaėjtuio* lig**.

(Ištyrimas Dykai.)

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
Į
Ji

ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;
todėl, kad esu senas daktaras, patinstu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios
gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterims, nes daug ligonių <p-T—
ĮĮĮy
"
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsianijam
į?
New Yorke. Ai esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti
3Er
sveikatą; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas
1.
_L
_ _
Ai daagiaasia išgydau sergančių ir daugiau už kitus gauna laiškų padėkaven ų as
pasvefkaaių paveikslais; ii daugumos nors keletą čion patalpinu.

GEO. SUN ES, box 112, W. Pittdbmfc
HARft ZLATA, 577 Gibson st-. Yongs- Pa.’ Išgydytas nuo romatrzmo, ir vidu
tawn, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių
rių slogos ir kitų.
ir moterišką Ligos silpnybių.
GŪODOTaS DR. HARTMANK! Ifetolpaentelūfp a* naadojau Jųsųnrdoole*, tai nuo jų greitai pasveikau. nor*buvan*irgv ilgė įniks, 0 kaip po
operacijai bospitoM g tojoa, tad janėlaual blogiau. Jernsy City, ten daktarai nestoję buvo vilties mane išgydyti; bet Jų* dsrodėte, kad ne teisybė, ligydydotai mane! Už tai širdingai dėkavoju Jums. VALENTINAS BKRGOV1ČS, <80 Henderson st, Jeraey City, N J.

Todėl čia kalba Žmosės, ką aš Jiems padariau, per tai Ir tau galiu teip padaryti.

BERGERIS nuo meškerės knygutės vadinamos „Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIGą.’’, kurią siūlo, tą
brudą, suviliojimo INSTITUTAS.
Kad jautiesi nesveiku, ta! uetrotyk laiko, nesendink ligos, Jei nori būt išgydyt*, tai kreipkis prie manęs, kurie gali
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, apt ks
J autiesi nesveikas,
■
j
atsišaukusiu apsiimu išgydyti:
RMamtismų, »ka*<Mjl«n sąnarių, kaulų, ttrėnų, kojų, pečių ir tonų. Užkietėjimų, skaudėjimų Ir nedlrbtmų vidurių
Galvos skanemų, totaM
lakatų Ir pltačlų Ilgas. GVetto pailsi ao, sunkaus kvėpavimo, slogų ir nasllpnėjuslua vyrės. Didelio supykinto, dyupepe jos, nervų ligos, teipgi nu«
įsūnystės klaidų įgustų nesyetkmnų. sėklos nubėgtmo, blogų sspcų, visokių utsikrečlsmų šieptų ligų. Teip put MOTERU; skausmingų mėnesinių
baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ilgų; neatbukit kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu tai ir išgydę *!u Šviežias ir utisieenė
jsfiasllgas. Gsrtaa, kid ii karto pas mane atsisaukt: m, pirmiau negu kur kitur; jai ne arabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk laip moki Ir kali
jauti neevslkumu* eavyjs, *s* suprasta, iaztirštu, duosiu rodų, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriaasios ir nasjUrtio itatadlmo,oapturtai
sveikata be skirtumo kaip toli gyvenat. Aprasiant ligų, klausiant rodos NUO D4KTAI.O, visada adresuoti ant mano v ardo taip:

DR. F. HARTMANN,
- 218 East 14th St.

įF.P.BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Tol. Franklin 117®.

Syv. 3112 S. Halsted st., arti 3lmos

23 AKMENŲ.
Gtlžktlio Lilkriih.
Galvute utaukataM ir
nastatuma* V^rų ar
MatorlųdydSia.

PHOTOGRAPHISTAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
męs nuimame fotografijas atsakančiai nw wselijų.
Męs kalbame lietuviškai.

'CHICAGO.

tų- tlųsim Mitų laikro
dį vtefra** C. a D. srt SS.7S tr axpreee lėėa* 1*>
aųramlnavlmul. Jei nekas toks, taip sakom,
N*mekMUt* nei Mirtų. ATMINKIT, UtarjtaSMkHite U tokį laikrodį į m daL Aak*a*ta*

Del žinios visų Lietuvių!

VYRAM TIKTAI

Šiomis dienomis tapo atidaryta

INEJIMAS DYKAI

i

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGtNYČIA
< Raaturantaa)

po No. 3249 So. Halsted St.,

Kerte 33 Gatves

Šioje valginyčioje bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o
ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepanfirškit vietos : : : :

3249 South. l-I&lfatecl Street.

kas g*U būt matyta

GALERIJOJ
MOKSLO
344 SO. STATE ST.
CHICAGO. DLL.
near Harrison St
Žingeidumai Patologijos
Žingeidumai Osteologijo*

Kei-

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokia* ligai vyru, moterų ir vaikų,
neaplenkiu ir paslaptinių.

3312 So. Halsted St,
Chicago, III.

Telefoną*
Yard* 3W2

50,004)
J^KNYGU

Ltotavy* advokate*. bai<ų* ti*»ų mokslų Am*,
rikaje. Vada visokia* byla*, civiliika* ir kruni
naliika* viano** teismuos* (sodno**).

Z

W. H. TOENGES
3452 So. Halsted Street,

New York City, N. Y.

BUK
VYRAS

Atwood Bldg., Room 80$

Chicago.

Valandos: Nuo • ryte Ittl • vakare, ėfeddllen i**t ryte IW 4 po plot.

.

•tiso vai. nuo 11 les ryto iki 1, r-o « iki » vai. po p. Š vsntadienlate ano !• iki 1. Vakarai* Peaedta. ir 1‘ėta. nuo T-K.

Telephone Yards 2390

Dr. ZINS

Rodos, kad gi re-nių darodymu nega

lima reikalauti!

I
K
> TUinek tetekta* Ilgo* i» paleistuvyste*, per
j Matyta* gyvo didumo nytirose, sveikuose ir
ĮUgotoos* padėjimuos. Laru* U įrodinėtoms
atsakinėja visokius klaasytaU. Didžiausia
proga tavo gyvenlm*.

INŽENGA DYKAI

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir ainsta yra tyk dėl vyra.
Knyga ta praataia^supraatais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo nznnodijima krauia
arbasypili, nubiegima žieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimur 4 DegromuJavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, *nkstu ir pūsles ligas, rtimat’.zma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura irvysasvyra lygas, gal būti išgidomaa >ava
namuaa privatiškai, slapta ir labai pvgjat.
<
^T>Ld-Ikai U«ta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vadės arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, apecijallslhi'
lygti. Temykit, Jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam ui pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant
žemiaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
M. JOK. USTEI A Ca. L M
,

Tam lota:

R FM Avmm. Oicara:

Pagal Tamistoa priiadiejraa, ai a ori ei jau

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių moksjo šakų: Hithriįtž, hįtrre HithrijM, laatss Noksl|, Bmgijisii Mohli,
k I. L, lypu r arigmaiiškai pariiytis apysakų Ii am fyreaisa.
Kaina matams $2.00; pasai matą gl.OO; į užsienį $2.50
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
“i *^rl^^Sinimą, ta” gauS dovana8 knygomis: užsirašantiems
1. MtĮ metams duodame knygų už 11.80 užsirašantiems
pusei metų už 50c.

Paskablnklt-Devanas neilgai tedaoslme*

Adresas:

J U.

“Laisvoji Mintis,”

LIGOM GALEAUA MOKSLO
i

