“LIETUVA", SĄVAITTMIS LAIKRASZTIS

THE LITHUANIAN WEEKLT “LIETUVA
mums irai humt u okm*. tu.

1SZDNA KAS PETRTCZ1A, ODCAGO, ILL

Prenumerata metams:
Suv. Valstijose, Kanadoje ir Mexike • >2.00
Kitose vieipatystise .......
3.00

To Ford g n Countrie* • ••••«•

prenumerata apmokama ii virtau*. Prenumerata* me
ta* skaitosi nuo dienos uisitalvmo, ne nuo Naujų Melų.
Apgarsinimų prekių klausk laišku. Visada adresuok;

į

A. OL8ZEWSKI
3SS1 SO. MALPTID «T. I l : CHICAGO, ILL.

3tSt 00. HALSTCD M. I I I CMICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL., PENKTD1EMS, & d. BIRŽELIO, (Jline), 1908 m

Nr. 23
Entered

m

Z?

Metas XVII

Second-Class Matter July lįth, 1893. at the Po«t Office at Chiogo, Illinoii, under Act of March 3td, 1879.

Suvaldymui sukilimo Tuikija čevskį ir Marijoną Karčevskiutę Tegyvuoja čia jis atmintyje, o kad nieko jo broliui nedarytų. tėn, pakasė seklyčioje po grindi
du eskartuojanti pinigus kareiviai,
o dešimtis kareivių tapo sužeistų. atsiuntė savo kariškus laivus ir už tai, kad juodu nužudė Mon- Dievas •tesujcikia jam amžinąjį Tuo tarpu tas vaikinas pasislėpė. mis ir užstatė kubiliuką?
--- —--- •
Prisiekusiejie atstovai poilsį.
Užpuolikai paskui iš traukinio kariumenę, kuri suvaldė sukilusius cevičaitę.
Ką daryti? Įniršusiejie jo nesu
Adomas buvo vedęs našlę, kuri
salos
gyventojus.
Kariumenės
va

pripažinę visus tris esančius kal
paėmė pinigus. Žinoma, ginkluo
Margalis.
randa. Tuomet jie sumanė pra turėjo ištekėjusią dukterį. Vyrai
’
'
MASKOLIJA.'
ji užpuolimai gerai sutvarkytoj dovas užėmė kunigaikščio rūmą, tais. Teismas pasmerkė katorgon
dėti mušti jo brolį, — tą, kuris nesant namie, pati susiėmė drapa
(Iš “V.”)
Maskoliškoji durna, norėdama
maldavo broliui nieko nedaryti — nas, išvažiavo pas dukterį ir ne
draugijoj negali būt kenčiami, bet vietoj vėliavos salos Samos, išplie- Antaną Karčevskį šešęriems, Joną
Buvo minėta, kad kauniškė
parodyti savo darbštumą, o neno
luiivyno vadovas ir Marijoną ketverienas metams.
nes tuomet pasislėpėlis puls bro besugrįžo. Sugrįžęs Adomas ne
tokioj netvarkoj, kokia buvo ir kė turkišką.
rėdama griebtiesi nieko svarbesnio,
“Daina” ketina parvežti iš . Vilyra dar Maskolijoj, žmonės nusto bombordavo pajūrių miestus ir iš
lio gelbėti, o jie tuokart jį pri berado ir savo aukso. Užpilta
užsiima neturinčiais vertės mažmoniaus Lietuvių Dailės Parodą
Žemojo Naugorodp vidutinės
ja supratimo doro ir nedoro dar- jų išvijo gyventojus,
muš. Taip sumanęs, vienas iš jų žmona nelabai ginasi. “Jei bu
Kaunan.
• žiais. Paveikslan, specijališka dū
bo. Kur valdžia persekiojimuose
Prancūzijos ir Anglijos pasiun- mechaniškos mok) klos chemijos
rėžė jam šerdečninku per galvą.... čiau ir paėmusi, tai juk ne sveti
Leidimas gautas, atidengimas
mos komisija išrinkta išrasti būdą
1 ai svės reikalaujančių mynioja do- Įtintai Turkijoj vienok apreiškė mokytojas J. šichovskis padavė
Tas iškrito.... apsipylė kraujais mus, tik savo”.... A. nors svie
parodos gegužės 22 dieną, 1%
■ sumažinimo girtuokliavimų, žino
ros principus, ten ir žmonės do- jos randui, jog Prancūzija ir An- prekybos ir pramonės ministerijai
ir.... “gatavas”.... Mirtinai už to matęs, vis dar neišmintingas:
vai. po pietų. Tatai2 Kaunas su
nta, nesumažinant iždo įplaukimų,
mušė. Tuomet jo brolis puolė jo argi negirdėjo, kad bankų yra.
ros nepaiso, ten dora nyksta. Kur glija ne leis Turkijai panaikinti prašymą, kad leistų jam atidengti
lauks pirmą kart Dailės parodą.
kadangi girtuokliavimo sumažinti
randąs, naikinimui laisvės reika- savistovystę salos Samos; turki- Vilniuje moterų komercijos mo
gelbėti; o piktadariai ir jį ėmė
Dėdė.
negalima be sumažinimo įplauki
Į \ ilriių ne visiems patogu buvo
"pliekti”, nežiūrėdami, kad ja.u
laujančių .pagelbon šaukia karo škoji kariumenė turės nuo salos kyklą.
L
.<lš
“
V.
”
)
atsilankyti, tatai Kaune gali atsi
mų, rado vien reikalingu, nuo degvieną užmušė. Taip mušė, kad
lauko teismus kurie nieko bendro prasišalinti.
lankyti visi aplinkinia* lietuviai,
• tinės butelių prašalinti dvigalvį
Vilniaus liaudies mokyklų dineturi su paprasto laiko teismais.
Kadangi tikrai nežinomas žmonežinia ar išgis. UžmuŠtasai Pet
I§ PANEVE2IO.
Kuriems žingeidu lietuvių^ daili
erelį, o jo vietoj ant butelio dėti
ten ir žmonės, ar tai atsigynimui, I nių sukilimo priežastys, tai Angli- rėkei j a išsiuntinėjo j mokyklas,
ras Stumbrys jaunas (30 m.) dar
Balandžio 27 d., apygardos su*
ninkų dvasios apsireiškimą pama
giltinės galvą su dviem sukeistais
ar atkeršinimui griebiasi papra- ja, Prancūzija, Maskolija ir Au kuriose mokytojauja lietuviai, apžmogus ir visų mylimas, kaipo do važiavimo kamaroje buvo tikrų
tyti. Kaune_ apsilanko Nemunu,
kaulais, kaip - dedama ant butelių
ras žmdgus. Užmušėjai suimti. jų rusų sueiga; šiuo kartu vado
stai ginklo nieko bendro su išsi strija rengiasi paskirti specijališką linkraštį, pagal kurį Viniaus gu
gelžkeliu, pliantais daug žmonių
perkamų aptiekose nuodų. Ant
prie

komisiją
ištirti
prietikius,
ir
bernijos
mokyklose
lietuvių
kalba
K. S—kas.
vavo nebežinomasis Gnatauskis,
dirbusia dora neturinčio. Masko
iš Suvalkų ir Kauno gub., net ir
butelių turės būti persergėjimai,
sakas
žastis
žmonių
sukilimo
ant
(Iš
‘
V.2.
’
)
gali
būt
išguldoma
tose
pat
ry
bet gubernijos įstaigos narys
lijoj todėl tikru demoralizatoriu,
iš Prūsų. Visiems bus gera pro
aprašymai vodingume gėrynių, jei
bose, kaip ir Kauno gub.
Rachmaninas, gubernatoriaus at
dorišku nupuldytoju žmonių vra Samos.
ga Dailės parodą pamatyti.^
gu jų kas perdaug geria.
I§ INDRIONISKIO,
siųstas ; jis apreiškęs gubernijos
pati valdžia. Jeigu valdžia, ko
Tą pačią dieną, vakare, “Dai
Tokiais mat darbais, nieko svar
PRANCŪZIJA.
Ukmergės pav.
I§ KAUNO.
valdžios sumanymą, kaip ketina
voj su savo priešais myniota ir
na"
rengia vakarą. Žymiausių lo
besnio, žmonėms naudingo surasti
Išsitarimas prancūziško rando
Balandžio n dieną Pašvenčių ma rusams žemė skirstyti po Kau
Brandžioje kovo n>ėnesio Saukrašto teises ir dores principus, ji
šikų bus sulošta naujai iš lenkis-'
negalėdama, užsiima dabartine, ne
priverčia naudotiesi iš tokio jau laikraščio "Temps” labai suerzino lės” valdyba apturėjo iš apšvie ko versta konied. "Meisteris ir Strikas Justinas ir įkaičių Jokup- no guberniją, superkant tam tik
va žmonių rinkta, bet sulyg Stoka begirtuokliaudami susimušė. slui dvarus per valstiečių banką;
ginklo savo priešus^ Tas išduoda Vokietiją. “Temps” mat pasakė, timo ministerijos žinią, jog bai gizelis”, sceniškas veikalas.
Ivpinc naujų išleistų padavadijimų
Sukas šėrė Jokubkai pasvaru čionykščiams rusams žėmė busian
negeistinus vaisius, bet tokius vai jog po atsilankymui Anglijoj giantiems kursus mokiniams kvo
Beto p. Petrauskis, Peterburgo
trečioji durna. “
Pakurstytas Jokubka nedovanoti, ti skirstoma išsiperkamai, o atei
Prancūzijos
prezidento,
Prancūzi

timų,
dalyvaujant
valdžios
pašinu
sius išduoda kiekvienas nedoras
Kad durnos komisijos noras darbas. Kas kokią sėklą sėją, to ja nereikalauja bijotiesi ktno nors linini, čia pat nebusią. Tudėlei konservatorijos auklėtinis, padai patykojo Stuką pakelėje ir šėrė viams rusams, rasi ir dykai, tik
nuos solo kelias iš savo repertu
giltinės galvoms ir aprašymais vo- kius ir vaisius renka.
jam galvon pagaliu.
Stukas mažais sklypais. Anot surinktųjų
Užpuolimo, arba stabdymo jos mie- 17 trečiojo kurso mokinių turėjo
aro <lainas.
' '
dingumo gėrimo sumažinti girtuo
jiagĮveno
pusę
dienos.
Jokubka
žinių, rusų Kauno gubernijoje esą
rių
iš
pusės
kad
ir
galingų
ne
važiuoti
Peterburgan kvotimų koSiberijoj, netoli Chabarovsko,
kliavimus yra veidmainingas, ar gabenant chiniškuosius nelaisvius. draugų, nes kovoj ji ne bus vie mitetan. Kauno kursus išėjo ir - Kauniškiai, kaip ir daugumas policija suėmė.
70000, iš kurių žemę gavę nuo
vaikiškas, tą kiekvienas supras. ant upės Amūro apvirto valtis. na. Reikia todėl manyti, kad lai liaudies mokytojų teises kvotimų aplinkinių, apie p. Petrauskį tik
Vis> tai . girtuokliavimo vaisiai. 1861 metų tik 2000 žmonių; taigi
Jeigu žmonės gėrė per daug deg Prie to prigėrė 89 ypatos, žinoma, | ke atsilankymo Anglijoj Prancūzi komitete gavo: Rašadauskytė O., girdėjome nuo kitų, bet dabar tu* Mažam Indrioniškio miestelyje, dėl daugybės bežemių, rusų liau
tinės, kada ją rando karkiamose daugume chiniečiai. Koki vienok jos prezidento likosi ištikto pada I.aikunaitė \ alvrija, Janulionytę rėkime progą jį savo ausims
kur tesuvažiuoja vos keletas so dies tarpe daug atsirandą vagių;
laikė buteliuose su dvigalviu ere- buvo tie chiniškiejie nelaisviai, ko lytas aukštesnis susirišimas Pran Ksavera, Jankau»k)tė Stanislova,
džių, vienos degtinės išgeria per šis pasakymas sueigai labai pati
P, Čiurliams žada paskambinti.
liti, gers ją ir esant ant butelių dėl juos gabeno Siberijon, to te cūzijos su Anglija. Jeigu gi kas Stanelytė Jadvyga, Polovinskytė
metus už 6000 rublių. Degtinę kęs, ir buvę pritarta; tačiaus mumi
Jo taip pat bus malonu paklau
, giltinės galvai, Giltinė tą nenu- legramai ne {taduiMla.
šinkuoja netiktai žydai, kurie iš žinoma nemaža esant daugžemi{
užpultų ant Prancūzijos, tai jai Vladiskwa; Blo/is Petras, Jonai
syti.- ‘
Aprašymai yo
gazdys žmonių,
to gyvena, bet ir žemės ūkininkai. rusų, beužsimančių arkliavagiavibet
padėti
turėtų
ne
vien
Anglija,
tis
Kazimieras,
Pažemeckas
Ka

Tąsynės Maskolijos su Persija
Beto gegužės 21 d. “Daina”
dingumo gėrimų teipgi ne’ gali iš dar nepasibaigė, nors, kaip matyt, Maskolija ir Japonija. Dabar to- zimieras,
mu, kaip štai Janavos apylinkėje;
Tai jau gėdai
Staugaitis Vincentas,
duoti vaisiaus, nors is tų aprašy Persija Stengiasi išvengti nešilti dėl galima laukti, kad ir Morok- Šalčius / Mateušas, 2ikalis Felik taiso “Aušros” pi minėjimui va
taigi tam randasi ir kitokių prie
Tas pats.
karą. Leidimas jau gautas.
mų žmonės ir norėtų pasimokyti. kimų su Maskolija.
žasčių,
neiven neturtas. Pagaliau!
ant
koj
Prancūzija
mažiau
paisys
sas.
Aptiekos
mokinio
teises
ga

(Iš “V.”) ,
Maskolija
Žodžiu prieš vasaros kaitrą,
Kokią naudą toki aprašymai gali nuo Persijos pareikalavo užmokė Vokietijos prieštaravimų.
Rachmaninas
pataręs rusams nevo Pukys Povilas. Iš 17 mokinių
kauniškiai parodo savo. širdžių
atgabenti, jeigu Maskolijoj 70% jimo atlyginimo visiems nukertė
sikraustyti
Siberijon,
kadangi ten
IS
UTENOS,
kvotimus išdavė 13.
Kvotimai
“karštį” griebdamiesi nors prie
žmonių nemoka skaityti, mokanti jusiems dėl užpuolimo kurdų ir
nieko
gero
nėra
Ukmergės
pav.
buvo prie V Peterburgo gimna
tokio darbo, kuris prie dabartinių
skaityti tveria mažumą, tie ir be ;įsiveržimo maskoliškos kariume
Per vieną sanvaitę keturi ne ,
,
J- B.
zijos. Visiems Peterburgan nuke
sąlygų galimas.
tų persergėjimų ant butelių, is ge- nės į Persiją. Išpildymui tokio
paprasta
mirtimi žuvo. Ties Su
(Iš “V.”)
liavusiems kursinirj'»ms “Saulės”
B. D.
.res^ių šaltinių galėjo pasimokyti reikalavimo nepritarė jaunas Per
ginčiais baloje rasta žmogus, kurs
valdyba buvo viot mėnesiui pa
(Iš “V. 2 “)
apie vodingumą gėrimo pers virš sijos parlamentas. Persijos ran
IS TELŠIŲ.
per pustymus paklydo.
Ties
samdžiau tam tikrą butą.
Iš VILNIAUS.
svaiginančių gėrimų.
Negalima das pranešė Maskolijos randui,
Laužediškiais Ivoškevičiaus miške
IS VAIGUVOS.
Išdavusiejie kvotimus dar pasi
Balandžio 30 d. vienuolika žmo
Traukinyje, važiuojančiame iš
girtuokliavimų sumažinti nesiima- įĮ jog jis noriai užmokės atlyginimą \ ilniaus Virbaliun, tarp I.and va lieka kursuose prakukuoti Kauno
rasta pasikorėlis, plianto sargas nių pasirašė pas notarą po pra
Siaubų pav.
žinant iždo įplaukimų nes degtinę šeimynoms
Balandžio 18 d. atsibaldė į Vai \ ilkickis. Tirmunų kalvis Šileikis šymu leisti jiems įsteigti “Drau
maskolių
užmuštų ra vo ir Vicvo sprogo garvežyje pradinėse mokyklose.
Maskolijoj pardavinėja rando kar- persų, bet Maskolija reikalauja katilas.
guvą
antstolis su uriadninku ir Utenos stotyje pasisamdė žydą giją įkūrimui ir užlaikymui Tel
(Iš "V. 2”)
Užmušta mašinisto pačiamose ir is to šaltinio randas pilno atlyginimo visiems kokiu gelbininkaš Milevskis; sunkiai su
sargybiniais; užpuolė visų pirma Berčjką. kad nuvežtų jį į Debei šių vidutiniosios vyrų mokyklos”.
turi didžiausius įplaukimus — su nors bildu nukertėjusiems dėl žeista oberkonduktorius Rath ir
Balandžio 24 d. lietuvių atmin špitolę, kratė žakrLtijomu/ię^ pa kius.- Bevažiuojant, užmušė vežė Tarp pasirašiusiųjų yra: valstybės
viršum 600 milijonų rublių kas kurdų užpuolimo ne tik Persijoj, mašinistas Grodzienskis. Nusmu tyje pasiliks visuomet brangi: tą ėmę, iš jo keletą šaltinėlių, susi ją, o jo arklį norėjo Anykščiuose tarybos atstovas A.Tiškevičia, ad
* metai; ne mažesni įplaukimai iždoj bet ir Maskolijoj. Taigi reiktų ko nuo bėgių 17 vagonų.
Klebonijoj parduoti. Ten jį ir suėmė. Sako vokatas S. Narutavičia, miesto
dieną mus aplankė mieliausioji ži griovė į kleboniją.
ministerio iš to šaltinio laukiami manyti, kad kurdų sukilimas ty
nia, — leido spauda. Nenuostabu, atėmė žmonių knygynėlį (išsivežė užgniaužtoje žydo saujoje radę galva O. Geldner, dak(. Simir toliau. Tokiu budu, pritarianti čia buvo' surengtas maskoliškų
Balandžio 25 d. kariškasis teis kad męs, lietuviai, tą dieną Ivg 171 egz.), sustatė “protokolą”! rožančiaus karolius, kuriuos besi kevičia, veterinorius M. Veitas
Ties pat ir kiti. Keletas pasirašušiųjų ža
randui durna turi rupintiesi, kad agentų, kad suteikti Maskolijai mas nagrinėjo bylą Radino ir kad švenčiame, h aijxi katalikai. kad kunigui “krestjanskavo soslo- gindamas, patraukė.
randas
turėtų
kuodaugiausiai progą įsiveržti Persijon ir ją vi Jusclio, kaltinamu j 11 už bombų męs sau brangaus atminimo dienoj vija” prigulįs knygynas ir kad Utena traukinys pervažiavo kur da greitu laiku nukakti Kaunan
čią senelį, Katlierių Jušką, pačiu leidimo pagreitinti.
įplaukimų iš svarbiausio šaltinio—
siškai pakinkyti į Maskolijos ve- dirbimą ir ginklų laikymą; teis norime būti ir bažnyčioje. Šįmet Mykolas Baktys jį be leidimo dataigi *iš degtinės; ji todėl ir eL
1 ai vidurdieniu, dar gi prieš kalną va
žhnąi Aišku, kad Maskolija sten mas pasmerkė Radiną 4 metams, tą dieną susirinko kauniškiai lie Į vinėjęs žmonėms skaityti.
giasi' teip. kad žmonės kaip gėrė, giasi per karą ar be karo iš Per-1 o J ūselį 2 metams katorgon.
tuviai pasimelsti į katedrą, atsilai •darbai garsiojo Užvenčiu uriadnin- žiuojant. Čia rtašinisto kaltybė.
Nustoję vilties, kad kada nors
Marė Lcipučia.
teip ir gertų. Randas todėl ir jam sijos padaryti ‘ savo provinciją.
kė ir šv. Mišios. Po M’rių lietu ko, kurio negeram darbui kunigas
susilauks gelžkelio, telšiečiai jau
tarnaujanti durna yra palaikytojais kaip jai pasisekė į tokį sau prigul(Iš “V.”)
nuo 1887 m. rūpinasi išgauti bent
Balandžia 24 d. Vilniaus karo viai, vargonams pritariant, užgie buvo užkirtęs kelią. Nuo to laiko
ir platintojais girtuokliavimų, nes mingą kraštą be karo paversti Bu- apskričio teismas išnagrinėjo bylą dojo : Dievas mu%i ge’hėtojas”. jau nebepirmą sykį tenka kunigui
pliantą, bet vis ligšiol kas nori
IŠ BIR2IŲ.
randas išto šaltinio didžiausią turi charą, kuri dar iki-šiol turi savo M. Mejerovičiaus, kuris buvo kal- Kaip tik ta psalmė pritinka šiai susidurti su policija.
kliudė; tai badmečiai, tai chole
Neseniai grafo Tiškevičiaus ad ra, tai karas. • Ant galo, prašant
pelną. Degtinė ir jos varytojams chaną, bet jis jau negali pats da- tinamas už bombų dirbimą. Teta musų iškilmei, nes gi lietuviai už
IS SUVALKŲ.
ministracija apskelbė, kad Astra Telšių miesto galvai p. O. Geldne duoda didelio pelno, nes visą ryti nė jokių sutarimų su kitais mas pripažino jį kaltu ir pasmer- savo spaudos teises kovojo ne kar
Suvalkų
gubernatorius leido vo dvaro žemė busianti nedideliais
nerui, Telšių pavieto bajorų mar
pelną paima iždas; ji$ nuo varyto krastais.
du,
ne
kokiuo
smarkiu
trakšimi,
Matyt Maskolija nori kė 4 metams katorgon.
įsteigti Suvalkų gubernijos Savi- plotais pardavinėjama. . Tuojau
šalka sušaukė balandžio 30 d. dva
jų spiritą ima už dešimtą dalį to, teip kaip Bucharą ir Persiją pa
bet Dievuje viltį padėję, tikrai
tarpinės pašelpos draugiją, kuri pradėję žmonės plaukte plaukti
Balandžio 28 d. Vilniaus teis krikščionišku ramiu budu. Kam
rininkų, pirklių ir kitų gyvento
už kiek randas jį savo karčiamo- versti į savo valdybą, todėl įieško
rūpinsis ateiti su medžiagiška, do prisipirkti arba nusipirkti kas ga
jų susirinkimą.
Susirinkiman
£5 pardavinėja. - Taigi degtinės visokių priekabių. Gal įsiveržęs] mo rūmai pradės nagrinėti visą galėtų įeiti į galvą, kad katedroje
riška ir juridiška savo nariams li žemės. 2emės kaina esanti la
teatvyko
21
žmogus
(9 dvarinin
monopolius nė pramonės palaikyti
ta
psalmė
lietuviams
giedoti
ne

Mm .»r
P°’
su kazokais Persijon jjenerolas eil?
pagelba.
Prie draugijos galės bai didelė; blogiausios žemės de
kai, 4 pirkliai, 2 valsčiaus viršai
nebando, liet visas rando rūpestis Snarsky. jau iš jos nepasitrauks, 1 sėdžiai tęsis ligi gegužės 4 d.
prideranti? Rodos niekam. Net
prigulėti kiekvienas Suvalkų gu šimtinė šimtas rublių. Daug kas
čiu, i valsčiaus raštininkas ir tt.).
— išto šaltinio kuo daugiausiai jeigu drutesniejie Persijos užtarė
ir fanatiškiausias lenkas dėl to ne
bernijos darbininkas ' taip lauko, jau įmokėjęs trečią pinigų dalį,
Susirinkimas 20 balsų prieš I
Apšvietimo
ministerija
pasky

pyktų. Tuo tarpu įbėga kun. pra
turėti pelno.
jai neprivers Maskolija atšaukti
taip miesto, be skirtumo tautos, o kitus reiksią atiduoti dirbant po
pirpažino
būtinai reikalingu tuorė
ir
valstybės
durna
patvirtino
6
lotas Povilonis, nori sustabdvti
Girtuokliavimus žmonių galėtų savo jenerolą, kuris jau pagarsė-1
tikybos ir lyties, jeigu tik prižadės pierius. Bet tie, kurie pasiskubi
jaus
rupinties,
kad butų pravesta
milijonus
900
tūkstančių
rublių
giedojimą.
Nepasisekė; siunčia
šiek tiek sumažinti pakėlimas jo skerdimais žmonių, griovimais
pildyti
draugijos
įstatymus. nę pirkti, sako, esą labai npsipavę.
pliantas
ligi
Liepoj
aus gelžkelio.
atidarymui
Rusijoje
naujų
pradi

pasiuntinį ant viškų, kad nors
žmonių apšvietimo ir doros bet nė ir deginimais kaimų sandaroj gy
Į draugiją naujus narius priimi nes žemiečių viršininkas RašIš
trijų
kelių:
1)
per
Triškius į
vargonus sustabdytų.
Vargonai^ nės draugijos valdyba, gavus reapie vieną, nė apie kitą randas ,vi- venančiame kaimyniškame krašte. nių mokyklų.
kov
’
as
pasakęs,
kad
tą
žemę
busią
Papilės
stotį,
2)
perSėdą
į Ma
Vilniaus
mokslo
apygardai
bu

savo bažnyčios užveizdai paklusni,
‘ sai nesirūpina, priešingai, tokius
Londono laikraštis “Times” ga
komėndaciją 2 draugijos narių. galima po 76 rublius dešimtinė
žeikių
stotį
ir
3)
per
Nevarėnus
darbus trukdo ir stabdo caro tar vo žinią, buk ginkluotų kurdų pul sią skiriama kasmet 600 tūkstan tikrai sustojo. Lietuviai pabaigė Kiekvienas narys turės užsimokė
nai labiausiai ne maskolių apgy kai apgulė svarbiausią Persijos čių ir todėl dabar liaudies mo giedoti psalmę be vargonų. Tai; ti įstojimo 50 kap. ir kas mėnuo pirkti ir pinigus po truputį per ir Tirkšlius į Mažeikių stotį; su
ventuose Maskolijos, kraštuose. .Armėnijos miestą Vrmiah. Jo gi kyklų direkcijose pradėję rupin- gi klausiu kun. Povilonį: "ką čia‘ vyrai 20 kap., moterįs 15 kap. ilgą laiką išmokėti, ir tai ne gra sirinkimas daugumu balsų išrinko
fui, bet valstvbės pinigynan.
tretįjį. Šis nutarimas bus mišių-,
Lietuvoj, Lenkijoj antai valdžia aplinkinėse skerdžia žmonės, plė ties, kad nurodžius tas vietas, kur lietuviai giedojo: marselietę” ar Draugija turi teisę atidengti vi
‘
(Iš
‘
V.
’
)
stas pavieto kelių komitetui, kurs
uždarinėja privatiškas mokyklas, šia kaimus ir miestelius. Neužga reikia pradinės mokyklos atidary "Dievas musų gelbėtojas?”....
sose Suvalkų gub. vietose savo
jį apsvarstys su išrinktais susirin
sunkina rengimą pamokinančių ir nėdinti žmonės nori sukilti prieš ti. Vilniaus, Kauno ir Gardino
skyrius, jeigu tO' pareikalaus tos
IŠ
PAPILĖS,
(
kusiųjų pp. J- Kąminskiu, Naftaapšviečiančių skaitymų, sunkina šacho valdžią. Santikiai šiaurinėj gubernijose busią skiriama kiek
draugijos nariai. Drau(
vietos
5
Ežerėnų
pav.
linu ir Venckum ir paduos guber
Balandžio 22 d. palaidojo kūną
rengimą skaityklų, vienu žodžiu, Persijoj esą labai blogi ir galima vienai mokyklai kasinėtai po 500
centru bus Senapilė.
gijos
g
’
Dėkite
pinigus
krasos
taupomonijos
administracijai užtvirtinti.
sunkina viską, kas tik gali žmonės laukti naminio karo, kas vien pa rublių; kas trūksta, turėsią patįs a. a. .Antano Igno Čechavičiaus,
(Iš
“
V.
2.
”
).
jon
kasoti!
Kelintą
kartą
jau
pra

Jei
žemvaldžiai, per kurių že
doriškai ar protiškai pakelti. Žmo- lengvintų Maskolijai atsickimą jos žmonės sumesti. Truks gi kasinė nuo 1881 m. tarnavusio Kauno
neša
mums,
kaip
vargo
žmonės
mę
eis
pliantas be užmokesnio
I§ PAISTRĖS,
tai kokio šimto 'rublių.
bajorų deputacijoje.
Nabašnin. ■ nių apšvietimas gi yra kur kaS mierių.
praranda
savo
pinigus,
laikydami
duos
savo
žemę ir akmenis, tai
Panevėžio pav.
Šiais mokslo metais, trūkstant kas, neveizilint tai, kad buvo ki
svarbesniu norint žmonės nuo gir
juos
namie.
Štai
vėl
dvejetas
at

galima
laukti,
kad su laiku Tel
balankoplyčioje
vietos, nepriėmė į Kauno guber lęs iš bajorų (jo motina Antonina
Paistrės
tuokliavimo atitraukti negu gaždišiai
susilauks
plianto.
T ač’aus
nijos žemąsias mokyklas 3079 vai Stravinskaitė) ir tėvai iki savo džio 23 dieną buvo švento sitikimų.
TURKIJA.
nimai giltinių galvomis ant pardaKučgalio
sodžiaus
triobeln
nkė
visgi
tas
atsitiks
neankščiau
1911
Kaip ir ant vi■ vinėjamų degtinės bonkų. Taigi
Prie Azijatiškos Turkijos pa kų. ( miesto žemąsias mokyklas amžiaus galo stipriai laikėsi len Jurgio atlaidai,
m.,
nes
ligi
to
laiko
bėgantiejie
Kaupelierlė, išduodama savo duk
aišku, kad nė randas, nė jam teip krančių yra nedidelė sala Samos negalėjo įstoti 455 vaikai, į mie kybės, atbundant Lietuvai, prisi sų atlaidų, taip ir čia susirinko
terį uz V. to paties sodžiaus davė kelių komiteto pinigai paskirti ki
būrelis.
Kam
nemažas
žmonių
sto
žydų
mokyklas
—
198
vaikai
pažino
esąs
lietuviu,
ir
nežiūrėda

nuolanki durna iš tikro nė ne ma vadinama. Su pagelba Prancūzi
berniukams “bu- kiek tiek pasogos, o šimtą rublių tiems keliams
no sumažinti girtuokliavimus, ku jos, jai pasisekė iškovoti nuo Tur ir į valsčių mokyklas 2426 vaikai. mas į šaipas ir šiaip jau persekio ne kam, o musų
(Iš “V. 2.”)
jimus senovės dvasios draugų ir tinai” per atlaidus reikia gerai iš pasiliko sau. Susirišusi skarelėn,
rie Maskolijoj teip giliai šaknis kijos autonomiją. Sala ta rėdėsi
laikydavo tuos paskutinius savo
maukti
“
arielkėlės
”
bei
alučio
ir
pažįstamųjų,
veikei
kiek
galėjo,
savistoviai, turėjo savo kunigaik Balandžio 21 d. Vilniaus apy
įleido.
paskui.... pasimušti.... Laimė, skatikus už suolo kojos urvelyje,
IŠ MINTAUJOS.
1 d. berželio kariškasis teismas štį, Turkijai mokėjo vien don į, gardos teismas, dalyvaujant pri tautiečių naudai. Tarp kito ko
nabašninkas buvo “.Dairos” valdy kad dar kur lieka • pasimušimas kur jie ir • pražuvo, Kaltininkas
siekusiems
atstovams,
nagrinėjo
buvo
po
jos
globa.
Nežinia
tik

Nuo pradžios gegužio mėnesio
Vąršavoj pasmerkė pakorimu trįs
boje, buvo taip patr naujosios mu pasimušimu, bet tankiausiai jia- įspėjamas, bet už rankos nenvtvė- pradės važinėti iš Mintaujos į
moteris ir 11 vyriškių. Pasmerk- rai dėl kokių priežasčių, prieš sa bylas Vilniaus gub., Drusių kai
rus, teisman nepaduosi. Kad bu
simušimas būva užmušimu....
tiejie šuvo apkaltinti, jog sausio vo kunigaikštį sukilo gyventojai mo' valstiečių: Ant. Karčevskio zikai inės ir vokalinės draugijos
tų
padėjusi krasoje, išten niekas Šiaulius automobiliai. Dabar lat
Taip
ir
čia
buvo....
Pasigėrę
“Ratelio” nariu. ;Savo vaikams
vių laikraštis “Tchwija” paduoda
mėnesyj dalyvavo užpuolime ant ir jie paėmė viršų ant valdžios. jo sūnaus Jono Karčevskio ir jo
Marijonos Karčevskaitės. jis įkvėpė lietuvybę ir iš jo sū vaikinai ėmė j ieškoti priežasties be jos žinios nebūtų paėmęs.
sekančią automibilių važinėjimo
gabenančio rando pinigus trauki- Buvo paėmę ir kunigaikštį, bet dukters
Darbštus,
blaivus
ir
kiltas
Kel

mušties. Išsyk užpuolė vieną vai
Mieste Antaną Karčeykį kaltino už tai, naus, dabar tebesančio studentu,
nicu Pavislio gelžkelio netoli Soko- jam pasisekė pabėgti.
kainą:
galima vilties, kad j bus geras tau kiną, ant kuritr nuo seniaus turė mynės Adomas Kėplunas Ameri
I kliasa: iš Mintaujos į Ęeljtl
lovo, Užpuolikai metė po trauki Vathy trįs dienas ant gatvių trau kad jis įkalbėjęs savo sunui ir
riems.
Gaili kauniečiui, lietuviai jo pyktį. Tai pajutęs to vaikino koje susidėjo tūkstantį rublių 1 rub. 20 kap, II kliasa 80 kap.
niu dinamito pripildytą bombą. kėsi mūšiai, kuriuose pražuvo keli dukterei nužudyt jo numylėtąją
nustoję tikrojo tėvynės sunaus. brolis ėmė maldauti įniršusiųjų, auksu. Sudėjęs skardinėn dėžuOnelę Monkevičaitę, Jo**"
& - '‘kurios A«dioxijos likosi užmušti šimtai žmonių
be*
.g’o, ir
4 vonuose triu
t (į metus po tarpta
>ar kai
> di pilna ' ” ’
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IS LIETUVOS

skriaudas valdžios padarytas lie Hiąntuose — katalikai. Dėl tos techniko* antifsi* gi žada Bruxeltuviams nė žodžio neminėjo, tik iriežasties visi laikraščiai, knygos le’yje prtBėti ffteraturos mokyties.
tai kaip kada pripažino viską už išeinančio* Kurše, buvo neprilei
katalikų J universitete Louvain’o
“labai gerai”. ■ Kunigas Gaigala džiami katalikybės apgynėjų —
mieste
(Belgijoje).
is keletą kartų prabylo, na ir tai kaipo kenksmingi tikintiemsiems
Lietuvių moksląeivių yra dar
tokiu ' nužemintu vergiškos dva raštai. !Savųjų gi neįstengė įsiPrancūzijoje,
būtent Paryžiuje,
Beto
dar
kurso
latvių
kitokurti.
___
sios papildytu budu, jog pati val
paskui
Vokietijoje:
Berlyne^
kia
rašyba
(gotiškomis
raidėmis)
Berlyne,
Iš Mintaujos automobiliai iš džia iš to stebėjosi. . '
Muęnchetft,
gal
dar
Leipzige
ir
ir
kalba
taip
išsiplėtojusi
—
nors
P. Spilgis, nors jis keletą metų
važiuos 6 vai. po pietų ir grįž vėl
kitur.
Y*a
lietuvių
ir
Austrijoje:
iš
to
paties
kelmo
kilusi
—
nelei

atgal į Mintaują 7 vai. rytą. Tai sudėjo seime kaipo lietuvių atsto
Krokąvoje, L*ww, Grąže (bent
gi automobiliai važinės tiek pat vas, tačiaus nieko nebuvo girdė do irgi latviams susivienyti. Inpernai
buvo čia viena* politechni
fliantų
latviai
laikėsi
lotynų
rai

ti, jog jis butų kuomet prisimi
greit kaip ir traukiniai.
kas
iš
Suvalkų gub.), Vienoje
džių
ir
jų
kalba
po
lenkų
ir
balta

V. 2’. ! nęs apie • lietuviu nemalonų padė
(man
težinomas
čia 1 medikas iš
rusių
įtekme
savotiškai
plėtojosi.
jimą. Ar gal nebuvo priežasties
(Iš “L.U.")
Kauno
gub.)
,jr
k
Ant galo,
Tokiame
liųdname
sunkiame
pa

prisiminti skriaudžiamų viengen
girdėjau,
bad
«esą
lietuvių
ir Ry
čių? Valdžia turi džiaugties, ma dėjime skurdo latviai lig.i9°5 mIŠ SUVALKŲ.
me
.
(mano
Ilgšio!
tegirdėta
apie
Tais
tik
metais
pradėjo
išeiti
lat

Suvalkuose nuo gegužės 5 atsi tydama lietuvių nuolankumą. Nuoi
dailininką^;
j»sakojo
taip
pat,
viškas
(lotynų
raidėmis)
laikra^
dengė laikinas karo teism'ast o latai visokiu budu įstatymais var
štiš
(
“
Gaisma
”
—
šyięst),
,svie-'
kad
kaszin
koks
kunigus
snecijrlišpasibaigus Suvalkuose, tas pats žomi, tačiaus vis lieka “pakajinkaro teismas persikels į Tauragę. gaiš”, vadina ' save “geriausiais, tiškųjų inteligentų vedamas. ..Bet kai Sv. Rąstą studijuojąs net Pa
paklusniausiais padonais ir patri- skatiko pritrukus, turėjo žlugti. lestinoje. j,.
jotais1’, gerbia kuoaugščiausiai tą Tuokart kunigai subruzdo savajį , Mano čia paduotosios žinios la
I§ SENAPILES.
leisti (“Ausekliu” — Aušra) — bai nepilno*,įneš apie daugelį vie
Vvrų gimnazija nuo pradžios valdžią.
ir
tas neišsilaikė, buvo galutinai tų tėra |»as mane vien pliki nu
Šilokarčiamos
valKlaipėdos
ir
šių metų 1908 metų buvo gavusi
priskirtas
kaipo priedas prie vie rodymai, kad “gali" būti ar “yra”
sčiuose
šį
kartą
bene
paims
lie

atidaryti šalutinę kliasą prie pir
no
laikraščio.'
("Zemkopis” — lietuviu. Kas gali todėl, tepapiltuvius
vokiečių
tautininkų
partija
mosios kliasos. Buvo priimta be
Ūkininkas),
išeinančio
Kurše. do ir tepataiso jas: ar šiaip ar
(national
liberal.)
Turbut
iš
dė

ne 25 mokiniai, galėjo įstoti 40.
Manoma
ir
kalbama,
jog
latviai taip, o vis dėlto įdomu žinoti,
kingumo
prieš
p.
Schwabach
’
ą,
lie

Ateinančiais mokslo metais turė
katalikai
turės
susivienyti
su
savo kur lietuviai keliauja mokslo jietuvių
atstovą
vokiškame
seime,
tų atidaryti vėl vieną šalutinę
broliais,
nes
kitaip
prislėgs
juos škoti.
kursai
pagirdė
ne
vieni
1
etuvį
kliasą. Tokiu budu per 4 metus
svetimtaučiai.
degtine
ir
alumi
rinkimo
laike,
pasidarytų prie pirmųjų keturių
Liūdna tai ir graži šalis, pilna
kliasų po 2 kliasas, arba kitaip ir už agitaciją davė pinigų už
Proga pasinaūdodams, negaliu
ežerų.
Retkarčiais griuvėsiai sti susiturėti neprikergęs bent kele
tektinai
vadovams,
jį
už
kandidatą
sakant mokinių skaičius pasidau
gintų gimnazijoje ant 160. iš kurių pastatydino. Kaipo antrą tai lig ro. ’ Mat kardininkų pilių ir tą žodžių ir apie patį užsienio
bent pusė lietuviai. Grįžta seno šiam laikui buvusį atstovą kunigą romų liekanos. Gražu žiūrėti — lietuvių • moksląeivių gyvenimą.
tik norom* nęnoroms junti liūdną Tasai gyvenimai, kaip lengva nu
viški musų gimnazijai laikai, ka Dr. Gaigalatį.
ją
tos šalies praeitį. Prieš septy manyti, yra labai >kirtas nuo toTilžės ir Pakalnės valsčiuose
da mokinių prisirinkdavo per 600.
nis
šimtus metų žvangėjo jau čia kio |>at gyvenimo Rusijos univer
Mums lietuviams labai svarbu tu ‘‘laisvamaniai’’ (Freisiningų parti
rėti tos šalutinės kliasos. Žiūrė ja) šį kartą rodos į savo globą pa godžiujų ateivių ginklai, ir tas ly sitetų miestu6se, — ir apie tuos
kime. kad nepražūtų tasai daly ims lietuvius. Teisybę sakant, lie gumas palietė kardininkų letena skirtumus butų daug kas |>asakyti.
kas! šalutines kliasas valdžia ža tuviai nė nemano dalyvauti poli ir čia slėgė ramiuosius gyventojus
To tačiatrs nedarysiu tuo tarpu,
da uždaryti, nes pinigų tam ne tiškoj kovoj. Tas, kas dabar vei jų jungas.
o pasikakinsiu vien nurodymu,
Vargas ir vergija.
są! Kur gauti jųjų? Patarčiau kiama lietuvių vardu, tą atlieka
jog tarp užsienio ir Rusijos lie
Mainės laikai — didelės že tuvių moksląeivių gyvenimo yra
Senapilės, Kalvarijos, Naumies kelios ypatos, keli vyrai, kurie
čio ir Vilkaviškio pavietų val norėdami prilygti dabartinei ga mės — dvarai atsirado lenkų ran šis tas ir bendro: kaip Rusijos,
sčiams (gminoms) paskirti prilai dynei, stengiasi ir lietuvius pa kose, ir vėl nebuvo jokio rupesnio taip ir užsienio lietuviams mokslą
apie tikruosius tos šalies gyvento eiviams (bent daugumui) jisai la
kymui tų kliasų nors po 100 rub. traukti prie politiškos kovos.
Kandidatai šiemdviem valsčiam jus. Skurdo, skurdo — ir šiądien bai.... nesaldus. Teatsimena tik
kasmet, lygi valdžia pati neapsiims jų užlaikyti valstybės pini dar tuo tarpu nepagarsinti. Ra tebeskursta nustumti į paskutinę sau kiekvienas nors J. Biliūną,
gais, kaip tai kitąsyk būdavo. Pa gainė*^ Pilkalnės, taip pat Lab- vietą — mažne nebejaučia savo kuriam juk užsienyje prisiėjo betiems valsčiams nereikėtų ypatin gavos ir Vėlavos valsčiuose apie teisių nė reikalo gyvuoti.
baduojant galutinai ir sveikatą pa
Inteligentija
šiądien
pirštais1 laidoti!..).
go mokesnio ant savęs užsidėti, lietuvius jokia vokiečių partija vi
Užsienyje studentai
tuos pinigus galėtų paimti iš gry sai nesirūpina. Tenykščiai lietu suskaitoma. Sunkiose sąlygose ką- negali iš lekciją maintinties, ne
no pelno padėjimo ir pasiskolini viai visados renka valdžios užma įmanydama veikti nori — bet., są vidurinių mžk'klų mokslas vi
mo kasų (brigadnų). Nereikia nytus kandidatus, nes jie (lietu nebent pasiseks jiems išgriauti sie sai kitaip čia pastatytas negu Ru
užsimiršti, kad tasai dalykas rei- viai) visados ir prie kiekvienos ną, skiriančią nuo savo artimiau sijoje, o jei dar kam dėl ko nors
kia greitai per artymiausias val- progos stengiasi valdžiai parodyti, siųjų brolių — nebent atsidarys nė savo kraštai* tuo taq>u grįžti
sčių sueigas atlikti. Ilgiau pa- jog jie esą didžiausi patrijotai.
takai apšvietimui iš Kuršo, nors negalima, ’Cai gali kiekvienas nu
Patsai rinkimas (Prosų kara ji pati šiądien suvargusi. Bet tąsi manyti, kv*ksai to|:io tnoksląeilaukus, gali būti per vėlu, ir męs
• •
nustosime naudingo dalyko, Pa- lystės seiman) yra atviras, vadi susi vienyj imas — tai gal vieninte, vio padėjimą*, jei iŠ namų visai
«
nas
pirmiausiai
gyventojai
išren

gal apskaitymą, reikėtų prie kiek[liautų I jokios pastipo*, negauna. Nė me
lis kelias prie gyvenimo In «•
.vięnos kliasos kasinėtas pridėti po ka taip vadinamus valmanus; ant latviams.
sti užsienio t* •grinžti,1 nė moky
500—600 rublių.
Ateinantiems laukų tas nusiduoda tankiausiai
ties!
O juk mokslo traukiami
mokslo metams • reikėtų duoti taip, jog keli kaimai išrenka vie
atvyko?
Ne visų čia lietuvių
dviem kliasoms (I ir II) 1000— ną valmaną. Šitie valmanai rin
moksląeivių toksai “tarp kūjo ir
1200 rublių. Mat mokesnis už kimų dienoj suvažiuoja valsčiaus PRIE UŽSIENIO LIETUVIŲ | priekalo" padėjimas, bet tokiame
mokymą .nepridengia pilnai visų miestan, ir tenai užklausiant vals
MOKSLĄEIVIŲ STATISTI padėjime atsiradusių jų čia yra,—
išlaidų reikalingų kliasai užlaiky- viršininkui (Landrat) pasako ko
KOS.
man bent keli žinomi....
kiam kandidatui atiduoda savo
P. B-is, baigdamas savo labai
Bendro kokio tarp užsienio lie
balsą. Daugumenė ūkininkų bijo įdomų straipsnį: “Kiek yra lietu
Tėvas.
tuvių moksląeivių sąryšio, kokios
dami, kad valdžia neapsunkintų vių moksląeivių (žr. “V. Ž.”
(Iš “V. Ž.”)
bendros draugijos — nėra. Pa
jų, paduoda savo balsą valdžios 88), išreiškė norą, kad kas suvieniais tačiaus kai kur bandoma
IŠ IGLIAUKOS,
užmanytam
kandidatui,
kursai teiktų žinias ir apie užsienio liejungties.
Taip, Šveicarijoj gy
Senapilės pav.
konservatorių partijai priklauso. tuvius moksląeivius. Bent iš da
vuoja
seniaus
dar užsimezgusi
Gegužės 7 d. ugnis sunaikino Taip ligšiol buvo, kad veik visi
lies
pasistengsiu
tą
jo
norą,
"Užsienio
Lietuvių
Jaunuomenėm
pusę šito bažnytkaimio. Padėji atstovai Prūsų karalystės seimo
skaitytojams
gal
nesvetimą,
čia
Sandora”, kurios tikslu yra “jung
mas padegėlių apverktinas: 18 šei buvo konservatoriai. Jie užmanė
ti pirmeivę užsienio lietuvių jaumynų pasiliko be pastogės ir be kuo biauriausius įstatymus suvar išpildyti.
bus, ntvMnenę j»rirengimui darbininkų
Pinnaiusia
Šveicarijoj
duonos. Priežastis gaisro — tai žymui menkesnių luomų (ūkinin
turbut,
lietuvių
moksląeivių
dau- lietuvių dirvoje” lįst. t). Jungia
nevalumas kamino vieno žydo kų ir darbininkų), tolinus, vien
giausia susitelkusių.
"Sandoros” narius knygynas, ku
grinčios.
Reikėti^ atsargesniais tie
atžagareiviškiejie
atstovai
Zuerich
’
e
yra
tuo
taqni
išviso
name yra renkama ir superkama
būti su kaminais, nes prie šiaudi kalti, jo^ lietuviai .taip suvaržomi
4
studentai
ir
vienas
baigęs
jau
lietuvių
literattra ir literatūra apie
nių stogų, jie gali daug blėdies įstatymais, ir naikinami tautiškai.
pernai
politechnikos
architektūros
I
ietuvą
svetimose kalbose, taip
atnešti.... •
Esant tokiems rinkimams kaip vo- skyrių. Tarp studentų: 2 vyru,
pat
lietuvių
laikraščiai, kurie dau
Ant kiek gi tamsus čionai žmo kiškan seiman, tai butų galima ir
kurių
vienas
mokosi
medicinos
ir
giausia
dovanai
gaunami (pini
nės, matyt iš to, kad kada pernai pakliūti progresyviškesniems ele
antrasis
—
filologijos,
ir
2
mergai,
kiek
galima,
taupomi kny
vietinis klebonas prikalbinėjo vi mentams, ir panaikinti toks neti
gaiti
—
abidvi
mokosi
medicinos.
goms
pirkti).
Prie
“Sandoros"
sam kaimui įsitaisyti Ugnei gesinti kęs rinkimo būdas.
Visi
zuerichiečiai
iš
Kauno
gub.
gali
priklausyti
viso
užsienio,
ne
mašiną, — žmonės tik gardžiai
“Man baigiant” rašyti, parlėkė
Bem
’
e
yra
išviso
9.
Iš
jų
3
tik
Šveicarijos,
lietuviai.
Fri

pasijuokė iš to, velydami geriaus žinia, jog p.Schvvabach’as, lietuvių
mergaitės
(visos
-medikės)
ir
6
burge yra kunigų įkurta “Rūtos’
pasigerti už tuos pinigus, negu atstovas Klaipėdos ir šilokarčiataisyti “niekniekius”, nes “su ug mos valsčiaus atsisakė nuo atsto vyrai; iš vyrų: 1 veterinaras, draugija. Savo laiku buvo Geneistorikas, 1 ekonomistas ir I teis- voje įkurta draugija “Lituania",
nim taip bus — kaip Dievas vystės.
sininkas. Tarp jų 2 studentų iš kuri su savo įkūrėju buvo vė
duos”.*...
Priežastis, rodos, bus tame, kad Suvalkų gub. ir visi likusiejie 7
liaus persikėlusi Paryžiun. Ar ji
Taigi dabar ir pamatė savo komisija, kuri sprendė apie jo išiš Kauno gub.
ten begyvuoja, nežinau tikrai.
tamsumo vaisius.
■mkimą, bus davusį jam žinią,
Fribourg’e be kunigų, kurių Krokavos lietuviai buvo anais me
Padegėlis. * Kd jo išrinkimąs bus atmestas.
skaičiaus nežinau, yra vienas stu- tais (apie 1904 m.) įsikūrę “Rū
(į* vž/)
Paduotas konservatorių partijos dentas chemikas, laikinai, regis,
tos" draugiją (ji reikia skirti nuo
protestas, kuriame išridenu visi iš Berno dėlei vietos stokos la
IŠ VARSA VOS.
Fribourgo “Rūtos").
Balandžio 24 d. mirė Varšavos suktumai rinkimo laike nepaliko boratorijose persikėlęs, — ir vie
Daugiaus užsienio lietuvių mok
Lietuvių Savitarpinės Pašelpos be pasekmės.
nas vidurinės technikos moky sląeivių draugijų, man nežinoma.
Dabar bus nauji rinkimai, gal klos mokinys. Chemikas iš Kau
«|ugijos pirmininkas Stanislovas
Čia aš nppri skaitau Paryžiaus
bent
šį kartą lietuviai pasirinks no gub., technikas iš Suvalkų
ubą. Tai buvo karštai mylin
“Želmens” jy vitjąi aplenkiu Ame
tis tėvynę lietuvis. Tarnavo jis kandidatu tokį vyrą kursai nenu gub.
riką su Angliją ir Prosų Lietuvą.
silenks prieš valdz’ą ir pasakys
■valstybės banke.
Lausann’oje yra 3 mergaitės:
Žinoma, fcptų l^bai geistina, kad
teisybę.
visos medikės ir visos iš Kauno galima butų,, kap,. nors tokio su
(IŠ •V. 2.1
Paneniunės Jonas.
gub.
tverti, kas 4falčtU) visus, visur iš(Iš
“V. Ž.”)
IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Genev’oje yra 1 studentė, ki siblaškiusiuą, 1 užsienio lietuvius
Prūsų valdžia apgarsino, jog
lįmo, regis, iš Suvalkų gub.; ji moksląeivių^ arba bent tam tikrą
berželio 16 d. bus rinkimai nau
INFLIANTŲ LATVIAI.
mokinasi pedagogijos.
Gyvena jų dalį, šiojųu tokiu ryšiu, šiokia
jau karalystės seiman.
Prosų
Prisiklausęs visok’ų aimanavi čia dar vienas dailininkas, kuris me ar tokiame . pavidale, surišti.
lietuviai irgi juose dalyvaus. Ne mų ir pažvelgęs į tii aimanavimų tačiaus, kaip girdėjau, žada ne Bet lietuvių moksląeivių taip ma
sant tarp lietuvių susipratimo, ir aičiojimų priežištiš — galvoji trukus iškeliauti Sicilijon.
ža sulyginami užsienyje, taip pla
aišku, kad juos patrauks su sa sau žmogus, kai jau blogiau,
Arti Genevos kasžin kokioje kal čiai jie madomis kuopelėmis ar net
vim viena ar kita vokiečių partija. kaip fa* mus, «r būti nebegali.... bų mokykloje esanti viena lietu- pavienėmis t:t^rpa^omis išsiblaškę,
Paskutiniuose rinkimuose lietuviai
Neseniai teko man latvius ap vaite, kuri specijališkai mokinan- jog visi ligšiol bandymai ką nors
*
davėsi vokiečių konsevatorių par- lankyti. Ne Kuršo latvius, taip tis franeuzų kalbos ir franeuzų panašaus įvykintL turėjo nenoro
L*Všįaį pasimasinti. Stebėtino iš to augštai pakilusius savo kultūra literatūros.
mis iširti. Ypačiai jog randasi
ir nėra nieko, nes lietuviai yra ir susipratimu, bet latvius vadina
Paskui, yra dar kaži koks vi- ir tarp tokių mažų išsibarsčiusių
konservatoriai. Su pritarimu vo muose Infliantuose.
Dinaburgo, dūrinėje Šveicarijoje katalikų mo būrelių žmonių, kurie organiškai
kiečių partijos galėjo lietuviai sau Režico* irLiucino ąpskričiuose gy terų vienuolynas, kur esą lietuviu nepakelia kokio nors draugijos
rinktis du atstovu, žinomas ypa- vena apie 260000 latvių.
Maža kunigų atvėžintų lietuvių mergai “jungo” Ir kurių net toksai, ro
*^m'tas, kurie pilną išsitikėjimą vokie ta saujale apsupta iš visų pusių čių. Ko ir kaip jos ten mokina si dosi, kasdieninis Ir paprastas rei
čių apturėjo, kaip antai kunigą baltarusių ir neturi beveik jokių nežinau.
kalas kaip lietuvių laikraščiai, ne
£>r. Gaigalatį ir ūkininką Spilgį. ryšių su Kuršu. Siena tarp jį Belgijos valstybėje yra man ži- įstengia nors ir vietinėn kuopon
F Juodu pasirodė ir gerais vokiečių — tai tikėjimo skirtumas. Kurso nomu du
.........................
lietuviu, kurių viena? nijungti, nes jie jokių tokių laikjpatrijotais. Niekuomet jie prieš latviai — Liuterio pasekėjai, In- Liėge’o mieste mokinasi elektro raščių... t nereikalauja. Teisybė,
I kliasa: iš Mintaujos į Joniškį
2 rub. 10 kap., II I rub. 40 kap.
I kliasa: iš Mintaujos į Medu
čius 3 rub., II kliasa 2 rub.
I kliasa: iš Mintaujos į Šiaulius
3 rub. 90 kap., II kliasa 2 rub.

;

f Granit* City, UL
CianybMassilon ligonbutyj ir liepė Wščio*
blėto*
dirbtuvė*
likosi
už
areštuotl prižiūrėtoju*, • kadangi
darytos.
Kada
jose
prasidės
dar*
pasirodė, jog jie suspardė ligonį,
70 metų Adamsą. Ligoniai eina
į ligonbučius tikėdami ten rasti ge
f Wdlsville, 0. Cianykščio**
rą priežiūrą, ne man<^ kad kas
geležies
dirbtuvėse dirba tik pu*f
nors juos drystų spardyti.
laiko.
Bekampis
NUPUOLĖ Iš ORLAIVIO Į
♦
(H “V.Ž.”)
f Midland, Pa. Prie augštųjų
UPĘ.
pečių
dirba čia pusėtinai.
New York. Iš Hillside Park,
i
netoli Passaic, N. J., ant orlaivio
f Ashland, Ky. Darbai čianylepasikėlė 18 metų vaikinau Fredėrick L. Wards, bet nuo 2000 pė ščiose geležies dirbtuvėse eina
Dirba po truputį, bet
dų augščio nupuolė į Passaic prastai.
TURBUT ŽMOGŽUDYSTE.
apie
pasigerinimą
darbų nieko ne
Alton, III. Upėj Mississippi ra upę ir prigėrė.
girdėt
do čia kūną moterie* ir iš pra
TVANAI. w
džių manė, kad ji prigėrė. Ka
Cianykščiof Portsmouth O.
Dalias, Texa». šito*e’ aplinki
dangi, ■'pjaustant' kūną, plaučiuose
geležies
dirbtuvėse
šiuom
kartu
se
ne rado vandėns, tai ta* rodo, jog nėse užgimę • tvanai labai daug
darbai
eina
gerai..negyvos moteries kūnas likosi į nuostolių pridirbo, juo* skaito mL
vandenį įmestas. Koroneris kur lijonais. Prigėrė ir kelios dešim
f L^fayette, Col. 17 d. gegu•
ten girdėjo, kad užmušto akyj at- tys žmonių.
sudegė čia anglių kasyklos ir
žio
sitnnša užmušėjo paveikslas; todėl
tai daug žmonių liko be darGAISRAI.
jis pašaukė fotografą, kuris nu
Cincinnati, O. . Sudegė čia Krell bo.
ėmė fotografiją negyvėlės akies ir
T
ano
Co. dirbtuvės. Nuostolius
peskui tą fotografiją davė padi
gaisro
padarytus
skaito ant 350000
dinti. Koroneris ir fotografistas
dol.
dabar užtikrina, jog ištikro ant
Išdidintos fotografijos negyvėlės
EXPLIOZIJOS.
akies yra paveikslas barzdoto vy
Lisbon,
O. Miestelyj Subnerro su kumpa nosia.
IŠ CHICAGO, ILL.
ville, auglių kasyklose atsitiko exPereitos nedėlios vakare, kaip
PASKANDINO ŽVEJŲ LAI- pliozija, kurios 4 darbininkai liko buvo garsinta International teatre
si užmušti.
likosi perstatyta meliodrama Žem
Gloucester, Mass. Netoli čiakalnio p.a. "Birutė“, kuriai muziką
nykščių
(pakrančių,
garlaivys NELAIMES ANT GELŽKE- sukomponavo Petrauskas.
LIU.
“Boston” užbėgo ant žvejų laiT uriny 9 melodramos žinoma*
Pottsville, Pa. 17 vaikų užsika
velio “Eanu" ir jį paskandino.
maž daug skaitytojams, todėl apie
Su tuom laivelių prigėrė 14 žmo bino ant anglinio gelžkelio trau turinį ne kalbėsime.
kinio. Traukinys tas susimušė su
nių.
Rolės buvo sekančiai paskirsty
kitu ir ant jo buvę vaikai likosi
tos:
Birutės rolę lošė ir dainavo
labai sunkiai apkulti; yra ir mirŽEMES DREBĖJIMAI.
M.
Horodeckaitė,
jos tėvo rolę
A!1enlown, Pa. 31 d. gegužio, tinai apkulti.
Vaitiekūnas, jos broliais buvo
1 vai. po pietų, siautė čia gana
Kasputis ir Pocius; Keistučio ro- .
smarkus žemės drebėjimas. Že
lę lošė Vitkevičia,. senio vaidilos
mės drebėjimas mieste buvo teip
Zacharevičia, jo vedėjo Damijo
smarkus, kad nuo jo sugriuvo
naitukas, rolę kryžiokų kompturo.
augštesni kaminai, miesto gi ap
Janušauskas; Lizdeikos — Sut
linkinėse drebėjimo ne jaitė.
kus, Krivės Ilgaudas; vaideliučių
5 Fėrre Haute, lud. Sutiko roles lošė: Damijonaitienė, JakšeVOKIETIJA PERKA VĖŽIUS čianykščio distrikto kalnakasiai
vičiutė ir ' Petraičiutė. Tai svar
IR VARLES AMERIKOJ.
priimti naujus kontraktus ir 16000 biausios rolės
Vokietija užsteliavo Amerikoj darbininkų, streikavusių trįs sanGeriausiai savo roles atlošė t
300 didžiųjų vėžių ir tiek varlių. vaites grįžta prie darbo.
Kasputis, Ilgaudas, pusėtinai atli
Gyvūnai tie bus pergabenti Vokie
ko ir Zacharevičia, tik giesmei pri
tijoj auginimui ten.
Dalis di
ę Pittsburg, Pa. Likosi šitame
derėjo priduoti daugiau gyvybės.
džiųjų vėžių jau išsiųsta ant laivo distrikte padaryti nauji kontraktai
Svarbiausią ir sunkiausia rolė bu
su angliakasiais iki 1909 metų.
“Kaiser \V1lhcln1 II".
vo Birutės. Musų Birutė ją atli
Kontraktai padaryti tie pats, koki
ko pusėtinai ypač giedojime, nors
GERA DRAUGYSTE.
buvo čia iki šiol.
pasikrutinimuose ne mažai ga'Ana
Ix>s Angelo*, Cal. Čia suarešta
jai užmesti.
vo šešis žymesnius ir turtingesnius
r Stanford, Mont. Šitose apChorai muzikaiišką dalį atliko
biznierius, ir žinomą net Europoj linkinės* bus atidarytos naujos
gerai, bet kaipo veikėjai, pasikrupianistą Peje Starcką už negražius anglių kasyklos. Renkasi jau iš
tinimuose negeria u šiai. Kas buvo
ir nedorus pasielgimus.
Starck visų kraštų darbininkai.
ypač patėmytina: kad užpakalinių
prisipažino kaltu esąs ir likosi pas
eilių pasikrutinimai buvo gyvesni,
r Shaft. Pa. Darbai eina čia
merktas pusei metų į darbo na
krutanti kaip mediniai manekinai
pusėtinai
bet iš kitur pribuvusiam
mus.
lindo į prišakį. Tuom tarpu tu
darbas sunku gauti, neš ant vie
rėjo būti atbulai; nemokančius
DINAMITO EXPL1OZIJA.
tos daugiau yra darbininkų, negu
atsakančiai krutėti priderėjo nu
Oakland, Cal. Čia likosi su di reikia. Keliose olose sustojo dar
stumti toliau nuo žiūrėtojų akių.
namitu išgriauti trįs namai pasta- bai, tai skaitlius neturinčių darbo
Orchestra, jeigu paimti atidon,
tyti pagarsėjusio valstijos liudi žmonių dar ]>asididino.
kad bandymų nebuvo, atliko savo
ninko Jameso L. Gallaghero. Kas
užduotį labai gerai.
dinamitą padėjo, to dar nesusekė.
f Gileson, New Mex. Šitose
Svarbiausia Birutės dalis — tai
Expliozija buvo teip smarki, kad aplinkinėse yra keturios kasyklos.
pridėta
Petrausko muzikališkoji
išbyrėjo langai visų aplinkinių na- Jose prasidės darbai. Reiks čia
dalis. Ji sukompanuota gražiai.
darbininkų. Geras kasėjas galės
mų.
Motyvai lietuviški.
uždirbti po 3*—5 dol. ^as dieną.
Pasibaigus perstatymui buvo
14 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
dar
pridėtos keturios lietuviško*
Oklahoma City, Okl.
Netoli
r I^atonia, O. Prasidės darbai
dainos
Petrausko chorui sukompo
Colbert, 14 ypatų, besigelbinčių čianyicščiose geležies dirbtuvėse.
nuotos.
Iš jų dvi dainas, publi
nuo tvano, pasislėpė ant vienos Šitose aplinkinėse likosi atidarytos
kai
reikalaujant,
atsėjo antrinti.
mažos salutės, bet užtvinę van ir naujos anglių kasyklos.
Iš
dainų
geriausiai
pasisekė daina
dens ir tą salutę užliejo, ant jos
“
Oi
tu
jieva
”
.
pasislėpę žmonės prigėrė.
Pittsburg, Pa. šitame distrik
Kostiumams šį tą galima užme
te dirba 32000 angliakasių, o nuo
sti:
jie ne buvo lietuviški, bet su
IR Iš TO BIZNIS.
1 d. berželio priėmė 8000 naujų
prantama, tokių ir gauti negali
Importe, Ind. Ant farmos už- darbininkų.
ma.
mušėjos Gunness 29 d. gegužio at
Publikos prisirinko pusėtinai,
sibuvo išpardavimas palaikų. Su
f Ihmtington, W. Va. Kasyšiuom
kartu' daugiau buvo jau
sirinko keli tūkstančiai žmonių. klose Vakarinės Verginijo* 2000
svetimtaučių:
buvo jau vokiečių,
Kaip koki daiktai nupirkti už de angliakasių gavo darbą.
Kasy
amerikonų
ir
prancūzų.
Juos la
šimtį kartų daugiau negu jie ver klos Thucker ir Matewan stovėjo
bai
interesuoja
lietuviškų
dainų
nuo penkių mėnesių.
ti. Už šunį užmokėjo 107 dol.
meliodijos.

tokių “egzempliorių”, musų busi“piliečių”, nors Ir yra, bet
man nedaug težinoma, — ir tie
visi atsiskyrėliai “egzemplioriai”
kiek man žinoma, rekrutuojasi
vien iš atskirų (ne visų) studenčių
moteriškių.

IŠ AMERIKOS.

LIETUVIAI AMERIKOJ

IŠ DARBO LAUKO.

. APVIRTO VALTIS.
f Beech Bottom, W. Va. Čia
Philadelphia, Pa. Netoli Re- bus parengtos didelės stiklo dirbverton, ant Pensanken Creek ap tu vės. Bus jose 50 pečių.
virto valtis ir joje buvusi čiela
Eidletnano šeimyna, susidedanti
f East Pittsburg, Pa. Westinghouse Co. pagarsino, jog ga
iš keturių ypatų, prigėrė.
li neturinti darbo darbininkai atei
IR VĖL TORNADO.
ti, o gaus darbą, žinoma, pirma
Wichita, Kans. 28 d., gegužio kompanijos dirbtuvėse dirbę.
šitose aplinkinėse siautė tornado,
kuris daug nuostolių pridirbo.
So. Brownsville, Pa. Fricko
Minėtose aplinkinėse užmušė 10 Co. parengs šitose aplinkinėse 500
ypatų, o 12 sužeidė. Pražuvo ir naujų kokso pečių.
daug galvijų, vėtra ir ledai išnai
Oakdale, Pa. Camegie Coal
kino javus ant daugelio tukstančių akrų dirvos, Vetra išgriovė Co. pradėjo dirbti savo kasyklose.
Prie darbo patilpo 350 darbinin
daug farmų.
kų.
Topeka, Kans. 28 d. gegužio
f Chester, W. Va. Cianykščiošitose aplinkinėse siautė vėl smarkus tornado, kuris perėjo Kan- se geležies dirbtuvėse dirba, pilną
sas, Oklahomos štetus, pasiekė ir laiką.
Illinois. Laike jo siautimo pražu
Niagara FallŠ, N. Y. Darbai
vo kelios ypatos, o kelios dešimtys
eina čia su rišu silpnai. Darbi
yra sužeistų.
ninkai išvažinėj* kitur darbo jieNETIKĘ LIGONIŲ PRIŽIŪ škoti. Čia dabar tegul nieks ne
RĖTOJAI.
važiuoja iš kitur darbo j ieškoti,
Canton, O. Koroneris tirinėjo nes pribuvus darbininkas negali
nepaprastą mirtį Johno Adams darbo gauti.

I§ EAST ST. LOUIS, MO.
Darbai čia šiek tiek paderėjo,
bet eina dar ne per geriausiai. Roll
miltą pradėjo dirbti ir keletas lie
tuvių gavo gerą darbą.
17 d. gegužio buvo parengtos
prakalbos, parengė šv. Kazimie
ro Jaunuomenės draugystė. Kal
bėtojai aiškino.kaip darbininkai gali
pagerinti būvį, kaip girtuokliavi
mai kenkia darbininkams.
De
ki iamaci jos teipgi pusėtinai pasi
sekė. Dainavo ir choras. Gaila
vien, kad jis atkartoja vis tas pa
čias dainas; publika norėtų išgir
sti ir ką nors naujo.
28 d. berželio J. L. P. Kliubas
(ar Jaunų Lietuvių Pasilinksmi
nimo Kliubas? Vardus reikia pil
nai paduoti. Sutrumpinti vardai
S. L. A. ar L. S. S. A. Amerikoj
visų priimti ir žinomi, jiems gali
užtekti pirmutinių vardo raidžių,
bet jų niekaip negali pakakti kiek
vienai mažai už jos buveinės vie
tos žinomai draugystei.
Red.)
rengia teipgi prakalbas ir paroJurginas.
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Kas sekė su atida veiklumų sime idiotus? Taigi draugės
Jetuvių Chicagoje laike perei moteris ir merginos! laikas ir
Amerikos laikraščiuose išskai
tų metų, ir tėmijo bruzdėjimų mums grėbtis darbo, jieškoti ap
čiau
polemikų polemikas apie M.
šių metų, tam viltis ramina šir švietimo atsakančiuose raštuose,
Mėginkime ir Petraucko ypatų. !
dį ir duoda naujas jiegas dirbti. susirinkimuose.
— Petrauskas musų, jis sočij a
“Aušros” draugystės nariai tai męs veikt šį bei tų, nes\ir męs
jjerių geriausi lietuviai ir lietu leistos atlikt savo užduotį.' Męs listas! — šaukia •ocijallstas. .
— Nebebuvę! Petrauskas buvo
vaitės. Juose yra viltis musų privalome vesti givenimų teip,
ir
yra tautininkas I
rėkia tautelentuotos jaunuomenės. "Auš kad jis butų pilnas ramumo,
ra” yra ramsčiu mokslo, ne poli meilės, teisybės, užsiganėdinimo; tietis..
— Ne, męs Petrausko niekam
tiškos agitacijos, ne garbini kad męs papuoštume pasaulį o
mo svajonių, bet gryno mokslo, ne papiktintume, ne teip kaip neduosime!
— Tai vagystė, negirdėta va
ant kurio remiasi atgijimas mu daugelis musų moterų gyvena.
sų tautos ir musų pačių laimė. Labai daug yra moterų, kurios gystė — žmogų pavogti!* Karaul!
Ir ponai polemistai karščiuojasi,
Nariai “Aušros" drės. kaipo jau blogais savo pasielgimais daro
žiūrėk
tik kuomet jie pradės ant
trus, su kiltais siekiais, gerai nu gėdų mums visoms ir žemina
ausius
skaldytis. Tiems ponams
mano,' kad geriausias būdas per- musų visų vardų. Nors kiekvie
reikėtų
paimti
po
gerų
tikrinimo karštuolių, tai duoti nas privalo atsakyt už savę,
chininoa
dožų,
tas
labai
sveika,
jiems paragauti jų pačių darbo vienok pas vyrus yra teip: jei
vaisių. Todėl jie laukia, kada gu jie užtėmija vienų blogai pa karštį sumažina, tuomet rasi jie
tvarkos vedėjai liausis patys rė sielgiant, tai visas prie to pri kitokiomis akimis imtų žiūrėti ir
kavę. Kada savę vadinanti va lygina. Tų matant iv girdint, į Petrauskų ir abelnai į dailų.
Petrauskas yra dailininkas dais supras, kad jie turi reika skaudu kentėt dorai ir protau
kompozitorius
ir dainininkas, taigi
jančiai moterci. Taigi brangios
lų su sau lygiais.
į
jį
ir
reikėtų
žiūrėti
kaipo į kom
Aš galiu pasidžiaugti iš kan draugės, stcngkimės pamest blo
pozitorių
ir
dainininkų,
reikėtų
trybės ir gerų norų pirmos kuo gus įpratimus, mėginkime apsi
perkratyti
jo
kompozicijas
ir dai
pos narių. Komitetų raštininkai šviesti Skaitykim geras knygas
navimų.
Bet
kur
tau,
kaip
tik iš
išduos rokundas ir
atskaitas ir laikraščius, kalbinkim prie to
kito
galo
pradedama
—
Petraus

“Aušros” veiklumo; kada geri savo drauges, mokykimės rašyti,
kas
šioks,
Perauskas
toks!
darbai pagarsės vietoje riksmų, mokykimės lietuviškų kalbų su
Ponai! kokį ryšį turi Petrausko
kada pasirodys pildymas noro prasti; tame rasime gerų užsiė
didumos narių, o ne užmačios mimų ir pačios stebėsimės, kiek nosis ir batai su daila?
Bet kritikuojant dailų, nuro
rėksnių, tuomet
ir nuošalus išmokom. Taigi, draugės Chidant
jos geras ir blogas puses, nu
draugai a^eis į susirinkimus.
cagietės! lankykite susirinkimus
rodant
jos ydas ir ypatybes, rei
AUSREČIAI ATEIKITE
Nauji I kuopos išrinkti vir- moterų draugystės “Apšvietos”,
kia
pačiam
susipažinti su daila,
SUEIGON!
nes ant kiekvieno susirinkimo vie
šininkai yra:
reikia
jų
pastudijuoti,
tokių kriti
Manydamas, kad tykus triū
Pirmsėdis — Dr. A. Rutkaus na iš draugių parengia, perskai
kų
ne
taip
lengva
rašyti
; o ‘Cpasas daugiau vertas negu garsus kas. Protokolų raštininkas — J. to kokį “referatų" iš jų galima
tų
kritikuoti....
pasiimi
popirrj,
žodžiai, aš ketinau kuomažiau- Sutkus. Iždo raštininkas — J. daug pasimokyt
rašalų,
plunksnų
ir
prasideda
gie
siai rašinėti apie pirmų kuopų F. Juozapaitis.
Iždininkas —
Jau keletą kartų buvo garsinta
smė....
Tokių
kritikų
labai
leng

“Aušros” dr-stės; bet man likus Damijonaitienė.
laikraščiuose apie susivažiavimų
tvarkos vedėju, daugelis tikėjo
Antanas Rutkauskas M. D. lietuvių moterų Broklyne su vai išpliekti, čia visai nereikia josi išgirsti kų nors triukšmingo. "Aušros pirmos kuopos tvarka- mieriu sutvert moterų sanjungų kios nuovokos, nercikia judinti
Vieton to, ko sanariai tikėjosi, aš
(Užmanymas B rok lyno Lietu- smegenimis!
— Petrauskas išgama, parsidaesmi tik kuopos tarnu ir meldžiu
vaičių Dr. Apšvietos) ; taigi į tų
vėlis,
gešeftmachcris ? — šaukia
didumos narių duoti man šį tų “AUŠROS” SUSIRINKIMAS. susivažiavimų reikia siųsti iš mosocijalistai.
veikti.
Berželio 7 d., 3’zj valandų po terų draugysčių delegates.
Stipriai!
.Neseniai išgirdau išmetinėjimų pietų privalo įvykti mėnesinis, c Chicagietės nenori atsilikti,
Žinoma,
gešeftmacheris, rengia
vieno labai gero draugo, jog aš drauge ir pusmetinis, i-sios kuo dienų Gegužio Chicagos m. dr.
muose
vakaruose
jis nedainuoja
nieko
nedarau
įvykdinimui pos “Aušros’ draugovės susirinki "Apšvieta buvo parengusi pasi
marseliečių
ir
inlernacijonalų
I....
skaitlingesnių susirinkimų.:
mas. Kadangi bėgyje laike nuo linksminimo vakarų, nuo kurio
Ir
socijalistai
labai
dantį
ant
to
dėl aš rašau šitų straipsnį.
Naujų Metų įvyko tiktai du susi pelnas buvo skiriamas siunti griežia!
Man pačiam būnant" nauju na- rinkimu musų kuopos, tai, žino mui delegatės. Ant minėto va
Aš ir gi esu socijaldemokratas,
riu vietinės kuopos, da man ne mas dalykas, užsivilko daug rei karo susirinko gražus būrelis
bet
atvirai prisiftazinMU, kad man
teko išklausyti visų apšmeižimų, kalų, kurie reikia būtinai ir be svečių, kurie prijautė tam sveršimtų
kartų daugiau tinka “Fau
koki savo laike skrajojo kaip tolymesnio atidėliojimo apsvarstyti biam reikalui ir gražiai pasi
sto” arba "Pajacų" arijos, negu
šmėklos prieš “Aušros ” Dr-stę. ir aprūpinti. ' Visos trįs dešimtį s linksminę prie muzikos ir lie
marselietės
ir intemacijonalai.
Tujų apšmeižimų, kiek girdėjau, su viršum narių maloniai teiksis tuviškų šokių, išsiskirstė be vaidų.
—
Ke....
ke.... ke.... so
yra ilgoka litanija; aš jos neat- nepraleisti to susirinkimo* nes ben Draugystė, visiems atsilankucijaldemokratas I T Jks jau tu so
kartosiu.
drovės labas ir garbė narių reika siems ištaria širdingų ačiū. 3 d.
prieža lauja, kad užvilkti reikalai butų Gegužio atsibuvo minėtos drau cijaldemokratas, jei tau "Faust"
Prisižiūrėjus arčiau
labiau tinka už marselietę! — nu
stims ‘Aušros’ skurdo, sutinkame aprūpinti kuoveikiausiai. Reikia, gystės susirinkimas, ant kurio
sišypsos kritikas socijalistas, išgir
visupinnu ‘psychologiškų prie pagalios, sutvarkinti knygynas, tapo išrinkta delegatė M. Dami
dęs mano prisi|>azinimų.
žastį.
priimti atskaitų šiųmetinių prelck- jonaitienė. Draugė M. HorodecJuokis.
Antroji priežastis—ptr menka cijų, rengti prelekcijos ateinančiai kaitė skaitė referatų “Apie kul
Tik meldžiamasis įsigilink la
ypatiška nauda jos sąnariams. žiemai, pamatyti patiems kaip toli tūrų moterų praėjusiuose laikuo
biau į muzikų, perimk jos dvasių,
Trečioji priežastis — tai stoka nužengta prie draugovės tikslo bė se”. Žodžiai jos galėjo pajudinti
žiūrėk į dailų ne per partijos aki
draugiškumo bei mandagumo gyje praėjusio pusmečio, reikia mųstis musų moterų. Sekančia
nius, bet kaipo dailininkas, kuris
terp pačių sąnarių.
sužinoti, kame draugovės finansi me susirinkime skaitys referatų gali atjausti savo siela dailos
skurde nė jiega ir kas reikia daryti to- draugė M. Seškienė. Tema: “Kų
Ketvirta
priežastis
prasmę, tuomet bus galima rim
“Aušros draugystės — stoka terp liaus, kad musų reikalai butų ap gali sulaukti žmonijos moteris”?
čiau
pasiginčyti....
sąnarių apšviestbsnių su tautiškais rūpinami guviaus ir neužmetami.
sanarės ir nesanarės
Juk ir musų kunigai užpyko
jausmais
Todėlei, malonus bendrai, teiksitės teiksitės kuo skaitlingiausiai su ant lietuvių dailininkų, kodėl jie
Atitaisymui psychologiškos blė susirinkti kuoskaitlingiausiai, atsi atrinkti, neš bus apk a Įlieta daug
antroje lietuvių dailos paro<loje
dies reikalingas laikas ir tinka- veždami naujai norinčiųjų prisira- svarbių reikalų. Malonėsit vi-‘
neišstatė nė vieno šventojo pa
mos aplinkybės bei išaukle- šydinti prie kuopos, pažymėtų va sos paduoti kokius nors įneši
veikslo, pyksta, kodėl dailininkai
Grei- landų į Felow Ship butų,- šalyje mus tai sumanytai moterų sanjimas naujos gentkartės.
netepa vien kokių ten ši^mtų
čiau
Lietuviai dings ameri- Halsted St., prie 3jrd Pl.x
jungai. Da kartų širdingai kvie Pranciškų ar Pdipų, p\k*ta ir vie
čiame atsilankyti visas Chicagos
kani'zmo bangose, negu pataisys
Kuopos sekretorius
nu užsimojimu nušluoja nuo že
savo psychologiškas silpnybes.
moteris ir merginas ant šio suJ. Sutkus.
mės kamuolio lietuvius dailinins trinkimo, kuris atsibus 7 diena
Iš kuopos gyvenimo, išskikus.
birželio pirmų Valandų po pie
riant kelių ypatų, nariai neaptuMęs dailininkų neturime’ —
tų, svetanėj 869-33™! Place. Pri- sako kunigai,
rėjo nė jokios naudos. Jeigu
NUO MOTERŲ DRAUGY
nariai malonės visi susirinkti ir
šakinė svetainė. V ardan Mote
Ar geras dailos supratimas!
STES “APŠVIETOS”
paskirstys mums darbų, mes tarry Draugystės "Apšvietos
Davatkos savo giesmę gieda, so
Daug buvo rašyta laikraščiuonausim draugystei su pasišven
K. Katkevičienė.
cijalistai savo.
timu. Liepti ir visais valdyti se apie Chicagos lietuvių moteMarselietės, intemacijonalai.....
niekas nemislina. Todėl ir na rų draugystę "Apšvieta”. Butos dainos turi labai didelę svar
rių ypatiška nauda atsiras, jeigu vo nuolatai kviečiamos moterys
bų, bet tik žinomuose atsitikimuo
MOTERŲ ATIDAI.
jie teiksis susirinkti dideliame ir merginos rašytis į minėtų
“Lietuvių
Moterų
Apšvietos se, atsakančiame laike. Kuomet
skaitliuje, kad mes galėtume iš draugystę, visoms drauge dirbt
darbininkų armija, nešinų raudo
girsti kų nariai laiko naudingu. suvienytoms spėkoms; bet gali Draugystė” užmanė surengti mo nas vėliavas, išeina ant gatvės,
Žinant jų norų, mes stengsimės ma pasakyti, kad visi atsišauki terų susivažiavimų Brooklyne, N. tuomet turi skambėti vien tik tos
išpaskutinos jiems įtikti. Dabar mai pasiliko tušti, kadangi skait Y. apsvarstymui svarbiausių klau dainos. Ir kokį milžiniškų įspudį
didesnės dalies sąnarių admini lius sąnarių mažai pasidino, o simų moterų padėjime, o ypač tuomet jos daro! Kaip jų persimoterų Amerikoje,
stracijos rankos surištos, kac juk, rodos Chicagoj yra gana tarpe lietuvių
posėdžiai prasidės gųsta tie, kurie dėvi šilkų r u bu s,
Susivažiavimo
kų ir veiktume, tai tik
ma didelis skaitlius lietuvaičių. Ka
pėtnyčioje, 12 d. birželio, vakare kurie puošiasi auksu, kokių karštų
žumos sąnarių vardu. Męs pri da gi męs, moterys, pradėsime
7 vai., Tautiško Namo salėje, liepsnotų ugnį sukuria tuomet širvalome sutvarkyti musų kuopų rupinties savo reikalais ir gero
Grand st. 101-103 ir tęsis dvi die- dįse tų, “kas auksa žemėj kasa, iš
teip, kad ji butų mums visiems ve? Tuom tarpu vienok męs at
kasa anglis!” Tuomet tos dai
silikusios ir nuvargintos ant ni — iki nedėlios vakarui.
naudinga.
nos
galingos!
Kviečiamos visos moterįs, kuKas link trečiosios priežasties dvasios, darbininkių tokių ku
Bet
kaip jos pasidairo nuobo
rioms rupi jų padėjimas ir ku“Aušros” skurdo beje stokos rios mus vestų geru keliu, kudžios,
nieko
nereiškiartčios, kuo
rios prijaučia dabartiniam mote
apšviestunų su tautiškais jaus riuomi eidamos, galėtume iš
met
jas
girdi
ant1 kiekvieno žing
rų proletarių judėjimui.
Jei iš
mais bei draugiškumu, aš kalti vengt visų nelaimių męs neturi
snio,
kiekvienoje
valandoje: krik
kitur
atvažiavusios
delega
nu pačius narius i-mos kuopos. me. Taigi draugės mėginkime
štynose, vestuvėse, vakaruose, prie
tės neturėtų kur sustoti — tai
Jeigu mes pasielgsime susirinki pačios būti darbininkėms, nes
alaus stiklo, prie pusračių, pietų
tesikreipia į “Vienybės Lietuvnin
muose kaipo prakilnus draugai, jeigu sėdėsime rankas susidėjuir vakarienės I Tuomet jos nieko
kų” redakcijų (Grand st. 120remianti augštų siekį, tad len sios, nemėginsime nieko dirbt
124), o tenai tam tikras komite nebesako, tuomet esti šaltos kaip
gva bus skaitlių narių keliario- tai nieko ir nenuveiksime. Mar
tas suteiks joms reikalingas žinias. ledas! Ne, tų dainų negalima
pai padauginti. Aš kelis kar tome, kad tauta, ir dabartinis su
dėvėti, kaip batųjjas' reikia gerb
Susivažiavimo programas yra
tus girdėjau žodžius greitai kal rėdymas reikalauja nuo mus:
ti, jei nenorima jų ant apjuokos
šitoks: 12 birželio, 7 vai. vakare,
bančių, kad “Aušra” ne reika proto tobulumo ir geresnių nuo
paversti
!
viešame susirinkime draugas J. O.
lauja daugelio narių, jeigu jie monių. Musų pareiga tų viskų
Jau
vienų
lietuvių dainų ap-'
Sirvydas skaitys referatų apie mo
butų kitoniškų pažiūrų negu atsiekt, o "tų viskų atsiekusios,
verktinas
likimas
sutiko — tai
terų klausimų; 13 birželio nuo ry
galėsim apdovanot augštesniu
greitai kalbantiejie.
Lituvos
hymnų
“
Lietuva,
tėvynė
to iki 7 vai. vakaro susivažiavimo
Jau mums apsigraibius aplink protu gimdomus kūdikius, mo
posėdžiai, o vakare, 8 vai. bus musų”.
s^vę, supratus padėjimų ir aplin kėsim juos užaugyt gerais sąna vaidinta "Vaito piršlystė” ir “Trįs
Kur to hymno nedainuoja? va
kybes, nors labai palengva, riais žmonijos. Viskas yra musų
mylimos”; 14 birželio, nedėlioj,— karuose, krikštynose, vestuvėse,
trukdomi ant kiekvieno žingsnio rankose ir nuo mus priguli gerovė posėdžiai iki 7 vai. vakaro, — va prie pusryčių, pietų ir vakarie
bet rangomėsi iš to praamžino žmonijos. Kol męs teip sėdė kare nuo 8 viešas susirinkimas ir nės ....
raisto prie vaisingesnių dirvom sime rankas sudėjusios kaip iki prakalbos.
Dainuoja iš sykio be pertraukos
nų. Tokiame dirvone jau mums šiol, kų gelbės mums vyrų dar
Komitetas.
po kelis kartus.
bus bepigu darbuotiesi. Męs mel bai ant tautiškos ir apšvietimo
P. S. Kiti laikraščiai malonės
Išpradžių hymnų gerbė, atsisto
džiame, leiskite mums aiškiai dir-* dirvos? Kų gelbės riksmai, strei- persjjaudinti šį pranešimų.
davo giedant jį, bet jis įkirėjo,
vonuose triustis. Mums spia- kai, žudymai visokių skriaudė
paėdė širdį ir dabar karščiausias
jų, jeigu męs, moterys, auklė-

I§ WATERBURY, CONN.
Simano Daukanto ,Teatr. Giedorių draugystė, 24 d. gegužio pa
rengė koncertų.
_ Pirmiausia vietinis choras pa
dainavo "Darbo giesmę", “Kur
namas , mus" ir kitas. Tūlos dai
nos pusėtinai pasisekė, bet visgi
užganėdinimui publikos daug da
truko. Nors choras prasi’av nęs
ir jau sugaudo balsus, bet dailos
(kų tas tori reikšti? Red.) jų
nematyti nė trupučio.
‘ V. Bagdonavičius sugrajijo solo
ant kliamėto; gerai jam pasisekė,
publika užsiganėdino.
Geyai atliko savo užduotį A.
NaiAis. Jis dekliamavo monoliogų "Ponaitis".
Prisevičiųtė ir Pruselaitis pa
dainavo duetų -"Mergytėlė-", kuria
gana gerai pasisekė.
V. Bagdanavičius pagriežė ant
smuiko "Nemuno vilnys", kas
taipgi publikai patiko.
Jaunos mergaitės. Marė ir
nevve * Rainiutės paskambino» ant
piano. ’ Visi gėrėjosi skambinimu
neminėtų mergaičių. Buvo ir daugiaus kas veikta; bet teip silpnai
atlikta, kad ne verta nė rašyti.
' Klausytojas.

Mažas Feljetonas.

patrijotas, išgirdęs “Lietuva
vyne musy”, užsikiša ausis, sėdi
ir tik šypsosi.
Liūdnas hymno likimas I
Kitaip ir negalėjo būti; perdaug jį dėvėjo ir negerbė.
Kritikai.... oi I tie musu kritikai I
Skaityk kritikų apie musy rašytojy veikalus.
— Parašyta gerai.
— Parašyta blogai.
— Kalba gryna, gera.
— Kalba netikusi.
< — Verta kiekvienam perskaityti.
Ir daugiau nieko.
Skaityk kritikų apie teatrų, apie
artistų lošimų.
■ •
— Ix>šė gerai.
. — Lošė blogai.
—- Publikos buvo daug.
Publikos buvo mažai.
—- Publika buvo neužganėdinta.
— Publika trukšmingai plojo.
Susiranda dar gudresnių kriti
kų, kurie sako:
— Lošė taip sau, vidutiniškai.
Nuo tokio pasakymo ir gudriau
sias Saliamonas išsižiotų ir sušuk
tų:
— Turbut pasiuto kritikas! —
Vidutiniškai lošė, — nieko, o
nieko nesuprantu, kas tai yra vitiniškai lošti. Ponas kritike, ar
negalėtum man išaiškyti, kaip artistai vidutiniškai, taip sau lošia?
Tokia musy kritikų kritika!
Jie giliau į dalykų nenori pažiū
rėti !
Kuomet aš* paimu skaityti re
cenzijas apie musy teatrų, peržiū
riu pirmųjų eilutę ir jau iš ank
sto žinau, kų kritikas kalbės. O
gi ne kitkų, kaip mano augščiau
privestus žodžius: blogai, gerai,
vidutiniškai..
Ir visi jie, tartum susitarė, Vi
suomet kalba tais pačiais žodžiais,
Kuomet aš skaitau musy kritiky tvarinius, man prisimena tulas kaimietis seneiis>Jcuris įkaušęs,
imdavo kalbėti vokiškai. Jis pradėdavo:
— Sprcnkcd par plukt....
Ir varydavo toliau, kalbėdavo
ilgai,, o klausytojai ir jis pats, ži
noma, nieko "par plukt" nesu
prasdavo, nės kalbėtojas toje kal
boje nė vieno žodžio nežinojo, o
rasi ir niekuomet negirdėjo. Bet
visi gana' prisijuokdavo iš tokios
kalbos, neatsilikdavo ir kalbėtojas
— klegėdavo. Jis būdavo bent at
viras, pats juokdavos iš savo kvai
lybės, bet musy kritikai, kurių kri
tika labai panaši į “špreken par
plukt" turr labai rimtus veidus,
rašydami savo kritikas; mano,
kad jie prieš tėvynę ar socijalizmų labai užsitarnauja.
Kaipgi! laikraštyjų raštais šel
pia I
K. Janonis.

KĄ VEIKIA MOTEKYS
VOKIETIJOJE?
Parašė 1 lenry Berger, Vertė
A. K. Rutkauskas
April,
(\\il>hires
Magazine,
1908, 200 \Villiam St., N.Y.)
Tarptautiškas moterų judėji
mas stengiasi įvezdinti lygias
tiesas abiejoms lytims. Tas yra
pasistengimu įgyti ne vien vy
riškas tiesas, bet žmoniškas.
Draugija negali sveikai tobulin
tis, jei viena lytis nustelbta naudai
antros, — kol ypatoms, mote
rims ar vyrams neduodamos vie
nokios progos kūniškai ir pro
tiškai išsivystyti. Lygybė tie
sų remiasi ant lygybės veikimo
gyvenime.
Atsigimime veislės
moteris ne mažiau svarbi už vy
rų. Juo aiškesnis laiptas kūniš
ko ir protiško tobulumo, juo
aiškesnė išveizda veido ir ypa
tos atsižymėjimas ne vieno, bet
abiejų gimdytojų, juo prakilnes
nis ir tobulesnis bus anų vaisius.
Didelę įtekmę turi motina ant
kūdikio prieš jo užgimimų, ir
vėliaus ant augančių vaikų: jei
gu moteris negaus lygaus mok
slo kaip vyraų ir lygybės visa
me kame, žmonija skaudžiai nu
kentės už tų klaidų.
Moteris Vokietijoje buvo prigulminga ji vien pataikavo. Iš
skiriant silpnus apsireiškimus
geidavimų lygybės nuo seniau,
tik nuo 15-20 metų moterų išsiliuosavimo bruzdėjimas teip
išsikerojo po visų šalį, kad šią
dien stojosi tautiškų judėjimų.
Vokietijos moterų draugystės
susideda iš didžiausios dalies, iš
vidutiniškos bei augštesnėsės
liuomų. Įtekmingiausioji seniau
sioji ir tvirčiausioji moterų organizacijaVokietijoje yra—‘Bund
Deutscher Frauenvereiųe”, kaipo
vokiškoji šaka moterų tarptautiškos organizacijos, susitvarkiusi
1894 m., u metus po tarptautiško

moterų kongreso įvykusio Chicagoje). Šita draugystė yra at
žala “Allgemeiner
Deutscher
Frauenverein’e”, susitvarkiusios
1856 m. Valdyba “Bund’o” yra
Berlin’e, su kuopoms kuone kiek
viename Vokietijos didesniame
mieste.
Tarp savo narių turi specijalistus draugijiškuose, tiesdariškuose, medžiagiškuose ir moterų
darbo reikaluose; bet kaipo or
ganizacijų, ji stengiasi bepusiškai rūpint iesi visais svarbiais
moterų reikalais. Dabar prigu
li prie Bundo suviršuom 200
draugysčių su skaithum narių
suviršum 100,000.
Rybas
veiklumo
“Bund’o
Deutscher Frauenvereine”, gali
ma padalinti į 4 skyrius:
Apšvietimo, ar mokslo;
2) Samdininkystės, amatų ir
profesijos;
3) Draugiškų institucijų;

dalies, dėl pavydo ir priešginystės vyriškių lenktinlnkų, mote
rys dar nepriimamos į valstija
nes dailos akademijas,
Gilial
moksliškuose dalykuose ir moksluose jos
gali eiti lenktyn
su vyrais, ir abelnai imant,
dar
moterys
neatstatomos
nė
nuo
vieno
iš
svarbesniųjų
mokslų,
išskiriant
teisdarystų. Ar moteriškė galės
pasekmingai lenktyniauti su vy
rais, iškęsti visuomenės priešta
ravimus.'
Tas turi būti svar
stomas pagal ypatiškų vertę.
Sekdamos senoviškų paprati
mų, turtingos šeimynos samdo
tiktai merginas ir moteris namų
tarnaites ir kol tiktai ant mer
ginų atsidėdama tuose užsiėmi
muose, abelna gerovė priverčia
išlavinti tarnaites, kad anos bur
tų atsakančios, švarios ir gud
rios vieton paikšių ir netikusių.
Atsiekimui to tikslo skaitlingos
mokyklos likosi parengtos išla
vinimui merginų virime ir pri
derančiame namų sutvarkyme,
ect. Mokinimas jose ne bran
gus, jas skaitlingai lanko mer- .
gaitės iš vidutinio draugijos luo
mo ir iš darbininkų. Pirmuti
nės mokinasi pačios sau: varg
šės, išmokusios, didesnę algų
gauna. Sutvėrimas draugysčių
namų-tarnaičių bei samdininkių
viešbučiuose patarnaujančių sve
čiams valgant įvyko per triūsų
vidutinio luomio moterų.
"Bund’o D. F.” moterų vei
klumas labai apribuotas ištyri
muose sveikatai kenkiančių sanlygų dirbtuvėse ir krautuvėse,
teipgi darbininkų dirbančiu namieje ir tiktai pabaigtų darbų
nešančių darbdaviui. Vos ke
li metai atgal moteris pirmų kar
tų pripažino atsakančioms būti
“inspektoriais” dirbtuvėse.
“Bund’as D. F.” stengiasi įgy
ti ir visose draugijiškose įstitucijose
moterims ne mažiau
vietų negu vyrai, kaip ana:
prižiūrėjime
neturtėlių,
globime
našlaičių
ir
mergvaikių, inspekcijoje kaliniy-motęrių ect.; pirmiau šitos vietos
bvuo vien vyrų užimamos. Pro
gresas įvyko veik visuose mies
tuose.
Klausimas paleistuvystės ir
besiplatinimas lytiškų ligų teip
užima gerovę motery, jog ypatinga
draugystė
sulikosi
tverta,
kurios
yrat
siekiu
supažindinti visuomenę su sto*
viu tų nelemtų prietikių, o per
įtekmę ant visuomenės bei ties
darystės sutvarkyti tų piktų.

Kas link apšvietimo ir mokslo,
svarbiausiu lakomas prirengimas
motery
tapti tobuloms moti
noms, apsukrioms, gabioms ir
išmintingoms uktvėrėms; beveik
visuose miestuose proga duoda
ma mokyntis šituose abiejuose
skyriuose svarbių moteries pa
reigų. Ištikro, nuostabi nežinia
motery apie priderantį auklėji
mų vaiky, gaminimų valgiy ir
užlaikymų sveikatai reikalingo
švarumo. Tas verste privertė
įvesti viešus pamokinimus ir
įtaisyti išlavinimo mokyklas, ku
riose moteris gali įgyti pride
rantį apšvietimų ir pamokinimų.
Su didele atyda prižiūrimas mo
kinimas mažy ir paugliy vaikų
pradinėse mokyklose. Kas link
mokinimo mergaičių, tai pir
miausiai reikia joms duoti ly
gių su vaikiukais progų mokytiesi. Tame nariai Bund'o vie
nokios nuomonės, nors kaip ku
rios ypatos turi prieštaraujan
čias pažiūras apie tai, kokiu bū
du toje lygybė apšvietime turės
įvykti Wuertemberge, Badene
ir keliose kitose Vokietijos val
stijose nuo kelių metų wjgšte&nėsės mokyklos likosi atidarytos
abiejoms lytims. Susitvėrė keliuo
se miestuose draugystės, kurių
siekiu yra skyrium uždėti gimna
zijas vienoms mergaitėms su
klasiškoms
kalboms.
Mieste
Carlsruhe, Badene, yra Valstijos
Mergaičių Gimnazija, teip-gi yra
ypatiškai užlaikomos tokios pat
mokyklos mergaitėms Berlin’e.
Muenchen’e, Stuttgart’e, Kara
liaučiuje ir kitur. Šitos mergai
čių mokyklos ne teip geros kaip
Pats bruzdėjimas moterų su
mokyklos paskirtos abiejoms ly
kasi
apie jų legališkų stovį. Šita
tims ir josios brangesnės jas
me
skyriuje
jų bruzdėjimo įvyko
lankančioms, net vis gi daug ge
atkakliausi
pasistengimai. Kol
resnės už senoviškas “Hohere
visųtino
balsavimo
neleidžia vy
Tochterschulen”, nes gimnazijo
rams
teip
svarbiose
valstijose
se netik kad daugiau išmoksta,
kaip
Saksonija
ir
Prusai,
tol ma
bet pabaigusios gimnazijų gali
ža
viltis
ir
moterims.
Taigi
mo
įstoti į tuos universitetus, kurie
terys
nemažai
prisideda
kovon
priima moteris. Išgavimas tie
sos mergatėms lankyti universi už lygybę tiesų vyrams. Daug
tetus yra tai pasekmė ilgo ir laiko dar praslinks kol kas nors
aitraus bruzdėjimo; ir siųdien vi žymesnio įvyks šitame skyriuje
si Vokietijos universitetai, išski moterų judėjimo nepaisant ne
riant Prūsų universitetus, priima siliaujančio judėjimo praplatinti
moteris ant lygių tiesy su vy- apšvietimų. Tuom tarpu vis-gi
rais. Negana minėtų moky’klų, daug visokių palengvinimų įvykvis didinasi įvairiausios institu dinama legališkuose moterų rei
cijos, kuriose merginoms ir jau kaluose: kas link tiesų mote
noms moterims duodama proga ries ištekėjus už vyro; tiesos
.mokintis gražiųdarbiy, naminių našlės auklėti savus vaikus (lei
darbelių, virimo, siuvimo ir tt. sta 1900 m.); tiesos ne legalipabaiU*1110tų motinų ant savų vaikų;
teip, kad dabar mergina,
i
gusi gimnazijų, pirm įstojimo f| lobos ir apsaugojimo darbinin
universitetų, gali pasinaudoti iš kų. Nors ilgų metų ginčiai, —
nuodugnaus mokinimo įvairiose ar ištekėjusioms moterims leisti,
paskirtose motery tobulinimui ar ne, mokinti viešose mokyklo
likosi
užbaigti
pergalė
įstaigose, Suprantama, kad vi- se,
moterų,
vienok
iki
šiol
tos
perg«^
sos šitos pa lai mos krinta kaip
spindinti rasa ant pasiturinčio lės vaisiai, labai menki.
Svarbiauriais Bund’o laikra
luomo. Aplinkybių ir auklėjimo
dėlei, neturtingos merginos, ne ščiais yra:
Centralblatt (dvisavaitinis),
turi noro nė pasišventimo mok
rėdomas Marės Stritt, Dres
slui. O iš antros pusės, netenka
den
’e;
.
kantrybės ir jiegy dvigubai dirb
Neue
Bahnen
(mėnesinis),
2)
ti =-■ ant duonos Ir mokintis!
rėdomas''
moteries
Krukenr
O jaunystė labai viliugingai sva
berg,
Kreuznach
’
e;
jojanti ir vienkart maloni. Nu
3) Die Frau (mėnesinis), rė
mesti jos saldybes šalin, ar ap
domas Helenos Lange, Ber
mainyti ant rūstaus mokslo akylin’e;
vaizdoje besilinksminančio jau
4) Die Fauenbewegung (dvinimo ir draugų yra tai žiaurus
sanvaitinis), rėdomas Minreikalavimas I
nos
Cauer;
Yra jau daug motery baigusių
Die
Zeitschrift
fuer Frauen5)
mokslus medicinos, biologijos,
stimmrecht, rėdomas Drės
chemijos, ekonomijos ir šituose
Anitos Augspurg, (priedas
moksluose jos užima vietas mo
prie Nr. 4);
kintojų. Nors moterys baigu
6) Die Frauenrundschau, (dvį
sios kliasiškajų gimnazijų gali
sanvaitinis), literatiškas. I
lankyti tiesdarystės skyrių uni
Pirmininkė “Bund’o D. F.
versitetuose, bet sulyg šiol d.ąr
yra
M. Stritt iš Dresden’o; ki
valdžia neleido moterims užsi
tos
geriau
žinomos narės vai-,
imti teisdarystės profesija.
dybos komiteto yra: Alicija S/
m
Atskiros dailos mokyklos liko
lomon ir mergina Ona Paperi® įp
si atdarytos moterims Berlin’e,
Muenchen’e, Dresden’e ir kituo abi iš Berlin’o; Moteris Marijo
se miestuose, nes iš didžiausios na Weber iš Heidelberg’o; ir

_

?
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Kidalnhio.e. Vengti, Zabitį ū Įt turUo
|| Šveicarijoj pereitą sanvaitę
iš užtikrintų motinystę; pagerinti
ir skaitlingas parapijas, vos sian ir ten beuzsrtiko kaipo
siautė andros kurto daug nuosto
legališką ir draugijišką padėjimą
lių ir nelaimių pagimdė. MaterijMaenchen’o.
^Karahus Augustas III buvo bemislis, snūdūs tinginys.
Kiekviena draugystė prigulin suviliotų motinų ir jų kūdikių. jališkus nuostolius skaito milijo
ti prie Bund’o turi knygyną ir Su laiku kiti klausymai įsiveržė nais. Sniegas išnaikino vaisinius
r
Be medžionių, vedė gyvenimą apsileidusį. V lesuose reiKaskaityklą su sanvaitinėms pre- prišakin, ypač sutuoktuvės ir anų medžius soduose; teipgi vyno kal
ruose atsidavęs buvo saksiškiems ministrams: is pradžių
H
lekcijoms ir viešoms diskusi pagerinimas. Dėl gimusių nesu vas. Nuo kalnų nusiritusios snie
(1569—I795m.)
kunigaikščiui vokiškos viešpatystės Aleksandrui u
joms ; kituose miestuose turi pa tikimų susitvėrė savistovi drau go lavinos užbėrė nemažai kaimų.
skiui, o potarn Heinrikui Bruehl, kurs buvo karjeravycius
tarimo instituciją, kur dykai - su gystė to paties vardo “Mutter
siauramatis, o godus.
.... .
schutz Verein”, Muenchene.
R k
teikiami tiesdariški patarimai.
|| Peterburge atsibuvo slapti su
“
Lenkija
neturėjo
tame
laike
karės
vest*
1S au. P
Apmislinus daugybę moteries- Keliatą metų pasekmingai vei sirinkimai slaviškos sanjungos.
sės, tai-gi vedė karę namie, šlėktiškos šeimynos gink uokiant D-rei Helenai Stoecker ir
reikalų, bus aišku, kad prie cenSusirinkime dalyvavo ir lenkai,
tos savo tarpe makaravosi, o kunigija, persekiodama 1
trališkos valdybos “Bund’o D. kelioms kitoms raštininkėms, o durnos atstovas iš Varšuvos potarn į savo tikėjimą, o tokios ir tolygios bylos prieš jų
tatikius,
vaikėsi paskui juos lyg paskui laukinius žvėris po
F.” turi būti ir yvairios ypatin banga pamokinančių raštų ir Dmowski apreiškė, jog lenkai nuo teismą pašauktos, nesusilaukia tiesos (Pav. taip atsitiko
visą
šalį.
Jėzuitai, pergalėję nekatalikūs, spaudė mokslus
gos bendrovės. Gal iš jų svar moksliškų ginčų apie sutuoktu maskolių laukia gerovės ir išga 1730 m. Vilniuje su Andriu ir Jokubu Paškevyčiais Toloir
dailas;
visos
mokyklos ir spaustuvės perėjo tiesiog, o
biausia—tai Verein fuer Frauen- vių teises, pasklido po visą
nymo lenkams. Susirinkę delega konskiais, Stasiu Stejionavyčiu \ argalovskiu, Andriu
knygų
sankrovos
ir parodos dailų nors užuolankiu, į jų
Pritariant visuomenei
stimmrecht; susitvėrusia 1902 m. kietiją.
tai entuzijastiškai plojo Dmow- Juknevyčiu, Jonu Korsobuckiu, Jonu Lęčyčkiu, Gabrie
rankas.
Kaimiečius
šlėkta laikė gyvuliais, korius pagal
su valdyba Hamburge ir kuo darbams D-rės Helenos Stoe skio kalbai.
lių Kotoržynskiu, kurius ‘‘pasmerkė in poenas criminales
tikslą
galima
valdyti,
už
tai jų grinčios puolė į. vargą kas
poms daugelyje kitų miestų, cker ir jos šandarbininkėms, kuo
et confiscatįonis honorum ir tuojau pasiuntė sargybą į jų
syk
labiaus
ir
kassyk
labiaus
pustėjo jų armėnas. Augino
šita draugystė, po priežiūra D rėš pos šitos draugystės susitvėrė ir
|| Italijoj likosi suareštuotas 25 namus, o jie quaerendo in pedibus salutem pailgo į klioštodar
gyvulius
kaimo
žmonės,
bet
pirklyba, kuri tiktai apser
miestuose.
Organas metų Paul Nicolaus. Jis užtikri rių Bazilijonų, kur ir dabar turi delitescere, palikę savus
Anitos Augspurg ir Lydos Hey- kituose
gėjimu
turtų
gali
pasiremti,
puolė
ir laikėsi dar tiktai pa
mann
platina
supratimą “Mutterschutz Verein” yra vadi na, jog yra anarchistas ir atkako lobius et quidquid harum ėst, discretioni fatorum” — taip
kampiais,
arba
kaipo
privilegija
žydų
rankose, kurie darė
visokiais budais: viešais skaity namas “Die Nebe Generation”, iš Vokietijos Italijon nudėti kokį rašo Vilniaus kalvyniškiai Jablonskiui).
dideles
apgavystes
ir
tuomi
patim
prisidėjo
prie nupuoli
mais, per susirinkimus, per laik rėdomas D-rės Stoecker iš Ber- ten augštą Vokietijos urėdninką,
9. 1 ad musų supplika majestotui šviesiausios didybės
mo
žemesrtėsės
tautos
luomos.
Galiūnai
ganėdinos
savo
raščius j bet kol dar visuotinas lyn’o..
ar gal patį Vokietijos ciecorių, Rossijos paduoda tokius desideria: a) idant per interpozireikalams pirkiniais iš užrubežio, ypačiai iš Francuzijos par
Savistovioji draugystė “Mut jam per Italiją grįžtant nuo salos ciją pavogos Jos imperatoriškos didenybės laike pacifikavyrų balsavimas nepripažintas,
vežtais,
per ką Lenkija kasmet gaišino nemieruotus skarcijos lenkiškų reikalų užtvirtinti taptume laisvame laikyme
maža gali būti viltis moterims, terschutz Verein” Muenchene Korfu namon.
bus,
nes
jie, lygiai kaip ir anie, kurie gavosi į rankas žydų,
bet daug svarbaus darbo atlie- rūpinasi tuomlaikiniais nuotikiais
dievmaldystės pagal musų įmonius; b) idant namus Dievo
negrįžo
į
Lenkiją, kaipo nunuogintą nuo pramonės ir rank|| Korėjoj japoniškoji kariumė- varu per nedorus žmones nedegintų, ir suardytus butų
'ka atgaivinime moteryse supra ir artimiausiais reikalais, suteikia
darbystos.
... Tame tai nerėde ir tarp imtynių, tarp kovų
timo skriaudos ir nelygybės ir staigą pešelpą jos reikalaujan nė gegužio mėnesyj turėjo 53 mū leista atstatyti, o senus sutaisyti; c) idant pagal senas tie
ir
persekiojimų,
padėjime vargo, kur iš to seno kūno pa.skūprirengime jų prie ateinančių at čioms motinoms ir jų kūdikiams, šius su sukilusiais gyventojais, ku sas, lygiai visiems tarnaujančias sugrąžinti taptume į vi
tinės
sultys
nuleidžiamos
buvo, kiekvienas atskirai galvojo
mainų, kurios neužilgo turės vistiek, ar jos bei vaikai legali riuose 549 sukilėliai likosi užmušti sus urėdus, guodus ir funkcijas tėvoniškas ir lygybėje luopats
apie
savę
ir
neatsižiurėjo
ant to, kad svetima kariu
zuoti ar ne; pakėlimu augštes- o daud tapo sužeistų, dar dau mos lygiomis su Romiška religija pasiliktume; d) idant
įvykti.
menė
peržengė
rubežių
Lenkijos
ir vaikštinėjo po Lenkų
nio supratimo žmogaus teisių,— giau gi tapo suimtų. Sukilėlių konstitucija 1717 m., kuri mus įspendė, ar visiškai, ar
Tarp socijalisčių moterių yra
šalį,
lyg
kad
ta
šalis
butų
buvusi
be įstatymų ir be žmo
pagerinančių teisių vadovas 27 d. gegužio pasidavė tame punkte dissidentams krikščioniškos religijos praejudu skyriai. Pirmasis vadinasi reikalauja
nių
”
(Goehring).
Feldmaršalas
Muennich
vedė maskolių
globime nelegališkų vaikų, o jų japoniečiams.
dicioso taptų panaikinta, lygiai kaip 1733 m. konvokacijos
“Orthodoxių Marxisčių”; yra
armiją
prieš
Turkus
jier
lenkišką
territoriją
(1739). Lai
motinoms parūpina prieglaudos
konfederacija, prieš elekciją įvykusi, taip gi abroguota tapgana konservatyviškas, priešta
ke
7-metinės
karės
taip-gi
per
Lenkiją
traukė
maskoliai
|| Prancūzijos rando laikraštis tų. O tas viskas, idant gvarantija šviesiausio majestoto
rauja dalyvavimui nesocijalis- namus didesniame skaitliuje ne
pagelbon
Austrijai,
nors
I^enkija
neėmė
dalyvumo
karėse
“Temps” užtikrina jog laikai ka imperatoriškos didenybės patvirtinta ir korroboruota taptų
čių moterų judėjime. Antrasis gu sulygšiol buvo.
nė dėl Austrijinės sukcesijos, nė 7-metinėje. Tačiaus, at
Vienu iš svarbiausių veiklu da Prancūzija bijojo Vokietijos už konuožemiausiai supakuojame”.
vadinasi “Revisionisčių", kurios
sikeršydamas, Prūsų karalius, Fridrikis II, grynijo parumų šitos draugystės yra — nu puolimo jau praėjo. Jeigu už
Ant tos supplikos, imperatorienė liepė savam pasiun bežines vaivadijas užpuolimais, grobstymu žmonių ir plė
veikia visuose pasistengimuose
moterų įgyti laisvę.
”Marxi- baudimas tiesdarišku budu tų gimus karui su Anglija Vokietija tiniui \’ar savoje, grovui Levenvaldei, uoliai remti reikalą
šimu, užpylė Lenkiją negerais pinigais, kurius saksišku
vyrų-tėvų, kurie vengia atsako bandytų užpulti ant Prancūzijos, dissidentų pas respublikos luomas, ir išleido manifestą, kutes” yra atkaklios ir turi surtfštempeliu mušė Berlyne ir Vroclaviuje.
gūsį aitriai-kartų būdą pertikri- mybės, ir stengiasi išsisukti nuo tai sulyg sutarties Prancūzijos su riuomi apskelbė, kad savos kariumenės patol iš Lenkijos
\’yskuj»as J. M. Karpis 1739 m. apskelbė gromatą Kle
pareigų prisidėjimo, mokėjimo Maskolija, paskutinė su >avo ar
ir Lietuvos neištrauks, iki dissidentai ir disunitai netaps
nimo ir išmetinėjimo, kaip ir mu
menso
XII popiežiaus iškeikiančią masonus! Vyskupas
per teismą pripažintos pašalpos mija nuo rytų turi užpulti ant sugrąžinti prie lygybės tiesų, kurias jiems \'aršavos kon
sų socijalistai.. Terp jų geriau
Antanas
Tiškevyčius (1740-62) “pajutęs įvairius žmones
užlaikymui kūdikio ir suviliotos Vokietijos. Kovoj Prancūzija ne federacija 1573 m., jmeta conventa ir prisiekus daugelio
sia yra Clara Zetkin iš Stuttpardavinėjant
vyskupystėje negeras (eretikiškas) knygas,
garto, rėdytoją “Die Gleichheit motinos. Pirmininke šitos drau bus viena sau jialikta.
karalių Lenkijos jiatvirtino. Levenvalde, kurs seime elekužgynė
tai
daryti,
o it vieniemdvieni Juozapui Stirpeikai
gystės yra profesore Rosalija
cijos ir vainikavimo Augusto 111 stropiai kalbėjo už dissiir Rosa Luxemburg.
su
Martinu
Maulevičiumi
išmintingiem vyram (fanati
Schoenflies, viena iš gabiausiųjų
|| 29 d. gegužio Peterburge li dentus, dabar susidėjo su pasiuntiniais Prūsijos, Anglijos
Iš “Revisionisčių” labiausia
kams)
teleido
knygomis
verstiesi
” (Valančius). Kunigija,
ir geriausiai apsipažinusiųjų su kosi pakarti du revoliucijonieriai
žinomos yra: Lily' Brau n, Ger
ir Švedijos ir suokė, idant \ aršavoa traktatas iš 1717 m.
susirinkusi
1752
m.
j
Medininkus
arba Varnius ant synodo,
trūda David, ir Henriette Fuerth. Vokietijos moterų judėjimu. Ko — Massakin ir Traubner. Abu taptų atmainytas punkte kaslink dissidentų.
Bet luomus
atnaujino
ir
patvirtino
įstatymus
apie tai, idant nieks iš
mitetas šitos draugystės suside du buvo apkaltinti, buk surengė
Įgijimui moterims laisvės geriau
nė netėmydamus šnekų užrubežinių jiasiuntinių, )>atvirtino
krikščionių negyventų su žydais vienuose namuose, idant
siai tarnauja Lily Braun ir ki da iš trijų moterų ir trejato vy užmušimą kariškojo^ t£UJMr pfoku- taip konfederaciją iš 1733 m. kaip ir Varšavos traktatą
nesigydytų pas žydą daktarą, idant nesisamdytų tarnaitė
tos ne teip atkaklios socijali- rų.
iš 1717 m. beveik vienbalsiai. Ir carienė Ona neišpildė
pas žydus, jeib ant trumpo laiko; idant neišlaidinėtų žy
Dar yra (kitos moterų draugo*
stės. Beveik kiekviename mieste
IKtgrastnimo apskelbto manifeste, l>et atitraukė kariumenę
dams
randon žemės, nė namų; idant krikščionės neitų pas
|| Pietinėj Maskolijoj, mieste iš Lenkijos, palikdama dissidentus savam likimui.
yra socijalisčių moksliški rateliai stės. — evangeldū^r'’tataiikių.
1
žydus
už žindyves, idant nežindytų žydams kūdikių ir tt.
moterims ir
merginoms — ir žydim .oarferų. ir jos visos, Nevorosyjsk 29 d. gegužio prasi
Vis-gi ir dabar dissidentai rankų nenuleidžia, pripildo
Neklausantiems
tų įstatymų synodas prisako neduot išriši
“Frauen und .Maedchen - BildJ ^WT?*isdalie>, prisideda prie dar dėjo byla 110 vyrų. Jie apskųsti protestonų dvarus ir užrubežinius laikraščius savais skun
mo
prie
išpažinties
(Sinodus Dioecesara Medinicensis. •!.
ungsvereinai”, su pamokipKTiais, bų “Bund’o Deutscher Frauen". už sutvėrimą pietinės Maskobjos dais. Už tai katalikų kunigija maitoja juos galutinai; laAnno Dmni MDCCLII, Diebus 4, 4 et C Septembris cerespublikos. Jie, su valdžioms to biaus liet, kalvyniškiai buvo neužkenčiami.
Štai keletas
prelęl^cijoms ir viešotnš diskusi
lebrata. Cap. II, De Haereticis et Judaeis 5, 7, 10).
kių
jau
efemeriškų
respublikų
Kau

paveizdų jų persekiojimo. Liubiečiuje klebonas Ponikvicjoms apie moteris apeinančius
Vyskupas J. D. Lopatinskis užginė bevaikščioti klebonams
kazo manė siųsti kariumenę ant kis kviečia į teismą compositi judicii pastorių Izbieckį tenklausymus. Yra ir skaityklos, ir
su jiarapijomis į Kalvariją ir Sidlavą per didžiąsias šven
Rostovo, o pasku* toliau į šiau pat, kam jis, sudegus bažnyčiai 1730 m., evangelišką dievkiekviena narė gauna oficijališką
tes. 1765 m. liepė visiems kunigams važiuoti į Varnius
rius, iki Peterburgo.
maldystę laiko savo name, kad apikaklę ir sutoną dėvi lyg
organą Sočiai. Partijos — “Die
parodyti savo apšvietimą; mokintesnius veikiai namon iš
J| 29 d. gegužio Prancūzijos
katalikų kunigai, apie ką nežinodami katalikai ir nepa leido grįžti, o bemokslius trukdė Varniuose, iki prideran
Gleichheit”.
prezidentas
apleido Angliją ir su
j Durnos komisija užgyrė nuo žindami nantimif vilkų, apsidengusių kunigišku rubu. ati
Kita savistovi moterų draugy
čiai nepramoko tikėjimo dalykų.
stė yra Vokiškoji šaka Tarptau- grįžo Prancuzijon. Ant Londono degtinės pečėčių prašalinti dvigal duoda jiems guodonę, priderančią Romos kunigams (173-4
Dėl persekiojimo dissidentų, Maskoliai įsimaišė taip-gi
tiškos Abolutionisčių Federacijos; gelžkelio stoties palydėjo jį An vį erelį ir jo vietoj parengti pe- m.).
Vilniaus vyskupas, sugrįžęs iš Karaliaučiaus, kur
į reikalus Kuršo, kada su kunigaikščiu Ferdinandu išmirė
jų siekiu yra: legališkos, moks glijos karalius ir sosto įpėdinis. čėčius su giltinės galva ir dviem buvo iškakęš kaipo šalininkas karaliaus Stanislavo, išleido
(1737) kunigaikštiškas namas. Carienė Ona pasodinimui
liškos, ir hygieniškos reformos. Dėl karšto priėmimo Prancūzijos sukeistais kryžiavai kaulais. Bet aplinkraštį, idant nė šlėkta helvetiško ar liuteriško išpaži
Kurše Ernesto Bireno pasiuntė į Jelgavą keletą tūkstančių
Jos nori panaikinti dabartinį si prezidento Anglijoj ir susivažiavi tas, turbut, nesumažįs girtuoklia nimo, nė-gi pastorius nesidrąsintų taisyti savas bažnyčias,
maskolių armijos. Po grėsmė maskolių kariumenės dur
kadangi tat i draudžia šalies įstatymai; idant evangestemą t. v. “reglementacijos", ar mo Anglijos karaliaus su Masko- vimų Maskolijoj.
tuvų. Kuršininkai apsirinko kunigaikščiu Bironą, kurį Au
liški ministeriai atmainytų savo apdarą, ir tokių api- gustas III patvirtino ir kuriam leido reziduoti Peterburge?
ba policijos tvarkymą paleistu lijos caru, paskui atsilankymoPran[Į Morokko sultanate. nuo sulta- kaklių, kokias katalikų kunigai dėvi, o ir jie ikišiol dėvėjo,
vystės; jų užduotis — prašar cizijos prezidento Maskolijoj, laik
£sant jaunamečiu naujam carui Ivanui, motina jo Ona
raščiai
kalba
apie
susirišimą
Pran

no
Abdel Aziso pasitraukė Gharąu- ateityje nebnešiotų, o tik krėzas žydišku papratimu. Tas
lint tas ligas, kurios kyla iš pa
(anūkė Ivano, brolio Petro Didžiojo), regentė viešpatystės,
leistuvystės. Federacija mano, cūzijos, Anglijos, Maskolijos ir da maurų giminė todėl jo jenero- jKits vyskupas uždarė evangelišką bažnyčią Siedroje, kam
nusiuntė
Bironą 1740 m. į Siberiją, o Kuršininkams pasky
kad policijos valdžia ant palei- Japonijos atsvėrimui susirišusių las Bagdani su likučiais kariume- buvo priežastimi nelaimingas atsitikimas ministeriui Sidrorė
kunigaikščiu
vyro brolį, Liudviką Ernestą Braunšveije, kurs užpuoliką nušovė iš pištalieto begindamas savo giškį.... Pirm negu Augustas III paspėjo užtvirtinti iš
stuviaujančių yra netik nežmo vidurinės e Europos viešpatysčių, nės pasitraukė į Mehedia.
gyvastį ir jiotam nakčia pats pabėgo į Prūsiją. Žemaičių
niška ir ištvirkinanti iki žemiausio taigi ryšio Vokietijos, Austrijos
rinkimą naujo kunigaikščio, pakilo Peterburge revoliucija,
|| Chinuose, provincijoj Shansi vyskupas 1739 m. dvi Bilevyčiuti, gimusi iš tėvo kataliko,
laipto, bet vyriškiai neįstengia ir Italijos. Jeigu toks ryšis iš
kuri išvertė vaklžą Onos Braunšveigiškės, o tuomi pačiu
sulaikyti besiplatinimą limpančių tikto butų sutvertas, jis netik at revoliucijonieriai buvo paėmę mie iš motinos kalvyniškės ir išaugintas helvetiškame tikėjime,
ginė laukan iš Kuršę taip-gi Liudviką Ernestą. Per keligų, paeinančių nuo paleistuvy svertų Vokietiją, bet galėtų visam stą Ho Kun, iš kurio išvijo cieco- uždarė mergų klioštoriuje Kražiuose, priversdamas jas pri
lioliką metų, belaukiant sugrįžimo Birono, Kuršai apsiėjo
stės: beto dar policijos tvarky svietui prisakymus davinėti. Klau rienės kariumenę. 27 d. gegužio imti katalikų religiją, kadangi jų tėvas buvo kataliku.
Ik kunigaikščio; tiktai 1758 m., sutinkant senato durnai,
mas kenkia vietinei gerovei, gė symas tik, ar dėl rakcijonieriškos minėtą miestą nuo sukilėlių vėl Veltui liet, kalvyniškiai tame reikale šaukėsi pagclbos Prū
Augustas III išdavė diplomą investitūros savam sunui Ka
sų karaliaus, kurs savam rezidentui \ aršavoje, priedvadina moteris ne paleistuvės, o politikos Maskolijos caro toks ry [atėmė ciecorienės kariumenė.
roliui, apsivedusiam paskiau su Pranciška Kvasinskiute.
šis duosis sutverti. Reakcijai ne
riniam dumčiui Hoffmanui rods įsakė nuo primaso kara Mirus carienei Elzbietai (dukterei Petro D.), įpėdinis
leidžia palestu vystės • namams
pritars nė Anglijos, nė Prancūzi
|| Persijos sostapilėj Teherane, lystės, kardinolo Lipskio, Krokavos vyskupo, ir nuo lietu
užsilaikyti; tas yra tikra pagun
jos Petras III (1762 m.) skyrė Kuršą savam giminaičiui,
jos
žmonės.
ginkluotų
žmonių minia užpuolė viško pakanclerio Cartoryskio reikalauti, kad paleistų Bida tiesiok pirkti ir pardavinėti
Jurgiui Liudvikui, kunigaikščiui Holsteino. Įpžlinė Petro
ant gyvenimo maskoliškojo rando levyčiutes, apkalimas priešingai šalies įstatymams; bet per
moteris ir mergaites, kaipo kokį
III, jo pati Katarina II (1762-96) pareikalavo, kad Au
|| Gyventojai salos Samos, agento
Ostrogradskio.
Vienas statymas Hoffmano neturėjo jokios pasekmės.
tavorą; jos nužemintos žemiau
gustas
III atšauktų iš Kuršo karalaitį Karolį ir, parėmimui
Mažosios Azijos pakrantėse, pa Ostrogradskio tarnas likosi už
Taip dalykams liet, kalvyniškių stovint prie Augusto paleisto iš Siberijos Birono. išsiuntė į Jelgavą 15000 ka
vergystės. Valdyba Tarptautiškos Abolutionisčių Federacijos yra sikėlė prieš savo valdžią. Salos muštas.
III, materiališkai jų būvis nuolatos ėjo blogyn. Neuburriumenės. Maskoliai apgulė karalaitį Jelgavos pylyje; Au
sostapilėj Vathy ant gatvių per
go lobiuose, kur daugiausia buvo helvetiškų bažnyčių, pa gustas III tapo priverstas, noroms-nenoroms, atšaukti jį
Genevo’je. Organas vokiškosios
trįs dienas traukėsi kruvin? susirė
|Į Peterburge paskutiniuose lai storiai jų nuo 1731 m. negavo per keletą metų įėmimų, o
šakos Federacijos yra — “Der
iš Kuršo. Kuršininkai iš naujo nusilenkė prieš Bironą....
mimai, kuriuose pražuvo daug kuose žymiai pasidaugino patžu- vienok visokias šalies sunkenybes (mokestis) mokėti tu
Abolutionist’’,'. rėdomas CatheriDe facto Kuršas buvo dingęs Lenkijai, o Lenkų tauta, per
žmonių. Sukilėliai paėmė nelaisvėn dysčių skaitlius: dabar kas mene
rėjo, kaip ir valdant Augustui II. Kalvyniškoji šlėkta vel Cartoryskių parsidavimą glėbavimams carienės, tylėjo ant
nos Scheven iš Dresdeno; svar
salos kunigaikštį ir iį kankino, sis nusižudo vidutiniškai po 85 tui nėrėsi iš kailio, kad atgauti pralaimėtas laisves, o ypa
biausios
sandarbininkės
yra:
tokio įsimaišymo į jos tiesas!
Daugelis nusižudo dėl tingai, kad sugrįžti į pasiuntinių trobesį, nuolatos nors
Ona Paperitz iš Berlyn’o; Lyda bet ant galo jam pasisekė pabėgti. ypatas.
Tuomi tarpu Prusai su Maskolija padarė sudervbas
Sala Samos yra po Turkijos glo vargo.
veltui siuntinėjo delegatus, tai į Gartiną, tai į Varšavą, kas link I^nkijos, beje kad teliaus taps karaliumi aprink
Heymann iš Hamburgo ir Feba, bet nuo 1832 m. rėdosi visai
tai į protestoniškus dvarus, ir smulkėjo bei menko, negau tas Lenkas, kad dissidentai bus po apginklu tų dviejų vie.- licita Buchner iš Muencheno.
savistoviai. Turkijai moka vien
ĮĮ Berlynan į svečius pas Vokie dama starastystų ar kitų įeigingų urėdų, tribunoliškų, že
Šitoji draugystė, kaip ir visos ki
patysčių, ir kad Kuršas liks Maskolijai. Išvažiavus Ai mažą donį. Dabar suvaldymui tijos ciecorių atkako Švedijos ka
miškų ir miestiškų, negalėdama rištiesi kraujo sietu su gustui III, kariumenės Prūsų ir Maskolių įsigriovė. “Len
tos Vokietijos moterų draugy
žmonių sukilimo Turkija ant sa ralius su savo pačia. Vokiečiai
turtingais katalikų namais. Tačiaus atvesta iki nusimi-. kija stojosi parodaviete kovos beveik visokeriopų žmo
stės, priima ir vyrus į savo tar
los Samos siunčia savo kariumenę. priėmė svečią gana karštai ir šir
nimui hierarchijos, savgodžios korporacijos ir fanatikų,
pą, neapriboja priėmimo tik vie
giškų geidulių: nusiminimas, drąsa iki užmaršai, padoi^
dingai.
nesiliovė
intriguoti
ant
nelaimės
šalies
su
pašaliniais
ir
na lyčia.
didžiavyriška
užmačia, gėda ir begėdystė, girpelnyste
iv fe,.-. JįĮ 1 d. berželio ant Britiškojo
patarnavo svetimiems viešpačiams įrankiu išpildvmųi se bjaurus išdidumas, bailumas, lengvatikystč, ‘veidmainystė;
Draugystė, kurios užduotis yra
kanalo buvo tiršta migla. Pary
|| Paryžiuj likosi pasmaugtas niai užmanyto tpliano. Rods tuomi dissidentai prasikalto,
permainyti netikusius papročius,
gudrumas, ištikimybe ir vylius, — visos' beveik ydos ir den
žiun atėjo žinia, buk susidaužė pa- vienas iš garsesnių Prancūzijos
bet labiaus dar prasikalto tie, kurie, neatmindami reikalo
bei teises palytinčias sutuoktu
rybės pakilo ir susivyniojo į kamuolį toje nelaimingoje puo
sažierinis garlaivys “Vaderland”. tepliorių, Louis Charles Steinheil
mylėti artimą kaip pats save, iš savanaudumo ir noro pir liman palinkusioje šalyje....” (Goehring). .
ves, ir sutvarkymą abelno ly
Ant jo buvo 1600 pasažierų. Prie ir jo motina.
Pasmaugė juos, mininkauti tautoje dissidentus maitojo, atvedė į nusimi
tiško susinešimo, priglaudžia ir
Apie mokyklas tos gadynės sunku ką pasakyti. Ele
šais Dover susimušė angliškas matyt, plėšikai.
nimą, taip jog |jie augščiaus statė religišką reikalą savo iš mentarines mokyklas rengė tiktai paviršutiniškam dievo
sušelpia ne legališkas motinas
garlaivys “Queenswood” su ispani
prieš ir po gimdimo; priima ir
pažintojų negu labą visos tautos.
tumui. Net katechizmas nebuvo surištas su mokslu mora*
šku garlaiviu “Nermeo”. Pirmu
|| Netoli Cemichovo, Galicijoj,
auklėja kūdikius suviliotų moti
Mirštant
Augustui
III,
dar
kalvyniškiai
Lietuvoje
tu

liškumo. Visur matėsi permieris dievotybės. Vaikai t a r*
tinis garlaivys paskendo. Ir Ham 28 d. gegužio terp žvejojančių
nų (ne legalizuotų), šita drai^
rėjo
28
bažnyčias,
beje
1)
Vilniaus
distrikte:
Vilniuje,
Še

navo kunigams prie mišių, drauge su kunigu ėjo kalėdotų
burgo garlaivys “Loanda” plau uždraustoj vietoj kaimiečiai ir žan
gystė susitvėrė Berlyn’e 1904
giedodami
giesmes iš kantičkų ir ubagaudami. Persireng
ri
juose,
Župranuose,
Lebcdzeve;
2)
Novogrodko
distrikte:
kiantis į Vakarinę Afriką, ant jū darų užgimė smarkus mušis, ku
m. ir vadinasi “Mutterschutz Ve
davo
už
Tris
Karalius ir landžiojo po aplinkinius kaimus.
Slucke,
Kopyliuje,
Ostašyne,
Bielicoje,
Orlove,
Liubečiuje,
rių susimušė su nežinomo vardo riame 6 kaimiečiai likosi užmušti,
rein”. Pirmutinis siekis šitos
Zarvuose
koplyčią;
3)
Užgirijos
distrikte:
Zabludove,
SiJuk
ir
šiaip
nedėldieniais
ar šventdleniais atėję, ligonius na
garlaiviu ir likosi dikčiai pagady- o 12 tapo sužeistų.
draugystės buvo — globa neapmie
šlakstydavo,
skaitė
jiems
evangelijas, ir už tą tarnai
droje,
Vengrave,
Jamnoje;
4)
Baltarusijoje:
Koidanove,
tas.
situokusių motinų, kad anos ga
Oinarovičuose
koplyčią,
Siemenovicuose
koplyčią,
Kopyvimą
reikalo
atmokesties
pinigais,
obuoliais, kiaušiniais in
|| Ant salų Filipinų, provincijoj
|| Dėl rengiamos kelionės Maslėtų užlaikyti ypatišką savisto
tt.
Toks
paprotys
traukėsi
net
iki
laikų Apšvietos Komi
siuje;
5)
Žemaitijoje:
Kėdainiuose,
Kelmėje,
Dzievaltave;
apsireiškė cholera.
vumą ; parūpinti priegl.audą^moti- kolijon Anglijos karaliaus, Angli Paugasinau
sijos.
Miestuose
mokintiniai
per
Velykas
vaikščiojo su
6)
Užvilijoje:
Biržiuose,
Papilyje,
Radviliškėje,
Nauja

irotns nedarant skirtumo, ar jos jos socijalistai pakėlė smarkius Epidemija siaučia jau keturiuose miestyje, Svabiškyje, Salamiestyje. Kunigų buvo 42 (1754
oracijomis
per
kaimus
ir
namus
šlėktos
ir
turtuolių,
pra
Mfeftaoee. moteriškės ar merginos; duoti potestus, nes toje kelionė yra žen
šydami
dynguso,
mėsos
ir
pyragų!
m.). Augštesnės mokyklos buvo: Slucke (gymnasium
patarimus
teisdarystoj,
idant klu, jog Anglija pritaria dabarti
|| Vokietijoj pereitą sanvaitę pa illustre), Kėdainiuose (gymnasium) ir Koidanove. Kai
Tačiaus pradėjo busti dvasiškas judėjimas. Apsįgy
teisdarystė gerbtų ir šelptų apsi niams Maskolijoj laisvės naikin simirė garsus dramaturgas, Adolf muose dar šlėkta laikėsi prie helvėtiškos bažnyčios, bet
venęs 1740 m. Varsavoje kn. Antanas Marią. Portahipa
vaisinusias moteris, o per tai tojams.
L’Aronge.
Rau
miesčionys jau pametę buvo, o Skotai, kurie kitados Slucke, platino philizophiją Kristino VVolff ’o, o tairĄ
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iš višnu

>

tas Mitzler de Kolof. Generališkas misijonorių vizitato
rius, kn. Petras Slivickis, mokymą thelogijos seminarijose
savo zokono apvalė nuo scholastiškų paikystų. Pijaras
Stasys Konarskis rūpinosi reforma mokyklų: iš mokyklų
-Pijarų išvijo scholasticizmą, mokyme suteikė persvarą
samprotavimui ažuot mokymosi atmintinai, pakylėjo skalę
mathematikos mokslų, įvesdino į geographiją atlasą ir gliobų, patalpino į programą patyrimišką phyziką. Šlėktiškas
konviktas Konarskio Varšavoje palengva prisipildė sunais
senatorių ir dignitorių. Dabar ir jėzuitai subruzdo statyti
observatorijas, iš užrubeaių partraukė astronomiškus pa
būklus, spausdino moksliškus patėmijimus. Vilniškėje aka
demijoje, pasidėkavojant dosnumui Mstislaviškės kaštelionienės, Elzbietos iš Oginskių Puzinienės, kn. Tanias Že
brauskas išguldinėjo kursą astronomijos, jungdamas tąjį su
praktika observatorijoje, apveizėtoje teleskopais ir angliš
kais laikrodžiais. Pakylėjo Vilniškę observatoriją jo įpė
dinis, Jokūbas Nakcianavyčius, o Martinas Odlavickis Po
čobutas sulygino ją su garsiausiomis Europos observatori
jomis. Dėl perėjimo planetos Veneros per saulės skritulį
(1761) pakilo moksliškas ginčas tarpe astronomų ir astro
logų, kurs pasibaigė pralošimu astroliogų. Kn. Luskinas
išjuokė astroliogiją ir apgavystes prognostikavimo.
Karalius Stasys Leščynskis, veikale: Crlos \volny,
wolnošč ubezpieczający (1733) reikalavo baudžiauninkams
asabiškos laisvės, pamainymo baudžiavos ant duoklės ja
vais ir vahtijinės globos, beje: suteikti jiems tiesą apelia
cijos nuo teismo pono į miestiškus teismus ir tribunolus.*)
Mozurijos vaivada Stasys _ Poniatovskis, brošuroje: List
ziemianina do pewnego przyjaciela z mnego wojewodztwa
(1744), velijo pakėlimą naminės pramonės ir pirklybos,
padauginimą liaudies apsunkinant įstojimą į klioštorAis,
patraukimą kunigijos ir šlėktos prie mokėjimo pagalvių;
reikalavo sugrąžinimo tiesų miesčionims, religijos laisvės
dissidentams ir susiaurinimo pertraukų seimų. Prancūzas,
guverneris kunigaikščių Sanguškų, Cezaras Pirrhys de
Varille, veikale “Compendium politicum” (1760), parašy
tame pagal nurodymus Konarskio, nelaimes ir pažeminimą
Lenkijos skaitė priklausant nuo silpnumo karališkos val
džios, elekcijų ir liberum veto. Pats Konarskis, veikale
“O skutecznym rad sposobie” (1760-63) sumušinėjo ma
nymą,-buk įlenki j a užsilaiko per netvarką, sėjo mintis apie
sosto paveldėtinumą.
Kunigaikščiai Čartoryskiai reformatoriškus užmany
mus perkėlė ant praktiškos dirvos. Čartoryskiai paliaigoje
XVII amž. ėmė lošti žymesnę rolę. Florijonas, karaliau
jant Mikolu’ų buvo primasu; brolis jo Mikolas, vaivada
Volynijos, vėliaus Sandomieriaus, prie Jono III buvo pa-

AIRIJA.

a«V°iir patyčia neišgelbėjo pasislėptiant prezidento, kurį rinks šį rušių. Atkakli ir kraujinga buvo kare.
denį.
Laikraščiuose r
__
pilna
visoir dabar tarp airių eina pasakomis || Pietinėj Amerikoj, respublikoj
kių
spėjimų,
bet
spėjimai
vis
Lapai iš Istorijos Airijos. apieDarCromvvell
į, buk jisai išnaikinęs visus Peru 28 d. gegužio atsibuvo pre
gi
pasilieka
spėjimais.
Bet
poli

vyrus 16—60 metų, vaikįms nuo 6 iki 16 me zidento rinkimai. Išrinko Don
tikieriai,
kurie
jau
gana
giliai
įstū

tų rankas nukirtęs, o moterims išdeginęs krū Augusto Leųuia.
mė Amerikos vežimą į purvyną,
tis su geležimis. >
|| Šveicarijoj, mieste Genevoj neturėdami ką veikti, užsiima bū
Kareivių nuožmumas j>ietų šalyje iš Pra’ignl|1Ir ištikrųjų nckitaip buvo ir daroma. Sulikosi
užmuštas m o škotiško rando rimais ir burtams tiki.
žudė, o dvejuose miestuose (Drodžios įvarė baimę kitiems airiams, bet toliaus*1 Josius
'
ačiū valdžios politikai, kai-kurios kilmės jau gheda ir \\exford) Cromvvell, visus gyvento šnipas N aido v.
— Ant Blue Jsland avė., f>rie
gailinos, kad neprisidėjo pirmiaus prie maišto jus išpjovė, nors prieš jų pasidavimą buvo ža
22
str. pereitos nedėlios dieną terp
ir parėjo prie tos minties, kad tas pats laukia dėjęs dovanoti gyvastį. ‘ Įnirtimas iš abiejų
gerai byro primaukusią jauną vy
ir juos ateityje. Todėl jie nutarė sukilti pusių, — dėl tikybos, tautos, turto, dėl gyvarų, užgimė bamys. Besibarantį
(1599 m.). Atsirado ir gabių vadų, kurie stles pačios. Pavojus namie prispyrė Crom
vienas iš pulko, 26 metų mūri
sujungė keletą kilmių. Iš pradžių sukilė vvell j grįžti atgal, palikus Airijos vakarus
ninkas Wever išsitraukė peili ir
Hymn Litewski. Prsės Autora
liams klojosi. Bet paskui laimė apleido juos, nekliudytus, ir atidedant tą kitam sykiui.
jį įvarė Pranciškui Hunsche į šo
Anglijoj per keletą metų išaugo Crom- “Litunni w Litzvie". Hymnu wytalkos nebuvo iš svetur. Ir trejus metus tę
vvell
io galybė, jisai tapo net diktatorium (vi dante 5, znaeznie pauifkszone. 91 ną; sužeidė pavojingai plaučius.
sėsi malšinimas. O užsitęsė teip ilgai dėlto,
Peilio karžygis pabėgo, bet jį
kad kaikurie anglų vadai buvo leidę tyčia su sagalinčiu viršininku L parlamento nebebuvo, strofa. IVilno. 1908 m. 115 pusi. vėliau suėmė. Perdurtąjį
J~ '
nugakilimui išaugti, idant paskui bemalšinant dau- visos laisvės pirmiaus iš karaliaus išgauto Yra Ui eilėmis rašyti prietikiai beno į paviečio ligonbutį. Daktasios, išnyko. Cromvvell stengėsi ugnim ir lietuviškai - lenkiškiejie. Eilės pa
giaus garbės ir turtų pelnyti.
kardu iš Anglijos, Škotijos ir Airijos pada rašytos lietuviškoj dvasioj. Ten rai neturi didelės vilties kad jis
galėtų i^yti.
Numalšinus, reikėjo panaikinti liekanas
ryti vieną karalybę. Jo vietininkai malšino dencija graži, tik gaila, kad apie
airių tvarkos, kurios aplengvindavo per savo airių Jakučius. Tūkstančius papiovė ar ba
eilių formą to pasakyti negalima.
ypatingą savyvaldą maištus. Kilmių vadai
— Lenkė giesmininkė, Marija
T”
das ar kardas. Kiti išbėgiojo svetur. Teis
nustojo politiškos valdžios ant gyventojų.
Merkei 26 d. balandžio davė Or
mai piovė dar likusius povais: reikėjo kaip Simonas Daukantas Lietuvos
Anie virto anglais, gavo nuosavai kilmių že nors suma sinti airių skaitlių. Teismas ‘— pa istorikas. Paveikslas, išleistas Dr- chestra hallėj koncertą. Kaip ji,
mes, ir tapo dvarininkais: gyventojai gi iš
atėjusi pas miesto majorą skustiestčs Simono Daukanto, Chieago.
bendravaldžių savažemių tapo tik nuomoto nešėjo į skerdynes. Bet ką daryti sįi nekal
si, sako, aldermonai Kunz ir
tais airiais, juk turėjo atsirasti l>erit keli?
Conghlin paėmė diktai tikietų,
jais ir čyžininkais. Kilmė nepasigedo savo Buvo užmanyta visus katalikus ištremti, iš
bet
už. juos nenori pinigų užmo
vadų netekus, nes šie juos spaudė, bet visgi vyti iš Airijos. Užmanyti buvo lengva, bet
'
KANKINIŲ
KASOS
”
APY

kėti. T eip daryli butų labai ne
žiurėjo į juos lyg į savo prigimtus perdėti- neteip lengva išpildyti. Buvo ir noras ir
SKAITA.'
gražu miesto viršininkams. Ne
nius. Teismą darė ne vadai, o tik nauji tei nuožmus budeliai, bet pavykti visgi nepavyko.
sėjai — anglai. Naująją gi tikybą įvezdinti \ ienas laivas po kito gabeno juos į sklis arti Uš ketvirtųjų metų antrų jį ir tre žinia, ką padarys, gavęs skundą
miesto majoras.
nepavyko nė tarp airių, nė tarp Gardo anglų. Amerikos (Jamaiką ir kitur) prie karų. \’ie
čiąjį trečdalį.
Nėkiek negeresnių buvo airiams Elzės ną sykį buvo atėmę tėvams 1000 mergaičių
(V—XII. 07).
— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
įpėdinis Jokūbas I (1603-25) iš Stuartų gi ir pardavę, jas vergijon (į nelaisvę). Jeigu
I.
Komiteto apyskaita..........
simirė išviso 578 ypatos: 326 vy
minės, prilaukus katalikams. Jisai buvo an tikėti anglui Vilimui Petty, buvo ištremta
riškiai ir 252 moterys. Vaikų iki
glu. Jisai atsiminė, kad dar seniaus buvo “tiktai" 100 tūkstančių airių. 40 tukst. su
Įplaukos.
įkelta maištai Airijos žiemiuose, ir atėmė viršum katalikų rado sau duoną Prancūzijoj i) Iš “Amerikos Kankinių Ko 5 metų amžiaus mirė 169, senelių
du trečdaliu žemės, išvijo ten g> venusius ai ir Ispanijoj. Pusė milijono airių pražuvo jer miteto" gauta: a) rb. 806,05, b) virš 60 metų 104. Daugiausiai
rius, o žemę, išviso apie 500000 akrų (185000 paskutinius 11 metų (1641-52). Kaltuosius rb. 286.50, c) rb. 303,25; 2) Per mirčių buvo nuo džiovos, nes 72,
deš.), išdalijo anglams ir kalnėnams ar ško baudė Cromvvell’io sūnūs Indrikas, kuris ėjo L. U. rb. 168,18; 3) Per Sk. rb. nuo plaučių uždegimo 61. Užmutams, nes Stuartai buvo atėję iš Škotijos, ir tėvo |>ėd<xnis. Gyvuosius padalino į skyrius 41,15; 4) Per 2. rb. 8543; 5) šystų buvo 37.
atsilygino aniems už talką užimant /Knglijos jiagal kaltybę. Kaltuosius trėmė ar žudė. Ukmergėje surinkta rb. 80,55; 6)
sostą.
Bet saužemiai ar čyžininkai neišsisukdavo Suvalkijoje surinkta rb. 19.75;
Kadangi airiai nekėlė dabar maištų, o ]>er nuo bausmės: jeigu buvo be kaltės, tai atim 7) Panevėžyje surinkta rb. 2741;
tai negalima buvo atimti žemės, godus ant davo trečdalį jų žemės. O jei kiek biskj buvo 8) Kaune surinkta rb. 10,00; 9)
Per M. Dr. vakarienę rb. 22,75;
pinigų Stuartas atrado vieną gerą priemonę prisidėję prie sukilimo, nustodavo visko.
Per Kalėdas atstovų duota;------ TEISINGUMAS YRA GE- 1
žemei ir pinigams gauti: liepė atimti iš airių
Bet nepavyko išnovyti visų airių, ųnors
ihji 10)
3 1
kaštelionas Vilniškis, apsivedęs su payždininkiute Moršti
RIAUSIU SUMANINžemes, jeigu jų dokumentai nebus pilni ir ge
Berods
l1^* 2O’^°; n) Bcr vakarą lapkr.
]
niute, krapinėjo tarp Leščynskio ir Augusto II. Iš Ka ri, arba jų visai nebuvo. Tokiu laidu jam karo teismai greitai galą darydavo. Jekoli)
GUMU.
tūli istorikai, kaip Mac<tulay (sk. Mekoli)|lm
,n'; rb- 28’T• o; >2) J>er Kalėdas Šita Įiatartė yra teip gera, kaip
zimiero vaikų, kunigaikščiutė Konstancija 'ištekėjo už gen
teko į nagus beveik visa Airija, nes esant
uJc sur>nkta rb. 29,12; 13)
Stan. C. Poniatovskio, vėlesnio Mozurijos vaivados, Su- maišatims žmonės negalėjo jiasidirbdyti ge spėja, kad einant CromweH’io pėdomis butų |I šp.,In‘rb.
0,90; 14) N. aukos rb. ji yra sena. Sulyginimas jos su
nūs Kazimiero Theodoras tapo Poznaniaus vyskupu, Mi rus dokumentus. Anglų teisdarių gauja mo pavykę visi/, airius išnovyti. Neveizint į rū 3.00; 15) Darbininkų Vilniuje su garsinimu Trinerio Amerikoniškojo
pestį praretinti airių ir padidinti anglų skait
kolas — liet, pakancleriu, Augustas — rusišku vaivada.
Elysyro Karčiojo Vyno turi tik
kėjo nagrinėti dokumentus.
lių, šiųjų išpuldavo ir jx> skerdynių * astuoni rinkta rb. 3,35.
Pastaramjame bekaralmetyje Čartovyskiai po kapituliaci
slą atkreipti atidžią musų skaity
Nėkiek negeresnių buvo jo sūnūs Karu- airiai katalikai ant vieno anglo protestanto.
jos Gedanos persimetė ant pusės Augusto III ir užmezgė
Išviso rb. 1936.89 tojų į tai, kad teisingai sudarytas '
Negalint kaip kitaip padaryti, sumanė visus
draugiškus prietikius su Rossija. Jie įgijo galybę ir sva
Iš I-jo trečdalio liko rb. 104,35 vaistas, susidedąs iš geriausio rau
jojo <iet apie įsteigimą savos dynastijos l^enkijoje. Kuni- esančias laisves savo krašte ir viešpatauti vie dalyvus maištuose airius nuvaryti į žiemius
donojo vyno ir rūpestingai su
gai^estis Mikolas Čartoryskis laikė savam dvare Volčyne, nų vienas; tam dalykui atsiekti naudojos vi 2 į vieną grafybę Connangth (Konnant);
.Vito labo rb. 2041,24 rinktų žolių, užima pirmą vietą
Jo vietininkai no naujai atvykusiejie gaudavo žemės iš čiabu
Pagirėnuose, avanturiškus kapotojus, vadinamus “vilkais” sokiomis priemonėmis.
tarp panašių vaistų. Musų žmo
kuriūs panaudodavo seimeliuose renkam pasiuntinius, de rėjo dar labiaus suerzinti savytarpyj esan vių kilmių. Buvo išėjęs įstatymas, kad jeigu
nės pamatė, kad Ui yra brangina
Išlaidos.
čius Airijoj katalikus ir protestą n t ils, vieton katalikas airis apleis jiaskirtą grapybę ir per
putatus ir urėdininkus.
mas vaistas visose negalėse pil
1)
Vilniaus
kaliniams
rb.
896maldyti neapykantą. Protestantai pyko už tai, žengs jos pietų sieną Sannon’o upę, bus nu
v
vo ir vidurių. Jei Uu nesivalgo*
61;
2)
Kauno
kaliniams
rublių
Čartoryskiai kassyk labiaus bendrinosi su karališku kad nepersekioja katalikų maldų ir mažai te- žudytas. O kad airiai ir tenai ramiai užsilai 300.00; 2) Panevėžio kaliniams jei esi silpnaš, pailsęs, išbliškęs,
dvaru per lemęntavimą ir patarnavimą visagalingam mi kibo prie jų kunigų, o katalikus erzino tuom, kytų, tai visus airius išvarė iš miestų, o ten rb. 12741; 4) Suvalkijos kali nepaisantis, jei tavo išveizda blo
nistrui, Bruehliui. Didęją lietuviškąją pečvietę gavo ku jog norėjo atimti Connangth (Konnant) gra- atsiuntė anglų. Tą darbą vadino “miestų niams rb. 209,75; 5) Ukmergės ga, jei akys be gyvumo, jei vienpybėj žemę iš jų, kuri dar buvo kokiu tai išvalymu”. Likusioji Airijos dalis teko vie
nigaikštis Mikolas Čartoryskis, o mažesnęją žentas jo Sakaliniams rb. 232,55; 6) Šiaulių val turi skaudįjimus galvos, skau
pieha. Rodėsi, kad turėdami savose rankose augščiausius likimu nekliudyta. Jau buvo atėję juristai niems protestonams. Piniguočiai, kurie sko- kaliniams rb. 35,00; 7) Lietuviams smus ar mėšlungį, kietus vidurius,
Ui Trinerio Amerikoniškasis Elikurėdus, milžiniškus lobius, prilankumą dvaro ir gerą veliji ir kareiviai toms žemėms atimti. Tik maiša lijo pinigus karei, daug pelnė dabar, karei kaliniams Vitebske rb. 19,75;
mą Rossijos, Čartoryskiai valdys šalį nepadalytinai, nu tys pačioj Anglijoj prispyrė karalių palaukti viai gavo gausias dovanas. Dabar Airija tik-j N. N. rb. 19, 20; 9) L. rb. 25,00; ras Karčiojo Vyno Uu pagelbės.
rai nurimo.: giltinė, kartuvės ir kardas išpjo
Gaunamas aptiekose. Juozapas
smaugs oppoziciją Potockių ir perdirbs respubliką į mo dar su plėšimu, atidėjo tat kitam sykiui.
vė,
teismai ištrėmė, o likusiejie neramiai su 10) V. P. rb. 10,00; 11) B. L. Trineris, 616-622 So Ashland
Karalius
norėjo
rasti
Airijoj,
kurios
ne

narchiją. Zenitas galybės jų puola į 1751 m. Bet per
rb. 15,00; 12) L. šeimynai rb.
varyti į vieną tvartą.
įtekmę priedvarinio karūnos maršalkos, J. W. Mnišecho, kentė, paramą kovoj su savo ponais, norė
26,00;
13) L. ir B. rb. 12,00; 14) Avė., Chieago, III.
Cromwell’is mirė. Respublika griuvo 1660
prilankumas dvaro pradėjo svirti labui patrijotiškos šali- jusiais jo valdžią visai suvaržyti ir turėti
m. Anglijos sostą užėmęs buvo Karulis II §p. rb. 9,00; 15) K. rb. 4,00; 16)
ninkystės; hetmanas Branickis su savo sympatijomis taip tikrą parlamentą. Jo vietininkas sušaukė, ko (1660-85), kurio tėvui anglai buvo nukirtę .L A. rb. 1,85; 17) S. rb. 5,00; Aš sirgęs ilgai plaučių liga, slo
iki šiol nebūdavo, net visos Airijos parlamen
gomis ir turėjau sugedusį skilvį,
gi sviro prie Potockių. Taip-gi nuo abazo Čartoryskių pa
galvą. Jisai pats buvo prilaukus katalikams, 18) Vologdos ištremtiemsiems rb reumAtizmą, gėlimą sąnariuose. —
tą,
kuris
pildė
jo
valią
visame
kame:
savo
sitraukė turtingiausias Lietuvoje ponas, liet, kardininkas,
bet tai buvo anglas: jeigu jis apstabdė katali 15.00 19) Krasos išlaidos rb ant pajiegų buvau nupuolęs. Ne
Karolis Radivilas, “Panie Kochanku”, apsivedęs su seser- pačios pavergimui ji davė kareivius ir pini kų -persekiojimą, tai nė nemislijo gražinti ai 4.33laimingame padėjime esant vaik
dukra Branickio, balimoviške starasčiute, Liubomirskiute. gus.
riams išplėštų žemių. Jisai pats plėšė žemės,
Neilgtrukus
Angliją
valde
ne
karalius,
bet
ščiojau nuo vieno daktaro prie
Čartoryskiai jieškojo išgelbėjimo kolbušoviškėje tranzakciIšrišo rb. 19674.5
kaip ir jo pirmtakunai, tik ką mažesniame
parlamentas.
Galviniais
buvo
puritanai
—
kito
ir vartojau visokias gyduo
joje (1752), kurios galybė Ostrogiškė ordinacija apsiskoliĮplaukų buvo rb. 2041,24
skaitliuje ir dalino savo mylimiems ponams,
nauja
protestantų
skeveidą.
Priegtam,
jie
les.
bet
nepagelbėjo, o liga vis di
misio kunigaikščio Janušo Sanguškos padalinta tajK) tarp
kurie jam padėjo užimti sostą. Ormondo grabuvo
respublikonais.
Karalius
darė
kontrdinosi,
kol
kreipiausi prie garsin
Čartoryskių ir žymesnių ypatų iš patrijotiškojo abazo.
pas gavo dovanai dvarą, kuris duodavo 6‘K)Kasoje liko rb.
73,79 go Collins Instituto, priimdamas
revoliuciją
prieš
naują
tvarką.
Kvietė
talkon
Šlėkta susišaušė, įgultinė. Dubieniaus nusidavė dėl pro
000 rub. saindosj York o ercogas nemažesnes
jų vaistus ir ulžaikydamas pasar
tekcijos pas hetmaną Branickp Hetmanas naujapirkius iš tuos visus, kurie jam galėjo padėti. Airiai dovanas. Vis tai buvo Airijoj.
II. Užsienio atstovo apyskaita. gas gydžiausi.
pakurstyti
karaliaus
prižadais,
matydami
su

gujo iš ordinacijos. Kada karalius atidavė ordinaciją val
Panašiai darė ir kiti karaliai Norėdami Iš pereitojo trečdalio liko fi*. 17,25 Pasidėkavojant Dievui ir Dr.
džion administratyviškos komisijos, “familija” Čartoryskių irutes pačioj Anglijoj, nelaukė kol nauji val valdyti vieną šalį, turėjo skriausti kitą.
Šiuodu trečdaliu išleista .. fr. 1.55 Collinso Med. Instituto vaistams,
perėjo prie oppozicijos. Dabar Čartoryskiai ėmė arčiaus donai juos išskers, sukilo 1641 m. vaduojant
Ypač tas aiškiai pasirodė prie Karulio II
O
’
Neill
’
iui.
Iš
pradžių
airiai
atsiminėjo
dva

kurie pagražino sveikatą, plaučiams
susinešinėti su Anglija, Prūsais, o labiausiai su Rossija.
įpėdinid — jo brolio Jokūbo II (1685-1688),
Kasoje liko fr. 15,70 puikų veiklumą, pataisė apetitą ir
rus,
anglus
pavarydami.
Prie
jų
prisidėjo
per sesereną Stasį Augustą Poniatovskį, liet, stalininką ir
tikro kataliko. Jo paties tikyba; prilaikymas Už “Kankinių Kasos“ Komitetą prašalino skaudėjimus ir silpnumą
sekretorių prie angliškos pasiuntinystės Peterburge (1755). anglai katalikai. Iš pradžios klojos gerai. airių ir neleidimas persekioti katalikus įer jo užsienio atstovas
iš viso kūno, dabar esu visai svei
Čion Bestuževas išprašė jam nuo Augusto III funkciją Airiai buvo prisiekę nepalikti nė vieno gyvo zino anglus. Jie tarėsi jį numesti ir pasikvie
■A.
Vardas.
kas. Nuo to laiko, kaip išsigydžiau
saksiško pasiuntinio prie dvaro Peterburge. Bet kadangi anglo. Skaitlius užmuštų protestantų nėra sti kitą karalių į jo vietą. Karalius jieškojo
Paryžiuje,
nereikia man jieškoti , vaistų, nė
su Bestuževu taikėsi detronizuoti Elzbietą labui d. knia- tikrai žinomas, abi pusi paduoda įvairias ži paramos Airijoj. Paskyrė vietininku katali Gegužio m. 16 d. 1908 m.
daktarų
; atlieku kasdieninį darbą
ziaus Petro ir kada intrigos tapo demaskuotos, Bestuže- nias. Skaičius įvairiuoja tarp 12 iki 100 ką; teistojai valdininkai tapo visur airiai (ai
ir
kaipo
sveikas vyras, save ir
vaš puolė, o Poniatovskis apleido savo stovėnę (1758), kas tūkstančių. Maištą buvo galima sustabdyti, ris tapo lygiu katalikui). Sutvarkinta ka
savo šeimyną užlaikau. Būdamas
nepatiko Čartoryskiams, svajojantiems apie karūną kuni bet valdžia nelabai norėjo tą daryti, tyčia lau riumenė iš vienų airių. Anglų viršenybė bu
pilnas dėkingumo linkiu sergan
kė,
kol
Anglijoj
pačioj
įnirtimas
neišaugs
gaikščiui Adomui Čartoryskiui ar žentui kanclerio, apsivo panaikinta per keletą mėnesių. Jau pa
tiems kreiptis ten kur tikrai - kaip
prieš
airius
ir
karalių,
o
tuomet
lengviaus
bus
vedusio su našle po Sapiehai, Mikolo Oginskio, liet, lauki
ir man - gali sugrąžinti gerą svei
daug pelnyti. Ėjo visokios paskalos apie ai čioj Anglijoj iškilo revoliucija. Karalius pa
nio raštininko.
rių nedorybes. Anglai velijo išnaikinti visus bėgo į Prancūziją. Airiai griebėsi pri<t gin — Gyvenanti pn. 353 Warren katą. Dabar išpildau savo parei
Kada Katarina paėmė valdžią į savas rankas, ji tikri airius, negu palikti nors vieną kataliką. Par klo, ypač kad turėjo dabar viską reikalingą avė., 28 metų Rosie Baldon, ga gą, kurią turiu padaryti ir vie- no Poniatovskiui, kad karūną rengianti jam ar Adomui lamentas pasiskolino iš piniguočių pinigų ka maištui. Anglai bėgo iš Airijos, kaip įmanė. vusi urną proto sumaišimą, nuėję šai padėkavoti, kad jeigu ne Dr.
Čartoryskiui. Tie ketino su pagelba Maskolijos užmegzti rei ir įkaitui padėjo 2)4 milijono akrų že Greitai pribuvo čionai ir pats karalius. Airių į savo kambarį ir ten išgėrė kar- Collinso Med. Institutas ir jo su
konfederaciją ir detronizuoti Augustą III. Gen. Salty- mės (=925 tukst. deš.), kuri bus atimta ai vadams jo sumanymai nepatiko. Šii norėjo bolinės rūgšties. Atėjęs ant jos taisyti vaistai, tai šiądien nesigekovas įsigriovė į Lietuvą su 8000 vyrų; Čartoryskiai ren riams. Valdžia uždraudė ją dalinti airiams; jais pasinaudoti atgavimui anglų sosto, o šie vaitojimo tėvas rado ją pusgyvę rėčiau tokia gera sveikata, Su pa
gėsi į Piotrkovskį tribunolą, kur ketino užmesti Bruehliams kareiviams buvo įsakyta: “Visus maištinin norėjo Airiją palikti airiams ir išvyti visus ant lovos. Pašaukė net du dak garba
padirbdinimą lenkiškos šlėktystos (giminės Osieckių), ir kus užmušti, nužudyti, išnovyti, teipo gi vi atėjūnus. Tas buvo matyti iš Airijos par- taru, bet jau nebuvo galima at
P. Petrakis
tai turėjo būti punktu išeigos konfederacijai ir detroniza- sus dalyvus ir kaltininkus; vietas, namus, bu Ihmertto nutarimų, kurį jisai pats buvo sušau gaivinti. •
530 Boston st,
Lynn, Massį
cijai Augusto III. Bet Drezdene spalių mėn. karalius pa tus, miestus, kur pasislėps maištininkai arba kęs, ir kuriame dalyvavo vieni airiai katalikai.
simirė 1763 m.
kur juos priims, sugriauti, sudeginti, suly Jie'porėjo atimti atgal savo žemes, o karalius — Pereitą sanvaitę Chicagoj
Primasas VI. Lubieckis paskyrė konvokatyvišką seimą ginti su žeme, sunaikinti, sumindžioti; to- tam' priešinosi. Naujasis Anglijos karalius buvo kariumenės parodos. Pama
ant 7 d. gegužio 1764 m. Čartoryskiai, neraminami per- liaus — visus javus ir pašarą, kur tik bus, Vilimas III (1689-1702) negalėjo tuojaus tęs auksu papuoštus oficierus, ne
svaru ir populiariškumu priešingos partijos Branickių, pra išnaikinti; išmušti ir išnovyti visus vyriškius, eiti į Airiją, tik 1689 m. siuntė kariumenę. vienas galėjo manyti, kad atsirado AŠTUNTAS METINIS PH0-!
šė Katarinos ginkluotos pagelbos, skųsdami Branickį ir kurie galėtų nešioti ginklą ir bus atrasti tose Airius vėl nuveikė. Karalius Jokūbas II pa ne respublikoj, laisvės krašte, bet
NINKAS.
matęs blogą- klotį didžiausiojo mūšio prie carų prispaustoj Maskolijoj, arbą Chieago. šv. Frančiškaus Se
Radivilą “Panie Kochanku”, ne nuo seniai vaivadą Vilniškį, vietose”. .
upės Boyne (1690) pasiskubino apleisti Airi Vokietijoj, kur kariumenė užima rafino draugystė parengė nedėuž neteisas ir prievartas. Maskolių kariumenė atsidūrė
Tik dalimis tegalėjo anglai eiti į Airiją,
Lietuvoje, ir du tuntu traukė linkon Varšavos. Po apdan- nes pas save parlamentas turėjo kovoti prieš ją ir nuplaukė į Prancūziją. Karė užbaigta pirmą vietą ir panaudojama lai lioj 7 d. birželio šių metų pikningu maskoliškos kariumenės šalininkai “familijos”, Massal- karalių, O kova tęsėsi jau ilgą laiką. Paga- 1691 m.; sulygta ant to, kad, airiai palaiko svės naikinimui. Ir Amerika mat ką Schuth’o darže, Riverside, IIL
skiai: Mikolas, d. liet, hetmanas, ir sūnūs jo Ignotas, vys liaus jis buvo nuveiktas; ir galvą jam nukirto teises, kurias turėjo prie Karulio II. Airijos nuo kelių operetinių karų ap Prasidės 9 vai. ryto; įėjimas 25c.
reikalams aptarti bus sušauktas parlamentas. svaigo, pradeda niegždžioti Euro porai. Muzika Liet. Muz. Kliukupas Vilniaus, užmezgė Lietuvoje generališką konfedera
1649 m. Tuomet Cromwell, puritanų vadas,
ciją, idant prapuldyti Radivilą. Toji konfederacija po galėjo traukti į Airiją, kurioj jis pirmiaus O kareiviai airiai gavo leidimą apleisti tė pą.
bo, vedama J. Bruožio. Daržas
jazda Mikolo Brzostovskįo, liet, arklidininko, Radivilą buvo jau liejąs kraują. Dabar anglai su vynę. 10 tukst. pasinaudojo tuom leidimu.
yra gražesnis už visus kitus ir
patraukė į teismą už pasikėsinimą ant gyvasties vyskupo stiprėję galėjo atkeršyti už 1641 metų maištą Karalius Vilimas III atlyginimui savųjų va — Chicagoj šįmet atsibus visos guli tik per vieną blioką į žie
jSfassalskio. Į konvokatyviškąj į seimą traukė abidvi šalys ir nudėtus anglus. Kareiviai elgėsi pagal par dų turėjo duoti jiems 1700000 akrų žemės Amerikos politiškos konvencijos, mius nuo karų; gėrymų kokią
kurios galutinai išrinks kandidatus
(Toliaus bus).
lamento prisakymą: novijo ir plovė visus, kas *
.4 . 1
(Toliaus bus).

Iš visur.

Paraše A. Janulaitis
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Parsiduoda naminiai rakandai
pigiai vertės $700 už $150; priežastis pardavimo išvažiavimas tėvynėn;
vynėn; kas nori gerų daiktų tepasiskubina. Jonas Norbutas, 223
Wabansia Avė, Chicago 111.
Pajieškau
Mateušo
StaseBo
Aščegalių kaimo, Amano Kibiliaus Kunčiškių kaimo, Petro Varnausko Lukonių kaimo, Antano ir
Mateušo Pauliukų šarniskių vienasėdžio, Jokūbo Vanago Stročnių
kaimo, Antano Apšegos Akme
niu kaimo, Juozapo Liko iš Kor. . ..
Kauno
sakiškrų miestelio,
Subačiau.
gub., Vilkmergės
pav.,'ar kas
Ite patvs
parapijos, J p-v
tas teiksis duoti žinią adresų:
Julius Sulamis,
Box 506,
Collmsville, Conn.

~

.

Šiltos žiemoe, Mėsios vasaros,
Daržovės auga žiema, vasara ir
atfeša $600 akras. Kelių šimtų
tereikia prasti. Darbas pirkusiems duodama tuojaus su gera
užmokesčia.oi Rašyk ar ateik pats
prirodymų. Texas Farm & Gardens Co, 45 La Šalie st., Chicago,
Illinois.
a ,.

Pajieškau savo krikštų motinos
tik kas nori galima gauti. Va
Faustinos Kazlauckienės; iš Vil
žiuoti reikia 12 gatvės karais iki
niaus gub, Trakų pav, Nedzingių
52 av., o iš ten La Grange ka
parap, Sapiežiškio sodos, 6 me
rais iki vietai. Širdingai kvie
tai kaip Amerikoje, gyveno Worčia atsilankyti visus.
cester,
Mass.; teipgi pajieškau sa
Komitetas.
vo draugų Jono ir Alfonso Kašė
tų ir Antaninos Kašėčiutės tos pa
PIKNINKAS.
čios
gubernijos ir pavieto, Ne
Chicago. Latvių Sočiai - Demo
FARMOS. \
dzingių
vol, Laukininkėlių sodos,
kratų Draugy stė parengė pikninką
gyveno
apie
Waterbury,
Conn.
;
Kas
norite
gerų ir pigių far• nedėlioję 7 d. birželio Schuth’o
teipogi
pajieškau
\
ladislovo
Ma

mų,
pirkite
Missouri
’ės valstijoje,
darže. Prasidės 9 vai. ryto. Įėji
žeikos
ir
Leosės
Mažeikiutės
iš
Kokios
kas
nori
pigios
ir pragy
mas 25 c. y patai. Bus visokių
Laukininkėlių
sodos,
gyveno
apie
ventos
su
trobomis,
sodais
ir mišgėrynių, gera muzika ir choras.
West Hazleton, Pa. - Ir ant galo
‘,e,uv"».
.Visus lietuvius širdingai kviečia
pajieškau kokio darbo, esiu SI me<labi,r
ątsilankyti
tų amžiaus;.jęi kam reikia darbilaikas apžiūrėjimui farrnų, nes
Komitetas.
ninko, meldžiu atsmaukti.-. Jie pamatyt, kaip javai auga, koks
tvs ar kas kitas teiksis duoti žinią
oras. Žiemos čia trumpos, va
adresu: ’
.
saros laike naktys vėsios, oras
Juozas Vinkevičius,
I
I sveikas. Platesnėms žinioms rei
251 Causeway st, Boston, Mass.
Parsiduoda prieinama kaina san kia kreiptis pas gyvenantį ant
. .
...
I krova valgomų daiktų ir mėsos Į
Pajieškau Felikso Bazio, kuris . •
vietos farmerį Konstantiną MaPajieškau savo dėdės Ciprijo- dėlei užėmimo kitos vaizbos; par- čuką, Raymondville, Texas Co,
pas mane gyveno vienus metus ir
tris mėnesius; paeina iš Vilniaus no Pačinskio Kauno gub, Telšių siduoda drauge su vežimu ir ar- Mo, arba kurie arčiau yra Chica
gub., Trakų pav., Arenos vol., pav, Mosėdžio parap, Šauklių kliu. Pirklystė eina už pinigus ir gos pas Juozą ŽimonČių, 31 W.
Maskaukos
sodos,
vidutiniško sod, apie 20 metų kaip Amenko- gerai išdirbta lietuvių apgy vento 14 PI, Chicago, III.
Ūgio, apie 31 metų senumo, žvai je ir savo brolio Martyno \ eito, vietoje. Artesnėms žinioms reirų akių, dešinės rankos antro pir tos pačios gubernijos ir .pavieto, kia kreiptis adresu: 3312 So. HalF AR MOS!
što nėra; prasišalino nuo manęs Mosėdžio vai.,
vai, Šerkšnių sod, tu- sted St.
-v
New Yorko valstijoje Lietuvių
Pajieškau
savo kūmo Kazio u kolionijoje randasi dar daugybė
n d. gegužio, išsinešdamas mano riu
riu įj juos
juos didelį
didelį reikalą.
reikalą. Jie
Jie patys
patys
]
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
ad£į
Ot
nuo
kurio
gavau paskutinį fanTHj pardavimui. Daug musų
$100. Kas man apie j j praneš,
resų:
laišką
iš
Forest
City, turiu į Jl|brOliy jau čia apsigyvenusių ir
busiu tam labai dėkingas.
ar
Kazimieras A. Statkevičia,
labai svarbų reikalą. Jis pats zr
Antanas Bazis,
gerai besilaikančių.
Norėtume
31 and F. St., So. Omaha, Neb. 70 Workman St, Montreal. P. Q- kas kitas teiksis duoti žinią adre- daugiau savo tautiečių turėti šalę
Canada
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
Jos Broun,
Pajieškau savo vyro Motiejaus
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
Pajieškau savo sesers Onos BqX 2g,
Butler, Pa. nias gausite pas George Klerk,
Kazlaucko, 16 metų kaip Ame
Poolville, N. Y. Įdėkite už 2c.
rikoje, pirmiausiai buvo Watęp- Norvilaitės ir švogerio Aleksandro
Striuko,
sesuo
8
metai
kaip
Ame-1
Parsiduoda
labai
pigiai
narni
krasos
ženklelį atsakymui.
bury, Conn-, vėliaus Pittsburg,
■» • a
rikoje,
paeina
iš
Kauno
gub,
Siau-|
n
i
a
j
rakandai,
dėlei
išleidimo
žinoPa, o dabar nežinau kur. Esmiu dideliame nusiminime, savo lių pav. Lūkės parap, \ alakųĮnos j Lietuvą; visi daiktai, koki I
- tėvą palaidojau 24 d. rugpiučio, sodos. Jie patys ar kas kitas teik-Lik prie gyvenimo reikalingi, yra
SUGAUKITE VAGI.
Į ir reikalaujančiam yra labai ge1907 m. Prigulėjo į 3 draugy- sis duoti žinią adresu:
Simanas
Voveris, išgyvenęs pas
Juozapa
Norvilis,
r
a
proga
nusipirkti.
Atsišaukti
stes ir gyvastis buvo apdrausta
mane
5
mėnesius,
pavogė 5 laikro-.
46
River
st,
Rumford
Pails,
Me.
reikia
adresu:
Metropolitant Life Insurance Co.
dilius,
3
žiedus
(vienas
su raidė
Jonas
Beineris,
A. A. velionis buvo, labai gerai
mis
J.
D.),du
grandinėlių,
$24.00
Chicago,
III.
Pajieškau
savo
brolio
Adomo
827
—
32nd
St,
apsirūpinęs, gavau daug pinigų
ir
eilių
drapanų.
Jis
paeina
iš
Navicko,
pirm
trijų
metų
gyveno
ir norėčiau gryžti j tėvynę Lie
Parsiduoda
sankrova
valgomi!
Kauno
gub.,
Telšių
pav.,
LaukuKensingtone,
paeina
iš
Kauno
gu]
tuvą, bet norėčiau savo vyrą su
rasti. Žmonių kalba, buk aš že- bemijos, Telšių pav, Žarėnų pa- daiktų ir mėsos labai pigiai; savi-1vos parapijoj, 6 metai kaip Amenota su kitu vyru, yra neteisin rapijos. Jis pats ar kas kitas teik- ninkas turi du bizniu ir vieną no- riboje, kalba lietuviškai, lenkiškai
ri parduoti; gera vieta norinčiam ir maskoliškai, gyrfsi buvusiu kaga. Jai gyvas meldžiu, atsišauk sis duoti žiną adresu:
Baltrus
Navickas,
padaryti pinigus, Atsišaukite ad- riumenėje, yra rauplėtas, juodti pats ar kas kitas, už ką gau
4549 S.Hermitage av, Chicago,III. resu: Jonas Bankus, 8228 Vin- bruvas, su randu ant kaklo, buvo
siai apdovanosiu.
sužeistas Elizabethe, N. J. pabricennes Road, Chicago, III.
Morta Kazlauckienė,
ke
ir provojosi su kompanija. Kas
785 Bank St, \Vaterbury, Conn.
ANT
Praneš
man apie jį gaus $25.00 doDU PUIKUS FLATAI
Pajieškau Juozo Matulaičio, ku
randos -Lietuvos RE- vanų.
--------------- I
DAKCIJOS NAMUOSE.
I
Z
ris yra apie 50 metų amžiaus, dir
Parsiduoda labai pigiai naminiai
pu puikus> po 7 ruimus, Batai ,24 Cherry St, NėW \ork, N. Y.
bo anglių kasyklose Pittstone ir
“Lietuvos”
8 metai tam atgal kaip išvažiavo rakandai iš priežasties išvažiavimo an| išrandavojimo
į minkštas anglių kasyklas; jis tėvynėn ; daiktai mažai tevartoti; I redakcijos namuose. Situose fla-1
yra apie 14 metų kaip Amerikoje artesnėms žinioms kreiptis reikia įuosc daktarai nori turėti 3 rulSAKAU!
33rd Place, Chi- mus savo ofisui ir mokėti už
N’ickas teip
ir 10 metų atgal atsiėmė mane iš adresu: 866
gerai nepadaro paLuos pusę yįjjj flato randos. ToLietuvos; paeina iš Suvalkų gub.', cago, III.
lietuviškas fotograVilkaviškio pav, Kibartų gm,
dėl, kur nedidelė šeimyna, tfal’lfaj- Atlieka darbą artistiškai;
Parsiduoda pigiai pietvakarinis
Virbalio parap, Jis pats ar kas
drąsiai nusisamdyti visą Batą, kuopujkiausiai perdirba iš mažų j
kampas 36 ir Marshfield Avė,
kitas teiksis duoti žiną adresu:
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui didelius sulyg sutartos kainos; už
dvejoms luboms namas, krautuvė Į
Jonas Diraitis,
. . .
.emus --- parsamdyti daktarui ant darbą atsako.
Taigi Tautiečiai ir
2T2O St. Clair av, Cleveland, O. ir treji gyvenimai; randos $35 Į ofiso, kuris užmokės pusę flato Tautietės kviečiam atsilankyti pas
per mėnesį. Atsišaukti pas Koz.
__ .
.
1
Flatai puikus, štymu j. Drižą, Portrait Studio, 500 S.
Pajieškau savo pusbrolio Jono minski & Yondorf, 75 Dearborn
. T
apšildomi, elektriką ir gazu ap- 2.ntj
Philadelphia, Pa.
Gadetskio, 13 metų kaip Ameri St
šviečiami, visada yra šiltas ir
koje, gy veno Chicagoje UI. ir dir
----bo prie kriaučių, apie 35 metų se
Ant randos puikus 7 ruimais gy šaltas vanduo ir tt.
numo. Jis pats ar kas kitas teiksis venimas, garu šildomas, gazo ir
"LIETUVOS ŪKININKAS”.
duoti žinią adresų:
elektros šviesa, šaltas ir šiltas van
Laikraštis skiriamas darbo žmo
Jonas Gerrik,
duo visada. Atsišaukite pas A.
nėms, eina kar|ą per savaitę iš
459 VVestern St, St. Paul Minn. Olszewski, 3252 S. Halsted st.
Vilniaus, Lietuvoje.
rašoma
Reikalauja vyrų j Pietus už ge
“Lietuvos Ūkininke
rą algą, 869 W. 33rd St, 1 lubos. Į apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius,
mokyklas ir žmonių laisvę
Reikalauja virėjo tik ką užsidė
apie
vyriausybės
darbus ir politi
jusiai mokyklai, puiki ateitis, ge
ras pelnas. Malonėkite atsišaukti ką ir tt.
šiuo adresu: Mr. L. P. Haight, Lietuvoje metams ................. $1-75
Muskegon Knitting Mills, Mus- Amerikoje metams ............... $2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
kegon, Mich.
no, duodu Vilniaus Kalendorių
Kiekvienas, kurs laike šių dviejų sanvaičių pirks pas mus
Drapanas už $15.00 ar už daugiau, gaus puikią
1908 m. dovanų.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
FARMOS!
Pinigus siųskite atstovui Ameri
Šios dovanos bus duodamos tiktai per dvi sanvaiti iki 6 dienai Birželio.
• Jei nori geros žemės farmai, koje po adresu:
Todėl pasiskubinkite nusipirkti sau pavasarines drapanas šiame laike, o
geroje vietoje, terp savo žmonių,
M. J. Damijonaitis,
gausite 12.00 Skrybėlę dovanų.
arti miesto, arti bažnyčios, arti 3252 So. Halsted str, Chicago, III.
Musų Storas yra pripildytas gražiausiomis naujausios mados drapano
gerų geležinkelių ir kelių, tai
mis ir musų prekės daug pigesnės kaip visame Chicagos mieste.
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Co. Wis, o rasi tą
“ŠVIESA”
Męs neperkame, bet patys dirbs*ie drapanas, užtai jas ir galime
ko jau seniai jieškai. Daugybė Ogranas “Sujungęs” pagrąžinimui
parduoti pigiau kaip visi kiti
žmonių apvažinėjo daugybę vie teisių lietuviškajai kalbai Lietu
Jeigu netiki, tai ateik ir persi
tų, ir niekur žemės nenupirko, vos bažnyčiose, eiha Vilniuje kas
tikrinsi.
Męs savo dirbtas Drapanas par
bet kada čia atvažiavo, tuojaus dvi savaiti it4 su tikru atsidėjimu
duodame ne vien Chicagoje, bet
nupirko, nes čia rado tą viską, gvildena klatišimą įvedimo lietu
po visę Ameriką. Męs gauname
ko
kitur rasti negalėjo. Dabar vių kalbos Ljctuyos bažnyčiosna.
pačiu kasdien Šimtus orderių, ir
yra geriausias laikas žemę pirk “šviesa” išdpęto Jenkininkų poli
kiekvienas nuo mus pirkęs, džiau
giasi, kad gavo gėrę tavora ir už
ti, nes yra vasara, gali matyti ir tiką Lietuvoje ir isus jų darbus
pigius pinigus. Todėl visi, kurie
žemę ir užsėtus javus ir žolę. ir žingsnius, “šviesa”, gindama
reikalaujate gerų drapanų už pi
Rašyk mums kada nori va lietuvių tautris ir'1 kalbos reikalus,
gius pinigus, rašykite mums tuo
žiuoti,
o męs paskirsime Pami nenusilenkia nė „prieš Lietuvos
jaus, o męs prisiusime Jums ge
lumbių prekes ir pamokinimus
štai dieną, kurioje musų agentas priešininkų galybę nė prieš jų
kaip mierę nuimti ir gausite dra
gali su Tamista važiuoti. Adre- turtus, nė prieš jų valdžią, “švie
panas, kuriomis džiaugsitės!. Kožsa”, atsidėjusi, -’tafeo kelius lietuvių
suokie:
šitM grvn^ vilna ran nę siutą gvarantuojame, kad bus šitų gryna vilnų, ran
koms dirbtu Bl**k
kom* dirbtu
*lu«
“ŽinyČia” A. Olszewski Mgr. kultūrai per lentfškas pelkes ir
TMtot Siutą*, keli padarytas iš tokios gelumbės kaip •*rg* Siutas, keli
nė*, bru įlotu ir kotu,
nė*,
bruilotu
ir
kotu,
3252 S. Halsted St, Chicago, III. lieknus.
ant vieno* ar abiejų pu sampelis, kurį išsirinkai ir miera ant vieno* ar abiejų
“šviesos" kaina Amerikoje me
tlų u Augioja ma* tik
gerai tiks. Jei rasi kitaip, sugrą putlų ni*egio>mu
P. S. Perskaityk “Žinyčios”
tams 4 rub, pusmečiui — 2 rub.;
žink siutą ir męs pinigus tau su
Draugystės atsišaukimą ant pus
grąžinsime.
Lietuvoje — 3 rub, pusmečiui —
lapio 6, kolumnos 1.
1 rub. 50 kapeikų.
Rašykite mums tuojaus. Adresuokite Šiteip;
Adresas: “šviesoj redakcija,
PIRMOJI LIETUVIŲ KOLIOVilnius, Koževana No. 11.
NIJA. •
Vienintelė beturčio žmogaus
A. OLSZEWSKI, Prezidentai
kolionija gražioje vietoje Teksuose. Nariai išrenka nuo $1000
iki $5000 kas metas nuo 5 ar 10
749 W. 18th Street
■asą Heras atdaru Iki 9 valandai vakare: Panedėliah, Utamlakais, Ketveraais ir
Tarpe Puoliu* ir tfoad gatvių
akrų žemės.
Apelsinai, figos,
Sukatomis iki 10 valandai.
persaslyvės ir vynuogės atneša Iki 3:30 po pietų; nuo 7 P t 8:33 v*k. PtedilionM
I Buo 8:30 lkt 11 UkLMi- 7*i*f**** c*n*i 1476.
nuo $500 iki $1000 nuo akro.
;

Paj ieškojimai.
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Ant Pardavimo,

Reikalavimai

$2.00 Dovanu!
$2.00 vertą Skrybėlę Dovanų.

$15.00

$15.00

The Bridgeport Clothing Co.

3246-48«S. Halsted st, Chicago,III.

Dr, Marija Dowiatt-sass

ATYDA!

Suomi pranėšu visiems kny
gų perkupčiams ir šeip reika
lavusiems maldaknygių: “Ma
žo Aukso Altoriaus" Ir “Breviorėlio”, kurių buvom išbaigę Nr.
1807; 1904, 1906 Ir 1907; kad
dabar gavome didelĮ siuntini
ii Europos, todėl galite dabar

49 Li*tuvlkko*

Pasakos

šimtmečių.
Puslapių 563, kai Suriuko Dr. J. Basanavičius. Dali*
na . ........................................ $i-5° IIL čia telpa 202 dar gražesnės U
LietuviaiI ar gerais toliais žengiam* prieky n T
Nuoklrdus atsiliepi
mas | lietuviškąją visuomenę D-ro
Jono 61 i u po. Arba sutrauka kalbų,
laikytų Waterbury, Conn., M gruo
džio 1*0*. Union City, Conn., M
gruodžio 1906. Bd*ardsvllle, Pa, 21
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vaaaryj* 1907 m. Pusi. 47, prekė....15c

Ltotuva tSvynS man*.

juoklngosnės pasato*. Chicago. lįL
1904, pusi. 333 .........................— J f®
Drūtai apdaryta
70

Llrtuvliko*

. ........... .
Pa**ko*

Y v* Iri**.

Surinko Dr. J.
IV. Chicago, ŪL 1905, pu»l- »»
j* knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyta Dro. J. Batemaridlau* surinktą
pasukų, telpa keli kimtai užlmanččią
ir juokingų pasakų. KJekvtenas
Btlėmla P* pirkęs i* paminėtų 4 knygų I. IL

gauti visokio skyriaus viriais,
vynlAką dainelių.
ii minėtų viri maldaknygių.

Puslapių 15 P**- žiu neitaemlam* pasakų turtą .. *1-25
•1'50
M ...< •*.« a..................
!•« Drūtai apdaryta .............

A. OLŠEWSKIS.

7* Maxlm Goriclj. Pastojimai. H
rusų kalt*** v*rtė A. L-ls. Turicysfl.
v«ikslaa to Napoleono I paskutiniųjų Gie*mė apl* sakalą. Nenaudėlis, Ma*
kariavimą. Pust 44. Pr*kė....lėc karas čadra. Rudenyj. Dvideėimta kekt
Ir viena. Chicago, III. 190*. pualaplų
.................................................................260
Laikrodininko

25 Krasakortfts 20 centų.
Gražiai par*u*ti valuial Ckk«*<M, terp karią yr*
dari<< raginiai. Tiltai, GatH* ir cvarbia**! Tr®
ba*lal Vi»l kitokį Gražia »ia«a*yr*l p*aią*tk

atminimai. ■ Pasak

Moteris ir jos tirta žmonijoje.
Parašė J. Laukis, šita knygelė
yra labai žingeidi perskaityti mo
terims ir vyrams, anot autoriaus:
“Teisybė yra tokia prasta, kad
męs tankiai nepamatome jos tik
dėl jos prastumo”.
Kalbėtojai
3202 S. Halsted St. Chicago, III. daug gali atrasti sau medžiagos
iš jos. Pusi. 47. Kaina... .15c

Dr.Med.A.L.Graicznnas

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vai
kų, speciallškal gi atsidavę* yra slepia
moms ir odo* ligoms.

ltolhalaa|aaU yvaklą Saikią,

Uaa, LtoL kaygą ir kitokią vtoaklą talktą. Tai
vtoatM kraipkiUs pas DAHUONAITJ Cktoaf*,

KATALIM4 N*. 7 tykai, katram* yra Maitai
viMklą taikią H«^kstoitoi ir |ą kaiaes. (J

iss Shn Daukanto L. I.
Iit6o*lh| kates .. 25*

M. J. DAMIJONAITIS
156 Union Av*.

Chicago, IIII.

Naujos Knygos gaunamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.

Ranką takeliai ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui
vakarais llnoeo laiko; kitoje knyge
lėj* telpa paveik* lėliai, kokius su
rankų kakeiiu galima parodyti ir tam
tinkami apskaitymai. Pusi. 32
12c

tokia knygelė, dabar jau yra gau
Vaikė* Jėzaus Kristaus pas Poplenama, ir kiekvienas turi progą
Alą Piją IX. Parakė Vlctor Hugo,
pasinaudoti, ypatingai kas nemo antra laida.
Prekė .......... ..10c
ka anglišką kalbą, tai dabar bus
Žodynas lietuviškai - angliškos
tiems aukso obuolys. Pusi. 90kalbos.
Sutaisė Antanas Lalis.
Kaina ....................................... 25c
Puslapių 382 iki šiol turėjome tik
ANtmetiko* uždavlnynaa. Vadovė- su apdarais po $2.00, dabar kas
lla aritmetikos pradžiai; antroji da nori pigiaus nusipirkti, tai popielis.
ros viršas. Kaina.............. $1.00

Astronomija, parakyta pagal K.
Flamarljono Ir Lockyero, A. Agaras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga,
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per
visatą. Saulė, Planėtoe, Komėtos,
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulyje, Mėnulis, Pasaulės
įstatymai.
Su daugeliu paveikslė
lių.
Pusi. 62 ............................. 40c

Edgaras arba nuo ateizmo
prie pilnos teisybės. Pagal L.
Hammersteina parašė Kun. Dr.
Yuodyšius.
Visas raštas perstatytas for
moje ginčų arba disputų tarpų
protestoniškos ir katalikiškos šalies, kaip jos viena kitai yra
priešingos ir tt. Puslap. 214,
Kaina ..................................
75C.

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St, Chicago, III.

Klikiallal. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliną, parakė A. Agaras.
Gražiai apriko apie kikkius (zuikius),
su daugeliu paveikslėlių, kaip klkktal gyvena Ir kaip su -jais vaikai
maloni džiaugtis. Pusi. 32

Lictuzių tauta senovėje ir šiądien. Parašė J. šliupas M. D.
Antras tomas, Šitas 2-ras tomas
apglėbia
Lietuvių
tautos
veikalus
vru l
-Lu • •
nuo XIII-tojo iki pabaigai Xyi

nimo Kristaus. Bugenius Sue. Verta
J. Laukis. Chicago, UL 1904, pusi. 169.
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).............. 50c
185 Žmogų* neplluėkls. Vertė U
£'«*dtoko Nėris. LAbal graži apysakė
lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimiu*
glau gyvex»o už kitus, apsivedusiu* su
turtingom*.
šita apysakėlė užima
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir
mokina žmogiško* doro*. Chicago,-IIL
1899, pust 23 ..................................... 10*

200 Aki* už ak|, dantį* už dant|.
Juokai viename akte. Perdirbta iž vo
kiško. Chicago, IIL 1907, puri 29.. 10c
210 DSdė atvažiavo. Komedija ri*name akte. Pagal lenkišką sutaisė K.
B-a ir M. P i*. Chicago, UL 1902, po
slapių 62 .............................................. 20c

225 Geriau* vėliaus negu niekad.
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-u ir M. P-is. Chlsago, m. 1902, pusi. 48........................... 15c
257 Kun. Gramulo* Raktlnyčloje. Ko
medija viename akte. Parakė kun. Pr.
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, UL 1906,
pusi. 14...................................... ....10c

262 Mlndaugi* Lietuvos Karalius.
Istoriškas paveikslas 5-ae aktuos*.
Lenkiškai parakė Julius SloveckL Lie
tu v tokai vertė V. Kapsas (D-ras V. K>
dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25o
331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P-is. Chica<o, UL 1902,
pusi. . ...................................................... 1°*

471 Akyvi apalrelkklmal sviete, ant
kjrlą žmonės nuolatos žiuri, bet ją
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parakė Promylų Pirmą syk] 14verstr. j lietuvikką. Labai naudinga
knygelė tiems, kurie nori sužinoti U
ko darosi žaibai, griausmat lietus Ir
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
27 Gyvenimo Mokykla. Parakė Oris- laikosi Ir tt Chicago, UL 1894, pu
son Bvett-Marden. Lietuvlikon kalbon slapių 79 ...............................................30c
ii vertė K. Žegota. Užrakai pagarsė
472 Apdrelkkimal Atmosferoj arba
jusių žmonių. Labai naudinga kny Meteorologija. Pagal profesorių Vojelga. Didelio formato.
Chicago, 111. kov’ą sutaisė šernas. Aprako ik kc
1M7 ................................................. *1.50 susitveria ore žaibai ir griaustiniai,
Apdaryta................................. ;....*2X» nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
ik devynių sekančių gražių pasakai
čiai ir labai suprantamai paaiškinta
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
kaip galima sužinoti oro permainas ir
tas, Gatvės valkai, Paporčlo žiedas,
daug kitų įdomių dalykų, Kiekvienus
M liko sargas. Signalas, Keleivis, Bū aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla parodomas ant paveikslo, Norintiems
pių
................................................ 15c arčiau susipažinti su oro ypatybėms.
43 Karia laukuos*. (Kareivio at verta perskaityti. Chicago, III. 1907,
iminimai). Parakė Vsevolod Gartin. pusi. 238 ....................................... :...75o
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka 1A Apdaryta............................................*1.00

Knygų Katal jogas

laikų karės maskolių su turkais. Chi
vaisiaus gyvūną. Lek cago, 111. 1906, pusi. 81 ........ . ..........
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
43 Ii gevlnlmo lletuvtokų Vėlią bei
lių to embryologijos. Pusi. 12. Pre
Velnią. Pasakos surinktos Dro J.
kė.................................................... 10c Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa
Koks privalo būti vaikų augini' keli šimtai grasią pasaką, apie rojų
mas ir aukojimas? Rankius raš dangų, čyftčią, peklą; apk) giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvaalas (duftiaa)
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kož- velniua, ją valdlnimąsl ir tt Pasakos
nam žingeidi ir naudinga knygelė, uirakytos tokioje tarmėje, kokioje bu
ypatingai - Tėvams auginantiems vo girdėtos. Panevėtyj — pagal tar
vaikus, susipažinti su šia kny mę panėvėilečią, Šiauliuose — pagal
gele. Pusi. 91............................. 25c tarmę klaullečlą; Suvaiką gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prusą Lietu
voje — pagal tarmę Prūsę lietuvių;
Kaip žmonės su ponais kovojo 7
Dzūkijoj — papai tarmę dzūkų Ir tt
Sodiečių sukilimai
Ikpanijoj, XIV
Chicago, III. 1903, pust 470. Popieamžiuje. Parakė A.. J-tis. Pusi. 34.
ros apdaruose ....
*1.50
Prekė ....................................
....10c
Audimo apdaruose ...............
*2.00

Ii* i vyst y m a*

100 Pasaka apl* kantrią Aleną. Ehikterj turkų clecoriau* Antonlaus, kuri
per 22 metu valkkčlodama po svietą,
daugybę bėdą ir vargų totonUjo. As
tra, laida. U lenkikko vertė A. Otoewakls. Chicaco, UI. 1902, puaL M . 2Oo

Maglkaa.
Monlnlnkaa
gal Panovą, parakė A. Aitvaras. Tel
114 Ptn** Ir tomas.. Apysakėlė L
pa visokį magikkl paveikslėliai ir Tolstojaus 1* gyvenimo maskolių kai
kaip padaryti visokias ktukas. Pus miečių. Žingeidi, norintiems susipa
15c žinti su buriu ir aanlygoms maskolių
lapių 32
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
Vanduo, tvtoaa Ir žiluma,
toją drauge jausti su vargo prislėgtai*
Lekcijos prot. Biochman’o, sutaisė
žmonėm!*. Chicago, IIL 1904, pusla
tarnas. Bu daug paveikslėlių. Pu*L
pių <0 .................................................... 16*
UI.
Prekė .................................. 40c
120 Po priedanga ftventlnybė*. Irtorlkka apysaka Ii Rymo laikų. ParaM
RevoliucIJo* žmonės, parakė A.
H. Porteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905.
N lemoje* aki, vertė K. Puida. Tel
pusi. 100.............
25c
pa čia devynios gražio* apysakaitės
ik gyvenimo lenkų, ypatingai ik at
124 Robinsonas Kražius. Graži mositikimų Verkavo)* laikuose rusų ka raltoka pasaka. Antra pertaisyta lai
rė* »u japonai* ir Įvykusio* po jai da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ... .25*
pairi u vės rusų viekpatyutėje. Kny
134 Sidabrini* Kryželi* arba Dallydl
gelė |doml kiekvienam. Pusi. 76 20c to Nazareto. Apysaka ii laikų kanki

Ratelių spėjimai. Tra linksmiausi*
žalais* (sabova) taimyštokuose auslAlluma Ir kito* pasako*, Guy d* rlnklmuoa*.
Parakė D. Spėjlkaa.
Maupaasanto, vertė J. Laukis. Bi Puslapių 16, prekė ...................... 10c
toj knygelėje telpa kio*
Tikri Ir netikri žventlejl*. Paveik
Alluma, Netikri brangieji* akmenys.
slėliai i* gyvenimo kanklntinlų Ir
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas
kankintojų.
Ik leista Susi v. Lietuvių
padūkėlio,
Mėnesienoje,
Valdui ys.
Laisvamanių. • Pusi. 6L prekė .. 15c
U kkal u* k> J
padangėj.
Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėvas Ir sunua ir Rota,
Sparnai, Drama III-juose ak
viso 12 labai gerų pasakų. Guy d* tuose.
Parašė V. šiaulėniškis;
Maupassant yra viena* ik geriausių
yra geras su naujomis įdėjomis
raktininkų pasakų raiyme ik žmonių
gyvenimo, pusi. 136 .................. 95c perstatymas. Pusi. 44. Kaina...30c
knygynėli*.
Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tautliko* Politiko*
Telpa čia Rusijos policijos viekpataTiems, kurie nori trumpu laiku vimas, perseklcjimas ypatos laisvės,
pramokti angliškai susikalbėti kas draugijų ir suidrlnktmų. laisvės žo
dieniniuose reikaluose.
Sutaisė džio ir sąžinės, ir kam* Išganymas?
J. Laukis. Seniai pageidaujama Pusi. 47. Prekė ............................ 10c

kita knygutė — antroji Ir paakutlnė dalia uždavlnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių
au skaičiais visokio didumo. Parakyta Pr. Makioto. Pusi. 68 prekė 20c

90 Olitlpa. Graži apysaka to laikų
savitarpinės karė* šiaurinė* Amerikos
Indljonų. Vertė A- Olkewskla Antra
pataisyta laida. Chicago, m.
1906,

473 Apl* žemę Ir kitu* svietus, ią
buv| Ir pabaigą. Pagal Heilperną, FaL
bą ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo
kas yra žemė, Ik ko ji susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetoa, ko
metos Ir kitos retai matomo* žvaigž
dės. Su 80 astronomiškų paveikslų.
Yra tai vienatinė knyga iš kurios imo
gu* tikrai gali apsišviesti Chicago,
III. 1896, pusi. 225............................ 75c
Ta pati apdaryta............................. *1.00

460 Biologija arba mokslas apl* gy.
vu* dalgtua Pagal prof. Nusbaumą.
sutaisė Semaa Mokslu kokiu budu
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip ji* vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
tvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais Chicago, 111 1901, pusla
67 Lietvvlik** Pasakos Yvalrlo*. pių 147.................................................40*
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalie
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,
L Čia telpa 141 labai gražių, juokin- vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su
klngų, Išmintingų Ir žingeidžių paša daugeliu gyvulių, -vabalų, žurių, imo
kų. Chicago, BĮ. 1903, pusi. 280 *1.25 nlų, medžių Ir akmenų paveikslėlių^
Drūtai apdaryta.... ................. *1.50 trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus,
5S Lietuviškos Pasako* Yvai No*.
tnąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia
didžiausių Ir tobuliausių. Chicago, UL
11. Čia telpa 205 labai gražių Ir juo J90L pusi. 129..................................... *6*
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną
525 Kaip gyvana augmenys? Pagal
skaitytoji ir klausytoj} ir labai naudinChicago, III. 1903, pusi. 330 *1.25 Lunko vyčių ir kiuw^
is* Šernaa
3*^ apdaryta............. . ............. *1.50 Su paveikslėliais,' 4
hprasym*i

VIETŲVA
•pte yroirius Ū3U’^ *«“*• aufaiua, jų
sudėjimą ir atmaina*, gyv} ir pilsi
ant kurti) įmonės Mūri, bat jų garai
nepranta. Chlcago, UL 1908, pu
slapiu >38 •••• •••• •••<» •
657 Istorija Buvlsnytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
dėjo plauku j Ameriką, kokios karts
buvo, ui kg kariavo ir kokiuose ra a
tuose; kišk buvo prezidentu, kokie ir
prieš atradime Amerikos iki 1896 m.
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ka. kokie čia tada žmonis gyveno, ko
kie žmonis pirmiausiai iš Europos pro
kiek kuris gero dėl Mos šalies padarė
Prie galo knygos telpa Suvienytu
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam tmogri
gyvenančiam Moję šalyje. Chlcago, III1896. pusk 364 ........ ........ 11.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso litaroa ant nugaros ir
šono .... ............ .........51^8

mimai, pramonės, Išdarbiai ir tiesos;
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
člal ar karščiai, lytus ar giedras; kur
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena Ir naktis, kur saulė
per keletu nedėlių nenusileidžia arba
neužteka ir O. Knyga didelė 6x9 colių,
aut geros, standžios po p i eros spaudln
ta. Chlcago. UI. ittt, puU 469. 92-00
Ta pati apdaryta audimu, klotuose ap
dnTuare. auksinėmis literomis atspau
sti parašai ant nugaros ir šono.. 82.50

užsakymo, męs nežinosime ką S”
nėra užsakymo.
6) Visada ant savo laiškų pastraš}
kito savo pravardę Ir adresų. Nor.
Ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa

da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resų kiekviename laiške, nes męt
radę laiškų te r p 100 ar 200 laiškų
be parašo Ir adreso, nežinosimo kone
jis yra ir negalėsime atsakymo dno
tt
Su visokiais reikalais rašydami
pas mus visada adresuokite teip:

’6 Kristaus kūną ima nuo kryžiau*.
17 Kristus kelinį Iš jfFabo.
18 Kristus žengia } dangų.
Lt Regykla šiųdlėninib Batlejaus.
M

tiųulvu hrodu auunelė, ku
kurioje Kristus gimė.
41 Bažnyčia apreiškimo Bv. p. Marijos,
43 Bažnyčia Dūdavote ant grabo dv.

P. Marijos.

1,1

23 Kaip šiądien. išrodo Kristaus gro

r

ėfi
24 Kaip šiųden JšrodOj Kalvarija, kur
Kristus mirs;4* ***

Dabar Pirkite Farmas!
M
Chicagos Lietuviszka Kolionizacijos

DRAUGYSTĖ “ŽINYČIA”

A. OLSZEW8KI,
25 Ulytėiš po vardu Jėzaus “Blai Žmo655 istorija abslna.. Dalis pirma
Chlcago, III.
Nuo seniausiųjų laikų Chlnijoa — 3252 8. Halstod Bl,
. I M • - A’H 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam Išdalini
f
♦.
į *f *
muLImpecljos Aleksandro Makadonl
,
fCRIJA
IVk .
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Droš A
Susideda Iš 100 Stereoskoplškų paveik
Baceyiče. < Bu paveikslais, parodau
slėlių bakeelJjS. * Prekė 82-00 už
čiais tų laikų plramtdus, sienas pylių,
baksel|. * •
fui
tvlrtynlų; typua kunigų ir kareivių
Bitoje
serijoje
yra
4 sykius tiek paHieroglifus Akkadų rašto ir tL Chl
vetklėllų kų plęmjiUnjšse serijose. Ir
cago, 111. 1904, pusi. 498 . .............81-00
Štai kų Juose galite pamatyti:
1135 Hyglena arba mokslas apie už
608 Gamtos psjiegoe Ir kaip iš jų
101 Besiartinanti kulia ant fežero Erta.
laikymą
sveikatos.
Pagal
Bernesą.
naudotis. Pagal Bitner} sutaisė šer
102 New York. T*vorų krovimas } di
Drų
Moli
ir
kitus,
sutaisė
Bernas.
Yra
nas. Svarbios moksliškos vertėj kny
deli oceanlnl laivų.- .
tai
nauja
daktariška
knyga.
Kas
jų
su
ga. su d-ugybė paveikslų y vairių mv
103 New York. Pilies daržas (Casttle
atyda
perskaitys,
pataikys
apsisaugoti
šlnerijų ir kitokių prietaisų ant išnau
Garden).
dojimo gamtns pajlegV- Chlcago, III nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
104
Boston.
Ežeras viešame darže.
1904, pusi, žoB .usėMs . ..................... 806 savo sveikatų, pailginti savo amžių ir
105 Atlantic City, New Jersey. Pama
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai
ry!
kus. Chlcago, III. 1897, pusi. 131..35c
518 Iš kur atsirado musų naminiai
106 Niagara. Paika vinis vandenskrtgyvuliai ir auginami augmenys? Pagal
tys nuo ožlnės salos.
(Horse
1176 Pamatas Visokiai Reformai.
Lunkevyčlų autais* Šernas.
Bu pa
Bhoe Faile Irom Gost Island).
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvo!.
veikslėliais. Chlcago, Ilk 1901, pusią
107 Chlcago. Auditorium viešbutis ir
Populiariškaa raštas apie klausimų
Michlgaa Avenue.
plų 73........ .. .................. ;.................. 20c
Stereoaaopas arba Teleskopas yra tai
valgytos. Parašė Otto Cardue. Su
108
Kaskados
Ir pokyllnė svetainė. L.
*
•
,
. 'I
raštininko leidimu vertė J. Laukis. prlets(»a arba žiūronas su padidinan
P. Parodos 1904m.
526 Kada Ir kokiu budu svietas su
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
109 Moki Indljonas namieja.
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
ant abrosėlio, abroaėUs pavirsta | na
110 Moki Indljonų gyvenimas.
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ugaudas. kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
yra netinkančiais žmonėms maistais. tūrai išką paveikslų, kuriame matai Mo 111 8ioux indljonų vadas. He-No-Frald.
Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi
las
grupas
žmonių,
triobų,
visų
mie

Chlcago, III. 1907, pusi. 113............ 30c
112 Vartininkai (The Bentlnels) 3,048
ški kūnai Ir kaip musų žemė susitvė
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir
pėdų augščlo, Yoeemite, Cal.
rė. teipgi kokiu budu atsirado ant jos
teip
toliau,
teip
kaip
kad
pats
toje
vie

1210 Aritmetika. Sutaisė 8. Skač118 Motina girių, 63 pėdas apėmlo. To
gyvybė. Su paveikslais. Chlcago. [11.
toje būtumei Ir viekų savo akimi ma
semite Klonyj, Cal.
1906, pusi. 140 ................................ 35c kauskas. Lesgvas būdas Išmokti skai tytumei. Teleskopas paverčia } natų
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta |
114 Magdeleuos Kolegija, Oxfor<L Ang
rallškų ėsybę, padidina J| atskirato
penkis skyrius. Skyrius 1 — apie
lijoj527 Kada ir kokiu budu gali ovIsmk
žmogų nuo žmogaus Ir Išrodo jau ne
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
115 Airija. Klllarney, pilis Ross.
pasibaigti. Parašė Prot Dr. M. Wllh.
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
116 įėjimas | Muckroes Klloštorių. Al
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. U- rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
Męs turimo dabar ant pardavimo gra
rius
IV
—
Prilyginimai
Ir
proporcijos.
-:joj.
gandas.
Knygelėje aprašyta svieto
žiausius stcreoskoplškus paveikslui,
117
Siaurinis
miestas. Gibraltar.
Skyrius
V
—
Proporcijų
prievadlnėa
pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir
kaip matote sėmiau Mraėytus.
118 Berlynan Boadler loviu ir Kate
kokiu budu gt»j svietas pasibaigti, te Chlcago. III. 1897, pusi 104 .......... 25c
dra.
gul perskaito šitų knygelę. Chlcago,
1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
BERIJA I.
119 Vokietija. Griuvėsiai viduramžinės.
111. 1906, pusi. 135 ............................35o gal OllendorTų. Harvey, Maxwell ir kl- Susideda IŠ 12 Stereoskoplškų paveik
pilies.
tus surašė J. Laukis. Yra tol prakti
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 20 Vokietija. Laivas apleldžiantls Ko545 Nematom) priešai Ir draugai škiausia knyga išsimokinimui angli
pundol|.
blenc'ų, ant Rhelno upės.
žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė Šernas. škos kalbos pačiam per save be pagek
fital kų Juose gali pamatyti:
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim bos mokytojo. Chlcago, UL 1906, pu 1 Stebėtini griovai Yellow-8tono Par
pusės.
ko.
dančių visokias ligas pas žmonis. Jų slapių 307 ........................................ 81-26
122 Rtockholmas. Karališkas palooius,
susekimas, vystymusi ir tt. Su pa Apdaryta......................................... 81-50
I Kvietklnė paroda, mieste Barsto- 123 Švedija Ant kelio | Odde.
veikslėliais. Chlcago, III. 1905, pusla
gos, N. Y.
134 Švedija. Lejooo pUiu. Gvleborųc.
1326 Žodynas lietuviškai • angliškos 8 Bowery gatvė New Yorke.
pių 113................................................. 30c
126 Šveicarija. Mouni Blano žiūrint
kaltos. Dalis L Sutaisė A. Lalla. čia 4 Didysis vandens puolimas, Y eikiwnuo Chamonia.
174 Yokohama Japonijoj.
Daržovių
stone Parke
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
136 Thun. Šveicarijoj.
548 Oras, Vanduo. Švicas Ir šiluma.
pardavinėtojas, rodantis sa~}
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin 5 Typiška tabako fanna. Kuboje.
127 Žiuvlnis kiemas, Aihambra. Grana
Lekcijoa Profesoriaus Blochmano. Lie
turtų.
tas kuršyvoms literoms prie kokio 6 Budo butas miesto Honolulu, ant sa
da. Ispanijojtu viškon kalton vertė J. Bernas. Chllos Hawali.
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
128 Katedra Notrp Dame, faskada Pa 175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
caųo, I1!. 1907, pusi. 138................ ..35c gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 7 Žuvų rinka, miesto Manllėo, ant Fi
nos šėtroj. Yokohama.
ryžiuj. Franęuiljoj.
lipinų salų
129 Tullerinų daržas, Paryžiuje. Frak 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yt>
oojvin sųu|4qvp|S 'puepde otujpnv ou
553 Paėjimas organiško svieto, c’akohama.
cijoj.
ant nugaros. Chlcago. Ui- 1902, pu 8 Bcn Jone gatvė, mieste San Juan.
gal Bltnerj sutaisė Bernas. Knyga dl
Porto Rlco.
120 Paloclal tautų ant apės Belna’oa, 177 Japonlečlų būdas eiti pailsiu.
slapių 382......................................... $2.00
dėlės moksliškos vertės. Ji aprašo
9 Puikiausia pilis mieste Rbelnsteln,
178 Trepal į Klgomlzų žinyčių, Kyo
Paryžiaus Paroda. 1900m.
tvėrimųsl viso sutvėrimo ir Visų gam
Prosuose.
to, Japonijoj.
121 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
1328 Žodynas lietuvlškai-angliškoo Ir
tos sutvertų daiktų; paiYdo, pagal se
10 Puikiausias Žurandolls Salono do
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žlnyFrancijoj.
angliškal-lletuvlškos kalbų. (Abi dalys
niausius Ir giliausius žemės sluogsnlus,
Jeneta. mieste Vienoje.
132 dee Champe Elysoee, Paryžiuje;
— I ir II, t y. No. 1326 Ir No. 1387)
11 Švento Mykolo palooius, Peterbur
Francljcd.<
diyug milijonų metų atųal gyvenusius
180 Auksinis pavUlonas ant ežero Kln> -ienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
ge, Rosijojo.
128 Didžloelos operoe. palociue, Pa
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris,
kak uji. arti Kyoto. Japonijoj.
sia knyga norintiems gerai pažinti an
12 Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
ryžiuje. Francljoj.
181 Senoviška žinyčia Fu j lyam a, Mt
paukščius ir tL Bu paveikslais. Chigliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
184 Tvirtynė B v. Jono ir Katedra.MarRymo.
cago, UI. 1905, pusi. 137 .................. 35*
Fuji, Japonijoj.
kie pat kaip No. 1327 .................. $6.00
seiPee, Francljoj.
183 Teatro gatvė, ilgio vienų mllių.
LU Laivų užplauks ir ežeras. VllleCranGes k s, Japonijoj.
566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
SERIJA 11.
che. Francljoj.
183 Hara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
rimai. Paųal Hutchlnsonų sutaisė Ber
Susideda
Iš
25
Stereookoplėkų
paveik,
3252 8. Halsted 8t, Chlcago, IIL
čių prie Ka-sugn->“4oMyla žlnynas. Su paveikslėliais.
Aprašo se
sišlių baksolyje. Prekė 75c. už 136 Carui che keilaa ir ežerėlis Vllločion
franche, Francljoj.
niausių gadynių yvairius sutvėrimus
bakoelj.
127 Pajūrinis kraštas Castnn, Monto 84 Nikku, Japonijoj. B< Jovėo akmeni
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
Štai kų Juooe gali pamatyti:
Carlo.
nis šuo, sergiantis Ntkko žinyčių
radimų žmogaus. Šiandien tų sutvėri PASARGOS SKAITYTOJAMS. 1 Gražiausias vandens puolimas, Ha
nuo Piktojo.
138 Vatikano daržas ir Bv. Petro ka
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
vana
Glen.
N.
Y.
1) Kada reikalauji permainyti ad
185 Hawališki mokyklos kūdikiai.
tedra, Ryme; Italijoj.
nius, kanalus, arba imdami iš žemės resų, dėl slutlnėjlmo laikraščio, viaa- 2 Grandžių sodas, Floridoje
139 Rymas žiūrint nuo bokšto Bv. Pa 186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
da paduok Ir senųjj savo adresų. Jei 8 Didžiausias pačto bučiukas, Nsw
upės, Honolulu. HawaL
tro katedros.
Tūlų sutvėrimų atrado člelus, nesuga
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
Y orka.
140 Didžioji galerija Colona palociuje, 187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
resų duok kitam, geriau mokančiam, 4 Stebėtinas vandens puolimas, Nia
Ryme. Italijoj.
snių storio žemės eile. Jie yra šian
HawaL
gara Falls, New York.
parašyti.
141 Skliautas SetUnio Bevaro, Rym^ 188 Havrallška moteris, gaudanti Peedien išstatyti (vairiuose mušėjuose, iš
5
Puikiausia
svetainė
United
Statas
2)Pinigus geriausiai siųsti pei
Italijojkurių žmonės mokinasi pažinti kaip
heal, mažiukę krlauklinę žiu vai
Kotelyje, miesto Baratogos, N. Y. 143 Kolose ūmas. Ryme, Italijoj.
Money Orderi arba
registruotame
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
to
8
Kupčiška
gatve,
Obiapo,
mieste
Ha

laiške. Nedėk j laiškų smulkių sida
143 Neseniai atkastas paloclua, Pomnu metų reikėjo pakol ant mirusio
189 Chiniečial renkanti ryžius, Haival
vanos, Kuboje.
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie
pejo. Italijoj.
y.vėrto kūno užaugo eilė žemės kelioli
196 Gyvenimas Pretorijoj. Plotinėj Af
kelionėje kopertų praplėė, išpuls ir 7 Ūkininko namai, Kuboje.
144
Senatas
Ir
Kanalas.
Milane,
Itali

kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
rikoj.
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, j- 8 (plukdymas galvijų mieste Manllės,
jojgal storumų ir senumų žemės sluok
ant Filipinų salų.
dėk pačtlnlų markių už tų sumų.
145 Keltas Bv. Juozapo, Venecijoj. Ita 191 Įplauka ir plaukianti laivų taisymo
sniu, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
Pačto markes priimame tiktai vieto 9 Geležinkelis ant salos HavraiL
dirbuvė Valparaiso, Chlle.
lijoj
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
je smulkių, kur suma mažesnė už 19 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fi 146 Bėrimas karvelių ant pieniaus San 192 Jamalcos Brookllno gatvė, Port
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
lipinų.
$1.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
Marco, Venecijoj.
;ntonio.
gus ant Jos atsirado. Chlcago, III. 1900,
11*
Kapeli
ja "Sousa” ant Paryžiaus pa
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
147 Kelias Sv. Andriejaus, Venecijoj, 193 San Franclsco gatve, Mezlco City.
pusi. 370
.................................... 81-00
rodos,
Francuaijoje
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu
Italijoj.
194 Didysis pilsčius, Mezico City.
Ta pati apdaryta............................ 81-25
12 Paimu daržas mieste Frankfort,j 148 Mahometonų bažnyčia Omam
suma bus $1.25, tai galima dėti $1.00
196 “Jojimas šėnlmls”.
Prosuose..
149 Oceanlnls pakraštis, parodantis ke *96 Mano apginėjas.
569 Svieto pabaiga. Iš rusiško verti pinigais, o 25 centus markėmis. Vie 18 Merginos parduoda kvletkas mie
lio užuolankų, Algiere.
197 Kalėdų rytaa
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnoti ka nok markės turi būti visame sveikos,
ste Kopenhagen. Danijoj.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Bename 198 “Tėve musų, kuris esi danguose”.
nesulipu-sios
viena
eu
kita,
nė
prie
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
14 Puikiausias kvietkų darželis, mie
Kaire, Egipte.
199 Pagalvėlių karė.
šių knygelę. Chlcago, III. 1902, pu laiško neprillpintos, teip kad męs ga
sto Monta Carlo.
151 Besi m ei džiauti dervišai kieme ma 200 Bėrimas kačiukų.
lėtume jas panaudoti savo laiškams.
16 Rustoenval vandens puolimas, Norslapių . ................................................... 10o
tome tonų bsšnyčioe Gamos Ei
Teleskopas ir 100 virš paminėtų P*Sulipintų markių nepriimame. Mar
retiJoj.
Ain.
veikalėlių kaštuoja........................ 83-00
kes priimame tiktai Suvienytų Val
16 Opera avenue gatvė, ParyžiuM
597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
153 Mahometonų bažnyčia Bultano Ha 100 tų pačių paveikslų bakselyje
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų
Francualjoj.
gal Schmehl'j Šernas. Mokslas apie
sau, žiūrint, nuo Ciadello sienų.
be teleokopo........................... 82-00
subudavojlmų kūno visokių žvėrių, viešpatysčių markių nepriimame.
17 Moterų duelės su kardais.
25 paveiksi-*- p Jėzaus gyveni
Kaire, Egipte.
3) Jeigu išpirksi Money Orderj, 18 Moterys prie arbatos.
153 Pyramldos ir Arabų villja, žiūrint
paukščių, sanarkojų, žarnapllvlų ir
mo ............................................ 81-06
nuo Ghkeh kelio, Kaire. Egipte.
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy tai nelMkykle jj pas save, bet pri- 19 Motina kudlkj prausia.
’ats vienas teleskopas be paveikslų
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame kaštuoja [1.00.
vis aprašytas pavieniai su visomis jo siųsk redakcijai, nes be “Orderio’’
80 Kai; labai dlueli tie msžiuksL
upės take.
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę Jis redakcija negali pinigų iš pačto gau
21 Vakaro diskusijos.
155 Įėjimas j paloclų. Blngapore, Indi
tveria. Su paveikslais. Chlcago, UL ti. Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
SERIJA V.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
joj.
1906, pusi. 313..........................e...8lX» tųjų korčiukę, o didesnisjų, mėlynų
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa
156
Turgaus
diena
Blngapore,
Indijoj.
Apdaryta .......» ♦,» • • • *............. 81-25 prisiųsk prastame laiške, registruoti
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
157 Tautiškasis greitasis trūkis, Slnganereikia.
už pundel}..
8ERIJA III.
pore, Indijoj.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
630 Ethnologlja arba mokslas apie
Šitoje serijoje, kiekviename punde
Susideda iš 2s Stereoskoplškų paveik- 158 Policijos stacija Hong Konge, Chlžemės tautas Pagal D-rų M. Haber- gas ar kitokius tavorus, niekada ne
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
sišlių Ii Kristaus gyvenimo. Pre
uljoj.
tf ..ifri
landtų parašė Bernas. Su paveikslė rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
yra muilyti Iš vLokių gatunkų. Juose
kė $1.00 už baksolj au 22 paveik 159 Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
liais. Yra tai svarbiausia moksliška korespondencijų, apgarsinimų, ar kų
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
slėliu.
260
Chlnlečlų
vlenbuoripial
laivai
Į
knyga apie visas musų pasaulės žmo kitų, kas su užsakytais tavorais nesi
kitų begotų triobeslų paveikslai, teip
Štai kų juose gali pamatyti:
plaukoj HongKon^e. Chinljoj.
nių veisles. JI parodo visų viešpaty riša, nes pas mus tavorų (knygų)
gi Ir komiški paveikslėliai. Ši serija
sčių. visų žemės kraštų ir net mažiau siuntiniai yra atliekami viename de 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 161 Gražusis kelias "Šh&nghal, Chinljoj. yni. irera tiems, kurie nori pinigus už163 Žvilgia ant lles'6*' turgavietės,
nėlėje.
sių salelių žmonės Ir jų paveikslus. partamente, apgarsinimai kitams de
£6'lyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 e., o
ąhanghai, etadnijojAprašo jų kilmes, paryų, tikėjimų, pa partamente, o korespondencijos tre 2 Trys Karaliai atlanko gimus} Kri
joje galima tiek daug pamatyti kal>
r*6S Tautiškas priešpiečių namas ant
stų ir dovanas jam kloja.
pročius, užsiėmimų ir abelnai viskų. čiame departamente
ir kiekvienas
tr serijoje L
salos Jaro. v*
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori departamentas yra po priežiūra ki 8 Kristus, dar kūdikiu būdamas; mo
BERIJA VI.
kina daktarus Jeruzoliaus bažny 164 Tokyo, Japonijoj. ^Įriso gražybės 12 teip oat maišyto gatunko pavelkslėjų. tegul perskaito šių knygų. Chlcar tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
laukai
čioje.
go, III. 1903, pusi. 667 .................. 82.00 popietės surašysite keletu reikalų,
!lų pundelyje. Prekė 75c. už punApdaryta gražiuose ir drūtuose audi tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 4 Kristus ant svodboo, Kainoj Gali 166 Yokobama, Ja^ponljbj. Prūdas egipdėl}.
tlškų lotus Sfvietkė pilname žy
lėjaus. Permaino vandeuj j vynų.
mo apdaruose ..................... .... $2.50 departamente kol tas. jj apdirbs ir
Bitoje serijoje gražiausi paveikslė
dėjime.
r į Ž Jl
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
nushjž antram, o ten vėl laukti kol 5 Kristus ant kalno kalba priešais
166 Junitų žinyčių >£lonmoku, Yokoha- sių artistų, brangaus darbo. Į Juos
641 Geografija arba žemės a p raly šis jj apdirbs tr pasiųs trečiam. To 6 Judošius savo pabučiavimu išduoda
ma, Japonijoj ,į
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip
klus
laiškus
negalima
nė
j
laikų
at
Kristų žydams.
*,as. Pagal Geikie, Nalkovskj ir kl167 Yokobama Japonijoj. Šiaudus dir kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
f Rimantą pagelbsti Kristui kryžių
vus sutaisė šernas. Su paveikslais, sakyth nė gerai atlikti; nes pas pir
bantis lytines kurpes.
lio, bet tikrai gyva regykla
^'škiai ir suprantamai aprašo musų mųjj departamentų likus laiškui, ant
ueėtL
Atminkite, kad virš parodytos pro168 Yokohama. Japonijoj. Kriaukllnlų
mę, jos pavidalų, didumų Ir platumų; rara nelieka davadų. Geriausiai yn- 8 Bventa Veronika apšluosto veidų
kės
yra tik už paveikslėlius, be Tele
šūvių
pardavfhėtojaus
stotis.
rašytl
kiekvienų
reikalų
ant
atsklrot
t.’ts kalnus, jų vardai, augštj, vulka.
..CristuL
169 Paroda ugnagesinių atletų, Yoko- skopo. Pats Teleskopas kaštuoja 81nūs metančius iš savęs ugnį; iš kokių po pi e ros, tada kiekvienas reikalas 9
ramina moteris, kad jo neVieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
hama, Japonijoj.
slnogszių susideda žemė, kur ir klek bus perduotas tam tikram departa
- vuckių.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar visokių paveikslėlių turėti, tol vienas
joje yra anglių, geležies, aukso, dru- mentul ir visi reikalai tuom patim 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukryTeleskopas užtenka jiems visiems.
»r kitų gėrybių; tiek marių, eže laiku, liks atlikti greitai ir gerai.
žiavojlmo
vietos.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
71
Yokohama
Japonijoj.
Altorius,
ne5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
• šamas jaunų gerbėjų Matsun paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
11 Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno
ney
Orderio
atskyrame
laiške
nuo
kuriuose vandenys: sūrų*, prėski, kar
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
procesijoj.
Golgotos.
Visada dėk pinigus ai
tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt užsakymo.
172 Japoniški valkai; nešanti pokyliu} vis! tiks } to pat} teleskopų.
12
Kristus
paveda
savo
motinų
Jonui.
Money
Orderj
j
tų
patj
laiškų
ku

Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
Mateuri altorių, Yokohamoj.
Nes jeigu 13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
visos viešpatystės, karalystės, kunl riame tavorus užsakai.
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
173
Matsuri
pokylių
muzikos
pas
tolau
kalno Golgotos.
gaikštystės. respublikos ir tt Kiek užsakymas ateis to pinigų, męs ne
A. OLSZEVVSKI,
ir šokėjai, Yokohama Japonijoj.
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie galėsime jo Išpildyti, vien todėl, kad 14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
3252 So. Halsted
Chlcago, UL
Maus
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užslė- pinigų nėra, o jei ateis pinigai be

4

Užpirko 5000 akrų geriausios žemčs paviete Clark, arti miestelio Thorp, Wisconsino valstijoje ir nuo šiądien pradeda ją pardavinčti žmončms farmoms
po kiek kuris nori.
..
yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, Sale b€ga upe “Black
Riv.er”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke*
liais arti, vieškeliai geri. Žemes kaina akrui $12.00 ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa
stato ir trobas išmokesčiui, iškasa sulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys
galėtų tM padaryti.
/‘Žinyčia” daro ekskursijas į savo žemę kas petnyčios naktį. Trauki
niai išeina iš Chičagos 10 vai. nakties ir pribūva j Thorp 8 vai. ryto. Suba*
toj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.
Tikietai iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.59, j abi pusi $13.18. Kas nuo
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Dr-te “Žinyčia” per
du metu tyrinejožemę farmoms po Suvienytas Valstijas irpagalios persitikri
no, kad Šita vieta Wisconsino valstijoje yra geriausia ir tinkamiausia įkūri
mui lietuvių ūkininkų kolionijos,ne vien todėl, kad gera ir derlinga žemė, bet
ir dėlto, kad oras ir vanduo yra čia sveikiausi iš visos Amerikos. Klimatas
sulyg visko yra lygus klimatui musų tėvynės Lietuvos.
Taigi dabar turite geriausią progą pirkti gerą žemę farmoms. Kurie
norite pamatyti musų žemę, rašykite mums, tai męs paskirsime jums dieną,
kurioje musų agentas galės su Jumis važiuoti Adresuokite teip:

Stereoskopal arba Taloskopal,

“ŽINYČIA“, A. Olszewski Mgr.

3252 South Halsted Street,

Chicago, III.

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

A. Olszevvski

L.
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Apsižiūrėk ką darai?

33rd Place, terp Halsted St.
Ir Auburn avė.
Tu moki po 810.00 raudos .ant mė 2 lubų, 2 flatų mūrinis na
nesio už savo flatų. Tai per metų
mas ....... .....
$3100.00
tu išmoki 8120.00, o per 10 metų
31200.00, ir tie tavo už radau išmo
35th Place, terp Auburn avė.
kėti pinigai jau niekada tau atgal
ir Gaga St n
nesugryž.
2 lubų, 4 flatų Ir užpakalyje 1
Už 81200.00, kuriuos tu per 10 lubų 1 fiato abu mūriniai na
metų randa išmokėsi, gali nusi
mai .................................... $5300.00
pirkti mažų name!}, kuriame galė , 2 lubų, 5 flatų mūrinis na
tumei gyventi ne 10, bet 50 metų.
mas ....................
...$4500,00
Toks namelis tau kaštuos $1200.00,
o laikys ant 50 metų arba ir tlgihu; 35th Place, terp Halsted ir Gaga u*.
o mokėdamas kitiems randų po $10.00 2 lubų, 6 flatų mūrinis na
ant mėnesio tu per 50 metų išmoki
mas .......... . .......................$4000X)0
8GOOO.OO, ir kodėl tada neperki sa
vo namo?
Poplar ave^ arti 31 mos ui.
Męs turime daugybę namų ant 6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų
pardavimo pigių ir brangių.
Pirk augštas basementas ..............$2200.06
vieną namą ir nustok mokėjęs ki 8 ruimų medinis namas ....$2500.00
tiems randas. Męs tau galime par
duoti gerą namą už $4000.00, J kur}
Union ave^ terp 31 Ir 32 ui.
tu gali (leisti 4 šeimynas po $10.00. 3 lubų. 2 flatų mūrinis na
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
mas ........ ...............
$9000.00
moka už tavo namą. Pasirink sau 2 lubų, 2 flatų mūrinis na
blle namų. įmokėk mums pusę pini
mas
.............................. $57OOJX)
gų iš viršaus, o likusių pusę išmo
kėsi mums per 5 metus iš to paties
Auburn avė., trep 33 ir 34 ui.
namo randoe.
1 lubų, 1 fiato mūrinis namas
Męs šių savaitę pardavėme šiuoe
ir 2 lotai ........................... $4000.00
namus:
1 lubų, 2 flotų medinis na
3146 Lowe avė.
mas .....................................$2500.00
3029 Poplar avė.
2956 Quinn SL
Morgan SL, terp 32 Ir 33 ui..*
3212 Auburn ve.
4 lubų, 6 flatų ir štoras. mūri
Turime ant pardamo žemiau su
nis namas ......................... $1800.00
rašytus namus, iš kurių galt pirkti
kur} nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
Morgan SL, terp 63 Ir 64 ui.
damas, o ręstą Išmokėsi 5 per metus. 2 lubų. 2 flatų mūrinis namas,
A. Olszewskis
akmenio pryšakis ir t repai . .$520000
3252 S. Halsted 8t.,
Chlcago, III.
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO: 4 ruimų mūrinis namas ... $1200.00
Emerald avė.
Terp 32-ros Ir 33-čios ui.......... Prekė
2 lubų, 4 flatų medinis na
mas ................................... $3500.00
3 lubų,
3 flatų medinis na
mas ........................................ $3500.00
2
lubų, 4 flatų
medinis na
mas
$3500.00
2
lubų , 2 flatų
medinis na
mas
$1800.00
2
lubų,
2 flatų
medinis na
mas
$3500.00
Emerald ava. terp 36-tos Ir 37-toc ui.
2 lubų. 2 flatų medinis na
mas .............
$1600.00
Wallace 8t., terp 28 Ir 29 ui.
3

lubų, 3 flatų
mas .................

mūrinis na
.$5300.00

Wallace St., terp 29 Ir 30 ui.
4 lubų, 4 flatų mūrinis na
mas ...................................$8000.00

3

Wallace St., terp 30 Ir 31 ui.
lubų, 6 flatų mūrinis na
mas .................................. $5500.00

Wallace St., terp 31 Ir 32 ui.
3 lubų, 9 flatų ir du Storai mūri
nis namas . ..................... $1600.00

Wallace St., prie 37 ui.
2 lubų, 3 flatal Ir 1 štoras mūri
nis namas ... .................... $7500.00

2

Fisk St, terp 33 ir 34 ui.
lubų, apačia medžio, viršus
muro, štoras ir vienas flatas 2000.00

Canalport avė. arti Union ui.
3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas, apačioje 3 štorai viršuje
12 flatų ................. . ......... $30.000.00

Leavitt St, terp 23 ir 24 ui.
2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
namas ................... . ............ $7000.00
29th SL, terp Qulnn Ir Throop ui.
5 ruimų mūrinis namas ....$1200.00
18th St-, arti Union avė.
3 lubų, 4 flatal ir štoras mūrinis
namas ................................ $10.5004)0

Halsted St., terp 31 ir 32 ui.
2 lubų, 2 flatal ir štoras, mūrinis
namas ..................;.......... $6800.00
Burlington avė, terp 154 Ir 155 ui.
2 lubų, 2 flatų
mūrinis na
mas ........................................ $3300.00

Chrlstiana avė, arti Milwaukee
ir Campbell avės
2 lubų, 1 flatas ir 1 štoras, me
dinis namas ....'.... .
$35004)0
5th avė, terp 42 ir 43 ui.
3 lubų medinis namas ..........$4500.00

Grant Works ant 14 ui.
2 lubų, ant 2 lotų. 6 flatal, 2
štorai, medinis namas, parsi
31st St. terp Emerald ir Union avės
duoda su Storo flxturdb.... $8500.00
3 lubų, 6 flatal mūrinis na
mas ...............
$10000.00
Grant Work$ 49 avė.
2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
2 lubų, 3 flatal ir 1 štoras, me
namas
........ .
$4000.00
dinis namas ........... ......... $52003)0
31st Place terp Auburn avė.
Teipgi turime daugybę viso
Ir Morgan St.
kių kitoniškų namų ir lotų ant
1 lubų, 2 flatų mūrinis.... na
mas
$2200.00
pardavimo visose pusėse miesto
2 lubų, 4 flatų mūrinis naChicagos.
•/'
. mas .................................... $4500.00

31st Place, terp Morgan
ir Musprat ui.
2 lubų, 4 flatų mūrinis na
mas .......... . ...................... $3000.00

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.
..

‘RAISTAS’ (fflfc Jungi e1)
Garsioji knyga perguldyta IbAaglItko originalo
J listevllką kalią, prekė tiktai

1 Doleris
knyga!

Labai žingeidi

EDICM Institute

Reikalaujant ir siunčiant pinigus
ant išleistojaus vardo, adresuok:

J. NAUJOKAS
MidlSH St. 801189, HEW YORK, N. Y.
ADRESAI VIRŠININKU
"ŽINYČIO9” DR-ŠTKS
Prexidenlaa—J. J. Hsrtmaaavičla,
3252 Ssuth Halsted Strssi

M///AL

Vice-Prea.—Justinas Jakavičte,
1512 W. 19th ttrssl

1- mas Raitininkas—M. M. Jvika,
’ *
581 W. 22nd Strsst

2- rss Raitininkas—Alsksandra 0luewtkls.
1418 W. Ilsi Pteos
Kasierlus - NIceiorss jMevičia,

General-Užveisėlojas-A. 0ltzewskls,
3252 State Hstetsd Itroot
Visi CHICAGO, ILL.
Bu visokiais reik alsia prie ‘‘Žinyčioa”,

kaip tai apžiūrėjimui žemes firmai, , ar
prisirašyme prie Dr-stėa •’Žinyčtai” ir
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės
visada ar lai raitu ar asabiikai prie Jos
gene m Įteko užveizėtojo adresu:

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

|;

“Žinyčia”,

t.

Olszewski. Mgr.

A.

CHICAGO, ILL.

3252 8s. Halsted Strsst,

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

Pinigu Preke.
Iki 300 rublių, rublis po.....................52 M
Nuo 600 iki 1000 rublių, rublis po. .31
Viri 1000 rublių, rublis po............ 51|Į
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaitų.

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

A. OLSZEWSKIS. Savininkas. •
r.

Banka.

Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir
gerai iuvalkičtotų Ir niekur net u tų.
tai aiųakite per “Lietuvos“ redakciją,
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKI,
325a S Halseted St., Chicago, III.

e

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. 1 cipgi
kiekvienas liėtuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus Š» banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’ |
8u daug svarbių, Maiauslų speaiymų. apimanti reikalingiausius dalykus, kurte suteikia sveikatų ir Hmų!

daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti, Y
Išsigydyti Ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta a
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK
MEDICAL INSTITUTO ir išleista. |
AlteJ knygej rasite visokių li^ų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, apralyta vyrų K

ir moterų visokios Ir lytilkoa užsikrečiamos paslaptingos ligos.

Vadnvae ■
‘

"

3L *
eiKaid

1

3 milijonų lietuvių tuojaus tesiek laidys.
Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoms. •
NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TUKSIANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAitUOJA 48 CENTUS,
4

bet kad JI tedaota visuomenei, UI kiekvienas aptarė* Ją dovanai, kuris tik atsiųs lOeentą markėms už prl- t
siuntimą ir savo ateklai paradytą adresą „ VADOVAM į SVEIKATĄ” gaus (tą knygą), kuri Jau daug gyraeėią •
ligrlbėjo ir gero padarė; už tai JI ir naudinga v įsiems. Ą

Pinigų Siuntimas.

Rašyk tuojaus, kadangi ir Šita paskutine laida netrukus išisbaigs. |

The Collins New York Medical Institute, į

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

• -■

V

yra tau musų No* KATALIOOAS
didaiauaiaa hetintKoje kalboje 11
bus n tįsiąsias cirkai ta'/uain kinis
prisiip savo tikrą vardą. pca\ardę.
adresą ir porą raarkių. Baigiasi
žuias tūkstantis, pasiskubink su
pareikalavimu. t>4 dideli puslapei.
JAME TELPA teisingi apraėvmai apie s u v u i 200 risokių kūniš
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir
vaikų, llaižkina pradžią, priežastį
:__ .^1______ 12—
____ 1__

'

duulea naudoti. Telpa paveik
ti ir prekės visokių naujausių
eleetro gvdaačhf aparatų, Kobeuuių daiktų. Martely Aparatų,
Dnutudjamų ir Raikomų Mažinu.
^•Tev^opų ir jiem Paveikslu
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir
daugel kitokių ko Ana m reikalingų
daiktų.—John I. Bagdžiunas, Prp.

K

Real Estate.

- • •*

140 W. 34 sL,

REIKALINGAS

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

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

Dr. J. KULIS
Lwlu*t^ Gydyto)** u Chirurgas.

3tS5 So. Halstod SL, Chicago, III.

Kožna liga išgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia

prieinama* nuo S valau t» pietų iki t vai vakarą

JOHN’S SUPPLY HOUSE

Vslatel ataitginlmui plauku gvarantooll Reerbtal
•utelaoMl po ■prclaltlku mu*^ uiėUHjimu. Pre
ke* i>rk-iuM»o* Apoka atdara diena ir i>akU.

P1LSEN STATKJN, C MICA (K). ILL

Red Cross Pharmacy

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

Chic&ge

Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — Čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
(
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nč vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis j
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.

Dr. O. C. MEINE
DBNTtSTAS

OFISIS- Iirp>t

Al ir it. IfabM Įit.

Notary Public

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant "b’orth 8ide" Otaggo).
čion galima gauti moksliškų. svietiškų Ir dvaslIkųkeygų. rakančių. Škaplierių, abeosŠilų. viso
kių lai kraičių, A menko* ir Europos ir popierų
gmmatom*. Tripgi uilaikau visokio teroro: Juo
dyto. paltai i ų. plunksnų, drukuojanaų malinuklų,
britvų. stareoekopų ir daugelio kitų daiktų. Neuimirikite aUllaakytL o busit* užganėdinti.

Išdirbo visokias toga Įtekai popieras.
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus Geriausias lietuvtekas dantų daktaras
Blllof Bale, Testamentus, Affldavits Ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

A. J. Zimontas (Hetuvys)

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

32S2 S*. Hilitrt,

New York, N. Y.

IŠGYDAUIN 5 DIENAS
1 (gydau kiek vien | sergaatj VaMroerle. Striktuna. ui*ikritu«lu* krauto uinuodyjime.
aniilpuėjimų n-rvų. llydrocelf arba vyrų pulkas ligas. Tokias garsias ofertas taikiame vialem* tieass kurie tavo gjdomi nuo kei Kiliko* visokių daktarų be pasekmė, ir lidavė savo pini
gus dykai, kad parodyti. jog ai turis v tania salį būdų. su kurio pagelta ant visados Ju išgydysiu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
PLAUČIAI.

Išgydsu galutinai

Bergą n tie Jie duslia, bronchitu

Patinimas gimdos, skaudėjimus
pečių. balt ilgę pagal mano mew
do, sutaisytus vaistui 14<»dau pa-

Kraujo užnuodyjimus

Privatiškas vyrų
Al Įleidau kiekvieay greitai ant
visados ir didiiausloj paslapty).

Visokios patar
mės dovanai!

Moteriškas ligas.

mus, skaudulius, plaukų uuslinkimus ir tt.
Specialistas »•Įsrą ir vyra Ilgą.

ai ligydau ant visados.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L E. ZINS, 41 S. Clark Street, X“n CHICAGO, ILL

Petras M. Kaltis

(Lietuviškas Notaras)

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

50,000:

DYKAIS

PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

3252 So. Halsted sU Olszewskio name.
Traukia dantis be skausmo. Ilgvdo Skotbuta,
Neuralgija, sudrdi naujus vieton iJpuoluslų. pri
pildo i»klmjijn»i is auk.u »kd»bru amalgamav .lanitoat įloki’ ”»• dienotus nuo 8 ryta Iki IS.
nuo 1 iki 9 »ak NedHlora*: nuo 9 r. iki b rak-

Cor. 33ri St

Chicago, III.

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

plačiai apraio smagumą, ir paslaptis, atidengiant ienybinio lytiiko gyvenimo su si tuo- 1
kimą ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, L

kad per lytilką išdykumą nepasigad y t ų, nenupultų prot tikai, lyliikai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius iitos knygos yra Žingeidus. Sergantiems męs rodi jame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą. J
Plsačių ligas, Širdies Ir Inkstą, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterą Ilgas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyve- J
mas, tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS Į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir U paskutinė spauda tarp L

visada adresuot:

Sifkortes.

A

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su |

Kozminsky & Yondorf,

Chicago, III

73 Dearborn'Street.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at UW
Chatnber oi Commeroe Bldg., Rootn 709
t. E. Corner LS Šalis and Washington Strsets

Mf» skolljame Pinigas M» turtanybių Ir >1
tu rengiesi tnrtsnybg pirkti, Mf» ,u dtiaugamu
prigelMsime, paskolindami tau dalį pirkinio pt*

tai apmokami dosniai.

■LIETUVOS” AGENTAI

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello st

Baltlmore, Md. •
711 W. Lombard St
Millinocket, Me. J. Diemedis,
521 Columbia Av.
Jurgis
Tumosa
‘
Box 621
KTm. J. UoiiJir
8. E. cor. Sharp and Camden Str.
Mlnersville, Pa.
J. Lnls,
26 So. Green st Juozas Ramanauskas.
~'l *^įF

fonas ŽelYis,

L. Gavvlis,

1834 N. Castle st.

ML Carmel, Pa.
Brooklyn, N. Y.
Jonas Banį s,
Bei
•f.
E. Froomes,
73 Grand SL F. Baubonis,
136 So. Locust St.
A. DiržuLdtls,
155 Metropalitan
Btan. Rinkevičius,
73 Grand SL
New Britaln, Conn.
Cleveland, Ohio.
21 Piešiant 8L
M. J. Cheponls,
Povilas Sukis
3707 E. 63rd 8L

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 80. 2-nd Bt

Plttsburg, Pa.

E. St Louia, Ilk ■

’uoz* Rainis, 537 CollinsviM, Ar.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 RoM Ava.

N. Gendrolius,

224 Athens st.

Ghenandoah. Pa.

'Andrius Mačis,

Gliberton, Pa.
Ambrazevičius,

Boz 4.

178 Ferry

138 S. Main St

Juozas šlikas,
Worceotor, Maco.

iBtaaM Bernotai

u Hartem SL

' ?-er~ x 1 'g-1-’< -/įį

T.l.ptan.a Vertes ItSS
Duodu visokia rodą troerl«Mia pagelta motaUtatrirt.

80. Boston, Mase.

Waterbury, Conn.
Jonas Žomantauckas, 39 W. Porter BL
New York, N. Y.
A. Lesnievskis,
144 E. Houston St
Westvllln, IIL
M
Newark« N. J............
IV. B. Kreivėnas.

A. Staniulis,
82 Jackson st,. Newark, N. J.

Lietuvyg advokatai, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokiai provas, civiliškas ir krimina1 likai, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. 3112 8. Halsted 81., arti 31 mos gatvės

į ?'

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Urėdtekoe valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki lt.

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

La. 8

CHICAGO, ILL., U. 8. A.

Tabako Vartotojai
r-r,
■Eg

„JONAL KO VERKIT"
Neklausk tnaogs to, mano galva pilna visokių geru ir blogų
?"yS
muilų. „Na ir kur dabar elair’
E‘b“ P“
Kovs«ka peskaaU
X
dyt visus vargu*. .Zovarskas
V
X
dar gaaa toli nuo Ha, einam Jor
B*‘ I 41 la kartiems." No, a*į
’
V
kitas kartlsmas nenoru eiti, nes
ii L
gerai žinau, kad tokiu gėrynių
B
kaip pas Kovartka niekur ne-O rasi. „Koks Kovarsko salluno
adresasr’ Nagi, Ital jo kortiuk?:

Mokina: stenografijos, spaudinamos malinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, r šarmo, spellnimo,
Jos. J. Kovsrskas
istorijos, geografijos ir tt.
11*1 So. Weetem Avs., CMoagn, III.
SpeoiįaHikos intirukcilot sngliikos kalbos
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą Kampa* 25-tos gatves. Telepbonas Canal 2330
ir kurie nori joje tesi lavinu.
Męs išlaviname vyrus ir moteris Įgyti
P ras vietas. Kliaaos atdaros dienomis
Sa.tlprlnimul ir uitalkymui pl.uk^.
TukstanJUl plikų įmonių ntpav.> pui
vakarais.
plauku*. »ulaiko»llnkimę niaukų
Atsišauk ar rašyk klausdamas pi a te ■K kini
galvos labai trumpame laike. ’ Vietoj?
ini ų informaciją. Kataliogas dykai.
.enu'atauua nauji, graSu* plaukai. Vtoakia In‘nrm-r-m itvkel Arte.ožms AlntoUta reikia raW. H. Harmon Ir W. I. Tinus.
PrlncipuluL lyll Įdedant k rasos ženklelį.

Naujas Išradimas

•hillor Bltec., 109 Rteiidolph Strtetet,
CHICAGO, ILL.

RODĄ DYKAI•

Tslephone Yartls 6048

Atsakanti Ahušerka

Turner Falls, Mass.
217 Ferry St. K. P. Simkonis,
Box 617
New Haven, Conn.

,V. Ambrazevičia,

TELKPHONE MAIN 3842

Jonas A. Ignotas 46 Sp. 22nd St. 3252 S. Haisted St. 1 Chicago, UI. I

And. Jasinskas,

Elizabeth, N. J.
Fm. Bočkus,
311 First St

Mare Laukiene

CHICAGO, ILL.

‘

J«< pagelbiulte mam* garsinti mulų tabakų, parduodat ui $6.00
vertė* *avo draugam*, tai męs duosime Jums dovanų ilt, gretų laikrodelĮ DYKAI, uitikrinamų 20 metų.
Gražu*, dvigubai* lukitai* gražiai graviruotai*, totaliu utsukauia* ir
nustul! nu* pilnai aanictiui tai* v .durnus ir gerui iAtirtan. jerdsv. j*. »ka
tia tau ui Jį 823.
Mp reikalaujame po kelias ypates iėdnutue mieste patHti mums per,11111 miltų pypke,, clgaretu, Ir tabakų.
kokį tu praus rūkyti Europoje, Austrijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje,
Turkijoje ir Ro,»ijoje. Mf» turime daugybą laiškų nuo kociamtarių labui
jlglriatrtlų matų tabaką, jiem, pasiųstų, taipogi dfkavojanMų mum, ui
brangia, dovanas, duodama, musų u* padėjimą mum* garsinti. Raly a į m u* "elrkulioriui \ tutei
teikiančiam svarbia, žinia, apie tabakų, reikalinga* ilnoti. Jei uStitakysi tuojau,, mp pasiųsimo
kiekvieno* rųlie, ui S&OOvartė, į tavo artimiausių ek*pre*o biurų C.O.D. ir kaip paminei savo lai!
ke, kad jai tabakas patik,, tai paslųlysi jį mvo draugams, tai mps drauge su tabaku prisiusime g ra
tų auksinį lalkiOdčlĮ dykai. Tau labai lengva parduoti musų tabakas kaina padėta ant visų pakelių
Kiti, padedanti mum, garsinti, ralo mum,, kad jie liparduoda ta pažia diena, kurioje gauna.
Prtalųak Ii kaine SOc. (krasoe ieak lėliais), likusius gi $5.50 ušmokėai ekspreso biure po e pilu
rijimui, kblpTalkrodėils Ir tabakas patiks. Jei prisiusi visai |6 i* kalno, laiduosime dar dovanų gra
ių auksinį graodltrilį, uitlkrinami b Štatams, vertų It-Mk Nereikalauji balni rtia siųsti pinigu*, ne,
musų tetikima firma ir apstimame suversti pinigus kiekri >nam koslumieriul. jei nebotų uigaaėdla
tas Šitas paslųllulmM bus ilk trumpų laikų, todėl patariame ui,išakyti tuojau*.

J.33.BNUNMA,_____ _Eiiropccn Tobacco Co., 33 Loonard St D op t 71, Now York.

