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minė, ypatingai bobos su šluotomis savo broliu Jonu iš Smilgių kaimo prast ir tokių pinigų pragėrimui
VIDURINĖ AMERIKA.
karaliaus dekretą nepasibaigė, prie
rankose neapleidos aavo pozicijų, ir Urbantų kaimo ūkininku Mar neduot.
Iš
Nicaraguos
ateina
prieštarau

šingai, nesutikimai priėmė dar aš
rankose neapleido savo pozicijų, tišium parvažiavo iš Naumiesčio Gegužės 17 d. nuo Pilviškių per
jančios
žinio6
Washingtonan.
Ametresnių formą. Popiežius parei
Veršius, per Zyplius perėjo bai
,
MASKOLIJA.
kalavo atšaukimo rando padavadi- rios konsuliui Olivares atsiuntė ži čiuni užvedę bylą ir kel-kas jokiu namon. Svečius paguldė kluone.
sus lytus, net bulves kitų išnešė.
Bet
vidurnaktį
abudu
broliai
V.
Maskoliškoji viešpatystės taryba jimo peržiūrėti senąjį konkorda nią iš Managua, buk ten prasi budu neduosią ganyklų dvarui ar
Tamsus
žmonelės džiaugiasi, kad
užpuolė
ant
ūkininko
M.,
kad
tas
trečiame, taigi paskutiniame skai tą (sutarimą su popiežių). Bet platino žinia, jog revoliucijonieriai ti ir sėti. Žemiečių viršininkas
tą
žvaigždės
kritimą Dievas atver
atiduotų
pinigus.
Bet
ant
nelai

tyme priėmė Stolypino sumanymą tuom tarpu kunigijos priešai, taigi paėmė miestą Acayapą, pirma su nepešęs, grįžo namon ir tuojaus
tęs:
žvaigždė,
krisdama, girdi, būt
mės,
einant
gultų,
jisai
visus
pas
tvirčiau, kaip jis sako, sujungti respublikonai ir radikalai spėjo mušę prezidento Madriz kariume davė pačiam Kauno gubernatoriui
daug
daugiau
bėdos
padariusi. Bėsave
buvusius,
apie
70
rub.,
pinigus
sieksnio
ilgio
telegramą,
kad.Vil

Finlandiją su Maskolija. Sulyg to tvirtai suorganizuoti savo pajiegas nę. Tuom tarpu prezidento val
go
kiti
į
bažnyčias,
o kiti namie
pakišo
po
pamatų.
Nežmoniškai
kijoje
iškilo
“
revoliucija
“
ir
bal

sumanymo, Finlandijos teisdarysta ir kelia demonstracijas neprielan džia užtikrina, jog prie Atlantiko
suklaupę
meldėsi.
C. Dėdė.
žmogų
sudaužė,
ir
kaip
sako
jie,
sus
“
buntas
“
.
Be
to,
sėdęs
1
savo
atiduata priežiūrai maskoliškosios kias kunigijai. Mieste Bilbao ku pakrančių visi miestai, išėmus vie
(“Lietuvos Ūkininkas”).
durnos. Kad viešpatystės taryba nigijos priešininkai įsiveržė į ka ną Bluefield, yra prezidento ka- keliu, tą patį vakarą nuteisė apie visai negyvą, pasinėrę per paža
priims Stolypino sumanymą, apie talikišką Kliubą, stengėsi susirin riumenės rankose. Revcliucijonie- 20 žmonių — kam tuėnesj, kam stis, nuvilko į netolimus brūzgus ir
tai nieks ne abejojo, nes joje juk kusius išvaikyti, daužė stalus ir riai gi užtikrina, buk visos Atlanti du, o kitiems ir tris niėnesiusi ka- įmetę į kokią ten grabę, patįs pa
IŠ RYGOS.
rėję nanjon atsigulė.
sėdi daugumas caro paskirtų biu kėdės. Pašaukta pagelbon polici ko pakrantės iki Nicaragua eže- Įėjimo.
Gegužės
25 d. sustreikavo HinBet
tuom
laiku
numirėlis
atsipei

rokratų, tokių jau, kaip ir pats Sto ja pasinaudojo iš ginklų. Susirė ro yra jų rankose. Randas buk Telegramas žinoma sukėlė ir
dino
medžių
fabrikos plaukų ne
kėjęs,
vargais
negalais
nurėpliojo
lypin. Viešpatystės taryba tai ne mime vienas demonstrantas tapo vėl išsiuntė kariumenę tas pakran- Kauno policiją ant kojų. Ant rvšėjai.
Jau
gegužės
7 d. tos fabri
pas
kaimyną.
Greitu
laiku
atkaužmonių atstovybė, bet valdžios užmuštas, o daug žmonių sužeista. tęs apvaldyti. Taigi visas karas tojaus, t. y. 13 d. gegužio atpyškos
33
plaukų
nešėjai,
kurie dir
stėjo
policija
ir
suėmus
mušikus
kėjo
iš
Kauno
sprauįlinkas,
žan

įstaiga, skelbianti žmonių atstovy Susirėmimai liberalų su klierikalais Nicaraguoj išrodo vaikų siausmu.
bo
ant
akordo,
reikalavo,
kad jiems
išvežė
Naumiesčio
akademijon
pa

darai,
ir
žandarų
ĮHilkįninkas
(kol
bės darbą. Perėjus durnoj Stoly buvo baskų apgyventose provin Prezdehtas siunčia prieš revoliufabrikos
savininkas
gvarantuotų
visimokyti.
Patyręs.
kas,
—
be
kareivių)
nt
“
revoliupino sumanymui, jau iš kalno bu cijose, kur gyventojai neišpanijo- cijonierius mažas kariumenes da
vo žinoma, kad jis pereis viešpa nai, labiau prie katalikystės negu lis, kada jas sumuša, siunčia dau cijonierių”, "agitatorii“ ir “ora- Pavieto viršininkas, pasiremda sumažiausiai į dieną 2 rub. Kuo
tystės taryboj. Dūmoj net iš bu prie tautystės prisirišę. Mieste giau kareivių nužudytus miestus torių” galvos; bet .iš yjįso tyrinėji mas 27 nutarimu kunigaikščio vie met fabrikos valdyba tą jų reika
vusių biurokratų buvo priešininkų San Sebastian katalikų priešai su atgauti. Tai kodėl išsyk nesiunčia mo paaiškėjo, jogei jokios revo tininko Lenkų Karalystės 19 vasa lavimą neišpildė, tuomet nešėjai at
sumanymo, nors tie, balsuojant už sirinko prie Baskų Kliubo ir pra jų pakaktinai ? Taip jau daro ir liucijos ir kurstytojų nėra ir visai rio 1822 m., t. y. kad visokiu lai sisakė nuo darbo ir gegužės 21
jį, savo balsų prieš sumanymą ne dėjo šaudyti. Vienas vyriškis li revoliucijonieriai. Bet taip veda nebuvo, o tiktai kad ųiiesticčiai su ku keliai turi būt išvažiuojami, jau d. juos visai paliuosavo. Kadangi
plaukų nešėjai nebedirbo, tai ir ki
padavė.
kosi užmuštas, o daug jų sužei mas karas gali niekada nepasibaig grjtelninkais gynė . savo senąsias keletą kartų, savo “cirkuliarais”,
tuose fabrikos skyriuose darbinin
užsipuolė
ant
Liestnistvos,
Sintau

Tasai sumanymas ištikro panai sta. Laukia susirėmimų ir nepri- ti, jis vien naikina visą tą nelai teises, ir savo tėvelių‘šventą pali
kai nebegalėjo dirbti, o nauji plantų,
Zyplių
ir
Griškabūdžio
valsčių,
kino Finlandijos savistovvstę, nes lankių katalikams demonstracijų ir mingą, bet gausiai gamtos apdova kimą.... Vis dėlto keturis žmo
kų nešėjai negalima buvo surasti,
idant
visi
vieškeliai,
ir
svarbesni
nes,
vieną
lietuvį
krautuvninką,
ir
dabartinė durna, kurioj sėdi dau kituose Ispanijos miestuose, ypač notą respubliką.
tuomet fabrikos savininkas atstatė
keliai
III
skyriaus
butų
išpilti
ak
tris
žydelius
suareštavo,
ir
tą
pa

gumas reakcijos šalininkų, juk ne gi Barcelonoj. Gali tikėjimiški
nuo darbo ir visus kitus darbinin
menimis
ar
smėliu
;
bet
kaip
gir

čią
dieną
išvežė
į
Kalino
kalėjimą.
perkeis tokių teisių, kurios galėti} vaidai apimti visą Ispaniją, kurią,
kus. Kuomet fabriką vėl pradės
dėt,
visi
valsčiai
per
sueigas
tą
pa

Gegužio
14
d.
vilkijiečftj
deputa

pakelti, arba bent palaikyti ant da iki pusei pereito amžiaus, galima
dirbti, nežinia.
siūlymą
vienbalsiai
atmetė.
cija
nuvyko
Kaunan
prie
guber

bartinio laipsnio Finlandiją. Pra sakyti, valdė kunigai, nes jų įtek
Bet
dabar
jau
vėl
išlindo
pro

(“Rygos Naujienos”).
natoriaus, ir porą žydelių pasise
eis keli metai ir Finlandiją bus su mė ant valdžios buvo didesnė negu
jektas
priverstino
išjieškojimo
iš
kė išliuosuoti, o kiti tebesėdi ir
lyginta su kitais maskolių užka karaliaus, kuris prieš kunigiją tu
IŠ KAUNO.
riautais kraštais.
Maskoliškiems rėdavo nusilenkti. Bet ar ir da Gegužio 15 d. buvo Tilmanso šiandien. Kaip iš^vi- ■> ko matyti, valsčiaus pinigų pylymui kelių.
IŠ LIEPOJAUS.
menko proto biurokratams nieko bar kunigija atgaus savo nupuolu salėj pastatytas dramos veikalas byla darosi didelė, miestelėnų ap- Viens verstas plento atsieitų 1982
Per
praeitus
1909 metus prie
rub.
Liestnistvos
valsčiuje
skaitosi
ginėjas
adv.
!
Samaj.
įskas
tikrai
gero nemokantiems daryti, atsiras sią įtekmę, galima abejoti. Jau "Inteligentai“. Nusisekė vidutiniš
darbo
Liepojaus
gelžkelio dirbtu
tik
vienų
vieškelių
apie
40
verstų,
tvirtina,
kad
byla
b.
sianti
laimė

nauja persekiojimo laisvės vieta, dabar ir Ispanijoj kitoki laikai. kai, tik kaikuric nemokėjo rolių.
tai
jų
išpilimas
atsieitų
79.280
vėje
susižeidė
akis
trįs amatinin
ta.
Miestiečiai
t
amt
ta
rpe
trupunaują vieta jų numylėtam niaskoli- Rods čia žmonių apšvietimas stovi Publikos buvo per maža, mat jau
nimui ir naikinimui laisvės, be ku žemai, bet ir už tą tamsą daugu kelintas kartas eina tie "inteligen čiuką nusiminę, nes :ol kas bus, rub., neskaitant dar kasmetinio tų kai. Kertant geležį atitrukusios
su žalmar- plentų taisymo, kuris irgi atsieitų skiedros iškirto dviem šaltalviam
rios juk nėra gerovės niekur. Ma mas išpanijonų kaltina kunigiją. tai”, daugumui tai yra jau žinoma. 0 jvjtJ juodina.;
ir vienam kaltininkui po vieną akį.
. uždarytos ne vieną tūkstantį rublių.
tome juk visame pasaulyj, kad tik
Prie galo kaip prilindo be bilietų gėmis, jau tuom
I-aikas
butų
valstiečiams
pagal

Ligonbutyje aniedviem akis išėmė.
tie kraštai visada ir visur angščiau
Šuvalo fabriko darbininkų (len- tvarte badauja!. ..
Iš gelžkelio valdybos susižeidusie'Vklų
ap<
e
..
D
w
pakilo, kur žmonės laisviau gyve
ČllINAI.
■tydr 4ai vįsai tvarka |
ėjus
ubagais,
labiausia,
kad
miji
prie darbo sirgdami algą te
pOi .t
no, kur žmones galėjo laisviau
Ciecoriaus vietininkas regentas Kontrolieriams nevertėtų tokių
.uame (1822 m.) nutarime nėra gauna tiktai 3 mėnesius, o vėliaus
pats rupintiesi krašto reikalais. atmetė provincijų atstovų reikala svečių nei per duris įsileisti, Te»’)•
paminėta, jog keliai reikia pilti jeigu nebegali dirbti, palitiosuoAngščiausia spėjo pasikelti kultū vimą, kad tuojaus butų paskirti atre tinka tik tie, ką moka SaVe
/L''
akmenimis,
bet tik, kad keliai vi jami nuo tarnystos, kaipo netin
IŠ GRYĘUČ1Ų,
NEVĖŽIO
riškai, protestoniškieji kraštai, nes žmonių atstovų rinkimai ir su- valdyti.
K. l'itras.
sokiu
laiku
butų
išvažiuojami. Be- kantį darbui. Ir šie visi trįs vyrai
PAVIK ’. ■ •
protestantizmas paliuosavo šiek tiek sušauktas parlamentas. Regentas
(“Lietuvos Ūkininkas7). ‘
to
19
vasario
1822 m., nebuvo paliuosuoti nuo darbo, ir, nors jau
Gegužės
4
d.
sūc
‘
7
ūkininkų
žmones nuo bažnyčios raiščių, ku išleido į gyventojus atsišaukimą,
taip
vadinome
kelpinigių
mokes kelintas mėnuo, kaip apleido libe
pastogės
triobos.
Vargšai
liv
rie katalikiškuose kraštuose la kuriame konstitucijos tintą reika IS VILKIJOS, KAUNO GUB.
biau žmones varžė. Iš katalikiš lavimą vadina piktu. Bet jis pri Patsai Vilkijos miestelis nedide ir be duonos plutos, Ačiū Dievui čio,-1. y. po 15% nuo abelnos su gonbutį, bet pašelpos dar nesu
kų kraštų augščiau spėjo pakilti žada išpildyti pirma duotą pažadė lis. Vilkijas kaimo gyventojų yra kad dar vėjas buvo lauko pusę. mos pamatinio žemės mokesčio ir laukia iš gelžkelio valdybos. Ne
laimingi du iš jų vyrai pačioje
likai 311
su LlV
deg padūmės.
tik Prancūzija, nes joje nuo revo jimą po devynių metų sušaukti 18 ūkininkų, kurie nuo senovės Gaisro priežastis — llIVui
Visgi
tai
klausimas
didelis
ir
jaunystėje 32—35 m. amžiaus, tre
K. M.
liucijos laikų bažnyčios įtekmė nu parlamentą, o dabar prirengti jam drauge* su miestelėnais turėjo prie tukais.
painus,
kurį
gal
išrišti
tik
augštesčiajam
gi 40 suviršum metų.
(“Šaltinis!).
puolė. Kunigija buvo vėl susi- dirvą. Kadangi žconės reikalau grafo Tiškevičiaus bendras gany
nioji
valdžia.
(“Rygos Garsas”).
drutinusi prie Napoleono III, bet ja limo įvedimo konstitucijonalinės klas. Bus jau apie aštuoneri me
Nesnauskime!
Perkūnas.
IŠ
MOSĖDŽIO,
TELŠIŲ
PAV.
jo garbė, o su juom ir kunigijos tvarkos, tai reakcijos pasekėjai ne tai, kaip vilkijiečiai tarėsi skirsty
įtekmė ant valdžios galutinai žuvo užganėdintų žmonių piktumą nori tis į vienasėdžius, bet vis juos kliu Gondlaukės kainu buvo toks Jau 5 mėnesiai, kaip susitvėrė
IŠ BIELOSTOKO.
1871 m., kada jis po Sodonu pa nukreipti ant svetimtaučių, siundy dė tos bendros ganyklos: tiktai atsitikimas. Parvežė tėvas prigau- Naumiestyje "Blaivybės” skyrius,
Iš po vienų namų pradėjusi
teko vokiečių nelaisvėn ir nupuldė dami ant jų tamsias minias. Bet praėjusį metą su pagelba Kauno dęs vežimą minkių. Pamatę tai bet darbų dar nematyti. Musų mušti kerosino versmė. Išbandy
sostą. Maskolijoj žmonės ir da protingesnieji chiniečiai bijosi pa- žemės tvarkomosios komisijos ir vaikai ir jie nuėjo 'gaudyti. In- “Blaivybė” snaudžia, o žmonės ta : dega.
bar supančioti valdžios ir jos sėkmių siundymo, nes jeigu už- per jos tarpininkystę vilkijiečiai su bridę tvenkinių' gaudyti minkių štai ką daro. Gegužės 10 d. bu
(“Viltis”).
vo jomarkas. Vienas ūkininkas
skverno laikančios fanatiškos ku gimtų svetimtaučių skerdynės, kiti ponu T. susitaikė pasidalinti gany abu vaikeliu prigėrė)
pardavė karvę, o jo kaimynas nu
(“Šaltinis"!).
nigijos, todėl Maskolija ir stovi kraštai įsikištų, turėtų atsiųsti ša klas ant pusės, ir praėjusį metą
UŽ NUŠOVIMĄ LAPĖS
pirko. Bet ant galo reikia maga
galima sakyti, paskutinėse eilėse vo kariumenes maištų malšinimui, Vilkijos kaimas išsidalino į viensė
CERKVĖJE.
ryčių. Pirkikas sako: “Dėkiva
IŠ ŠIAULIŲ,
Europos viešpatysčių. Biurokra kaip tai padarė laike europiečių džius. Tuom-tarpu, kaslink ganyMinsko apygardos teismas svar
Praeitaiss metais,
nupirk
lie, nupirkus
val- po 12 kap. ant butelio”. Bet par- stė šiomis dienomis bylą, iš kurios
tai, nupuldę pats Maskoliją, ne skerdynių Pekine. Iš įsikišimo kk} nieko nesitarta su miestelėnais
•
i
—
kenčia, jeigu koks užkariautas, ne- svetimų kraštų Chinai ne turėtų ir visais grjtelninkais, kurių čia
džiai iždo pinigais ii. P. Šalkaus davikas nesutinka, atsisako. Tada labai pasinaudojo “tikrieji rusai”,
gapirkikas sako: “Atiduok man pi
maskolių apgyventas kraštas spėjo nei jokios naudos, jiems atsieitų na daug apsigyvenusių yra ant
gr- kio 3 margus žemės, puikaus sodo nigus, o atsiimk karvę”. Ir kaip kad prikišus katalikams netoleran
be jų globos augščiau pakilti. To karo išlaidas mokėti.
už 18 tūkstančių riblių, pradėjo
Tiškevičiaus žemės.
tiškumą, stačiatikių tikėjimo neaptarė, taip padarė: turėjo jam ati
dėl ir stengiasi jų savistovystę,
Šiemet dėlei šių ganyklų čia vi- liepos mėnesį statyti tiidelį centralikentimą ir tt. Dalykas toks: 1905
duoti pinigus ir neėmė karvės tik
žmonių laisvę naikinti.
ITALIJA.
sai netikėtai iškilo tikra revoliuci nį kalėjimą 500 žmonių; bet pri
m. Moziriaus apskrities dvarinin
Vaikymas žydų iš Kijevo vėl Italijoj likosi užmušta moteris, ja ir maištas. Gegužės mėnesį, ėjus reikalui, žinoma; ten bus ga todėl, kad ant magaryčių nedėjo.
kas Knobelsdorfas (lenkas) patie
(“Lietuvos Ūkininkas”).
atsinaujino. Pereitą sanvaitę su amerikone Charlton. Nužiūrėji kada miestiečiai ir visi grįtelninkai lima sukimšti daugiau kaip 1000.
kė pažįstamų būreliui medžioklę
prievarta išvijo gana daug žydų mas iš syk puolė ant jos vyro, ku išvarė savo juodmarges į ganyklas, Dabar kalėjimas ir uiamas kalėji
savo miškuose. Toje vietoje bu
šeimynų. Stolypin rods, išleido ris iš Italijos prasišalino. Reika tuom laiku grafo Tiškevičiaus pa mo tarnams jau pastatyti, dengia
vo nuo seniai jau apleista cerkvelė.
IŠ ANTANAVO VALSČ., MA
gubernatoriams cirkuliarą, kuria laujant Italijos valdžiai, jį, išlipant siųsti darbininkai atvyko tų pievų ma stogas.
Jos rūsyje lapės susisuko sau lizdą.
RIJAMPOLĖS PAV.
me liepia nesielgti per šiurkščiai su iš laivo, suėmė New Yorke ir jis arti ir sėti. Miestelėnai tuom-lai- Gegužės 14 d. bekasant griovį
Šunįs suuostė ir pro išgriuvusias
Nuo
vasario mėnesio atsidarė 2
žydais, bet kaip pasirodo, guber jau prisipažino, jog nudėjo savo ku pajutę, kad tokiu budu jųjų sienos pamatui, kurs eis aplink ka
sienas inpuolė cerkvelės rusin. Ati
natoriai nelabai paiso to cirkulia moterį. Italija pareikalavo nuo juodmargėms gresia badas, — nu lėjimą, rasta 6 lavonų kaulai, 1% mokyklos.
darius rusies duris lapė inbėgo
ro; gal jis išleistas tik klaidinimui Amerikos valdžių, kad užmušėjas tarė “savo“ ganyklų neapleisti ir aršino gilumoje; prie jų stačiatikių Viena Skučiškės, bet dabar esti cerkvėn. Bėgančią cerkvėn vie
užsienių, kur prieš maskoliškos val pačios butų išduotas Italijai, kur nebeduoti dvarui išart. Keletas vy Kazaniaus Šv. P-lė \ paveikslėliai pas K. Vaišnį Plioplių kaime. Mo nas pašovė; šunįs taip-pat pasi
kytojas lietuvis Juozas Kundrotas,
džios žiaurumą visi doresniejie jis turi būt teisiamas. Nežinia, ar rų nuėję, dvaro darbininkus par ir raitininkų-kareivm sagutės.
viję ėmė cerkvėj draskyti. Me
žmonės pradėjo protestus kelti. Amerikos valdžia jį išduos. Ame varė namon ir paliepė pasakyti sa — Vienas Šiaulių kalėjimo ka algos 420 rub. Mokinių apie 30. džiotojų buvo 5 katalikai ir 2 sta
Greičiausia, kad gubernatoriai pra rikoj jį teisti negalima, nes ne čia vo ponui, kad jie jokiu budu ga linys, latvis-liuteris, šiomis dieno Antra mokykla Kazlų — Rudo čiatikiu.
versto nuo stoties. Moky
dėjo vėl žydus vaikyti su Stolypino jis žmogžudystę papildė. Jo drau nyklų nebeduosią dvarui arti. Dva mis priėmė stačiatiki } tikėjimą, ti je
Minsko teismas pasmerkė Knožinia. Maskoliškiejie biurokratai gai jau bando jį perstatyti nepilno ras, ar tikriau sakant grafo Tiš kėdamas palengvinin 6 savo baus tojas lietuvis Petras Matulevičius; belsdorfą — 8-riems metams ka
papratę juk veidmainiauti. Kada proto, o tokių teismai negali bau kevičiaus įgaliotinis p. L., žinoma, mės. Sakės mainąs savo tikėjimą algos 410 rub. Mokinių nedaug torgos, kitu du 6 metams kator
po caro neva duodančiam žmonėms sti. Galima todėl manyti, kad elgėsi saviškai, (paties gr. T. ro dėlto, kad tikišis, jog stačiatikių 5—10. Mat žmonės sako, kad jei gos, du — 4 metams pataisos na
imsim vaikus mokyklon leist, tai
konstituciją manifestui gubernato Italija ilgai laukti turės, kol pra dos nėra namie) ir per keletą die tikėjimas jį išgydysim.
mų, vieną — dviem metam kalėji
riai rengė besidžiaugiančių gyven sižengėlį amerikoną išgalįs, o gal nų iš abiejų pusių spėkos didino — Gegužės 3 d. apie Šaukėnus vyriausybė gali naujus mokesnius mo ir vieną — vieniems metams
prasimanyt. Nišmanėliai!
tojų skerdynės ir žmonės skundėsi visai jo neišduoti.
si.... Galutinai miestiečiai pama kai-kurių sodžių le'Sai 311 žeme
kalėjimo.
(“Lietuvos Ūkininkas”).
tos konstitucijos sumanytojui, gar
B^Augštuolis.
(“Viltis’).
tė, kad darbas dvaro darbininkams javus sumaišė.
siam Vittei, tas vis teisinosi, kad
(“Viltis').
žengia pirmyn, gegužės 12 d. nu
KUBA.
nieko negali padaryti, nes guber 27 d. birželio, prieškambaryj tarė kas tik gyvas eiti į lauką ko
IŠ SINTAUTŲ VALSČ., NAU
natoriai jo neklauso. Matyt taip parlamento, jo atstovas Manuel voti ir susitarę didelė minia, per
O. Pleirytės-Puidienės trupa ii
IŠ SUVAIKŲ.
MIESČIO PAV.
jau daro ir Stolypin.
Jis liepia Lores iš Oriento ir laikraštininkas šimtą žmonių, vyrų, moterų ir Pabėgo- užsienin Suvalkų miesto Veršių kaimo paprastai du ūki šiemetai gyvuoja. Taip antai, kaip
gubernatoriams su vaikymu žy Antonio San Mignel iš Pinar dėl mažų vaikų (kiti ėjo tik pažiū kasininkas Uopušinsfcis, pagriebęs ninku, P. L. ir J. M., kas pava rašo “R. N.” toji trupa gegužės
dų prisilaikyti žmoniškumo, tie gi Rio už ką ten susibarė. Pirmuti rėt), nuėjo ginti savo pozicijų.... su savim inplauktuciius per visą saris ir kas ruduo duoda vyri- 29 ir 30 d. rengia teatrą Viekš
elgiasi visai priešingai, lyg žino nis išsitraukė revolverį ir šovė į Tiškevičiaus įgaliotinis pamatęs sanvaitę pinigus.
joms po dvigorčę degtinės, kad ne niuose (ne “Viekšnoje”, kaip “R
dami, kad ir Stolypinui žiaurumas laikraštininką, bet nepataikė, jo šū baisią minią žmonių, kreipėsi tuom
(“Šaltinių?).
uždėtų jiems mokesčių viršaus 8 N.” nori). Pirmą dieną bus vai
geriau patinka.
rub. 56 kap. Patariau tuos pini dinama “Velnias — ne boba” ir
vis nugrendė kaktą atstovui Lame- laiku prie žemiečių viršininko, ku
ra. Manuel taipgi išsitraukė revol ris paėmęs visą vietinę policiją nu IŠ NAUMIESČIO VOVERIŲ gus arba laikraščio išsirašymui ap- “Jaunikis”, antrą dieną — “Ameri
ISPANIJA.
verį ir norėjo šauti, bet kiti par važiavo ant vietos žiūrėti ir ištirti, KAIM., LIESTNlJ.’TVOS VA L. verst arba šaltyšiaus algai. Suti ka pirtyje”.
'(“Viltis”).
Užgimę vaidai Ispanijos rando lamento atstovai atėmė nuo jo kame dalykas. Miestiečiai vienok Gegužės 3 d. Voverių kaimo ko, bet daugelis nenoromis. Lai
su popiežių dėl jo protesto prieš ginklą.
ir prie žemiečių viršininko nenusi- ūkininkas Vincas V-iniškaitis, su kas butų visiems katalikams susi-'

IS

___

CHICAOO, ILL.

DAR KARTĄ APIE IŠEIVY■ '
.VYSTŲ.
Ligi pastarųjų laikų man teko
gyventi Prūsų pasienyje, tat jau
nuo keliolikos metų matau, kaip
daug žmonių pereidavo Prūsų sie
ną, keliaudami svetur: vieni likda
vo Prūsuose — čia jau prie gelžkelių per vasarą dirbdavo arba ke
liaudavo Esuosna (į Hesseną),
— kiti persikeldavo Anglijon,
Amerikon. Bet kad ten eidavo
žmonės iš visų kraštų — netik
Suvalkų, bet Vilniaus ir kt. gu
bernijų, tat laiks nuo laiko pama
čius keletą vežimų po kelioliką "pasažierių” nei ne dyvai būdavo.
Dabar, įėjus į madą “guberskiems” pasportams "pasažierių”
skaičius šiek tiek sumažėjo, nes su
“gubernskais” pasportais keliauja
stačiai gelžkeliu į Eitkūnus. Bet
visgi netaip jau baisiai tenai išro
do.
Bet štai šiomis dienomis teko
važiuoti gelžkeliu nuo Šven
čionių, Panevėžio-Liepojaus link,
ir bevažiuodamas pamačiau tai,
ko visai nesitikėjau: pradedant
nuo Švenčionių ant kiekvienos sto
ties įsisėda po vieną, du, tris ke
liauninkus Amerikon, o kai-kur
(Utenoj, Anykščiuose) po visą
“kompaniją” (6—9). Išsyk aš
maniau, jog tik pataikiau “tokią
dieną”, bet ėmęs klausinėti išgir
dau, jog tą dieną dar beveik ma
žiausia važiuoja.
Būną dienų,
kuomet iš vienos vietos išeiviai
samdosi čielą vagoną ir važiuoja,
o neseniai buvęs ant vienos stoties
atsitikimas, jog apie 40 keliaunin
kų turėję likti, netilpę.... Ir tai
vis važiuoja žmonės, turintis “gubernskus” pasportus. O kiek dar
nuvažiuoja be jų, šuntakiais?
Liūdnas' reginys dabar važiuo
jant tuo gelžkeliu. Ant kiekvienos
stoties būrys žmonių — senų mo
terų ir vyrų, jaunų vaikinų ir mer
ginų. Visi nuliūdę. Sustojo trau
kinys — jau būrys pradeda judė
ti. Skambutis — ima sveikintis,
bučiuotis, verkti; jauni, kaip ąžuo
lai, vaikinai verkdami šoka, trau
kiniui jau pradėjus eiti, vagonan,
o likusįe — tėvai, seserįs verkia
parsipuldami. Anykščiuose vienas
iš išeivių įšokęs vagonan taip
susigraudino, jog bevažiuojant
traukiniui visoj smarkumoj puolė
ant vagono trepelių ir norėjo ver
stis žemyn, tik kiti vos spėjo su
griebti; bet ir tai dar darbo bu
vo, nes anas, beraudodamas už
sispyrė būtinai šokti iš traukinio
ir grįžti ir gana. Vos-vos nusimalšino.
Bevažiuojant toliau pradėjau ty
rinėti, dėlko važiuoja, koks padė
jimas ir tt. Bet nuo pačių keliau
ninkų mažai ką tegalėjau sužinoti
— matyt, jie velijo visai nei nemislyti apie tai. Tik nuo pašali
nių sužinojau, jog jų krašte (Šven
čionys, Utena, Anykščiai, Troškū
nai ir kt.) eina visi, kas tik gali.
Eina ne tik jaunuomenė, bet ir
apyseniai žmonės, palikę namieje
žmonas, vaikus. Daugelis keliau
ninkų — tai bežemiai, bet nema
ža ir tokių, ką turi ir po keletą de
šimtinių žemės, bet prieš išeinant
žemę išnuomoja kitiems.
— Jeigu dar ilgiau Amerikoj
taip bus — tvirtino daugelis — tai
pas mus liks tik moterįs, merginos
ir vaikai. Užklausus, kas dabar
toj Amerikoj taip yra, atsako, jog
dabar darbai labai gerai einą; čia
gi — sako — negali žmogus išsi
risti iš tų klampynių ir tiek. (Prie
tam emigruojama ne tik Amerikon,
bet ir Rusijos gilumon).
Taip aiškina tokį nepaprastą bė
gimą Amerikon patįs žmonės.
Man matos, jeigu žmonėse dabar
paplitę kalbos, jog Amerikoj da
bar labai gera, tai gyvenančių tarp
įmonių inteligentų ir žmonėms ski
namų laikraščių vienas iš pirmųjų,
uždavinių turi būti, rimtai ir aiš
kiai išaiškint žmonėms tikrąjį da
lykų stovį, kad Amerikoj nėra taip
gerai, taip gi nurodyti, jei dabar
uždarbiai ir galimi, tai ilgai geri
laikai Amerikoj negali būti.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

TUVA

SIKOJ.

ŽODIS MOKSLEIVIAMS, NE
Suktus pigiau parduoti negu par? ANGLBKASfYKLŲ GILUMAS.
rais, žiedai ant vieno piršto $1000 bet juos prakazyravo viena nak
Iii:
BEGALINTIEMS
TOLIAUS
duodama kitose krautuvėse, Bu- Europos anglekasyklos yra daug
vertės, o jo artimas vaikščioja pus čia. Tai kompanija atėmė jam
MOKYTIS.
das tai geras, jis ir trustus gali gilesnės ouž Amerikos anglekasynuogis, negalėdamas pridengti sa agentūrą ir pagarsino jį laikraš
IŠ LIVINGSTON, ILL.
Musų moksleiviai besimokyda TELESKOPAS ŽIŪRĖTI l
vęs bei savo kūdikių, Ar tokia yra čiuose apgaviku.
priversti teisingiau elgtiesi su pro- klas. Ituro[*Jj, mat, nuo seniau
Darbai kasyklose prasidėjo 28 d.
PILVĄ.
mi vidutinėse mokyklose dažnai
dūktų reikalaujančiais. Farmerių anglis kasatAa ir viršutinių jos
artimo meilė ? Ar ttisinga tokia Jocis baladojosi Chieagoje ilgą
gegužio.
Pakėlė mokestį po 3% c.
svajoja ir kalbasi tarp savęs, kaip Teleskopą žiūrėti į pilvą, arba krautuvėms sekasi labai gerai, o sluogsmių jaut nebelikę.
krikščionybė ?
laiką be darbo. Vėliau jis pradė
už toną; kompaničniems 14c. ant
neseniai išrado vie kad iš jų krautuvių turi naudą ir
jie pabaigę gimnaziją bei realinę gastroskopą,
1
Todėl mes griauname tokią jo nešioti vilnonių audimų prabas
Žmonisį kad giliausios anglekaprigulinčiųjų prie Londono produktų reikalaujanti, tai galima syklos yra Belgijoj: užvis giliaus- dienos pridėjo. Dirba dabar la krikščionybę, ir nepaliausime jos
mokyklą pastos nniversitetan, ko- nas
1
firmos Fuller & Ftiller ir rinko ant
ir ten tas gastroskopas tikėti, kad tos krautuvės gerai lai sioji siekia 3.“937 pėdų, dauguma-gi bai gerai, bet pribuvusiam darbas griovę, nors ant musų kristų smū
kią mokslo šaką pasirinks, kaip hospitalio,
1
jų
“orderius” nuo kriaučių. Dar
sunku gauti.
tūlą laiką pasekmingai varto kysis.
niekeno nevaržomi galės liuosai jau
.
giai bei akmenįs, mes nenustosi vėliau jis agentavo pas vieną vo
nuo 2.700 ikN 3.000 pėdų. Angli
Apšvietimas lietuvių žengia vė
Pasirodo, šis instrumentas
mokytis ir tt. et.... žiūrėk, iš jamas.
;
me jos griovę iki paskutiniam mu
joj ir Walise giliausioji anglekažio
žingsniu. Apšviestesniejie lie sų kvėpavimui ir tt, Klausytoja kietį kriaučių ant Madison st. ir
naudingas pilvo ligoms pa
UŽPELNYTA BAUSMĖ.
jų vos-vos keletas teįstengia dasi- labai
1
sykla siekia 3483 pėdų — ji ran
rinko drapanom “orderius”.
vos bepradedant joms užsi- Nezv York. Teismas dešimčiai dasi MancheStere; dvi kitos angle- tuviai daug turėjo triūso ir nesma jam padėkavojo gausiais delnų plo
kasti lig universiteto, didžioji dau- žinti
■
Sykį jis pirko $100 vertą byguma spiriama negeistinų jiems 1megsti. Pačioj pradžioj sugautos metų kalėj iman pasiuntė Franką kasyklofc siekia 3.300 pėdų. Škoti gumo, kol suorganizavo S. L. A. j imais.
eiklį
ant išmokesčių. Įmokėjo už
aplinkybių apleidžia mokyklas ir ligos lengva išgydyti. Taigi ga- Grillo; jo pagelbininkas gavo ke joj giliausioji anglekasykla — 130 ir L. S. S. 74 kuopas, drau Ant galo drg. J. T. dekliamavo jį $io, o likusius pinigus turėjo
giją
D.
L.
K.
Vitauto
ir
T.
M. “Ne tas žino audrą” ir "Ant šit
išradimas yra gan svar turis metus. Abudu buvo apkal 2.700 pėdų; Vokietijoj — 3.117 pė
tuomi užbaigia savo mokslą. Tie- stroskopo
:
išmokėti mėnesinėmis ratomis. Bet
draugijos
kuopą.
bus
dalykas
medicinoje.
tinti,
jog
su
prievarta
laikė
jau

svieto visur”.
sa, baigę 4 kl. arba daugiau pasto
dų.
kad negalėjo išmokti ant byciklio
Vitauto
draugija
pasižadėjo
danas merginas ir vertė jas vesti • Giliausioji anglekasykla Jungti
Literatūros parduota už $3.40
ja seminarijon ar aptiekon ir fe
lyvaut E. St Louis lietuvių ap- Klausytojų buvo apie 80 ypatų ir važinėti, tai pardavė jį vienam vo-.
OPERA PER BEVIELĮ TELE paleistuvingą gyvenimą.
nais mokinasi.
nėse Valstijose randasi Appalakietukui už $30. Kada atėjo Byvaikščiojime
sukaktuvių mūšio visi užsilaikė gražiai.
FONĄ.
T.
Nuo 1905 m. kai-kam pasiseka
chian srityje, siekia 2.200 pėdų.
cyklių
kolektorius kolektuoti mėne
prie Žalgirio, kuris bus 10 d. lie
SUĖMĖ NAMIEJE.
išmokti lig matininko ar mokyto Neseniai buvo atlikta įdomus
sinės
mokesties,
Jocis pasakė, kad
pos; bet dabar, girdėt, daugumas
jo. Bet daug yra ir tokių, kurie bandymas dainuoti per bevielį tele Nezv York. Išlipant iš atkaku
jam
byciklį
pavogė
ir todėl už
IŠ
EXPORT,
PA.
j Dvylika colinė armota ant lai narių kalba pakampiais, jog nenebegali panašiais keliais keliauti. foną. Bandymas įvyko De Forest sio iš Europos garlaivio “Princesjį
mokėti
negali.
Byciklių
kom
Jau
du
mėnesiai
kaip
straikuoja
vo “North Dabota” vienam šūviui ažiuos, nes buk tai esąs socijalistų
Šie gi atsiduria blogausiame padė laboratorijoj, priešais Grand Cent sin Irena” tapo suimtas turtingas
panija
pradėjo
vagies
j
ieškoti,
su
VVestmoreland
Coal
Co,
darbinin

reikalauja 350 svarų bedūmio pa apvaikščiojimas. Bet apvaikščiojijime. Jie esti iš jiems paprastų, rai Station, Nevv Yorke. Į te amerikonas, Porter Charlton, nes jį
rado
tą
vokietuką
ir
areštavo
kai

kai;
jie
reikalauja
pripažinimo
rako. Vienas šūvis tokiu budu mą rengia nesocijalistai: jį rengia
kaipo mokinio, vėžių išstumti. Jie lefoną dainavo garsinga daininin Italijos policija laikė užmušėju jo
po
vagį.
Vokietukas
darodė,
kad
Unios
U.
M.
W.
of
America.
To

kaštuoja arti tukstanties dolarų. ,
Š.v Kazimiero, Šv. Juozapo, Šv.
atsistoja kryžkelvj. Juos nuolat kė Mariette Masarin. Dainavo ari moteries, kurios kūną, įkimštą į
dėl pranešam darbininkams, kad kad nevogė, bet pirko tą bycyklį
Jurgio
draugijos.
kankina klausimas: kokia amato ją iš operos ”Karmen”. Už my skrynią, rado įmestą į Como eže
nieks nevažiuotų už streiklaužį. nuo Jocio. Tada byciklių kompa
Livingstonietis.
NAUJA LIGA.
stverties? Atsakyti ant šio klau lios nuo dainavimo vietos, Metro rą. Nors, Amerikos konsulius ne
Mačiau “Lietuvos” No. 25 agento nija areštavo Jocį ir pasodino Chi
simo būna gana sunku, nes gyve politan Life rūmo bokšte, bevie- tikėjo nužiūrėjimams Italijos, po Ligonio žmona. Daktare, gel
J. Lucas,
pagarsinimą,
buk eagos pavietinin kalėjiman. Jocis
nimas platus, klaidus, jame gi linėj stotyj klausė kelioliką žmonių licijos, bet tie nužiūrėjimai pasiro bėk! Nieko nebesuprantu, ką jis
Iš ROSELAND, ILL.
moka už toną 80c. Tai netiesa, sėdėjo kalėjime, kol jo draugai ne
ir puikiausiai girdėjo dainuojamą dė teisingais, nes Charlton jau pri kliedai Ir, bijau ausis amžinai
orientuoties mokykloj nemokino.
10 d. berželio katalikiškoj lietu moka už toną 37J4c. Daug buvo surado jam “šiaudinį bondsmaną”,
Mokiniai patekę gyvenimo su ariją. Taip pat gražiai ją girdėjo sipažino, jog jo moteris jį įpykino sugadinsiant — taip ta jo kalba viškoj mokykloj buvo mokslo už iš Chieagos į Export, Pa., parvežta ant kurio parankos jis tapo išlei-.
baigimas. Lošė vaikai komedijė- žmonių, bet visi atsisakė dirbti, o stas ir nuo to laiko Jocis iš Chiea
kurki blaškosi į visas puses, kad bevelio telefono išradėjas Nevvarko, ir jis ją užmušė mediniu kuju. traška ir čypia....
kur norint prisišliejus. Kai-kam N. J. bevielinėj stotyj — keliolika Jis keliavo Amerikon svetimą pra Ligonis (pradeda kliedėt). Ak, lę trijuose veiksmuose. Kalbėjo nenorintiems dirbti kompanijos šni gos visiškai pranyko, nieks nežino
jų vargais negalais pavyksta iš pu mylių nuo dainavimo vietos. Ir varde užsidengęs, bet jį pažino vargatis majil. Jūsų nejaustis, ko kun. Serafinas, ant piano skambino pai galvas apdaužė. Tikrai sakau, jo kur.
tojančių vilnių išsikąsti ligi kranto, tai buvo girdėt nežiūrint į triukš užmuštos moteries brolis ir suareš kia yra musuolės kalbaties kalbaty- Pocius. Vaikai nuo 8—13 metų, kad Pennsylvanijoj Westmoreland
Buvo tai, rodosi, 1896 metuose.
bet nemažai ir žūsta nežinamojo mą ir kliksmą New York gatvėse tavo. Jo išdavimo reikalauja Ita bės priegimtis yra svaituolė pa lošianti komedijoj, gerai savo roles county visai nereikia kalnakasių.
Ilgai
nebuvo Jocio girdėti. Tik ne
jiems slibino gyvenimo gerklėj. — balsas bangavo aiškiai, ėjo ta lija, nes jis Italijoj žmogžudystę moka man teisybės tikruolės tikry atliko. Kunigas Serafinas savo
I.S.
greitai
jis pradėjo korespondenci
bės reikybės jieškaties.... ak, kan- prakalboj ragino prie tėvynės mei
Musų visuomenei svarbu, kad rytum iš mažo fonografo, tik be papildė.
jas
rašinėti
kunigų laikraščiui
čiakančių, kančiakančių bus ma lės. Paskui buvo dalinamos vai
nei mažiausia tautos pajiegų dale tų metalinių fonografo vibracijų.
“
Garsui"
ir
vėliau
pradėjo parda
IŠ
TRENESKYN,
PA.
kams dovanelės. Atvažiavęs iš Pa
lė nebūtų statoma taip, kad butų Kai dainininkei pranešė, kad visi ją NUŠOVĖ ŠERIFĄ IR POLICI no esimas....!’■
vinėti
namus
ir
lotus
l’hiladelphiSusitvėrė
čia
T.
M.
D.
kuopelė
Ligonio žmona (griebias už gal ryžiaus p. Gabrys, kurį susirinkę
girdėjo, jinai pradžiugus uždaina
nesuvartota jos gerovei.
JOS PERDĖTINĮ.
joj
ir
jos
apielinkėje.
iš
kelių
narių
27
d.
gruodžio
pe

delnų plojimais pasveikino, turėjo
Juk apleidusieji mokslą bebūda vo dalyką iš "Elektros”, kuo su Ocilla, Ga. Gyvenantis čia W. vos). Vargas man!
1897 m. pasisekė Jociui parduoti
Daktaras.
O
taip
!....
Bet
tai
mi mokyklose vis šį-tą išsimokino judino jos tolimus klausytojus.
trumpą prakalbą. Po- prakalbų vai reitų metų ir gerai laikėsi, bet at
H. Rosvvick nušovė šerifo pagelbistubelę
lietuviui už $800. Pirkė
ir gali atnešti visuomenei naudą.
ninką ir policijos perdėtinį, o du nieko ypatingo. Laikinis apsireiš kai padainavo “Lietuva tėvynė mu sirado keli priešingi ir pradėjo nie jas įsikraustė į pirktąją stubelę ir
kinti musų kuopelę, įkalbinėti, buk
Duokim,' šiandien, kuomet koope PABĖGĖLIAI IŠ KARIUME šerifo pagelbininku sunkiai sužeidė. kimas manijos 4 vardu ybizmas ir sų”.
P. Grigaliūnas.
ji bedieviška, buk jon tik socija gyveno. Savininkas patėmyjęs, kad
NĖS.
racijos Lietuvoj vis giliau ir pla
Atlikęs tą darbą, jis su šešetu savo tisizmas. Vienutinis geras vaistas
listai ir bedieviai gali prigulėti, o j jo stubelė apgyventa, pareikalavo
čiau leidžia šaknis — jiems vi Sulyg žinių pagarsintų kariume vaikų užsidarė namuose ir žada yra toks t-- neduok jam tamsta ke
IŠ MIDDLEBORO, MASS.
geras žmogus ir katalikas turi jos, randos. Pirkėjas parodė Jocio posiems atsiranda plati veikimo dir nės viršininko, pereituose metuose ! nušauti kiekvieną, kas bandys prie lias dienas valdyt ir neužilgo iš
12 d. birželio, L. S. S. 139 kp. sergėtis, Buvo
sumanyta prakal-’ Pieras, ka(l iis
stubeIV Pirko "uo
i
va. Kooperativinių draugijų pri- iš 70000 Jungtinių Valstijų karei namų prisiartinti. Šerifas parei girsi jį kalbanti žmoniškai.
parengė prakalbas, kalbėtojas buvo bos parengt ir pakviest kalbėtojai,
•
j
Jocio
už
$800
ir
pinigus
Jociui užskaitome jau apie 200. Joms rei vių, pabėgo nuo tarnystos 5000. kalavo kariumenės suėmimui to Ligonisi :. Dąktarybe, daktarybe, parsikviestas F. J. Bagočius iš Bos
,i
a
mokėjo.
Tada
stubelčs
savininkas
kalingi — tarnaujantieji-pardavi- Taip didelio pabėgusių skaitliaus ki žmogaus. Mat jis turi ganėtnai velnystis -tavo dorybė. Tegul tavo tono. Prakalbos prasidėjo 2130 paaiškinti apie draugijų nau<
Prakalbos atsibuvo 12 dieną birže- areštavo Jocį ir įsodino į kalėjimą
mokslastiffi' 1 ekastį pagriebia pra
kai, vedėjai, buchhalteriai, organi tur niekur nėra. Taip yra santai amunicijos ir du karabinu.
po pietų. Pirmiausiai padekliama- lio. Kalbėtojai buvo iš Pittsburgo, l,(d‘?war^s valstijoje.
keikties pelei ties peklastis!....
zatoriai, instruktoriai, revizoriai ir kos laike, o kiek pabėgtų jų karo
vo eiles “Prie mokslo” J. Tolivai- Pa.: J. Baltrušaitis kalbėjo apie tai, ! Tuomet Jocis buvo susipažinęs
<
laike
ypač
prieš
laukiamą
mūšį?
tt. Paminėtų žmonių stoka pastešą ir “Pasiilgau aš tavęs” U. Ur- kaip pirmutiniai žmonės gyveno >r su. viena senyva amerikone, ir ta
ŽMOGŽUDYSTĖ.
biama beveik ant kiekvieno žings
baniutė. Potam prasidėjo kalba kokius įrankius įturėjo, o kokius amerikone apmokėjo, Jocio skohf
Nezv
York.
Priemenioj
‘
vienų
nio, už keleto gi metų kooperaty-, RADĘS 25c., MIRĖ NUO
Bągočjaus» „luuį matytu ,
namų,
ant
Goėrk
str.,
paliktoj
skry

£mon£s dabar' vartojai Tarpuose stubelčs savininkui ir išliuosavo
■
vatus nuolat besiplėtojant tasai dar, . •....... JUOKO.
ŪKO, ' -nes . mačiau
klausy- dekliamavo Juzė Kvėdariutė ir iš
nioj
rado
kūną
seno
deimantų
pr
Helena,
Mont.
Tūlas
negras
T.
1 kalėjimo. Jocis apsivedė su ta
labiau apsireikš. Ir vietų atsiras
ašaros
per
tojams
žandus
kėjo
Maizio
Šacho.
Ka.,.
o laikraštis “Garsas”
Juozapas Kvėdariukas iš Pittsbur- amerikone,
'
gerai apmokamų. Jau ir dabar H. Brovvn tarnaujantis saliune ra
jj Stone
«nglekasinia- varvant, Jis sakė:, “Kaip erelis
pasirodė,
jis
buvo
prismaugtas
ir
pagarsino,
kad
Jocis gavo turtingą
go. Izidorius įCvėdalis savo kai- i
sumanus darbininkai neblogai ap do žemėje du dešimtuku ir penktu
me miestelyj uualitiėj Californi- užpuola , kregždės lizdą, išskėtęs
dar
gyvas
j
skrynią
įkiništas.
Kas
pačią
su
’
jd
milijono
dolarų.
boj aiškino, koks yra skirtumas i
mokami, — gauna mėnesiui nuo ką. Tuo labai jis apsidžiaugė ir
joj, įvesta beį. automobiliams; au- sparnus drasko jos vaikus, vieni
jį
nužudė,
nežinia.
Išeidamas
iš
Gal
ta
moteriškė
ir
turėjo kiek
tarpe laisvų ir suvaržytų draugi-'
35 iki 50 rub. Vieton skurdus baisiai ėmė juokties ir kvatojo iki
tomobiliai tei Ibar užmaino tram- krinta, auka, kiti, išlikę, ištrukę iš
namų,
jis
turėjcV
tiž
2'000
dol.
dei

pinigų,
nes
Jocis
tuojaus
po apsijų. Antrą syk J. Baltrušaitis sa
raštininkėliais kanceliarijose ar tol, kol parkrito negyvas. Rado,
vajus ir, sak ,‘claug pigiau apsei- savo lizdo, neturėdami spėkų, jiešmantų
ir
300
dol.
gatavų
pinigų.
vedimui
pradėjo
Philadelphijoje
iš
vo kalboj aiškino T. M. D. miesmirdinus vaistais aptiekose, reikė kad nuo baisaus juoko jam truko
j
na negu tri avajai, nes nereikia ko sau maisto ir prieglaudos ki
leidinėti
laikraštį
“
Lietuvis
”
ir
gyslos.
Buvo
jis
60
metų
senu

rius ir jos nuveiktus darbus; ragitų pasižvalgyti po kooperacijas.
tiesti vielos
kitoki dalykai tai- tur visų skriaudžiami, taip ir mes, no rašytis prie jos ir padaryt ški- kiekvie,,ame numeryje garsindavo,SUDEGĖ GARLAIVIS.
kas.
Jose ne vienas atras sau patogesnį
užpulti dvigalvio erelio, turėjome rių pašelposj mokant mėnesinę po ka(^ šitą sanvaitę pardavęs 30 naLa Croce, Wis. Pereitos subatos syti.
užsiėmimą. Žinoma, apleidęs mo
trauktis, bėgti iš mųsų mylimo, 50c. Prisirašė 26 nariai prie' rog nl*b 0 ^ar tur' pardavimui sekannaktyj,
25
mylios
nuo
čia
sudegė
kyklos suolus tuojau, negausi MELĄGINGI DAKTARAI SU
jj
Montr'edi
Canada.
Gelžkelio
gimtinio
krašto, turėjome jieškot kuopos T. M. D.' Žmonių bd-jčius«
garlaivys
“
I.
S.
”
Pražuvo
prie
sanvaitę tiek ir tiek šifgeros algos, reik pažinti skiriama TRAUKIA KASMET $15000000.
tarnų
organizacija
atmetė
sumany

gyvenimo
ir prieglaudos sveti vo pusėtinas būrelis ir visi už. korėjų pardavė, tiek ir tiek milijonų
dvi
moterys
ir
vienas
vyriškis,
O
Pagal
“
Asosiacijos
mažinti
džio

sis sau amatas, reik mokėti jis
mą taikintojų 'komisijos. Todėl muose kraštuose, visur išblaškyti silaikė gražiai, tik vienas atsirado ri,blių persiuntęs Europon. O anvai” aprokavimų Amerikoj viso kelios ypatos sunkiai apdegė
atlikti.
ant
Kanados' gelžkelių laukiama tar tarp svetimųjų, atskirti nuo savo
rėksnys, bet jo neleista setainen, gliškuose laikraščiuose pasigarsino
Arčiau pasipažinti lengviausia kie melagingi daktarai už niekam
naujančių
strėiko; jame dalyvautų prigimtos kalbos ir pajuokiami
NELAIMĖS
ANTGELŽKELIŲ.
tikusius
vaistus
sutraukia
nuo
leng

tai už durų stovėdamas, rėkavo, esąs kunigaikščio sunumi iš Rosiyra pačiam praktikuojant ant vie
lohnstozvn, Pa.
Tarp Point 15000 gelžkelio tarnų.
svetimų. Todėl mes turime darvatikių
žmonių
15
milijonų
dolarų
paskui nepatingėjo palydėt kalbė jos. Jis visada nešiodavo baltas
’
•»!.:t
tos — gerai užvestose ir vedamo
Creek ir Foutsville susimušė du
buotiesi, kad kaip nors pagerinti
pirštinaites, ant galvos turėjo augšsu
viršum
į
vienus
metus.
“
Asocise draugijose. Tame reikale ga
Streikas musų vargingą ir sunkų gyvenimą. tojus ant stoties, visaip juos pra tą cilinderį ir Mažinėdavo karietoje.
prekių traukiniai. Prie to viena jj SyracUse, N. Y.
jacijos
”
raportas
tvirtina,
kad
tie
vardžiuodamas. Nuo susirinkusių
lima pasinaudoti Maskvos varto
ypata tapo užmušta, sužeista gi 1200 kriaučių' pasibaigė čia, ka Juk jau nusibodo mums būti pa
neva
daktarai,
gydydami
tankiausia
surinkta aukų $4.55. Užmokėta Taigi lietuviai ir įtikėjo, kad jis
tojų draugijų sąjunga, o kam pa
dangi darbdaviai sutiko pakelti al stumdėliais svetimtaučių? Bet ar
10 ypatų.
per
laiškus,
savo
vaistais
ne
tik
už svetinę $2.00,
kalbėtojams yra turtingas ir pinigus per jį
velija lėšos, dar geriau butų pa
t;
gas ant 10%. Streikas traukėsi mes darbuojamės, ar stengiamės
kad
nepagelbsti
ligoniams,
bet
dar
i
dekliantatoriams už kelionę siųsdavo.
sipraktikavus Suomijos koopera
Springfield, III.
Pasažierinis nuo 1 d. birželio.
pagerinti musų būvį? Ne. Ne
užkerta
kelią
tikram
gydymui.
Tai
$2.55, tai neliko nieko tautiškiems Jocio laikraštis “Lietuvis” ėjo,
ty vose. Ten patarnavus porą me
«
Chicago & Alton gelžkelio trauki
galima nieko sakyt ant esančių Lie
reikalams; gal toliau galėsim ką rodosi, apie 5 mėnesius kol užteko
tų ir daug pasimokinus kooperaci ištikro dideli bjaurybės ir žmonenys netoli Carlinville iššoko iš vė jj New York. Sustreikavo čia tuvoj ir dirbančių visą laiką nuo
pačios kraičio apmokėjimui algų.
nors
geresnio nuveikti.
jas paliečiančių dalykų, galima liamš reiktų jų pasisaugoti.
žių ir nupuolė į grabę. Prie to 20000 mantelių siuvėjų rytinėj mie tamsos iki tamsai, lauke tamsos,
Pritrukus pinigų, skolininkai su še
Čia
yra
kita
draugija
vardu
Sv.
grįžti Lietuvon, ir be abejonės,
sto dalyj. Manoma, kad sustrei kad nors valandą gautų primigt.
13 ypatų tapo sunkiai sužeistų.
ŽALVARINIS RETEŽĖLIS
rifu išlicitavo laikraščio spaustuvę,
Antano,
užsidėjus
ji
keli
metai
at

gaištas, išlaidos ir mokslas apsimo
kuos mantelių. siu vėjai visame mie Jie neturi laiko mislyti apie švie
MIRTIES PRIEŽASTIS.
o Jocis iš Philadelphijos išnyko.
kės keleriopai.
Easton,
Pa.
Netoli
Forcunesste.
Jie reikalauja trumpesnio dar sesnę ateitį. Bet kaip tu, ameri gal, bet, kaip girdėt, ne geriausia
Hayzvood, Cai. Apsirgo čia
Už pusės metų pradėjo lietu
laikosi.
J.
V.
S.
Gali ir tasai pasirodyt ne vie
dviejų metų mergaitė Annie Fra- burg iššoko iš vėžių Chicago bo laiko ir. ant 20% didesnių al kietį, išteisinsi savę, gyvendamas
viams į Chicagą ateidinėti iš Louisnam iš mūsiškių buvusių mokslei
- •
7—8 metus šioj laisvoj šalyj ir tu
tis. Daktarai išsyk suprato, jog Express traukinys. Prie to 19 pa- gų.
ville, Ky. dideli angliškoje kalboje
vių sunkiai išpildomu dalyku, tai
’.’.fyi’.' •• .
rėdamas tiek liuoso laiko? Ar gal
jj užsinuodino variu, bet kaip tas sažierių tapo sunkiai sužeistų.
kataliogai nuo firmos vardu
pagaliaus galima pastoti Lietuvoj
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose manai pagerinti savo būvį apsi- JOCIO LAIKRAŠTIS “PRO
atsitiko, negalėjo žinoti. Tirinė“Scientifical Supply Co.” su lietu
į pirmą papuolusią vatotojų san
jant pilvą su Roentgeno šviesa, ra Concy Island, N. Y. Pasilinks Valsčiuose bur° 187 nusibankruti- statęs stalą buteliais bei stiklais ir
GRESAS
”
MIRĖ..
viškais
laiškais. Chieagos lietuviai
krovą.
do pilve žalvarinį retežėlį 13 colių minimo darže iššoko iš vėžių puo nimai, arba ,9 dąugtau negu užpe stikliukais, bei bačka su kranu. “Vienybė Lietuvninkų”, N. 25 tuojaus spėjo, kad tai bus Jocio
Ir joj norintis susipažinti su
’o, '
lančio žemyn gelžkelio vežimas rėtą.
Prie tokių apšvietimo šaltinių ne šių metų, praneša, kad Jocio laik korporacijos. Ir ne apsiriko. Bu
kooperacijomis ir jų reikalais įgaus ilgio mergaitės prarytą. Reiks jai pilnas žmonių. Prie to keturios
galvoj
būvio pagerinimas, bet ge raštis “Progresas”, Leidžiamas Phi- vo tai Jocio pirmoji korporacija
iššiek tiek praktikos. Bet visuomet daryti operaciją ir tą retežėlį
ypatos tapo mirtinai sužeistos ,0 jj IVashinįįlfOtĮ, D. C. Kongresas riantis vien mąsto: kas pirma truks ladelphijoje, Pa. mirė ir jog pats
imti
iš
pilvo.
pardavinėjanti viską, nuo adatos
reikia atminti, kad musų dabarti
12 sunkiai nors ne mirtinai už atmetė dartyųinkįų reikalavimą, kad — galva, ar butelio dugnas.
Jocis
inkorporatorius
ir
preziden

iki automobiliui, bet kad tame mie
niai kooperatyvai negal būti pa
pinigai, kongreso skiriami kovai Pas amerikonus visur, ant sta tas penkiolika-milijoninės “Atlas
gauta.
CHINIEČIŲ KARAS.
ste lietuvių nebūta, tai ir biznio
vyzdžiais bei mokyklomis, reikia besu trustais, jtebujiįmaudojami kovai lo, po stalu, po pečium, prikrauta Trading Korporacijos” sėdi kalėji
Nezv York. Čia, chiniečių apJocis
ten nepadarė ir už kelių mėne
sipraktikuojant nuolat skaityti koGAISRAI.
su darbininkų; organizacijoms.
laikraščių, knygų, o pas lietuvius me.
gyventoj miesto dalyj užgimė
sių
atsirado
Cincinnatyj, Ohio ir
.peratyvinę literatūrą, pasimokyt
tose vietose buteliai bei “pantu- Šita Atlas Trading Association, iš ten pradėjo siuntinėti Chieagos
kruvinas mušis tarp chiniškų pas- Seneca, Falls, N. Y. Sudegė čia
pis I
buchhalterijos.
Ir itšikro besi
Ar taip jus manote su- rodosi, jau yra iš eilės penkta Jo lietuviams kataliogus naujos kor
laptų draugijų. Trįs chiniečiai New Seneca House hotelis. Su jj Provid^ięe,^. J. Suviršum kės”.
darbuojant porą metų galima ne
degė teipgi trįs ypatos.
100 dirbtuvėj, auskaru, dėl menko laukt šviesesnę ateitį?
tapo
nušauti,
du
mirtinai
sužeisti,
cio inkorporuota ir nubankrutinta poracijos. Tai buvo antra Jocio
blogai pažinti visus musų koope
išdirbinių rc^ikaląyimo, per liepos Jus sakote, kad socijalistai milijoninė korporacija.
lengviau
sužeistų
yra
daugiau.
korporacija.
racijos klausimus, ydas ir kuo jos
Navenport, Ia. Sudegė čia dirb ir rugsėjo jpėtjesius sumažino ant griauja krikščionybę, Ar geras
Kiek galima atminti, Jocio ir jo
Cincinnatyj e Jocis neilgai buvo,
reik taisyti, tuomet sulauksime ži
tuvės Braumer Manufacturing Co. pusės darbus. Mįnčtose dirbtuvėse tokis krikščioniškas surėdymas kaip
įsteigtų korporacijų yra sekanti atsibaladojo į Chicagą ir čia įstei
nančių vedėjų, instruktorių, revi UŽMUŠĖ PAČIĄ IR UOŠVĘ. Nuostolius gaisro padarytus skai dirba 10000 ^dgrjjininkų.
dabar, ar yra artimo meilė? istorija:
Bangai, Me. Gyvenantis čia Dagė apgarsinimų agentūrą vardu
zorių ir tt.
to ant 150000 dol.
Mylėti artimą, kaip pats savę, Antanas Jocis, turėdamas apie “Judicious Advertising Agency”
vid
Dovius
nušovė
šapo
pačią
ir
Juk Anglijos ir Vokietijos vyjj Belhngham, Wis. Sustreika Christus prisakė. Vienas moka už ;20 metų atkako Amerikon 1894 ir
i rinkorporavo trečią vieno-milijorieusieji vedėjai kooperatyvų, ku jos motinų, kadangi mat pati pa St. Paul, Min. Sudegė čia krau vo 100 prasižengėlių dirbančių ke
vienus pietus tik $60.000, sprogsta 1tuose metuose, per rekomendaciją no firmą “Mail Order Business”,
davė
teisman
reikalavimą,
kad
ją
rios turi kasmet milijonus apyvar
tuvės Andrevv Scool Grocery Co. lią. Jie reikalauja 8 vai. darbo nuo šampano, o antras, jo drau- •
velionio kun. Burbos tapo redakto kurios Šerus mėgino pardavinėti.
tos, dažniausia paprasti darbinin su vyru perskirtų.
Nuostolius gaisro padarytus skaito dienos.
gas, taipgi krikščionis, eina nuo 1rium laikraščio “Lietuvos”. Bet kad Bet kad pirkėjų nerado, tai pristo
kai, o ne šiaip kokie tam tyčia ėję
ant 150000 dol. Trįs ypatos tapo
dirbtuvės prie dirbtuvės, nusiima jpasirodė nekompetentišku ir neišti jo už darbininką į aptieką Lešmokslus specijalistai. Kooperacija
sunkiai sužeistos.
jj La Cragee, Wis. Tarnaujanti kepurę, nusilenkia žemai, meldžia kimu,
'
BE TARPININKŲ.
tai po 13 sanvaičių tapo iš
nėra jau taip painus organizmas,
ant gatvinių karų padarė naujus 2 darbdavio duoti kokį nors darbą, “Lietuvos” redakcijos prašalintas. čynskio, lenko, 3315 ■ S. Morgan
St. Louis, Mo '. Kadangi trustai
st. Čia jam dirbant pasisekė par
kad žmogui lankiusiam vidutinę
IPinnipeg, Minn. Tarp Fort metam kontraktus su kompanija:
siūlo savo spėkas, kad užsidirbt
ir tarpininkai išnaudojo konsuNerasdamas kitokio užsiėmimo, duoti už $800 Šerų Leščynskio
mokyklą butų nebegalima perprasti
France ir Atihehan dega girios įtrina metą gaus jie už darbo va- maistą sau ir mažiems savo kū
menttts ir produce'ntus, tai šitų ap
Jocis pradėjo pardavinėti Chieago
ir pasipraktikavus kai-kurį laiką
Nuostolius ugnies padarytus sk.-ritr ’andą 19c., antrą 20c., trečią 23c.. dikiams. Ar tai teisingas krikš je po $5.00 lotus valstijoje Michi- uošviui Šumkovskiui. Leščynskiui
linkinių
farmeriai
Susiorganizavo
jis išrado patentuotas gyduoles nuo
ją vesti.
Kooperatorius.
jau milijonais dolarų. Sudegė daup r po 5c daugįaus už darbą virš
gan, Beach Land kompanijos, ir blusų, pertikrino Leščynskį, kad
ir įrengė savo krautuves ir iš jų
čionystės surėdymas?
(“Lietuvos Žinios”).
lentų piovyklų.
Aręhivyskupal,. vyskupai nešio-loardavęs kelias dešimtis tokių lor
'
valgio produktus tiesiog konsumenduos
šimtus
tūstančių pelno.
> Jami ant rankų, apsirėdę purpu-|tų, kompanijai pinigų nesugrąžino.
tams pardavinėja. Jie nori pro
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Ant galo Jociui pasisekė teip pa
traukti Leščynskio užsitikėjimą.
kad vieną rytmetį Jocis parbėgo su
šilęs ir uždusęs ir pasakė:
"Iš New Yorko atėjo man va
gonas prekių už $2000 C. O. D.
Geležinkelis mano čekio neims, to
dėl ponas Leščynske, apmainyk
mano $1400 čekį ant savo čekio,
kad aš galėčiau prekes iš geležin
kelio paimti”.
Leščynskis greitai išrašė Jociui
■Expreso čekius ant $1400, padavė
Jociui, Jocis už juos davė fceščynskiui savo čekį ant $1400 ir Jocis,
išėjęs prekių paimti; daugiau- ne
sugrįžo.
...
Leščynskis $1400 Jocio čekį ati
davė; į-banką, bet banka atmetė jį
atgal, nes buvo negeras, pinigų Jo-eis bankoje išmokėjimui neturėjo.
Ir teip žuvo Leščynskio $1400
ir jo uošvio Šumkovskio. $800 ant
Šerų Jociui sukišti.
Leščynskis jieškojo Jocio ir tik
j pusantrų metų surado jį New
Yorke po vardu Menšikov pardavivinėjantį “šėrus” jau ketvirtos nau
jos korporacijos, vardu “International”. Areštavo jį ir su policija
pargabeno į Chicagos kalėjimą,
kur Jocis sėdėjo apie 4 mėnesius
iki teismui. Po keturių mėnesių
teismas Jocį pasmerkė 8 mėne
siams j Bridevillės pataisos namus,
bet Leščynskis ir jo uošvis sukištų
Jociui pinigų negavo.
Atsėdėjęs 8 mėnesius Bridevilleje Jocis vėl išnyko iš Chicagos ir
negreitai Philadelphijoje užgimė
penkiolikos milijonų vertės “Atlas
Trading korporacija”, ant kurios
cirkuliorių pasirodė Jocis ėsąs pre
zidentu, o garsiausi Philadelphijos
lietuviai direktoriais.
Netrukus
pradėjo išeidinėti tos korporacijos
ir laikiaštis “Progresas”, kuris da
bar jau mirė.
Ar ilgai gyvuos šita penktoji Jo
cio “Atlas Trading penkiolikos
milijoninė korporacija” nežinia,
vienok apie jos ilgą pagyvenimą
abejojame.
' Bet jeigu ji ir mirs, tai nereikia
nusiminti. Jocis, kaip tik pasiliuosuos iš kalėjimo, tuojaus sutvers
naują, su gražesniu vardu korpo
raciją ir vėl pardavinės lietuviams
“šėrus”, ir pamatysite, kad ir vėl
ras gana kvailių, kurie jas pirks.

IS LIETUVIU LAIKRAŠČIU
Anot “Draugo” (N. 25) Sus.
L. Am. sugrąžinimas referendumo
rinkimuose į centro valdybą reiš
kia, kad paėmę viršų socijalistai.
O .socijalistų įsivyravimas įvykęs
dėlto, kad žmonės iiegalį būt be
vadovų. Prigimtais lietuvių vado
vais esą kunigai. Kai jie nusto
ju įtekmės, tai. imą viršų bažny
čios ir tikėjimo priešai. - Aiškini
mas, dėlko socijalistai buk paėmę
viršų, kaip matome, nevykęs. Išęi;
na tarytum tegali būt vienas' iš
dviejų: ar kunigai; ar socijalistai,
mat jie vikresni, — ir nieko kita.
Bet “Draugui”-ne ’ tiek tas aiški
nimas ir rūpėjo; jam tik norėjosi
išlieti ašarą, ■-apgailestaujant, ■ kad
Susiv. Liet. Am.. branduolys - —
tikri katalikai, '— kantriai žiūrės
j tąsynes partijų, kurioms pats ka
taliko vardas yra atkarus, kad tie
katalikai vilks socijalistų jungą,
mokės po 60c. už organą, kuria
me katalikų bažnyčia bus išjuokia
ma, o tikėjimas iškraipomas....
O taip 1 Geriausis organas butų
tik “Draugas”: jis stovi ant'sargy
bos tikėjimo ir tt. Tik “Draugas”,
patapęs S. L. R. K. A. organu, ar
ne per toli užsisvajojo, prisipiršdamas ir kitam susivienijimui už
organą.

("Progreso”) mirtis tegul būna
p. Daukšiui ir kitiems pamokinimu,
kad geriau jungti savo dvasiškas
spėkas į gyvuojančius laikraščius,
negu aikvoti jas gimdymui nau
jų, kurių nebus kuo išmaitint ir
prisieis tik vienu lavonėliu padaugint ir be to nemažą musų laikraštijos kapinyną”. —

Kaip tyčia, mirus “Progresui”,
vėl naujas, laikraštis pasirodė: “Pi
piras” — mėnesinis juokų laikraš
tis. Leidžia jį “Pipiro” kompani
ja So. Bostone, Mass.
Laikraščio įžangoje telpa nevy
kę švepelavimai apie pipirų prie
voles ir apie tai, kad pipirai gydy
sią protiškai nusilpnėjusius. To
ljatis įdėta protiškai labai silpni ir
be mažiausios kibirkštėlės humoro
trumpučiai straipsniukai: “Orlai
viai ir ateivvstės klausimas”, “Pil
vo filbzofija”, “Pasikalbėjimas vel
nio . su žmogum”. “Pasimatymas
su Hallevo kometa”. Pagalios ei
na trumpučiai juokeliai — tankiau
sia visai nejuokingi.
Įdėta trįs
iliustracijos: dvi paimtos iš sveti
mų laikraščių, o viena tai jau sa
viškė : piešta taip ypatingai gra
žiai, kad “artisto” nedrąsu butų
prilyginti net prie akmeninio peri
odo žmonių....
Įdomu, kaip ilgai šis “Pipiras”
gyvens: trumpiau ar ilgiau už
“Progresą”?

ABELNA ATSKAITA VADO
VĖLIŲ FONDO.
Įeigos 1909 m.:
Birželio mėn., So.. Bostone nuo
prakalbų .................... $186.02.
Birželio m., Lavvrence Mass. 50.00.
Birž. m., Maverhill, Mass. .. 13.92.
Birž. m., Lowell, Mass. .. 22.00.
Liepos mėn., Brooklyn, N.Y 50.00.
Liep. m. Phil.Richmond, Pa. 28.65.
Liep. m., Elizabethport, N. J. 19.20.
Liep. m., Nevvark, N. J. .. 38.67.
Liepos m., Paterson, N. J. 22.00.
Liep. m., Nashaua, N. H. .. 44.30.
Rugpiučio mėn., Waterbury,
Conn................................ 40.00.
Rugp. m., New Haven, Con. 14.30.
Rugsėjo mėn., Athol, Mass. 8.00.
Rūgs, m., Boston, Mass. .. 48,41.
Rūgs, m., New Britain, Con. 32.70.
Rūgs, m., Union City, Conn. 15.86.
Rūgs, m., Meriden, Conn., 13.50.
Rūgs, m., Hartford, Conn. 17.00.
Rūgs, m., Plymouth, Pa. .. 52.90.
Rūgs, m., Pittston, Pa. .... 33.57.
Spalio mėn., Forest City, Pa. 17.65.
Spalio m., Wanamie, Pa. .. 21.60.
Spalio m., Cambridge, Mass. 9.11.
Spalio m., Brighton, Mass. 12.41.
Spalio m., Chicago, III. .. 128.50.
Spalio, mėn., Krikštynos pas
Krugerį Bostone............ 2.50.
Spalio m., S. L. R. K. A. iš
„tautiškų centų ............. 300.00.
Spalio m., Philad’a, Pa., Dr-ja
Marijos ir Magd............. 3.00.
Spalio m., Philad’a, Pa., Dr-ja
Šv. Juozapato ................. 5.00.
Spalio m., Brooklyn, N. Y.,
Sim. Daukanto ................. 3 00.
Spalio m., Nevvark, N.J. Dr-ja
Šv. Mykolo .................... 3.00.
Spalio m., Nevvark, N.J. Dr-ja
Liet. Pol. Klitibo ......... 3.00.
Spalio m., Nevvark, N.J. Dr-ja
Šv. Juozapo ................. 5.00.
Spalio m. Waterbury, Conn.,
Dr-ja Šv. Juozapo......... 10.00.
Spalio m., Union City, Conn.,
Šv, Jurgio........................ 5.00.
Spalio m., So. Boston, Mass.,
Dr-ja Šv. Kazimiero .... 12.06.
Spalio m., So. Boston, Mass.
Dr-ja Liet. Dukterų .... 5.00.
Lapkričio mėn., Harrison, N.
J., D. L. K. Rimgaudo .. 10.00.
Lapkr. m., Paterson, N. J.
Dr-ja Šv. Kazimiero .... 5.00.
Lapkr. m., Nevvark, N. J.
Dr-ja Šv. Jurgio ......... 5.00.
Lapkr. m., Amsterdam, N.Y. 83.00.
Lapkr. m., Menchester N.H. 45.00.
Gruodžio mėn., Passaic, N. J.
Dr-ja Šv. Jurgio ............. 5.00.
Gruod. m., Nevvton Upper
Falls, Mass..........................18.65.
Gruod. m., Nevvark, N. J.
Jaunuomenės Kliubo .... 5.00.
Gruod. m., Chicago, III. .. 46.00.

“Tėvynės” N. 25 p. J. P. Raulinaitis, aprašydamas girtuokliavimo
baisybes, pabrėžia, kad “pilna bur
na” pritariąs J. Ilgaudo sumanymui
išleisti apie girtuoklybę knygutę,
ir tiki, kad šiuo budu daug galima
busią padaryti blaivybės paplati
nimui. Vienok pasakysim, kam čia
tie pritarimai, kad panašių knygu
čių jau ne maža yra išleista —
kas nori, gali platint, — kita-gi —
ne vienomis knygutėmis girtybė ga
Įeigos 1910 m.:
lima prašalinti, gyvas paveizdas
Sausio mėn., Waterbury, Con.,
dar svarbiatis, kai knygutė.
Dr-ja Moterų ................. 5.00.
b ♦
*
*
Sausio m., Chicago, III., Susiv.
Dėl “Progreso” žlugimo (o jis visų Dr-jų ............
62.02.
jau žlugo) “Vien. Liet.” redakci Kovo m., Montello, Mass. 21.80.
ja sako, kad to reikėję ir. ląukti, Balandžio m., Worcester, Mas.6.50.
žinant p. Jocio nepastovumą. Be
abejonės! O kas dėl literatų, pri Viso jeigu nuo pat pradžių $1615.80.
sidedančių prie panašių perėjūnų.
Išeigos nuo pat pradžių:
‘Vien. L.” teisingai išveda: “joje Spauda statistikos blankų, laiį-

kų, kvitų, plakatų ir tt. 68.20.
Gabriui paskolinta ant Geo
grafijos ........................ 950.00.
Už salę .......................
7.00.
Markės siuntinėjant statistikos
blankas ............................ 5.24.
Siuntinėjimas pinigų ......... 5.00.
S. L. R. K. A. neišmokėjo
čekį .................................. 300.00.
Baudos už S. L. R. K. A. tuš
čią čekį ............................ 2.25.
Sykiu ....
Įeigų buvo

Lieka ...
Expressas
viršiaus
Gabriui

Si 337-69$1615.80.
...................... $278.11.
sugrąžino nuo per2250 frankų siųstų
......................... 11.25.

Viso ižde lieka

$289.36.

išduodamas šią atskaitą, ištariu
širdingą ačiū Amerikos lietuviškai
visuomenei už pasitikėjimą apt ma
nęs ir tuomi suteiktą man progą
patarnaut visuomenei ir su šiuomi
užbaigiu savo darbą, pagal patari
mą sumanytojo šio fondo ir sykiu
lietuvių Amerikos ateivystės jubilėjaus, kun. J. Žilinsko, likusius pi
nigus, taigi tuos $289.36 perdoudu
Lietuvių Mokslo Draugijai Vil
niun, kuri rūpinsis tolesniu vado
vėlių leidimu. S. L. A. dar kaltas
$100, kuriuos XXIV seimas pasky
rė iš tautiškų centų, o centralinė val
dyba iki šiol dėlei kokių tai nesusi
pratimų neišmokėjo, teipgi S. L.
R. K. A., kurio iždininkas teipgi
neišmokėjo, teipgi skaitosi kaltu
$300, nes paskirta auka yra savasčia tos įstaigos, kuriai buvo skirta
ir jos savintis niekas kitas negali.
Todėl meldžiu abiejų Susivieniji
mų, neišmokėtus iki šiol Vadovėlių
Fondui pinigus, pasiųst Lietuvių
Mokslo Draugijai, teipgi .tai drau
gijai malonės siųst aukas ir tie.
kurie dar norės Vadovėlių Fondui
paaukut, nes aš skaitau savo dar
bą užabigtu ir daugiau Vadovėlių
Fondo iždininku save neskaitau ir
tuomi savo pareigas užbaigiu.
Su pagarba Jums tarnavęs
P. Čaplikas.
P. S. Iš Nevvark, N., J., rodosi
Draugijos Palangos Juzės, yra at
siųstas- Money Orderis ant $5.
Bet, kad Money Orderis yra išra
šytas vardan kun. J. Žilinsko, kurio
dabar Amerikoj nėra, tai pačtas jo
neišmoka. Buvome rašę p. A.
Zatinui, kurio vardas yra ant Mo
ney Orderio, idant išpirktų kitą
ant mano vardo, bet atsakymo ne
gauta ir tas Money Orderis guli
neišmokėtas. Melsčiau tos Drau
gijos, idant atsišauktų ir tą Money
Orderį apmainytų, idant aš gau
čiau pinigus ir sykiu galėčiau pa
siųsti Vilniun.
P. C.

VIS NE IŠ TO GALO!
(Apie Lietuvos žemės dalykus).
Lietuvoje tikrai, matyt, yra pa
vojus. Lietuvos dvarponiai vienas
po kitam bankrutuoja ir jų dvarai eina pardavimui, Į parduojamus dvarus kemšasi rusai, lenkai ir net vokiečiai, Neįstengia
tik lietuviai. Ir iš po jų kojų iš
traukiama gimtinė žemė. Liūdni
dalykai. Bet klausimas — dėlkogi tiek silpni lietuviai ? dėlko, atė
jus svarbiam reikalui, jie nemoka,
nesugebi smarkiai padirbėti ? Gir
dėt tik aimanavimai ir pasiskun
dimai. Nematyt energijos ir vy
riško tvėrimos už dalyko. Iš to,
kas rašoma Lietuvos laikraščiuose,
galima išvesti, kad lietuviai no
rėtų sulaukti kažinkokio riceriaus
išganytojo, kažinkokio Mesijos,
kurs nuimtų nuo jų pančius....
nupirktų žemelės, padarytų duo
nos, sukramtytų ir burnon įdėtų.
Nesinorėtų manyt, kad ištikro
taip yra. Bet ar yra kitaip? —
Kalbos ir sumanymai, kurie telpa
Lietuvos laikraščiuose, pasilieka be
maž visuomet kalbomis ir suma
nymais. Kada Varšavoj įsikūrė
Klobskio kompanija Lietuvos že
mėms supirkti, vilniečiai lietuviai
su pompa užreiškė: tverkime Lie
tuvos banką 1 Ale tai buvo tik
žodelis greit išrašytas ant popieros.
Tarytum bijodami ir tos minties, kad čia reiks susijudinti, palandyti, pabėgiot, pradėjo pasakoties, bergždžias busiąs tai dar
bas, nėr ko ir kalbėti, valdžia ne
įeisiant.... Ir nepadarę nei vieno
žingsnio, nusiramino.
Tuom tarpu lietuviai amerikėnai jau buvo besirengią visoms iš
galėms paremti šitą sumanymą. .
Amerikos lietuvių laikraštininkų

suvažiavime tas klausimias buvo
gvildentas ir išrinktą<komisija susi
nešti su Lietuva 'banko dalyke.
Komisija susinešė ir išdėstė Vil
niaus inteligentijai, ; kuo Amerikėnai galėtų padėti, jeigu kas-nors
rimto butų Lietuvoje pradėta.
Bet iš Lietuvos bei garso. Tik
“Liet. Ukin.” vienam savb skaity
tojų redakcijos atsakymuose paaiš
kino, kad Lietuvos banko Lietuvoje
įkurti negalima busią, jai bent
amerikėnai pas save padarysią.
Tačiaus įkurus tokį banką Ameri
koj, argi galima jam butų veikti
Lietuvoje ir dar tokiam dalyke,
kaip žemės supirkimas ir paskirstimas. Jaigu bankas ir turėtų Lie
tuvoje agentus, tai visgi jis veik
tų užrištom akim, ypač dagi ne
žinant kokiais žmonėmis ten galima
butų pasitikėti. Tai joks biznis,
pasakysim amerikėn.iškai. Ameri
kėnai niekad tokian dalykan nesidės.
Lyg nujaučiant tai, . Lietuvoje
pradėta kitos kalbės. “Šaltinyje”
(N. 20) patariama imti paveizdas
iš tūlo Poznaniaus lenko, kurs įgi
jęs didelį įsitikėjimą, renkąs tūk
stančiais pinigus, perkąs dvarus ir,
išdalinęs kolonijomis, parduodąs
lenkams valstiečiams. . “Liet. Ūki
ninkas”, nesitikėdamas, kad galima
butų toks paveizdas pasekti, rimtai
ir šaltai pataria: darykit nesitikė
jimo bendroves, tokias, kaip tos,
kurios leidžia “Viltį”, “Šaltinį”
“Liet. Uk.”, “Liet. Žinias”. Sako,
galėtų ir jos dvarus pirkinėti. Taip.
Parsirodo-gi kad galima daryti,
valdžia nedraudžia! Tik dėlko-gi
lig šiol nedaroma? Ko laukiama?
Ko atsikalbinėjama? Ko rankas
sudėjus sėdžiama? Argi ir dabar
“Liet. Ūkininko” red. atsakymuose
rasime mosterėjimą į Ameriką, tiio
tarpu kaip straipsniuose regime
išaiškinta, kad ir Lietuvoje dar
bas galimas ?
I
£
Argi toks jau butų c Lietuvoje
Įsiviešpatavęs aptingimas' ir apati
ja, kad ir svarbiausiems tautos da
lykams reikiant atlikt, butų mojuo
jama pirštu redakcii >se"ir nesiki
amerikėšamą į darbą? Ar *jw.vis
«■- nų laukiama ? M? t. “
Viešiąs Ameriko n. J. Gabrys
'Sgelitj *jau
v.--‘Įm
palcėikcijinę komjuje”, taig.
: nėra ir ne
paniją, kurios.,
žinoma, koki ji dar : dės būti. Vis
ne iš to galo! Pu.ai J. Gabriui
reikėjo pirma nuvaži loti Lietuvon,
išbukštint ten ponus veikėjus, užmegst tenai akcijinę kompaniją,
energiškai įvesti ją į darbą, o tuo
met jau prabilti į amerikėnus. Gal
tąsyk būt buvus nauda. Bet dadar iš tų šiaudų kasžin ar bus gru
dai. Lietuviai amerikėnai jau ne
be labai įtiki ant žodžio Europos
lietuviams ir trokšta matyt jų
veikimą, jų darbus. Taigi darbais
reikia pradėt, o tuomet lietuviai
amerikėnai prie jų prisidės, visomis
išgalėmis parems, nes juose dar
tebeplasta tautiškumo ugnelė. Tik
pradėkit, ponai, iš to galo, iš kurio
reikia!
Kl. J.

KAIP MES MYLIME TĖVYNĘ.
Paimsi Lietuvoj išeinantį laikraš ir negali atsidžiaugti, matant
kaip ten musų broliai, atgavę
spaudą, darbuojasi, blaško tam
sos debesius, kurie laikė žmones
užgulę kelis šimtmečius. Bet ne
pakanka džiaugtiesi vien dėl besidarbavimo tėvynės brolių, bet ir
mes turime prisidėti, jeigu jau ki
taip negalime, tai nors centais.
Aukaukime pinigus pakėlimui apšvietos Lietuvoj, bukime tikrais
musų žmonių ir tėvyriės mylėto
jais.
štai praskambėjo atsišaukimas
Lietuvių Mokslo1 Draugijos ir
Lietuvių Dailės Draugijos mel
džiantis aukų pastatymo nuosavo
joms namo patalpihimdi jų rinkių.
Bet Lietuvos sostinėj’ lietuviams
namas reikalingaš ne vien patalpi
nimui rinkių minėtoms draugijoms":
namas letuviams teipgi reikalingas
teatrališkiems perstatymams, kon
certams, moksliškoms paskaitoms,
kurios, susistemazuotos, galėtų per
sikeisti į pastovų “Liaudies uni
versitetą”. Jame susikoncentruotų
visas lietuvių protiškas gyvenimas
Bet ar plaukia, kaip reikia au
kos tokiam namui? Iki šiol tam
tikslui aukų surinkta labai mažai.
Žodžiais girimėsi savo tėvynės
meile, bet kur tą meilę reikia au
komis parodyti, jau daugumas
Amerikos .lietuvių sako: “Aš ten
nevažiuosiu bulvių valgyti 1I” Ne

supranta mat, kad lietuviui Lietu
vos bulvė turi būt skanesnė už
Amerikos kiaušinį. Turime čia
Amerikoj pasiturinčių vertelgų,
kurie tauto® reikalams galėtų pa
aukauti šimtą, kitą dolarų ir tuom
paragintų prie aukų kitus, bet jie
to negirdi. Kol nepraturto, tai
šaukėsi prie tautiečių, kad juos
palaikytų, o kur reikia tautos rei
kalams aukų, ten jie tautystės ne
pripažįsta.
Su draugijoms yra tas pats.
Labai mažai atsirado tokių, kurios
pakvietimo prie aukų nepraleido,
pav. S. L. A. Ar ilgai mes sa
vo tėvynę mylėsim tuščiais žo
džiais? Reikia tą .meilę kitai])
parodyti ypač šioj gadynėj, kada
visos civilizuotos tautos lenktyniuoja, kaip tik gali, kelia ap
švietimą ir kultūrą. Ir mes eikime
tų tautų parodomais keliais, tapki
me tokiais tėvynės mylėtojais. Pa
aukaukime. sukaktuvių mūšio prie
Žalgirio dienos uždarbį pakėlimui
Lietuve® ir jos žmonių apšvieti
mu. Per tą mes nepavargsime, o
tėvynei ir musų tautai labai daug
gero padarysime. Dabar musų
broliams tėvynėj, vos pradėjus gy
venti, visko reikia. Reikia tautiš
kų : ūkio, pramonės mokyklų; rei
kia tautiško namo, pramonės įstai
gų, dailės mokyklų; tautiško ban
ko apgynimui žemės,, kad jos nuo
lietuvių nepaveržtų svetimtaučiai,
kurie naudojasi iš kiekvienos pro
gos, kad galėtų mus praryti. Rei
kia mums ir tautiško lietuviško
universiteto musų sostinėj Vilniu
je, kad pašaukti mokslo lietuviai
ne reikalautų klaidžioti po viso pa
saulio įstaigas, kur daugelis žūna
lietuvystei.
Mes viską, kas musų tautos gy
venime reikalinga, galime atsiekti,
reikia vien musų noro ir pasišven
timo, reikia noro tėvynei tarnauti 1
Man rodosi, kiekviena lietuviš
ka draugija, tautiška ar bažnytinė,
nors kartą į metus šušelpimui tė
vynės turėtų parengti balių (nuo
balių paprastai tėvynės reikalams
lieka tik menki trupiniai, iš jų
daugiausiai pelno svetimtaučiai, o
iš žmonių kišenių daug pinigų iš
eina. Red..),. teatrą, koncertą. To
kiu budu žmonės linksmintųsi, o
tėvynei butų didelė parama, susi
šelptų ji žymiai. Visiems tėvynėj
gyvenantiems butų didelis džiaugs
mas, kad jos vaikai, svetur iške
liavę, jos neapleidžia, neužmiršta.
Taigi, broliai, su tikra širdžia
dirbkime visi tėvynės labui. Ne
sigailėkime ypač pinigų, kurių Lie
tuvoj taip mažai, šelpkime ją pi
nigais! Nesakykim, “ko mes ten
važiuosime, ar bulvių valgyti”.
Ten dabar žmones bulvėms minta
todėl, kad Lietuva tamsybėse pas
kendusi, supančiota, svetimų gai
valų nupuldyta vien dėl lietuvių
tamsumo ir nesupratimo. Ateis
laikas, žinoma, pakilus apšvietimui
ir iškovojus daugiau laisvės, tada
Lietuva atgis, užteks žmonėms ne
tik bulvių, bet ir maitingesnio pro
tui ir kunui maisto. Nebus gė
da tąsyk, sugrįžus, naudoties lais
ve Lietuvoj, nes žinosime, jog prie
jos pakėlimo ir mes prisidėjome.
Prisidėkime todėl visi, kol dar
yra kas gelbėti, kad dar neveltu.
Ne bukime kurčiais ant šauksmo
musų brolių, kurie už tėvynės ge
rovę viską atiduoda, kurie nesigaili
spėkų, net gyvasties; kurie viską
pašvenčia pakėlimui apšvietimo
tarp musų visų tėvynės žmonių!
■
A. Raišis.

Dulbis. (Garsiai). Tu tuščia
pypkę rukai, Raini 1
Rainis. Kas tau rupi?
Dulbis. Aš manau, tu neturi ta
bako, man viena pypke mažiau nie
ko nereiškia!
Rainis . Pasilaikyk sau savo ta
baką. Nes tu tą darai ne iš tikro;
širdies.
Dulbis. Kaip sau nori! (Abu
vaikščioja: Dulbis kairėj, o Rainis
dešinėj pusėje).
Rainis. (Sau). Galų gale aš-g;
galėčiau vieną pypkę prisikimšti.
Ir jis negalėtų didžiuoties, kad k;
man davė.
Dulbis. (Sau). Aš'jau nega
liu ilgiau ■ beiškęsti,. kaip jis nusi-j
gręš, tai tykositi kokį „šmpčiukį
pasigriebti.
Rainis. (Nusisuka ir kalba sau)J
Naktis bus ilga:
Dulbis. (Sau). Pasistiprinsiu!
(Kemša šmotelį į burną).
(r._ (Atsigręžęs tai pamato).
Dn/ftir. (Nusisuka, kad valgant,
jo nepamatytų).
Rainis, ({laidžiai — patylėjęs).
Dulbį, ar tu nori valgyti ?
Dulbis. O kas tau rupi' su ma
nim.
Rainis. Hm. Aš pavalgiau, jei
tu nori — vistiek liks taip pat.
Dulbis. Ar tai ištikro taip ma
nai! Pirmiau nenorėjai imti taba
ko kada siūliau. Gal manai, kad
aš leisiu sau ką nors aukauti.
Rainis. Na, tai mainyki™. Man
bus tavo tabakas, o tau mano val
gis.
Dulbis. (Valandėlę su savim ko
voja, žiūrėdamas į valgius). Kaip
nori. (Sėda prie valgio).
Rainis. (Kimšdams pypkę, kal
ba sau). Tas nabagas buvo labai
peralkęs. Jei aš tai bučiau pirma
žinojęs — dabar viskas atšalo.
Todėl jis buvo taip nerimtas. Jei
žmogaus pilvas tuščias, jis nežino
ką daro. (Prikemša pypkę, ir eina
pire antro, stalo). Su leidimu kai
myno.
Dulbis. (Paduodams žvakę ir
vis valgydams). Taip taip, imkit!
Rainis. (Rukydams). O, pui
kus tabakas, kaimyne! kiek kai
nuoja svaras šito tabako?
Dulbis. (Vis valgydams). 12
kapeikų svaras.
Rainis. O kur tu jį pirkai, kai
myne ?
Dulbis. Pas Malkų.
Rainis. Na, ir niekšas tas Mal
kus?
Dulbis.. Taip nekalbėk, Malkus
yra mano svainis!
Rainis. Tai vistiek, aš pas jį
visados buvu apgautas.
Dulbis. O kas tau apie tai sa
kė?
Rainis. Aš viską žinau. Ar tu
manai, kad aš nežinau, jei tu su
savo sėbrais kas šventadienis susi
einate ? Argi aš ten. nekliuvu vi
siems j dantį? Visaip jus mane
išdirbate, nėra ką apie tai ir aiš
kinti.
Dulbis. Ir aš žinau apie tave.
Tu irgi tankiai esi pas Smalstį ir
ten visaip iškoliojat mane ir mano
draugus.
Rainis. Tas netiesa, mes nei vie
ną neapkalbam. Tankiai kalba
mės apie mano bylą; jie tik man
užjaučia.
Dulbis. (Ruščiai). Gal tas ir
tiesa, bet Puskiemietis, palaikydams
mano pusę, niekaip negali suprasti,
kaip tu gali bylinėties su manim,
kada aiški mano teisybė. O jis
žmogus žinai koks !....
Rainis. Ką, Puskiemietis? Jis
palaiko mano pusę. O apie tą keno teisybė štai kas parodo! (Trau
kia iš kišenio popierą). Žiūrėk, čia
BYLA.
yra
senas žemlapis, viską rodo man
Rainis. (Prieina žingsnį arčiau,
ant
gero.
su panieka apžvelgia Dulbį nuo
galvos iki kojų, apsisuka ir vaikš Dulbis. (Išsiimdams savo popie
čioja su pypkę dantyse). Kvailas, ras). O štai tie dokumentai rodo
kas to nežino.
man ant gero.
Dulbis. (Stovi akimirksnyje lyg Rainis. (Išsiima kitą popierį).
sumišęs, paskui kalba sau). Et, Štai čia senos iš archyvo semtos
jis nieko nežino! (Vaikščioja ru- žinios —
kopija,
supranti!
kydams).
(išsiima). Čia štai mano namų
Rainis. (Sau). Prakeikimas iš pirkimo kontraktas, rodos aišku.
tikro! Užmiršau tabaką ar tai na Dulbis. (Išsiima). Štai tos saitmie, ar kas ištraukė!
linės — prūdo įplaukimas, pelnas.
Dulbis. (Sau). Rūkymas nenu Rodos tau aišku turi būti!
tildo alkio; tai koks kvailys tik
Rainis. Man suvisu neaišku.
sakė.
(Išsiima). Štai pažiūrėk, ką apie
Rainis. (Sau). Et, kad butuko tai mano liudininkai kalbėjo?!
parukytį, taip seilę traukia matant Dulbis. Tavo liudininkai! Tai
kaip kitas ruko.
nesvarbu ką jie kalbėjo. Čia yra
Dulbis. (Sau). Viskas akyse teismo paaiškinimai.
mirguliuoja, esu peralkęs. Jei jis Rainis. (Traukia iš kišeniauš).
butų mano draugu, tai aš gaučiau Čia mano pirmas teisimas.
pavalgyti. Dar jam daug atliko. Dulbis. (Traukdams iš kišeRainis. (Sau). Dulbis turi taba niaus). Čia mano atsakymas.
ko. Jei mes butume geruoju, ga Rainis. (Traukia).
Pirmasis
lėčiau dabar rūkyti.
nutarimas

Dulbis. (Traukia). Čia byla
iš naujo peržiūrėta.
Rainis. (Ištraukia). Perteisimo
protokolai.
Dulbis. Štai mano kopijos.
Rainis. Štai mano replika ant
avo perteisimo.
Dulbis. O štai čia mano dupli:acija ant tavo replikos.
Rainis. O čia.... (Traukia iš
•.patinio kišenio gniaužtą popieru
r susimąsto).
’
Dulbis. Ir pas mane tas pats yra !
(Už’simąsto taippat kaip ir Raiįis. Abu savo popieras sumetę j
krūvą ant stalo, stovi iš abiejų.pu
sių dvg tiž tvoros)’.
;
.
.'Rainis. (Sau).'Na, ir prakeikta
byla, kiek ji suėdė-pinigų. Daug
geriau butų'jdš nepradėjus; bet
jau vėlų.' (Abu žiūrisi).
Rainis. Na, kaimyne?
Dulbis. Koks, aš tau kaimynas,
tu gatavas mane prigirdyti šaukšte
vandens.
Rainis. Ne apie tai aš norėjau
kalbėti; tą ir tu moki....
Dulbis. Taip, aš maniau, tas
buvo....
Rainis. Kas taip?
Dulbis. Advokato apskaitliavimas.
Rainis. Bet ir tau yra tas pats....
Dulbis. Kaipgi! Bet palauk, ant
galo atsiras, kas užmokės tuos iškaščius.
Rainis. Taip, vienas bus!
Dulbis. Nutarimas greitai išeis!
Rainis. Nu, tai palauksim. .
Dulbis. Raini, aš tau turiu tik
rą tiesą pasakyti. Mes nesam ap
kalbų jokių išleidę ant jūsų.
Rainis. (Išdidžiai stebėdamasi).
O ko!
Dulbis. (Švelniai). Ne, kaimy
ne, iš musų namų nieks nesiuntė
prakeikimų ant jūsų. Kartais pa
sakydavo™ : Rainis, kerštingas, iš
didus, svetnora; bet daugiaus nieko
nėra sakyta.
Rainis. Tas gali būti! Dulbi, tu
nemanyk, kad mes ką blogo ant
jūsų kalbėjom. Kartais pasaky
davo™ : Dulbis nususėlis, kvailys,
su didele burna; šykštuolis, pik
čiurna, bet nieko daugiau nėra apie
jus kalbėta.
Dulbis. Hm, hm. Ašgi maniau,
kad tu su savo šeimyna daugel blo
go apie mus leisdavote.
Rainis. Nei žodžio daugiaus.
Kaip man žmonės kalbėjo, jus ma
ne visaip iššmeižiojot.
Dulbis. Ne, Raini, nei žodžio
daugiaus, ką pasakiau.
Rainis. Taip, taip,, tam tikiu.'
Tie liežuviai viską padaro blo
giausiai.
.
.
.
Dulbis. Yra daug tokių žmonių,
kurie stengiasi išvirkščiai pefstatyti, kad tik sukiršinti kitą.!
Rainis. O, kaip # šalta tapo.
(Rangosi). Pečius taipgi užgeso.Dulbis. Nėra nieko, kuom už
kurti.

Rainis. Lapkričio naktis gana
šalta, net purto.
Dulbis. Sargas, turbut, neateis.'
Rainis.. Kaimyne, kokios tavo
išlaidos parodyk.
, Dulbis. Na, tai ir man savo pa
rodyk.
Rainis. -Imkit. (Abudu sumai
no) .
Dulbis. Hm, hm!
Rainis. Hm, hm!
Dulbis.
(Skaito pusbalsiai),
Stempelinės popieros....
Rainis. (Taippat). Kopija....
Dulbis. Siuntinėjimai....
Rainis. Krasos ženkleliai.
Dulbis. Teisdariui. Rainis. Pirmasis terminas.
Dulbis. Liudininkų kelionės.
Rainis. Teismo prirengimas.
Dilbis. Replikacija.
Rainis. Duplikacija.
Dulbis Perteisimas.
Rainis. Nuosprendžio stinaikinimas.
Dulbis. Kelionė j Beržėnus.
Rainis. Bylos vedėjai.
Dulbis. Štempelobligai.
Rainis. Pragaišintas laikas!
Dulbis. Viso sykiu....
Rainis. Viso sykiu....
Dulbis. Tai ištikro beprotiškai!
Rainis. Na, tik čia ir reik suprast!
Dulbis. Klausykies, kaimyne, ši
byla daug kainuoja jums!
Rainis. Argi jums ji nekaintioja?
Dulbis. Užtad man bus prudas.
'Rainis. Kiek jis jums kainuoja?
Dulbis. Hm, kiek jis galėtų
kainuoti -- taip apie hm, hm, kas
gi tai ant syk pasakys?

LIETUVA
Rainis. Ar kainuoja tiek daug
kaip advokatai ir kitos išlaidos?
Dulbis. (Greitai). Dieve ser
gėk, nei aštuntos dalies!
Rainis.
(Giliai atsidusdams).
Kaimyne, man tik dabar atsidarė
akys....
Dulbis. Kaip tu sakai?
Rainis. Katras iš mus byla išlaimėjo ?
Dulbis. Advokatai — tai aš jau
seniai sakiau.
Rainis. Puikus pinigėliai su
plaukė jiems!
Dulbis. Net sarmata pamislijus!
Rainis. Na, šiaip ar taip, čia
jus ant keršto tą darėte, tame by
los tąsimosi jus kaltas.
Dulbis. Ne, tu ant turto godesnis, apie tą nėra ko sakyti.
Rainis. Jei mes tuojaus nuo pra
džios butume....
Dulbis. Taip, jei tu nenorėtum
per nevalią grūsties ant mano prū
do ir ten malimą statyti....
Rainis. Man advokatas sakė,
kad aš galįs savo norą įvykdinti.
Dulbis. Kulikovskis kurstė ma
nę, kad aš nepasiduočiau. O jis
viską žino. Tos jo skaitlinės!....
Rainis. Tai jiedu abu bus nuo
juoko barzdoms kratę.
Dulbis. O mus kvailiais valstie
čiais palaikė.
Rainis. Ir prie to kiek tų mu
sų rublelių surijo.
Dulbis. Ir kiek dar šiaip dovanų
būdavo jiems.... Sviestas, kiauši
niai, viščiukai ir kits kas....
Rainis. Kaimyne, gaila man ta
vęs.
Dulbis. Ar tu tik nevaidmainiuoji?
Rainis. Ar nebūtų gerai.
Dulbis. Ir aš taip norėjau sa
kyt ....
Rainis. Jei mes geruoju....
Dulbis. Kaimyne, ar nebūtų dar
geriau....
Rainis. Ką jus manote?
Dulbis. Jei mes užbaigtumem
bylą be advokatų?
Rainis. Jei tu tai nori.
Dulbis. Jei mes abu statysim
malūną.
• <
Rainis. Aš sutinku!
Dulbis. Duosim prūdą iškuopti.
Rainis. Žinoma kad taip.
Dulbis. Kaip apsvarstysime, taip
padarysim l
Rainis. Ir amms bus &biem
ant gero....
Dulbis. Ar sutinki, kaimyne?
Rainis.
Sutinku.
(Spaudžia
viens kito ranką). Bet gi pasidarė
šaltai
Dulbis. Klausykies, meskim tuos
popiergalius į krosnį, jie jau ne
reikalingi.
Rainis. Tai protingas išmistas.
(Meta popieras, ugnis užsiliepsno
ja).
Dulbis. Raini, man taip smagu
pasidarė.
'
Rainis. Man rodos, kad ak
muo nuo krutinės nuslinko!
Dulbis. Raini, mes tada buvom
kvaili!
Rainis. Jei mes ginčijomės dėl
tų nieku ir....
Dulbis.. Ir gyvenimą darėmės
karčiu.
Rainis. (Sujudęs). Dulbi, broli,
aš tavęs pirmiaus negalėjau nei ma
tyti, rodos taip netikęs buvai 1....
Dulbis. (Verkdamas). Taippat
ir aš tavęs!
Rainis. O tu esi toks geras
žmogus I
Dulbis. Tu irgi nesi blogas, ko
kiu aš sau persistatydavau.
Rainis. Kad tu man pirmas pa
siūlei tabaką, tas mane labai su
judino.
Dulbis. (Minkštai). Man buvo
gaila tavęs, kad tu tuščia pypkę
rūkei 1
Rainis. Ir man tavęs pagailo,
kad tu buvai taip išalkęs.
Dulbis. (Nuolaidžiai). Raini,
aš tau atiduodu tą prūdą, daryk su
juom, ką tik nori.
Rainis. Ne, kaimyne, mudu abu
statysim malūną. (Su visu minkš
tai). Dulbį, aš tave palaikydavau
kerštingu.
Dulbis. O aš tavę per svetnorą.
Rainis. (Verkdamas). Atsipra
šau, kaimyne, atleisk man!
Dulbis. Ir mano visus užsipuldiįėjimus užmiršk!
Rainis.. Tad busim draugais lig
airčiai!
Dulbis. Busim ant visados.
Rainis. Bet tie aktai ?
Dulbis. Mesim į krosnį!

Rainis.
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
ta!
Rainis.
(Spaudžia

O advokatai ?
Tegul juos velniai I

O kas su byla?
Byla? Ji jau užbaig
Užbaigta! Labai gerai.
rankas ir apsiglėbia).

SCENA 3.
Rainis, Dulbis, Kalėjimo sargas
ir Kulikovskis.
Kalėjimo sargas. (Iš lauko pu
sės). Jau diena aušta, pons advo
kate. (Įeina). Apsaugok dieve!
Tiedu žmogeliai visai iš proto ei
na; žiūrėkit į plaukus susikibę.
Skirkitės mano sveteliai I....
Kulikovskas. (Greitai įeidams).
Kas yra, kas atsitiko? Panaktinis
tik ką atėjo pas manę su jūsų žinia.
Aš bėgau čia, kad jus paliuosuoti.
Pone Dulbi, kasgi jus apkaltina?
Dulbis. Niekas, jau mudu susitaikėva.
Kulikoi'skis. Ką? Judu susitaikėta.... Hm....
Dulbis. Jei mes būtumėm taip
ankščiaus padarę, nebūtų reikėję
tąsyties.
Rainis. Kalėjimo sarge, tuos ak
tus mes aukaujam, kad butų kuom
krosnį kūrinti — šalta jau!
Kalėjimo sargas. Eikit iš čia
prie pono antstolio. Štai ponas ad
vokatas už jus užsistojo. Esate
liuosi!
Rainis ir Dulbis. (Velkasi švar
kus).
Kulikovskis. (Piktai trapsėdams
su koją į grindis). Jei tiedu kvai
liai nebūtų susitaikę, tai tą bylą ga
lima buvo dar 7 metus pratęsti.
Mums advokatams tokios sutartįs
ne po širdžią. Dar aš, kaipo ge
raširdis, stengiaus juos paliuosuoti!
Dulbis ir Rainis. (Išeidami, iro
niškai). Su labu rytu pons advo
kate! (Išeina).

HAŪJI RASTAI
Surėdė B. Demerackas. Nau
jos ir Gražios Dainos. Naujai su
taisytos su puikiomis gaidomis. Su
pataisymu ir pridėjimu naujų yvairaus turinio dainų. Shenandoah,
Pa. T. P. Križanausko leidinys
1910 m. 153 pusi.
Nors pasakyta, kad dainos iš
leistos su puikioms gaidoms, bet
leidinyj nei puikių, nei nepuikių
gaidų nėra. Dainų kalbai ir rašy
bai daug užmesti galima.

apgarsinimus piršlybos, įvairių medikališkų ir kitokių aiškiai ne
teisingų firmų; jaigut su panašiomis įstaigomis išleistuvės turi
padariusiosTkontraktus, tai, šiems pasibaigus, nebedaryti naujų.
PAsitaiWus kokiai nors išleistuvei gauti apgarsinimą ne iš tos
vietos, kur eina laikraštis, ir kilus abejonei kas link apgarsinimo
teisingumo, apie norinčią garsinties firmą reikia pasiteirauti ar
timiausioje nuo anos firmos išleistuvėje.
Apgarsinimams peržiūrėti komisija: D-ras J. šliupas, kun.
Kaupai, p. J. Tananeviče, p. S. Michelsonas ir p. J. J. Paukštis.
Už apgarsinimus kainos klausimas: — leidėjai negali įvesti
vienodos kainos už apgarsinimus de^ei daugelio priežasčių, vie
nok patartina, kad žemiausia kaina už I colį ant metų (sulyg sa
vaitinių laikraščių) butų $10.00. Vieta apgarsinimams ar prie
šakinė ar užpakalinė laikraščio dalis — tai redaktorių bei leidė
jų privatinis dalykas.

tokius protestus redakcijos gali netalpinti ištisai — užtektų pami
nėjus juos redakcijos daromoje organizacijų gyvumo bei veiklu
mo peržvalgoje. Kilus bent kokiai abejonei kaslink protestų tei
singumo — jie neprivalo pasirodyti laikraštyje.
d) Abelnai kova laikraščių už įsitikinimus ir jdėjas privalo
būti vedama švariais ir etiškais budais.
Pertrauka ant pusantros valandos.

2. Agentai.

2. Korespondencijos. Kadangi korespondencijų klausimas ap
kalbėta antrame posėdyje (žiūrėk I. No. 4), nutarta pereiti prie
sekančio iš eilės programo klausimo.
3. Pseudonimai A. a. — Korespondencijos turėtų būti paduoda
mos į laikraščius be pseudonimų, su tikrais autorių-korespondentų
parašais. Pseudonimus įleisti tiktai išimtinuose atsitikimuose,
kuomet, sulyg redakcijos supratimo, negalima jų išvengti.
b. — Jei butų prisiunčiami protestai, ar korespondencijos,
užgaunančios ypatas, ar įstaigas, tai tokios korespondencijos nuo
raše pasiunčiama užgautremsiems ir pareikalaujama nuo jų pa
aiškinimo, ar pasiteisinimo. Sulaukus atsakymo, talpinama kore
spondencija podraug su kaltinamojo, ar užgautojo pasiteisinimu.
Nesulaukus atsakymo dviejų savaičių bėgyje, talpinti korespon
denciją galima.
c — Pseudonimus gali vartoti Lietuvių Spaudos Draugijos
užlaikomi Korespondentai-Reporteriai, ir šiaip redakcijai gerai pa
žįstami bendradarbiai bei ištikimi žmonės.
B. a — Atsakymai ir pasiteisinimai korespondencijomis už
gautų asmenų turi tilpti tame laikraštyje, kuriame užgaunantis
raštas yra patilpęs; nesą žmoniškumas bei mandagumas reikalau
ja to, kad nuskriaustasis galėtų pasiteisinti tame laikraštyje, ku
riame likosi nuskriaustas.
b. — Jei koks laikraštis nepriimtų panašaus pasiteisinimo ar
pasiaiškinimo, tad kitas laikraštis gali priimti, jei pasiteisinimo
autorius prirodys, kad ištikrųjų jo raštas likosi atmestas.
c. — Patilpus užgaunančiai korespondencijai kuriame nors
laikraštyje, nepriklausančiame į Liet. Spaudos Dr-giją, ir to lai
kraščio redakcijai atmetus užgautojo pasiaiškinimą, prigulinti į
L. S. D. redakcija gali priimti pasiaiškinimą ir patalpinti jį savo
laikraštyje, jei 2 sekančiuose numeriuose ano laikraščio nepatilpo
pasiaiškinimas, ar redakcjos atsakymas, kad bus patalpintas.
C. Esant musų tarpe “rašytojams”, kurie, vartodami kelis
pseudonimus keliuose laikraščiuose vienas, patįs rašydami viena
me laikraštyje po vienu pseudonimu, kitame laikraštyje (tas-pats
rašytojas) po kitu pseudonimu kritikuoja savo rašytą straipsnį
aname laikraštyje, — nutarta sužinoti apie tokius, prašalinti iš
bendradarbių tarpo ir įvardyti viešai.
D. Satyra yra naudinga ir reikalinga, bet ji privalo laikyties
padorumo rybų. Satyra gali pasilikti musų laikraščiuose, tik jos
nereikia panaudoti šmeižimui ypatų ir nereikia vesti ją partyviškai, nes jos užduotis rodyti ir gydyti visuomenės žaizdos šva
rios ir etiškos pajuokos keliu.
4. Perspausdinėjimas korespondencijų ir straipsnių iš kitų
laikraščių. Perspausdinant bile raštą iš kitų laikraščių, visados
reikia nurodyti iš kur perspausdinta.

Neimti agentų be kaucijos, ar be tam tikros rekomendaci
jos.
Kaucija: nemažiaus $40.00. Tas lyti naujai priimamus agen
JUOKAI.
tus; senieji pasilieka ant tų pačių išlygų, ant kokių’jie buvo iki
Mokytojas. Vaikeli, tu šiandien šiol. Apie agentus, nuskriaudusius ir prigavusius kurią nors iš
leistuvių, pranešama yra kitoms išleistuvėms.
labai išbalęs. Gal tu nesveikas?
Nuošimtis agentams pasilieka po senovei.
Mokinys. Ne. Mama pati šian
3. Kningų kainos.
dien mane nuprausė.
Kadangi kningos nors ir vienos kokios nors išleistuvės ne vi
sų išleistuvių bei agentų tėra vienodai pardavinėjamos, tad nu
Vaikutis (besimokindamas lekci tarta talpinti ant kningų viršelių kainos.
4. Rašytojai — Bendradarbiai.
jų). Tėte, kiek eina į milijoną?
Laikraščiams yra svarbu turėti didesniuose lietuvių apgyven
Tėvas. — Arti vieno milijono.
— Neklausk manęs nieko daugiau. tuose miestuose Amerikoje savo teisingus ir dalyką suprantan
čius korespondentus-reporterius; tokie korespondentai butų apmo
kami ir jų korespondencijos turėtų būti teisingos, pranešančios
— Dėlko Magdė taip pikta ant tiktai faktus ir šiaip bėgančias žinias iš lietuvių gyvenimo be
tam tikrų nuosavių komentarių, ar pamokinimų; tas žinias re
fotografo ?
— Ji rado, mat, ant savo fo dakcijos turėtų tiesą taip sunaudoti, kaip joms atrodytų paran
tografijos užrašą: “šitos fotogra kiausia ir geriausia.
Apsvarsčius šį klausimą, rasta jis įkunytinu. Kadangi korefijos originalas sudužęs, bet labai
spondentų-reporterių
užlaikymui reikalingi pinigai, tad nutarta
atidžiai suklijuotas”.
leidėjams susirišti į krūvą ir suorganizuoti
5. Leidėjų sąjungą
vardu Lietuvių Spaudos Draugija Amerikoje.
Skutėjas. Ar buvo kas-nors ant
Lithuanian Press Association of America.
tamstos veido prieš pradėsiant man
Tokia organizacija turės pagelbėti laikraščiams rimtai žengti
skusti ?
(nors ir ne vienais keliais) prie vieno tikslo: žmonių švietimo ir
Nuskustasai. Aš taip tikiu, —
informavimo skaitytojų sulyg musų gyvenimo ir viešų reikalų.
buvo skūra ir turėjau, rods, dar
Įstoję į Draugiją laikraščių atstovai turės prisilaikyti šių ir bu
nosį. —
siančių suvažiavimų nutarimų.
Į Draugiją įstoti sutiko sekantie leidėjai
be jokių pasargų:
Musė. Taip. Vasara jau atėjo.
“Lietuvos” p. A. Olszewski,
Širšė. Iškur tu žinai?
“Kataliko” p. J. Tananeviče,
Musė. Vakar mačiau vyrą su
“Vien..cLietuvininkų” p. J. J. Paukštis,
atraitytom rankovėm įdedant į lan
“Darbi Vilties” p. V. Šliakys,
“
Keleivio” išleistuvės atstovas, p. S. Michelsonas.
gus
sietelius
nuo
musių.
— GALAS. —
Su vilčia, jog sutiks Bendrijos ir organizacijos, kurių laikra
ščiai suvoži, rime yra atstovaujami:
“Lais vosios Minties” B-vės atstovai D-ras J. Šliupas ir V.
K. Račkauskas,
“Dpa. p” Bendrijos atstovas kun. Kaupas,
Lietuvių redaktorių bei leidėjų (laikraštininkų) suvažiavimo,
' (L. S. S. A.) atstovas p. J. Grinius ir
atsibuvusio Brooklyn’e N. Y., 17 ir 18 Kovo m., 1910 metų. Visi
te
“Tėv
”
T_. A.) atstovas p. V. S. Jokubynas.
posėdžiai buvo laikomi P. Draugelio svetainėje, 73 Grand Street.
ir $5.00 kas mėnuo. Pasirodžius rei..Uui, leidė,
mėnesinę mokestį.
PIRMAS POSĖDIS.
o pirmais metais visi laikraščių bei redakcijų
Ažuot ■
Susirinkimą atidarė "Vienybės Lietuvininkų” redaktorius, p.
atstovai ats-. mjo ir savo garbės žodžiu prižadėjo laikyties tos
J. O. Sirvydas 11 v. iš ryto, 17 Kovo; trumpa prakalba pasveiki
Draugijos b b metus laiko, kol nepasirodys jos veiklumo panęs suvažiavusius laikraščių atstovus ir paraginęs rimtai imties
W .. / •
■
■ '■ ■
užmanyto darbo, pakvietė plačiaus paaiškinti artimiausiuosius su sėkmės.
Išrinkta Draugijos valdyba: pirmsėdis p. A. Olszevvskis, jo pa
važiavimo siekius “Kataliko” atstovus, kaipo suvažiavimo užmagelbininkas j/. J. J. Paukštis, iždininkas p. J. Tananeviče ir se
nytojus. “Kataliko” redaktorius p. P. Brandukas keliuose žo
kretorius kun. A. Kaupas. Jei “Draugą” leidžianti Bendrija ne
džiuose papasakojo, jog suvažiavimo siekis — pakelti musų lai
prisidėtų prie Draugijos, tai jo, kaipo Dr-jos sekretoriaus, vietą
kraštiją doriškai bei medžiagiškai ir įvesti į ją pageidaujamą tvarką.
užims kandidatas, d-ras J. Šliupas.
Įnešta ir priimta išrinkti prezidium. Nutarta prezidium iš
5. Išleistuvės privalo sumokėti pinigus į Draugjią iki 1 Ge
rinkti visiems suvažiavimo posėdžiams. Tuojaus viešu balsavi
gužės 1910 metų.
mu išrinkta: tvarkos vedėjas “Darbininko Vilties” redaktorius —•
Prie Draugijos užkviesti sekančius laikraščius: “Saulę”,
leidėjas p. V. Šliakys, jo pagelbininkas — 'Kataliko” redaktorius,
“Žvaigždę”, “Dagį” ir “Dilgeles” su “Žmonių kningynu”. Tą
p. P. Brandukas; sekretoriai: “Laisvosios Minties” redaktorius,
atliks Draugijos sekretorius kun. A. Kaupas.
p. V. K. Račkauskas ir “Tėvynės” redaktorius, p. V. S. JokuProtokolą su pirmsėdžio parašais atspausdinti ir išsiuntinėti
bynas; spaudos komitetas — “Laisvosios Minties” Bendrovės at
visoms, čia ir Europoje esančioms, lietuviškoms redakcijoms ir
stovas D-ras J. Šliupas ir abu suvažiavimo sekretorių.
visiems, suvažiavime dalyvavusiems laikraščių atstovams. At
Prieš pradėsiant ką-nors tarti patėmyta: visokie įnešimai ar
spausdinti turės suvažiavimo sekretoriai.
tai nuo laikraščių, neturinčių suvažiavime savo atstovų, ar šiaip
6. Zecerių atsišaukimas.
nuo pašalinių ypatų, lygiai ir visokios rųšies korespondencija tu
Apsvarsčius augščiaus paminėtąjį zecerių atsiliepimą, rasta
ri būti sekretorių sutvarkoma ir pirmininko pagelbininko perskai
jis
ne
pilnai priimtinas, nėsa Amerikos zecerių unija nepriims
toma susirinkimui.
lietuvių
zecerių paduodamų išlygų, nors jos ir lygintus su anos
Pertrauka ant pusantros valandos.
unijos išlygomis ir butų pačių spaustuvininkų pripažintos ir pa
duotos. — Dalis, kurioje kalbama apie tinkamą spaustuvių užlai
ANTRAS POSĖDIS.
kymą, švarumą, šviesą ir t. p. — pripažinta teisinga in atidžion
Posėdį atidarė suvažiavimo pirmininkas p. V. Šliakys 2 vai.
paimtina.
30 min. 17 Kovo.
7. p. J. J. Paukštis praneša, kad kanakokie prigavikai parda
Pas sekretorius užsiregistravo sekančių laikraščių atstovai:
vinėja lietuviškų organizacijų ir laikraščių adresus įvairioms ne
“Lietuvos” redaktorius p. J. Šernas, ir leidėjas p. A. Olszevvskis;
teisingoms vertelgystės firmoms, kurios siunčia tais adresais sa
“Vienybės Lietuvininkų” redaktorius p. J. O. Sirvydas, ir leidė
vo apgarsinimus laikraščių skaitytojams ir organizacijų sąna
jas p. J. J. Paukštis; “Tėvynės” redaktorius p. V. S. Jokubynas;
riams. Nutarta stengties susekti tuos pardavinėtojus ir sužino
“Kovos” administratorius p. J. Grinius; “Draugo” redaktorius ir
ti apie budus, kuriais išgauta adresai. Tuo tarpu gi pranešti per
leidėjų atstovas kun. A. Kaupas; “Kataliko” redaktorius p. P.
laikraščius skaitytojams, jog adresai yra pardavinėjami be redak
Brandukas, ir leidėjas p. J. Tananeviče; “Keleivio” redaktorius
cijų ir išleistuvių žinios; podraug persergėti skaitytojus, kad ap
p. S. Michelsonas; “ Darbininkų Vilties” redaktorius — leidėjas
garsinimai tais adresais yra siuntinėjami nuo neteisingų firmų.
p. V. šliakys; “Laisvosios Minties” redaktorius p. V. K. Račkaus
Nutarus sekantį posėdį atidaryti ant 10 vai. iš ryto 18 Kovo,
kas, ir Bendrovės atstovas D-ras J. Šliupas.
Perskaitytasai pirmojo posėdžio protokolas priimta be patėposėdis tapo uždarytas.
omijimų.
t ,
Prieš svarstysiant dalykus pagal suvažiavimo programą, vien
TREČIAS POSĖDIS.
balsiai priimta “Draugo” redaktoriaus, kun. A Kaupo, pastaba:
Posėdį atidarė suvažiavimo pirmsėdis p. V. Šliakys.
suvažiavimas yra sušauktas ir laikomas bendrų lietuviškos visuo
Sekretorius perskaitė pereito posėdžio protokolą, kuris priim
menės reikalų dėlei, tad niekas iš susirinkusiųjų atstovų nepri
valo panaudoti nei paties suvažiavimo nei pavienių atstovų ypa
ta su pataisymų,, čia-pat, ant vietos padarytu.
tų išjuokimui ir įžeidimui ar tai laikraštijoje, ar kitokiais keliais.
Prieš pradėaiant svarstyti dalykus pagal programą, nutarta
Pirmsėdžio pagelbininkas perskaito korespondencijas: 1. lai
suteikti patariamąjį balsą posėdyje dalyvaujantiems svečiams-liškai nuo zecerių, dirbančių prie “Kovos”, “Progreso”, “Keleivio”,
teratams. „
;,,
ir “Tėvynės”; Zeceriai reikalauja trumpesnio darbo laiko, gere
IL Redaktorių Skyrius.
I. Etika. V,isų suvažiavime dalyvavusiųjų vienbalsiai pripa
snio atlyginimo už darbą, tinkamo švarumo spaustuvėse ir t. t.
Laiškai atidėti ir svarstyti tuokart, kuomet bus patogiausia pa žinta, kad etiškoji Amerikos lietuvių laikraščių dalis yra nupuo
gal programą.
lusi ir kad ji reikia pakelti. Apkalbėjus dalyką plačiau, padary
2. Laiškas nuo K. S. Baranausko kalbos klausime; atidėta
ta sekanti nutarimai;
iki laikui, kuomet bus svarstoma laikraščių kalbos klausimas.
a) Laikraščių tikslas lavinti visuomenę, o ne asmeniški užsi
Svarstymai pagal programą.
puldinėjimai ar tai ant pavienių asmenų, ar tai ant organizacijų;
I. Apskelbimai.
tatai iš laikraščių turi būti prašalinti įvairių-įvairiausios rųšies raštai,
1. Paėmus atidžion tai, kad daugelis dabar esančių musų
kuriuose šmeižiama asmenįs, kurstoma vieni prieš kitus, bereika
laikraščiuose apgarsinimų tankiausiai paeina nuo neteisingų verlingai užsipuldinėjama ant organizacijų ir jų. atstovų, ar viršininkų.
telgysčių ir stačiog nuo prigavingų institucijų, nutarta išrinkti
b) Iki sekančiam suvažiavimui nesikišti į reikalus organiza
komisiją, kuri turės apsvarstyti apgarsinimų klausimą ir savo nu cijų, kurios turi savo organus.
c) Kuopų protestai, kurių teisingumas yra taip neabejoti
tarimus prisiųsti visoms redakcijoms, beto komisija turės sutai
syti sąrašą apgarsinimų, kurie neprivalo būti talpinami laikraš nas, kad redakcija gali tai prirodyti, bus talpinami, atmetus tas
čiuose. Reikia paimti atidžion ir tai, kad ir dabar jau, nors ko protestų dalis, kuriose rastųsi nešvarus išsireiškimai, ar nemanda
gus užsipuldinėjimai ant ypatų be patikėtinų faktų nurodymo;
misijos nieko nėra nuveikta, reikia prašalinti iš musų laikraščių

PROTOKOLAS

KETVIRTAS

POSĖDIS.

Posėdį atidarė 3 vai. suvažiavimo pirmininkas p. V. Šliakys.
Sekretoriaus perskaitytasai pereito posėdžio protokolas priimta be
patėmijimų. Perskaityta telegramas iš “Saulės” redakcijos, kuri
praneša, jog dėlei daugelio darbų negalėjusi prisiųsti suvažiaviman savo atstovų.
NUTARIMAI.

5. Rašyba.

a. Rašybos klausimo nėra galima galutinai apkalbėti, nesą
tai filologų dalykas. Kol musų kalbos žinovai ir tyrinėtojai Euro
poje išdirbs mums pilnai ir visatinai priimtiną rašybą, čia rupinties įvesti bent iš dalies vienodumą rašyboje. Patartina visiems
prisilaikyti kol kas Kriaušaičio rašybos.
b. Rašybos tyrumo bei vienodumo klausime atsikreipti į tuos
musų laikraščius, kurie yra jau nepakenčiami dėlei jų vartojamos
kalbos.
c. Svetimi žodžiai ir vardai (vietų, miestų, žmonių) turi bū
ti rašomi taip, kaip rašoma kalboje, iš kurios jie yra kilę, arba
imti juos iš šaltinių.
d. Moksliškąją terminologiją reikėtų priimti tarptautišką ir
kuomažiausiai kalti naujų žodžių, kas įneša į kalbą ir rašybą ne
reikalingą balastą. Draugijinės terminologijos sutvarkymui iš
rinkta komisija: D-ras J. Šliupas, J. O. Sirvydas, J. Šernas, V.
K. Račkauskas ir P. Brandukas; komisija gali pasikviesti sau
bendradarbius-pagelbininkus.
6. Bendradarbiai ir 7. Sąjunga — apkalbėta II posėdyje žiūrėk
I 48. Tautystė. Tautos plėtojimos ir tautiškumas prisideda
prie abelnos kultūros pakėlimo. Suvažiavimas nesigėri apsireiš
kiančiais musų perijodiškoje spaudoje užsipuldinėjimais ant tau
tystės idealo. Ne šovinizmas, bet tautystė, pakeldama augštyn
musų tautą, tuo pat prisideda prie visuotino kultūros plėtojimos.
Suvažiavimas kviečia dalyvaujančius posėdyje redaktorius stoti ant
tautiškos papėdės.
9. Kalbėtojai. Nemažą dalį kultūrinio darbo atlieka agita
toriai — kalbėtojai. Laikraščių užduotis yra rinkti medžiagą kal
bėtojams ir abelnai tobulinti panašų žmonių lavinimo būdą.
10. Statistikos klausimas. Laikraščiai turi pranešti savo skai
tytojams apie tai, kuomet bus daromas Suv. Valstijų gyventojų
sąrašas ir paaiškinti, kad lietuviams yra suteikta tam tikra rub
rika, kurioje lietuviai ir privalo pasiduoti lietuviais.
u. Pakelta klausimas apie lietuvišką banką išpirkimui Lie
tuvoje parduodamų dvarų ir šiaip žemės plotų. Nutarta išrinkti
komisiją, kuri sužinotų ar ir ant kokių pamatų butų galima su
organizuoti panašų banką; tam tikslui komisija turės susinešti
su Amerikos ir Lietuvos advokotais ir susipažinti su įstatymais
apie bankus. Komisija aprinkta: D-ras J. Šliupas, p. J. Grinius
ir p. A. Olszewskis. Pakol nebus pilnų informacijų, negalima
tą klausimą gvildenti laikraščiuose.
12. Dienraštis. Neatsižvelgiant į tai, kad dienraštis butų pa
geidaujama Amerikos lietuviams, suvažiavusieji nesiima galuti
nai aptarti šį klausimą. Nutarta rinkti medžiagą idant iki se
kančiam laikraštininkų suvažiavimui sužinoti, ar dienraščio užma
nymas randa pritarimą pas žmonės ir kiek butų galima tikėties
skaitytojų dienraščiui.
Tam tikslui kiekviename laikraštyje per metus laiko bus tal
pinami apgarsinimų skyriuje tam tikri kuponėliai iškirpimui; ant
tų kuponėlių bus paženklinta vieta parašui ir antrašui. Prita
riantieji užmanymui leisti dienraštį ir prižadantieji jį užsirašy
ti, pasirašą ant kuponėlio ir prisius jį tai redakcijai, iš kurios lai
kraščio iškirpta kuponas. Metams sukakus galima bus sutvar
kyti tuos kuponus ir butų matoma, ar dienraštis turėtų užtekti
nai skaitytojų, idant galėtų užsilaikyti. Galutiną dienraščio klau
simo apkalbėjimą atidėta iki sekančiam suvažiavimui, kuriam laiką
ir vietą 1911 metais vasarą, paskirs Liet. Sp. Dr. Komitetas arba
Valdyba.
Posėdis ir suvažiavimas uždaryta 7:30 vai. vakare Kovo 18,
1910 m.
Suvažiavimo pirmsėdis: V. J. Szliakys.
Suvažiavimo sekretorius. I. V. K. Račkauskas.
Suvažiavimo sekretorius. II. V. S. Jokubynas.

- LIETUVA

5

mu pradėjo ristiesl nuo kalno že tį kaipo gentis-įnamis, po Nr. 364 beveik daugiaus mirčių negu laiks
aišku ir ji reiškiat priklauso teip nuo stipry
myn ir ant kelio užsisukimo iššo Kensington avė.
bės, kaipo ir nuo noro veikti. Bet įgyti šitą
revoliucijos.
ko iš vėžių ir į skeveldas susidau
stiprybę ir prireikus ją vartoti nėra kito ke
Taigi šįmet Chicagos miesto val
|| Meksike pereitą šubatą atsibu
lio, kaip tik valios lavinimas. Bereikalo yra lau vo prezidento rinkiniai. Išrinktas žė. Prie to 37 kareiviai ir ofi- 21 d. birželio Pullmane, bestum- džia — majoras, rodą, sveikatos
cierai tapo užmušti, o beveik tiek dant vagonus tapo mirtinai sutrin
kus gimti su didelėmis nuosavybėmis. Gyve
dideliu bausų daugikliu tas pats jau sunkiai sužeista.
tas j jų tarpą patekęs darbininkas komisijonierius, policijos perdėti
Verte J. Laukis.
nimo srityje be žmogaus praeities nėra kito
— jenerolas Pprfinejio Diaz. Jo
i
lietuvis, tūlas Koksta, gyvenęs nis, gaisrų maršalas, mokyklų per
kio pavildo. Jis turi surinkti tą, kas yra jo
priešininku buvo, dabąr sėdintis ka || Šveicarijos parlamentas užgy- Edgewige, Chicagos priemiestyje. dėtinis ir daug miesto gerų gyven
Tas yra aišku aleivienam tėmytojui, kuris žiu
lėjime, Francisco Madero.
rė sumanymą, kad Šveicarijoj bu Jis paėjo iš Panevėžio pa v. Buvo tojų, atminimui pasiliuosavimo die
šviesos ir grožio smagumuose — tose lytyse, ri neuždengtomis prietarais akimis; ir net
nos iš po Anglijos jungo, 4 d. lie
kurias žmogus atkartoja, kol jos liekasi tik prietarui esant yra negalimu žmogui su protu || Portugalijoji pasitraukė nuo tų uždrausta dirbti ir iš kitur įga 26 metų amžiaus.
pos surengė didelį tarptautišką,
benti
absintą,
taigi
ypatišką
degti

lytimis, jis mato Aukso Angą šlovę ir pereina nematyti buities. Čia tai mes gauname moks vietos ministerija, jos vietoj Don
13 d. birželio ant Curtis avė. ir patrijotišką, istorišką apvaikščio
per ją, idant anoj pusėj atrasti naują gyveni lą apie nubaustį *r išganymą, patenkančius il Antonio Teixiero de Sousa su nę.
107
gatv., tūlame saliune, už kas- jimą arba parodą, kurioje tarp ki
mą, kuris svaigina ir stiprina tarsi aštrus kal gus amžius po mirčiai, arba amžinus. Šitas tvėrė kitą ministeriją.
||
Maskoliškoji
viešpatystės
tary

žinką
lietuviai susiginčijo su len tų tautų dalyvaus ir lietuviai ir
nų oras, kuris svaigina ir stiprina savo paties mokslas yra siauru ir netikusiu gamtos bui
ba
dideliu
balsų
daugumu
priėmė
kais.
Na ir už poros dienų pa tai gana įžymioje pozicijoje. Apart
gyvybe. Bet jei jis pila lašas po lašui savo ties išreiškimu, kad žmogus tą piauja, ką sė
|| Prie Valijos krantų susimušė rando sumanymą pastatyti Finlan- kėlė riaušes. Riaušėse dalyvavo šio apvaikščioj imo, mieste, prie
taurėn vis daugiaus gyvybės gėralo, tai jis jo. Svvedenborgo didysai protas šitą buitį ma
prancūziškas garlaivys “La Ro- dijos seimą po priežiūra maskoliš apie po 20 ypatų iš kiekvvienos paežerio bus parengta kariumenės
tiek sustiprėja, kad gali kvėpuoti ir gyventi tė teip aiškiai, kad jis ją sukietino į galutinu
chelle” su anglišku “Yewe”. Pran kosios durnos.
pusės. Mėtėsi akmenais ir raižėsi manevrai. Tas viskas paremta
šituo intemptu oru. Toliaus, jei jis miršta, mą sulyg šito ypatingo esimo, jo prietarams
cūziškasis
garlaivys
paskendo,
pri

peiliais. Nevienas likosi pusėtinai atitraukimui žmonių nuo šaudymų*!
1
. •iKitii
ar gyvena fiziškoje lytyje, jis neapsistoja ir neleidžiant jam permanyti galimo naujo veiks
Paroda eis sekančiai: 6 išpuošti |
gėrė
prie
to
10
prancūziškų
jū

sužeistas. Turėjo puikią muštynę,
randa naujus ir geresnius džiaugsmus, tobu- mo, pajautimų pasaulio veiksmo nelikus. Jis
II Užlaikymui valdonų daugiau- bet pabaigą dar geresnę, nes na dideli vežimai, 1) Amerikos Ge- 1
reivių.
lesnius ir patenkinamesnius prityrimus su buvo perdaug dogmatiškas moksliškam tėmišiai skiria neturtingiausia Masko- bagus užklupo armija policistų ir nius, 2) Atminimas neprigulminjimui ir nenorėjo pamatyti, kad kaip pavasaris
kiekvienu inkvėpimu ir iškvėpimu.
Ii j a — caras apart įplaukimų iš
seka rudenį, o diena naktį, teip gimimas seka |Į Perdėtinis Prancūzijos stati dvarų ir girių, gauna 35 milijonus visus negreituosius ar nepaeinan gumo, 3) Pakėlimas Washingtono
mirtį. Jis priėjo arti Aukso Angos slenksčio stiško biuro, D-ras, Bertillon tirinė- markių metams, Austrijos cieco- čius sugaudė ir prikrovę net 7 į prezidentus, 4) Washingtono so
SKYRIUS II.
ir prasinešė anapus paprastos protiškybės tik damas prasižengimus, susekė, jog rius 19210000 Mk., Prūsų karalius vežimus, nusigabeno į savo stas, 5) Laisvės varpas, 6) SątaikSlenksčio paslaptis.
prieglobą. Visus suimtuosius ant mė. Paskui eis: a) Illinojaus tau
Įeinant į naują gyvenimo fazį, be abejo kad sustoti žingsnį nužengus. Gyvenimo pro terp apsivedusių daug mažiau bū 15819800 Mk., Italijos karalius 12parankų išėmė Ch. Strumall, sa- tiška sargyba ir gubernatorius Denės, reikia ko-nors išsižadėti. Kūdikis iš giedrulis anoj pusėj, kurį jis išvydo, pasirodė va prasižengusių negu tarp neve 840000 Mrk., Anglijos karalius
liuninkas
gyvenantis ant 107 gatv. neen, b) Militarinčs organizacijos
augęs į vyrą, kudikybės daiktus meta j šalį. jam apimančiu visatą; ir ant šito prietirties dusių ; nevedėlių prasižengėlių bu (taigi turtingiausios pasaulyj vieš
ir
Union
avė. Peštukai išdaužė įvairiose kariškose uniformose.
Šventas Povilas šituose ir daugelyje kitų žo trupalo jis pastatė teoriją suėmimui viso gy vo 2050, o vedusių tik 970. Neve- patystės) 1155000, Japonijos cieco- besimėtydami aplinkinius langus. Paskui eis: 1) Illinojaus Francudžių, jo paliktų mums, parodė, jog jis gyvy venimo, atsisakydamas žengti už šito stovio, dėliai prasižengėliai buvo jaunesni rius 6022341 Mrk., Grekijos 1
zų viešpatystė; Pere Marųuette ir
bės gėralo paragavo, jog jis buvo beeinąs ar kokio kito galimo išlauko jo. Tai yra tik įegu vedg, o vedę jaunesni negu milijoną Mrk., Bulgarijos karalius Birželio 24 d. buvo dalinimas indijonai; franeuziškos ir ameri
Aukso Angos linkui. Su aleivienu dieviško kita alsios minyklos lytis. Bet Sxvedenborga= našliai.
gauna I milijoną markių, Serbijos dipliomų
baigusiems
Armour koniškos Vėluvos; franeuzai pilie
gurkšnio lašu, kuris įpilta į smagumo taurę, stovi pirmutinis kuopoje liudytojų buities, kad
960000 Mrk., kunigaikštis Monte- Svhool. Tarp 15 baigusių buvo du čiai tautiškuose drabužiuose. 2)
Paryžiaus gydytojas D-ras negro 161148 Mrk.
kas-nors iš tos taurės yra prašalinta, padary Aukso Anga yra ir gali būti matoma nuo min
lietuviai: Jurgis Ostrovskis ir Juo Illinojaus Anglijonų viešpatystė;
mui vietos stebuklingą jam lašui. Gamta vi ties augštumų ir jis pavarė į mus nuo jos Vincent išrado naują vaistą nuo
zas Šlakis. Diplomus įteikinėjo Dr. anglijonų ir amerikonų Vėluvos;
altinės. Jis ligoniams į kraują
suomet su savo vaikais elgiasi maloningai: slenksčio silpną jausties vilnį.
|| Nicaraguos revoliucijonierių A. L. Graičiunas.
anglijonų valstiečiai. 3) Illinojaus
čirškia šiltinės bakterijas su van- jenerolas Mena atėjo su 1500 ka
žmogaus taurė visuomet yra sklidina; jei jis
amerikonai ir parodiniai vežimai:
III.
leniu maišytu su druska ir eteru. riautojų prie miesto Acayapa. Lau
pasirenka ragauti sukteliškesnės, gyvybių duo
a) G. R. Clark expedicija; b) at
Sykį ėmus galvoti apie šitos Angos reikš Žaistas tas išbandytas jau lygiai kiamas čia mušis. Revoliucijoniedančios esmenybės, tai savo stambesnę, neminimas muštynių su indijonais; •
Čikagiečiams žinotina.
teip jautrią dalį jis turi išmesti. Šitas yra mę, darosi aišku, kad be jos kito išėjimo i' int žvėrių, kaip7ir ant žmonių ir riai vėl apvaldė tuos apskričius,
c) Lincoln-Douglas debatai; e)
Nuo šios sevaitės atsidengia
kuriuos pirma turėjo.
darytina kas-dien, kas-valanda, kas-kartas, šitos gyvenimo lyties nėra. Jie gali įieist pasirodė geru.
komercija; f) kastynės; g) išdirmusų dalininko p. Šileikos pa
idant gyvybės inkvėptis galėtų tolydžio eiti žmogų vieton, kurioje jis liekas tuo vaisiumi
bystės; h) pergabenimai i) dailė.
|| Galicijoj , Lvove, pasimirė || Ant salos Celebes čiabuviai už veikslų paroda.
Bus išstatyta
didyn. Šito gi pasiekimui žmogus būtinai kurio vyrybė yra žiedu. Gamta yra malonin
Paskui eis Chicagos reprezentacija.
giausia
motina
tiems,
kurie
jos
reikalauja;
ja
apie
50
įvairių
piešinių
ir pa
vienas
iš
geresnių
lenkiškų
rašti

mušė
3
holandiškus
prekėjus.
Prieš
turi būti savo mokytoju pats, turi žinoti, jog
A) Policija ir majoras Busse su
jam išmintis visuomet reikalinga, turi būti niekuomet neįsipyksta jos vaikai, nei gi ji nor ninkų, Margan Gavalevič. Gimė čiabuvius išplaukė holandiškas ko- veikslų. Patartina į parodą atsi savo kabinetu, automobiliuose. 1)
lankyti kiekvienam kiek apsišvietu
prisiruošęs priimti visokią rūstybę, be baimės pamažinti jų skaitlių. Jos prietelingos ran jis 1852 m. Galicijoj, bet kaipo nuolinis laivas.
Ginkluota policija; 2) motorciklisiam lietuviui. Parodos vieta: lė
kos
plačiai
atvertos
didelei
miniai
norinčit.
raštininkas
vardą
išsidirbo
Varšapaimti sau beržo rykštę savo tikslo pasieki
stai; 3) partrolmenai. B) Ugnamui. Iš šito gali būti aišku kiekvienam, kuris gimti ir gyventi lytyse; ir kol jie to geidžia /oj. Velionis parašė daug apy [J 23 d. berželio į Paryžių atka tu vių svetainė “Liuthuania”, 3149 gesiai su yvairiais parėdais ir priežiūri į dalyką rimtai, kad tik žmogus su gei tol ji sveikina juos šypsodamos. Kam gi j sakų, daugiausiai iš gyvenimo ko Bulgarijos karalius su savo mo- So. Halsted str.,
taisomis. C) Pačtoriai su yvai
tere.
dulinga ir stoiška išgalėmis turi progą įeiti tad turėtų uždaryti savo duris kam-nors? Je miesto gyventoj lįp /
riais savo veikimo perstatymais.
“BIRUTES” DRAUGIJOS
per Aukso Angą. Jis turi mokėti pažinti: viena gyvastis jos širdyj nenudėvi šimtinė,
'
į
h
D) Darbininkų Unijos įvairiuose
!| Vokietijoj, mėginimas važioti
PRANEŠIMAS.
|| Nizzoj, Prancūzijoj, ameriko
ir jis turi įstengti išsižadėti visokio sma dalies sielos pasiilgimo jausties, kokia ji yr;
kostiumuose. E) Kosmopolitiška
gurno, neišsižadėdamas skausmo. Kaip jis ten randamas, tai kokia priežastis gali būti ja pąsažierius orlaiviai pasisekė: or- nas Matton, važiuodamas su savo Nuo 13 d. berželio prasidėjo Chivaga su savo įvairioms tauty
pasieks šitos dvigubos išgalės išsiplėtojimą, eiti į kokią kitą vietą? Žinoma geismo sėkloj laivys “Deutshlanil” su 20 pa- n'-otere automobiliu, nusirito į gra- priiminėjimas naujų narių į “Bi stėmis ir rasomis. 1) Vokiečiai,
tai galės pradėti savo smagumus sijoti, atmes dyksta ten, kur sėjimas jas pasėjo. Šitas ai lažierių nulėkė iš; FAedrichshafen bę. Moteris užsimušė, o pats Mot- rutės” Draugiją kiekvieną pėtny- a) Amerikoniškos ir vokiškos Vė
čią, salėje Mark VVhite Square,
luvos; b) Vofcečių parodiniai ve
damas nuo savo sąžinės tuos, kurie priklau rodo labai teisinga; ir šita aiškiai matoma į Dueseldorfą. 30c mylių ntdėkv f ton tapo sunkiai sužeistas.
Halsted, tarpe 29 ir 30 gatvių,
valandas,
R? su r’-eitumu
buitimi,
indo
protas
parėmė
saw>
atagiuios.
žimai, “Tėvynė” ir kiti; c) Vo
so grynai moliniam žmogui. Šituos atmetus,
••••
:
|| Wuertemberge, Vokietijoj, bus išbandomi balsai. Norinti mo kiškos draugijos uniformose. 2)
reikia imtis kitos eilės, tobulesnių smagumų. gimimo ir atgimimo teoriją, kuri tapo tokia 13 Gylių
vietiniai laikraščiai nutarė boyco- kytai dainuoti ir dalyvauti chore Airiai, a) Vėluvos; b) parodinis
Apsiėjimas su smagumais, leidžiančiais žmo kasdienine rytinės minties dalimi, jog nerei
ir lošimuose teiksitės pasiskubinti,
||
Ispanijoj,
dėl
popiežiaus
engui rasti gyvenimo esmenį, nėra būdu, stoiš kalauja daugiau priparodymo. Indas tei; •yklikos randas pradeda šiauštiesi tuoti mieste nuo seniai gyvuojančią nes prasidėjus naujam sezonui vežimas, perstatantis Airiją; c) ai
rių draugijos unifomose. Trečią
kojo protuolio vartojamu. Stoikas nepripa lygiai kaip ir vakarietis žino, kad diena, ku 'ries kunigiją. Madride uždarė Dailės Draugiją.
nauji kandidatai nebus priimami
rią
jis
išgyvena,
yra
tik
viena
iš
daugelio
die
vietą užims lietuviai. Pirma negu
žysta, kad džiaugsmas yra smagume ir neeptynias mokyklai' “Krikščioniškų
Į| Galicijoj, mieste Lvove, su iki pabaigai sezono.
ntj,
padarančių
žmogaus
gyvatos
ilgį.
Šita
aprašysime lietuvių eilinį ėjimą,
pripažindamas vienos, nužudo kitą. Bet tik
"Birutės Dr-jos Valdyba.
brolių”. Katalikai gązdiną stikl griuvo seni, žydų apgyventi namai
tikruma,
kurią
rytietis
įgyja
sulyg
gamta
prminsime tą, jog lietuviams tapo
ras protuolis, kuris ištyrė patį gyvenimą, ne
iniu, jeigu bus panaikintos katali- ir užbėrė 30 ypatų. Tris atkasė
paskirta vieta įžymesnė, negu ki
būdamas surištu su jokiu mintijimo taislu, ma lėsnių, valdančių didžiuoju sielos esimo mo :iškos mokyklos.
negyvus, o likę sunkiai sužeisti. ATYDAI CHICAGOS LIETU toms tautoms, sulyg augštumo jų
to, kad branduolys yra kevale ir kad vietoje iu, yra įgyjama vien mąsties papročiais. Bau
VIŲ.
Tas atsitiko naktyj, kada visi mie
truškinimo viso riešuto, kaip tą daro be jaus- gelio protas yra nukreiptas į dalykus, kuri
Šiais
metais,
liepos 17 d., sueina kultūros ir padėjimo. Taigi mato
|| Hessijoj (Vokietijoj), mieste gojo.
me, jog lietuviai nėra, kaip sako
los ir paisinimo penajimys, daikto esmenybė vakaruose yra laikomi nemąnytinais. Šiteųici Friedberg penktą valandą po pie
lygiai 5°° metų, kada lietuviai mū
ma toli atsilikę nuo kitų tautų.
yra gaunama perlaužiant kevalą ir numetant -ytai išdavė didelius dvasiško žmonijos augi'
tį į miesto ruimą atėjo koksai vy
Prancūzijoj, kadangi labai šyje prie Gruenvvaldo sumušė kry Reikia ir tai priminti, jog šioje pa
jį šalin. Visokia pajauta, visokia jauslis, pri žiedus. Protiniais milijono žmonių laiptai
riškis ir metė bombą. Expliozijos mažai gema vaikų, rando parla žeivius (vokiečius).
rodoje dalyvaus tik du chorai
sideda prie šitos veikties, kitaip jos nebūtų, Budda praėjo pro Aukso Angą; ir kadan? limo trioba tapo iš dalies sugriaumentui paduotas sumanymas: pa Paminėjimui šito taip svarbaus (kiek žinoma), vienas bus vokie
didelė
minia
spietėsi
apie
slenkstį,
tai
jis
gale!'
žmogaus plėtojimos dalimis, jo prigimties esa; dvi ypatos užmuštos, o daug ilginti kareiviavimą nevedėliams tu istoriško fakto, vietinės Tėvynės čių, o antras lietuvių, todėl lietu
menybe. Kad yra priešais jį galybė, gyveni nalikti paskui save žodžius, kurie parodo, jo
aižeista. Paskui užsidengęs veidą rintiems su virš 25 metus; urėd- Mylėtojų Draugijos kuopos paren viams duota ir pirmystė.
mas, tobulybė ir kad visas jo ėjimas ten yra ji'a Anga atsidarys.
ičyna vyras atėjo į viešpatystės ninkams norintiems apsivesti pa gia visą eilę vakarų su prakal Lietuvių tautos paroda eis se
pilnas būdų jo tikslo pasiekimui, tai gali už
>ar.ko skyrių, esantį prie miesto didinti algas, paskirti pensijas tė bomis, dainomis, muzika ir deklia- kančiai : 1) Raitelis su parašu, per
SKYRIUS III.
ginti tik tie, kurie nepripažysta gyvybės be
•ūmo, pašovė į kaklą kasierių ir vams turintiems daugiau kaip tris maci jomis.
Pradinė pastanga.
medžiagos. Jų protinis stovis yra teip galuti
Žymiausiu tų vakarų kalbėtojų statančių lietuvius; 2) 4 oficierai,
Yra lengva matyti, kad žmogaus gyvenūui >agriebęs popierinių pinigų pun- vaikus; atšaukti tiesas verčiančias bus p. J. Gabrys, neseniai pribu lietuviai; 3) 2 oficerai; 4) apie
nai savarankiškas, kad be naudos yra su jais
lą,
sėdo
ant
bicyklio
ir tėvus dalyt tarp visų vaikų savo
ginčytis, ar kovoti. Nematomumą visuomet ar pritirtyj nėra vietos, kurioje jis stovėtų prie
vęs iš Paryžiaus, kaipo atstovas porą šimtų lietuviškų ir angliškų
dengėsi pabėgti. Policistai vijo turtus lygiai.
daiktų
sielos
arčiaus,
kaip
kur
kitur.
Sieki,
gulė ant matomumos, bemedžiagiškumas val
į
3 T. M. D. seimą nuo T. M. D. vėluvų ir du oficierai iš šonų; 5)
lutomobilių ir pasivijo. Plėšikas,
pats
augštasis
gaivalas,
kuris
pripildo
orą
jos Didis Liet. Kun. Vytautas; 6)
dė medžiagiškumą; visuomet ženklai ir žy
pamatęs, kad neištrūks, paleido sau
|| Anglijos pakrantėse, netoli kuopų Europoje. Ponas Gabrys 3 raiti karžygiai; 7) parodinis ve
blizgančia
žėra,
yra
ten,
anapus
Angos
save
mės to, kas yra anapus medžiagos laukė me
kulką į smilkinį ir atliko ant vie Falmouth, laike kariškų laivų ma kalbės temoje “Istoriška svarba žimas 50 pėdų ilgio, šešiatu arklių
džiaginių žmonių juos ištirti, pasverti. Kurie varsą parodo. Bet kad ten nėra jokio tako, tos.
nevrų, torpedinis laivas “Patrol” mūšio prie Gruenwaldo” ir išro- pakinkytas, kuriame ant sosto sė
to nedaro, pasirenka pasilsio vietą savarankiai tai tuojaus matoma iš to, jog šita siela pačia
užbėgo ant žvejų laivo ir jį pu dys, kokią naudą lietuviai atnešt dės Didis Liet. Kun. Mindaugis,
ir nieko kito nelieka, kaip tik jiems leisti tą savo priegimčia turi būti visatinė. Aukse
|| Ruhleben užsienių peržiurėji- siau perplovė. Prie to keturi žve pasauliui sunaikindami kryžeivių prie jo 4 kiti ^kunigaikščiai ir 2
minyklą minti, ką jie laiko didžiausiu būties Anga neveda į jokią ypatingą vietą; ji yra tik no stacijoj netoli Berlyno daktajai prigėrė ,0 tik vieną išgelbėjo. galybę Laike prakalbos bus ro karalaitės; ant vežimo šonų bus
iš tam tikros ypatingos vietos išeiti. Žmoguj
veiklumu.
domi stereoptiški paveikslai vietų
•ai rado vieną maskolišką darbininpereina per ją numesdamas savo rubežystę
kur atsibuvo minėtasis mušis ir tū parašas: “Senausia Europoje Tau
:ą cholera sergantį. Todėl visi
Jis gali pramušti kevalą laikantį jį tamsybė
II.
||
Maskolijoj,
mieste
Slavianolų asmenų, kurie atsižymėjo tame ta”; iš šonų vežimo eis po 4 mešnaskoliškiejie išeiviai tapo sulai
kočius, perstatančius lietuvių dra
Nėra abejonės, kad žmogus turi save mo je, nuplėšti kyrą, slepiantį jį nuo amžinumo kyti.
serbske plėšikas metė bombą į sta- mūšyje.
visur,
kur
jam
yra
lengviau
tas
padaryti
;
tau
kinti permanyti tą, kas yra anapus medžiagos,
čiatikišką klioštorių ir užmušė vie Subato6 vakare, liepos 2 d., 191c bužius senovėje; 8) 2 oficierai ar
ba karžygiai; 9) 3 karžygiai; 10)
kiaušiai
gi
šita
vieta
yra
ten,
kur
jis
ma
teip lygiai, kaip jis turi mokinti save per
|| Ispanijos pakrantėse, priešais ną šventiką, sužeidė klioštoriaus m., toks paminėjimas to istoriške
parodinis vežimas, apie 40 pėdų
žiausiai
tikėjosi
ją
rasti.
Žmonės
įieško
išei
manyti tą, kas yra medžiagoje. Aleivienas
Lands End paskendo ispaniškas perdėtinį. Plėšikai paėmė kliošto fakto atsibus ant Bridgeporto,
ilgio, pakinkytas ketvertu arklių
gos
su
savo
protų
pagelba
ir
deda
savaran
žino, kad pirmieji vaikystės metai yra ilga
garlaivys “Fehreto’.O'Prigėrė prie riaus pinigus ir brangenybes ir Mark White Sųuare svetainėje,
kuriame
bus lietuviškas “Birutės’
kiškus
ir
ribotus
dėsnius
sulyg
to,
kaip
jiems
pritaikymo ir pažinimo veiktimi supratimui
prie Halsted st. tarp 30 ir 29 gat
‘o 23 įgulos žmonės, išsigelbėjo tik prasišalino.
choras,
p.
Petrausko vedamas; 11'
pajautimų vartojimą jų nuosavose srityse ir nepasiekiamybė pasiekus. Daugelis, rods, ti -ienas jūreivis.
vių. Pradžia lygiai 7)4 vakare.
2
oficierai;
12) kapelija; 13) į,
išlavinimui sunkių, painių, bet netobulų orga kėjosi pereisią tikėjimo keliu, bet vietoje te
Įžanga dykai kiekvienam.
oficierai;
14)
2 karžygiai su vėnų grynai sulyg medžiagos srities permanymo. jie mąsties ir jausmo vietą padarė tokia įžy Į| Grekijos uoste Piraeus pulkas
Nedėlios vakare, liepos 3 d., tas
Vaikas yra atsidavęs ir veikia be atodairos, mia ir nepajudinama, kad sakytum, jog ilgų įmonių užpuolė Rufhunijos pačto Iš Chicagos Lietu pats atsibus ant Town of Lake luvoms; 15) jenerolas ir karei
jei jis nori gyventi. Kaikurie kūdikiai, užgi gadynių nebus gana jiems iš jų vėžės išeiti. garlaivį. Rumunija tfžtai nuo GreSt. Davis Sąuare svetainėje, prie viai raiti; 16) oficieras, 2 raitelių
mę, traukiasi nuo to ir atsisako griebtis prie Kiti manė kelią rasią su grynos išminties pa tijos pareikalavo*: pdtprašymo, at vių Gyvenimo.
Paulina ir 45 gatvių. Čia taipgi Vėluvos ir 4 divizijos pėkštininkų.
gelba
ir
tokiems
žmonėms
mes
esame
kalt:
Po lietuvių eis kitos įvarios
didelio darbo, stovinčio prieš juos ir reikalau
lyginimo nuostolių it prašalinimo Klaidos pataisymas. Pereitame įžanga dykai; pradžia 7)4 vakare.
filozofiją
bei
fiziką,
kurios
žmonijai
neleido
jančio nuveikimo, norint gyventi. Jie gryžta
nuo vietos policijos perdėtinio.
“Lietuvos” numer. įsiskverbė ne Panedėlio vakare, liepos 4 d., tautos.
atgal į negimusių eiles; mes matome juos pa visiškai nugrimzti jausmijon. Bet žmogų’
Parodos vežimai lietuviams lėšuos
teisinga žinia apie Lietuvių Jauni prakalbos atsibus So. Chicagoj,.
dedant savo daugeriopą instrumentą, kūną, stengianties gyventi vien mintimi, išeina tas. || Ant upės Eibes, Prūsuose, ne kaičių Dainos Mylėtojų pikniką. Pr. Aršauckio svetainėje No. 8756i 550 dol. ir 50 dol. kapelija. Taigi
ir nuvystant miege. Tas pats yra su didžiąja kad jis laikosi tik įvaizdy ir stengiasi juos toli Kiel, atsibuvo valčių lenkty Buvo parašyta, jog tos draugijos Hauston avė.; pradžia 7)4 vakare.. į 600 dol. iškaščių.
žmonijos minia, kuri triumfuoja, pergali ir gė įduoti kitiems kaipo sotų maistą. Mes daug nės, kuriose dalyvavo ir pastai Vo piknike buvo dainos. Čia pranešu, Sekančiame Lietuvos numeryji 27 d. birželio, Sv. Jurgio bažrisi medžiagos sviete. Tos minios vienatos, kalti esame metafizikininkams ir transcen- kietijos ciecorius su savo Ameri jog ta draugija ne tik "gerų ir patilps pranešimas, kada ir kur■ nytinėje svetainėje buvo susirinki
kurie atrodo tokiais galingais ir įsitikėju dentalininkams, bet tas, kuris juos seka iki koj padirbtu laiveliu “Meteor”. blogų” dainų ten nedainavo, bet bus dar panašus vakarai.
mas Chicagos lietuviškų draugijų
siais į save sau žinomoj srityj, yra kūdikiais pačiam galui, užmiršdamas, jog smegenys yra Pirmiausiai j paskirtą vietą atėjo visai nedainavo.
atstovų, išrinkimui ypatų, turinčių
akvvaizdoje bemedžiagės visatos. Ir mes ma tik vienu tinkamu organu, išvysta save esant Amerikos laivelis “Westward”, ant
'
"Liet." Report.
KETVIRTOS LIEPOS AP- parodoje dalyvauti. Atstovai susi
tome juos visus, kas dieną ir valandą, atsisa toje vietoje, kur nuobodus argumento ratas ras buvo ciecoriaus laivelis “Me
rinko nuo 33 sekančių draugijų:
VAIKŠČIOJIMAS.
kančius jon eiti, pasiduodančius atgal į eiles sukasi be perstojimo ant savo ašies nei niekur teor”, trečias buvo vokiškas laive n d. birželio dienoje, tūla Ketvirta liepos diena yra šventė■ Apveizdos Dievo, Šv. Jono, Sūnų
fiziškojo gyvenimo gyvuolių, prikibusių prie neidamas, nei nieko nenešdamas.
lis Hamburg”.
14 metų lietuvaitė, Vlad. Vabalic- atminimui įgijimo Suv. Valstijų1 Lietuvos, Šv. Jurgio, Aušros VarDora (ar bent kas kiekvienam atrodo dora,
sąmonės, kurią jie atjautė ir suprato. Pro
kiutė, pabėgo nuo savo tėvų su liuosybės. Ligšiol tą dieną visur■ tų, Apv. Dievo No, r, Palaimintos
tiškas atmetimas grynai dvasiškos pažinties jo nuosava būdo ir grynybės matuoklė) yra Į| Meksike, netoli Zapolitic, nū- savo tikru dėde Stanislovu Laurai ir Chicagoje buvo "apvaikščioja. Lietuvos, šv. Pranciškaus, Salyra geriausiu šito rambumo parodymu, ku- laikoma tų, kurie užlaiko ją, kaipo kelias į sikabino nuo trūkio keturi gabe čių, apie 24 metų amžiaus, ženotu, ma” beprotiškais šaudymais ir de. džiausios Širdies, Teisybės Myttdangų. Gal ji yra juomi smalstunams ir do- nanti kareivius gelžkelio traukinio
riuomi nusikalsta visoki galvotojai.
o_____ bįvairių
___
_ r____ j___ tojų, Lietuvos Ūkininkų, Šv. Antaexplioduojančių
palikusiu savo pačią Lietuvoje. ginimais
Kad pradinė pastanga yra rambi, tai yra
vagonai ir su neišpasakytu greitu-^ Minėtasis dėdė gyveno pas Laurai- medegų, o tas kasinėtas atnešdavo | no iš Padvos, Dovydo Karaliaus,
[(Toliaus bus).

Kabei Collins.
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Sv. Martyno, D. L. K. Algirdo
Gvard., Sv. Petro ir Povylo, Valančausko Vysk., Sv. Stepono,.
Leib Gvard. D. L. K. Vytauto,
Leib Gv. D. L. K. Vytauto, nuo
Town of Lake, Teisybės, Liet Sū
nų Vakaruose, Sv. Mateušo, Sv.
Jono Evangelisto, Apšvietos Bro
lių, Sv. Juozapo, nuo Town of
Lake, Sv. Stanislovo, Sv. Vincento,
Sv. Kryžiaus, Šv. Juozapo, Kunig.
Daumanto, Lietuvos Sūnų, nuo
Grantvvorks, 1 Lietuvos- Mylėtojų.
■Nuo draugijų atstovai nepribuvo
iš So. Chicagos, Kcnsiugtono ir
Wcst Ruįlmano.. . • - Parodininkais išrinkta sekančios
ypatos:’ Mindaugiu '— Mažeika ;
Vytautii — Semeta; Kunigaikš
čiais: J. Karevičia, J. Petkus, BĮ.
Meilukas, P. Juozapaitis; Karžy
giais: J. Jeringis, J. Jomantas,
S. Pankonis, Pr. Mikliunaš; oficierais: J. Bijanskas, Martinkus,
J. Jevaldas, M. Juška, A. Astraus
kas, Valiulis, A. Leknickis; Meškočiais: A. Vcitis, J. Barys, M.
Gankus, J. Sliauteris, Orentas, B.
Liubinas. Senovės drabužiais ap
sirėdę : L. Lekavičia, P. Šukevičia,
Kilevičia. Karalaitės tuo tarpu dar
nežinomos.
Jeigu iš išrinktų kas ko nesu
prastų, meldžiame kreiptis pas St.
Pocevičių, 3302 So. Morgan st.
Visos Chicagos lietuviškos drau
gijos kviečiamos parodon pristatyti
savo vėluvas, nes juo daugiaus jų
bus, juo pasirodys didesnė Chica
gos lietuvių galybė, juo lietuviai
labiaus ir geriaus pasirodys prieš
svetimtaučius.
Visi Chicagos lietuviai ir ypač
lietuviškos draugijos neapleiskite
kaip nors neprisidėję prie surengi
mo šios parodos, nes ji yra gana
svarbi parodymui lietuvių gyvevimo. Šią parodą atlankys daug
žymiausių vakariečių.
Visos Chicagos draugijos priva
lo neatbūtinai prisidėti apmokėji
mui pasidarančių šiame dalyke iš
kasėtų, nes antraip pasirodyti] neprijaučiančiomis musų tautos gy
vavimui.
Paroda prasidės 9 vai. ryte ir
maršuos Michigan avė. į vidurmic^tj. Parodininkai turi susirink
ti. apie 7 vai. ryte, apie 26 gatv.
prie Michigan avė.

lankyti ant musų puikaus piknlnko,
kaip senus taip ir jaunus, nes kožnas
bus priimtas ir užganėdintas visokio
mis zobovomis. Podraug bus garsi
muzika, kokios nė vienas nėra girdė
jęs, telpgl ir šokiai trauksis iki vė
lam vakarui, kur kožnas galės link
smai pasišokti. Su guodone,
Komitetas Dr-stės šv. Prane. Seref.
Didelį, puikų ir

iškilmingą

Pikniką

ral ėjo. Vyras, kurs su ja išbėgo,
yra 6 pėdų ir pusės augščio, dešinė
pusė veido rauplėta, šneka storu bal
su, moka lenkiškai, lietuviškai ir
biskį angliškai. Jis yra dratininkas
ir bus dabar greičiausia tokiam mie
ste,’ kur yra dratų dirbtuvės: Mano
pati lenkė, ale moka ir lietuviškai.
Jaigut už 2 mėnesių sugryž, tad aš
jai viską dovenosiu. Kas man duos
apie anus žinią, gaus 10 dolarų atly
ginimo. Mano adresas:
Jonas Armoška,
302 Otties Avė., Rockdale Joliet, Iii.

Rengia Dr-stė Lietuvos Didž. Kun.
Gedimino su išlaimėjimu auksinio
laikrodėlio. Piknikas atsibus nedėPajieškau Zofijos Ginšauskaitės,
lioj, 3 liepos (July), 1910, Leafy Grove
pribuvusios Į Ameriką gegužės mėne
darže, Summit III. Prasidės 9 vai. syje. Paeina 'iš Kauno gub., Telšių
ryto, įžanga porai 25c.
•
'
pavieto ir Telšių parapijos, Jutsodės
URA!. VISI’ LAKŠTINGALĄ GAU sodos. Turiu svarbų reikalą. Mel
DYTI!
džiu,. kad ji pati, ar kas kitas man
šis piknikas parengiamas sugaudi- praneštų tekino adresu:
; Mr. P. Ginlįzevvskis,
mul išskridusios linksmos lakšttngėlės. Kas lakšting'elę sugaus, apturės Box 14, Cllford, III, Wiliamson County
50 dol. dovaną.
Pajieškau savo tikro .brolio Simeo
Šlaurvakaridėj dalyj-miešto' gyvavo
Paeina iš Kauno
lietuviškas paukštelis,, vardu VLakš- no Martišiaus.
tingala”.
Užėjus kasyčiams -dėliai gub., Raseinių pav., Šimkaičių vai.
stokos tyro oro,‘likosi pravertas piet ’IO metų kaip Amerikoj. Pirmiau gy
vakarinis. langas, o lakštingala, pasi veno apie Chicagą, o dabar nežinau
naudodama šia proga, sumanė pa kur. Jis pats ar kas kitas malonės
bandyti savo sparnelius, išskrido ant duoti žinią šituo adresu:
Mr. Juozapas Martišius,
oro ir bemėgindama . juos nuskriedė
Falrtleld, Conn.
Willow Springs linkui, ir atrasta nu Box 81,
tūpusi.
taip
vadinamame,
darže
Pajieškau savo brolio Antano Nor"Leafy Grove” Summit, III., kur po
žaliai lapuotus medžius šokinėja Ir kevičiaus; paeina iš Kauno gub.,
dainuoja įvairiausiais balsais.
Dėl Telšių pav., Lankuvos parap., Vangaudymo to paukštelio Dr-stė Lietu kią sodos. Amerikoje gyvena apie
vos Didž. Kun. Gedimino parengė di devynius metus mieste Chicago, o
delį pulkų ir iškilmingą Pikninką su dabar nežinia kur. Maloningai pra
šau duoti žinią, adresuojant:
išlaimėjimu auksinio laikrodėlio.
Juozapas Norkevickl,
Komitetas pasirūpino atrasti di Box 164,
Oglesby, III.
džiausią ir puikiausią daržą, įtaisė
daugybę žaislių, kokių dar niekas ne
Pajieškau brolio dukters Emilijos
buvo matęs, užsakė degtinės, alaus Jatulyčlos, arba Sabaitės, Kauno gub.,
cigarų, užkandžių. “Birutės” choro Panevėžio pav., Llnkavos parap., Gai
muzikantai griež įvairiausius lietuvi žiūnų kaimo. Neseniai atvažiavo iš
škus šokius.
Lietuvos ir girdėjau, kad apsistojo
Pasarga gaudytojams Lakštingalos: Pittsburge. Jaigu kas apie ją žinotų,
Lakštingala turi lietuvišką ženklą su malonės pranešti šiuo adresu:
šiomis raidėmis: Dr-stė L. D. K. G.
Kaz. Sabas,
ir lietuviškai gieda šia ūkininko dai 11528 Prerie Avė., Kensington, III.
nelę:
Are. akėja ir grudus beria. Sun
kius darbus dirbdams, vandenį geria;
Kiek tai maitina dikaduonių svieto,
o patsai grauždamas duonos plutelę
kietą ir tt. ir tt.
Davažiuotl galima: Nuo North-west
Slde. Town of Lake ir West Side
Pardavimui pulki Grosernė Ir BuAshland Avė. 69 Clyborn karais iki černė lietuvių apgyventoje vietoje;
Archer Avė.; nuo 18tos ir Union Hal blzniB gerai eina; galima padaryti
sted str. karais iki Archer Avė.; nuo geras gyvenimas. Pardavimo prie
Bridgeporto 35tos karais iki Archer žastis — turiu saliuną, tai 3 bizniai
Avė. paskui Archer Limlts karais iki persunku vienam varyti. Jurgis Margalui, paskui Joliet karais iki daržui. cinkevičla, 1823 W. 45 st., Chicago.
Kviečia visus be skirtumo Dr-stės
L. D. K. G. Su pagarba
Pardavimui 2 dideli plytiniai na
Komitetas.
mai ant dviejų lubų augščio, su
tvartu. Geri lietuviai ir lenkai kai
mynai. Pigiai, jeigu parsiduos da
Didelis Metinis Piknikas
Kreipkitės antrašu: 1800 W.
Parengtas Parapijos Apveizdos Die bar.
46 St., 2-nd floor. Randa $100.
vo, atsibus Panedėlyj, 4 d. Liepos(July), 1910, Leafy Grove. Willow Springs,
Pardavimui propertd su mašinoms
Iii. Piknikas prasidės 9 vai. ryte, dirbimui popso, Ginger Alle ir Salseįžanga 25c. porai. Imkit Archer avė. rio. Gary, Ind. Pigiai. Skyrium, ar
Limits karą iki galui, paskui Chicago viską sykiu. Su išdirblmu papso ga
Joliet Electrick Ry. iki daržui. 10c. lima gerą pelną turėt, nes ten tokio
biznio nėra. Atsišaukite pas savi
feras.
ninką. Ant. Wėmber, 89 — 13 st.
PRANEŠIMAS.
švento Jono Krikštytojo draugystė N. Chicago, III.
nedėlioj 12 birž. laikė savo pusmetinį
Pardavimui Bučerne ir Grosernė,
susirinkimą, kuriamo • Išrinko naują
vyriausybę ateinantiems metams: nuo taipgi arklys ir vežimas. Biznis iš
1910 Iki 1911 m. liepos m. Pirmsė- dirbtas, vieta gera, lietuvių apgyven
dis Išrinktas: Franciškus Razgulius, ta. Pardavimo priežastis — važiuoju
pagelbininkas — Stan. Staneviče, į Krajų. Atsišaukit šiuo adresu:
protok. raštin — J. Sereika, finans. 4845 W. 14th Str., Grant Works, III.
raštin. š J. Leščauskas, kasierlus —
ANT PARDAVIMO Bučernė ir GroPerskaityk apgarsinimą Bridgeport Jonas žilvitis. Priegtam yra nutarta
Clothing Co. naujo Kutaliogo ant 7 nužemint mokestį ant metą laiko: sernė su arkliu ir vežimais, o jeigu
puslapio.
pusę prekės nuo 18, 15 talp-gi 40 me kas norėtų ir su namais. Norint gali
ma kad ir vien biznis pirktles. Vieta
tų amžiaus. Dėlto-gi, kas norit prigera lietuviui, nes randasi lietuvių ir
gulėt į švento Jono Krlkšt. Draugy
lenkų apygardoje. Pardavimo priežas
PAGRĖŽTINA.
stę, dabar -lengvai galit {stot.
tis liga.. Atsigaukit pas:
Londono. Dr. F. Tamer pa
J. Behrendt,
į VISAS DRAUGYSTE8.
brėžia gerai esą vartoti apsaugoja- , Kiekvienam yra žinoma kad šįmet 12252 Union Avė. West Pullman, III.

Ant Pardavimo.

APGARSINIMAI.

mus vaistus. Jie netik nekenkia
sveikatai, bet pataiso maistą. Mes
norime atkreipti musų skaitytojų
akį, ypač dabar karštymetėj, į tai,
kad jie būtinai pirktus grynus
produktus — tokiu budu bus iš
vengta vidurių hesveiktatos. Kai
tik jus nors truputį pasijausit ne
gerai, jus vartokit Trinerio Atnerican Elixir iš kartaus vyno. Ši
tas vaistas ištrauks nešvarybes ir
atves virinimo organus į sveiką
veiklumą. Jis yra labai sarbus prie
vidurių sugedimo, nerviškumo, pil
vo diegulių, žarnų užsikimšimo ir
nusilpnėjimo. Parduodama vaistų
krautuvėse. Jos. Triner, 1333—
1339 So. Ashland avė., Chicago,
III.
____________ _
L

DrausysčiijreikalaL
Lietuvių Ratelio Skaitykla
3149 So. Halsted St.

Būva atdara:
Utarnli-kais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Ketvergalz nuo 7 iki 9 vai. vakare
Bubatotnis nuo 7 Iki 10 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 3 iki 6 po pietą.
Skaityklos Viveizda.

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ
ATYDAI.
Kiekviena naujai susitvėrusi Drau
gija turi daug darbo su sutalsymu
(statą. Draugiją komitetai yra kvlecirmi. kad atsišauktų Į "Lietuvos”
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems
pasiąslme Konstituciją “Bampellus”,
palengvinimui sutvarkymo |statą. Ra
šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška,
ar Katalikiška ir kada uždėta. Ra
šydaml priminkite kokių sampelių no
rite: Konstituciją, Mokesčių knyge
lių, Tikietų. Plakatą Ir tt., ir paženklinkit kiek katro darbo turi būt
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt
Mes prisiązdami Kampelius paduo
sime kalnas, kiek kas kaštuoja. Pri
siązdaml mums darbą turite ir sam
pelius atgal mums prisiųsti. Už tai
suvis nieko neskaitysime jums. Ad
resuoklt A. Olszewski, 3252 Soutl.
Halsted St., Chicago, III.

15 Liepos (July) sueina 500 metą nuo
Parsiduoda puikus saliunas lietu
laiko, kadą lietuviai galutinai sumušė
vių apgyventam krašte. Geras biz
gaujas nedorą Kryžiokų. Tai-gl męs
nis lietuviui ar lenkui. Gali daryti
kaipo lietuviai, norime paminėti Jubipuikų gyvenimą. Parduodu, nes tu
lejln) Metą 15 Ir 16 liepos mėn d.
riu kitą amatą. Kas norėtumėt pirk
5 Birželio (June) tūlų draugysčių
ti atsišaukkit šiuo adresu: J. J. Kveir kliubų delegatai laikėm susirinkimą
der, 622 Market st., Waukegan, III.
Lietuvių Muzlkališkoj Halėj ant Allegheny Ave.‘ prie Richniond str. 17 ypa
Parsiduoda labai pigiai Grosernė
tų, kur po išrinkimo vyriausybės de ir Bučernė geroj vietoj, lietuvių ir
legatai padarė nutarimus. ~
.
lenkų apgyventoji visame bloke tėra
1) Kviest prie abelno jubilejaus pa vienas mano Storas, kito jokio nėra,
minėjimo visas draugystės ir kliubus taigi galėsi ir tamsta biznį varyti.
kiek Philadelphijoje tik yra. - '
Parsid-. oda iš tos priežasties, kad va
2) Apvalkščiojlmą po gatves daryti žiuoją J Lietuvą 15 Augusto. Ateikit
ar ne, atidėta iki kitam delegatą su ir pasižiūrėkit, adresas šitoks: Jonas
sirinkimui kursai bus 19 Birželio (Ju Jonikaitis 4330 So. Wood st., Chicago.
ne) su didesniu skaitllumi delegatą
4, vai. vak. toje pat. salėj.
Pardavimui, geri 3—6 kambariai
3) Prašyti paB visas draugystės ir medinis namas, lietuvių apgyventoj
kliubus, kad dėl prirengimo to abel vietoj, geras padėjimas užlaikymui
no apvaikščlojlmo teiktųsi išsiųst pa Boarding House’o. 2466 Blue Island
gal išgalę į susirinkimą savo delega Avė. Smulkesnes žinias gausit pas
tus 19 d. Birželio (June) 4 vai. po piet
George A. Papausas,
Lietuvlškon Muzlkališkon Salen ant 2342 So. Levltt
St.,
Chicago, III.
Allegheny Avė, Richmond.
Męs turime surašą visokių nuosa
Taigi prašome visas draugystės, vyblų ir maloniai jums jas parody
mus maldavimą nepanlekfnant, pagal sime.
savo Išgalę mums pritart ištfluričianl
Pardavimui Buferni ir Grosernė,
J susirinkimą Jūsų delegatus, kur daugesniam skaitliui delegatą esant, bus pigiai, po nr. 1456 S. Canal st.; atėję
lengvesnis prirengimas programo, ir persitikrinkite apie gerumą. Parduo
viso jubilejinio apvalkščlojlmo atmin du dėlto, kad turiu saliuną ir nega
čiai mūšio ties Grunvaldu. Su pagarba liu dviejų biznių apžiūrėti.
Delegatų buvusią susirinkime 5 Bir
Parsiduoda Barber Shop; du krės
želio pasirašo kamitetas:
lai; gera vieta lietuviui; arendos 10
Stanelią prez. Vitkauskas vice-prez. dolarų, 3 ruimai gyvenimui. 720 —
T. Astramskas ir F. Dellak sekretoriai'
120 str., W. Pullman, III.

Už $650 NUSIPIRKSI $1200 VERTĖS.
Grocery ir Market lietuvių ir lenkų
apgyventoj vietoj. Geriausias padė
jimas Chicagoj. Atsisakantis savinin
Pajleškau savo švogerlo Juozapo kas nemoka lietuvių kalbos. Arenda
Gudelio, Povylo Giliausko ir Juozapo pigi; atsiliepk greitai. 3440 Morgan
Petronles. Jie paeina iš Kauno gub„ St., netoli 35 gatvės, Chicago, III.
Ukmergės pav., Debeikių parapijos.
Aš išvažiuoju Į seną krajų ir noriu
apie juos žinoti, taigi malonės jie
patįs ar kas kitas duoti žinią, šiuo
adresu:
Chas. Mishklnls,
Reikalauju siuvėjo prie moteriškų
Conconully, Wash.
rūbų siuvimo.
Taip-gi reikalingas
Pajieškau savo draugų Pranciškaus jaunas vaikinas 15 — 16 metų am
Sutkaus ir Petro Sutkaus; abudu žiaus. M. Z. Palionis, 1639 W. 18th
. roliai. Paeina iš švlentušinos gm., Place, Chicago, III.
Bęrtulių kaimo. Jie patįs ar kas
Reikalauju atsakančio darbininko
dtas tegul duoda žinią tokiu adresu:
prie bučernės; turi mokėt atsakančiai
Frank Urbaitis,
'amp 7,
Fcsto-v-llle. tVis dirbti ir susikalbėt lenkiškai ir ang
liškai. Tegul atsišaukia adresu: 12022
10-tas Puikiausias Piknlnkas!
Pajieškau savo pačios Karolinos
Parengtas Dr-stės šv. Franclškaus trmoškienės. Nuo manęs pabėgo 12 Halsted str., West Pull., III. A. Vai
nauskas.
Serefično, Nedėlioję, 3 Liepos (July) 1. birželio su Malku Bugeio. Mane
1910 m., Bergmann’s Grove, River ■allkj su dviem vaikais: vienas 2
Reikalinga 600 darbininkų. J Michiaide. III. Piknlnkas prasidės 9 va
lėtų, antras 3 metą. Peąki - metai 3ano ir Wisconsino miškus, algos
landa išryto.
Tikietas 25c. porai
■l;> ouvom ženoti. nuo nauju .metų $26.00 iki $30.00 Į mėnesį, ‘ kambaris
Kuoskaitlingiausial kviečiame atr
voru užsidėję saliuną Jr'Mznis ge ir mitas; kelionei iš Chicagos bus

Paj ieškoji m ai.

Reikalavimai.

šduota pinigų-lš kaino. — 600 darb’
ninku Į vakarines“" valstijas į gele
žinkelio darbus, mokestis nuo $1.71
iki $2.00 dieną, kelias iš Chicago:
dykai. — 400 lauki; darbininkų i:
Į visokius dai
"“.i rago
_____j. Ir apielln-r—T—
kėje. Ateik ir paišyk Įdėdamas 2
centų markę.
■U,
Lietuviškai agentas,
746 South Canal
St., Chicago, III.

L

Reikalauju *2 merginų Amerikoje
augusių, turinčių gerus balsus dain ot in trio arba kvartetą — už mo
kestį. Taipgi reikia 1 merginos, mo
kančios gralt ant pljano ar ant kito
kokio instrumento. Visoms bus ge
rai užmokamą.
Atsišaukite laišku
(T. C:) 3252 S. Halsted St., Chicago,
Illinois.
Reikalinga 2.000 darbininkų Į New
Yorko valstiją prie žemės kasimo;
mokesties nuo $1.50 iki $2 už 8 va
landas darbo.
Darbas nuolatinis
ant 10 metų. Kelionė nuo New Yor
ko kaštuoja tik 50c.
John C. Rodgers Co.,
Kenslco Dam.,
Valthalla, N. Y.

Reikalinga 1000 vyrų Į vakarines

Ir šiaurines valstijas ant gelžkelių,
prie kontratorlų ir kompanlnlų dar
bų, o taipgi į Mlchiganą ant farmų,
pagalios Į miestą Į visokius darbus;
mokestis geriausia; kelias iš Chi
cagos dykai. Atsišaukite tuojaus sa
vo prigimtoj kalboj įdėdami markę
atsakymui.
Asping ir Sweet,
Lietuviški agentai,
503 W. Madison St., Chicago, III.

Pranešu visiems savo tautiečiams,
jog priimu visokius muzikalinius in
strumentus pertikrinti, pagerinti ir
atsakančiai pataisyti; taisau skripkas,
klernotus, šiaip visokias pučiamas
triubas, koncertines armonikas, li
taurus, gramofonus — žodžiu sakant
visokius instrumentus.
Esu dirbęs
daugiau kaip 10 metų tikroj fabrikoj
Ir labai gerai suprantu darbą, tikrai
ir gerai pataisau. Kreipkitės pas ma
ne ir busit užganėdinti. Darau greit
ir pigiai.
Mr. Stasiulanis,
3159 So. Halsted St., Chicago, III.
ant pirmų lubų.

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius
burtininkus lankosi įspėjimui savo
ateities ar laimės ir moka jiems už
tai po kelis ir po kelioliką dolierių.
Garsiausia ant svieto burtininkė bubuvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems Įspėdavo ateitį. Pas
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
ir kiekvienam jį ateitį įspėdavo.
Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko Į svietą ir
šiądien jomi naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas
turi, gali su joms įspėti ateitį teip
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra dabar
gaunamos musų štore. Kaina Ją 75c.
šios Kazyros yra geriausia bovykla
liuosame laike ir su jom, ne tik save,
bet ir visus kitus geriausiai nubovysl šeimyniškuose ir draugiškuose
susirinkimuose.
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

The Bridgeport Clothing Co.
3246 So. Halsted St.

šiuoml prai iu 1 giminaičiams ir
pažystamiems, kad mano vyras a. a.
Mykolas Sakavičius mirė 17 d. bir
želio, miręs palaidotas 20 d. birž. d.
ant lietuviškųjų švt Jurgio kapinių.
Paėjo iš Kauno gub., Panevėžio pav.,
Pagirių parapljot'.
Paliko moterį
dideliam nulludime.v
Emilija Sakavičlenė,
Chicago, III.
8436 Union. Avė.,

99) Puikus 2 lubų mūras, 2 gyveni
Baltlmors, Md.
mai, po 6 kamb., lotas 25x125. $4700.00
172) 2 lubų mūras. 2 gyvenimai po Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
1834 N. Castle Street
l kambarius, lotas 25 X 120. $4800.00 L. Gavlls,
603 So. Paca st
26) 3 lubii mūras, 3 gyv. po 6 kamb. Vincas Šelvis,
r 6 kamb. namas užpakalyj. $5700.00
Chicago, III.
69) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 kamb.,
otas 27’4X127. Kaina.......... $5300.00 J. I. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Ava.
179) 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 6 Ir And. Jurevlčla,
3337 Auburn Av.
1 po 4 kambarius. Kaina .. $5500.00 Vlnc. Linka.
1813 Strlng 3t
Stan.
l
’
etrulls,
3312
S. Halsted St
187) 3 lubų muraB, 3 gyv. po 6
1112 S. Leavltt St
kambarius, lotas 25x125. . . $4700.00 Geo. Pupausky,
849 — 34th St
115) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 K. Steponis,
Jonas Visockis,
8139 Vlncennes Rd.
kambarius, lotas 25X125. .. $60000.00
118) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6
Cleveland, Ohlo.
kambarius, lotas 25x125. .. $6000.00
1408 E. 25th St.
194) 3 lubų naujas mūrinis, 3 gyve P. Szukys,
nimai po 6 kambarius, lotas 25X107.
CAMBRIDGE. MASS.
Kaina .... .............................. $6800.00 ■Pet. Bartkevičius, 877 Cambn lge St
157) 2 lubų mūras, 8 gyvenimai, lo C. Kavolius.
42 IVashtngton ot
tas 50X147. Kaina .............. $7500.00
GRAND
RĄPIDS,
MICH.
102) 3 lubų mūrinis, 6 gyvenimai po
42 W. Leonard St
4 kambarius, lotas 25X125. $7000.00 Juoz. šilkas,
191) 2 lubų mūrinis, 5 gyvenimai,
GRANT WORKS, ILL.
lotas 25X125. Kaina ...... $9500.00
12) 4 lubų mūrinis, 4 gyvenimai po Jonas Liškoniš,
Box 195.
6 kamb., lotas 25X135. Kaina $8000.00
HAMMOND, IND.
97) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, 3 Zen. Juclavlčlus,
235 — 15oth St
po 6 ir 3 po 5 kambarius lotas 25 X
125. Kaina.....................
$9000.00
HAETFORD, CONN.
132) 3 lutų mūras, 3 gyvenimai po Kar. Lecevlčlus,
40 Mulberry st
6 kambarius, lotas 25X125. $9500.00
103) 2 namai mūriniai, 3 lubų po
Herrln, Illinois.
3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 $10,00.00 J. T. Adomaitis.
Box 708.
203) 3 lubų mūras, 3 gyvenimai, lo
HAZLETON, PA.
tas 132x127. Kaina .......... $11,000.00 Aat. Shukis,
103 N. Wyomlng St
119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, lo
tas 27%X125. Kaina .......... $11,000.00
INDIANA HARBOR, IND.
3604 Deador St
91) 2 lubų mūras, 8 kambariai, lo B. Yaslulis,
tas 96X125. Kaina .......... $17,000.00
Ken<.sha, Wls.
Tai ne viskas, bet iš to jau galite
M. Petrauskas,
72 N. Chicago at
matyti, kad męs galime parūpinti to
kį namą, kokį kas reikalauja.
MINER8VILLB, PA.
J. Ramanauskas,
Box 53$
O DABAR MUSŲ LOTAI.

1) Ant Halsted. Ir 28tos, 277X125
pėdų, už .............................. $11,080.00
2) Ant Halsted st. Ir 29tos, kampas
25X133 pėdų ........................ $1,000.00
3) Halsted str. tarp 32 ir 33čios
25x135 pėdų ........................... $2500.00
8) Halsted terp 32 ir 33člos, 75 X
125 pėdų ............................... $5000.00
9) Halsted terp 31 ir 32os, L35X
135 pėdų ................................. $9000.00
4) Halsted terp 33 ir 34tos, 25 X
135pėdų ........................ .... $1000.00
5) Halsted terp 33 pi. Ir 34, 50 X
125 pėdų ................................. $2000.00
6) 3339 Halsted, 24X125. $800.00
LOTAI.

CHICAGO, ILL.

AR TURI DAL( LIETUVOJ?
Akrelpiame atydą visų, kurie turi
dalis nepadalintos tėvyškės Lietuvoje,
jog, jeigu per 10 metą po tėvų mir
čiai tos dalies visai nepasiima, tai nu
žudo prie jos savo teises. Todėl,
kiekvienas, norintis neprapuldyti sa
vo teiseB prie tėvų palikto turto, tu
ri pasirūpinti gauti pripažinimą savo
dalies pirm suėjimo dešimties metą.
Gyvenant Amerikoj šituos reikalus
galima atlikti Lietuvoje per savo iš
tikimą draugą — plenipotentą, kuT' m reikia pasiųsti atsakanti raštą,
teip vadinamą J'dovleremioat", notaro
paltudlntą. o konsulio užtvirtintą.
Visus notarlališkus raštus geriau
siai atlieka lietu vys notaras.
JOS. J. HERTMANOWICZ
Turintis ofisą musų bankoj.
A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

' PABĖGO IŠ CHICAGOS.
Jaunas vaikinas, 21 metų amžiaus
Flevljonas Radavlč », 12 birželio dieną
pabėgo iš Chicagcs. Jis yra augšto
ūgio, raudono velijo, plaukai tamsiai
gelsvi, lietuviškai Jialba nevisai gerai,
geriau lenkiškai. ; Du mėnesiai kaip
iš Krajaus. Paeina iš Šiaulių pav.,
Pakapės par.. Minaičių apygardos.
Prašau "Lietuvos” skaitytojus,
jaigu pastebėtumėt, bukit malonus
man pranešti. Busiu dėkingas.
V. Briedis.
Jeigu
3123 Emerald avė.,
Chicago, III.

Kas Kam Patinka?

1) Auburn avė. ir 35, kampas, 134 X
147 pėdų ................................. $4020.00
2) Auburn avė. Kampas 34 pi. 52 X
130 pėdų ................................. $2200.00
4) EmeralJ avė. arti 34st. 25x125
pėdų .......................................... $700.00
5) Emerald avė. arti 35 st. 25X125
pėdų .......................................... $600.00
6) Keely arti 31os, 50X107. $900.00
7) Lowe avė. ir 34 st, 27%X125
pėdų .......................................... $500.00
9) Quinn st. arti 31, 24X124 $300.00
10) Union avė. arti 33ios, 144x125
pėdų ......................................... $3500.00
11) Union av. arti 33, 25X125 $650.00
14) 34 pi. arti Wall st. 25X125
Pėdų .....................
$400.00
17) 69 pi. arti Hayne avė. 25X125
Pėdų ................................
$300.00
18) S. E. Cor. 73čios Ir Western
avė. 50X125 pėdų ................. $600.00
19) Centrai park avė. arti Huron
25X125 pėdų................................ $350.00
25) Campbell av. arti 50tos 25X125
pėdų .......................................... $175.00
29) 59 arti St. Louis avė. 25X125
pėdų .......... ’..........
$175.00
30) Ogden & Forsyth. Hammond,
III., 72x125 pėdų ...........
$1000

New Brltaln, Conn.
21 Pleaaant Street

M. J. Čeponis,

Newark. fl. J.

V. Ambrazevičių,

178 Ferry Street

Pittaburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 80. 22-nd Street
J. G. Millauckas,
1811 Wharton St
NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičius,
28 Austln St
Patarson N. J.

A. Vturškevlčius,

70 Lafaystte St,

Plttaton, P*.
J Kazakevičių,
103 No. xJUa St

Plymoutli, Pa.
8. Poteliunaa,
345 E. River St
ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakovič'a, 310 E. Statė at

SO. CHICAGO. ILL.
Pet. Ostrovskls, 8701 Commercial Av.
So. Boston, Mass.

N. Gendrolius,

224 Athens Street

J. G. Gegužis,

28 W. Broadway.

Bprlngfleld, III.
G. Tachllauckas, 1217 W. Jefferson St

Bcranton, Pa.
Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne St
Juo*. Petrikys,
1(14 aoss Av<

Shsnandoah, P<
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre St
Union City, Conn.

D. F. Simaitis,

65 Brennaa st

W»terbury, Conn.
J. žemantauskaa, 38 W. porter Bt
Jnvgis žemaitis,
824 Bank st

Ir daug kitų.
Worce»ter, Mase.
Norėdami platesnių žinių, kreipki Ant Bernotas,
45 Ward St

norlte pirkti namą ar lotą,
tės ypatiškai į musų offisą
ateikite pas mus.
PARDAVIMO
BIZNIUI
NAMAI.
ANT

TEVYNES MYLĖTOJŲ DR-8TE8

CENTRO VALDYBO8 ANTRAŠAI:

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas,
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Vice-Prlmninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted st., Chicago, 111.
Raštininkas: Jonas Dagis,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.
Iždininkas; A. J. Povilaika,
804 Bank st., Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes et., Plymouth, Pa.
Literatiškasis Komitetas:

J..Gabrys,

11, rue Sommerard, Paris, France.
V. Jokubynas, 318 W. Broadway,
So. Boston, Mase. J. Laukis, 501
Brick st., Valparaiso, Ind.

EKSKURSIJA

į

MIČIGANO ŽEMĘ.

38) 3214 So. Halsted Bt. 2 lubų muras 25X135 pėdų 7 kambarių gyveplmas, Storas su basementu ir užpakalyj
2 lubų dirbtuvę. Nauji namai. Kai
na .... ...................................... $6,000.00
Dalį Iškalno, likusiu* išmokiestlml.

216) 3 lubų mūras, Storas ir 5 gy
venimai, ant Wallace Bt......... $9000.00
36) 3 lubų mūras, Storas ir 6 gyve
nimai, ant Halsted st................$9000.00
188) 3 lubų mūras, 2 Storai ir 8 gy
venimai, Lotas 50X125, ant Halsted
str.......... ..................................$22,000,00
131) 2 lubų mūras, Storas ir 3 gy
venimui, ant įlįst arti Wallace Kai
$7000,00
na .................................
120) 3 lubų mūras, štoms ir 6 gyvevlmai, ant Wallace st. .. $7500.00
114) 2 lubų mūras, Storas ir 2 gyvenimai ant Wallace st. .. $7000.00
134) 2 lubų mūras, Storas ir 3 gyvenimai, ant 31 str., arti Halsted st.
Kaina....................................... $4500.00
170) 1 lubų mūras, Storas ir 1 gyvenimas, ant Wallace st. .. $2500.00
Panašiomis prekėmis turime daug ki
tų biznio namų.

Bandyk a.sigyventl geriausioj vie
toj Mičigane — garsios vaisių juostos
centre — Mason — Manistee — eže
ro šalyse, kame Swlgart Tract — vie
ta parinktų dobilų, vaisių ir farminių
ANT PARDAVIMO GYVENIMUI
žemių puikiai pasitarnauja. Kainos
NAMAI.
nuo $10.00 iki $25.00 už akrą. Tai
54)
3221
Illinois
Court, 6 kambariai,
yra greit auganti vieta; du miestai;
biznio ir gyvenimo ..lotai; lotai ties mūrinis. Kaina .................... $1500.00
gražiu Kristaliniu ežeru 10 akrų dar $500.00 iškalno, likusius Išmokestlml.
29) 2 lubų namas, 3 pagyvenimai,
’ąislams auginti
žo ; paukštims į
$500.00 Iškalno. Kaina .... $1500.00
farmos puikiose J lel »e.
30) 4 kambarių namelis, $300.00 Iš
Pareikalauk į _ ižią,, iliuBtruotą knin$1000.00
gėlę su Mlčiga:ing a^-ašymu ir didele kalno
87) 2 pagyvenimais, medinis namas,
mapa — gausi
lotas 25X125, $500.00 iškalno. $1600.00
Svvigart Tract
lat’as yra didžiausias
193) 2 lubų namas, 2 pagyvenimai,
Mičigane ir dėRo
ėRo čia gerai galima
pasirinkti. Pasirinkimui yra daugiau I lotas 25X125. Randa $20.00. $1800.00
121) 8 kambarių mūrinis namas.
kaip 1000 farmų po 40 akrų ir daug'
lotas 24X125, ant Walacce st. $1600.00
kitokių didesnių ir mažesnių. Kont
208) 2 lubų mūras, 5 kambariai, lo
raktas gvarantuoja pilną nuo Mirties
tas 20X78, iškalno $250.00. $1500.00
ir Ugnies apsidfkudimą be ekstra ka
209) 2 lubų mūras, 5 kambariai, lo
štų; jaigu numigsi, tdl farma pereis
tas 20x78, iškalno $200.00. $1300.00
tavo šeimynai dykai. Tiek daug žmo
11) Medinis namas, 2 gyvenimai, 9
nių brangina šluos ypatingus patogu kambariai, lotas 25x115, .. $2000.00
mus, kad mano ekskursios atsilieka
90) 2 lubų mūras, 2 gyvenimai po
speciališkuose PuHman’o vagonuose, 6 kambarius, lotas 25X135. $2500.00
idant smagiau butų važiuoti mano
178) 2 namai, G kambarių mūrinis
lankytojams, ir tai be jokio prlmokė- ir 4 kambarių medinis, lotas 25X147.
jimo. Aš jau turiu kelioliką gerų Kaina ...................................... $2400.00
lietuvių kolonistų.
156) 2 namai 4 ir 5 kambarių, kam
Sekančios dvi ekskursios keliauB iš pinis lotas 31X147 pėdų. .. $2000.00
mano Chicaginlų ofisų 11:30 ryto,
197) 5 kambarių mūrinis namas.
utarnlke 21 birželio d. ir 5 liepos d. Puikiai ištaisytas, lotas 25x125. Kai
į mano vyriausią buveinę tVellston’e. na ........................... ;.. ........... $2000.00
filtoBe dienose kelionė ten ir atgal iš
104) 2 lubų puikus mūrinis namas,
Chicago ar Toledo J Peacock, Lake lotas 25x125 .......................... $3500.00
Co. Mich. kaštuoja $6.00. Dvi ištisi
124) 2 lubų mūrinis namas, 4 gyve
dieni krašto apžiūrėjimui; patvados nimai, lotas 25X125 .. .... $3500.00
ir nurodymai dykai;- sugryš namo ek183) Puikus mūrinis namas, lotas
skursija 7 ryto, pėtnyčioj. Kelio kaš- 24x125. Kaina .................... $3200.00
tai nutraukiama perkant.
217) 2 lubų mūrinis, 2 gyvenimai po
ANTON KFEDI8,
6 kambarius. Iškalno $500.00. $3000.00
Vietinis atstovas, •
4) 2 lubų mūrinis, 4 gyvenimai, lo
Peacock Lake Co. Mich.
tas 31X147. Kampinis.......... $3750.00

A.OIszeiAvkl
3252 S. Halsted St Naujausios Knygos
gaunamos “Lietuvos" Redakcijoj.

Kur gauti “Lietuvą.”

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLį. Vaiz
delis Iš gyvenimo Baltraus glrtucklio.
Rlšoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.

Galima gauti kiekvieną savaitę
ARCHAIOLOGIšKT TYP.r*'»lTMAI.
"Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus: Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21 paveiKslėllu, (iš “lietuvių
Brooklyn, N. Y.
Tautos”).
Vilniaus, 1909.
Pusla
E. Fromes,
73 Grand Street pių 23 ........................................ 40c.
Ant. Jankauskas,
65 Hudson Avė.
ANTANO BARANAUSKIO, (A. a.
f. Jermalas,
215 Berry Street
J. Milewski,
124 Grand st kunigo vyskupo) laiškai į profesorių
S. Simanavičius,
258 Wythe Avė. Joną Baudouin'ą de Courtenay. (Iš
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m.
Pusi. 28 ........................................ 40c.
BALTIMORE, MD.
John Louis,
657 W. Baltinio: c St.
BURTAI.
Zigmanto Przybylskio
J. Zebrauckas,
112 N. Green St
vienaveiksmė komedija. Išvertė ir
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909.
BROCKTON, MASS.
J. Pocius,
175 Ames St Pusi. 16 ......................................... 10c.
DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR
Chicago, III.
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (MaP. M. Kaltis,
1607 N. Ashland Av. rijampolėB paskaita), Vilnius, 1909.
U. J. Tananevlče,
670 W. 18th St Pusi. .28 ......................................... 10c.

EL1ZABETH, N. J.
GILŠĖ. Dzūkų legenda ir BOBU
D. Bočkus,
211 First St, TĖS VARGAI. Parašė Vincas Krėvė.
Vilnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c.
JERSEY CITY, N. J.
Aat Rėklaitis,
234 Wayne 3t
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė VIdunas. Labai naudinga ir verta per
Lawrence, Mass.
A. Ramanauskas,
101 Oak street skaitymo kiekvienam šitą knygelę.
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.
Montellot Mase.
Iš SEINŲ VYSKUPYSTES HISTOB. P. Mlszklnls,
35 Arthur St
RIJOS. Parengė spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš "Lietuvių
Naw Haven, Conn.
J. J. Vaitkevičius,
227 Chapel St Tautos"), Vilnius, 1909. Puslapių 41.
Kaina ............................................ 50c.
Phlladelphla, Pa.
KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street
dyną Pelėdos. Kas šios raštininkės
veizdelius
sk itęs, tas žino jų vertę
Portland, Oreg.
John Browman, Browman Ne*s Ca ir nes!gailės šią knygelę perskaitęs.
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 .......... $1.00.
Soattlo, Waoh.
Forelgn and Domestle
“LIETUVIŲ TAUTA". L. Mokslo
Perlodical & Newspaper Agency
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3.
Vilnius, 1909.............................. $1.25,
Worcester, Mass.
M. Paltanavlčla, 15 Milbury Street

J. Kalakauskas,

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmlų
66 Milbury St. komedija. Parašė žemaite. Vilnius,
1909. Pusi. 26 .................
10c.

“Lietuvos” Agentai
Lyti 'Lietuvą” metams ar pusei
metų ir užsimokėti.

NAŠLAITĖ. Drama keturių veik
mių. Parašė M. Valinčius. Boston,
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c.

NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16.
Jonas Janušas keliaujantis Agentas Kaina ................................................... 6c.
po Illinois valstiją.
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI.
Brooklyn, N. Y.
J. /jnbrozėjuB,
120 Grand St Pradėdamomsloms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznells su pagel
A. Lesnlauskaa,
298 South Irt 3. ba J. J. Šiauliai, 1909. Pusi. 11$.
20c. I
■<n Matulis,
262 Metropolitan Av Kaina ..............
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DABAR YRA PARDAVINĖJAMI PUSAKRIAI ANT 63czios GATVES

*

★

^r.

I Szitie pusakriniai rėžai randasi Sziaurinėj Dalyje (N. E.), kampas 63czios gatvės ir'48tos Avė., ir parduodami ant leng
vų iszlygų, pagal kainų, kokias temokėjo seniausi Chicagos gyventojai. 63 gat. karų linija eina pro sziaurinę szalį szių lotų.
Archer Avė. linijos karai nuvež jus iki 48 Avė. karų, kurie bėga pro vakarų szalį minimų lotų.
.
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Pusakrių Kainos:

★

★

$400 ir daugiau. 25 pėdu Lotai ant 63 gat ir 48 Avė, $200 ir daugiau,

★

★1

i*1
★I

Musų pusakriai lotai galėtų turėti sodną, visztidę ir kiaųszinidę, rožių ežes jūsų vaikams, ir dėlto paūgėjus miestui, jus
galėsite pusę nuosavybes parduoti ųz (Jaugiau, kaip dabar užmokėsit už visą.

*

apie tai.
Neklausykit jaib kieno patarimų, ateikit ir pažiūrėkit patįs.
H.' E. kampas 63 gat. ir 48 Avė.

.?■
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Vietinis Ofisai

¥
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AKIU LIGOS.

Ar turi galvos skausmus!
Ar skys vindenluoja?
Ar jas niežti!
Ar teipgi ir spaudžia!
Ar daiktai išrodo dvigubi!
Ar jie būva neaiškus, migloti!
Ar turi uždegtas akis!
Ar jos greit pailsta skaitant!
Ar jas skaudina šviesa!

i
I
<
;
,
■
1

DAUG ŽMONIŲ

turi akių nesveikumų, kurių visai
nežino, ir sirgdami nejaučia skauamo ir nė jokio nesmagumo, bet
jie turi nešioti akinius, kad išgelbąli savo regėjimą ateityj.
Mokslinio laipsnio okulistu
S. GINSBURG
2051 S. Halitbd St netoli 21 g.

*

*

................................................ ......................... ............ ...........................
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« “DAGIS” Publ. Co.,
812-33rd St.,

Chicago, lllinois.

.

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.
Madison & LaSalle Sts. Chicago,

Gydau visokias Ilgas kaip šviežias
teip Ir užslsenėjuslas. Ypatingai vi
durių ligas, moterų valkų Ir vyrų.
Teipgi prltilkau akinius Ir patai
sau nesveikas akis.
Offiso valandos: nuo 9 ryto iki 5
po pietų. Nedalioms ottlsas atdaras
-.ikt.-.l pagal sutarimų.

KOZMAS GAUS DYKAI

S

5X*

arti Madison Gatves

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
atsišaukti terp ttį valandų. Ui gali atsišaukti terp 10 ir 11 Nedėliom. Atsišauk asabiškaL
‘
Mes kalbame lietuviškai.

j Chicago ir Gary.

(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

1
■

ligtu 'nelauk, kiekviena diena yra brangi.

J. F. Eudeikis

Parašyk pas mane, reikalaudamas kainų surašo ir kitų žinių apie _geriausias ir pigiausias vietas Gary mieste. Mažas įmokėjimas iškalno,
toliaus lengvi išmokesčiai kas mėnuo.

J. L. WILS0N, Savininkas,

<4/* I
' •<
1

Room 616

56 Fifth Avė.,

t

i

■

i

tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Molofonus, Trumpėtus, T ra m bonus, jUtus, Tenorus, Baritonas, Basus, Kontraba- ►
sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinai, Citras,
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas),
Pijanus, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
Ri^llfpriin<S Skvritlip Rasite Laikrodžius, Laikrodėlius, LenciugS
DIZUieriJOS OKyilUje. )ius laikrodslillmB ir moterims ant kaklo ne
I
šiojamus, Komposus, Medalikus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes,
Žiedus, ir tt.
Tnlfl^niamn Rkvriuip Rasite Sidabrinius Peilius, Šaukštus, VidellOiesniame bKyriUje.
Tacsg Folog!.Bfijll Kameras. Parasonus. Žiūronus, Elektriškas Liktarniukes, Siuvamas Mašinas, Fontanines >
Plunksnas, Paišelius, Kalim,orius, Brilvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir I
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus,
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų
Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijoms
visokių daiktų.
Ptisiųsk už 10c. markę pačio kaštam ir męs jį prlsiųsim DYKAI.

[
i

i
i

Adresuoki! šiteip:

AprubežfflbtiiJi laikui aš užmokėsiu kiekvienam pirkikui kelią į abu
galu, 500 ni^irų rtno Chicagos, arba į vieną galą 1000 mylių nuo Chica
gos. Vieno išreikalauju—pristalykit kvitą* kurią gausit pirkdami biletą.
Tūkstančiai įptonių patapo turtingi, nusipirkę lotus Gary’je, o dar
■* •» a . »e- 1tuĮtstaųčių
i.lrat atsXi,1 Rnioiei
s.♦ A*. nes H
a t\A»ba
dauginus
baisiai praturtės,
jie
perka leafreio
lotus Gary’je!
Didžiausių tūrių žmonės jau prigyveno, o Gary miestas dar tik ką
uždėtas!
Jaigu tu nori'praturtėt, tai geriausias kelias prie to—nusipirkti 10tus Gary'jeJ’t *e

J. J. Hertinanowicz

i

Muzikališkų Instrumentų Skyriuje.

CHICAGO MEDICAL CLINIC

KĖLIAS DYKAI

1
>
I

bėles Čeverykns. ir tt.

344 SO. STATĖ ST., arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

Į
i
i
i

i■

jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jį gauti,
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, M uzikališki Ins
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
neariami Qkvriuia Rasite Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes,Maršurapanų SKyriUje. kin[iu Kaklar’ik^fijus> pirStineB, Kepures, Skry-

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

otasa >

i
►
I

Bridoeport domino Kompanijos

nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumg ir skausmu, jeigu randasi
koks padėjimas dėl kurio Besinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpuumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, uuvarvėjimai,
silpninanti sapnai ir. išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo
užsikrečiamųligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumų; jeigu turi norą vienuti
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoją ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligį; jeigu
turi užnuodintfc krajtj| arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame privatiškume ir sekrėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo vWų klinčių kotrumpiauslam laike. Mes turime labai didelį
patlrimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname iSgydymį. Mes netiktai palengviname, bet išly
dome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaua lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mes
Ugydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. 8ilpnl vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besL
gydydami kur kitur,'ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijališkį atydį teip jog at
gausite savo vyriškmuf Ir busite vadovais terp tavo sandraugų,
PATARIMAS IR IŠTIRINfiJIMAS VISAI DYKAI.

Kaialiooas Gatavas!

i
►
i

Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

ji Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlklml. ^“2^1

A. 01szewskio Bankoj

150SO. CLARK ST., CHlCAdO, ILL

viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiausū abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje
tavo klapatų, tai atsiSauk ant žeminus paduoto adreso, o ap.
turėsi patarimu ir iitirlnėjim| dykai! Mes iStirinėsime tavg
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes iSgydysime už kožemiausi^ kaing. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestlnio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje Šviesoje,
o tada galėsi gydytis jeigu uorės!. •

N

Mokykla Šokių!

LIUOSO IMŽENGIMO MUZEJUS
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

\x
fe

1

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

L

1

Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu ir Nualintu Vyru kantrybės, ner

r-

DIDELIS ČEVERYKU
IŠPARDAVIMAS

Prof. Julius S. užtikrina, kad Išmo
kys Šokti kiekvienų Jaunų ar senų.
U
POLITIŠKOJI EKONOMIJA”
Išmokina valcų 6 rųšlų ir teip, kad
Kas ji iyra ir ko mokina
gali drugiai eiti šokti publikoje. Teip
Paralž ir įleido V. K. Račkauskas
gi Išmokys ir kitus šoklus su 6 va
84 pual., kaina 25c.
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. ■ \ Imantiems daugiau nuleidžiama didelis uucdimtis. Gaunama pas autorių.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
Ir Šokti. Kas nųrl mokytis tegul atei -1401 No. Main Are.,
Scrmton, Pi.
na j svetainę, po numeriu, 2119 So.
Halsted St., mokinu kas dien .apart
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori Išmokt tuos
šoklus, kad ateitų sekančio adreso:
2124 Sottth Halsted St,
galite aprūpinti visus
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
savo reikalus
5 iki 8 vai. vakare.
Prof. Juliaus šokių mokykla užsi TOJ BANKOJ LIETDVYS NOTARAS
daro June 25, ji vėl bus atdara Sep- Išdirba “Doviernastis” — Kon
tember 2.
traktus, Raštus pardavimo
ir visokius kitus dokumentus, Ir už
tvirtina visokius dokumentus pas
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir
atlieka visokius kitus notarijaiiškua
darbus.
LIUOSO ĮNŽENOIMO MUZT. Ji Visokiuose notarijališkuose relkaMokslisikn Žingeidumu. Žinojnn<"š-Galybe !.:ose kreipkitės |

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

t;

fe

^terno Didelėj Krautuvėj

kuris ptislųs keletą
markių, musų No. 8
katallogį, didžiausia
lietuviškoj kalboj, 64
dideli puslapiai. Jame
Mes Ssam baimin
telpa apraBymai suviri
gai ir įdomiai su
200 Ilgų, vyrų, moterų
tverti. V yrai, titrai
Ir vaikų, pasako nuo ko
atsilankyktt į šit|
jos prasideda, kaip jas
stebėtiną liuoso inpažinti, kaip nuo Jų
žengimo Mušėjų.
apsisaugoti, kokias gy
Šimtai interesuo
duoles naudoti, kiek
jančių pavydalų
jos prekiuoja ir kur jai
žmogaus
kūno svei
gauti. Paveikslai ir pre
kam ir sergančiam
kės yvairių kvepiančiu
stovyje.
Chirurgių
ir gydančių muilų, Der
kos operacijos,
lumų, Elektro-gydan.
žingeidumai, keis
čių aparatų, RoberV
tumai, miliinižki*nių iiuirbimų. Manų,
mai. Teipgi pilna*
Painų, štukų. Brukuo
istoriškas sunrin
jamų Mhlinėlių, Ar
kis kuris niekad
monikų, Koncertinų,
ne buvo parodytas
Brltvų, Puvinčevonių
ir Birutei kitokių koidykai šiam krašte.
nam reikalingų daly Esi užprašomas tirinčti nuostebumus Astronomi
kų. Ilkirpk ftitį apgat. jos, Fiziologijos,. Chemijos tt'PnthoHogljos.
•lnimų ir prlsiųak mnm, o tuojaus gavai visai dy
Itizpanlszka Inkvizicija. Valkata Galerija.
Li kataliogų,
John L Bngdziunas, Propr Paveikslai Iszktlmlu Ir Pagarsėjusiu Asmenų.
INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
dOHN’S 8UPPLY HOU8K

993^3934 SO. 0AKL8Y AVBm CHICAGO,

a.

8;4 į-3444 Halsted St. Chicago.

H H III I1 ♦♦♦♦♦! .4 «M »♦♦♦-

*
M3

. -, >
• tyr _ ,, ,U
JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI Nori mokintis Barzdaskutyklos?
,
Taniau šį imat} gali Iš
mokti nuo šiki 6 savaičių,
čt
Kainuos tau tik *80. Mes
duosime vi’} setą skutimo
KlniMOTU, LHEIUTUMB, KRITIKOS, SATYROS
“JEMif prietaisų.' Bis amatas yra
tt tt IS JUOKI «E«ES:»IS LAIKRAŠTIS. tt tt
tinkamu perdėm visam.
Eina Iš Chicagos, antri metai, 20
. -A aviete ir tamista turėsi tapusi. 7x10 formate knygos, su vlršiaX
I da savo ypatišk} vertei vys,
lials. Prenumerata knatams J1.00, pa 1} busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
vienis nttm. 10c. "Dagyje* telpa Įvai
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
rus lietuvių piešti paveikslfiilal Iš mu UOS Pono Av..,
Pittsburg, Pa.
sų politiškojo lauko Ir visokį link
smus pasiskaitymai. "Dagis" turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duole nuo visokių "izmų" ir kitų ligų.
Siunčiant p’iniįus už prenumeratą arba raitas,
visados reikia adresuoti šiteip:

¥

Y
-

ALB. CIDA, Vietinis Agentas.

*> : 4

*

“DAGIS“

fr

**

------ j-....................I

Ofisas Mieste 1110-100 Washingtan St,
Telephone Austin 411

i

Vtedae...

kas popiete ir Nedalioj visą dieną

-p

n<'

.

Chicago, Iii.

The BrldgeDori GloiUlno
3248 So. Halsted St..

X

į
i
Chicago. III
i

DR.
A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų,

I

!

neaplenkiu ir paslaptinių.
Atslšaukientlems iš kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.

3312 So. J jlsted St.,

Telefonas

Yards

Chicago, III.

3162 ’j

Dėl žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA
< Ręstu rantas)

Lietuvis Balsamuotojas ir
GRABORIVS.
Laidoja mirusius, par-anūl • rie'ns su
pngrabų. vestuvių ir kitoki - s-iikiiuų.
Perka ir parduoda geriausius arklius.

4605-07 Niraitip Ahm

Cklcap, m.

Tri. Y arda 174b
, '

. .

fr

Dr.O.C HEINE^ O Naujas Išradimas
DBNTISTAS

0FISU-I»tM,
Tiri

MEZZSS.,
.

Ir U. Halsted nL
J

CMIUM, ILL

. ...

Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų.
Tuksiančiai pilkų žmonių atgavo pui
kius plaukiu, snluikoslinklma plauku
___galvos labai trumpame laike, vietoje
senų atauga nauji, grnžug plaukai. Visokia in
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
ly U įdedant kraaoa ženklelį.

po No. 3249 80. Halsted St., Kertė 33 Gatvės
Šioje valginyčioj© bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o
ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos :
:
:
:

3249 Soutli Halsted Street.

L I E TAI V A

i* -.
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TIKTAUISNAUDOTOJAS DAKTARAS
KEjeeoLįins
uždotojas.
AR

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St,

Chicago, III.

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 39t€metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste*Chi?lfbs.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitos* bankose;
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
>
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.
Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir
amerikoniškus ant kjtokių.
Perka ir parduoda namus ir1’ liotus.
Siunčia pinigus į Rossijų, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo
Rosijos konsulio.
Musų kaino6 visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite niurni apie ši.fkorčių
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

■M-ucsEBBL-sm-a-Mv-aai-m

■ Prisiask tuojaus 10
centu markiems , idant
apturėti garsinga knyga
Dr. E. C. Collins “Vado
vas iu Sveikata”. Ji yra
neatbūtina kožnal šeimi-

: 140 W. 34th Street, New<York, N. Y.
Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras.
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A. OLSZEWSKI

I 3252 So. Halsted Street.

CHICAGO, ILL

----- Y

-

Kraujo Užnuodyjimas

*
**
nų ligonis nenori kreip
tis prie Šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje,
skauduliui ant liežiuvlo, slinkimas plauką, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos uut kūno, jauslus tekanti skauduliui.
MES.IŠCiYDOSI ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME.
Hllihnfrimni
^'an^'na
nubėgimai paeinanti nuo
13 ll MUKi Ui UI peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu®
mui, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešui akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti,
Nedaro skirtumo koks tamistos nesveikumas yra,
jeigu tamistą kankina de
ginimai, plikinantis Slapinlmas, pūslės nesveiku mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs
silpnumai, ir tt. ATIDfiJIMAI YRA PAVOiSgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo
JINGI-PASIRODAVIK BU MUMI DABAR.
peilio ir be siuntimo įligonbutĮ.

Tegul Kvaraba ta Amerika!

’

_

H L-

Priima ligonius kasdiena nuo 10 iki 5 vai., o utarnikais ir petničiomisdarnuo7iki 8 vai. vakare. Šventadienais nuo 10 iki 1 vai.

Abelnas Nusilpnėjimas

užsikimšimai

I

jį .V

Mps trokštam, kad visi, kurie yra ne»žganMinti su kitais
gydymais, Ateitu pas mus ir pamėgint* musų tikrą ir iltikiIn? gydymą. Męs paaiškinsim tau dčlko^kiti gydymai tavęs
neišgydė ir kaip męs tave iSgydysim.

Chicago, IU

— Esu jaunas, tvirtas ir nekvailas vyras, bet kad ne
moku angliškos kalbos, tai darbo šitoje Amerikoje niekur
negaunu ir gana. Pasakė Jurgis.
— O kodėl nesimokini angliškos kalbos? Užklausė
Jonas.
— Nesimokinu? Ar tai dabar man laikas’mokintis,
•vaikščioti mokyklonzkąda jau eisu
metų Vyras? Aš'no
riu gauti darbų, kad ■ užsidirbti pinigų, b ne mokintis.
— Angliškų kalbų gali ir darbų dirbdamas išmokti.
Pašvęsk ant to tik dviejų mėnesių vakarus ir išnioksi.
— O kas mane mokins vakarais ?
— Knygos. Atsakė Jonas.
— Kokios Knygos, ir kur jas gauti?
— Geriausias Knygas išsimokinimui angliškos kalbos
gausi pas A. Olszevvskį, Chicagoje. - Pirmiausiai parsitrauk
nuo jo Knygelę “Vadovėlis” No. 1209, už 25c. šitų kny
gelė duos tau pradžių. Ja perskaitysi su keliais vakarais.
Paskui parsitrauk Knygelę “Rankvedis Angliškos kalbos”,
No. 1300 už $1.25, o jų perskaitęs, jau angliškų kalbų pa
žinsi pusėtinai. Tada užsirašyk A. Olszevvskio laikraštį
“Lietuvų” ant 18 mėnesių ttž $3.00, tai prie laikraščio gausi
dovanų labai gerų knygelę “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS
ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE KALBOSE" ir su
pagelba šios knygelės galutinai išmoksi ne tik angliškai
kalbėti bet ir angliškoje kalboje laiškus rašyti.
Ši knygelė ne vien mokino laiškus rašyti, ne vien mo
kina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės kitokiti labai naudingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje kitoje
knygoje nerasi. 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 turi apsieit visokiuose atsitikimuose;
antai kaip apsieiti: svečiuose, apsilankymuose, supažindini
me vieno su kitu, pakaltoje vieno su kitu, kaip užsilaikyti
bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant
ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje yfa šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuviškų,
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo Žodynėlis svetimų
žodžių, vartojamų yvairio6e kalbose, išverstų į lietuviškų
kalbų kų jie reiškia.
Su pagelba virš paminėtų knygelių aš išmokau angliškai kalbėti ir rašyti per du mėnesiu vien vakarais, nerei
kalaudamas darbo pamesti, ir užtikrinu, kad ir tu išmoksi
jeigu darysi teip kaip aš tau patariu.
Tai kų pasakė Jonas Jurgiui apie musų Knygas mokinimuisi angliškos kalbos, o vpač, apie Knygelę “KAIP RA
ŠYTI LAIŠKUS ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE
KALBOSE”, kuria mes duodame."Lietuvos” skaitytojams
dovanų.
Visas kitas Knygas mes parduodame už pinigus, bet
Knygelę "Kaip Rašyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje
Kalbose" už jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai
dovanojame jų tiems, kurie užsirašo “Lietuvų” ant 18 mė
nesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems
“Lietuvų” per pusantrų metų, ir šių Knygelę duodame do
vanų. Už pinigus jos negalime parduoti todėl, kad šios
Knygelės nedaugiausiai turime, ir todėl čėdyjame jų, kad
užtektumem dovanom “Lietuvos” skaitytojams, kurių kas
dien desėtkais naujų užsirašo “Lietuvų”.
Todėl kam rupi paties savo gerovė, kas nori išmokti
gerai ir greitai angliškų kalbų, tegul užsirašo “Lietuvų”
ant 18 mėnesių, o mes dovanosime jam virš minėtų Kny
gelę, su kurios pagelba išmoks angliškai kalbėti ir rašyti.
Šios davonos bus duodamos tik iki 1 d. Rugsėjo (September) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės Kny
gelę dovanų, pasiskubinkite “Lietuvų” užsirašyti ir gausite.
Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” išleistojui, šiteip:
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Mes išgydom Vyrus

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

turi:

Viduriu ligos. Užketejima, nedirbimo. Galvos
skaudėjimo, Reuma
tizmą, Odos ligos, Šir
dies ligos, Inkstu ligos,
Kepenos ligos, HemoA roidus, Skrofulus, Ner‘ viška nusilpnėjimą,
Plaučiu ligos, Pilvo
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noses ir gerkles,
Bronchitis , Astma ,
Paraliža, Ausiu ligos,
Akiu ligos, Patrūkima,
į Pūsles ligas, Visokius
išbėrimus, Kirminus,
Visokias Blaptas ligaB
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

apgarsina save laikraSčiose jog jis gydą visokias ligas, mislidamas apkvailjti sergančius LIETUVIUS, bet MŪSŲ ŽMONES
YRA NE TEIP KVAILE, KAIP NE KURE GIDITOJAI mana. Kožnas vyras ir moteriškė žiną, kad nėra NI VIENĄ ’
GIDITOJĄ, KATRAS GAMA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURIAS LIGAS, bet ne žiną,
į kaip giditi KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gale pasiūt debatus, ale negalia sint drabužius. Drabužiai ir debatai
' yra padaryti dėl deveimą, bet NE VIENS žmogus gale padirbt sĮkiu. Gidįtojas, galentisišgidjti'DŽIOVA, gale tinti netinkamu
giditi ŠIRDIES LIGAS. Dėlka mes turem New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČIUS ir MEDIKALIŠKUS
INSTITUTUS. Tie LIGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GIDITOJUS,
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jus sergat inkstų ligą, daktaras, katras išpažėns Jųsų ligą ir padarys
Jums sveikus. Jaigum Jus sergat KRAUJĄ LIGĄ, tas yra daktaras, katras supranta Jųsų ligą ir gidą Jųsų dalike. Teip yra
su KOŽNĄ LIGĄ. Tas yra, dėl ką visur žinomas profesorius Dr. COLLINS uždeja “CollinB New York Medinai Institute”,
katra šendien yra pėrma ant svietą, didžiausią ant svietą. “Collins New York Medical Institute” ne praktikuoja vaistų, bet
atkreipė atydą geriausiu giditoju dėl išgidima Jųsų ligų.
«
Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS”, apie katruos Jus niekados negirdėjot, tiktai ka Jus
matėt Jų paveikslus apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jums daug, bet DARA MAŽ KĄ.
• Nėra skirtumą, kokia liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoset
trumpam laike in eile tūkstančiu tų, katrie gali darodyti, kad jie patrotije vilti būti išgiję, kreipės prie “Collins Nev York
Medical Institute” ir būva iigiditi, tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė išgidįti. Šitas Institutas išgįde paskutiniose
14 metu daugiau sergančiu, ne gu visi daktarai sudėjus sjkiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga yra tas — atsisaukt ir ištirt
tūkstančius paliudijimų nog Lietuviu, katrie šendien yra išgidĮti ir linksmus. RaSyk Šendien į

Cllfinimai Uždegimai, sutlngir skausmingi
ullIiniUlul Bunnr*Hi' kantrybę atimančios
užsisrnėję ligos kurios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MASE, AŠ IŠGYDYSIU?

todėl, kad esu senas daktaras, ptžinstu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios
■ gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterims, nes dau5 ligonių palei
džiu ir už tai turiu didolį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiatnjam
NetvYorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti
sveikatą; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes
es geriausias išganymas
augiausia išgydau sergančią
ser
Aš daugiausia
ir daugiau už kitus gaunu laišką padėkavonią
_pasveikusią
———Ir~
«t I _ 1 . <£
paveikslais;
iš alnnavnmAU
daugumos nnru
nors Valaiti
keletą /tisin
čion nntdlninii
patalpinu

ir dangus turintis—gera sveikata.

Odos Nesveikumai

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pa*
rbus ant gydymo*!. G AIJ UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS •

dasl visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro^mo(fų;ląbai neramų;
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatal.
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.
Atsišauk tuojaus', jeigu esi klapatc.

Inkstų nesveikumą* gali išsivystyti
llldl į, pavojingas kom) lHcacijaą, ir jeigu nėatbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manaiupiivmUr Ar*o«i tikrai sveikas?

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-

"i

ILLINOIS MEDICAL INSTITl - •»’’

ISO SO. CLARK ST.. arti M.diso; —M., C11CAGO,
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki _7 vakarais.' NedeldieniaiB
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsmauk
ti asabiškai, nes ligos negali bųt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

i-------

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS jSl
Noriu išgydyti kiekvieną vyrą sergantį išplėrimu lytiškų dalių gyslų, etrikturą,, užsikre
čiamus kraujo nuodils,nervišką sunegalljimą.pažlugimą lytiškų dalių ir BgaaUiečiančias vyrus.
Šitas nuoširdus pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems šitiems žmonėms, kurie buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vtaaiotllj būdą kuriuomi tikrai išgydau.

GEO. SUNES,
W. Pittsburfą
A. VOLČIK, iš Matheson, Canada, <j,n.
MATlR ZLATA, 577 Gibson at.. YongsIšgydytas nuo galvos skaudėjimo ir U>wa, O. Išgydyta nuo akauBmu vidurių Pa. ISgydytas’rtuo romatizmo, le vidur '
•
rią slogios ir kiti). ■ t
fc
ir moterišką ligos silpnybių.'
.
- kurtume. ,
j
GUODOTA8 DR. HA.RTMANN 1 Netelp seniai kaip aš naudojau Jųsų gyduole^ tai nuo jrįgreitai pasveikau, nore buvau airgųs ilgą laiką, o kaip pį
operacijai hospitolė galėjau, tad jaučiausi blogiau. Jersey City, ten daktarai nustoju buvo vilties mane Išgydyti; bet Jųs darodėte, kad ne teiaybė, Isgydydarni mane! Už tai širdingai dėkavoju Jums. VALKNT1NA8 BBRGUVIČff, 380 llenderson st, Jersey City, N- J.
Todėl čia kalba irnsnės, ki} aS Jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnliį darodymiį nega
lima reikalauti!

SERGĖKIS nuo meškeres knygutes vadinamos ,,Vadovu Į sv.” nes yra tai teisingai,,VADOVAS Į LIG^’\ kurifj siūlo, t|
brudf, suviliojimo INSTITUTAS.
Kad Jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydytu, tai kreipkis prie manęs, kurie gali
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į mano oflsQ asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant ko
J autiesi nesveikas,
atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Keum*tlz®ą, skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių Ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedlrbimą vidurių. Galvos skausmą, Širdies
inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, sunkans kvėpavimo, elogų ir nuelipnėjuslus vyrus. Didelio supykimo, dyepeps'jos, nervų Ilgos, teipgi nuo
jaunystės klaidų įgautų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų ilgų. Telp pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinių,
baltųjų tekėjimo, gumbo Ir visokių moteriškų ligų; neatbuklt kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu tai ir išgydysiu šviežias ir užeisenėjurl&s Ilgas. Geriau, ked iškarto pas mane atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki ir kaip
jauti nesveikumus savyje, aez suprasiu, lsztlrsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios ir nerijančio Isztėdimo,oapturėsll
sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Apraszant ligą, klausiant rodos NUO DAKTARO, visada adresuoti ant mano vardo taip:

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

NemokCk už gydymą be naudos — mokSk už tikrą Išgydymą.

Slaptos Vyrų Ligos

Motorų Ligos.

išgydoma greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe. Nervų nusilpnėjimas,
nupuolimas sveikatos, žudymas
stiprybls, nubėgimas kraujo, užnuodyjimas. Alapuminls gaištys.

Vidurinės ligos, skausmai atržno*«, baltosios tekijimas ir kitos li
gos tikrai išgydomos. Užpakali
nis žarnos, užsodintos ir nerviš
kos ligos moterų.

Plaučių Ligos.

Kraujo Užnuodyjlmas

Dusulys. Brončytas ir kitos platu
čių ligos tikrai ifigotna mano viliauaiu budu. širdies ligos.

ir visos odos ligos, kaip ve pučkai
piktoji dedervinė, šunvotės, nie*
žiulys, hermohiodai, sustiprinimo
gyslų, naikinanti nubigimai, jsistnijusios li/oa.

(ištyrimas Dykai.)

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S.GIark, Cor.Madison St,
Atwood Bldg., Room 806
Tel. Frsnklin 1178.

Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame.
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kruninališkas visuose teismuose (suduose)a

Gyv. 3112S. Halstedst., arti 3lmos
Tolophono Yards 2390.

Chicago.

Dr. ZINS

Valandos: Nuo B ryt. Iki 8 vakaro, Nodilloir.a n 10 9 ryto iki 4 po plot.
,
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MES JUMI UZSITIKIAME.

JUSU KREDYTAS YRA GIARAS'
Kiek vienas teisingas Tautietis, kuriame
krašte is nebutu, gali, pirkti anUndi/ta, arbt
ant labai lengvu mėnesiniu išmokeicziu, d
dei graži laikrodi su lenciūgu irbreloku,
kure kasztuoįa $ 30 heleriu.
'
Raš kitę dar šendien apei artesni paaiškinimą,
teipgi prekes ir išligas ir priesiuskite markę dėl atsiutima atšaka ir preiskuranta pas firma:

WATCH CREDIT Co.
NEW YORK, N. Y.

Im.

I

Gera alga,

Darbas visada

BROOKLYN SUIRT CO.
Cor. N. 9th ® Dri«. Avė

BROOKLYN, N. Y.

M ■

Kad greitai išplatinti mus garsius, dvigubai auksuotus American Laikrodėlius, paskiriame prie kiek
vieno laikrodėlio, parduodamo per sekančias 30 dienų, šias DOVANAS: Vieną puikaus padirbi
mo britvą, puikų suktą rinktini Rotežilį *u puikiu Lakotu, Viennos Meerachaum Pypkę Ir
Cigarams ir Cigaretėms Cibuką, gražią moterimi Brožią, porą Colccnda Auekarių (.••ai
šlipuotaa kaklaraiščių Špilkas, rankovgalių sagelių* Irir 4 apikakl ų sagelius. Gerai at
mink, jog mes nemanom duot ką vieną, bet visus daiktus su kiekvienu laikrodėliu.

LAIKRODĖLIS GVARAHYuOTAS ANT 20 METŲ,

nustatomas, vėliausių pagerinimų, puikus laiko rodytojas. Bus smagu jį turint. Lukštai dvigubai
auksuoti, gražiai giaveruoti. Išrodo kaip $35 Auksinis Laikrodėlis.
Laikrodėlis ir dovados
siučiama už $4-98. Siusime C. O. D. daleisdami pažiūrėti. Peržiūrėk viską Eapreso Ofise; jeigu ne
sutiksi, jog tas yra pigiausiai ką matės parduodama, liepk agentui sugrąžint mus kaštais; jei priimsi,
Galvute užsukamas ir užmokėk $4-98 ir už Expresą. Tuomi net itikuosi! Tau nieko nekaituoja patirti šį pigum y. Jeigu
nustatoma* Tyrų ar siųsi $4.09 ordoriuo Jamas, mes mžmokesim už oapresą ir duosime dar vieną dovaną, auksu
aplietą Žiedą. DOVANAI! Vienas Lsikrodills ir dovanos, iegu pirksi tošis už $29.88 P^ ašvk
Moterių dydžio.
moterišką ar vyrišką nori laikrodėlį. Reikalauk ūmai. CARROL CUTLER & CO., 702 MAN20 metų auksuotas, HATTAN BLDG., CHICAGO, ILL.
dvlgubuo3e uždaromu*
se lukštuose, ingreveruotas. Tikrai seras
laiko rodytojas Miške
lio žmonėms, reikalau
jantiems gero laikro
džio.
Ovarantuotas 20 ma
tų. Siųsim šitą laikro
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
di visiems C. O. D. oi $3.75 ir ex preso lėšas 1B•gzaminavimui. Jei nebus toks, kaip sakom,
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
Nomokikite nei centą. ATMINKIT, kitur už
kslo šakų: Hitforijoi, Kulfuros Hisforijot, Gimtoj Mokslų, Draugijinių Mokai;,
mokėsite už tokĮ laikrodį į 35 dol. Auksuotas
retežBlls Ir leketas Dykai su kožnu laikrodžio
ir t. t., lygiai ir originališkai parašytas apytakas Ii myšti gyvenimo.
UCELII0R WATCH C0. 000 Athiuiun Blft. BHICAM*

“LAISVOJI MINTIS”
Kaina matams 92.00; pusei metą $1.00; Į užsienį $2.80

te.

į

VYRAM TIKTAI
kas gali būt matyta

Norinczios mokinties marszkiniu

MM M

Visos šios nepaprastos
puikios pradėjimo dovanos

23 AKMENŲ.
Gelžkello Laikrodis.

IŠĖJIMAS DYKAI

REIKALINGOS MERGINOS

New York City, N. Y.

OU.0 .U. nooll l.z rytolkl 1, saoZlUB vai. p.p. Šventadieniai, ano 10 UU. Vakarai. Panedėl. Ir P4tn. nno T—B.

Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, noris ir labai nžaedintas.

105 CHAMBERS ST.

bu

Kas, [ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
"L. Mintį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems
pusei metų už 50c.

GALERIJOJ
MOKSLO

Paskubinkit—Dovanas neilgai teduoslme.

344 SO. STATĖ ST.
CHICAGO, ILL.

“Laisvoji Mintis,“

near Harrison St.
Žingeidumai Patologijos
Žingeidumai Osteologijos
Žingeidumai Gromnliavimo Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Zmogiszkos
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ir Milžiniszkumus.
Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo gyvenime.
INŽENGA DYKAI
Atdaryti kasdiena nuo 8 ryto iki viduroakczlui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. Statė St. CHICAŪO, ILL.

170 6 :

Adresas:

1401 N. Main Avė.,

Z

Scranton, Pa.

PHOTOGRAPHISTAS

I

Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.

Męs kalbame lietuviškai.

W. H. TOENGES
B 3452 So. Halsted Street

į

1
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CHICAGO.

