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Entered as Second-Clasa Matter July ląth, 1893, *t the Port Office at Chicago, lUinoii, under Act of March jrd, 1879,
visgi negalėtų siųsti savo armijos tik ofjeijališkai randas pagarsino, dens. Kaip tą vandenį pravedu*,
į Angliją. Kad tą galėtų pada jog jis bus atiduotas kariškam komisija nusprendė atiduoti nu
ryti, Vokietija turėtų išnaikyti An teismui.
Reikalaujant įtekmin tarti inžinieriui Sakalauskui.
AMERIKA.
glijos laivyną, o ’to padaryti ne giems amerikonams, Stolypin pa
Generališkoj republikonų parti gali.
skyrė, žinoma iš randui tarnaujan
Vilniaus gubernattoęius nubaudė
jos konvencijoj, atsibuvusio) ChiVokietijos ciesorius vėl pabarš čių daktarų, komisiją ištirti Čai 100 rub. švento Jokūbo bažnyčios
cagoj pereitą šanvaitę. likosi jau kino kardu kalbėdamas j gvardi kovskio sveikatą. Komisija, kaip kamendorių, kunigą jhlrpackį, už
išrinktas partijos kandidatas ant jos kareivius ir savo kalba ypač galima buvo laukti, rado jį svei jo įrengtą procesiją* į • Kalvariją
prezidento urėdo; išrinko dabartinį suerzino maskolius teip, kad dėl ku. Policija stengiasi jam darody- be valdžios leidimo. :
karės ministerį Taftą. Demokra tos kalbos randui tarnaujančiuose ti visokius terroristiškus nusidėji
»
tai dar savo kandidato neišrinko, laikraščiuose atsėjo net teisintiesi. mus, o kariškasis teismas, žinoma,
Gubernatorius sutaikė kojenų
bet manoma, kad kandidatu trečiu Bet gali Vokietijos ciecorius į sa nors Caikovskyj butų nekalčiau dirbtuvės profesijonalinės sąjun
vo kareivius laikyti tūkstančius sias, vis ras jį kaltu. Juk reikia gos veikimą, ir pavedė draugi jo
kartu pastatys Bryaną.
Taft jau pasitraukė iš karės mi kalbų, gali gudinti kaimynus, nuo išteisinti jį suareštavusios policijos mis ir sąjungomis besirūpinančiai
nisterijos ir dabar pradės už save tokių kalbų ir gazdinimų iki tik pasielgimą.
komisijai uždaryti tą darbininkų
agituoti. Rinkimai atsibus šį ru ram karui dar gana toli. Laikai
Randas, durnai besigerindamas, sąjungą.
denį, bet ką išrinks, sunku įspėti. kada valdonai, užsimanę, galėjo padavė jai užgirti pakėlimą algų
Republikonai giriasi, kad jie sa karus vesti nesiklausę noro ukėsų durnos atstovams ant 2100 do. į
Lenkų moterų draugijos nariai
vo begėdiškais muitais atgabeno jau seniai praėjo. Šiądien apie metus, bet jeigu atstovas ne da kreipėsi į miesto galvą su prašy
gerovę Amerikai, bet ištikro juk tai sprendžia žmonės, o jie karų ne lyvaus kokiame posėdy j, nuo jo mu, kad prie klausimo apsvarstijiems valdant užstojo dabar be nori, nes jie net pergalėtojams labai algos kad buttj atitraukta po tiek, mo apie atidengimą Vilniuje augdarbė. Daugelis mano, kad dabar brangiai atseina.
Valdonų kur kiek išpuola ant dienos, taigi po štesnės mokyklos, litų teip pat
tinė bedarbė tyčia padaryta ka stančios kalbos šiądien gali pagim 25 rublius. Tas gal privers du pakeltas klausimas iiį apie moterų
pitalistų. suradimui progos suma dyti vien kaimynų neturitikėj imą, rnos atstovus geriau lankyti po pastojimą Vilniaus Į Rūgštesnėje
mokykloje, kurios tufri tam tikrus
žinti darbininkų algas, kurios iš nupuolimą popierinių pinigų, bet sėdžius.
mokyklų paliudijimui.
tikro jau mažinamos. Gal tas tei ne karus. Pradėjimui karo reikia
sybė. bet ir tas teisybė, kad dide žmonių pritarimo, o jie nė Vokie
liais muitais negalima ilgai kokio tijoj, nė Prancūzijoj, nė MaskoliVilniaus miesto valdyba prane
šė gubernatoriui, jog iš guberni
nors krašto gerovę palaikyti: už joj karo negeidžia ypač, kad nieks
jos ir persiuntimo kalėjimų į
muitus muitais užmoka ir kiti negali įspėti, kaip pradėtas karas
kraštąi.o tąsyk susimažina prekių iš gali pasibaigti, nes pajiegos abie
miesto limpančiųjų Itgų ligonbutį
IŠ VILNIAUS.
gabenimas svetur, o kartais ir vi jų pusių butų beveik lygios. Ypač
atvežta kaliniai sergantieji berian
Dvarus ir miesto namus, kurie čia šiltine. Miesto 'Vakhba, bi
sai pasiliauja, su tuom nyksta ir karai lygiai drūtų priešų daug au
užstatyti
Vilniaus žemės banke, ir jodama, kad taip labai limpanti li
•visa gerovė, atseina mažinti dar- kų reikalauja, tų gi aukų ir bijosi
bininkii algas, aprubežiuoti išdir nesutinkančios tautos, nes joms, o už kuriuos neįmokėta reikalauja- ga neišsiplatintų mieste, meldė gu
ne stumiamiems į karus, kuriuose miejie mokesniai, banka* pardavi bernatoriaus duoti paliepimą, kad
by stę.
Todėl už ką balsuos Amerikos galima atsižymėti ir pagarsėti be nės — miestų namus: a) Kauno beriančia šiltine surirguriejie li
ukėsai laike ateinančių rinkimų, nuopelnų,' valdonams karų išlai- gub. gegužės 23 d. ir berželio 20 goniai pasiliktų kalėjimo ligonbu
dabar negalima įspėti.
Žinoma, dąs reikia uždengti. Todėl ne tik d.; b) Vilniaus gub. — gegužės tyje.
ir socijalistai pastatys savo kandi \ okietijos ciecorius ir Anglijos .26 ir berželio 19 d.; c) Gardino
Nuo balandžio 15 d. šiųjų me
datą, bet kad dabar jau jie išrink karalius, bet net Maskolijos caras g. — gegužės 23, 27 ir 29 ir ber
tų savo kandidatą, nėra vilties, o turi rokuotiesi su ukėsų norais; želio 19 d.; dvarus: a) Kauno g. tų Vilniaus valstiečių banko sky
ant galo ir išrinktas ne daug gero apie Prancūzijos prizidentą nėra berželio 4, 6, 10 ir 27 d.; Vil riui tarpininkaujant, Įrišta pirkti
darbininkams galėtų padaryti, kol ką nė kalbėti: jis mažiau turi ant niaus gub. berželio 3, 5. 9 ir 26 žemės Vilniaus gub. septyniems
kongrese ir senate sėdės vien de politikos įtekmės negu Amerikos d.; Gardino gub. — berželio 1 i ir ūkininkams 23 dešimtines; Gardi
no gub. 65 ūkininkams 245 de
mokratų ir republikonų partijų at prezidentas: jis vien reprezentuoja 22 d.
šimtines ir dar Genam 10 dešim
stovai. Reikia, todėl pirma kon Prancūziją, bet jos ne valdo.
.
■
“Žiburėlio” vakaras “Aušros" tinių.
grese ir senate turėti savo atstoVaršavos kariškasis teismas pa
.vus^raiabar gi ten nėra nė vieno smerkė pakorimu vieną moterį ir 25 metų sukaktuvių atminimui
Anksti rytą, gegužės 16 dieną,
vieną vyriškį už pasikėsinimą ant žada būti gegužės 22 d. inteligen
so|įjalistų partijos atstovo.
Bus pakorė visus tris kareivius ir vie
gy vasties Lenkijos jeneral - gu tų kliube, 5 vai. vakare.
ANGLIJA.
bernatoriaus Skąįlono.
Kituose referatai, dekliamacijos ir dainuos ną iš tarnaičių, kpriuos buvo ka
ro teismas mirtm jAsmerkęs už
Maskolijos
kraštuose
pereitą
san K. Petrauskas.
Anglijos moters subruzdo reika
generolo
Bikovskio Užmušimą ir
vaitę
kariškiejie
teismai
“
Stolypino
lauti lygtų su vyrais politiškų tei
generolienės
sunkų sužeidimą.
Subatoje,
balandžio
17
d.,
buvo
ajxlovanojo
17
sių. jos ypač reikalauja lygių bal kaklaraiščiais”
pirmas
Lietuvių
Dailės
Draugijos
savimo teisių. Tas yra svarbiu ir ypatų Taigi mat kartuvės naiki
Seredoj (gegužės 2! d.) vakare,
jeigu jos pildo lygias pareigas, pri nimui laisvės reikalaujančių dar koncertas." Koncerto programas
aštuntą
valandą, buvo miesto val
valo turėti ir lygias teises. Bet vis Maskolijos randui reikalingos. buvo atliktas labai gerai, kas pas
dybos
salėje
(įėjimas iš Domini
jeigu apšvietime stovės žemiau už Užtai su rando tarnais teismai ap mus retai atsitinka; ypačiai pui
konų
gatvės)
Vilniaus Apšvietimo
vvrus, nors iškovotų sau lygias sieina gana švelniai; tiems parodo kiai dainavo K. Petrauskas, lai
draugijos
(Ligos)
narių antras
teises, bus visgi tik vyrų įnagiais, didesnę malonę negu galima laukti. bai gražiai paskambino M. Curvisuotinas
susirinkimas.
Visi tos
22 d. berželio Peterburgo teis lianis. Abelnai vakaras padarė
vvrai jas vadžios, kaip vadžioja ir
me pasibaigė byla apkaltintųjų už labai malonų įspūdį, tiktai liūdną, draugijos nariai buvo laiškais kvie
dabar.
Susirinkime visų pirmą
21 d. berželio. Londone, Hyde parengimą 1906 m. žydų skerdy kad mažai klausytojų tesusirinko čiami.
renka
valdybą,
iš kurios dėl įvai
ir,
kaip
paprastai
per
lietuvių
va

nių
Baltstogėj,
Gardino
gub.
I^iParke,. Anglijos moterys reikalau
rių
priežasčių,
pusė
narių yra at
karus.
dalis
jų
nepuikiai
užsilaikė.
jančios politiškų teisių kėlė triukš ke tų skerdynių užmušta 73 žydai
sitraukusi.
Valdybos
narių rinki
Paskutiniose
eilėse
buvo
girdėtis
mingas demonstracijas ir, rodosi, ir 11 krikščionių, sužeista 23 krik
mams
pasibaigus,
buvo
renkami
kalbos
ir
šnibždėjimas,
kas
kitiems
joms neprilankus dabar randas tu ščionys ir 83 žydai. Teismas va
nauji
draugijos
nariai.
Taip
pat
kliudė
klausyties.
rės nusilenkti, jeigu ir ne pripa- dovus skerdynių surengėjų pa-,
duota
apyskaita
iš
draugijos
pas

(Iš “L. U.”)
žys visko, ko jos reikalauja, visgi smerkė 3 metams kalėjiman, 13
kutinių
laikų
darbavimosi.
turės pripažinti joms daugiau tei kitų skerdėjų—pusei iki vienų me
Šiomis dienomis,
važiuojant
sių. Moterys mokančios mokes tų kalėjimai!, 15 išteisino. SvarGegužės 12 d., Vilniaus teis
čius atsisakė juos mokėti, kol ne biausiejie liudininkai buvo pats tramvajui šv. Jurgio prospektu,
mo
rūmai pasmerkė valstietį Gujį
gaus lygių su vyrais teisių. At skerdynių pritarėjai: oficierai, po prasidėjo ties Lukiškių šaudymas.
aštuoneriems
metams katorgon.
siėjo kreiptis į teismą, kuris leido licijos urėdninkai, ir stačiatikiškie- Kasžin kam ateina galvon padėti
Buvo
kaltinamas
už užmušimą
uždengimui mokesčių parduoti jų jie fanatikai popai. Liudininkai ant tramvajaus bėgių keletas pa
Kaune
vieno
kareivio
ir už sunkų
turtus. Tuom dar, žinoma, nega stengėsi pertikrinti, buk skerdynes tronų. kurie, užvažiavus ant jų
sužeidimą
antrojo.
ilima iškovoti priderančių teisių, pagimdė žydų agitatoriai, kurie tramvajui, ir pradėjo šaudyti.
bet tie besipriešinimai užduoda val metė bombą į krikščionių proce Nė vienam žmogui jokios nelai
IŠ KAUNO.
džioms daug sunkaus darbo ir dėl siją; kalta esanti ir ginkluotoji mės neatsitikę.
Smogos,
Žitkevičiaus ir Matulio
to jau valdžios prilankiau turi žydų atsigynimo organizacija, ku
Vilniaus
karo
teismas
visus
jenebyla.kaip žinoma, buvo dabar
žiūrėti į moterų ' reikalavimus. rios sanariai su ginklais buk už
Demonstracijos, nors kartais ir ga puldinėjo ant policistų. Žydų ad rolo užmušime dalyvavusius buvo Kaune nagrinėjama antrą kartą.
Dabar Vil Pirmą kartą ji nagrinėta Pane
na juokingos, terp minių pakelia vokatai stengėsi pertikrinti, kad pasmerkęs pakarti.
niaus
karo
apygardos
viršininkas vėžyje ir tuomet teismas buvo nu
pritarimą moterims, nes minios pa bombą į procesiją metė ne. žydai,
jau
patvirtino
tą
teismo
nutarimą, taręs juos visus ištremti Sibiran,
prastai retai eina išvien su val bet pati policija sukurstymui krik
džia. Taigi Anglijoj atsiranda vis ščionių prieš žydus ir kad karei tiktai nėščiai virėjai Laukšinienei nes pripažino jų kaltinimą priro
daugiau pritariančių sulyginimui viai ir policija, vietoj ginti žydus, pakeitęs pakorimą katorga iki dytu. Buvęs anų tuomet apgynė
jas, kurdai ir dabar juos gynė, ad
dalyvavo jų skerdynėse. Proku gyvos galvos.
moterių teisių.
Perskaičius nubaustiems teismo vokatas V.Stašinskis, padavė skun
ratorius, kurio pareiga apkaltintus
padaryti teip juodais kaip tik ga nusprendimą ir paklausus jų, ar dą Senatan, aiškindamas, kad teis
MASKOLIJA.
Dar nenutilo balsai apie pasek lima, šitoj byloj juos teisino, vie jie nenorį dar ko pasakyti, jie mas neteisingai tuomet buvęs užmes susitikimo Anglijos karaliaus toj kaltinti, aiškino, kad skerdy atsiliepė, kad jie gailįsis, taip blo matęs jų darbuose valstybės tvar
su Maskolijos caru, bet visgi aiš nes pagimdė pats žydai provokuo gai padarę; neprašą, kad jiems kos griovimą, kad jie visai tos
Kaltiems rei butų bausmė dovanota, tiktai no tvarkos negriovę ir nemanę atskir
ku, kad tų pasekmių labiausiai bi dami krikščionis.
josi Vokietija. Ar ji pagazdino kalavo kuo mažiausios bausmės. rį. kad jiems butų duota laiko ti Lietuvos nuo Rusijos, kad dė
Maskoliją pradėjimu karo, jeigu Taigi šitoj byloj apkaltintojo ne maldomis ir pasninku dar ant že lei to apkaltinimas siilyg 102 str.
Anglija tikrai pristotų prie ryšio buvo, nes prokuratorius buvo grei mės išsipirkti tą savo baisiąją nuo nederąs. Senatas-liejjė antrą, kar
dviejų viešpatysčių, taigi Prancū čiau apginėju apkaltintųjų, bet ne dėmę, kad nereiktų su ja Dievo tą šią bylą peržitflėti. sutikdamas,
kad ištikro čion nebuvo vietos 102
zijos ir Maskolijos, tikrai nežinia. jų kaltintoju. Taigi mat Masko akyvaizdon stoti.
straipsniui.
Nagrinėjant
antrą
Gegužės
16
d.
anksti
rytą
juds
lijos
valdžia
turi
du
saiku
:
kitokį
Nežinia teipgi. ar ištikro Anglija
kartą,
patsai
prokuroras
surado
jau
pakorę.
savo
tarnams,
o
visai
priešingą
pristojo prie to ryšio. Bet jeigu
antrą straipsnį, sulyg kurio lygiu
' Vokietija pradėtų karą, be abejo laisvės reikalaujantiems; savo už
budu galima katorgon išvaryti, bū
Nėra
pasaulyje
didelio
miesto,
mušėjus
daugybės
žmonių
valdžios
nės ir nesant ryšio, Anglija gel
tent 263—265 str. senųjų įstatymų,
kaip
kur
ir
mažų
miestelių
nerasi,
teismai
pats
teisina,
o
laisvės
rei

bėtų Prancūziją, kadangi susidrukurie baudžia už s skilimą prieš
kur
nebūtų
į
kiekvienus
namus
kalaujantiems
nė
teisintiesi
nelei

tinimas
Vokietijos Prancūzijos
valdžią, kuomet t valkos įvedimui
pravestas
vanduo;
tik
Vilniuje
to
džia,
juos
apdovanoja.
Stolypino
kraštais butų labai pavojingu An
net
reikia kariumenė šaukti. Tas
ligšiol
dar
nebuvo,
šiomis
dieno

kakląraiščiais
ir
atliktas
kriukis.
glijai. Kaip pradėtas karas nepa
straipsnis ir tapo sunaudotas.
mis
susirinkusi
Vilniaus
miesto
Nors
Amerikos
žymesniejie
po

sibaigtų, jis visgi, bent ant tūlo
; laiko, apsilpnytų ir Vokietiją, ypač litikieriai jau kelis kartus užtarė pinigų ‘ komisija nusprendė, kad
Anglija turėtų progą išnaikinti už seną revoliucijonierių Čaikov- neilgiau kaip už trijų metų ir Vil
Gegužės 16 (t, Nr. 69 randame
dar silpną \ okietijos laivyną, o skį, bet tas užtarimas jam naudos niuje turi būti į visus namus pra
valdžios
įstatymuose, jog nuo šių
vestas
vanduo.
Manoma,
kad
Vil

net pergalėjusi Prancūziją ir Mas neatgabeno: jį, sergantį, jau nuo
metų
patvirtinta
6 stipendijos, po
nius
kasdien
reikalaująs
kokių
ke

koliją, Vokietija Anglijai ne daug septynių mėnesių laiko Petro ir
60
rub.
kiekviena,
skiriamos užsiturių
šimtų
tūkstančių
kibirų
van

blogo galėtų padaryti, kadangi ji Ppvylo tvirtovės kalėjime. Dabar

i POLITIŠKOS ŽIUIOS.

1S LIETOYOS.

mokėjimui už mokslą šešiems ne
turtingesnių jų ir geresniųjų mo
kinių Kauno mergaičių gimnazijoje, nepaisant kilmės bei’ tikybos.
Pinigus toms stipendijoms kasmet
skiria Kauno miestas, atiduoda
mas kas pusė metų gimnazijos
valdybai. Penkios iš tų stipendi
jų vadinasi Adomo Mickevičiaus
vardu ir įsteigtos ‘ 50 metų atmi
nimui to poeto myrio; šeštoji
stipendija
Aleksandro
Ihiškino
vardu, įsteigta 100 metų sukaktu
vių atminimui nuo jo gimimo.
A. B.
Mirus Žemaičių vyskupui M.
Paliulioniui, vyskupijos kapitulas
išrinko vyskupijos administratorių
pavyskupį Kasperą Girtautą. Nau
jajai vyskupijos valdytojas gimė
Žemaičiuose 1841 m., mokinosi
Raseinių pav. mokykloj ir Šiau
lių gimnazijoj, kurią jiabaigė 1862
m. auksiniu medaliu. Tais pačiais
metais jstojoVamių dvasiškojon te
mina rijon, o dviem metam praslin
kus, buvo nusiųstas Peterburgan
dvasiškojon akademijon, pabaigė
ją 1868 m. teoliogijos magistro
laipsniu. Nuo 1868 ligi 1877 m.
buvo profesorium Kauno semina
rijoj, nuo 1877—1888 prof. Pe
terburgo akademijoj, 1888—181/7
rektorium Kauno seminarijoj, nuo
1897 pavyskupiu.

Nelaimingas vaikinas norėjo pa
bėgti, bet sargybinis pavijo jį ir
jau norėjo kirsti kardu.... Lai
mė dar, kad buto savininkas Juozevyčius juos sulaikė,
Reikia dar fiatėmyti, kad ketvergais, įgėrę sargybiniai, perdaug
šeimininkauja, kapodami nekaltu.*
žmonės ir gyvulius.
J’. V..

(Iš “L.U.”)
Iš GLDGALIO,
Stumbriškio valse.. Panevėžio p.
Gegužės 6 dieną sargybiniai su
ėmė jiems nepatikus] Povilą Balčiauską ir nuvarė V abalninkan pas
antstolį. Antstoliui nepatiko Balčiausko plaukai: labai, girdi, esą
ilgi, beno, bene busiąs jis revoliucijonieris. (iegužės 7 dieną atėjo
pas antstolį trįs Vabalninko ūki
ninkai, Balčiausko pažįstami, jo
išvaduoti: Vaitiekūnas, Mažeika
ir Vadapalas. Bet antstolis vie
no iš jų — Vaitiekūno nepriėmė.
Negalimas, girdi, dalykas, kad revoliucijonierius liudytų apie revoiiucijonierį. Vienok, kuomet likusiejie paliudijo, kad suimtasis
tikrai Balčiauskas, Gudgalio ūki
ninkas. ir kad jie apsiimą reikale
jį policijai pristatyti, tuomet ant
stolis Balčiauską paleido.
A. Varnas.

(Iš “V.”)

Iš KAUNO GUB.
15 SUDEIKIŲ,
Kauno gubernijoje galima lauk
Ukmergės pavieto.
ti gerų metų, nes ir rugiai ir kvie
Sudeikių mokykla sulalikė ne
čiai labai gražiai visur augą, va tikusio mokytojaus — lietuvio.
sarojus gi pasisekę visur gerai Įla Nelaimingi Sudeikių gyventojai
šėti.
gali manyti, kad ir kiti lietuviaimokytojai taipgi biauriai elgiasi
(“V.”).
ir girtuokliauja, bet taip jau blo
Iš VILKIJOS?
gai nėra. Sudeikių mokytojas tar
Kauno gubehnijos.
navo Lenkuose apie 27 metus ir
Gegužės 19 d. buvo pas mus gale liko už girtuoklystę pavary
didelė vėtra su lietumi ir perkuni tas. Mokslo vyriausybė negadino
ja. Jančakių kaime vaikina* 16 jam “opinijos”, rasit manydama,
metų, Kazlauskiukas, perkūnijai kad pasitaisys.... Bet dabar jau
griaujant ir žaibams žaibuojant, matyti, kaip dalykai stovi. laikas
norėdamas išvengti lietaus, raitas butų, kam pridera, atkreipti į jį
ant arklio užsisėdęs, zovada jojo akį ir pakeisti jį tinkančiu.
Mokytojas.
namon ir liko nutrenktas perkūni
(Iš “V.2.”)
jos kartu su arkliu, ant kurio jo
jo.
I§ ALSĖDŽIŲ,
Adomaitis.
•
Telšių pav.
(Iš “V. 2”)
Gegužės 27 d., žemiečių virši
ninkas sušaukė rinktinių vyrų
IŠ SALOČIŲ,
(vibomųjų) susirinkimą ir, atsi*
Panevėžio pavieto.
Balandžio 29 d.. Paškonių so vedęs kamendorių kun. Adamaūdžiuje pas ūkininką Varkolavičių skį. Įiasakė prakalbą, kurią pa
vietinis uriadninkas darė kratą. skui kunigas lietuviškai atkartojo.
Jieškojo slaptos pinigų dirbtuvės, Prakalbos turinys buvo šitoksai:
bet rado tiktai seną sugedusį re — buvot sukilę, pavirtę maištinin
kais ir užtai nubausti; kentėjot
volverį.
Balandžio 2 9d., Paškonių so kalėjimuose, kaikurie ir ant kar
džiuje pas M. Maldutį antstolis tuvių palipot, na o dabar pasitaisu žandaru kratė. Drausto nieką sėt, klausot savo piemenio, tai
užtai aš esmu dėkingas. Poto 3
nerado.
kartus
pagiedojo “Dieve, sergėk
,
Dirvonų Dagilis.
carą",
sušuko
ura, ura ir parneši
(Iš “L.U.”)
no 3 gorčinius butelius degtinės.
Kada vyrai jau buvo gerai įkaušę,
Iš KUPIŠKIO
viršininkas vaikščiojo nuo vieno
Pan. pav.
Mųsų policija subruzdo jieškoti prie kito ir teiravosi, ar moka ru
kaltininkų, kurie išplėšė Virbališ siškai. Visi atsakė, kad moka.
kių valsčiaus kasą. Tuojau at Tuomet jis pradėjo tarp jų dalinti
važiavo koks tai pavieto viršinin pernykščius kišeninius kalendorius
ko siųstas valdininkas. Prasidėjo nišų kalba. Vyrai grobstė per
medžioklė. Važiuoja, kur tik užsi kits kitą....
Agentas.
mano, kaltus ar nekaltus krečia,
areštuoja, cypėn tupdo, nesigaili
(Iš “V. Z”)
nė nagaikų. Bekratydami ir sa
vęs neužmiršta: jeigu pakliūva
•
IŠ SENAPILĖS.
kokie valgomieji daiktai, tai jau
Priepuola
musų bobeles vadina
nepaliks.
Dabar žem. viršininkas Įsakė tokią ligą, kada žmogus iš išgąs
Kupiškio valsčiams kasdieną pa čio gauna lyg bereikalingą baimę,
rūpinti po penkius vežimus sar skaudėjimus įvairiose vietose, dre
gybiniams važiuoti; kita dieną nie bėjimą ar tampymą sąnarių ir ki
kas niekur nevažiuoja, o tu čia tokių daugybę apsireiškimų. Tai
žmogus ir gaišuok per dieną su štai dabar po Velykų musų gimna
gyvuliais. Dėlei to -dalyko vals zijos profesoriai įgijo tą didžią
čiaus rinktiniai, balandžio 30 .d., priepuolą. Kalti jie patįs, kam ke
sušaukė rinktinių sueigą.
Žem. lią parodė, kuriuo ta priepuola ga
viršininko įsakymą sueiga vienbal li įeiti. Mat po Velykų,po pirmu
siai atmetė, aiškindama tuo, jog. tiniam mokintojų tarybos posė
užlaikydami krasą, valstiečiai ne džiui, kad buvo nutarę išvyti 4 mogali dar arklius davinėti. Bet nie kii/Tus iš gimnazijos už išniekinimą
ko tas negelbėjo. Seniūnai dar komunijos, profesoriai apie Ii—12
ir dabar bėginėja po kiemus, ne vai! nakčia buvo besiskirstą sau į
savo lovas gulti. Bet štai išgirdo
šiodami viršininko įsakymus.
Balandžio 29 d. policija krėtė du šuviu ir baisiai išsigando. Dau
Drulėnų sodžiuje D. Indrelį ir J. gumą reikėjo žemsargiams nulydė
Cerešką.
Nežinia ko jieškojo. ti namo. Toliaus išsiaiškino, kad
tai buvo ne šaudymas, bet tik dar
Nerado nieko.
Gegužės 2 d. policija, parsive žo durelių bildėsis. Tokiu budu
žusi iš Gudžgalių kokį tai vaikiną, patįs profesoriai įsivarė sau prie
pradėjo jį kankinti; nutvėrę už puolą, kuri, kaip yra žinoma, labai
plaukų ir parmetę jį ant žemės, greitai atsivierija. Turbut paduo
ėmė spardyti kojomis, reikalauda tomis pėdomis kasžin kas per ki
mi, kad išduotų savo draugus. tą posėdį metė į salę, kur buvo

susirinkimas, per langą “bombą”,
bet labai nekaltą — išmušė stiklą,
aprukino lango rėmą ir įbėrė apie
du šruotu į salę. Ir vėl žemsargiai
turėjo lydėti musų profesorius na
mon. Ir gimnazija buvo per patį
posėdį žemsargių apstatyta, bet
kaltininko nesurado. Už keleto
dienų kasžin koks nežinomasis šo
vė per langą j profesoriaus Samborskio butą ir pakišo jam laišką,
kuriame grasina, jogei trečiu kartu ji galutinai pamokįsiąs; mato
mai, tai buvo antras pamokinimas.
Beto dar skundėsi valdžiai prof.
Tuledzickis, kad jį irgi nori už
mušti. Prof. Kosorotov pasakoja
si, jogei jam irgi kasžin kas lan
gą išmušęs ir dar nakčia langinę
klibinęs. Žodžiu, profesoriams pri
simetė ta didėjt priepuola, sako,
labai sunkiai, negu tik Kripštupo
ar totoriaus išgydoma, su baisia
baime ir smarkiu drebėjimu kinkų.
Musų Holmes ai ir Pinkertonai,
žinoma, iš visų pajięgų. stengia
si surasti kaltininkus. Nors buvo
atkeliavę ir vyriausi gubernijos
Holmes’ai, bet kaltininko iki kol
ne sučiupo. Už tai išgalvojo, kad
tokiems pasikėsinimams ne kas ki
tas kaltas, kaip tik “šviesa”. Tei
sybę pasakius, “šviesai" neišpasa
kytai sekasi. Kas tik atsitiks “Ži
buriui" ar biurokratams, tuoj aus
kaltę ant .“šviesos" meta. Darodymų neturi, bet matomai dvasios
įkvėpimu uoste suuodžia ne ką
kitą, kaip “šviesą" kaltą esant.
Dieve padėk musų dukauniems ir
svietiškiems
Pinkertonams
ant
tikro kebo užvėžliojus!
Pusbedievis.

(Iš “V. Ž.”)
IŠ \ EI\ ERIŲ,
Suvalkų gubernijos.
Pavasaris apie mus 'sunkus!
Labiausia su gyvuliais buvo blo
ga. pašaro daugumas, neteku, šal-'
tąr ir lietaus nebuvo iki 16 gegu
žes, paskui atšilo ir prasidėjo lie
tus. Buvo net 3 tvanai, didesni
negu leidžiant sniegą, o 25 geg.
po pietų 5 vai. siautė baisi audra,
iš pietų link žiemių, pliočio apie
3 viorstus su vėsula, ledais ii
griaustiniu; sumaišė laukuose vis
ką su žeme, ypatingai rugius,' ledai
išmušė visus langus, net semina
rijos ir bažnyčios, uždegė Bielskionamus, kai kur ir triobas sulaužė
stogus beveik visus apdraskė, c
laukuose ir paukščius išmušė. Ru
giai abelnai visur blogi, žiemą iššuto po sniegu, tik apie *3 liko.
\ ašarojų daugumas išėjo; kurie
nesuspėjo pirmiau, tai dabar ii
negalima per šlapumą. Sodai jau
žydi.
Nors . sunkus laikas, • bei
\eiveriuose alinės ir monopolia.
gerai gyvuoja, alutį musų žmoneliai maukia, kaip veršiai buizą
(tik ne visi); išmaukė per sanvai
tę suviršum 100 kibirų. Tik tuo
ir galima pasigirt. Apšvietimas
pamaželi platinasi tik tarp jau
nųjų.

(Iš ‘V.2.’)
STOLYPINO DVARAS.
Netoli nuo Kėdainių yra mimsterių pirmininko Stolypino Kalnaberžių dvaras. Tam dvare Stolypinas yra įtaisęs mokyklas apy-.
linkės valstiečių vaikams mokyties. Bet mokslas tose mokyklose
ligšiol buvo rusų kalba. Dabar
vietiniai gyventojai paprašę, kad
tose mokyklose butų, taip pat ir
grafo Zubovo įtaisytosiose, vaikai
jų prigimtąją, lietuvių kalba švie
čiami.
\’yresnioji ministerių pirminin
ko duktė pažadėjusi, kad tų val
stiečių prašymas busiąs išpildytas.

Iš RYGOS.
Gegužės u dieną buvo “Žvaigž-H
dės” narių metų susirinkimas.
Apšvietimo draugija “Žvaigždė”
rygiečių įsteigta 1906 m. pradžioj.
Šis susirinkimas buvo iš eilės ant
ras. Į susirinkimą atvyko suvžr-*
šum 200 žmonių, t y. arti trečda
lio visų draugijos narių.
Iš perskaitytos 1907 metų apy
skaitos matyt,kad draugijos narių,
pilnai užsimokėjusių įnašus, buvo
683. “Žvaigždės” lėšomis buvo lai
komos 5 pradedamosios moky
klos, kurias latikė 339 berniukų
ir mergaičių. Beto, buvo mokomi
ir užaugę žmonės; šių buvę •y*9*'
tx?bą. o to—

f Birmingham, Ala. Dirbtuvė
Neslėpkime savo užmanymų, savo (ifKjSrfMttvflf'TO, vokiečių 5.606,
Tautiško supratimo pirm at- šerifui
i
j j ’ suareštuoti, jis paleido
KONKURSAS
LIETUVOS
60 žmonių. Trijų mokyklų bu
rroškimų I Gvildenkime, svarstyki mokykląni3, mokytojų 20.
se
plieninio trusto prasidėjo dar
si
radi
nx)
lietuviškos
kompanijos
:
sau šuvj j galvą ir atliko ant vie
tuose buvo įsteigtos trįs nedi ISTORIJOS VADOVĖLIUI PA me musų visuomenės gyvenimo
79)Geritųi^par. — Gocritten
Rūta”, galima sakyti, visai nebu- 1toj.
bai.
RAŠYTI.
delės biblijotekos, iš kurių gau
sroves, apsireiškimus. Dirbkime! (1725): lietinių 15, vokiečių vo. Uždėtojai “Rūtos”, hydami
Neseniai buvusio Vadovėlio kon
nama pasiskaityti knygų.
Įvai
2,I59» mpkykhl 6, mokytojų 7. nariais “Šviesos” draugystės, pra
f Youngstojvn, O.
Camegie
užmušė savo vyrą; o
kurso teisėjai nepripažino nė vie Veikime! Be bendro apsvarstymo
80) Katinų t par. — Kattenau
riuose miesto kraštuose buvo tai
ir
nuolatinio
darbo
tose
dirvose
Steel
Co.
dirbtuvėse
skubiai
ren
dėjo čianykščius lietuvius kalbinti
PATI NUSINUODINO.
no konkursan atsiųsto istorijos va
somi skaitymai iš mokslo dalykų.
musų visumenės politikos ir kul (1589): uetUVių 16, vokiečių skaityti raštus, dalino išrašytus
Little Falls, N, Y. 1 Elzbieta gia 12 naujų pečių. Paskui šitos
dovėlio. Todėl Vadovėlių konkur
Sulyginus su 1906 m., skaičius
tūros išsiplėtojimas dar pamažiau 5,672, mokyklų 14, mokytojų 22. “Šviesos” laikraščius:. “Lietuvą”, Fum, farmerienė gyvenanti netoli kompanijos dirbtuvėse priims dau
so komitetas skelbia antrą Istori
81) .Milkicmių par. — MelL "Vilniaus Žinias”, “Lietuvos Ūki Salisbury,kirviu užmušė savo mie giau darbininkų.
pasididino suvirsimi 100 žmonių;
plėtotis, dar. pamažiau slinks!
jos Vadovėlių konkursą. Premi
naujai įsteigtos dvi mokyklos,
kehmen/j(
16ya): lietuvių 60, vo ninką” ir k. Paskui, pasidarbavus gantį
1
vyrą. Atlikusi su vyru, už
ją pasilieka ta pati, kaip ir pirma: Svarstykime savo jiegasl
kiečių
mokyklų 9, moky vienam nariui, Juozui Sakalaus- ’simanė pati nusižudyti: išgėrė
lankančių jas mokinių buvo tris
vtiVa. Darbai
Kol
spardos
neturėjome,
f Benvvood,
kart daugiau; tik besimokančių pilna premija — 200 rub.
esa- tojų 15«nt
čia
blogai,
daugybė
darbininšiems
mums
aišku
buvo,
jog
eina
kui,
tapo
sušauktas
susirinkimas.
1
chloroformo
ir
dar
paėmė
užkan

Rankraščiai* priimami lig lapkri
82) P ii upėn ų par. — Pillupoe- Paaiškinus plaČiaus apie “Šviesos” 1džiui nuodų Paryžiaus zalnos. Nu
suaugusiųjų skaičius sumažėjo iš,
Pasypač
ateivių,
neturi
darlo.
me
tauta
mirtin
pasmerkta,
60 1 d. šių metų. Teisėjai pa
150 iki 60
, ...
nen (»$57)< lietuvių 100, vokie draugystės mierius, likosi sutverta ]gabeno ją ligonbutin, kur ji neuž- Pulkai darbininkų apsto'ją laiko
kurinių
jiegų
įtempimu
gynėmės
silieka tie patįs. Beto, kviečiami dar
Į draugijos kasą 1907 metais
čių 4,165> mrf<ykJų 8, mokytojų atskira kuopa minėtos draugystės ilgio ir pasimirė.
miesto namą ir nuo valdžių reika
*•*
du: p. A. Smetona ir p. A. Vol nuo tos baisios mirties.
i įplaukė išviso 4.503 rub. 92 kap„
• . .
Bet pasijutę pergalėję — apsvai 12.
lauja darbo arba duonos. Mie
Liverpoolyj.
•
Prisirašė
18
narių,
t išleista 3,764 rub. 54 kap., likę demaras.
83) Stalupėnų par. — Stalu- bet vėliaus, sustojus dirbtuvėms, AR TAI GERAS DAKTARO stas jiems leido elgetauti.
gime!
Pergalėtojų
garbė
pasigė

Istorijos vadovėlis turi būti pa
1908 m. 539 rub. 38 kap. , Dau
poenen r(įsteigta valdant erzikui kuriose dirbo daugelis lietuvių,
PAMOKINIMAS?
rašytas sulyg naujausių pedagogi rime. Taip pasigėrime — kad per
giausia įplaukė į kasą: už .vaikų,
Albrrechtuif įpj—1568): lietuvių [skaitlius lietuvių Liverpoolyj su
ištisus
.trejus
.metus
išsipagirioti
f - Sharon, Pa. Neužilgo prašu
Milvvaukee, Wis. Cudahy prickos reikalavimų. Turi, būti ne
mokymą (arti 1.355 rub.), iš
neįstengiame. Vis dar mums tebe-| 10, vokyčių .9*264, mokyklų 13, mažėjo ir seniejie nariai išvažinė miestyj, vieno ligonio likosi pa dės darbai Shenango galežies dirb
Lietuvos kunigaikščių ir karalių
pasilinksminimo vakarų (1,090 r.),
mokyto jų. 40.
jo kitur. Apart to, tamsesniejie šauktas daktaras Frartk Stirti. tuvėse; prie darbo patilps 300 dar
istorija, bet lietuvių tautos isto sirodo, kad. viso |>asaulio gėrybės!
narių įnašų (870 rub.), likusių iš
64—-83 parapijų mokyklose, iš pradėjo varyti agitaciją, kad lie Minėtas ligonis, koksai Kriz, šo bininkų.
ant
tokių
garbingų
(pergalėtojų
1906 m. (790 rub.). Daugiausia rija. w
skyrus 72, lietuvių kalbos nemo tuviai nepirktų nieko' nuo “Rū vė į daktarą todėl, kad jis neįsten
i w Istorijos vadovėlis turi paeiliui galvų turi snigte snigti. O gyve
išleista: mokykloms (2,520 rub.),
koma.
Ensley, Ala. Prasidėjo dar
tos”,’"kad “Rtrtos valdytojai prie gė jj ’ išgydyti. ’ Ar ne per daug
sekti visus lietuvių tautos istorijos nimas ant vietos nestovi.
pasilinsminimams vakarų įrengi
šitose 83 parapijose dar ja “cicilikų“ žmonis traukia. Tas, nuo daktaro reikalaujama? Juk bai dirbtuvėse United States Steel
Kol vadovai išsipagirioja, musų
atsitikimus nuo pat seniausiųjų
mui (870 rub.), suaugusiųjų mo
randama lietuvių kalt>a, bet sa- žinoma, užkenkė “Rūtos” reika daktaras stebuklų negali daryti! Co. Prie darbo priėmė 300 darbiniu
laikų lig pat paskutinių metų, at- tautos valtelę daužo ir blaško vis
kymui (300 rub.). Draugijos tur
komas
pamokslas šventomis die- lams ir jos valdytojai, nusigandę,
kų. Paskutiniuose laikuose pradėjo
! sižvelgdamas į musų kaimynų: dar taip pat rūsčios ir šaltos ir
to yra arti 400 rub. vertės.
uotnis
tiktai
73 parapijose, kadan nutilo, o kitų, norinčių pasidar
dirbti ir šito apskričio kasyklose
baugios
bango*.
GAISRAI.
latvių, lenkų, rusų ir vokiečių
Šiais metais “Žvaigždė” vargu
gi 10 parapijų tiktai randas ma buoti apšvietimo labui neatsirado.
Apleista
valtelė
svyruoja...,
ir geležies dirbtuvėse. Su viršum
Portland,
Ore.
Sudegė
čia
įtai(kryžiuočių)* istoriją.
galėsianti didint mokyklų skaičių,
žiau 50 žmonių, tai pagal įstaty Priešininkai apšvietimo, mylinti sos Portland Railvvay, Litght & 8000 darbininkų gavo darbą.
alknos
ir
tamsios
I
ki lūgnės
ją
vaiIstorija turi būti parašyta
nes reiksią didint tos pačios mo
mus neprivalo sakyti lietuviškai gėry mus ir muštynes, pakurstyti Power Co. Nuostolius gaisro pa
kams, baigusiems vienkliasę mo- tykoja.... vėtra drasko....
kyklos, atidaryti nauji skyriai.
pamokslų.
\
adovai.
išsipagiriokite
?
Jauni

vieno žydo karČiamninko sutarė, darytus skaito ant 750000 dol.
kyklą.
Savo apyskaitą, išsiuntinėtą vi
Mokyklų
pradedamųjų
tose
mas
nubuskl.
__
Juk
dar
ne
lau

po
jo vadovyste uždėti "Kliubą".
Rankraščiai reikia siųsti, kaip
siems nariams, draugijos valdyba
83
parapijose
yra
701
su
rai
ir
gėlės
mums
šiandien
takus
Tam
gudriam žydeliui pasisekė
Tamaqua, Pa. Sudegė čia dirb
ir pirma, vardu komiteto nario p.
baigia šiais žodžiais:
1175
mokytojais.
•
Lietuvių
kalbą
kloja.
Treji
metai
tautos
gyveni

patraukti
prie
savę
apie
30
žmo

tuvės
Tamaųua Mfg. Co. Nuo
Žilinsko (Kaunas, Malaja Tatar“Pasibaigus šiems mokymo me
IŠ. CHJCAGO, ILL.
me tai ųiažas mažutėlis žingsnis vartoją <lar 43 mokyklose, Lietu- nių. jiems jis leido savo karčia- stolius gaisro padarytus skaito ant
tams, pabrangs laikymas beveik
tose
parapijose
107.222,
vių
yra
Daug
naujo užtinki laikraščiuose
moj susirinkti kiekvieną nedėldie- 250000 dol.
Kitų vadovėlių konkursas bus priekin..,
visų mokyklų. Didesnės išlaidos
228,029.
|Nigal
kunigų
vokiečių
iš
lietuvių
gyvenimo: tai teatrai,
nį. Nariai k> "Kliubo” moka 6
1 . Kelionė įlar sunki prieš mumis!
apskelbtas kiek vėliau.
galės būt atlygintos tik tuomet,
Kjo7
m.
suskaitymą.
Jim
skai*
tai
koncertai
ir tt. R<xL>si, kad
Shelby, O. Sudegė čia dirbtu
painus (12c.) sanvaitėj. Iš tų
Tikslas dar toli!
Tanias Žilinskas.
jei pasidaugįs - narių.
Apie tai
čiuje
yra
tik
užaugę
žmonės,
praChicagoje
lietuviai
Viską turi. Bet
P.
pinigų ligoniai bus šelpiami, o li vės Shelby Tube Co. Nuostolius
Felicija Bortkevičienė.
turi pasirūpinti netiktai “Žvaigž
dedant
nuo
14.
metų;
beto.
pabrė

prisižiūrėkime
į
jų
kasdieninį gy
kę kasoj pinigai ant Kalėdų su gaisro padarytus skaito ant milijo
(Iš "V.2”)
Ona Pleirytė-Puidienė.
dės” valdyba, bet ir jos nariai ir
žiu, kad Čia skaitomi vienut bu naudojami narių pragėriinui.
venimą/ d visai ką kitą pamatysi
no doliarių.
visi “Žvaigždės trusą užjaučianferiai, taip lietuviai, kaip ir vome. Beilarbė, vargas, o kaip kam
Apsireiškus tokiam judėjimui,
tiejie žmones”.
kiečiai
Nors tiesą pasakius, tarp susipratę draugai susirinko 16 d.
Birmingham, Ala. Netoli nuo ir badas jau į akis žiuri. įraukia
PRŪSŲ LIETI VOS.
VISUOMENES IR MOKYTO
Patvirtinus 1907 m. apyskaitą,
paskutinius rinkimus Prūsų Prūsų lietuvių katalikų laitai men- sausio pas J. Petravičių, nutarė čia, mieste Hollins išdegė įtaisus žmonelės diena po dienai, klausi
JU ATYD2IAI.
buvo gana ilgai kalbėta apie
Nuostolius nėja vienas kito. kada pra<lės dii 3ti,
sutverti tautišką pašelpinę draugy Kane Luniber Co.
Stanislovas Matijošaids, “Sau seimo atstovų. Prūsų Lietuviai kai tėra.
“Žvaigždės” rekalus ateinančiais
Dabar
paminėsiu
dar
tas
paragaisro
padarytus
.skaito
ant pusės kada posigėrįs laikai? Ir to klau
stę
"Aušrą
“
.
Prisirašė
12
narių.
savo
lės” mokyklos Šančiuose (Kaune)
kandidatus- turėjo pastatę:
metais. Iš viso pasikalbėjimo pa mokytojas, gavo iš “Saulės” val i ll/C' ir Pakalnės paviečiuose — pijąs, kurios pri-kaitomos prie Mokestis — po 6 pennus (12c.) milijono dol.
simo iki šiol nieks dar neišrišo.
siliko įspūdis, kad apšvietimo rei
Prūsų
Lietuvoe.
bet
kuriose
išnvJau
zinones pradeda apkalbėti atei
sanvaitėj.
•
Susirgus
.nariai
gaus
dybos rusų kalboje rašytą tokį Šauniu ir Reidį; Klai|tė<!<»- ir Si '
kalai rygiečiams mpi. kad visuo
kusi
jau
iš
bažnyčių
lietuvių
kal

Peteskey,
Midi.
Sudegė
čia
nančius
rinkimus vyriausio* gal
po
io
šilingų
sanvaitėj.
Konsti-j
lokarčiamos pavieniuose — pasto
pranešimą:
menė neapleis savo “Žvaigždės”.
Imperial
hote
’
is.
Nuostolius
gais

vos,
tai
yra "karaliaus”. V ieni
ba.
tucija
dar
neišdirbta,
liet
iš
j>irPonui Šančių “Saulės” dviklia- rių Gaigalatį ir liberalą, vokietį Į
Tas.
ro
padarytus
skaito
ant
154000
keikia
demokratus,
kili siunčia tie
Iš
I«abguvos
(labiau)
valsčiaus
tnojo protokolo matyt, kad drau
sės mokyklos mokytojui Stanislo Schuabachą. Išrinktas pastorius
siai
pragaran
aocijalistus.
treti gar
doliarių.
(
Kreis)
s
mos
:
Kaymų,
1
atbuvus,
gystė mano būti porgresyviška,
vui Matijošaičiui.
Gaigalatis ir Schwabach, kuris bu.
~
■
bina
republikonu*.
užmiršdami,
Augšiaginų,
Legitų.
nes nutarta išsirašyti iš draugystės
Posėdyje gegužės 2 d. “San- vo išrinktas ir Vokietijoj |>arlaLatvių dienraštis ‘‘Rigos ApENPLIOZIJOS.
kad jau kelintas mėnuo kaip kava
Iš Vėluvos (\Vehlau)valsčiaus: iždo progresyvišku* laikraščius:
lės” valdyba nutarė, mgpiučio 15 mentan, bet kad pasirodė, jog jis
skats” praneša, kad Rigos polici
Monongahela.
Pa.
Kasyklose
ir duonute maitinasi, ir tai nevi"Lietuvą”, "Vilniaus žinias”, "Ža
d., atstatydinti Tamstą nuo moky girdė rinkėjus, tai jis atsi-akr nuo K rėmelių ir Plibiškių
ja išaiškinusi, jog daugelis darbi
Iš Tcpluvos. (Tapiau) vals riją”; praturtus. žadama skirti ir No. 1 Pittsburg Coal Co. atsitiko suomet tokią "patrovą” gali turė
tojo vietos "Saulęs
dvikliasėje atstovystės Vokietijos |>arlamente.
ninkų važiuoja į užsienį,be užsie
visokiems tautiškiems reikalams, smarki expliozija, kurios 3 darbi ti. V ienok kallia pasididžiuodami,
mokykloje, apie ką turime garbę Pastorius Gaigalatis buvo Lietuvių čiaus: Tcpluvos ir \’ėluvos ■
ninių pasporty darbo j ieškoti, bet
Iš
Darkiemiu
(Darkehmen)
kviesti
kalbėtojus. Dabar draugy- ninkai likosi užmušti, o 7* sun jog republikonams viešpataujant,
Tamstai pranešti.
atstovu ir paleistame Prūsų sei
nuvažiavę prie rubėžiaus, atsiranda
Istė
turi
25 narius. Yra viltis, kad kiai sužeisti. Oloj laike expliozi- labai geri laikai buvę. Teisybė
valsčiaus;
Balėnų.
Darkiemiu,
RoV aldybos pirmininkas
me. bet per visą savo buvinut lai
apverktiname padėjime, nes juos
Šiupinių.
Tremsu
laiku
sudrutės, jeigu viršinin jos buvo 30 darbininkų, pirm to jo turime pripažint, jog dirbotą; tr,
.
Kun. Olšauskis.
ką jis lietuviams nieko neiškovojo, galMfe
ten Jsuima ir siupčia atgal į jų
bemaž kasdien turėjom laimę su
kai darbuosis, rengs viešus susi je dirbn 500 žmonių.
Gerai žinodami St. Matijošaičio prastai lietuvius atstovavo. Til p»ų
. . gimtinę, o čia juos laukia sunki,
stirusius sąnarius išmiklili. €1 da- '
vals(ioldajiės
(Goldap)
rinkimus
su
prakalbomis,
arba
darbštumą
apšvietimo
dirvoje, žės ir Pakalnės paviečiuose lietuvių
kaipo pabėgėlių bausmė. Todėl
Sargen.
Cal.
Vagone
Denver
bar?
Dabar, teipgi republikonams
GraGavaičių.
Geldapė'.
teatrus,
jeigu
greitu
laiku
išdirbs!
čia
u
s
:
grieštai protestuojame prieš tokį kandidatai buvo abudu lietuviai,
prašo visų darbininkų, važiuojan
i
Rio
Grande
*g
e
^kelio
expliodaviešpataujant,
ilsimės ir vaikščio
bų.
Rominties,
aTolkiemių.
konstituciją.
pasielgimą “Saulės* valdybos, kuri bet jų neišrinfto. Prūsų Lietuvoj,
čių užsienin, atkreipti į tai atydžią
vo
dinamitas.
Expliorijos
du
slap

jam
net
toms
gatvėms, kur musų
Iš Gumbinės (Gumbinnen)vals
Pvtra> Limentas.
be jokių priežasčių paliuosuoja kaip dabar |>asirodė, visai nupuolė
ir važiuoti tiktai turint užsienių
ta
važiavę
valkiozai
likosi
užmušti,
ponai
automobiliais
važinėja ir
nuo mokytojo vietos St. Matijo- vokiečių konservatyvų įtekmė, o čiaus: Gumbinės, Gerokiemių, Išpasportus.
daug
gelzkelio
tarnų
tapo
sužeistų.
vandenio
galime
gert,
kiek norim,
Nebudžių, širsaitį, ir skelbiame Šančių moky iki šiol vien jie buvo lietuvių at dagių. Juodžių.
(Iš “V. 2.”)
tik
vieno,
vienintelio
daikto
trūk
gupių, \ alkkienūų ir Malviškių.
klai boikotą.
stovais seime ir parlamente.
Ssranton,
Pa.
Netoli
nuo
čia,
sta, neturime ką-valgyti! Sako
Iš Isrutės (Insterburg) vals
L. M. S.
Iš VITEBSKO.
dirbant gelžkelį. atsitiko smarki di me: "Gerai dirbo pereituose, lai
I •RUSU LIETUVIU BAŽNY čiaus: Didlaukių. Isrutės, JuodGegužės 7 dieną buvo susirin
namito expliozija, kurios penki ita- kuose ir gerai uždirbom”. Bet
MUSŲ YDOS.
I laukių, Nerkitų ir Obeli'kių.
ČIOS IR MOKYKLOS.
H1STERIJA Išt.YDE.
kusi miesto valdyba ir svarstė
lijonai darbininkai likosi j šmo kodėl šiądien neturime ką valgyti,
Visą amžių būdami atstumti nuo
Iš Pilkalnio valse.: Žiurelių.
(Tąsa).
New York. į Bellevue ligoti bū
klausimą apie savo atstovų išrinki
savavaldybės ir nuo kiekvieno vi
Iš Stalupeuų valsčiaus: \ arinin- tį atkąko iš Marinette apjakęs vai tus sudraskyti. Explioziją |>agini- kodėl namų savininkai išmėto mus
64) Skaisgirio par. — Skaisgirmą j komisiją įsteigti Vilniuje
suomenės darbo, — atpratome sa ren (1693): liet. 2,020. vok. 7.300, kų. Bildviečių. Eitkunų ir Kašu- kinas, James Catillion. Daktarai dė darbo vedėjas, sutrenkdamas su mažais vaikučiais ant gatves?
universitetą. Dauguma balsų nu
Teisybė, dirbom, maiiiėm savo spė
varankiškai galvoti, praradome to mokyklų 15, mokytojų 23.
bu parapijos, Iš viso 37 parapi vienok jam apreiškė, jog operacija geležine lazdele j dinamitą.
tarta buvo nedalyvauti toje komi
kas,
net ir gyvastį aukavom už
kiems darbams reikalingą prity
65) Aulovėnų par. — Aulowe- jos. kur lietuvių kalba išnaikinta negali jam .regėjimo sugrąžinti.
sijoje ir pasirūpinti įsteigti uni
Okland,
*
Cal.
Vigoret
parako
kapitalo
trupinius, bet kodėl šią
rimą ir inicijativą.
nen (1610): lietuvių 60, vokie iš bažnyčių.
Tas ant ligonio padarė tokį įspūdį,
versiteto Vitebske. Mat tikriejie
dirbtuvėse,
19
d.
berželio,
atsitiko
dien
neturim
ką valgyt? Tai vis
Buvome , priversti
užsidaryti čių 5,125, mokyklų 12, mokytojų
Kaltybę nykimo lietuvių kalbos kad jis įpuolė į histeriją, drau
rusai ir šiaipjau krašto rusintojai
smarki
expliozija.
Expliozijos
dėl
meilės
ponų
savo artimo dar
siaurai šeimynos gyvenime ir lai
ir bažnyčiose,turime vyriausiai pri- ge su tuom netikėtai atgavo ir jau
labai nenori universiteto Vilniuje,
daug
žmonių
likosi
užmuštų,
o
dar
bininko: kada męs prašom pas
svomis nuo darbo valandomis dau
66) Baržkalnių par. — Bersch- skaityti kunigams, kurie visu-kuo nužudytą regėjimą
at jie ir trukdo tą darbą.
daugiau sunkiai sužeistų.
juos kasdieninio darbo.’ kad kiek
ginas iš musų skendo to paties kallen (1736): lietuvių 70. vokie atsidavę vokiečių valdžiai, nepil
(Iš “L. U”.)
pilvo "ligą ” numalšinti, tai jie,
pilkojo, kasdieninio gyvenimo ma čių 3,911, mokyklų 8, mokytojų do savo priedermių prieš savo gi FILIPINIECIAI REIKALAUJA
NELAIMES ANT GEL2KE- vietoje mums darbą duoti, užsiun
žmožiuose.
minės
brolius....
io.
NEPRIGULMYSTES.
IŠ MINSKO.
LIU.
Dėl tos tai priežasties, ne dėl ki
do gaujas policijantų. idant mus
67) ^Urbargo par. — GeorgenDažnai labai blogai mokėdami
Manila. Atstovų butas Filipi
Netoli stoties Baranoviči nežitos, gavę dabar šiokios tokios lai burg (įsteigta prieš reformaciją): lietuvių kalbos, išeidami jiamok- nų kongreso, 57 prieš 15 balsų
Pendleton.Min. Netoli nuo čia buožėmis per galvas maišytų. Ir
nomi' piktadariai metė bombą į
svės, klumpant ir krypstame į vi lietuvių 10, vokiečių 5.860, moky slo sakyti, tik juokų pridarydavo nutarė reikalauti visiškos neprigul- susimušė pasažierinis traukinys su ištikro savišką tvarką įveda: išal
krasos vagoną, kuri sprogo, išar
sas šalis. Taip sekasi ligšiol mu klų 12, mokytojų 15.
tavoriniu. Prie to 20 ypatų likosi kę darbininkai guli ant gatvių,
ir žmonės papiktindavo. Toliau, mystės Filipinų saloms.
dė vagono lubas ir išdaužė sti
sų taupomosioms kasoms, taip
saukiasi prie visų šventųjų, bet
68) Gryneidės par. — Grucn- visą a|>eigą lietuviams anaiptol
sužeistų.
klus, bet nieko nesužeidė. Pikta
•musų vartotojų bendrovėms, taip heide (1846): lietuvių 100. vokie netaip
KRASOS
PADAVADIJIMAS.
ir
šventiejie negali jiagelbėti.
išpildydavo,
kaip
vo
dariai pasislėpė. Tuo traukiniu
visų laikraščių išleidinėjimams.
\Vashington,
D.
C.
Vyriausia

Bedarbė
aiškiai mums musų li
čių 3.500, mokyklų 7, mokytojų kiečiams, užtat lietuvių dauguomeMeadville, Pa. Pilnas žmonių
vąžiavo ir Minsko gubernatorius.
Neatsižvelgę į musų sunkios ir
sis
krasos
perdėtinis
Mayer
išleido
kimą
parodė;
ji mus turėjo daug
Cambridge linijos karas susimušė
nė pamilo eiti klausyti vokiečių
(Iš “L.U.”)
liūdnos praeities istoriją, nesupra
naują
padavadijimą,
kuriuom
laik

su kitu. Prie to 30 ypatų likosi ko pamokyti. Mums saužinės bai
69) Peleninkų par. — Pellening- pamokslų. Tikyba vienuoda taip
tę to musų visų vargų šaltinio,
raščiams
anarchistiškos
pakraipos
sa sako: laike balsavimų, neparsunkiai sužeistų.
ken (1718): lietuvių 5, vokiečių vokiečių, taip lietuvių — protenesiliaujame kits kitam prikai
atima
tiesą
naudotiesi
iš
krasos,
duokime
savo balso už alaus kau
“SAULES” DRAUGIJOS ATSI šioję nepraktiškumą, dalyko neiš 3,545, mokyklų 8, mokytojų 10. stantų-liuterių.
siunčiant
numerius
abonentams.
šą,
bet
ištirkime ir atiduokime
AUDRA SU LEDAIS.
Kurmis.
70) Duobininkų par. — Dubi
ŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ. manymą, pagaliaus dar ir apsilei
balsą
už
tą, už kurį saužinė
Tas
gerai.
Bet
kas
spręs,
ar
laik

(Iš <V.’)
ningken (1620): lietuvių 10, vo
“Saulės” Valdyba, primindama dimą drauge su blogais norais.
Prairie du Chien, \Vis. 21 d. liepia, o tada, be abejonės,
raštis
yra
anarchistiškos
ar
kito

savo nariams ir salininkams neati . Kįla iš viso to vien susierzini kiečių 5,075, mokyklų 15, mo
berželio šitose aplinkinėse siautė ateis mums geresni laikai, nors ir
kios pakraipos?
kytojų 20.
dedamą šelpimo reikalą, vienkart mas, susinervavimas,
audra su ledais ir vėtroms. Le ne tuoj aus.
nusimini
PALENGVINIMAI ANT
IŠ LIVERPOOL, ANGLIJOJ.
71)
Šitkemių
par.
—
Szittkehšaukiasi pagelbos visų Lietuvos mas ....
dai
išdaužė visus langus nuo va
.
A. Kv.
KRASOS.
men
(1579):
lietuvių
300,
vokie

žmonių, kuriems rupi apšvietimo
karų
pusės;
vėjas
išvartė
daugy

Bet ar tuom nepabloginame dar
Nors nito seniai čia gyvena lie
Amerikos krasos užveižda pada
darbas ir brangiausia draugijos labiau savo ir šiaip jau sunkaus čių 4.500, mokyklų 13, mokytoŽAISMIŠKI POKYLIAI.
tuviai,
bet” api^1? jų darbus mažai rė sutarimą su Italija ir Prancū bę medžių, nuplėšė stogus. Ledai
jų 18.
tikslas ir veikimas.
uždengė
laukus
ant
4
colių
storfi
padėjimo?
buvo girdėk Lietuviai Liverpoolyj zija. Sulyg to sutarimo, nuo 1
Chicagos Žaidyklų
Draugija,
Be gausesnės pašalpos iš visuo
72) Gilgės par. — Gilgė(i7O7):
Amžiais įgytas, taip sakant, įčiegyvena jiii hito 30 metų; dabar d. piutės šių metų, už 12c. galima ir viską išnaikino.
laikydamasi savo tikslo: a) gai
menės pusės draugija netik negali pytos tautai toks lužumas vieną lietuvių 1,555, vokiečių 2,465, mo
čia jų yra'fcpte 500. Dirba daugu- bus siųsti ten siuntinius iki 11
vinti žaislumo dvasią pokyliais
išplėsti, kiek reikiant, savo veikimo’ sykį pažintas ir pripažintas, gali kyklų 6, mokytojų u, dar 2 mo
gumas cukrinis 'dirbtuvėse, prie išžaismių,
sporto, liaudinių žaislų
svarų.
ribų, kad atsakytų augštajam ir tik pamažu ir nuosekliai būti gy- kyklose mokama lietuviškai.
dirbimo t'frėdinių baldų ir kitose
ir tautiškų šokių; b) tyrinėti pa
plačiajam savo tikslui, bet šalip1 domas — kaip ir kiekvieni užsi73) Laukiškių par. — Laukischy vairios hišieš1 dirbtuvėse.
Už
dėjimą miesto sulyg ajiėmio žai
ATĖMĖ DARBININKŲ
to dar mato artimą pavojų liki senėjusi liga.
ken (1354): lietuvių 2,000, vo
darbą garina i/—40 šilingų (ši
dyklų; c) pampinti daugiau žai
ALGAS.
mui įkurtųjų jo rupesniu ir vei
Kad dar visos tautos organiz kiečių 7,070, mokyklų 17, moky lingas 25#? sanSfaitėj. Bažnyčios
Aberdecu, Wash. Darbai eina dyklų ir atsigaivinimo vietų; d)
Fort Plain, N. Y. Ant VVest
kiančiųjų mokslo įstaigų.
mas nėra ta liga tuo lušumu mir- tojų 24.
savo neturi,' bet “mažai kas jos ir Shore gelžkelio, viename vagone čia šiuom kartu gerai, dirba kas tyrinėti ir žadinti žaidyklų veikmę;
Draugijos valdyba laiko savo’ tinai užkrėstas, aiškiai liudija mu74) Lauknų par. — Lauknen pageidauja,' nes1 visus tikėjimiškus
dieną po 10 valandų. Mažiausia e) skatinti prie gyvenimo ant tyro
gyveno 10 taisančių kelią italijonų
priederme iškalno pempėti tautie' sų tautos, kasdien stipriau apsi- (1856): lietuvių 2,200, vokiečių
reikalus atlieka vienas anglų ku darbininkų. 18 d. berželio išmo mokestis $1.50—2.00 ant dienos.
oro ir branginimo gamtiškų grožy
čius, kad lengviau galėtų atitolin’ reiškiąs, sutvirtėjimas.
Kasdien 2,000, mokyklos 8, mokytojų 14. nigas.
Jis už patarnavimą ne kėta jiems algos. Apie tai dasižibių aplinkinėje Chicagos, pasiruo
ti nuo branginamosios įstaigos pa’ naujai gimstą užmanymai, kasdien
75.) Mielaukių par. — Mehlau- teip brangiai kaip musų kunigai
Denver, Col. Kasyklose šiauri šė vasaros metu daržuose įvairių
noję plėšikai, įsiveržė į vagoną Ir
vojų, vienkart išreikšdama tvirtąi naujai iškįlą talentai, susidėjimai ken (1841): lietuvių 1,205, vokieima, jis teipgi susipažinęs pusėti nuo italijonų atėmė visus jų sun nio Colorado apskričio streikuoja dalių miesto rengti žaismines iškil
viltį, Lietuvos žmonėms ir pilie■ į visokias bendroves — juk tai pūi- čių 5.300, mokyklų 10, mokyto
nai su lietuvių kalba, ją vartoja kiai uždirbtus pinigus, išviso 800 500 angliakasių.
mes. Ant šitų iškilmių jie pa
čius jautriai atsiliepsiant ant drau• kųs ir aiškus tautos gyvybės ap- jų 17.
grynesnę už nevieną musų kunigą.
kviečia mokinius įvairių mokyklų,
dol.
gijos reikalų ir neįeisiant sugaištii sireiškimai!
f Lehigh, Okla. Darbai cia- atletiškus ratelius vyrų ir mote
76) Popelkių par. — Popelken
1905 metuose keli progresyvišnaudingamjam apšvietimo darbui.
Todėl šalin nusiminimas! Paži- (1641): lietuvių 1.600. vokiečių kesniejie “Švtesbs" drugystės na
NESIDAVĖ AREŠTUOTI.
nykščiose anglių kasyklose sustojo rų ir tautiškas draugystes įvairių
Surinkti pinigai ir aukos reikia1 nę savo ydas, gydykimės, pažinę 5,642, mokyklų 12, mokytojų 19.
Abėrdeen,
O.
Kadangi
pasiro

1 d. balandžio ir iki šiol dar ne tautysčių. Visi jie, susirinkę, pa
riai atkako čia ir užsidėjo koopeleisti Kaunan, Draugijos Valdybos> savo silpnumą, remkimės kits-kitą.
prasidėjo;
dė,
jog
prezidentas
Aberdeen
Ban

nieko negirdėti apie rodo kiekvienas savo, kas ką gali.
77) Susimilkų par. — Susimil 'ntyvišką krautuvę valgomų daik•arba jos kasieriaus vardu:
Pritirimas, inicijativa vien pačiu ken (1903): lietuvių 800, vokiv ų ir duonris kepyklą vardu king Co., Fawcet, Išmėtė svetimus pradėjimą dirbti greitu laiku,
Ar tokios iškilmės naudinga ne’ Pravlenje Obščestva “Saulė” vr darbu, pačiu veiklumu įgijamos čių 1,700, mokyklų 3, mokytoj.
pinigus, tai šerifui liepta jį suare Kompanija mat krautuvėse turi anglosaksiškoms tautoms, kurios
'Lithuanian
Provision
Co.
Ru’^ovnie.
ypatybės. Todėl spauda ir visuo 7’a". Dabar ji jau turi filiją \Vid- štuoti. Fawcet užsidarė savo gy pakaktinai anglių, tai ir nesisku- čia yra užstelbtos anglų, apie tai
“Saulės” Valdyba.
menė artinkimės prie kits kito t Į 78) Enzunų par. — Enzuhnen ncssc, 15 mylių nuo Liverpoolio. venime, o atėjus su savo žmonėms
nešnekėsime. Be abejonės, renfb
f
ym
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IŠ DARBO LAUKO

rus, kurie 2 d. berželio ištraukė mui tvarkos, paskui rinko pinnsė- žios, nors nemoka, bet taisosi į šil
IŠ BENDL, ILL.
jai šitų iškilmių turi tikslą pasi
prigėrėlio
kūną. Tą pačią dieną dį vedimui susirinkimo. Pirmsė- kus, kad pritraukti sau vaikiną, su
Dirba
čia
po
3
—
4
dienų
sanmatę— per jas greičiau patraukti
palaidojo
ant vietinių kapinių.. džiu išrinko Andrių KriauČiuną. juom apsivesti, o apsivedusi, laukia
vaitėj,
bet
darbas
sunku
gauti,
anglų pusėn svetimas jiems tau
Narams
už
kūno ištraukimą už Valentanavičia skaitė angliškai teis kūdikio, nors jo augyti ne moka.
daug
žmonių
vaikščioja
be
darbo.
tas ir tuomi sustiprinti savo tau
mokėjo
80
dd.
ir kelionės kaštus. mo nusprendimą ir aiškino lietu Bet tokių nežinėlių motinų užau
7
d.
berželio
atėjo
čia
žinia,
tybę. Jie žino tą gerai, kad tau
Parapijonai su atyda ginti vaikai neatneša naudos rė
toms besimaišant iš vieno, silpnes jog Ledforde likosi užmuštas An Jeigu jie būt čia jau buvę, pasken viškai.
nės jų būtinai turės pasiduoti stip tanas Baltrušis, nes Bendle gy dus žmogui, gal dar ištrauktą būt klausė, džiaugėsi airių vyskupo žmonijai, nė tautai, jie gauna
resnėms. prisiblokšti prie jų ir vena jo sesuo ir pusbrolis. Mat buvę galima atgaivinti; po trijų jungą nusikratę, kad dabar bažny mokslą daugiausiai nuo savo mo
joms tarnauti. Jų yra augštesnė laltrušis turėjo kraustyti kokius dienų jau nė joks stebukladaris čia yra tikra musų savastis. Bet tinų tik tokį, kokį motinos moka;
Bevažiuojant jam, negalėjo atgaivinti.
yra da dalis fiarapijonų fanatikų, tokios nežinėlės motinos daugiau
da|>a, jie čia. gali sakyti, yra na ten žmonės.
arkliai
pasibaidė,
Baltrušis
nupuo

Šimkus.
tie norėtų vėl sugrąžinti vyskupui siai auklėja išgamas. Žinoma, ne
mie, tod^J ir laukti ko kito nega
musų bažnyčią! Dėltogi ir buvo visos lietuvaitės nežinėlės, vien
lima. Bet jei tauta, kad ir silpnes lė po vežimo ratais, o arkliai ko
Iš CLEVĘLAND, OHIO.
sušauktas minėtas susirinkimas. žmogaus veislės pataitės, yra ir
nė, supras kame yra akstinas vi jomis ir ratai teip žmogų su
Nesutikimai kun. J. Halaburdos Pirmsėdžiui paklausus, kas nori, terp jų apšvietę mylinčių, gaila
so tos gvraširdybės ir svietingumo mankė, kad jis atliko ant vietos.
anglų, tai ji nesiduos sau galvos Velionis turėjo 21 metus. Nė j su socijalistais Clevelande iš tos kad bažnyčia butų savastis lietuvių tik, kad tokių mažai. Dėltogi
o ne vyskupo, visa svetainė pradė merginos nemiegokite, griebkitės
apsukti visais tais gerumais ir jokia draugystę neprigulėjo. Lie šaknies išdygo.
Nuo
suorganizavimo
jNirapijos
tuvoj
|valiko
tėvus,
seserį
ir
3
jo judėti, pakilo šauksmas: nereik darbo, nes apšvieta yra brangi.
liksis pati sau, priims nuo jų
Šv.
Jurgio
iki
pirmai
dienai
gruo

ariu
vyskupui atiduoti bažnyčios. Draugas ęi. B. B. kalbėjo ir apie
brolius,
Amerikoj
yra
jo
sesuo
tą. kas jai naudinga gali būti,
džio
1907
m.
Clevelando
lietuviai
Visi
suėjo
į vieną svetainės pusę. Lietuvos raštininkus, kiek jie triū
ir
brolis.
Velionis
paėjo
iš
Su

kadangi laisvu būti, gurėti savo
katalikai
turėjo
dvasiškus
vadus
Pirmsėdžiui
apreiškus kad no so jtadėjo; priminė, kad turime
valkų
gubernijos,.
Senapilės
pa
v.,
idėjas ir gyventi savo protu yra
teip
vadinamus
“
grinoriua**,
kurie
rinti sugrąžinti bažnyčią airių vys mokslo vyrų, kuriems rupi apšvie
visuomet geriau, kaip priklausyti Šunskų vaitystes. Pielinės kaimo.
Ledfordė lietuvių yra apie pu laikėsi vien dvasiško kelio. Apie kupui pereitų į kitą pusę — toj timas ir mokinimas žmonių, tik
nuo kito ir gyventi tuo, ką kitas
santro šimto, bet laidotuvėse labai reikalus materijališkus, arba tau- pusėj liko apie 15. Tie mat no- gaila, kad jų yra mažas skaitlius.
duoda.
tiškus visai nesirūpino. Politiką ri, kad lietuviai savo kruvinais
Bet nelaukim, kad mus išmoky
Iš kitos pusės žiūrint, jų tik mažai lietuvių dalyvavo.
Bendle du lietuviai gavo proto varė, kas tik norėjo, bet kiekvie centais išbudavotą bažnyčią pave tų kiti.
Męs galime apsišviesti
slas rengimo šitų iškilmių yra vi
siems naudingas. Jis pripratina sumaišymą: Jonas Valaitis ir Pet na* ant savo ypatiškų pamatų, stų svetimtaučiams; tie yra parda- skaitydami geras knygas, kurių
Abudu patalpinti idealų, ir savo kišeniaus naudai. vikais savo brolių. Mums kašta galim gaut, turim laJkraščių, negali
žmones prie plyno oro. nekaltų ras Ambutas.
bepročių
namuose.
Ir vienas ir Užmanymų buvo visokių, k*aip tai: vo daug pinigų, kol byla išlošėme. me teisintiesi, kad nėra už ką pirkt.
žaismių, traukia juos arčiau prie
kitas
prigulėjo
prie
kelių
lietuviškų įsteigimas mokyklos, gimnastikos, Jeigu dabar vėl atiduotume atgal Jeigu tik kelias nedėlias nustotume
gamtos ir išdirba pas juos geresnį
organizavimas . Klitibų ir tt. Tie vyskupui bažnyčią, neturėtume tie gert raugą, tai knygas karais
draugovių
..
skonį etikos. Taigi tas viskas teip
visi užmanymai nebuvo niekui »in sos vadintis žmonėmis. Vyskupą*, traukt iš redakcijų galėtume.
Guzcvičius.
mumš naudinga, kaip ir jiems ir
daužau kaip tiktai įnagiu turinčiu spardosi ir keikia lietuvius, kaip
Draugas B. B. musų miestelyj
tokiose iškilmėse labai velytina da
atgabenti garbę ir prisipildyti ki tik jis išmano per angliškus laik sutvėrė Tėv. Myl. draugystės kuoIš HARTFORD. CONN.
lyvauti. tik. žinoma, atmenant pa
Lietuvių Čia yra apie 300, bet šenių pinigais. Liūdna, bet reikia raščius. Kada lietuviai norėjo |>ai H prisirašė 30 draugų, o
čiam kuomi esi ir nesiduodant gal
daugumos jų tautiškas supratimas išpažinti, kad ir patįs dvariškiejie siteisinti per tuos pačius laikra tikimės, kad kita tiek prisirašys,
vos apsukti.
Viena tokių iškilmių buvo su ir apšvietimas žemai stovi. čia- vadai tas roles lošė. Tas egoiz ščius, tai visai nepriėmė* Mat nes dėl bedarbės kitas dabar ne
rengta pereitą s ubą tą. 20 d. šio nykščiai lietuviai dalinasi į dvi da mas buvo prirzasčia dezorganiza- koki teisybės mylėtojai yra an gali, nes pas mus, kaip ir kitur,
retas dirba.
mėnesio, pietinėje miesto dalyj, li: viena skaito laikraščius ir kny vitno lietuvių Clevelande, išėmus gliški laikraščiai!
Atvykus
Išnešus iš lietuviškos bažnyčios
Potam |iaragino vienas drau
(>gdeno darže. Dalyvavimą ėmė gas. ragina kitus prie skaitymo, bažnytines draugystes.
joje įvairių 'mokyklų mokintojai, o kita, didesnė dalis čianykščių lie kunigui J. llalaburdai, clevelan- Dievą, kunigas Kuras nedėldie gas aukauti pinigu*. Apmokėjus
mokiniai, atletiški rateliai ir tau tuvių. paskendę tamsybės, fanatiz diečiai buvo verksmingiausiaine niais laiko pamaldas airių semina už svetainę, liko $3.23. Tuos |>atiškos draugystės: čekų, žydų, mo bangose. Tie nenori prigulėti padėjime. Jų Kliubas, tiek daug rijos skiepe; jo akli tarnai arba, siunčiame A. J. Povilaikai išleidi
norvegų, olandų, lietuvių (Dr-stė j darbininkiškas organizacijas, pri- kartų organizuotas, išnyko. Para geriau sakant, lietuviški išgamom mui Dr. V. Kudirkos raštų.
Adolfas \ asnelis.
Birutė, p. Petrausko vedama), kalbinėjančius prigulėt ir raginan- pijos iždas buvo rankose kelių 'fa tenai susirenka, ten vėlių ganyto
airių ir švedų. Iškilmė prasidėjo nančius skaitvti moksliškus raštus natiškų galvočių, užtai bažnyčia jas mokina, liepia šiauštis prieš
IS E. ARLINGTON, \ T.
nuo 10 valandos ryto ir traukėsi vadina šliuptamiais, bedieviai*, ci- buvo skolose paskendus, apie mo lietuvišką Sv. Juozapo bažnyčią,
kyklą
nė
kalbos
nebuvo.
Socijalizcilikais,
jų
bijosi
kaip
šėtonas
sū

kad
tik
ilgiau
palaikyti
maištus
Lietuvių
yra čia keturios šei
iki 11 valandai nakties. Pačiame
mas
kaip
ant
mielių
augo.
1
dyto
vandens.
tarp
lietuvių
!
Šalvn
erzintojai.
mynos,
o
pavienių
apie 30 ypatų.
vakare apie didelę estradą, dau
dieną
vasario
1907
m.
pribuvo
Yra
čia
kuopelės:
S,
L.
A.
ir
Jeigu
tik
jie
paliaus
sėję
piktą
Žinoma,
yra
visokių
ir tamsunų
giau kaip šimto pėdų ilgio ir tiek
čia
kunigas
Halaburda.
socijaliL.
S.
S.
Nore
ir
jos
silpnai
laiko

sėklą,
męs
vėl
sueisime
į
vieny

netrūksta.
Laikraščiu*
mažai kas
pat pločio, buvo susirinkę apie 10
stai
rankomis
plojo,
kad
gavo
prie

bę.
si,
vienok
|>askutinė
parengia
pra

skaito, o knygas skaito dar mažes
tūkstančių žmonių. Iš trijų pu
Pennsylvanijo* teismas nuspren nis lietuvių skaitlius, mat dauge
sių buvo susėdusi publika, iš ket kalbas budinimui brolių iš saldaus šą trijų pėdų milžiną, su kuriuom
virtos sėdėjo daly vau jaut iejie — miego. Yra teipgi bažnytinė drau ne sunku bus kovoti. Tas trijų dė, kad bažnyčia su jos visu tur liui rodosi, kad galima skaityti
atletės moterys gimnastiškose ke govė švento Jono Evangelisto. pėdų milžinas nepradėjo su soci tu priguli lietuviams, o ne vysku tik ( kunigų palaimintas. Už tai
linėse, atletai vyrai vėl tam tyčia Ji turi apie 150 draugų, o kasoje jalistais kovoti, bet griebėsi savo pui Hobanui. 'Dabar vyskupas svaiginančius gėrimus traukia kaip
lengvai apsitaisę ir tautiškos drau suvirsimi 1700 dol., bet ji yra po darbo. Pirmiausia išbraukė iš ge nieko neturi prie lietuviškos baž vandenį, jiems ir pinigų nesigaili.
Bažnyčia vadinasi šv. Ateina čia: 2 egz. "Uetuvos”, 1
gystės tautiškuose parėduose. Po kontrole kunigo J. Žebrio: neuž rų blogus, tai yra išbraukė iš tar nyčios.
po
tikrų
lietuvių
suairėj
tįsius,
suJuozapo
lietuvių
katalikų Ameri "Keleivio”, 1 "Saulės", r "\ ienysiima
tautos
ir
apšvietimo
reika

veikmei ir laike veikmės kiekvienų
prusėjusius
ir
sulenkėjusiu*.
Pas

koje.
ne
Rymo.
Ji užrašyta ant bės L." ir 1 "Kovos”.
lais.
duoda
vien
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ligoje,
pa

buvo traukiami paveikslai. Olan
kui
uždėjo
lietuvišką
mokyklą
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trpstisų:
Andriaus
Kriaučuno, Jo
Yra čia tik viena kėdžių dirbtu
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mirusius
draugus.
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ant
galo
suorganizavo,
su
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no
Apono.
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Antano
letas
apsviestesnių
lietuvių
priguli
vė.
Darbai joje eina neprasčiau
S*”nrŠtais, o kitos vėl vyrų vieton
gerų
vyrų
Lietuvišką
NeprigulSiauruko,
Charleso
Cusick,
Anta

siai.
Ir iš kitur pribuvę darbinin
į
minėtą
draugystę,
jie
stengiasi
įsimovę plačioms kelinėmis ir
mingą
Kliubą.
Ant
socijalistų
no
Mieldažio,
Jono
Jurkaus,
Ado

kai
gali
gaut darbą. Bet moka
pastatyt
ją
ant
geresnių
pamatų.
visos su žąsaitėmis apsiavę, šoko
per
pirštus
žiurėjo,
nė
jiems
blo

už
dienos
darbą tik 1 dol.
mo
Gnidžio,
Prano
Balučio
ir
bet
1
didesnė
dalis
draugų
tam
ne

savo budo pakeltinį, išžirgosiomis
go,
nė
gero
nedarė.
Bet
ir
sociArlingtonieti'.
Vinco
Antanavičiaus.
Prezidentu
ir nesulenkiamomis kojomis, pa pritaria. Kun. J. Žebris apšviedarydamos juoko žiūrėtojams, kiti stesnius draugus su tam>unų pa- jalistai Clevelando neiškentė ne !>arapijos yra Jonas Aponas, se
kitokius šokius, o mūsiškiai, pa gelba stengiasi išmesti iš draugy užkabinę kunigo Halaburdos. Jie kretorius Juozas Kazlauckas, kaste NUO MOTERŲ SUSIVAŽIA
VIMO BR(X)KLYNE.
dainavo d\j daineli: Jievą ir kitą. stės, buk jie yra netikėliai, atska pasisamdė antrą saliuno augštą ne riu* Pranas Pahitis.
toli bažnyčiom prakalboms, dalino
Dalia r Scrantono parapijonai tu
Dainas mažai girdėjau, nes atokiai lūnai.
Pirmutinis Amerikoj ■ lietuvių
Lietuviai turi čia nusipirkę lo plakatus ir kitokius apgarsinimus ri gražią murinę bažnyčią niekam moterų susivažiavimas buvo triukš
buvau. Pašoko Suktinį. Khuypakojį ir Aguonėlę. Publikai musų tą su namu statymui bažnyčios, prie bažnyčios durių, žmonėms ei nepriklausančią, tik jiems patiems, mingas. Su kokiu tikslu tasai mo
šokiai buvo didelė naujiena ir visi bet da neįstengta. Dabar kuni nant j bažnyčią; tas manę visai turi čarterį ant savo rankų, rei terų susivažiavimas buvo sušauk
dėpsojo, kvapą ' sulaikę. Šokėjai gas J. Žebrys atvažiuoja iŠ New neapėjo. Bet socijalistai pradėjo kia tik gero kunigo, kad mokėtų tas, iš syk nė didžiausi dipliomatai
pašoko su gracija ir tinkamu pa Britain ir atlaiko dievmaldystą atsilankinėti ant |>amokslų į baž gerai tvarką vesti. Kas iš lietu nebūtų atspėję. Pirmoje dienoje,
togumu ir jei truko ko nors, tai tam name. Žmoni* kalba, jog nyčią. o kunigas, kaip nieko ne viškų kunigų norėtų užimti vietą kada likosi pakeltas klausymas,
tik vieno, kad vyrai nebuvo pa kun. J. Žebris ateinančiuose me sako apie socijalistų* teip nesako; musų |>arapijoj, meklžiame atsi ant kokių jiamatų moterys turi or
sirėdę tautiškais parėdais. Tai tuose pradės statyti murinę bažny socijalistai patįs kunigą giria, vieni šaukti adresu: -Jonas Apoiias. ganizuotis. tai susivažiavimo stibuvo musų pirmas egzaminas ant čią. Kun. J. Žebris. kaip ir kiti sako: jis yra valnamanis kaip ir 2216 Golden avė., Scranton, Pa.
rengėjos atsakė .jog, jos nė jokio
Bačių Juozas.
terptautiškos- scenos ir mūsiškiai kunigai, per pamokslus neužmiršta aš, kiti sako, tai socijalistas ir tt.
tikslo nepasistatė, viską palieka
išdavė jį gerai. Pašokus jiems, ncapdrab'tęs purvais socijalistų. Ar ilgai tas traukės? Ne. — Vie
nuspręsti susivažiavusioms delega
1$ SHENEUTADY, N. Y.
suplojo iš visti pusių delnai. Tas 7 dieną berželio jis pasakė Hart- ną nedėlią laike pamokslo kunigas
tėms. Tiesiog prispirtos išreikšti
iš
sakyklos
patėmijo
vieną
sucijareiškė, kad męs, nors ir menkai forte, jog jeigu norime pakelti lie
!O d. berželio turėjome susirin savo nuomonę, apreiškė, jog svar
težinoma jiems tauta, bet nieku tuvišką tautą augščiau ekonomiš listą notas rašant, karikatūras kimą. Nedaug žmonių susirinko, biausia* rengiamos moterų sannemažesnė už juos.
įgyti šitą kai ir kultūriškai, tai privalome darant ir nuo nosies kunigui špy nes negalėjome gaut svetainės, tik jungos tikslas — busianti apšvieta.
jausmą žmonėms, stumiamiems į būti gerais katalikais, eiti į baž gą rodant. To jau buvo perdaug ‘tą pačią . dieną po pietų. Sušau- Bet jau ant rytojaus pasirodė vi
užpakalį kitų, daug ženklina. Tai nyčią, klausyti pamokslų ir mišių ir kunigas uždraudė tą su policija. kėm lietuvius ir lietuvaites pa sai kas kita: jau jos tiesiog sura
yra džiaugsmas nemažesnis už šventų, melstis prie Dievo ir būti Viską* aptilo. — Toliau socijali klausyt prakalbų p. B. Balevičiaus. šė socijalistišką pliatfonną ir kon
džiaugsmą kūdikio tik ką prade nuolankiais ponams. Tąsyk, gir stai pradėjo atsilankyti ant parapi
Jis aiškino, dėlko lietuviai va stituciją perrašė beveik žodis j žo
dančio vaikščioti? — Teip, męs di. musų tauta pati pakils ekono jos. draugysčių ir Kliubo susirin žiuoja į Ameriką: tik iš vargo, dį iš L. S. S., tik tūli paragrafai
teipgi pradedame vaikščioti ir už miškai ir kultūriškai. 'Taigi, mat kimų išjuokdami apsiėjimus, raši kad juos valdžia persekioja ir ne pritaikyti vien moterims, o kiti
tą turime pasidėkavoti darbams musų kunigai mano pakelti musų nėjo melagingas korespondencijas gali tėvynėj apsišviesti.
Toliau vyrams ir moterims. Tas gana
tautą ekonomiškai ir kultūriškai j laikraščius. To dar negana. Pe perstatė padėjimą tų. kurie neskai keistai išrodė. Bet paskui išlindo
vieno žmogaus — p. Petrausko.
bažnyčioms ir poteriais! Bet męs reitą rudenį, kada lietuviškas Kliu to nė laikraščių, nė knygų; tie yla iš maišo. Mat susivažiavimo
Saviškis.
jiems statome bažnyčias ir kleboni bas susirinko ant Popavičio salės dirba sunkius darbus, paniekinti surengė jų buvo nutarta vyrams
jas. o jiė tą viską paveda airių apsvarstymui rinkimo miesto ma svetimtaučių, viską prageria, o pa duot patariamąjį balsą. Baigiant
IS GRAND WORKS, ILL.
Darbai eina čia bloga i r daug vyskupams. Patys gi skelbia vien joro. vienas iš socijalistų, pasipra ti, vaikai basi vaikščioja. Su to darbą, vyrai ir jiareikalato. kad
yra darbininkų be darbo, yra diktai tikėjimišką neapykantą, mus demo šęs balso, teip pradėjo nemorališkai kiais negalima kalbėt apie tautiš į tą moterų socijalistiškąją sanjun
tokių, kurie ne dirba jau nuo 8 ralizuoja doriškai ir protiškai pul- kalbėti, kad kunigas su kitais na kus reikalus, nes jiems tas nerupi. gą butų priimami ir vyrai. Ka
riais buvo priverstas jį prašalinti.
mėnesių. Ne tik darbininkai de do savo balose .
Tokiems nesiūlyk knygos, ar laik dangi į vyrų sanjungą priimamos
Jo žodžių negaliu talpinti dėl jų
Laisvės draugas.
juoja ,bet bedarbę pajuto jau ir
raščio, nes sakos, kad neturi laiko, ir moterys, tai kam reikia kitos
nemorališkumo. Ant galo kunigas
saliuninkai. Jie dabar nežino nė
jeigu kartais skaito, tai vien "Sau vien su atbulu vardu?
iš sakyklos pasakė lietuviams, kad
IŠ ST. CLAIRSVILLE, O.
Balsuoti neva buvo palikta su
ką išmislyti išviliojimui iš darbi
lę”, kurioj rauda pasakas apie
nieko neturėtų su socijalistais.
ninko paskutinio cento. Balių ir
Baltruvienę arba liobuęių pasakas. sivažiavusioms delegatėms, bet jei
Provident Coal Co. kasyklose
šokių jau nepakanka subatvaka- dirba kas dieną. Uždarbiai vi Paskui išaiškino, kad lietuviški so
Aiškino, kiek triūso padėjo S. gu jos kokį pamatą ne teip nubal
cijalistai Clevelande neturi jokios Daukantas, nes jo laikuose lietu savo kaip susivažiavimo rengėjos,
riais.
Vienas čianykštis lietuvis dutiniai.
teorijos, tiktai fanatizmą ir despo
saliuninkas ilgą laiką viliojo dar
viai buvo labai suleųkėję. Tasai ar jų vardu veikianti rengėjai no
Lietuvių yra čia apie 100. Svar
bininkus žadėdamas jiems parū besnių nesutikimų terp jų nėra, tizmą. Už tą pamokinimą socija garsingas raštininkas parašė daug rėjo, tai prasidėdavo karščiausi
pinti darbą, jeigu jie gers. Ir vi bet ir gražiais darbais jie girtiesi listai rašo anonymiškus laiškus ku knygų; jose aprašė, kaip męs pri išvadžiojimai, laužymai ir balsuo
nigui. Vienas iš jų buvo patalpin valome branginti', musų kalbą, nes davo iš naujo. Sakysite, kodėl
liojo teip jam užsitikėjusius dar negali.
tas "Lietuvoj”, kiti eina į gur- jos nemokėti, tai} vis |iek, ką nu protingesnės moterys užsileido ?
bininkus per kelis mėnesius. Bet
Netoli nuo čia yra iškastas gi
Argi ne juokinga, jeigu stoti gyvasties; tautoj išsižadėju Dėlto, kad su brooklvniškėms lai
ant galo darbininkai suprato, kad lus, didelis prūdas. 28 d. gegu belį.
socijalistai
žodžiais garsina, kač sios savo kalboj jau,nebus pašau- kėsi ir visi vyrai, o iš jų tik Sir
juos viliojo ir liovėsi gėrę neva žės tam prūde, besimaudydamas,
niekas
neturėtų
nieko savo, o dar lyj. Toliaus p. B. aiškino, jog vydas buvo su platesnėms pažiū
agento saliune. Mat ir žmonės iš prigėrė jaunas lietuvis, Mikolas
bais
nori
sumonopolizuoti
sau vi tankiausiai tampa išgamoms tie, roms; kitos delegatės, nors ir ne
naudoti negalima amžinai.
'Gilbertas, nevedęs. Išgyvenęs 25
są
mokslą? Jie nori, kad jie ga kurie apsiveda su lenkėms. Bet sutiko su brooklyniškių norais, iš
Civilikas.
metus.
Ištraukė 2 d. berželio.
lėtų kalbėti ant kunigų, o kunigai po teisybei, norint apsivesti apsi ėmus poros, tylėjo kaip žuvys.
Skęsdamas, jis šaukė pagelbos.
Plačiau žiūrinčios moterys tiek
I§ DE VERNAN, ILL. _ Vienas iš draugų padavė smaigą, kad ant jų nieko nekalbėtų. Taigi švietusiam lietuviui su lietuvaite,
aišku, kad jie patįs monopolizuoja reikia gerai jieškoti šioj šalyj tin laimėjo, jog pliatforma palikta
Anglių kasyklose dirba po 4 kurio velionis ir griebė, bet smai
kamos merginos. Pažiūrėkim į mer nubalsavimui visoms Amerikos lie
dienas sanvaitėj. Iš kitur vienok gas lūžo ir Gilbertas paskendo. (noksią.
Kun. J. Halaburda.
ginas kitų tautų; jos nepraleidžia tuvėms moterims. Tame tai ir
pribuvusiam darbas sunku gauti. Susirinkę ant kranto, terp kurių
laiko tokiuose susirinkimuose ka p visas išganymas. Jeigu paims vir
Lietuvių yra čia 29 apsivedusių buvo ir vėlionio brolis, nežinojo
IŠ SCRANTON, PA.
šeimynos ir 36 pavieni.
Laik iš syk kaip gelbėti, tik paskui, dau
10 d. berželio atsibuvo susirin lietuvaitės, bet ima laikraštį, ar šų moterys ne fanatikės, bet pla
raščių ateina nedaugiausiai: vos giau žmonių subėgus, pradėjo mo kimas S v. Juozapo lietuviškos pa tinkamą knygą, ir skaitydamos čiau į savo lyties reikalus žiūrin
trįs. Laikraščių lietuviai ne mėg- kanti gerai plaukti nerti j vande rapijos
svetainėj
Auditorium. džiaugiasi. Ką daro musų tautie čios, bus gerai, bet jei paims vir
-ta, užtai gerai traukia svaiginan nį, kiti graibė kapliais, bet ne Reikėjo apkalbėti, . ar bažnyčią tės turėdamos atliekamą valandą šų fanatikės, moterų sanjunga bus
čius gėrymus.
surado. Tik po trijų dienų j ieško atiduoti airių vyskupui ar ne? laiko? Jos nusiperka kokių parvų vyrų politikierių įnagiu, bus tik
Skaitytojas.
jimo partraukė iš Clevelando na- Buvo išrinkti maršalkos ūžia įky Į ir parvuoja veidu*/ kad butų gra kita L. S. S..

Išrinktas tuondaikini* komitetas
sutvarkymui referendumo, atspaudinimui jo ir susirašinėjimams.
Svarbiausia užduotis susinėsimų
sekretoriaus. Jis turės agituoti,
susirašinėti su kitoms moterų drau
govėms Amerikoj. Karščiausiai
stota prieš susijungimą su Europos
lietuvių moterų sanjunga, o su
Amerikos ir ne lietuvėms geidžia
mas susipažinimas. Mat Europos
Lietuvių Moterų sanjunga remiasi
ant
apšvietos,
o
Amerikos
moterims to ne jtakanka, ar gal
joms rodosi, kad jos net per daug
apšviesto* ir protingos. Susinėsi
mų sekretore išrinkta K. A. Gilbaitienė, finansų sekretore — M.
Olyta; kasierė — Stankevičienė iš
Brooklyno. Redaktorės ar, geriau
sakant, Literatiškas Komitetas su
sideda iš Kačiutės ir Paršaitienės.
Organu išrinktaf "Vienybė Lietuv
ninkų”.
Per visą susivažiavimą kalbėjo
tiktai: Račiutė, Olyta, Račkauskas,
Sirvydas, Gilbaitienė ir Damijonaitienė; kitos viso* delegatės tylėjo
kaip nebylės.
Žvalgas. (

LAIKRAŠČIŲ IR DRAUGIJŲ
ATIDAI.
Caro valdžios kruvini nagai sie
kia ir Ameriką, šitos respubli
kos "karaliai” "broliškai” paduoda
tai valdžiai ranką: Rusijos pabė
gėlius revoliucijonierius pradeda
jajai išduoti. Į senatą ir į kon
gresą yra įnešta tam tikra rezo
liucija, jei ji bus priimta, tad šis
valdžių broliškumas bus aptram
dytas. Bet tam reikia apie pusės
milijono parašų.
Visų Rusijos
tautų ateiviai stropiai renka pa
rašus po ta rezoliucija (ją prisiun
čia. ]>areikalavus iš \\ ąjiingtono;
vadinasi 'K'oncurrent Resolutiori
No. 28”: įnešta į senatą Hon. A.
Hopkinso iš Illinois ir į atstovų
namą Hon. \Villiam S. Bennet
iš New York City.

New Yorko kalėjime sėdi lat
vy* Paurenas, paskirtas deportaci
jai. Pasiskubinus surinkti reika
lingą parašų skaičių, jis ir kiti
bus užtikrinti, kad gyvena laisvoj
šalyj, kur kruviniejie budelio na
gai nepasieks. Reikia rinkt parašų, reikia pasidarbuoti urnai.

Mažas Feljetonas.

Puikus geradėjo miegas!
Jis pasilsėjo, atmerkė užgriuvo*
sias aki* ir klausia savęs, ka*
jam dabar veikti?
— A, tiesa, talentai.... Jie ken
čia badą ir miršta.... Aš jų ne
apleisiu.
Ji* pažiūri į kapšį. Ten yra 1
keli variokai, kurių nesuskubino
dar išdalinti gatvių elgetoms. Jo
akįs paršliaužia per skobnį, — čia
guli kišeninį^ portfelius, jis truputį
pasipūtęs...-. Jame popierėliai to
kie gražus, tokie gražus! Ji* dre
bančiomis rankomis sugrobia jį,
kiša į kišenę arčiau širdies,—Vieš^
patie, juk gali tuos popierėlius kas
nors išvogti!
Variniai.... O, jo gera širdis,
jis atiduos juos talentams, pasida
lins su jais paskutiniu skatiku.
Ne, neužtenka atiduoti varinius,
reikia dar paraudoti. Jis ima popierį ir plunksną.
Kas rašyti?
Niekas nelemfa galvon. Taip, taip,
jis atsimena ką tokiuose atsitiki
muose kalba arija rašo jo pažįstamiejie.
Ir jis rašo:
— Tėvynė rauda.... Dar neuž
gijo žaizdos, dar širdį tebevarsto
skausmai ir vėl nauja auka....
Dar badu mirė vienas talentas....
Gelbėkime juos!.... Žuvo Kudir
ka, \ aičaits, \ išinskis, Biliūnas,
Jaunius....
(Jeradėjas be tų vardų negali
apsieiti, — jis, ir savo tarnaitę,
lojodamas, mini tuos vardus!
Straipsnis užbaigtas, variokai
kapšyje yra.
Jis eina į kurią nors redakciją,
duoda straipsnį ir, išvertęs kapšį,
mandagiai atsidusta:
■— Matote, atiduodu paskuti
nius skatikus. ■.. Man labai bran
gus talentai.
J ikrai, kokią gerą širdį turi
tas tautietis, — mano redakcija.
— Tik meldžiu mano vardą atspauzdinti laikraštyje didelėmis
raidėmis.... Juk aš paskutinius
skatikus atidaviau.
O, tikėkite
man, aš už .tėvynę viską, viską
atiduočiau....
O tuo laiku jis j)rie širdie*, ki
šeninį, spaudžia portfelį, — jame
šlama tokie gražus popierėliai, to
kie gražus!
Jis gerą širdį turi.... Ir visuo
menė teip mano, kuomet paniatčT''”'
jo vardą laikraštyje, ir talentai, ra
si. taip mano.
'
-•I
Laimingas geradėjas! Jis užsi
tarnauja didžiausio patrijoto var
dą !
Ir jis užganėdintas; linksmai
atsidusta:
— Kaip gerai, kad gyvuoja lab
darybė ! Be jos man kartais la
bai butų nuobodu, o dabar vi*
šiokia tokia pramortėlė Vyra.
I alentai, |>adėkavokite jam už
variokus, pabučiuokite jam ranką,
juk jam tas bus neapsakomai ma
lonu !
Nepadėkavosi, jis tau rūsčiai su
murmės į akis:
— Kiaulė esi!!
K. Janonis.

Pastaruoju laiku pas mus daug
kalbama ir rašoma apie talentus.
Reikia pripažinti, kad lietuviai
moka |>averkti ir padūsauti.
t) toliau ?
Hop!!
Užtenka raudos ir dūsavimų.
Ir geraširdžiai mano, kad talen
tai bus pasotinti jų dūsavimais ir
nebešauks:
— Duonom mums! Duonos ’
Kur tau!
• Talentu nesiliauna.
— Duonos mums! Duonos!
Ir tas šauksmas suerzina dusautojus, išveda juos iš kantrybes;
žinoma, juos lengva suerzinti. —
juk jų tokios geros, tokios mink’tos širdįs, yt supuvę kiaušiniai.
— Ko čia bliaunį. lyg mašas
Pirmasis Boikotas Lietuvoje,
veršis! — užpykęs, sušunka geradėjas. Duok man šventą ram\bę. l ibiius. 1906 m. 7 f>usl.
aš ir pietų negaliu ramiai paval- 'Yra tai trumpas aprašymas ko
vos lietuvių su lenkais Lietuvoj
Talentas susičiaupia. Reikia su ir' kokių priemonių griebiasi len
sičiaupti : juk geradėjas pietus val- kystės apaštalai toje kovoje.

NAUJI RAŠTAI.

go— O, kaip nelaimingi musų ta
lentai! Kaip jie badauja, vargšai!
— atsidusta geradėjas, ką tik įlei
dęs į gerklę bifšteko kąsnį ir dar
laižydamas riebias lupas.
i C»eradėjas pasisotina, gerai pasi
sotina, kaip ir priguli geradėju’.
na, o po pietų reikia pasilsėti. Ir
jis gula į minkštą lovą. Žiovauja
ir, besileizdamas į miegą, mano.
— O nelaimingi musų talentai!
Kaip man jų gaila! Palauk, pa
lauk, aš jų neapleisiu.... šiandien
daviau keliems elgetoms, kapšyje,
rodos, dar pasiliko keli variniai....
Juos atiduosiu talentams, tepasidžiaugia nelaimingi.
Ir jis ištiesia ranką prie kapšio
pažiūrėti, kiek jame yra variokų,
— baugu, gali būti perdaug. Bet
ranka nusvira, taip nemalonu ju
dintis, miegas ima, talentai pa
lauks.... Jis apsiverčia ant kito
šono ir saldžiai užmiega.
Tsss.... talentai, tylėkite, jųsų
geradėjas miega!
Koks laimingas jo miegas! Jam
sapnuojasi auksas, popierėliai ružavi, popierėliai su Katarinos pa
veikslais, ir jis glamonėja juos,
glosto, spaudžia prie širdies, bu
čiuoja degančiomis lupomis, yt
jaunikaitis savo svajonę — numy
lėtą mergužę!

Moteris Į*rieš teisybės ir liogikos teisinu. Kokiškai paraše Carl
Federn. į, lietu'ciškg kalbų vertė
A. Antonov. Spauzdinta spaustu
vėj “Pirmyn". Minemšlle, Pa.
1908 m. 21 pusi.
čia aiškinamas moterų padėji
mas, reikalas ne vien joms pripa
žinti lygias su vyrais teises, bet
kaipo silpnesnėms, pripažinti dau
giau teisių. Teisybė, silpnesniam
reiktų pripažinti daugiau teisių,
bet ką daryti, kad gy venimas pri
vilegijų nekenčia. Juk žmonija
dabar kovoja kad privilegijas pa
naikinti. Jeigu moterims ir pri
pažintų draugija privilegijas, jos
jas nužudys.
Moterys privalo
turėti lygias tiesas, bet turi paimti
ir lygias pareigas. Jeigu lygiai su
vyrais pareigų nepildys, bus joms
ir teisės sumažintos. Gyvenimas
niekam nieko dykai ne duoda.

Stiklelis. Pikta boba — baisesni
už velnių. J'iena veiksmo komedijelė. Dėlko dabar velniai aut
žemės nesivalkioja? Eilės. Ežio
iždas. Flinius. 1908 m. 16 pusi.
Yra tai farsa, parašyta be di
delės literatiškos pretenzijos, kaip
velniui negalint pasėti nesutikimų
terp besimylinčios poros, jis jiasikvietė pagelbvn piktą bobą, o to-

v

je padarė tiek, kad vyras savo
tnylimą pačią apdaužė. Bet ant
galo bobos intrigos išeina aikštėn
ir supiudytoj’i pora dar labiau my
lėjosi.’ Eilės: “Dėlko dabar vel
niai ant žemės nesivalkioja”, ga
na švelnios, Humoro Jose daugiau negu patilpusioj sceniškoj
taršoj.

Gadyne šlėktos viešpatavimo

Lietuvoje
(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D.

Linksmas 'A psireiški mas arba
kaimiečių ir caro šeimynos išf>a____
Rusiškai farašč Žmogus,
sintis.
Lietuviškai vertč Mraarhoino. ’ So.
Boston, Mass.
Aprašyta čia, kaip nuvargę, ba
do kankinami, tikinti Dievui, priei' , na išpažintin, prieš tokį jau nu
vargusį, mielaširdingą popą išpažysta savo nuodėmes, jo meldžia
atleisti net už kaltes, kurių žmo
nes nepapildė — už vargą ir ba
dą. kokį tie vargšai kenčia.
Visai kitoks paveikslas matomas
caro rūmo koplyčioj, kur eina iš
pažintin suteptas žmonių krauju
caras, išgama jo moteris, išsižadė
si savo tikėjimo vokietaitė ir didiejie kunigaikščiai. čia koplyčion atvažiuoja karietoj, gal visai
į Dievą netikintis, popas. Jis ca
ro šeimynos neklausia, kuom nu
sidėjo, bet vardu Dievo atleidžia,
apdalina juos krauju ir kunti revoliucijonierio Chrtstaus.
Pabaigoj yra pridėtos eilės p. a.
Darbininkas ir karalius.

Tuomi tarpu štai atėjo bullė Klemenso XIV Dommus
Redemptor
noster iš d. 21 liepos 1773 m., apskelbianti
ac
Kasatą
jėzuitų.
svietiški delegatai stojo už palaikymą
kasatą jėzuitų. Kuix
Nors, sv
zokono, kancleris Mlodziejovskis ir vyskupas Massalskis
pergalėjo, stodami už prisitaikymų prie valios popiežiaus.
Tad ant įnešimo liet, pakanclerio Joakimo Chreptavyciaus,
14 d. spalių 1773 m. delegacija įsteigė Apšvietimo K01111sijų, kaipo centrališkų valdžių visos respubhkos. Į komisiją
iš senato pateko vyskupai: Vilniaus Massalskis, kaipo pirmsėdis, ir Plocko kunigaikštis Mikas Poniatovskis; vaivada
Gniezno Sulkovskis ir liet, pakancleris Chreptavyčius, iš
šlėktos-gi: Jonas Potockis, liet, raštininkas, kunigaikštis
Adomas Cartoryskis, generolas Podolijos žemių, Andrius
Zamoiskis ir Fr. Poninskis, Koponiškis starasta. Tas kompletas turėjo būti iki 1780 m., iki seimas jį atmainys ar
patvirtįs ant tolesnių 6 metų; vakansus, dėl mirties ar Išsi
traukimo komisoriaus, papildys karalius savo nominacija.
Lobiai Jėzuitų zokono tapo apversti viešam apšvietimui;
dėl jų paėmimo tajK) paskirti prisaikinti liustratoriai. Pa
baigus liustraciją, delegacija užgvrė: aptaksuoti nejudina
mus lobius Jėzuitų ir išduoti juos šlėktai ant amžinos ran
dus, mokant po 4J4% nuo apiprekiuotos sumos į Apšvietimo
fundušą. Tam dalykui delegacija paskyrė dvi isdavinėtini
komisiji: lenkiškų ir lietuviškų.
Ant seimo, atnaujinto 22 d. sausio 1774 m., virėjas
Poninskis įnešė projektų, kad delegacija taptų prailginta
išdirbimui naujos formos rėdo. Seimas tapo proroguotas
3 sykius, potam 4tu, 5tu, 6tu ir 7tu. Iš viso buvo seimo
prorogacijų šešios, limitų ir reassumpcijų septynetas ir tiek
— Pereitos nedėlios dieną, pas pat delegatiškų kadencijų, ir taip veiklumas delegacijos
gyvenančią pn. 130 N. Wood str. tęsėsi iki 27 d. kovo 1775 m., kur seimas reasumuotas sten
24 metų merginą. Stellą White, gėsi dar sykį protestuoti prieš prievartų. Nenorėjo užtvir
su pasamdyta boggia atvažiavo jos tinti nutarimus delegacijos: d. lenk, maršalkas Liubo
draugas Thomas Lynch ir užmanė mirskis ir vyskupas Lucko Feliksas Turskis, taip-gi pasiun
važiuoti pasivažinėti. Mergina su
tiniai Dunin, Kožukovskis ir Jerzmanovskis, Przyjemskis,
tiko. Bet paskui ant gatvės rado Biesiekierskis, kunigaikštis Ant. Cetvertynskis ir Skirmunjos kūną. Iš tirinėjimų pasirodė,
tas; pastari septyni apleido svetainę, nepasirašydami ant
-kad įsėdus į boggį terp vaikino ir
nutarimų delegacijos, ir savo protestą įnešė į Varšavos
merginos užgimė bamys, ir Lynch
miestinius aktus.
ją išstūmė iš boggies. Paskui ją
Papėdė respublikos rėdo yra kardinališkos tiesos, iš
rado negyvą; nugarkaulis buvo
skaitytos traktate 1768 m. Atmainytos tapo tiktai tiesos
nulaužtas. Lynch prapuolė, jo su
kaslinkdissidentų
nk_ dissidentų:: nekatalikų šlėkta atstumta tapo nuo
rasti negali.
urėdųų 55mitoriškų
senatoriškų ir ministerijališkų, o pasiuntiniai tegali
į seimų tiktai 3 būti, po vieną iš provincijos; panaikintas
— Pereitą sanvaitę Chicagoj at
tapo maišytasai teismas ir uždraudė dissidentams skam
sibuvo dabar. valdančios Amerikoj
binti varpus naujai pastatytose bažnyčiose kaimuose. Sta
republikonų partijos generališkoji
ckelbergis pristojo ant susiaurinimo tiesų dissidentams, gaJffmvencija, kurioje išrinko kandi
nėdindamasi pavalnumu delegacijos siekiams Rossijos svar
datus
ateinantiems rinkimams.
besniuose dalykuose.
Kandidatu ant prezidento urėdo
* Prie senesnių tapo pridėtos naujos kardinališkos tiesos:
išrinko dabartinį karo ministerį
1)
karaliumi gali būti tiktai Piastas, gipitinis šlėkta ir
Taftą, kuris ne kartą jau išsitarė,
prosesijonatas
žemės respublikos; 2) sunūs ir anūkai mi
kad Amerikai nėra būtino reikalo
rusio
karaliaus
gali patekti ant sosto tiktai perėjus dviem
būti visada respublika, ji gali būt
viešpatavimams
nuo mirimo tėvo ar senelio; 3) stovia
ir monarchija. Kad tik jam, ta
respublikos
valdžia
bus nepasiliaujamoji durna (Consilium
pus prezidentu, turint savo ranko
permanens),
susidedanti
iš karaliaus, senatorių (3 v\-skupų,
se kariumneę, neužsinorėtų pasi
11
svietiškų
senatorių.
4
ministrų) ir 18 sąnarių siektos.
garsinti ciecoriul
Be vyskupų ir ministrų, visi tie kamisoriai gauna algas.
\ ėdimui valdžios toji nepasiliaujamoji durna dalinasi į
— Pereitą sanvaitę, Columbus
teatre buvo garsusis seimas Susi- 5 skyrius; 1) skyrius užrubežinių reikalų’, po vada kancle
vien. Lietuvių Rymo Katalikų.' rio, priimti užrubežines ekspedicijas, surašyti diplomatiškas
Seimo tvarką vedė kun. Milukas notas, memorialus ir dekleracijas. negocijuoti su svetimo
ir jis ištikro, galima sakyti,, darė mis valstijomis. 2) Skyrius policijos arba tvarkos, po va
vien netvarką, kėlė vaidus, kurių da maršalko (ministro), turi žiūrėti tvarkos karališkuose
nesunku buvo išvengti.
Seimas miestuose, kontroliuoti jų atskaitas, fundušus disponuoti ir
nieko svarbesnio ne nutarė. Už tt. 3) Skyrius kariumenės po vada hetmano. turi vyriau
darius seimą, Milukas prasišalino sybę ant armijos, kurios paskirtas didumas ant 30000;
net per užpakalines duris, nes de kontroliuoja darbus hetmanų ir juos už prasižengimų pa
legatai buvo labai įtūžę. Sekantis duoda teismui seimo; po jo valdžia esti ir komisijos kariu
Katalikų Lietuvių seimas nutarta menės. 4) Skyrius teisus, po vada vyskupo, rūpinasi vei
kimu įstaigų teismo ir išpildymu nuosprendinių. 5) Skyrius
laikyti Clevelande.
yždo yra viršininku yždinių komisijų, daro kontraktus su
— Po audrai nedėlios naktyj apsiėmėjais kasimui r.augių, remia pramonę fabriku ir
Chicagos gyventojai laukė šaltes pirklybą.

VIETINĖS ŽINIOS.

nio oro, bet apsiriko: nedėlioj
termometras rodė 900 šešėlyj, o
kad oras buvo drėgnas, žmonės
juo labiau jautė karštį.
Nuo
karščio nedėlios dieną apsirgo jau
kelios ypatos, reikėjo jas ligonbutin gabenti. •
—- Mergina Aleksandra Narbut,
^giminaitė D-rės Marijas DoviattSass, pabaigė. Normai School ir
pėtnyčioje, 26 berželio, gaus dyffdiomą mokytojos. Narbutaitė, at
važiavus su tėvais Amerikon, iš
pradžios lankė Public School, ku
rią su atsižymėjimu pabaigė.
Paskui jstojo į Medill High School
o ją pabaigusi labai gražiai, įstojo
j Normai School, kurią dabar pa
rbaigė. Dabar ji yra mokytoja ir
mokys kitus gal tose pačiose mo
kyklose, kur pati mokinosi.
Narbutai neturtingi žmonės, bet
vaikams duoda, kiek išgalėdami,
ęapšvietimą, jų duktė Aleksandra
tbus gal pirmutinė lietuvaitė mo
kytoja Chicagos mokyklose. Gra
vius tai pavizdis visiems lietuviams;
čbutų malonu, jeigu jos pavizdį sekgų ir kitos lietuvaitės.
J.H.
.... m
---------------------

U Italijoj, Milane, prancūzas
Delagrange atliko pasekmingus
bandymus su savo sunkesniu už
orą orlaiviu. Delagrange ant save
oftbtvio nulėkė 3 mylias, prieš vė
ją lėkė su greitumu 40 myliu j
valandą laiko.

pasiliaujamos durnos, kuri nutaria diduma balsų. Kožname paprastame seime durna išduoda atskaitų iš savo darbų.
Attributai nepaliaujamos durnos siaurino karališkų val
džių; karalius neteko prerogatyvos apsodinti senatoriškus
krėslus ir urėdus ministrų, o taip-pat apsodinti starastystas.
Starastystas durna nutarė, jeigu neužimtos, išleisti į amžinų
arendų (emfiteuza) 50 metų, ir tai lietai įsteigė emfiteutiškas komisijas. Tačiaus karaliui į paveldėtinę savastį
tapo pavestos keturios starastystos: Bialocerkvės, Bogusla
vo, Kaniovo, ir Chmielniko.
Dabar (1773 m.) Prusai, Austrija, o ypatingai Rossija
gvarantavo ateitinę tvarkų respublikos.
Delegacija, suteikdama respublikai konstitucijų, nesi
gailėjo podraug sau pelnų ir tiems, kurie draugavosi su
viešpatystėmis kaimynų. Suteikė titulų kunigaikščių len
kiškų Poninskiams (Adomui ir jo broliui Kalikstui) ir
Massalskiams, ir patvirtino pripažintuosius vokiškųjų cie
sorių: Liubomirskiams, Jablonskiams ir Sulkovskiams. Vi
rėjui Poninskiui į 10 metinę arendų atidavė tiltinę rinkliavų
ant Vyslos pas Varšavų; Sulkovskiams monopolį lošimo
jų rūme teatrališkų regyklų ir redutų. Daugelį starastystų išdalino į tėvonijų, eikvojo ekspektatyvas ikgyvastinių
lobių (mirus išgyvastininkams), paskyrė augštas išgyvastines pensijos ir tt. Delegacija, kaipo augščiausios konfe
deracijos teismas, susišmeižė paprakumu, Išdavinėtines
komisijos išvogė lobius po-Jezuitiškius.
Emfitentiškos
komisijos savo naudai eikvojo starastystes. Esant tiek
šaltinių įėmimams, Poninskis netiktai išmokėjo savo dideles
skolas, bet nežiūrint į didelį eikvumų, surinko per 3000000
grynų pinigų. Vyskupas Massalskis pralošdavo kortomis
po 30000 su virš dukatų. Niekados nebuvo taip daug trukšmo Varšavoje, kaip kad funkcionuojant delegacijai. Iškil
mingos Česnys, pavisukeriopintos lošimu kortų iš pinigu,
per 2metinį l>ėgį padarytinio seimo, atsikartojo diena iš
dienos.
Nors Rossijai patiko nepasiliaujamoji durna, tačiaus
jaja nesitenkino Lenkų magnatai, papratę traukti pelnų iš
netvarkos, ypatingai-gi ministrai, prigulinti nuo valdžios
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seimui
1775
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Įėję! Sutarta buvo ant kitų dviejų metų apimti "J*1'**
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. ........... ~ “*• neužganėdintiejie rįžosi
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Kalva jų pastojo ans buvęs lenk.
traukiamąją durną. Daugelyje seimelių jyyko dvlgu J P*
medsari
, . vr 1 .- A ,av\ ^orčak Branickis, kurs buvo vaikėsi
rinkimai. Ant seimo kilo bamys dėl bylos DogruW^Q^
paskui Bariskius konfederatus. Dabar remiamas karaliaus,
Numalšinimui karaliaus, pagal reikalavimų Branickio, is epe
apdovanotas starastystomis Lukomlios Volyniuje ir Bia- iš aktų bylos Dogrumovos pavardes keletas dignitorių,
locerkvės, jis užsimanė prikelti senas privilegijas hetmanų, galiaus turėjo vėl pultiesi prie Stackelbcrgid. Be su*ei
ir todėl pasikėlė prieš nepasiliaujamų durnų ir jos sutver kimo oficieriškų laipsnių vien tiktai šlėktai, seimas, maigo
tųjų Stąckelbergį. Bendrus rado d. liet, hettnane Oginskyje mas oppozicionistų, nieko svarbesnio nenutarė, ir pasibai
ir lenk, laukiniame hetmane Severyne Rzevuskyje, maršal- gė dar didesne neprietelyste partijų.
ke St. Liubbmirskyje, generole Podolijos žemių CartoryUžpuldinėjimai ant nepersitraukiamos Durnos^ ir ant
skyje, liet, raštininke Ign. Potocke ir k. Jis Peterburge iš karaliaus buvo tai dvasia anarchijos magnatų prieš visuo
pradžių rūpinusi išgriauti nepasiliaujamą durnų, bet Sta meniškų tvarkų, kurių reprezentavo valdžia; bet \aidžios
ckelbergis tam užbėgo. I ad jis rįžosi paprastame seime nesunaikino, ir valdžia patikrino salei sutaiką. Galėjo dar
177b m., jei ne daugiaus kų, bent susiaurinti attribucijas įvykti triūsas pakėlimui tautos, dvasiškas,* morališkas ir
nepasiliaujamos durnos.
materijališkas.
Cartoryskis agitavo tarjx? šlėktos, nesigailėjo dovanų
Apšvietai dirbo pats Stasys Augustas: daugino dvaro
ir pats dėlto įlindo į dideles skolas. Daugelyje seimelių pa bibliotekų ir spaudiniais veikalais ir rankraščiais, įsteigė
siuntinių tapo kraujas pralietas. Nepasiliaujanti durna pa pilyje astronomiškų observatorijų, po direkcija buvusio
reikalavo maskoliškų liagnetų pagelbon. Karalius su Sta- jėzuito kn. Jovino Bystrzyckio, liepė įsteigti fyziškų kabi
ckelbergiu rįžosi įsteigti konfederacijų užlaikymui nepa nėtų ir chemiškų laboratorijų; kn. Jonas Albertrandi su- .
siliaujamos durnos. Pirmame susirinkime seimo turėjo tvarkė jo rankių numizmatikos; podraug jis pirko abrozus,
pristoti prie akceso konfederacijos vadovai oppozicijos het- skulptūras; partraukė iš užrubežio maliorius: Marcelijų
manai Branickis ir Oginskis, maršalkas Liubomirskis ir
Bacciareilį, Bernardų Belloto (Canaletto) ir Lebrun’ų.
kiti. Nutarta paplatinti attribucijas nepasiliaujamos du Apsisiautė mokslininkais, poetais ir artistais. Kas ketver
rnos ir komisijos Apšvietimo: panaikinus kariumenės ko tų po pietų skaitomos buvo poezijos, diskutavo apie dailų.
misijas, emfitentiškas ir išdavinėtines, tųjų tiesos ir parei Atsiliepė tatai ir priedvariniuose laikraščiuose: Monitor ir
gos perėjo ant skyrių: kariaunos, yždo ir Apšvietimo Ko Zabatvy ‘przyjemne i pozyteesne. Karaliui liepiant 1784
misijos. Be to, durna įgijo tiesų aiškinti abejotinus įstaty m. ant bokšto pylies Varšavoje tapo pastatytas pirmas Len
mus ir apskelbti toje lietoje rezoliucijas, kurias vienok tu kijoje perkūnsargis. Jam taip-gi rūpėjo patyrimai su orarėjo perkartinėti arčiausias seimas. Galiaus ex-kanclerį
laiviais, pritaikymai elektrybė* prie medicinos, skiepijimas
Zamoiskį įprašyta sudėti projektų kodeksų: civiliško, krimi- rauplių ir tt. Per jo rujiestį tapo perguldomi veikalai svar
nališko ir teismo procedūros, netik prašalinant abejones
besnių užrubežinių autorių. Jam remiant, Smolensko vys
įstatymuose, bet ir įvesdinant tolynžinges idėjas, suteiktas kupas Adomas Naruševyčius parašė “Historya narodu
mokslo. Pagal įrengimų Vait. Kluševskio, uždrausta ta |x>lskiego”. Karaliaus paveizdą pasekė magnatai: Joa
po tyrinėti kerėtojus su pagelba torturų ir bausti juos mir chimas Oireptavyčius steigė bibliotekas; Mikas Radi vilas,
tim. Toji pati konstitucija uždraudė taikinti torturas, išti kaštelionas Vilniaus, rinko monetas; Mikas Mnišech, sekre
riant kalčių kriminališkuose dalykuose. Tokiu budu papra torius liet., paskui did. lenk, maršalkas, rengė tautišką ma
stas seimas 1776 m. jiapildė Štackelbergio konstitucijų ir
žėjų, kiti prisidėjo prie išleidimo knygų ir žemlapių. Lė
apipamatavo naujų dalykų tvarkų, kuri po gvarantija cašomis Juozo Aleks. Jablonskio Rizzi Žannoni išleido (1772
rienės ir kontrole jos ambasadoriaus tęsėsi per 12 metų.
m.) didelį geographiškų atlasų respublikos. Karalius taip
gi rūpinosi mokykloms. 1765 m. jis įsteigė Varšavoje rid) LAIKAI NEPALIAUJAMOS DŪMOS.
cieriškų mokyklų be kunigų glol>os, organizavo ją kuni- •
Vyriausias tvėrikas naujos formos valdžios, Stackel- gaikštis Podolijos žemių; ten mokino svietiški profesoriai,
bergis, iš tikrųjų turėjo respublikoje vyriausių valdžių, ir
tūli protestantai: parveždino mašiną rodančia riedėjimą
jį vadino Varšavoje vice-karaliumi; jis turėjo kariumenišką
dangiškų gumulų pagal Kojierniko systemą, įgijo rankaįgultinę, didokų bedžėtų ir stengėsi būti dvasia nepasiliau knygas lot. gramatikos, visatinos geographijos, istorijos,
jamos durnos.
mythologijos ir tt. Pats Cartoryskis parašė Katechizmų
Karalius, gerai suteikdamas su ambasadoriumi, įėmė kadeckį, paremtą ant morališkų paramų, beje ^jautimo,
nepasiliaujamoje durnoje vietų vedėjo. Parinkimas komiso- guodo ir pajiegų tėvynės link. Rods konservatistai užme
rių tankiausiai išpuolė po jo noru, ir jis tuos priartino prie tinėjo tai mokyklai liberalizmų, tačiaus skaitlius mokintinių
savęs tai mandagumu, tai pinigais, tai pašnekomis. Jis
iš 100 per konstitucijų 1766 m. tapo padvigubintas. Rods
įvesdino ant senatoriškų ir ministrų urėdų naujus žmones, viešų nepasekmių dėlei vėliaus fespublika tedavė lėšas tiktai
kurie jam buvo prielankus. Karalius, kurį 2 syk mėginta 60; 1774 m. šlėkta reikalavo priimti dar 20 ant privatiškų lėšų.
detronizuoti, po valiai ėmė įgyti popui i ar iškurnu tautoje,
ir jo šalininkystė, pagal skaitlių, pastojo drūčiausia šalyje.
Didesnę dar įtekmę turėjo Apšvietimo Komisija, pirma
Įtekmė karaliaus rado oppozicijų ypatose lenk, hetma po vada vyskupo Massalskio, o paskui primaso kunigaikščio
nų: did. Branickio, ir laukinio Severyno Rzevuskio; jiems
Poniatovskio. Ta komisija, kaijio viešpatystės įstaiga,
pritarė kunigaikštis Liubomirskis ir Potockrų Ignas bei
stengėsi išlim>suoti mokyklų nuo įtekinęs bažnyčios. Idant
Stasys Kostka. Gelbėjo jiems daug moters, kaip Elzbieta
tai pasiekti, stengėsi programų mokinimo, \ien<xlų visai
Liubomirskienė, generolienė Podolijos žemių Izabelė iš
respublikai, pritaikyti prie reikalų šalies ir panaudoti \ien
Fleminingų, tiuvusi drauge Repnino, taip-gi Aleksandra iš
švieti skus mokintojus. Negalėdama tai ant sykio padanii,
Cartoryskių Oginskienė, Katrė iš Potockių Kossakovskienė,
tuomlaik panaikino mokinimą theologijos ir scholastiškos
kunigaištienė Sapiehienė, sesuo Branickio, mylinti tribuno philozophijos.
lus, seimelius ir viešus vaidus. Patarle malkotentų buvo
Potam komisija ėmėsi reformuoti akademijas: kr«»kaapgynimas laisvės, imtynės su neva despotiškomis pastan viškę reformavo kn. liūgo Kollatajus. o vilniškę buvęs jė
zuitu Martinas Odlonickis Počobutas, kur vjiatingai tapo
gomis Stasio Augusto. Tačiaus Stackelbergis tramdė jų
pastangas. Oppozicija naudojosi iš intrigų ir liežuviavimų,
pakylėtas išguldymas patyrimiškų ir ekzaktiškųjų mokslų.
Krokavoje pastatė astronomišką observatoriję. kuriai in
ypačiai laikuose nesusitaikinimo tarp karaliaus ir Stackelbergio, kaip ginčuose už Soltyką ir dalyke Dogrumovos.
strumentus nupirko iš Poznantaus po kn. Rogalinskio;
įrengė chemiškų lalioratoriją; įsteigė chirurgijom mokyklą,
Krokavos vyskupas, sugrįžęs iš Kalugos, nuo 1773 m.
* pykinusi su kapitula, ir galiaus pradėjo dūkti, ir tapo iš kur išguldant anatomijų vartojo žmonių lavonus. Vilniuje
vežtas į Kieičius. Dijacezijų ėmė valdyti vyskupas Plocko,
astronomiška observatorija, jau pagarsėjusi prie jėzuitu,
kunigaikštis Mikolas Poniatovskis, o lobius karalius pavedė
tapo išpildyta naujais instrumentais; katedras gamtinės
istorijos, chemijos ir nanatomijos užėmė mokinti svetiinkuratoriams, ypačiai gentainiams Soltyko. Oppozicijai
žem iečiai.
(Branicki, Rzevuski ir tt.) grasinant. Stackelbergis sutaikė:
Prieg tam komisija rūpinosi apie reformas žemesnių
įgijęs nuo karaliaus pavalnunią kaslink kandidatų į durnų
mokslo įstaigų: rengė mokintojus ir mokykloms reikalirtjis velijo, kad oppozicija asabiškas neapikantas pašvęstų
tėvynės labui! Seimas pasibaigė nenutaręs jokios konsti giausius įrankius mokslui. Prie vyriausių 'mokyklų ( Kro- kavoje ir Vilniuje) atidarė mokintojų seminarijas. Tapo
tucijos.
įsteigta Draugystė parašymui elementariškų kn gų. Mo
Soltykui bedukstant, įvyko intrigos didelio išnašumo.
Marija Dogrumov, moteris maskolių oficiero, pranešė ka kyklos įgijo įrankius ir masinas išguldymui aritmetikos ir
phyzikos, rankius gamtinės istorijos, globus, žemlapius ir tt.
raliui, kad rengiama jį nužudyti; liet nieko nepešusi, ji į
Partraukė iš Prancūzijos Petrų Samuelį Dupont de Ne
pusantrų metų vėl pranešė kamerdineriui Ryskui ir gene
mours; klausė patarmės mokinto italo Jono Borellio. są
rolui Komaševskiui, kad kunigaikštis Podolijos žemių ir
priedv. liet, payždininkas Antanas Tyzenhaus ketinu ka nario Berlvno akademijos. 1781 m. sekretorius Komisi
jos, buvęs jėzuitu kn. Grigas Piramavyčius. užbaigė pro
ralių nunuodinti ar užmušti. Bet karalius iš to tiktai vėl
jektą inokyklų įstatymams. 1783 m. tapo užtvirtinti l
juokavo. Tad Dogrumova atmainė savo plianų: 1785 m.
per Taylorį, angį, pirklį Varšavoje, ji persergėjo kuni wy Koniisyi edukacyi itarodtnccj.
Padalintos tapo mokyklos respublikos į aprubes (\vygaikštį Adomų Cartoryskį apie suokalbį ant jo gyvasties,
rengiamų Rykso ir Komaševskio. Tad kunigaikštis Ado dzialus): didlenkiškų, mozūriškų, mažalenkiškų. volvniškę,
mas rįžosi kaltininkus apskųsti į teismų. \ elijant Taylo- ukrainiškę, lietuviškų, rusiškų, žemaitiškų, pagirėniską ir
pijoriškų. Į kiekvienų iš tų skryčių parėjo viena mokvkla
riui, Dogrumova užkvietė į savo namus Ryksų apšnekėjiaprubinė,
o neapsklembtas skaitlius vidurinių ir p.arapijoniu.
mui suokalbio. Klausyti pašnekos pasislėpė priešaiiniame
Aprubinė
mokykla tirėjo 6 kliasas su metiniu kursu kiek
kambaryje: Tayloris, žentas kunigaikštienės Liubomirskos,
vienoj,
apart
penktos su 2-metiniu kursu. Būdavo 6 pro
St. Kostka Potockis, ir adjutantas Cartoryskio. Dogru
fesoriai.
kunigas
,ir 2 metrai mokinimui kalbų. Jos |>ermova mokėjo taip šnekėti su karaliaus kamerdineriu, jog
klausantiejie draugai Cartoryskio persiliudyjo apie suo dėtiniu buvo rektorius su pagelbininku, prefektu, kurs valdė
kalbį. Tayloris ant vietos areštavo Ryksų, o Potockis Do visų mokyklos skrytį. Vidutinė mokykla turėjo 3 kliasas,
kiekviena su 2-metiniu kursu. Prie jos būdavo 3 profes<>
grumovų. Komoševskis pats pasidavė areštui. Dalykas
nuėjo į teismų maršalko. Cartoryskis skundė Ryksų ir Ko- riai, kunigas ir metrai. Jo< perdėtiniu buvo prorektorius,
maševskį už norėjimų jį nunuodinti ar nudurti; o Ryks kurs buvo prižiurovu parapijinių mokyklų jo apvade, M oapskundė kunigaikštį ir Dogrumovų už apšmeižų, Taylorį kyklos, užlaikomos turtu Apšvietimo Komisijos. vadinosi
gi ir Potdckį už ginkluotų užpuolimų. Atskirai skundė akademiškomis; profesoriai — svietiški ir dvasiški ~■ buvo
Dogrumovų taip-gi Komaševskis. Byla, vedama kuni atskira luomą, pavesta teismui rektoriaus variausios
vyriausios mogaikštienės Liubomirskos, labai pagarsėjo. Oppozicija su kyklos. Be akademiškų, buvo privatiškos mok\kk>s:: pilėkė į Varšavų ir džiaugėsi, kad teismas sukonpromituos St. jarų, bazilijonų, domininkonų, benediktinų ir tt., bet ir
programą mokinimo- pritaikinti
prie 1reikalavi
Augustų, kaipo .kurstytojų prie piktadėjystos. Tikėjo, kad tos turėjo
.
i------ viKaiavinme
komisijos.
e
•taipgi susikompromituos kunigaikštis Mikolas, tuomet jau
primas, ir jo brolevaikis Stasys Poniatovskis. Apie bylų
Komisija paliuosavo mokintinius nuo įvairių religišku
tapo pranešta Ėuropos dvarams ir apgėdinimui karaliaus praktikų: kasdieninio giedojimo karunkos ir litanijos bet
jieškota buvo įtekmės užrubežinių viešpatysčių. Negalint vertė juos klausyti mišių prieš lekcijas ir atlikti mėnesine
įtraukti į dalyvumų nė carienės, nė Juozo II, nė karaliaus išpažintį. Ažuot išguldymo religijos, įvesdino krikščioniška
Prūsų, oppozicija ęikvojo pinigus. Kunigaikštienė Liubo- mokslą, suteikiamą nedčldieniais ir šventdieniais: mokinti
mirska išdavė bylai 70000 dukatų, Cartoryskis 36000, niams dviejų pirmų kliasų mokykloj, o kitiems bažnyčioje
• Branickis ir hefmanienė Oginskienė po 16000; iš viso iš pavidale pamokslų. Be-to buvo morališkas mokslas pa
eikvota į 2x/i milijonų auksinų! Teismas maršalko pa vyzdžiu Katechizmo Kadetams Cartoryskio, kur nurodomi
smerkė Dogrumovienę, kaipo apšmeižėjų, kalėjimui iki gy buvo nauda ir vargai draugijai iš dorumo ir nusidėjimu
va; Taylorį už prievartadarystų Ryksui pusei metų ka Pedagogai pripažino, kad žmogus tampa labu ar nelabu
lėjimo; kunigaikštį Cartoryskj ir Potockį piniginei baudai,
per auklėjimą, paveizdą ir palinkimą. Morališkas mokslas
kiekvieną vertė prie dorybės, rodant ypatiškas nelaimes ir
išteisino gi Ryksų ir Komašeyskį.
Dabar oppozicijonistai jieškojo atkeršto seime 1786 viešas nepasekmes iš piktadarys tų.
m. Prieš pasiuntinių seimelius atliko susivažiavimų SiedleAžuot lotyniškos, tapo užvezdinta lenkiška kalba išgul
cuose pas hetmanienę Oginskienę: prie jų prisidėjo Ščęsny dyme. Visur: logikoje, istorijoje ir tiesose, kaip lyginai
Potockis, rusiškas vaiv., ir Kaz. Nestor Sapieha, gen.
gamtos moksluose tėmyta į utilitarizmų. Logika davinėjo
į artilerijos liet. Branickis, apsivedęs, su merga Engelhardt,
tėmijimus besiorentavimui praktiškame gyvenime. Istori
I seserėne kunigaikščio Potemkino, išdydžiayo, net už niek ją legendų ir pasakų paveržė biographijos yjiatų. vertų
I laikė Stąckelbergį su kuriuo mat galėjo imtiesi Petrap ĮTo’iaus busj.4

AIRIJA.
Lapai iš Istorijos Airijos

Parašė A. Janulaitis
(Tąsa).

Žmogaus tiesos, ypatos nepaliečiamybė, esanti
garsiam anglų įstatyme “Habeas Carpus Act”,
panaikintos lig laikui.
Daugelis darbščių ir sumanių žmonių pa
tys išsikraustė iš savo tėvynės į Ameriką. No
rėjo tenai, tarp savo tautiečių, atsiradusių ga
na dideliame skaitliuje, darbuoties ir iš ten
nešti ramiai pagalbą Airijai; nes Anglijos
įstatymų ranka nesiekia į Ameriką. Ir į keletą
metų męs randame įkuriant tam tikras drau
gijas Amerikoj. Garsiausioji —fenijų drau
gija, atsiradusi 1861 m. Kadangi vėliaus ji
yra daug padariusi, reikia plačiaus apsistoti
prie jos.
Fenijai, .kaip yra spėjama, yra gavę savo
vardą nuo senovės airių karžygio Fiann. Jau
rudenį 1863 m. buvo pirmas jų kongresas
(susivažiavimas) Chicagos (Čikagos) mie
ste. Tais pačiais metais išeina Dubline (Ai
rijoj) laikraštis “The Irish People”, kuris bu
vo išreikštoju ir platintoju jų nuomonių.
Amerikos airiai, vedami fenijų, prisidėjo prie
naminės karės Jungtiniuose Valsčiuose, kuri
tuose laikuose buvo atsitikus. Žiemių šalis
reikalavo iš pietinės, kad ši atleistų iš vergijos
negrus (murinus). Pietų šalies ponai neno
rėjo to padaryti. Dėlto ir kilo karė. Anglų
valdžia palaikė vergininkų pusę, nors daug
nepadėjo. Airiai Amerikos tikėjosi, kad pa
sibaigus naminei karei prasidės karė su An
glija, ir galės jie prieš ją eiti. Vergininkus
nuveikė, bet iki karei su Anglija nedaėjo.*)
Fenijai įsteigė daugybę šakų draugijos,
kur tik buvo airiai: Amerikoj, Anglijoj, Airi
joj ; rinko šalininkus kariumenei, net terp val
dininkų. Kur buvo galima, jie rengė sukili
mą. Sumanyta buvo padaryti tai 1866 m.
Valdžia turėdavo visur savo šnipų ir išdavikų,
nes jos nuo amžių viešptavusi politika |>erdaug ištvirkino žmones. Sužinojus, ėmė gau
dyti dalyvus busimo sukilimo. Jau rudenį
1865 m. ji užpuolė ant “The Irish Pcople’’
redakcijos, pagrobė dokumentus, susekė |>er
tą dar daugiaus žmonių. Maišto valdžia, sė
dėjusi New Yorke, nebegalėjo įvykinti savo
sumanymo, nes ryšiai pačioj Airijoj patrauk
ti, o užpuolimas ant Kanados, Anglijai pri
klausančios, nepavyko.' Teippat nepavyko
maištas pakeltas vėliaus, 1867 m., pačioj Ai
rijoj. Dabar fenijai galutinai persitikrino,
jog maištas Airijoj ir su išeivių pagalba ne
galimas daiktas, jog per brangiai apseina
maištai Airijos gyventojams. Todėl nutarė
nuveikti anglus pačioj Anglijoj, neįkliudant
daug žmonių ir veikiant mažomis kuopelėmis
slapta. Jie pradėjo vartoti terrorą, t. y. žudė
pakliuvusius priešus, kad įbauginti valdžią;
toliaus bandydavo paleisti iš kalėjimų suim
tuosius fenijus.
Pirmą sykį padaryta tat
1867 m. Londone miesto kalėjime Clerkenwell, kur sėdėjo fenijų vadas Burke. Jie suplaišė kalėjimą su dinamitu, bet Burkę paleisti

1 Mieste Uralske, rytinėj Mas- Vartok jį visose ligose grotnulioPajieškau savo pačios Petronė!
kolijoj, likosi 'užmuštas kazokų va jimo organų ir kaipo sustiprintoPillipavičienės,
po tėvais Angtto«
dovas, jenerolas Chonkin. Už
|| Prancūzijos Pasteuro institu mušėjas nušovė jenerolą jo gyve ją besveiksiant. Gaunamas ap- kaitės, Kauno gub., Šiaulių pavM
tiekose. Juozapas Trineris, 616- Užvinčio parap., Bumbalų sod.,
tas teip pagerino gydymą [>asiutu- nime, o paskui pabėgo į kalnus.
622 So. Ashland avė./ Chicago, pribuvo į Ameriką balandžio mėn.,
sių šunų sukandžiotų, kad, jeigu
III.
kitaip nemoka kalbėti kaip lietu
vaistas įskiepytas jArni prisiveisi|| Japonijoj, netoli Kageshina,
viškai, girdėjau, kad nuvažiavo j
mo kūne pasiutimo bakterijų, jis laike smarkios vėtros paskendo 50
Chicago.■ Ji pati ar kas kitas teikišgydo kiekvieną da^ nebuvo at žvėjų laivelių. Prigėrė prie to
sis duoti žinią adresu:
sitikimo, kad Kas nors iš sukan 350 }’I>atų.
John I*hillips,
džiotų numirtų. Tą naują Pran
Box
47,
Lafayette, Colo.
cūzų daktarų išrastą vaistą Ame
|| Vokietijoj, Bavarijos sostapi
rikon pargabeno jau perdėtinis lėj Muenchene, 17 d. berželio pra DIDELIS, PUIKUS PIKNiNPajieškau Simano Baltrukdnio,
New Yorko Pasteuro instituto, sidėjo daktarų su džiova kovo
KAS!
Suvalkų
gub., Marijampolės pav.,
D-ras Rembaud. Vaistas tas, įskie jančią terptautiškas kongresas.
Chicago. Draugystė Apveizdos
Aleksoto
gin., Garliavos parap.*
pytas sveikiems žmonėms arba
Dievo, subatoj 4 d. liepos jiarengė
Amuolių
ir
Jono bei Simano Vašunims, saugoja juos ilgam lai
|| Chinuose, provincijoj Hainan, pikninką Schutzb darže prie 22
lentavičių,
Antano
Baivoro ir Mo
kui nuo apriejimo.
smarkiai siaučia azijatiškas ma gatvės, Riverside, III., prasidės 9
tiejaus
Navicko,
visi
keturi Suval
ras. Žmonės miršta kaip musės, vai. ryto, įėjimas 25c. Nuvažiuoti
kų
gub.,
Marijampolės
pav., Gar
|| Mieste Baku, ant Kaukazo, užstojus rudeniui.
galima visais karais iki 22 gatvės,
revoliucijonieriai užsimanė nudėti
o taja iki 48 Avė., nuo ten gi liavos parapijos. Jie patys ar kas
policijos perdėtinį. Jie nuviliojo
karais 1^ Grange iki daržui. Bus kitas teiksis duoti žinią adresu:
Sam Dagilis,
jj j vienus neapgyventus namus
pardavinėjama visoki gėrimai, pui
1100
Cypress
st., Philadelphia, Pa.
ki muzika ir lenktynės vyrų, mo
kratą daryti. Einant jam trepais,
terų ir vaikų.
Visus širdingai
expliodavo po jais padėtos dinami
Pajieškau savo dėdės Aleksan
Nuo šio laiko adresas išdžiaus kviečia atsilankyti.
to bombos. Jų expliozijos vienas
dro
Kilkaus, Kauno gub., Kupiš
policistas likosi užmuštas, o poli Šerno Muzikaliko Fondo atsimai
• Komitetas.
kio
parap., apie 20 metų kaip
cijos perdėtinis ir du policiniai no. Siunčiant pinigus reikia ra
Amerikoje,
pirmiaus gyveno New.
išmesti per langą nuo antrų lubų. šyti šitų adresu: Dr. A. Rutkaus | DIDELIS APVAKSCIOJIMAS
Yorke, ir pajieškau savo gimi
kas, 3252 So. Habted St., Chicago,
E. St. Lpuis, III. Jaunų Lietu
III
vių
Politiškasis
Kliubas
pa naičio Jono šilaikio, Skopi škio
|| Mieste Cherbourg, Prancūzi
rengė didelį apvaikščiojimą ne parap., Mičiunų sodos, pirmiaus
joj, kadangi vokiškųjų garlaivių
dalioj, 28 d. šio mėn., 2 vai. po gyveno Chicagoje 3244 S. Mor
Lloydo kompanija uždraudė daik
pietų. Apvaikščiojimas prasidės gan St.; teipogi savo kelionės j
tų nešėjams nuo keliaujančių jos
Ameriką draugo Vinco Percvinuo miesto teismanamio ir eis per
garlaiviu priimti pinigines dovaftas,
čiaus
Pabarzdžių sodos, Debeikių
miestą gatvėmis į Lindėti daržą.
“LIETUVOS” SKAITYTO
tai sustreikavo visi uosto daiktų
parap.,
visi trys Ukmergės pav^
nešėjai. Atkakus Lloydo garlai JAMS GYVENANTIEMS KA Darže bus kalbos, dekliamacijos
Kauno
gub.
Jie patys ar kas ki
ir dainos. Atsilankykite kas gy
NADOJE.
viui “Kaiser VVilhelm der Grosse”
tas
teiksis
duoti
žinią adresu:
Pradžioje šių metų krasos val vas ant šito apvaikščiojimo atmin
reikėjo pernešimui atkakusių iš
Kaz.
Vileniškis,
Paryžiaus pasažierių daiktų siųsti dyba pareikalavo dėti krasos ken- čiai Lietuvos istoriko ir raštinin Box 36,
Levviston, Me.
klelius ant kiekvieno laikraščio ko; kviečiami netik vietiniai, bet
nuo garlaivio jurininkus.
siunčiamo į Kanadą, ko pirmiau ir iš aplinkinių miestelių, nes visos
Pajieškau savo dėdės Baltro|| Paryžiaus laikraščiai garsina, nereikėjo. Taigi dabar kiekvie draugystės ims daly vumą šitame
miejaus
Bakučio, kuris pirmiau
buk popiežius iškeikė visus Pran nas “Lietuvos’’ egzempliorius siun ap vaikščiojime. Turintiejie Kliugyveno Thomas W. Va., ir Pran
cūzijos senatorius ir parlamento čiamas į Kanadą atseis išleist u vei bo ženklelį bus įleidžiami dykai;
ciškaus Gusto, kuris gyveno VVaupašaliniams
25c.
įėjimo.
atstovus, kurie balsavo už atsky 52c. per .metus uz krasos ženkle
kegane, III. Jie patys ar kas ki
Komitetas.
rimą bažnyčios nuo rando. Pran lius, ko pirmiau nebūdavo, ir todėl
tas teiksis duoti žinią adresu:
cūzijos vyskupams prisakyta tiems išteistuvė priversta yra pakelti pre
M. Bakutis,
visiems atsakyti krikščioniško pa numeratos kainą skaitytojams, gy LIETUVIŠKAS PIKNINKAS Box 4,
Taylor, Wash.
SU PRAKALBOMS.
laidojimo. Iškrikimai geri buvo venantiems Kanadoje 50c. * dau
Georgetou n, \Vash. Dr-tė D.
vidurinių amžių gadynėj, šiądien giau, kad padengti persiuntimo
Paj ieškau Juozo Kvederavičiaus
L.
Kunigaikščio Gedemino pa
lįša>
Dabartinės prenumeratos
jie jau mažą padaro įspūdį.
ir
Vinco Petkevičiaus, du metai
kainos už “Lietuvą” yra tokios: rengė pikninką su prakalbomis
atgal
gyveno Škotijoje, Juozas
4 d. liepos, Rainer darže; muzika
Į Prancūziškas inžinierius mie Suvienytose Valstijose ir jų
Kvederavičius
atkeliavo į Ameri
kolionijose metams ........... $2.00 •bus pirmos kliasos; iki vietai pri ką ir dirbo Kansas valst. anglių
ste Dijon Pontieux padirbo naują
veža South Seattle karai. Įėji
elektrišką kanuolę. iš kurios ga Pusei metų .............................. $1.00
mas
vyrams 75c. ' Kviečiame apsi kasyklose. Abu yra Suvalkų gu
lima bus šaudyti be parako ir ki Kanadoje ir Meksikoje met. $2.50
lankyti visus lietuvius vietinius ir bernijos. Jie patys ar kas kitai
$1.25
tokių explioduojančių inedegų. Iš Pusei metų ................
aplinkinius ir gražiai pasilink teiksis duoti žinią adresu:
tos naujos kanudės į rninutą ga Europoje is visose kitose vieš
Jonas Bulionis,
sminti.
patystėse metams ............... $3.00
lima paleisti 1290 Šūvių.
645 Tenney av., Kansas City, K-..<,
Komitetas.
Pusei metų.............................. $1.50
Kurie iš Kanados gyventojų už
I| Per paskutinius rinkimus Prū
Paj ieškau Povilo Pareigio, Rud
KETVIRTAS PIKNINKAS.
sų seiman, išrinko: konservatyvų sirašys “Lietuvą” pirma rugpiučio
Chicago. Liet. Evan. Dro Mar galvių sodos, Andrijavo įpl.,
Anglų valdžia turėjo kovoti su fenijals. 152 (buvo jų sename seime 141), (Augusto) i-mos dienos šių me tino Ur-tė parengė pikhinką ne Kauno gub., ir Jono Piauloko,
Nutverti valdybų, kuri gyveno Amerikoj, nega centrum 105 (buvo q6), nacijona- tų. tie gaus dar uz $2.00 metams, dėlioję, 5 d. liepos 1908 m. Schultz Ližių sodos Andrijavo vol., Kau
lima, bet ji |>er šnipus
t irdavo, kas ir kur liberalų 64 (buvo 76), laisvų kon vėliau užsirašiusiejie turės mokėti darže, Riverside, III. Prasidės 9 no gub. Jie patys ar kas kitas
veikia Airijoj ir Anglijoj. Valdžia žudydavo servatyvų 60 (buvo 64), lais varna- $2.50 metams.
vai. ryto; įėjimas 25c. porai. Bus teiksis duoti žinią adresu:
A. Olszewskis, Išleistojas.
fenijus be pasigailėjimo, kartais nuturėdama inanių 36 (buvo 31), lenkų 15
F. Vielavičius,
gera muzika ir grieš visokius šo
tikrų žinių jų kaltybės. Ant kartuvių užbaig (buvo 13), socijalistų 6.
kinę, teipgi kiekvienas galės pri 1191 S. Western av., Chicago, IIL

IS VISUR.

Anglijoj ar kur kitur, palikdavonamie užr
veizdą. Bet ir šis ukiu neužsiimdavo. Pa
prastai atiduodavo žemę kokiam tarpininkui,
kuris mokėdavo už ją samdą. Jau tarpinin
kas padalindavo visą plotą į dvarus, dvariu
kus, gyvenimus ir atiduodavo airiams. Pa
imdavo brangiai. Juo mažesnis gyvenimas,
tuom sulyginamai brangiau apseidavo, o po
nui daugiaus naudos būdavo. Reikėjo airiams
kibti prie ūkio, nes pabrikų ir miestų buvo
permažai. Neretai žemė pereidavo į 6 tarpi< ninku rankas, kol nuo pono ateidavo iki ūkinin
ko. Šie skurdo visą gyvenimą. Triobos ne
švarios, kūtė ir grįčia kartu, apdriskę, nuska
rę, vienoms bulbėmis gyvi. Nedyvai, kad tarp
jų atsirasdavo daug vagių, ubagų ir tt. Dau
gelis, kas tik įgalėjo, traukė svetur, daugiau
siai į Ameriką. Pačioj Airijoj gyventojų
skaitlius sumažėjo, svetur jų buvo daugiaus
negu tėvynėje.
XIX amž. nebebuvo galima teip. kovoti
kaip pirmiaus. Atskiri sujudimai, vienai va
landėlei, neturėjo didelės vertės. Jonvaikiai
atsiras ir išnyks. Reikalingas buvo politikos
judėjimas, kuris aiškiai pasistatytų tikslą
veikti ant parlamento ir įstatymdavių. Atsi
rado ilgainiui ir apšviestesnių airių, kurie iš
ėjo iš pasiturinčiųjų tarpo. Jie, inteligentai,
nuo pirmiaus atjautė skriaudas ir numanė,
kame slėgimo priežastis. Patys vieni negalėjo
daug nuveikti, todėl stengėsi patraukti po sa
vim ir artimiausius jiems gyventojų sluogsnius. Pirmiausiai kreipėsi prie turtingųjų
ūkininkų ir stengėsi įgyti palengvinimą jų
reikalų ir būvio. Reikėjo sulyginti turtingus
katalikus su turtingais protestantais, kuriam
teip priešines karalius Jurgis III. Reikalinga
buvo varyti tam tikslui agitacija. Dubline,
Airijos sostapilėj, 1802 m. (į 'antrus metus
po prijungimo prie Anglijos)^susitvėrė “Ka
talikų Sandora”. Buvo tai nekalta draugija,
maistų ji nerengė, ėjo įstatymų leistais ke
liais. Bet neparanki ji buvo anglų kunigams
ir toliaus anglų sluogsniams Airijoj, todėl ji
tapo uždrausta 1825 m. Vadovu tos naujos
ramiosios sriovės tapo advokatas O’Connell
(Okonnėl), žmogus gana turtingas, samdy
davo nuo pono žemę, o paskui pats ją persamdydavo tautiečiams, ir gerokai ant to uždirb
davo, o už savo darbą tėvynės labui gaudavo
getą pelną. Kas metą gaudavo geras dova
nu. Paveizdan, 1831 m. gavo 26.000 sv. =
260.000 rub. 1832 m. gavo 12.533 s v. = 125330 rub. 1833 m. gavo 13.908 s v. = 139.080
rub. 1835 m-, gavo 20.189 sv. = 201.890 rub.
Tuos visus pinigus sudėdavo tauta. Jam ir
jo šalininkams darbuojantis pavyko išgauti
nuo valdžios palengvinimus. 1829 m. katali
kams buvo leista būti parlamente, užimti vi
sas net ministerių vietas. Tas palengvinimas
davė naudą vien turtingesniems, nes ne vi davo savo dienas ne vienas fenijus, nieko dar
siklausyti daug gražių linksmų
si galėjo dalyvauti skyrimuose, reikalinga nepadariusis, užteko vienų šnipų nurodymų.
| Mieste Novorosyjske, pietinėj GERIAUS1S APGARSINIMAS.
Pajieškau Pranciškaus Jekaičio
dainelių. Svečiai bus vaišinami
buvo turėti nemažas turtas, o valdininku no Žinomas dalykas, visaip žiurėjo į tai visokie Maskoli joj .pasibaigė byla 110 vyrų Apgarsinimai toki teisingiausi, visokiais gėrimais ir užkandžiais. Kauno gub. ir pavieto, Skirsne
rint būti, reikalingas buvo mokslas, kuris be sluogsniai gyventojų. Ponai nerimo, siuto, apkaltintų už sutvėrimą Novoro- kad apart garsinimo laikraštyje pa Važiuokite 12 gat. karais iki munės parap., Jekaičių kaimo; tuturčiams beveik buvo neprieinamas. Pats reikalavo bausmių. Ir ministeris D’Israeli syjsko respublikos, Respublikos tįs žmonės garsina, teip pat apgar Desplaines River, nuo ten paėėki- rių į jį labai svarbų reikalą,
O’Connell pakliuvo į parlamentą ir galėjo jau (vėliaus Beaconsfield’o lordas) kovojo vieno prezidentas
gavo
sinto kokio nors biznieriaus ar te du blioku skersai upę. Kvie- pats ar kas kitas teiksis duoti
15
ten vardan Airijos kalbėti. Buvo tai žingsnis mis kartuvėms, pasitelkęs policijų ir šnipus. kalėjimo, du kiti po 10 metų, 66 daktaro — patys darbai už save čia visus kuoskaitlingiausiai atsi- nią adresu:
į prišakį, bet nedidelis.
Kitaip žiurėjo socijalistai ir šiaip geras valios pasmerkti kalėj iman trumpesniam kalba.
Jokūbas Gudaitis,
lankyti.
Pats O’Connell buvo tai taikus, ramus po žmonės, neprigulintiejie prie prispaudimo. laikui, 41 išteisino.
Terp apgarsintų mus laikrašty
Box
633,
So. Manchester, Conn.
Komitetas.
nas, bijantis eiti keliais, įstatymų uždraustais. Pas juos iššaukdavo pasibjaurėjimą valdžios
je, tai geriausiai rašo patys išgy
|| Varšavos kariškas teismas pa dyti apie Callins New York Medi- PIRMAS DIDELIS PIKNINIš vienos pusės, iš pusės valdžios prašė pa darbai. Ir nors nepritardavo fenijams, tai
Pa j ieškau Felikso Žilinsko, Kau
lengvinimų, o iš kitos pusės maldė saviškius, bent paslėpdavo nuo šnipų ir,policijas. Žino smerkė pakorimui vieną vyriškį ir cal Institute; iš daugybės ateinan
no
gub., Šiaulių pav., Šiaulėnų
KAS
kad perdaug nerėkautų ir geraširdžių ir ai mas socijalistas Fr. Engels (1820-1895.) pa- vieną moterį už pasikėsinimą ant čių padėkavonių, štai žemiaus tal Chicago.
parap.,
Vamionių kaimo/ gyveno
Chicagos Lietuvių
riams prielankių ponų anglų nepykintų. 1832 brikanto sūnūs ir tuomet pats pabrikantas gyvasties jeneral gubernatoriaus piname, ką rašo apie paminėtą In N eprigu Įmingąs Kliubas parengė Pittsburge, Pa. Jis pats ar kas
m. panaikinta dešimtinė anglų bažnyčiai prieš Manchester’yj, vedus is airę ir per tų susėjęs Skalono. Kituose Maskolijos kra stitutą.
nedėlioję, 5 d. liepos Bergmano kitas teiksis duoti žinią adresu:
kurią teip agitavę jonvaikiai ir anksčiaus, bet
štuose nužudymui pasmerkta 17
Anielė Dekniutė,
darže, Riverside, III. pikninką.
Pastojęs sveikų ir laimingu.
tas ramumo neatnešė. Buvo karštesnių, jau tautinė (1864-1875) — darbininkų draugovė ypatų.
656
N.
Ashland
av., Chicago, I1L
O dabar dėkavoju, Ponui Prof. Prasidės 9 vai. ryto; bus puiki
nesnių žmonių, kurie toliaus siekė. Tais pa užtardavo juos ir priešindavosi valdžios ne
Collinsui už vaistus ir už sveika muzika, po vadovyste Ed. Bakčiais laikais atsirado “Atskalos Sandora’* j dorumams, pati anaiptol nesutikdama su feni- || Nuo ateinančių mokslo metų
tą.
Dėkavoju tūkstančius kartų ševičiaus, teipgi bus visoki vėdi
netik Prūsų universitetai priims
(Repeal Association), kurios tikslu buvo at jų darbais.
už tą sveikatą, kurią atgavau. Ne nanti gėrymai. kvepianti cigarai
skelti Airiją nuo Anglijos‘ir turėti savo sei
Ponai, valdininkai, atsižymėjusiejie nedo moteris ant lygių su vyrais teisių, galiu niekaip atidėkavoti už šitą ir skanus užkandžiai. Bus lenk Ant Pardavimo.
mą įstatymams leisti. Ši draugija darbavos rumu, krizdavo Airijoj, Anglijoj. Kartuvės bet teipgi augštesnėsės techniškoj loską ir išgydymą sunkios ligos; tynės vyrų ir merginų. Greičiau
Parsiduoda sankrova valgomų
gana stropiai ir nuosekliai. Jos įtekmės pa neišgelbėjo anų gyvasties. Parlamente užeina ir kitokios specijališkos angštesnė- sunkiai atgavimo kvapo, plaučių si gaus dovanas. Pelnas eis kny daiktų ir mėsos puskainiu; savi
būgo valdžia ir 1833 m. ji uždraudė visokius jau kalba apie atmainas Airijos valdyme. Bet sės mokyklos.
Širdingai kviečia visus ninkas turi fanną ir ant jos iš
ligos, skaudėjimo krutinės, galvos gynui.
susirinkimus, o aptariamuosius ėmė į kalė tenai dauguma atmeta tų sumanymų, nes po
atsilankyti.
>
ir nedirbimo vidurių.
Negaliu
važiuoja gyventi; vaizba gerai iš
jimus, tenai juos kankino ir baudė. Nusiųsta nams beliktų mažiaus pelno. Naujas ministe Į| Anglijos moterys kovojančios šiandien atidėkavoti už šitą gerą
Komitetas.
dirbta lietuvių apgyventoje vieto
buvo 36.0000 kareivių ir policijos. Ant vi ris Gladstone (1868 m.) matydamas, jog ki už lygias teises nutarė teip ilgai ir atsidžiaugti už išgydymą. Bran
je.
Artesnėms žinioms reikia
sos Airijos apšauktas karo metas, kuris tęsėsi taip negalima numaldyti Airiją, įvedė šiokias ne mokėti nė jokių mokesčių, kol gus Dr. Collins Med. Inst. esate DIDELIS METINIS PIKNIN kreiptis adresu: 1300 St. Charles
iki 1834 m. Persekiojimai neišardė pradėto tokias atmainas. Ir fenijų darbai lyg nutilo, parlamentas ne pripažys moterims pašlovintais nuo visų žmonių Ame
KAS
Maywood, III.
lygių su vyrais teisių.
darbo net į keletą metų vėliaus, 1841 m. jų įtekmė nupuolė.
New
Haven,
Conn.
Sv.
Franrikoj. - Dėkavoju dar kartą pa
pats O’Connell prisidėjo prie atnaujinimo tos
O atmainos buvo visai mažos, ir jos jau
Parsiduoda pigiai trejoms lu
čiam profesoriui, nes niekur ne čiškaus Draugystė parengė pik
“Atskalos Sandoros”. Tarp jos narių randa dalį gyventojų nuramino. 1869 m. valdža || Maskolijos randas, gavęs nuo pagelbėjo kaip tiktai Collins Med. ninką 4 d. liepos Lein darže, West boms trimi gyvenimais mūrinis na
me ir katalikų kunigus. Valdžia 1843 m. atėmė iš anglų kunigų žemes, o toj vietoj Persijbs 200000 'Yubfių atlyginimo Institutas mane išgydė.
Havene, važiuojant iš Ne\v Have- mas ir mūrinė grinčaitė užpakalyj.
vėl siunčia kariumenę, uždraudžia nešioti gin jiems išmokėjo 9 milijonus svarų (90 riiil. už kurdų užpuolimus Maskolijos
no
į Savin Rock po dešinei. Pra Kiemas gražus. Išlygos prieina
P. S. Kapselis,
klus, nors dabar toji draugija nebuvo tokia rub.) atlyginimo, o dar 7 milijonus svarų (70 ukėsams, atšaukė iš Persijos expe- 19 — 8th St.,
sidės
12 valandą ryto ir trauksis mos. Atsišauk po nr. 3405 AuLebanon, Pa.
baisi, esant O’Connell’iui tarp tos draugijos mil. rub.), iš tos žemės apvertė įtaisymui li- diciją jenerolo Šnarskio.
iki vėlai nakčiai.
Nuoširdžiai bum avė.
VASARINIS PILVAS.
vadovu, negalėjo ji būti perdaug atžagaria gonbučių, kalėjimų ir tt. Žmones norėdami !,
kviečia vietinius ir aplinkinius
J
valdžiai; O’Connell, kunigai stengėsi sulaikyti tą žemę gauti, turėjo pirkti iš iždo, nelaimėjo (Į Kadangi Persijoj laukia žmo Vasarinis pilvas visai yra kas lietuvius ir lietuves apsilankyti ir Parsiduoda saliunas pigiai. Vio
draugiją įstatymų rybose, kaip nors neper per tą nieko. Tik dalis katalikų kunigai ne- nių sukilimo, tat^Maskolija į Per kitas negu žieminis pilvas, kadan pasilinksminti.
ta gera, lietuvių apgyventa; vaiz
žengti jų. Per tai negalėjo būti joj stipry bespaudžiami ir nebematydami privilegijų, sijos uostą ant ^aspiškų jūrių En- gi jis negali priimti ir sugromuKomitetas.
ba gerai išdirbta. Atsišaukti rei
bės, nesant vienybės pažiūrose. Jauniejie na įduotų jų priešams, nustojo dabar kurstę žmo zeli atsiuntė savo kariškąjį skrai lioti tiek daug maisto ir tokio
kia pas Ant. Sadauską, 4501
duolį.
’1 70
stipraus. Viskas apkirpsta ir su
riai nerimdavo tenai, pagaliaus. ji turėjo iš- nes, prieš valdžią, tapo ramesniais.
Gross
Avė., Chicago, III.
m ■»
rūgsta
jame
tuojaus
dėlei
perdiįrti, O’Connell’iui mirus (1847 m.); jos vie
Toliaus buvo išleistas įstatymas apie nuo
Pajieškojimai.
toj atsirado kita draugija — “Jaunoji Airija”. motojus, bet atmainų didelių nepadarė. Pir- || Stettine, Prusnose, suarešta delio karščio. Musų tikslu bus
Parsiduoda barzdaskutykla po
Tai buvo garsiausiais 1848 m. Tais me miaus galėjo ponas pavaryti juos, kuomet no vo daug oficierų ir urėdninkų už tad bandyti sulyginti lauko karštį
nr. 1151 So. Westem Avė. Vieta
Pajieškau Antano Ručinsko is yra gerai išdirbta, kiekvienas gali
su vidaus karščiu, šitas parodo,
tais kilo revoliucijos kuone visoj Europoj. Be rėjo, dabar jis tai darė pasiremdamas įsta priešingą dorai gyvenimą.
kaip neišmaninga yra karštoje die Kauno gub., miestelio Jurbarko, padaryti gerą dienos užmokestį
veik visuose kraštuose randame besitveriant tymais. Pirmiaus skriaudė be įstatymų, dabar
|| Laike smarkios vėtros, Kongo noje šaldyti pilvas su ledo šaltu apie 10 metų kaip Amerikoje, gy su vienu pagelbininku, arba ir du
ar jau susitvėrusias draugijas: Jaunoji Itali gi su įstatymais.
pakrantėse, Afrikoj, paskendo gar- mo gėralais ar apkrauti pilvą su veno Chicagoje, bet 16 d. gegužio galima laikyti. Savininkas važiuo- |
ja, Jaunoji Lenkija, Jaunoji Rusija ir tt. Pa
Yra 6J4 pėdos ja Lietuvon ir per tai nori par
•) Airiai nesyk} tei p darydavo Ir vėliaus: karei laivys “Ville de Bruges”, Keturis mėsa. Buk atsargus! Kaip tik apleido miestą.
čioj Anglijoj buvo neramu. Airiją gi ap
augštas,
eina
pasilenkęs,
palei no duoti. Kreiptis reikia po nr. 1151
iitikus,
kovodavo
Anglijos
priešų
eilėse.
Minėtinas
dalypajausi
kliautį,
tuojaus
vartok
Tribuvusius
ant
laivo
europiečius
su

lankė badas: javai ir bulvės neužderėjo. Jau vumas airių ir pakilime būrų (pietų Afrikoj) 1900-1902 m.
sį
apgamas,
juosvų
striukai
kirp So. Westem Avė.
nerio
Amerikoniškąjį
Eliksyrą
valgė
čiabuviai
negrai,
70
čiabu

noji Arija organizuoja revoliuciją, kurios Airija buvo linksma. Jeigu anglų kari u menę būrai nuveik
tų
plaukų,
kalba
angliškai,
lenkiš

Karčiojo
Vyno.
Jis
duos
pilvui
vių
prigėrė.
tikslu yra nepriklausoma ir pačių airių valdo davo. Pasibaigus karei airis pulkininkas Lynch, stojukai
ii*
lietuviškai,
sveria
220
sva

DU PUIKUS FLATAI ANT
sis
J
būrų
eiles,
grįžta
namon,
|
Airiją,
kur
vienas
pavie

reikalingą
/stiprumą
-suvirinti
ir
ma Airija. Žmonės ginklavos, mokinos ap- tas buvo iirlnkęs Ji deputatu, kad pasityėioti iš anglų jų
do- RANDOS “LIETUVOS” RE
rų.
Kas
apie
jį
praneš
gaus
sunkų
maistą.
Tai
yra
vieninte||
Meksike,
netoli
Guąyamus,
seiti su ginklu. Valdžia per savo šnipus suži pačių parlamente.
DAKCIJOS NAMUOSE. ‘
nojo vadovus, ginklų sandelius ir užklupo vis
Buvo tai neseniai, neapykanta nėra išdilus. O kągl meksikoniškiejie kareiviai vėl turė [iis vaistas, kurį gali duoti visiems vanos $15.00.
Vincas Stankus,
Du puikus, po 7 ruimus, flatai
nariams
šeimynos,
kadangi
jis
kalbėti
apie
kitus
laikus?
,
jo
smarkų
mūšį
su
Yaqui
indijoką, dar pirm pakelsiant maištą. Vadovai iš
“Lietuvos*
nais, kuriame daug kareivių krito. neturi savyje kenkiančių sudėtinių. 12934 W 29th St.,, Chicago, Ill.| ant išrandavojimo
'(Toliaus bus
tremti ar nubausti. Karo metas apskelbtas.

Draugysčiyjeikalai.

Atidžiai visų.

APGARSINIMAI

LIETUVA
Pletro Caruąo, Vieno veiksmo Dra
Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga?
Užkapotas Žvlrblys. Apysaka V. J.
Parašė Kemėia.
BĮ knygelė aprašo ma parašė R. tBraoco, vertė K. Puida Nemlrovlč — Dančenko.
Pusi. 24,
redakcijos namuose. Situose Ba
kiek nuostolio Iš karės žmonėms Ir Veikimo vietą. — Neapolis, šių laikų Ka,na ................................................... 10c.
kas | ją žmoniją stumia. Puslapių atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.
tuose daktarai nori turėti 3 rui
47. Kaina .......................................... 18e*
2 būt* arba plnniejle pavasario žie
mus savo ofisui ir mokėti už
Pilėnų kunigaikštis.
Tragedija V
dai, eilės Jovaro.
Telpa 17 jvairių
Juos pusę viso flato raudos. To
veiksmuose,
sutaisyta
pagal
KraševKoks orlvalo būti vaikų auginimas
e
ų
parašytų,
vieno
iš gabiausių
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
Įr auklėjimas?
Raukius raštų, pa akio apysaka '‘Kunigas**. Parašė M. eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
šiaulėniškis.
Pusi. 91.
Kaina, ,35c.
rašytų
Dr.
šliupo.
Kožnam
žingeidi
tika šią knygelę augščlaus iškėlė,
'v drąsiai nusisamdyti visą flatą.
. I
“
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
negu kuktas kitas eilės. Pusi. 15
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
Ponaitis.
Apysaka iš angių valkų
vams suginantiems vaikus, susipa
Kaina ........................................
Pėrašė Ulda. Graši apy
mus parsamdyti daktarui ant
tinti su šia knygele. Pusi 91. Kal- gyvenimo.
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.
ofiso, kuris užmokės pusę flato
Žmonių Savivalda Naujojo Islan
Pusi. 27.
Kaina .
10c.
dijajo. N. čumakov'o. |š rusų kalbos
raudos.
Flatai puikus, štymu
Kaip žmonės su ponais kovojo?
Popullariėkaa
RankveOHi
Fiaikec. vertė A. tuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.
apšildomi, elektriką ir gazu apSodiečių sukilimai Išpanijuj XV, am
Parašė
P.
Neria.
Knygelė
susideda
žiuje. Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
šviečiami, visada j ra šiltas ir “LIETUVOS ŪKININKAS “.
A. OLSZEWSKI,
Iš 5 skyrių:
i, skyrius:
BvaryM.
A. J-tis.
Pusi. 34.
Kaina........... 10c.
šaltas vanduo ir tt.
3253
S.
Halstetl St., Chicago, III.
Pajiega.
Svarumas,
svarstyklės
ir
tt.
Laikraštis skiriamas darbo žmo
Kiškeliai. Apysaka valkams. Pa II skyrius: Bliumą. Garų Išaiakėtinėms, eina kartą per savaitę iš
gal
Kukliną,
parašė
A.
Agara*. maa, Tlrštumo ątaimaiaytMa, Termo
Vilniaus, Lietuvoje.
Grašiai sprašo apie kiškius (suiklus), metrai, 811 ūmos jausmas, Baltis ir
“Uetuvos . Ūkininke“
rašoma su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš tt. III skyrius; Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas. Baiso ypa
apie įžymiausius Lietuvos reika kiai gyvena ir kaip su jais vaikai tybės
IV skyrius: šviesa, šviesos
lus, apie žemės valdjTną, apie vals- maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c šaltiniai, šviesos greitumas. Bvleae«
kaip Ui; Laikrodėlių, Žiedą
Reikalauja 50 kompetentiskų
mokyklas ir žmonių laisvę
atsimušimas
Ir
tt.
V
skyrius:
BrHvą, Armoalką, Koncertinų,
Klebono
Karčiams.
Atsitikimas
Iš
ilgos
sienos
-------*
...
Elektra,
Pritraukimas
Ir
atstūmimas,
anglekasių
sistemai.
vyriausybės darbus ir politinesenus Šiaulių praeities.
Parašė Prigimtinė Elektra, Budas elektros
geriausia kQ ir
Hm, LIol kayfą ir kHskią vhokią daiktą. Tai
Unijistai anglckasiai,
B. Ramonas.
Pusi. 16.
Kaina . 5c. išsiplatinimo ant daiktų, elektroa ki
visados kreipkitės pas DABIJONAIT) Cklcaąo,
mokestis, 5 metams \ ien\a lino ,Jetuvoje metams ................. $*-75
birkštis ir tt.
Yra labai naudinga
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
•
rt-ėia pausJla por paštą llstuvilkojs kalbo)s
Clark
*
t.,
I
Ą
nier
į|_
o
j
ę
mctanls
...............
$2.50
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
darbo. — Bcnson 335
Erkman šatrtaną. sutaisė 8. M
Pa visokiems nmatinlnlnkams. Pusi. 100. KATALIOG4 No. 7 dykai, katram* yra šimtai
Chicago. Iii.
Užsimokantiems už metus iš kal veikslaa iš Napoleono 1 paskutiniųjų Kaina .................................................... 40c. visokią daiktą pavsikslėiiai ir ją k a i a • ą (j
no, duodu Vilniaus Kalendorių kariavimų. PuhI. 44. Kaina...... 15c.
Chicago*s ■ aosisnčis)
50 vyrų reikalauja prie darbo 1908 m. dovanų.
Rankų šašeliai ir Parlnktiejie žais
Tstpf i šia satraamas
Daukanto L. I.
Laisva Valandėlė Broliams dova
paveikslas mlora 22 128 colių kaina.... 25c
xmt ūkės iš miesto, .Atsišauk p j
Ant pamatymo vienas num. 5c. nėlė (Eilės). Parašyta K Stiklelio. lai. Surinko A. Agoras. Praleidimui Perkupšiai gauna nsoiisiUn. Adressas:
vakarais liuoao laiko; šitoje knygų
n r. 330 So. Clark St.
Pinigus siųskite atstovui Ameri Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva. Įėję telpa paveikslėliai, kokius su
M. J. DAMIJONAITIS
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra rankų šašeliu galima parodyti ir tam 3BSB Union Avo.
koje po ^adresu:
Chicago, III.
t>a. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
Puslapių
32. J
Reikalauja darbininkų ant geM. J. Damijęnaitis,
tinkami apskaitymai.
— žemė. — Saulelė. — žmogus —
ležinkelio, turi kalbėti angliška kal- 3252 So. Halsted str., Chicago, III. Reginys IJetuvoje ant gražaus aug- Kaina ............................. ................ 10c.
ba.
Atsišauk adresu: 330
što Šešupės kranto.
Pusi. 32.
Kai
Ratelių spėjimai, "ra linksmiausia
na ............................................................ 10c.
Clark St.
žaislas (žabota) šelmyLiškuoso' susi
Parašė
D.
Bpėjikaa.
Lietuva Ir jos rsikalaL Tautiškas rinkimuose.
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa Puslapių 16.
Kaina .................... 10c.
me? Ko mums reikia? Ką privalo
ATIDARYMAS JAUJOS
me daryti, kad visiems mums butų
Raistas — The Jungia.
Parašė
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros l'pton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
SALĖS.
mųsų motinus • Tėvynės?
Pusi. 20. sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
Aliumi ir kitos pasakos, Guy de
Aš prie savo saliuno įrengiau
Kaina .................................................... 10c. jukas.
Apysaka paimta Iš lietuvių
Pašaipos, pajuokos ir pakai bos
Unaują, puikę salę, tinkamą didžmu- Maupassant’o, vertė J. Laukia,
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais
toj knygelėje telpa šios pasakos:
mėnesinis
su juokingais paveikslė
Dramatiška*
veikalėlis
Lietuvaitė,
iš Chicagos skerdyklų; naudinga Ir
siems susirinkimams, baliams, ve
Alluma. Netikri brangieji© rkmenys. iš senobišku lietuvių gyvenimu. Pen- {domi knyga perskaityti kiekvienam liais laikraštėlis, skiriamas visiems
stuvėms ir šokiams, ir subatoje ir Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas k i uore veiksmuose. (Turinis pagal
>1.00 Lietuvos žmonėms.
Puslapių 355.
Kaina
Kaina me
nedėlioję, 27 ir 28 šio mėnesio da padūkėlio. Mėnesienoje, Vaidulys, Lermontovo poėmą “Lietuvaitė*’).
tams:
Amerikoje
21.00.
Lietuvoje
Žmonės,
parašė
A.
Revoliucijos
rau
atidarymo balių, ant kurio Užšalusio] padangėj. AUikirtimas. Parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai......... 20c. Nlemojevraki, vertė K. Puida. Tet 1 rublis. Adresas:
bus ....-i muzika, dainos ir šokiai. Vienatį ė. Tėvas ir sūnūs ir Rože,
Todėl visus savo draugus ir kai viso 12 labai gerų pasakų; Guy de' Lietuviai i ar gerais kaltais žengia pa čia devynios gražios apysakaitės
iš gyvenimu lenkų, ypatingai iš at
Maupassant yra vienas iš geriausių ma
prtskyn?
Nuoširdus
atsiliepi
mynus ir abelnai visus lietuvius
raštininkų pasakų rašyme H žmonių
j lietuviškąją visuomenę D-ro sitikimų Varšavojo laikuose rusų ka
kviečiu virs minėtose dienose pas gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c. jOŪO
ooo šliupo.
filiu po.
Arba sutrauka kalbų, rės su japonais ir įvykusios po jai
mane atsilanks ti: visi busite kuoKny
laikytų Waterbury, Cocn., 25 gruo- palrtuvės rusų viešpatystėje.
gelė
jdomi
kiekvienam
Puslapių
76. šitas Puikus Laikrodėlis
Angliškos
Kalbos
Vadovėlis.
Tiems.
’
<Jžio
1906.
Union
<jsi
o
1906,
City.
Coon..
26
gražiausiai priimti.
kurie nori trumpu laiku pramokti <niodzio 1906, EdwardaviUe, Pa.. 21 Kaina ......... -........................................ 20s.
JB
tik '3.75.
Su pagarba
angliškai susikalbėti kasdieniniuose gruodl|o
Ir 8cranton, p>. T*—
,
Firma kol pirksi lalkrmuų,
Juoz. Kavarskas.
J*
pr*»ią»k anie ’stdfir sdma
Sctnišhiejis
vaizdeliai.
Parašė
reikaluose.
Sutaisė J. Laukis.
Se
* •'f* •* * I“** ,a“ *><• pur
1191 S. \Vestem av., Chicago, Iii. niai pageidaujama tokia knygelė, da ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c. Vaišgaatas. Telpa šitoj knygelėj į
M ..l*r««l*h ir f-am1u,.\-k,
Mtni J|
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas
Kekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
suK*u<>Umu Wlkri4*hal
I
Lietuvos virėja.
Parašė V. A. L.
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas
Zavadzkiunė.
Reniai geidavo musų
nemoka anglišką kalbą, tai dabar
dija, 2> Negryna sanšinė. Monolo
į šeimininkės tokios knygos, dabar ga
bus tani aukso obuolys. Puslapių 90.
gas. 3) Paikutis) Kartą. Monologas.
- TfiMYKITE LIETUVIAI?
Kaina .................................................... 25c. li pasinaudoti, telpa čia šimtai jvai- 4) Tiktai niekam nesakyk! Scena
rių
nurodymų
pataisymui
valgių
Jei kas. turėdamas namus Chiiš 3 ypatų. 5» Namai pragarai, sce
Pusi. 855.
Kaina
..................... 61.25
Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
niškas vaizdeUs, 61 Lietuvių pavaaa
cagoje. 111.. vertės $8000.00 norė
ris — Eilės
Pusi. 98 Kaina .. Mc.
tų mainyti ant tanuos lygioms, sakos: 1.1 Raštininkas. 2.) Tėvo slau
Lietuvos
Istorija.
Su
kunigaikščių
gytojas. 3.) Kaimo našlaičiai. 4.) Kai
Lietuvos
čia vra gera proga. Farma mo tiesa. 5.) Paskutinė J ūdos nak paveikslais Ir žemlapiu
Blaurte Karžygiai, keturių veiksmų
B. C. FIMM m. m Bnrnn 11.. CSCšM m
Rašliavos
.pavalgai.
Parašė Mairotragedija H. Ibsen'o. I* rusų, lenkų
vra 345 akrų didumo; 120 akrų tie ir 6.1 Pats kaltas. Yra gražios ir nis
tė.
.M-lis),
Trečią
kartą
atspau
pamokinančios iš gyvenimo apysa
Ir
vokiečių
vertimų
vertė
K.
Puida.
dirbamos žemės, o likusi y ra po
Pusi. 259.
Kai Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
kos
verta
kiekvienam
perskaityti. sta ir pertaisyta.
giria ir,ganykla, Visa žemė ap- Pusi. 85, Kaina .................................. 15c. na ........................................................... 75c. je. Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 7? Kaina .. 25c.
tverta vieline tvora, Drattge su
Lietuvių tauta senovėje ir šiądien.
bus geriaus, kad socijalistai
GarMeH knyga perguldyta lt angliško originale
žeme atiduodama penketas arklių,
Antras to
gaus virių? Parašė D. Dumbrė. Ant- Parašė J. Al lupas M. D.
Sparnai, Drama III juose aktuose.
ip karvių. 8 kiaulės. 50 vistų ir rasis išleidimas. pertaisytas ir žymiai mas. Altas 2-ras tomas apglėbia Parašė V. Šiaulėniškio; yra geras
visi ūkiški padarai ir mašinos; 10 padidintas. Jei nori žinoti, perskai- IJetnvių tautos veikalus nuo X!II-jo ■u naujomis Idėjomis perststymaa.
iki pabaigai XVI šimtmečio.
Pusi.
30c.
tr >bų ir kalvė; viskas užsėta. tyk šitą knygelę. Pusi. 83. ... 10c. 54*3. Kaina .................................... >1.50 Pusi. 44 Kaina ..........................

*.

SAKAU!
Niekas teip gerai nepadaro pa
veikslų, kaip lietuviškas fotografas: Atlieka darbą artistiškai;
kuopuikiausiai perdirba iš mažų j
didelius sulyg sutartos kainos; už
darbą atsako. Taigi Tautiečiai ir
Tautietės kviečiam atsilankyti pas
J. Drižą, Portrait Studio, 500 &
2-nd St., Philadelphia, Pa.

Reikalavimai..

nlmo Kristaus. Bugenius Sua. Vert*
76 Maxfm Goridj. Pasakojimai. Ii
J. Laukis. Chicago, I1L 1906, pusi 169.
nišų kalbos vertė A. L-is. Turinys:
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
Giesmė apis sakalą, Nenaudėlis, Mar
karius Cudra, Rudenyj, Dvidešimta šeši draudė lietuviams skaityti).. .. .-6°c

165 Žmogus nepliuškls.
V ertė iš
Ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių
103 ..................................................................25c ū^adiško Nėris. Labai graši apysakė
90 Olitipa. Graži apysaka 11 laikų lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos vedė su -arginga mergina Ir laiminIndijonų. Vertė A. Oišewskls. Antra gta.u gyveno už kitus, apsivedusius su
811* apysakėlė užima
patalryta laida.
Chicago, I1L
1906, turtingoms.
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir
100 Paaaka apie kantrią Alaną. Duk Įmokižmogiškos doros. Chicago, I1L
terį turkų clecoriaus Antoniaus, kuri
per 22 metu vaikščiodama po svietą,
daugybą bėdų Ir vargų iškent<;o. As
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Oliew- Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
skla. Chicago, III. 1903, pusi. 66 . .20c kiško. Chicago, III. 1907, pudi 29..10c

144 P v nas ir bemaa.. Apysakėlė L.
Tolstojaus Iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
žinti su bailu fr aanlygoms maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge Jausti su vargo prislėgtais
žmonėmis.
Chicago, III. 1904, pusią«0...................................................15c

Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25c
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė Lunkcvyčių ir kitus sutaisė Šernas.
Ii Nazareto. Apysaka ii laikų kanki- Su paveikslėli*!®. Yra Ui aprašymas

Cheer Up!
“Pasilinksmink!**

‘EŽYS’

Tai yra knygelė 64 puslapių, pa
veiksluota 52 gražiais piešiniais ir
įdomi dėlei tokio pat skaitliaus
juokingų ir humoristiškų bak
stelėjimų į ydas vaizbos Šios
dienos — padarančių ją verta
skaitymo. Be to yra joje ke
letas gerų dalykų apie taislius, sanskaitas ir tt., padarančių verta užlaikymo.

Kuone 75.000 Šitų knygučių yra išdalinta —
tu gali gauti vieną — jei paminėsi Šitą laikra
štį ant krasakortės ir skyrių savo vaizl>os.

Burroughs Adding Machine Company
4th Floor Maja*tie Bldg.

FARMOS!
Jei nori geros žemės farmai,
geroje vietoje, terp savo žmonių,
arti miesto, arti bažnyčios, arti
gerų geležinkelių ir kelių, tai
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Cq. Wis., o rasi tą
ko jau seniai jieškai. Daugybė
žmonių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko,
«bet kada čia atvažiavo, tuojaus
nupirko, nes čia rado tą viską,
ko kitur rasti negalėjo. Dabar
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir
žemę ir užsėtus javus ir žolę.
Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o męs paskirsime Tami^tai dieną, kurioje musų agentas
gali su Tamista važiuoti. Adre
suok ie :
“Žinyčia“ A. Olszewski Mgr.
3352 S. Halsted St., Chicago, III.
FARMOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių
kolionijoje randasi dar daugybė
farmų pardavimui. Daug musų
brolių jau čia apsigyvenusių ir
gerai besilaikančių.
Norėtume
daugiau savo tautiečių turėti sale
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
nias gausite pas George Kleek,
Poolville, N. Y. Įdėkite už 2c.
krasos ženkleli atsakymui.

LIETUVIAI PIRKITE ŽEMĘ.
Kur lietuvių yra jau daug ap
sipirkę, nuo $8.00 iki $10.00
už akrą su geru mišku. Kompanija reikalauja ir gerus pi
nigus moka už medžius po
jzn> c. už skersbalkį bėgiams. Jei
pirksi 20 akrų, tai $16.00 įmokėsi,
ir $8.00 kas mėnesis; jei pirksi 40
akrų, tai $32.00 įmokėsi ir po
ti6x» kas mėnesis; geriau nerasi;
gerą gyvenimą gali padaryti; Ar
tesnėms žinioms kreipkis adresu:
F. Mitchell, 3428 - So. I lalsted
t,, Chicago, III.

krintančios žvaigždės, žemės padėji
mas
pasaulėje,
Mėnulis,
Pasaulės
{statymai.
Su daugeliu pavelkslėlių.
Pusi. G2.
Kaina ................ 40c.
čenstachavos Apgynimas. Apysaka
iš laikų švedų1 karės iš Henriko
Sinkievičiaus
iapysakos
“Tvanas“
perdirbo S. J.
Vertė Adolfas Vėgėlė, Pusi. 139. Kaina ..
. 30c.

Sveikata Vyrams už $5
Eik pas Žinovus Specialistus
Męs užtikriname, kad išlydysime

Svarbi
priežastis, vieno veiksmo
komedija. Parašė P. Bayard su kai
kurtomis permainomis Iš lenkų kaibos vertė K. Žegota. Pusi. 62 Kai
na ............................................................. 15c.

Labai

žingeidi

knyga!

Reikalaujant ir siunčiant pinigus
ant iŠleistojaus vardo, adresuok:

J. NAUJOKAS
Midui k- Bu II9. IEW YORK, I. Y.

Ligotus - Silpnus
Nerviškus Vyrus.
Lytišką gyslaplerą, Strikt urą.
Užnuodijimą kraujo, Užkrečiamas ligas,
Lytiškąsias ligas,
Nuoplud| sekios.

spėri vė*a«»
Mj-» s«-»ksltoa.e nieko ui p*aikUutim| ar patarimą, Tripoli gali pamatyti savo padėjimą
ant valko muo( dsfelžje Oakrijop Anatomijos, kuri
14f«<L ■> t be atkritimo. 11*)dome daugiau vynj negu koka non specialistai Cbicagoje,
Nu«ą kainos y*a per pasą ta, ką kiti žinovai skaito. Nelauk. Ateik t nejaus.

Dr. Grant ir Ko., 329 State ui., Chicago, III

Pinigu Preke.

iventas Petras Ryme, Apysaka ii
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose.
Perdirbo iš Henriko Sinke Iki 500 rublių, rublis po..................... 52
vičiaus apysakos “Quo Vadi s“ H. 81.. Nuo 600 iki 1000 rublių, rublis po. .52
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai Virš 1000 rublių, rublis po........... 11%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
na ............................................................. 40c.
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Malūnas.
Apysaka; Iš rusų kai
Svarbus Klausimas. Ar yra Dievas?
Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir
bos vertė Pranas S-lis. Puslapių 23.
Ar reikia tikėti? Kurt tikyba yra tik gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
Kaina
10c.
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. tai siųskite per “Lietuvos“ redakciją,
27
71 Kaina ...........
20c.
adresuodami teip:
Męs ir Lietuvos aocijaldemokra’
*■
ll
tai.
I, Musų artimiausias tikslas ir
A. OLSZEWSKI,
Tautiškos
Politikos
knygynėlis.
kalias,
/
II. Lietuvon socijaldemokraTelpa čia Rusiloa policijos viešpats 3252 S Halseted St., Chicago, III.
tai ir kultūra, 111, Lietuvos socijalĮ
rimas, perseklcjimaa ypatos laisvės,
demokratai ir tauta.
Parašė Juras.
l
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
Pusi. 1C.
Kaina ..
. 5c.
džio ir sąžinės. Ir kame išganymas?
\

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
Moteris Ir jos vieta žmonjjoje. Pa
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos rašė J. liaukis, šita knygelė yra la
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai bai akyva perskaityti moterims Ir
na ...................
20c. vyrams.
Anot autoriaus:
“Teisybė
yra tokia prasta, kad męs tankiai no
Disvo žvaigždė, Istoriška apysaka nų: t ome jos tik dėl jos prastumo“.
iš Kristaus laikų pagal Wallace'o Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
veikalą "Ben-Hur”, iš lenkų kalbos
joje. Pusi. 47. Kaina ................ 15c.
vertė Karolis Vairas.
Pusi.
210.
40c.
Kaina ................................................. .
Monlnlnkas crba
Magikas.
Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
Edgaras arba nuo ateizmo prie
pilnos teisybės. Pagal L. Hammers- pa visokį magiški pavelkšlėliat Ir
kaip padaryti visokias štokas. Pos
telną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
Visas raštas perstatytas formoje lapių 32. Kaina .............................. 1c.
ginčų arba disputų terp protestoMokykla Ir Jos uždavlnlnys.
Pa
nlškos ir katalikiškos šalies, kaipo
Aprašo apie mokyklas
jos viena kitai yra priešingos ir tt. rašė Alfa.
Pusi.
214, Kaina .....................
75c. Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių. po t a m kokia mokykla mums
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa reikalinga, ko męs turime tiesą nuo
rašė Dr. J. Kulis. Su daugeliu pa mokyklos tikėtis, Ir koks, apskritai
veikslėlių
iš
embrioliogijos. ' Pusi. imant, mokyklos uždavinys. Puslapių
10c. 69. Kaina ........................................... 25c.
12 Kaina

Istorijos-Pasakos, Aprašyme telpa
Iš Lietuvos Istorijos:
1) Lietu vėdidvyris, 2) žemalčlai-drąsuollai, 3)
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5)
Vytautas mųsų didvyris,
6) Mušis ties, Žaliaglriu, 7) Lenkų
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9)' Birute, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas.
Puslapių 54.
Kaina..15c.

Sulaukė,
Iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas.
Parašė Tereslja
Jadvyga, lė lenkų kalbos vertė Bal
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
Parakė Smalstys-Smoiskis.
Kamajų
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
Pusi. 20. Kaina ............................. 10c.

Pusi. 47, Kaina .................................. 10c.

Notary Public

Teismas, Parašė V. Reymont, ii
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
is sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
Išdirba visokias Isgaiiškas popieras,
22 Kaina .................... ......................... 10c. kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus.
3ill of Bale, Testamentus, Affldavits ir
Teismas ir jo nepriklausomybė, A.
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
Leontjev'o.
Iš rusų kalbos vertė
Alfa. Pusi. 32, Kaina ..................... 10c.

(Lietuviškas Notaras)

Chicago, III.

20dA

‘RAISTAS’ (‘The Jungle’)

Aritmetikos uždavinynas.
VadovėLitvomanal. Drama keturiuose veiklis aritmetikos pradžiai; antroji da
amuose.
Parašė Dvi Moterį,
Atliai
spauzdinta iš “Varpo**.
Pusi. 58.
šita knygutė — antroji Ir paskuti Kaina ....................................................
20c.
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
'Liūdna Pasaka.
Parašė J. B nas.
atai yra daroma, aurinkta uždavinių Tu manęs nelaimėje neapleidi. nu
su akaičials visokio didumo.
Para- liūdus)
palinksksml nl.
nuvargusiam
syta Pr. Mašioto.
Pusi. 68.
Kat ranką paduodi..>. Dėkingas už atsi
na .......................................................
20c. dėjimą ir širdj gerą, aš Tau nors
apsakymėlius rašysiu,
Skaityk!....
Jeigu patiks Tau Ir gyvas busiu. —
Astronomija.
parašė
pagal
Ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
Flamarijoną ir Lockyerą, A.
ras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga, deda raštininkas, kum iš bado be
atsiskyrė
iš
šio*
paaaulės
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per laiko
visatą.
Saulė,
Planėtoa,
Komėtos, Pusi. 31. Kaina .................. .... 10c.

226 Gerlauo vėliaus negu niekad.
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-u ir M. P-U
Chisa.
go, HL 1902, pusi. . .................................... 150

da.

Russia, Vilno, Antokol, V.
Gospit. No. i, 3 “Ežys”.

Farma verta yra $15.000. Artesnėms žinioms reikia kreiptis
adresu:
J. Sneider,
Rhinelender, VVis.
Box 132,

B-a Ir M. P-is- Chicago, IU. 1902, pu
slapių 62 .............................
200

120 Po priedanga švsntinybės- Isto
riška apysaka ii Rymo laikų. Parakė
257 Kun. (šramuloe Raštlnyčlojs. Ko
B. Postovi. Vertė K. J. Odesoje, 1905. medija viename akte. Parašė kun. Fr.
pusi. 100 ..................................................... 25c Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, IU. 1906,
124 Roblnuonas Kruzlua. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai pusi. 14 ....................................................

U Vilniaus eina* Naujas
Laikraštis

Naujos Knygos gaunamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.

2to Dėdė atvažiavo. Komedija vloname akte. Pagal lenkišką sutaisė K-

Mokykla šokių

d*
Šių metų atsi4,310 UietuviŠka Mokykla Šokių
1
kokios dar lygšiol nebuvo ChicaROie
lietuvius. Musų rnoA
V kinimas labai praktiškas ir su
\
Šešiomis lekcijomis apsiimame
1 išmokinti šokti senos ir naujos
| ,nados Šukius. Mokslas pigus,
/ Vyrams 25c. už lekciję, mergij
noms dykai. Pirmas vakaras
X
/
dykai visiems. Lekcijos nuo
(j
7:30 iki 8:30 vakare. Mokina.
\B-of Julius^/
Miss R. \Viltou, Miss H. Herbert ir Prof. Julius S.
You a//s
cm

Dores Salč, 2505 S. Halsted Street, arti Archer Avenue.

J. J. Hertmanowlcz

Tiesų lygybė, A. leontjev’o. jrertė
PI. Veikalėlis aiškiną žmonijos Tiesų
lygybę, kurių linkui eina žmonija
šaukdama “laisvės Ir lygybės* Pusi.
“
5c.
19, Kaina ...u*. .Ji................
8
Komedija trijuose
Tr|e Mylimos,
Parašė Skaitė. Pusi. 44
aktuose.
25c.
Kaina
......... ė’-’iąt...................

Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 S«. Hilitež,

Csr. 33H St

Chicago, III.

Kiekvienas, kurs pas mus Drapanas perka, visada gauna puikias Dovanas.

Knygų Kata! jogas

Tikri Ir netikri Šventieji'. Pareik
slėllal iš gyvenimo' kanklntinlų ir
63 Lljiuvlikoa Pasakos Yvairios.
kankintojų.
Išleista Suslv. Lietuvių
Sūri r ko Dr. J. Basanavičius.
Dalis
Laisvamanių.
^181,^61, Kaina 15c.
H. Čia telpa 206 Hbe.i gražių ir juo
kingų pasakų, bo v y jaučių
kiekvieną
Valkai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
tė J. V: Telpa“ čia^ šios apysakos: skaitytoj) ir klausytoj) ir labai naudin
1) Valkai. 2) Virvelė, 2) Klodas Ge, gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 61.25
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek Drūtai apdaryta...................................61.50

Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
vienam.
Pusi. 48, Kaina .............15c.
Lekcijos Prof. Blochman’o.
Sutaisė
Bernas,
Valiės Jėzaus Kristaus pas Popie
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško Ir fiziško žių Pijų IX.
Parašė Viotor Hugo,
proceso, aiškesniam parodymui yra antra laida. Prekė ............................. 10c
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
Janita, drąsusis Japoniškasis Ka 138. Kaina .......................................... 40c.
Vikrus Vaikinas.. Apysaka ii nor
reivis. Tikras atsitikimas iš karės
gyvenimo,
sekant
Bjersoną.
Pasakos, Prityrimai ir Vooelijoa tu vegų
japonų su chinais.
Iš vokiečių kal
dainomis.
Suderinimais
parašyta Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.
kun. K. Aleknos.
Yra tai nekurtos žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės,
Japonų Pasakos.
Pagal rusišką
Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių
veselijos, najiviškal išpasakotos, vis
vertimą sutaisė 8. Vaitiekupiunas,
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142. gyvenimo, Parašyta Šatrijos Ragatelpa čia 7 trumpos pasakos.
Pusi.
...........................................
35c. nos. Pusi. 143, Kaina .......... W®21, Kaina ............................................... 5c.

Dovanos su kiekvienu Pirkiniu

60 Lietuviško*
Pasakos Yvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
iii.
Cla telpa 202 dar gražesnės ir
juoklngosnės pasakos.
Chicago,
Ui.
1904, pusi. 333 .................................. 11-25
Drūtai apdaryta...................................61-50

70 Llotuvlškoa Paaakos Yvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
IV. Chicago, III. 1905, pusi. 299. 8io

jo knygoje teip kaip Ir pirmesnėse da
lyse Dro. J- Basanavičiaus surinktų
pasėkų, teip* keli šimtai užimanččių
Ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėliai
Volungė Ir Vieversėlis. Eilės Mar- pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III
Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen apie lietuvių žmonių pasninkus, yra _____ __
galio, yra daug jvairių eilių. Tėvy
riko Sinkievič’lo, vertė Adl. V. ir ištraukos
kelių
rašytų
straipsnių niškų, meiliškų, mušikai, sakmėms, ir
šių neUsemlamą pasakų turtą .. $1^5
Juros Švyturio sargas, vertė J. Mar Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos dekliamacijoms.
Pusi.
170,
Kalge v ičlus.
Pusi. 29.
Kaina......... .60c. sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kainą 5c.
Drūtai apdaryta .....< .................. $1-M

Šiose dienose prie kiekvieno 615 00 ar didesnio pirkinio km duota dovanų dide
lis pulkus šv. Tėve Pi|aus X paveikslas, gražiame auksuotame rėme, pe stiklu, vsrtas 84.00. Todėl pasiskubinkite pirkti šiose dienose, o gausite dykai paiką paveikslą,
kuris kas gražiausiu papuošalu |usą namuose.
Mes laikome tiktai pirmos kbasos Drapanas ir todėl nesigėdime jas
rekomenduoti ir aųgščiausios kiiasos žmoniems.

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

Už kurias Drapanas kituose Storuose
moki $20.. pas mus jas pirksi už $15.00.
Jeigu netiki, tai ateik ir persitikrinsi.

'

J'is gyvenanti kituose miestuose >r fermose, nemoLėkite už savo Drapanas brangiai. Rašykite mums,
o mes jums prisiusime musų drapanų prabas, mit ras
ir prekes, iš kurių sau pas skirsite daug geresnes
Drapanas ir ui daug pigesnę prekę kaip jūsų storuose.
Rašykite mums adresu:

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEW8KI, Presidentaa

3246-48 S. Halsted st., Chicago,III.
■Mą Maras atdaras iki B valandai vakaro: Panašėliau, Utaraiakais, Katvorąais ir
BubatomU Iki 10 valandai.

apie yvalrius musų žemės augalus, jų
sudėjimų ir atmainas, gyvj Ir plėtoji- kokie miestaL su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
nesupranta. Chieago, UL 1903, po čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur
slapių 238 .... .... ..»r ............... 50c koka Ilgis dienos tr nakties; kur visa
657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau da yra lygi diena Ir naktis, kur saulė
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar per keletu nedėllų nenusileidžia arba
dėjo plaukti į Atnerlkų kokios karės neužteka ir U. Knyga didelė 6x9 colių,
buvo, ui kų kariavo ir kokiuose ma Aet gerus, standžios popleros spaudln
tuose; klek buvo prezidentų, kokio ir ta. Chieago, III. 1199, pili <89. 82.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
prieš atradimų Amerikos iki 1896 m.
Ap<ašo kaip Kolumbas atrado Ameri- dniuore, Auksinėmis literomis atspau
stl parašai ant nugaros ir šono.. 82.50
kų. kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pro
655 Istorija a beIna., Daits ptnna.
kiek kuris gero dėl šios šalies padarė, Nuo seniausiųjų laikų Chintjos —
prie galo knygos telpa Suvienytų 8800 m. pr. Kr., Iki galutiniam IšdaUnL
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika nmi taupori>* Aleksandro Makadoni
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui akojo 148-aa. pr. Kr. Surašė Dras A.
gyvenančiam šioje Šalyje. Chieago, IU. Baeovlče. » Bu paveikslais, parodan
1896, puaL 364 ............................... 81-00 šiais tų laikų pėromidus, stonas pylių,
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap-1
tvirtinių; typus kunigų ir kareivių
daruose, aukso literoj ant nugaros ir i'ieroglituS Akkadų rašto Ir tt Chi
šono .... ............ ...............31-26 cago, III. 1904, pusi. 498 ............. 81XX)
1135 Hyglena arba mokslas apie ui
608 Gamtos pajlegoa Ir kaip Iš jų
naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė šer lalkymę sveikatos. Pagal Bėrnesų
nas. Svarbios moksliškos vertėj kny Dr© Noll ir kitus, sutaisė Bernas Yra
gs.
psvv.sz.tM 7
daktariška knyga. Kas jų su
ga, su U-Ugyuc
daugybė paveikslų
y v,s>..,
airių —
m»
štaerijų Ir kitokių prietaisų ant išnųu |Bt7da perskaitys, pataikys apsisaugoti
dojlmo gamtos pajiegų. Chieago, UL
užlaikyti člelybėje
50c savo sveikatų. pailginti savo amžių ir
1904, pusi.
užaugint! sveikus ir tvirtus savo vai
kur Chieago, IU. 1897, pusi. 133..35c
616 Iš kur atsirado musų naminiai
gyvuliai Ir-auginaml augmenys? Pagal
1176 Pamatas Visokiai Reformai.
Lunkevyčių sutaisė šernas.
Su pa
veikslėliais. Chieago, UI. 1901, pusla Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei.
20^ Populiariškas raštas apie klausimų
pių 73 ................................................... 1__ 1 valgyboa Parašė Otto Cardue. Su

užsakymo, męs nežinosime kų su
nėra atsakymo.
6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę Ir adresų. Nors
Ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikta pasirašyti pravardę Ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų
be parašo ir adreso, nežinosime keno
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.
Su visokiais reikalais rašydami
pas mus visada adresuokite teip:

16 Kristaus kūnų Ima
17 Kristus keltai/

18 Kristus
19 Regykla šiųdtehtaJS' Betlejaus.
10 Kaip ziųdian Išrodo btainelė, kukuriojo Kristus gimč
SI Bažnyčia apreiškimo ’Sv, p. Marijos.
SS Bažnyčia būdavote ant grabo Sv.
P. Marija.
' >"
33 Kaip šlųdien lįrodo Kristaus gra
24 Kaip šiųden Išrodo Kalvarija, kur

Kristus mlrKju , a
A. OLSZEW8KI,
16 U lytėlė po vardų Jėųųus “Štai Žmo3252 8. Halsted Si,
Chieago, III.
1..-I .u ‘♦1’4.Jl«X

••BJJA IV<4
ųualdęda <i 1pQ ųtsrooskųplškų pavolk©lėlių bakaelyjs. Prekė 82-00 už
baksolį.
Šitoje serijoje yra 4 ayklM tiek pa
velklėllų kų plMantfdėseT serijose. * Ir
Štai kų juose galite bematyti:
101 ■Besiartinanti audra ant ežero Erta
103 Nevr York. Tiiotų krovimas į di
delį oeeanlnį laivų.
103 New York. Pilies daržas (Casttio
Garden).
4 ,
104 Boston. Ežeras viešame daržs.
105 Atlantic City, Naw Jeroey. Pama
ryj.
ldi Niagara. Petkų vinis vandenskritys nuo ožtaės salos.
(Horae
Bhoe Falls irom Gost Island).
107 Chieago. Auditorium viešbutis tr
Mlchlgan Avenoe.
Stereoosopas arba Teleskopas yra tai1
Kaskados Ir pokyllnė svetainė. U
prieto'sa arba žiūronas su padidinau- •
• P. Parodas 1904a.
_
člate stiklais, per kuriuos kad žiūrai
109 Moki Indljonas Beatoje.
ant abrosėllo, abrosėlls pavirsta į na110 Moki iodijonų gyvenimas.
turallškų paveikslų, kuriame matai čiųSioua indijonų vadas. He-NoFiaM.
las grupes žmonių, trlobų. visų mie 111
Vartininkai (The Bentinels) 3,043
1U
stų, plačius laukus, miškus, daržus Ir
pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
Motina girių. 63 pėdas apėmlo. Yo
toje būtumei ir vlskų savo akimi ma 111
semite Klonyj. Cal.
tytumei. Teleskopas paverčia | na t n
114 Magdetonoa Kolegija. Oxford, Aag
rallfikų ėsybę, padidina jį sukirsto
iljoj.
žmogų nuo žmogaus Ir Išrodo jau
Ross.
paveiks^ bot tikru atsitikimu.
1116 Airija.
Įėjimas KBlarney.
Į Muckroaspilis
Klioštorių,
AL

Storsoskopal arba Teleskopai

FIRMOS! FIRMOS!
----------- W

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.
Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, Sale bėga upe “Black
River”, 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 $12 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusiu® gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa*
statys ir trobas iSmokesčiui, iškas Sulinį ir tt. už pigiau negu pats farmerys
galėtų tą padaryti.
‘ Žinyčia” daro ekskursijas J savo žemę kas pėtnyčios naktį. Trauki*
niai išeina iŠ Chicagos 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, į abi pusi $13.18. Kas nuo
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja
iš visų Amerikos šalių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka, čia
žemes kaina yra $12.00 akras, bet netrukus bus pakelta iki $16 už akrą.
Todčl, kurie norite gauti žemę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasisku
binkite, nes žmones kasdien čia farmas perka ir todėl kaina žemes umu
laiku gali pakilti.

626 Kada Ir kokiu budu svietas su* i raštininko leidimu vertė J. Laukia
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudaa kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangl yra netinkančiais žmonėms maistais
Chieago, Ul. 1907. pusi. 113.....30c
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant joe
gyvybė. Su paveikslais. Chieago, IU. I 1210 Aritmetika. Botalsė 8. Skač
1906, pusi. 140 ................................ 35o, kauskas. Lesgvas bude© Išmokti akai
Norinti pamatyti “Žinyčios” žemę, rašykite arba asabiškai atsišau
tlluotl (rokuoti). Knyga padalyta į
'penkis skyrius. Skyrius I — apie
kite
pas
827 Kada Ir kokiu budu gali šviežu
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WHh. skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
Moyer^ Iš vokiečių kalbos vertė J. D-* I rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
Męs turima dabar ant pardavimo gro 1
— •
gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto, rius IV — Prilyginimai ir proporcijos žlaesluz storeoskoptškua paveikslusfttaurtals
miestas, Gtbraitar.
,
Skyrius
V
—
Proporcijų
prlevadlnės
Į
117
pabaiga. Kės nori dastžinoti kada ir
kaip matote žemiau surašytu*
Ui Berlynas. Boedler lovls ir Kate*
kokiu budu gsJ svietas pasibaigti, te, Chieago. Dl. 1897. pusi. 104 ...........25c
dra.
gul perskaito šitų knygelę. Chieago,
1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
SERIJA L
119 Voklodja. Griuvėsiai viduramžinės.
Ilk 1906, pusi. 135............................ 35c1 gal OllendorTų, Harvay, Maxwell ir ki •neįdeda lė 12 btereoekoplėkų paveik
pilies.
P. 8. Mę» turime pardavimui ir pigesnių laukų WisconBine ir kitose val
Įtua surašė J. Laukis. Yra tai prakti
slėlių pundelyje. Prekė 60c. uš 10 Vokietija. Laivas aploldžiantls Ko545 Nematomi priešai Ir draugai šklausia knyga išsimokinimui angtlpundelj.
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
bleuc ų, ant Rheino upės.
žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šernas. škos kalbos pačiam per savo be pagei
štai kų Juoee gali pamatyti: ■
111 Švedija. Btockholtnas nuo vandens
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnė, ten ir žemė ir vieta prastesnė.
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim ; bos mokytojo. Chieago. IU. 1906, pu 1 Stebėtini griovai Yellow Stone Par
pusės.
dančių visokias ligas pas žmonis, jų slapių 307 ......................................81-25
ko.
ĮSI Btockholmas. Karališkas paloetus.
susekimas, vystymusi ir tt Su pa Apdaryta..........................................81-50
1 Kvietklnė paroda, mieste Barsto- ĮSI Švedija. Ant kelio J Odde.
veikslėliais. Chieago. III 1905, pusią-,
134 Švedija. Lajono pilis. Gotobcrga.
Bovery gatvė Nev Yorke.
_plų_ 113................................................. 30c
1326 Žodynas lietuviškai • angliškos
125 Šveicarija. Muunt Mano žiūrint
Didysis vandens puolimas, Yellowkalboj Dalia 1. Sutala* A Lalla Ola
nuo Chamonta. v«
stono Parke.
174 Yokohama, Japonijoj*
Daržovių
Thun, Šveicarijoj
SU Orw Vanduo. Švi.M Ir šiluma.
pardavinėtojas, rodantis aa-j
5 Typlška tabako farma. Kuboje.
117 Žiūrinis kiemas. Alhambra. Grana
33rd Place, terp Halstod 6t.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lle-1 tus angliškai. Koznas žodis paženklin
turtų.
tas kursyvoms iltaroms prie kokio 6 Budo butas miesto Honolulu, ant sa
da. lipanijoj.
ir Aubum avė.
Tu
moki
po
810.00
randos
ant
mė

tuviškcn kalbou vertė J. Šernas. Chi-1
los Hawail.
gramatikos skyriaus jis prigulk Kny
12S Katedra Notre-Dame, faskada. Pa 175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto nesio ui savo flatų. Tai per metų 2 lubų, 2 flatų mūrinis
cago, VI. 1907, pusi. 138 .................... 35c
mas
nos šėtroj, Yokohama.
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly-1 7 Žavų rinka, mioste ManDės, ant Fi
ryžiuj. Francmljoj.
93100.00
tu 'išmoki 8120.00, o per 10 metų
lipinų salų.
129 Tullerlnų daržas, Paryžiuje. Fran 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj. To 81200.00. ir tie tavo už radas išmo
eojsin sųupųvpis ‘puspdv omipnv ęu
553 Paėjimas organiško svieto. Va
35th Place, terp Auburn avė.
Br.n Joao gatvė, mieste San Juan.
ciJoj.
kokams.
ant nugaros. Chieago, III. 1902. po
kėti pinigai jau niekada tau atgal
gai Bitnerį sutaisė Šernas. Knyga di
Porto Rlco.
130 Paioclat tautų ant upės Beina’oa, 177 Japonlečių būdas eiti pailsta.
ir Gaga St
*
slapių 382 ......................................... 82-00
nesugryž.
2 lubų, 4 flatų ir užpakalyje 1
delės moksliškos vertės. JI aprašo
Puikiausia pilis mieste Rhoinsteln.
Paryžiaus PSYoda, J900nu
178 Trepsi į Klgomizų žinyčių, Kyo
Už 81200.00, kuriuos tu per 10
lubų 1 Bato abu mūriniai natvėrimus! viso sutvėrimo Ir visų gam
Prūsuose.
131 Vanus de Milo Loavre, Paryžiuje,
metų randa išmokėsi, gali nusito, Japonijoj.
| 1328 Žodyną© lletuvlškal-angllškoa Ir
mai
tos sutvertų daiktų; parido, pagal se
..................... .................85300.00
10 Puikiausias Žurandells Salone do
Francljoj.
pirkti
mazų namelj, kuriame galė- 2
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomizų žinyangliškai-lletuviškoa kalbų. (Abi dalys
lubų,
5 flatų mūrinis naniausius ir giliausius žemės sluogsnlus,
Jenets, miesto Vienoje.
ĮSI
tumei gyventi ne 10, bet 50 metų,
j— 1 Ir II, L y. No. 1326 Ir No. 1387)
mas ...................................... 84300X»
daug milijonų metų atgal gyvenusius
11 Švento Mykolo palociua, Peterbur
“ Francljoj.
Toks
namelis
tau
kaštuos
81200.00,
186
Auksini©
pavllioaas
ant
ežero
Kln»Ienoje knygoje. Yra tai reikalingiem
vabalus, žvėris,
ge, Rosljoja.
Didžiosios operos palodus, Pa
o laikys ant 50 metų arba tr ilgiau;
* kak uji. ©m Kyoto, Japonijoj.
35th Place, terp Halsted ir Gage ul.
paveikslais. • Chi- si© knyga norintiems gerai pažinti an < 12 Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
ryžiuje. FraneOdf.
o mokėdamas kitiems randų po 810.00
UI
Senoviška
žinyčl©
Fujiyatsa,
Mt
gliškų kalbų. Formatas Ir apdarai to*
2 lubų, 6 flatų mūrinis na
134 Tvirtynė Sv. Jono Ir Katadra,MarL 1905, pusi. 137 .................. 35*
Ryme.
ant
mėnesio
tu
per
50
metų
išmoki
Fuji, Japonijoj.
mas ................................... 84000.00
kle pat kaip No. 1337 .................. 86.00
aeH'es. Francljoj.
1U Teatro gatvė, ilgio vienų mllių, 86900.00. ir kodėl tada neperki sa
vo namo?
1M Laivų užplauks ir ežeras, Vlllotran566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvh
SERIJA II.
Gaška, Japonijoj.
Poplar avem arti 31 mos ul.
Męs turime dsngybę namų ant
cbe. Francljoj.
rimai, Pagal Hutchlnsonų sutaisė šerĮSI
Susideda Iš 25 Stereookopiėkų paveikMara,
Japonijoj.
Tūkstantis
žibin

6 ruimų mūrinis namas tr 9 pėdų
3252
S.
Halntod
8
1,
Chieago,
UL
pardavimo
pigių
tr
brangių.
Pirk
Černienę kelias ir ežerėlis VUlenas. Su paveikslėliais.
Aprašo seaugštas basementos .............. 82200.00
©lėlių bakselyje. Prekė 75c. uš
čių pri« Ka-suga-*4oMyla žiny<1 —
vienų namų ir nustok mokėjęs ki 8
franche, Francljoj.
niausiu gadynių yvalrius sutvėrimus
ruimų medinis namas ....82500.00
bskselj.
.117 Pajūriais kraštas Caainot Monte 94 Nlkko, Japonijoj. S< jovėa akmeni tiems randas. Męs tau galime par
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
Štai kų juose gali pamatyti:
duoti
gerų
namų
už
34000.00,
į
kurį
Cerio.
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri PASARGOS SKAITYTOJAMS, j
Union ava., terp 31 ir 32 ul.
nis šuo. sargiau t is Nlkko žinyčių tu gali įleisti 4 setAjynas po 610.00.
Gražiausias vandens punUgi—, Ha
3 lubų. 2 flatų mūrinis na138 Vatikano daržas Ir Sv. Petro k>*
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nuo
Piktoja
.
vana
Glen,
N.
T.
1) Kada reikalauji permainyti ad- .
Taigi 10 metų ranA tau pilnai už
mas .. ................................. 89000.00
tedra, Ry-ja, Italijoj.
nius, kanalus, arba Imdami iš žemės
j 185 Hairatiški mokyklos kūdikiai.
moka už tavo nan^. Pasirink sau
Grandžių sodas, Floridoje
resų. dėl aiutinėjimo laikraščio, visa
119
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pe 186 Paimu darias ant kranto Monoloa bile namų įmokėk mums pusę pini 2 lubų, 2 flatų mūrinis naanglis, randa giliai palaidotus žemėje. da paduok ir senųj| savo adresų. Jei
Didžiausias pačto budmkaa, New
mas ...................................... 85700.00
tro katedros.
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
upės, Honolulu, Hawal.
gų iš viršaus, o likusių pusę išmoY orka
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad- Į
Didžioji
galenja
Colona
palociuje,
140
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
197 Daktilinių paimu kelias, Honolulu, kėši mums per 5 metus iš to paties
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
resų duok kitam, geriau mokančiam,
Auburn avė., trep 33 Ir 34 ui.
Ryma. Italijoj.
snių storio žemės eile. Jie yra šian-.
namo randos.
Hawal.
gara Faile, Nev York,
1 lubų. 1 flato mūrinis namas
parašyti.
141 Skliautas Eeltlnlo Severo, Rym%
dlen išstatyti įvairiuose mušėjuose, iš
Męs šių savaitę pardavėme šiuos
181 Hawaiiška moteris, gaudanti PeePuikiausia svetainė United Statos
2)Pinigus geriausiai siųsti pei
Ir 2 lotai
........... 84000.00
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
namus:
1 lubų, 2 flotų medinis na- *
Motelyje, mieste Saratogoa, N. Y.
kėni,
mažiukę
krlaukllnę
žluvaF
Uoney Orderj arba
registruotame Į
142 Kolose urnas, Ryma, Italijoj.
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
3210
Aubum
avė.
Kupčiška gatvė, Oblspo, mieste Ha 143
mas .... ........................... 82500.00
laiške. Nedėk j laiškų smulkių sida
t*
Neseniai atkastas palociua, Poaanų metų reikėjo pakol ant mirusio
3027 Quinn St.
vanos, Kuboje.
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie
189
Chlniečlai
renkanti
ryžius,
HawaL
pejo. Italijoj.
f.vėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
Morgan 8t., terp 32 ir 33 ui.
35l6 VVallace St,
kelionėje kopertų praplėš, išpuls ir 7 Ūkininko namai, Kuboje.
144 Renatas ir Kanalas. Milano, Itali 190 Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
lubų. 6 flatų ir štoras, mūri
(plukdymas galvijų miesto Manilėa,
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, jjoj.
Union
avė.
4601
rikoj.
gal storumų ir senumų žemės sluog
nis namas ..*......................... 81800.00
ant Filipinų salų.
dėk pačtlnlų markių ui tų sumų.
145 Kalias rtv. Juozapo. Venecijoj. Ita 191 (plauks Ir plauklmtl laivų taisymo
Turime ant pardamo žemiau su
snių. kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
Geležinkelis
ant
salos
Ha
vali.
Pačto markes priimame tiktai vieto
lijoj.
rašytus namus, iš kurių gali pirkti
dlrbuvė Valparalso, Ckile.
Morgan SU terp 63 ir 64 ul.
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
je smulkių, kur suma mažesnė uš
146
Šėrimai
karvelių ant pleciaus Baa 191 Jamaicos Brookllns gatvė, Port kurį nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk 2 lubų, 2 flatų mūrinis namas.
na yra musų žemė Ir kaip seniai žmo
lipinu.
81.00. Jei suma siekia 31.00 ar dau
Marco, Venecijoj
damas, o reštų išmokėsi 5 per metus. akmenio pryšakis ir trepsi.. 86200.00
gus ant jos atsirado. Chieago, III. 1900,
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki 11 Kapehja "Sousa" ant Paryžiaus pa 147 Kelias flv. Andriejaus, Venecijoj,
A. Olsxewskis
Bau
Fnuclsco
gatvė,
Maalco
City.
193
pusi. 370 ............................................81-00
rodos, Francuzijoj*.
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu
Italijoj.
Illinois Court, terp 32 ir 33 ui.
3252 8. Halsted 8t,
Chieago, III.
194
Didysis
pilsčius,
Mexlco
City.
Ta pati apdaryta............................ 81-25
ruimų mūrinis namas ...31200.00
suma bus 8125, tai galima dėti |1.00 U Paimu daržas mieste Frankfort,
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
195
“
Jojimas
šėnlmls".
M
;
Prūsuose.
ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:
149 Oceanlnis pakraštla. parodaatls ko- 196 Mano apginėjas.
659 Svieto pabaiga, Iš rusiško vertė pinigais, o 35 centus markėmis. Vie-' 1S Merginos parduoda kvletkas
Fiak St., terp 33 ir 34 ui.
Uo užuolankų, AlgSera.
nok
markės
turi
būti
visame
sveikos,
197
Kalėdų
rytas.
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka
2 lubų, apačia medžio, viršus
ste Kopenhagen. Danijoj.
Emerald ava.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Bename 198 "Tėve musų, kuris esi danguose”.
nesųllpusios
viena
su
kita,
nė
prie
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
Puikiausias kvietkų darželis, mlsmuro, štoras ir vienas flatas 2000.00
Terp 32-roe Ir 33-člos ul. . ..Prekė
Kaire, Egipte.
{laiško neprillpintos, teip kad męs ga 14
199 Pagalvėlių kerė.
šių knygelę. Chieago, UI 1902, pu
ste Monte Carlo.
2
lubų,
4
flatų
medinis
na151
Besimeldžianti dervišai kieme ma 200 šėrimas kačiukų.
slapių 31............................................... 10© lėtume jas panaudoti savo laiškams. 15 Ruųtoenval vandens puollmaA NorCanalport avė. arti Union ui.
mas ....
• ...............
83500.00
hometonų bažnyčios Gamos BĮ
Sulipintų markių nepriimame. Mai^
Teleskopas ir 100 virš paminėtų po* 3 lubų,
3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mljoj.
3 flatų medinis nakės priimame tiktai Suvienytų Val U
veikalėlių kaštuoja ........................ 83.00 mas ..........
mas, apačioje 3 štorai viršuje
83500.00
597 Žvėrys ir Žmogų© Sutaisė pa
153 Mahometonų bažnyčia Sultono Ha* 100 tų pačių paveikslų bakselyje
12 flatų ............................. 330.000.00
3
lubų.
4
flatų
medinis
naFrancuzijoj.
gal Schmehl’į šernas. Mokslas apie stijų šiaurinės Amerikos, Jokių kitų
gan, žiūrint, nuo Ciadello sienų.
be teleskopo
................... 82.00
mas
83500.00
subudavojimų kūno visokių švėnų, viešpatysčių markių nepriimame.
17 Moterų duelės su kardais.
Kaire, Egipte.
25 paveiksi-- iš Jėzaus gyveni
Leavltt St., terp 23 Ir 24 ui.
2 lubų , 2 flatų medinis napaukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir
3) Jeigu Išpirksi Money Orderi, 18 Moterys prie arbatos.
153 Pyramido* ir Arabų vUlja, žiūrint
lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis
mo
.................................. 81-00
.................. e
. 81800.00
mas
........
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy tai nolaikykle j| pas save, bet pri- 19 Motina kudlkj prausia.
nuo Ghlsoh kelio, Kaire, Egipto.
namas ...»..........
Mts vienas teleskopas be paveikslų 2 lubų, I flatų medinis na
87000.00
154 Arabija.
vis aprašytas pavieniai su visomis jo stųsk redakcijai, nes be “Orderio”
Daržas išdžiuvusiam© kaštuoja <1.00.
Kai; labai dluaU tie m aš i n kai.
mas
.....................................
83500.00
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų Jis redakcija negali pinigų iš pačto gau
11
Emerald ava. terp 36-tos Ir 37-tos ul. 29th 8t., terp Quinn Ir Throop ui.
155 Įėjimas | palocių, Blngapore, Indi
tveria. Su paveikslais. Chieago, I1L ti. Pasilaikyk sau tik jnažųjų bal
5 ruimų mūrinis namas ....31200.00
3
lubų, 3 flatų medinis na
Ir keturi kitokį navai kalaitei
joj.
•
SERIJA V.
1906, pusi. 313..................................81 M) tųjų korčiukę, o didesnlajų, mėlynų
mas ................ 4............
81600X10
i“* Turgaus diena Slngapore, Indijoj. Susidedanti Iš 12 maišyto gatunk© pa
18th St., arti Union avė.
Apdaryta ............ .. . .................... 81.25 prislųsk prastame laiške, registruoti
3 lubų, 4 flatai ir štoras mūrinis
veikslėlių
pundelyje.
Prekė
35c.
157
Tautiškasis greitasis trūkta, Slnga
nereikia.
Wallace 8t., tarp 28 ir 29 ui.
•ERŲA III.
namas ....z........................ 810.500.00
už pundelj.
pore, Indijoj.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
650 Ethnoloflja arba mokslas apie
•usldeda iš 25 StsreosKopIškų paveik 158 Policijos stacija Hong Konge, ChlŠitoje serijoje, kiekviename punde 3 kibų, 3 flatų mūrinis na
žemės tautas. Pagal D-rų M. Haber- gas ar kitokius tavoms, niekada ne
Halsted St., tarp 31 Ir 32 ul.
aU°JL
mas ....................
85300.00
slėlių lė Kristaus gyvenimo*. Prolyje, bevelk via kitokį paveikslėliai, tai
landtų parašė Šernas. Su paveikslė- rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
2 lubų, 2 flatai Ir štoras, mūrinis
kė
81-00
už
baksoų
su
22
pavolk159
Žibinčius
Hong
Konge,
Chlnijoj.
yra
maišyti
iš
vl
oklų
gatunkų.
Juose
Bals, Yra tai svarbiausia moksliška korespondencijų, apgarsinimų, ar kų
Wallace 8t., terp 29 Ir 30 ui.
namas ...:. ..........................36800.00
•lėlIU.
160 Chiniečių vlenbųortala! laivai | yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
knyga apie visas musų pasaulės ž mo kitų, kas su užsakytais tavorals nesi
lubų, 4 flatų mūrinis na
Burlington avė., terp 154 ir 155 ul.
štai
kų
juose
gali
pamatyti:
kitų
begotų
triobeslų
paveikslai,
taip

plaukoj Hong Konge. Chlnijoj.
mas ...................................... 38000.00 2 ‘lubų,
nių teisies. Ji parodo viau viešpaty- riša, nes pasėmus ta vorų (knygų)
‘
2 flatų
mūrinis na
Bčlų, visų žemės kraštų ir net mažl&u- siuntiniai yra atliekami viename de 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stal- 161 Gražusis kelias Shanghal, Chlnijoj. gi ir komiški paveikslėliai. Ši serija
rna* ........................................33300.00
Wallace St., terp 30 Ir 31 ul.
nėlėje.
1W Žvilgis ant viešos • turgavletėa yni nėra tiems, kurie nori pinigus uš* Šių salelių žmonės Ir jų paveikslus. partamente, apgarsinimai kitame de
SOIlytl. nes ji kaštuoja tiktai 35 <u o 3 lubų, 6 flatų murini© na
Christlans ava., arti Mllwaukee
Aprašo Jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa- partamente, o korespondencijos tre
Shanghal, CMhlja^
Trys Karaliai atlanko gimusi Krimas ......................... . .85500XX)
ir Campbell avės
^6S Tautiškas priešpiečių namas ant joje galima tiek daug pamatyti M|)
‘ prosus, užsiėmimų ir abelnal vlskų. čiame departamente
•tu ir dovanas jam kloja.
ir kiekvienas
tr serijoje L
_
2 lubų, 1 flatas tr 1 štoras, me
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori departamentas .yra po priežiūra ki
Kristus, dar kūdikiu būdama^
SERIJA Vi.
Wallace St., terp 31 ir 32 ui.
dinis namas ........ .............. 33500.00
jų, tegul perskaito šių knygų. Chicar tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
kiną daktarus Jerusollaus bažny- 154 Tokyo, Japonijoj, ijįso gražybės 12 telo nat maišyto gatunko paveikslų
3 lubų, 9 flatų Ir du Storai mūri
go, UI. 1903, pusi. 667 .....
82.00 popleros surašysite keletu reikalų,
dloje.
laukal
1 t
Jlų pundelyje. Prekė 75c. už punnis namas ...........................81600.00
5th avė., terp 42 tr 43 ul.
Apdaryta grašiuose ir drūtuose audi tai jūsų laiškas turės laukti pirmame
Kristus ant svodbou, Kainoj Gali 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpdolj.
3 lubų medinis namas ..........84500.00
tlškų lotus kvietkų pilname žymo apdaruose.......... . ......................82.50 departamente kol tas jj apdirbs ir
lėjaus. Permaino vandeni | vynų.
Wallace 8t., prie 37 ui.
šitoje serijoje gražiausi paveikslų
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 5 Kristus ant kalno kalba priešais
lubų, 3 flatai ir 1 Storas mūri
Grant Worka ant 14 ui.
ai
s*
lial. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
166 lunltų žinyčių Hpnmeku, Yokohų- sių artistų, brangaus darbo. Į juos
lubn, ant 2 lotų. 6 flatai, S
nis namas ......................... 37500.00
641 Geografija arba žemės aprašy šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To
6 Judošius savo pabučiavimu išduoda
ma, Japonijoj. 4 , iiv
štorai, medinis namas, parsi
mas. Pagal Gelkle, Nalkovskj Ir ki Irius laiškus negalima nė | laikų at
Kristų šydams.
žiūrint matai vlskų teip aiškiai kaip
duoda su Storo flxturės....88500.00
tus sutaisė Šernas. Su paveikslais sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir
Simonas pagelbsti Kristui hryžly 167 Yokohama, Japonijoj. Blaučlus dte kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė 31st 8t. terp Emerald Ir Union avės
3 lubų, 6 flatai mūriais nalio, bet tikrai gyva regyklų
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų mųjj departamentų likus laiškui, anl
Grant Works 49 ava.
mas
................................... 810000.00
Atminkite, kad virš parodytos pre
temų, Jos pavidalų, didumų ir platumų; ram nelieka davadų. Geriausiai yr.
8 renta Veronika apšluostė vaid* 168 Tokohama, Japonijoj. Krtaukllnlų
lubų, 3 flatai ir 1 štoras, me
lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis
kės
yra
tik
uš
paveikslėlius,
be
Tele

šūvių
pardavinėtojau©
stotis.
jos kalnus, jų vardus* augštj, vulka rašyti kiekvienų reikalų ant ųžsklrot
Kristui.
dinis namas ......................... 35200.00
namas .................................. 34000.00
169 Paroda ugnagestaių atletų, Yok» skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |L
nus metančius iš savęs ugnį; iš kokių popleros, tada kiekvienas reikalas 9 «M»us ramina moteris, kad
karna, Japoniją}.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
sluogsnių susideda žemė, kur Ir kiek bus perduotas tam tikram departa
31at Place tarp Auburn avė.
verkių.
Teipgi turime daugybę viso
170 Yoknhama, Japonijoj. Kvietkų dar* visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
jojo yra anglių, geležies, aukso, dru mentul ir visi reikalai tuom patim
ir Morgan 8t.
16
Jėzus
prie
kalno
Golgotos,
nukrykių
kitoniškų namų ir lotų ant
Teleskopas užtenka jiems visiems.
skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže laiku liks atlikti greitai ir gerai.
1 lubų, 2 flatų mūrinis na» žlavojimo vietos.
71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, no*
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
Vienas teleskopas užtenka visokiems
pardavimo
visose pusėse miesto
.62200.00
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
mes
šamas jaunų gerbėjų Matsuri paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 2 lubų, 4 flatų mūrinis nakuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar ney Orderio atskyrėme laiške nuc 11 Žalnieriai ir Šv. Petras prie kaino
Chicagos.
Golgotos.
84500.00
procesijoj.
gali Įtari paveikslus kokius tik nori b*
Visada dėk pinigus a:
mas ............. .............
tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt užsakymo.
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos Money Orderj | tų patį laiškų ku 13 Kristus paveda savo motinų Jonui. 171 Japoniški vaikai, nešanti pokylis} risi tiks | tų patj teleskopų.
31st Place, terp. Morgan .
Matsuri altorių, YdkohamoJ.
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
Nes jeigu U Skaito Kristui myrio dekretų aa?
.Visos viešpatystės, karalystės, kuni riaiųe tavoms užsakai.
ir Musprat ul.
•alkštystės, respublikos ir tt Kiek
Klek ' užsakymas ateis be pinigų, męs ne
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolae ant kltdkių reikalų visada adresuokite:
gaikštystės,
kalno Golgotos.
lubų, 4 flatų mūrinis na
A. O^.8ZEW8KL
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie galėsime jo Išpildyti, vien todėl, kad lt Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj,
tas ...................................... 83000.00
8252 8o. Halsted 8V
Ohlcago, HL
\ tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė-; phtigų nėra, o jei ateis pinigai be
joj-

A. OLSZEWSKI, “Žinyčios“ Mgr

3252 South Halsted Street,

Chieago, III.

Apsižiūrėk ką darai?

A. Olszewski

A.OIszewskl

3252 S. Halsted SL
į.-'.
'i

ADRESAIilVIRftlNINKU
“žiNYėios',a>R-rria
Prezidentas—J. JjtHortfnsnsvIiis,

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA

I252 8eulh Halsted Street

Vice Prez -IssMass Jstaviėis,

1512 W. 19th Street
1- mu Raštininkas—M. M. Julita,

W1 w. 22nd Street

VADOVAS
IN
SVEIKATA

LIETUVIŠ

2- ra* RaŠiininkas^AIshsendra Olsiewskls,

1418 W. 2lxi Piace

KOS

Kssisrius—N ištiesta ŽHeelčia,

Oenf>ral-t’ivriaPt<jtM — A. 0<uewtkla,

3252 South Halsted Street

Visi CHICAGO, ILL.

Daktariszkos

Didžio 208
puslapiu

Su visokiais reikalais prie “ŽinyČios”,
kaip tai apilurejimui lėmė* f ar m ai, ar
prisirašyme prie Dr-atėa “Žinybos” ir
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės
visada ar tai raitu ar arabiškai prie jos
gonerallško užveizėtojo adresu:

“Žinyčia", A. Olszewski, M g r.
3252 80. Halsted Street.

CHICAGO, ILL

KNYGOS
Km

pirmesnės po 60 Lukąta orių laidas? kaip bitės lietuviai išneštoj* - pe visą pasaal| knyga*.

NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo Ilgų apsisergėt, išsigydyt Ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN

KIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.

TĄ KN k <tĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITKN 1 GĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokiu Ilgų apsisergėti. bet ir daktariukam mok
sle apsišvira, o Ir ftinosi kur ir kaip iisigydyt sergantis. ,, V’ud in Sveikatą’ ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačia' aprašyta vyru ir moterų lytiška* gyvenimas!
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.
r
r
’

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
markėms prisiuntimo kaštus.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

JEI TE1P SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti Išgydytas, tai COLLINS
|N. Y. MEbl< AL INSTITl TAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokia* lig** išgydo, ne* jame

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

REIKALINGAS
yra tau inusų NoJ KATALICMJAS
didšisusias lietnvilkoje kalboje ir
bus nusiųstas dykai koinaru kuria
pnsiųs savo tikrą vardą, pravardę,
adresą ir l>oią markių, baigiasi
25ta* tukst&utia, pasiskubiuk su
pareikalavimu, 64 dideli puslapei.
JAME TELPA teisingi snrašy
inai apie eovirft 300 visokių komi
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir
vaikų. Išaiškina pradžią, prie tašų
ir j>*a«kmes ligų ir pasako kokiaa
gyduoles naudoti. Telpa patrik
šiai ir prekės visokių numausiu
electro gydančių aparatų, Kobe
risiu daiktų, Magiškų Aparatų.
Drukuoianių ir Rašomų Malinu,
Stereuaaopų ir jiam
Paveikslų,
Armonikų, Koncertinų, Hritvų n
daugel kitokių k<>taam reikalingų
daiktų.—Juh.1 1. Hagdtiunaa, Prp.

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
.. Banka.

i

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

JOMN’S SUPPLY HOUSE
PfLSEN STATION, CHICAGO, ILL

Pinigų Siuntimas.

Dr. O. C. MEINE

Šita banka išsiunčia j 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.

Kataiiogas Dykai!

The Collins New York Medical Institute
140. MEST J4 STR. <«> B.o.d«..y)
O YORK N. Y.
Dėlei stslhnkanėių arabiškai Ofisas adara> kasdien nuo 10 Iš ryto iki 6 po pietį šventadieniais nuo 10 iki 1 vaL
______ I

Dr K M1BLKK, rtplstojsato gydlntato lantltute.

Dr. J, Kinis
Lietuvių Gydytoj** ir chirurgą*

IŠGYDAU IN 5 DIENAS BTOROCCtr
*tem* tkam* kurte buvo gydomi nuo kelK.llko* visokią daktarą be pasekmė* ir >M*vė savo pini
gu* dykai, kad parodyti, jog at tunu vienintelį bodą, »u kūno pngrelba ant vteado* Jut i*g_>dyglu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skandijima* aklino, kvpcną ir lakatą, non labai nr*i*«aė)aatii*, ti<ydaa {aiuUaai

Aseriean Druk i ’M* Mad>na tari 73 ragSr* I
didele* ir tna«*a, galima dVnkeotl vi*r»ktea* kai
iria, greitai Ir gerai kaip su ratlanki* t»*l|»»
Visur p*r» Įduoda po našą bet mano kaina tik '
ST dO. ta rrvtalia. iltiaab SS (M lątkau »• ugi ■
slankių salatirvaių ir aakStelą prakiš Mut'kal
.
ką >a*t ruatant u skuatavą rasot varių, altmaių į
rumini«| tpatidyklų kiian.aią ttinklą P^p v t
rrvroatoin, sis-4. tų knygą. Ir l». Kaa prls ąa na I
šr lmi-a Saaklal) »?»■«*• Orkai dtdal) Sr. 3 Į
nauja kaialutrą. VS'įkris u. ka>( Mane |.r»kėa)raj
p rnv s rą*»«. o Isinoa ptąaanės kalpkitur. V tai- I
taktmn* k*>lt.nėlu graliai Į «Haa kraMa* Su* a- '
■ylą Valatlją Kanada* U šaebjn* Mas<>adrraa* I

Jek 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 nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
*;
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
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.

Nauji
Žaislai
Atvežti Is Lietuvos.

Juozas Ramanauskas.

Vienatini Lietuviška Sankrova

PLAUČIAI.

Moteriškas ligas.

Išęydsu galutinai

Sergantieji* du»uliu, bronchitu
arba -diiova MgydomK galutinai

Patinimu* gimdo*, akaudėjlmna
pe/ią, haltligf pagal mano meto
de* autaltytn* vali tu* i«g.<dau paaekmluglanilaL

Prlvatiškas vyrų

Kraujo uinuodyjimus
ir ode* Ilga*, paveltdan: išbėrL
mui. tkauduliua, plauką nualinki-

viaado* ir dalinusio) paalaplyj.

Visokios patar
mės dovanai!

SpscialisUs smĮsrą Ir vyrą ligą.

Kalbu lietuviškai

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street,

CHICAGO, ILL

5GJfl00KNYCEL|tJDYKAi'
1K
PACTĄ
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

A. J. Zimontas (lietuvys)

Flirtas, taislas Ir loėlmss, suau
gusiems pavest*s.
Yra skrynutė su
55 kortelėmis 3x4 colių, su y vairia 1b
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.
Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmis,
varduodami vienas, kitam kortelę ir
klausdami, kuris numeris Jo atsaky
mo?
prie DaBjaus ir prie Flirtoi
yra paaiškinimas kaip šaistl.
Flir
tos prekė ............................................ 11.25

Phiiadsiphis, Pa.

■»*

Millinocket, Me.
Pittaburg, Pa.
Jurgis Tumosa *
Box 621 Jonas A. Ignotas 46 So. 2211d St.
Mlnersvills, Pa.

Chicago

Siame šaisie kiekvienas dalyvsu Oeriausias lietu* Iškas dantų daktaras
ją* turi mėtyti kaulei};
dalyvauti :
gali 2 ir daugiau* ypatų, kiekviena
y pa ta apsirenka sau vieną kupste!) 3252 So. Halsted sU OUzewskio name.
Traukia dantį* be »kau»n»o, ilcvdo Hkorbuta,
(yra
5
yvairių
spalvų)
kurluom
Neuralgija, sudedi nauju* vieton llpuolualą. pri
uidengia tam tikrų numetj kaulei) pildo tek iriu lju*l i* sukau aidabru *u>«lc*n>u.
Si>>ki< n>a dienom* nuo 8 ryte iki 1S,
metus.
Toblyčia sesilenkia ) 4 da \*lana»*:
nuo 1 iki #vak Nedėliotu*: nuo S r. iki d vak.
lis, su skrynute prisiunčiame ) na- ,
mus per paltų.
Prekė ............ 81.50

Chicago, III
1028 8°-

4552 S. Ashland Avė.,

Petras M. Kaltis
22x24 colių su nupieštais keiists ir
111 Wabfn*ia Are. ,
Cbicagn, III.
74*le LM-tuvilko* Bainyf*<>*).
tinkantis
išreiškimais
su
num.
pradedant nuo 1 iki 121.

A. OLSZEWSK1

,<nou>»

Red Cross Pharm&cy

Ir a<rntura hteraturv* sal ‘ Kenti SMte" ChicM«oj.
Čios galima fa utį mok* I lik ą. avletitką ir dvaat*ką knygą. HSanėlą. IkapBertą. abrodlią. vlao- 1
kią laiknOėią. A m* riko* Ir Europos ir popiarą '
Gaunami "Lietuvos** Redakcijoj.
gromatoąit. T»lpgi uilalkau vtooklo teroro: juo-1
Dangus, šeimyniška* šalsiąs, pa dylo, pnlkehą, plunksną,drukųojamą matinukitb
rūpintas doram Ir patogiam pasi britvą, atervmkopą ir daugvlio kitą daiktą. Nv- 1
linksminimui. *
Yra
tai
toblyčia u* tai rėkite atallaSkytl, o busite utranSdlntL

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

MonteUo, Mass.
'
B. P. Miškinis, 775 Montello st. M’

Dr. Kazimieras Butkeviczia

K.VIIkevick. 112 Grsed Strvet Breeklyn, H.Y.

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.

521 Lombard St.
1834 N. Castle st.

Gyduolės visada tampa pritaškytos kiekvienam sergančiam speriališkai — atėjus asablėkai ar laišku ateitasGyduolės išsianėiames, po visą Ameriką Ir kitas dalis pasaalės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisnot:

KožnaJiga išgydoma

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

J. Lilis,
L. Gaw1is,

k u*.

Ilgai sirgtas inkstų
vidurių liga, skaudė
jlmo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau
učiu nesveikumųkosejimu su skrep
lį* vi m u.
Išgyditas dėkingas
ir prisiuntė paveik
sle.
Juozas Nikelis
251 Cypres avė.
Johnstown Pa.

Ilfvdao kiekvieną aergang Vanoocrle, Stnktura, uiaikrėtuaiu* kraujo uinuodyjlmu.

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.

J. Diemedis,
521 Columbla Ar.
Wm J. Mo.-Ji,
8. E. cor. Sharp and C a m d e n Str.

Agnieška Daškene
New Kockford,
N. Dėkota.

Mylima* Dr. SPECIALISTAS.
Dėkinga* esu ui vaistus, ku
rie mane išgydo nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunyste* gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikš! vi-H >uvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at
likimuose apturėt lykrą isgydims
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiom be pasukimo daktarams
pinigų be naudot nemeiytų. Da
bar as esu sveikas ir drūtas ant
visų dalių kūno - jus vardą visiem
Įgarsinsiu laikydamas pagudunę.
S. A. Kardults
719 O’Fsllon st.
St lx>uis, Mo,

lM.«iapUa-

Real Estate.

Bsltlrnore, Md.
Jonas Želris.
711 W. Lombard St

Išgydyta nuo uisendintos
ligos
skausmingos
mė
nesinės,
baltųjų,
ir dieglių,
vidu
riuose ir strėndsę ki
ti daktarai neįstenge išgydyt.

3255 So. Hslstod St., Chicago, III.

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų, čia galima
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkorčių 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.
/
,

“LIETUVOS” AGENTAI.

Kad apsiima, tai ir’išgydei VYRUS ir MOTERIS, senes ir jaunes nuo visokių ligų.
k Ali TAS 1\S111 i TAS pasekmingai visokias Ilges, poprastes, uŽM*nd|tas ir paslėptas uisikrečiamAs išgydo;
Ui liudiję pačių gydynlų laiškai, palei da leidimą iš daugelio talpiname nors keletą.
’
......
f

OFĮSAS—Ims ges II Ir U. Ihfofed pt

Šifkortčs.

3252 So. Halsted St.,

darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagalbu atsišaukus arabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumuK, per laiškj.

Scrsnton, p«.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Ava.

INauji Va«4tlBzki

PAVEIKSLAI.

.................................... ka'V °U°

nu v
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F. P. Bradchulis
ATT0RNEY * COUNSELOR *t LAW
Chamber oi Commerco Blėg.. Room 70p
S. E. Coraer Ls Saite and PathiMten Street*

CHICAGO, ILL.
Lietuvys advokatas, baigęs niokslf
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimina1 iškas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112 8. Halsted St., arti 31 mos gatvės
Teleahene Yard* M4S

„JONAI. KO VERKI T**
N’ekiautK inau^a to, mano gal
va pdua visokių geru ir blogu
roitliu. „Na ir kur dabartini”
Einu pa* J. Kovarska pa*kan
tį yt vi*u* varvu*. .JCovarvka*
dar gana toli nuo Čia. einam Jo
nai Į litą karCiatua." No, ai)
kita* karkiama* nenoru eiti, ne*
gerai šinau. kad tokiu gėrynių
kaip pa* KovarSka n ckur nera*i. ..Kok* Kovamko šaitano
adreca*:" Nagi, Itai jo korCiukė:

RODĄ DYKAI.

UrtdUkos valandos nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 13.

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

La. 8

CHICAGO, ILL., U. S. A,

D,»M9i,i^S.0BW±.alss'Dr.MŽn.LMczanaS
Tarpe Paulina Ir IVotd catrlą
Oflto valandos: nuo R:30 iki 10:30 ryto; ano 9
iki 3:30 po pietą; nuo 7 Iki 8:30 rak. Nedėtiem*
nuo6:^0 Iki 11 tiktai. Telefonas Ganai 147ė.

3202 S. Halsted St. Chicago. III.
t Kampas S2-roa gatvta.)
Gido visokias ligas: vyrų, moterų ir ^ikų, kpeciališkatjfi auidavj-s yra slepia
moms ir odos ligoms.

Dabar tik IšOJo 14 po spaudos labai
gnutųs tautiški psvatkalal (abrozdai).
-Bcj
*r.
Brooklyn, N. Y.
1. Didis Lietui oš Kunigaikštis Vy
N. Gendrolius,
224 Athens st.
E. Froomea,
73 Grand 8L F. Baubonis,
136 So. Ixxnist St.
tautas.
Atsakanti Akušerka
Bhenandoah. Pa.
A. Diržulaitis,
97 Grand St.
•
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keia
Mokina: stenografijos, spaudi namus maNew Brltaln, Conn.
Andrius Mačis, 138 S. Main St tutls.
Telephonae Ysrds 1168
8Uu. Rinkevičius,
73 Grand St
Duodu viaoklu rodį ir geriau*!* .lagcllta mote* Šinėlės spaudinimo^kuygų vedimo, arit
M. J. Cbeponis,
21 Pleasant St
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al
rt._» ją ligoae. Paa»kmingni atlieka darlią prie metikos, sk ai tymo/ rašymo, apeiinimo,
Cleveland, Ohio.
Turner Fa Ils, Mass.
Jos. J. Kovarskas
fltudy n»o irdxi.uri ut*ukau£ūd po gimdymu. OA- istorijos, geografijos ir tt.
girdas.
217 Ferry St.
sus
ir gyvenini.** O!sgew*kE» neHte SS5S S l<!>t*d*t
Povilas Sukis
3707 E. 63rd St. And. Jasinskas,
1161 So. kVeetern Ava., Chicajo, III.
Specilallikos instrukciles angliškos kalbės
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis GeK.
P.
šimkonis,
'
Box
617
New Havcn* Conn.
tiem*, kurie nrndoda mok.Mis Ja kalba
Kampas 2S-to* gatves. Telepbona* Canal 2336
demlnas.
L
. N. J. •
ir kurie nori joje ’SsilavintL
Watsrbury, Conn.
Paveikslų mlera 22X28 colių.
Wm. Bočkur
311 First St
New York, N. Y.
Mes išlaviname vyrus ir moteris įgvti
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter 8t
Prekė 35c. kožna*.
g^ras vietas. Kliasos atdaros dienomis
A. Lesniewskis, 347 Rodney St.
73
Dea?born
Street.
j
Stt*!lprln!tnji
Ir
uilalkymui
t
'
-ūkų.
E. 6t Louis, III.
ir vakarais.
We*tvllle, III.
Tiik»tan<-lai plikų rniomų u-.-hv.. puiNusipirk po vienų šių paveiksiu, o
Baukieriai.
Atsišauk ar ralyk klausdamas p'.at^
Newark* N. J.
kili* plaukus sulaiko alink i į> aukų
Juoz. Rainis, 452 Collinsville, Av.
V. 8. Kreivėnas.
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
JJj* skolljame Pin’gus ant turtanybtu ir Jo* j wių informacijų. Kataliogaa dykai.
raMMjį galvo* labai trumpame laike. Vietoje
a
V. Ambrazevičia,
178 Ferry gj,
•enų atauga nauji, graiu* blankai. Viaokis in> , tu rangia*! turtenybj pirkti, mp tu diutugsma
. ...........................
...w., Ir W. I. Tinus,
Juožas šlikas,
Prislųsdamas pinigus adresuok:
W.
H. Hsrmon

ML Carmsl, Pa.
Jonas Banis.

80. Boston, Masa.

Mare Laukiene

3252 S. Htlited St.

Chicago, UI.

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E

Naujas Išradimas Kozminsky & Yondorf,

G'lberton, Pa.

9. Ambrazevičius.

Box 4.

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

Worcestsr, Mass.
Intsnos Bernotaa,
12 Harlem M.

A. OLSZEWSKI
32638. HalatedHt., Chicago, U

formacija dykai. Arteinėma ilnlotn* nikis ra- i prigelbėtimc, packolindami tau dalį pirkinis pT
lyti įdedant krato* kenkle IĮ.
| nlgą. Greita* veikim**. Lengvos iilygte. Ag**
PROF. J
.TN M.WYMI. tai apmokami doauiaL
■MOVAY i M IT1 ST.

................

’ .

” ”

l-ri"-7p?at

Shillor Bldg., 109 Rsndolph StreeL
CHICAGO, ILL.

