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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.
Apart žmonis * pasiekiančių ne
laimių iš valdžios pusės, Maskoliją persekioja dar gamtiškos ne
laimės: rodosi net gamta perse
kioja • Maskoliją užtai, kad jos
gyventojai kenčia tokią netikusią
caro valdžią, kokiai lygios jau ci
vilizuotuose kraštuose niekur dau
giau nėra; net pusiau civilizuoti
kraštai įveda pas savę geresnę
tvarką, bet Maskolijoj caras sten
giasi visokiais budais sugrąžinti
senąją tvarką, nors jos netikumą
net tamsus kaimiečiai jau gerai
supranta. Net gamta, siųzdama
visokias nelaimes ant Maskolijos
žmonių, stengiasi mat į miegą
įpuolusius žmonis prikelti ir pri
versti juos kovoti su svarbiausia
visų nelaimių priežasčia — neaprubežiuota caro ir biurokratijos
sauvalia. Bet ar prikels? Be iš
vertimo dabartinės tvarkos Masko
lijos žmonės geresnės ateities ne
gali sulaukti.
Viena iš gamtos atsiųstų nelai
mių kankinančių Maskolijos gy
ventojus — yra neužderėjimas
laukuose ant didelių plotų rytinės
Maskolijos^ kita gi nelaimė — yra
besiplatinanti Maskolijoj cholera.
Nė vienai, nė kitai nelaimei caro
valdžia ne moka, kaip reikiant už
akių užbėgti, ne moka nuo jų žmo
nes apsaugoti. Neužderėjimai ir
badas kas metai pasiekia didelius
Maskolijos plotus, o vienok biuro
kratiškoji valdžia iki šiol neįsten
gė žmones, pakeldama žemdirby
stę, apsaugoti nuo tos nelaimės,
priešingai, augštas užimanti vietas
urėdninkai tik laukia bado metų,
ries tas jiems suteikia progą prisi.»mšti kišenius pinigais paskirtais
uaduolių maitinimui.
j Nors kartais teismai ir nubau
džia per daug begėdiškai pasiel
gusius su viešais pinigais urėdnin
kus, bet caras tokiems net per tan
kiai atleidžia prasižengimus ir tai
labiausiai tokiems, kurie atsižymė
jo žmonių pančiojimu. Ne perseniai antai pagarsėjęs padėjėjas
vidaus ministerio Gurko, sūnūs bu
vusiojo Lenkijos jeneral-gubernatoriaus, pašlavė milijonus rublių
paskirtų bad uolių
maitininmui.
Senatas jį pasmerkė išvijimu nuo
vietos, bet dabar laikraščiai rašo,
jog Gurko ne tik caro likosi nuo
senato uždėtos bausmės paliuosuotas, bet jam nori vėl pavesti augštą ir įtekmingą urėdą. Taigi iš
puola, jog caras apgina blogai,
nedorai besielgiančius urėdninkus
ir tokiu budu demoralizuoja, doriš
kai puldo visus urėdninkus, o per
juos, žinoma, ir visus ukėsus.

carui atseis žmonėms duoti tą,
kas jiems yra reikalingu. Gučkov
ir Uvarov nurodo ant to, kad dabar caras su savo šeimyna, vėl'
rengiasi keliauti ant jūrių ir tai
ilgesniam laikui pasivažinėti, Savo vietoj jis nori valdžią sudėti į
rankas didžiausio reakcijonieriaus,
kunigaikščio Nikolajaus Nikolajevičo, kuriam netrūksta drąsos, bet
užtai jam trūksta doros supratimo. Caras j*, jo rankas nori su
dėti mekeno neaprubežiuotą valdžią, taigi padaryti jį diktatorių,
kuris, niekeno nesiklausęs, su ka
riumenės pagelba bandytų viską
panaikinti, kąr caras, žmonių priverstas, iŠ baimės jiems davė, Bet
tokią diktatūrą nori gauti ir Stolypin. Dabar eina varžytinės terp
kunigaikščio Nikalojaus ir Stolypino. Jeigyit. paskutinis paims vir
šų .tai visgi jis paliks bent tokią
netikusią durną, kokia dabar yra;
jeigu gi caras valdžią sudės į ran
kas kunigaigščio Nikolajaus, iš se
nųjų laisvių neliks nieko, viskas
sugrįž į senas neaprubežiuctos biu
rokratų sauvalios laikus.

PRANCŪZIJA.
Vokietija ir Prancūzija sutraukė (liktai kariumenės ant rubežiaus
ir atliko manevrus, kurie buvo per
statymu tikro karo terp Prancūzi
jos ir Vokietijos. Po manevrų
vokiškos kariumenės, kuriuose da
lyvavo Vokietijos ciecorius, jis no
rėjo automobiliu pervažiuoti per
Prancūzijos rubežių, kad galima
būt nuo augšto kalno apžiūrėti ap
linkines. Prancūzai, išgirdę apie
ciecoriaus norus, paskyrė jo ap
saugojimui žandarus ir slaptus
agentus ir noriai sutiko jį įsileisti,
bet jis visgi,'inatyt, j>abugo pa
sekmių peržengimo prancūziško
rubežiaus. Mat liuo 1867 m. kai
po svečias nieks iš Vokietijos val
donų ne atsilankė Prancūzijoj,
1870 m. jie buvo Prancūzijoj kai
po jos priešai, Ciecorius už prilankumą padėkavojo raštu Pran
cūzijos valdžioms, bet ne dryso jos
rubežių peržengti.
Ant Vokietijos reikalavimo, kad
didesės Europos tautos Morokko
sultanu pripažintų Mulai Hafigą
be jokių pasargų, atsakė jau Išpanija ir Prancūzija. /\bidvi šitos
viešpatystės reikalauja, kad Mulai
Hafig pirma pripažintų visus nu
tarimus Algeciras konferencijos.
Nė Prancūzija, nė Ispanija pirm
pripažinimo Mulai Hafigo nerei
kalauja užmokėjimo užėmimo Casablanca lėšų, kurios siekia 20 milijotfŲ doliarių, bet tą klausymą iš
rišti Prancūzija palieka vėlesniam
laikui, kada Mulai Hafig užims
sostą. Jis dabar jau Prancūzi
jos konsuliui Tangere atsiuntė laiš
Antra Maskoliją pasiekusi ne ką, kuriuomi praneša, jog terptaulaimė, cholera, platinasi vis labiau tiškiems prietikiems priima nutari
ir labiau, o sudemoralizuoti urėd mus Algeciras konferencijos.
ninkai ir jai nemoka, kaip reikia
Sūlyg atėjusių paskutinių iš vi
«kclio užbėgti. Ir daug pinigii pa durinės Afrikos žinių, Prancūzijos
skirtų kovai su cholera, be abejo valdyboj Kongo prieš baltparvius
nės, žūva urėdninkų kišeniuose. pasikėlė čiabuviai negrai. Viena
Kadangi ir šitame atsitikime yra me apskrity j jie laiko apstoję į
proga pasinaudoti iš gamtos at vįęną vietą suvytus europiečius.
siųstos nelaimės, tai caro tarnai, Jų išliuosavimui išsiuntė prancū
matyt, nesistengia epidemijai ke ziškos kariumenės dalį, kuri savo
lią užstoti. Cholera apsireiškė pir kelionėj turėjo nemažai susirėmi
miausiai rytinėse Maskolijos gu mų su sukilėliais, kuriuose iš abie
bernijose, o iš jų išsiplatino į visas jų pusių krito ne mažai žmonių.
puses. Pasiekė jį jau Kijevą ir
Nors prietikiai terp Vokietijos,
net Maskolijos sostapilį Peterbur ir Prancūzijos dar vis negeriausi,
gą. Kadangi aiškiai matoma, kad :ors laikraščiuose dar vis traukiavaldžia ne įstengia ją sustabdyti, :i smarki popierinė kova už Mo
tai baimė apėmė visus kaimyniškuf rokko, bet visgi jie eina geryn.
kraštus. Prusai ir Austrija uždė Matyt jau noras užmegsti drau
jo jau kvarantėną ant ateinančių giškus, kaimyniškus ryšius. Daiš Maskolijos keleivių. Parube >ar antai Pensų apšvietimo minižiuose parengė specijališkas apsir- steris D-ras Holle įsišaukė į
gusiems stacijas. Mat kaimyną Prancūzijos ir Anglijos mokyklų
neužsitiki ?4askolijai ir griebias .tžveizdas, užmanydamas įvesti pa
saviškų priemonių atsigynimui nuc stovų apsimainymą mokytojoms
choleros.
nergaičių mokyklose.
Apie tai
Du Svarbiausiejie vadovai rėmu labar prasidėjo tarybos terpPrancusios randą partijos spalininkų, at zijos ir Vokietijos. \ Prancūzija
stovai trečiosios durnos — Gučkov siųstų savo mergaičių mokyklų
ir Uvarov laiko dabartie '• 3 prie taikytojas kas metai į Vokietijos
tikins Maskolijoj labai pavojin mokyklas mokyti, Vokietija gi sių
gaiš. 'Uvarov nežiūri carą, jog stų savo mokytojas į Prancūzijos
jis rengiasi panaikinti visas žmo mokyklas. Tas būdas butų nau
nėms pripažintas laisves. Ar tas dingas abiem kraštam, kadangi
mat
ir
augščiausiai
jam pasiseks, tas, žinoma, paeis nėra
nuo Maskolijos žmonių: jeigu jie civilizacijoj pakilusio krašto, ku
miegos ir toliau, tai biurokratams ris nuo kitos tautos neturėtų ko
Toks apsimainymas
pasiseks, su caro pritarimu atšauk pasimokyti.
mokytojų
geriausiai
gali suartinti
ti visas tas laisves, kokias^ žmonių
tautas,
prašalinti
nesikentimus
; ga
sukilimo laike, baimės apimti,
ili
palengvinti
suradimą
geriausio,
jiems pripažino; jeigu gi žmones,
supratę cavo mierHs, vėl sukils, mokinimo ir lavinimo metodų.

PERSIJA.
Riaušės Persijoj nesiliauja. Ša
chas neįstengia ant revoliucijos
viršų paimti, o visgi nenori prieš
žmonių norus nusilenkti. Dėl trum
paregystės ir užsispyrimo jis gali
jau jeigu ne sosto netekti,tai bent*
kokio Persijos žemės šmoto. Ypač
aplinkinėse Tabris jam nesiseka.
Pabaigoj pereitos sanvaitės Tab
ris aplinkinėse buvo kruvini mū
šiai terp revoliucijonierių ir prieš
juos išsiųsto šacho kariumenės
vadovo Izzatul Khan. Šacho kariumenė likosi su visu sumušta.
Likosi teipgi sumuštas sukilusių
kalniečių kitas šacho vadovas —
Ain-Ed Dovleh, kadangi jį nega
lėjo paremti Matu raiteliai, ku
riuos teipgi sumušė sukilę, revoliucijomerių besilaikanti gyvento
jai
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Iš KAUNO. ~

IŠ JONIŠKIO,
Šiaulių pav.
Joniškio miestelyje, jojant iš jomarko iš Mintaujos dviem ūkinin
kams Melnių kaimo, Kilčiauskui
ir Duobėdžiui, užpuolė du sargybi
niu juos kratyti. Pas M. Kilčiauską rado revolverį, bet jis turėjo gu
bernatoriaus leidimą. Iš Kilčiausko
sargybiniai bekratydami atėmė arti
dviejų šimtų rublių ir užsigynė.
Jis sargybinius padavė į teismą,
buvo tardymas, bet kad sargybi
nius nubaustų — labai abejoju, nes
jie jau seniai taip daro.
Rugpiučio 15 d. caras pratęsė
Vladas Gaidimonas.
padidintosios apsaugos stovį Kau
(Iš “L.U.”)
no gub. dar vieniems metams —
ligi rugpiučio 25 d. 1^09 m.
IŠ UPINOS,
Kauno vyskupijos į valdytojas,
Raseinių pev.
vyskupas Girtautas, per šv. Kazi
Naktį iš liepos, u į 12 dieną už
miero draugijos susiriiftirną pakė sidegė miestelis. Ugnis išėjo iš
lė klausimą, kaip gerai Įiečios gies vienos
negyvenamos
bakūžės
mės. Vyskupui patariant, buvo iš (grįčiukės), kur gėrę keli gir
rinkta komisija iš kuhigo AL Dam- tuokliai. Sudegė apie 29 triobos,
brauskio, “Draugijos” redakto daugiausia žydų. Mat ką daro deg
riaus, kun. Laukaičio, “Vadovo” tinė! Nors Upinos klebonas pla
redaktoriaus, ir kun. Al. Petrulio, tina blaivybę su prievarta, bet pa
Nalibokų klebono (Vilniaus vys sisekimo didelio neturi, Meskit,
kupijos). Jiems pirmučiausia pa upiniečiai, degtinę gėrę!
vesta išdirbti tekstas, kurs tiktų
lietuvių kalbos įstatymams. Pri
reikus komisija gali pasikviesti paIš JURBARKO,
gelbon dar kitus lietuvių kalbos
Raseinių pav.
žinovus. Tą darbą atlikus, komisi
Dega kunigaikščio Vasilčikovo
ja ketina užsiimti išleidimu pote miškai, Išdegę jau apie du valarių knygelės ir lietuviškos maldų ku.
knygos.
(Is ‘V.’)
Kauno valstiečių bankas perkąs
du dvaru: Beržonų, Luokės parap.,
606 dešimtines, ir Degučius, Obe
lių parap., 249 deš. Lapkričio mė
nesį tas pats bankas licituos 28
valstiečius, kurie pirkosi žemę ban
kui padedant: 9 Kauno pav., 1
Ukmergės, 1 Ežerėlių pav., 6
Šiaulių pav., ir 10 Raseinių pav.
Valstiečių bankas Kauno gub.
skirstąs du dvaru: Ukmergės pav.,
Karalinavą, 2700 dešimtinių, ir Ra
seinių pav. Ganypravą 289 de;.

IS VILNIAUS.
Neseniai Vilniaus miesto valdy
ba gavusi iš policijos surašą, kiek
dabar esą gyventojų Vilniuje. Mat,
norima įtaisyti kanalizacija, van
dens trauktuvai, elektros tramva
jai. Taigi reikią žinoti, kiek busią
reikalinga kasdien pritraukti van
dens, kiek galėsią pelnyti tramva
jai, ir tt. Esą jau prirengti projek
tai. Netrukus miesto valdyba užsiimsianti busimais išleidimais tiems
Maskvos pirklys A nat. Cudo
Iš SVĖDASŲ,
sumanymams įvykinti. . Miestui
kreipėsi
į Kauno gubernatorių pra
Ukmergės pav.
reikią pasiskolinti ligi aštuonių mi
šydamas,
kad
butų
jam
leista
įtai

miške
liepos 28 d. buvo
Alotų
lijonų rublių.
syti važinėjimas automobiliuose vilkų medžioklė. Čia yra dar di
tarp Ukmergės miestu ir Jonavos delės valdžios girios, kuriose mai
Įžengiamojon pirmosios gimnazi stoties (Liepojaus — Romuų gelž- šosi nemažai vilkų, ir kurie savo
narsiais užpuolimais ant gyvulių
jos kliason priimta 35 mokiniai; kelio.
nemažai įkirėjo aplinkiniams gy
kandidatais lieka 24 mokiniai. Jie
Laikraščiai praneša sekantį at ventojams. Tie neprašyti svečiai
bus priimti, jei atsiras liuosų vie
sitikimą Telšių apiehnkėj: ūkinin neseniai atsilankė į tvartą naktį
tų.
Antrosios gimnazijos įžengiamo kas A. Zaveckas iš Išteisės liepos išpiovę vieno ūkininko avis ir pra
jon kliason priimta 36 mokiniai; io dieną žemiečių viršininkui ap dėjo jau net lysti ir dienomis į
dėl nebuvimo vietų pasilieka 30 vai skundęs io žmonių, tarp kitų ir bandas ir vogti nuo piemenų ėriu
savo dukterį, kad jie esą žavėtojai kus. o miške vieno triobelninko pa
kų kandidatais.
įžengiamojon kliason realinės ir pusantrų metų kaip jį varginą: skutinę karvutę papiovė. Taigi
mokyklos priimta 13 mokinių, kan savo žavėjimais jie norėję nunuo tiems nelabiemsiems pabaidyti š.
didatais palikta 20; pinnojon klia dyti jį patį ir jo žmoną, daužydavę m. liepos 28 d. buvo įrengta me
son priimta 13, kandidatais palik-1langus, nu <liję arklius ir galvijus, džioklė. Susirinko nemažai iš ap
ir tt. Dėl tų žavėjimų A .Zaves- linkinių dvarų su šaudyklėmis
ta 15.
kas išleidęs visus 2 tūkstančiu miškų valdininkų, tvarkdarių policistų ir suvarytų žmonelių sukauti
Vilniaus, Kauno ir Gardino gu rublių, kuriuos buvęs iš Amerikos
net iš -trijų valsčių. Kunigaikštis
atsinešęs,
ir
dabar
visai
nusigyve

bernijose javai užderėję vidutiniš
nęs.
Žemiečių
viršininkas
14 jo Radzivillas (Taujienų) vadovavo
kai. Šieno pripiauta esą mažiau,
medžiokle. Aptiesus nemažą plo
skundą
atmetęs.
negu pernai, kokiu trečdaliu. Mie
tą miško tinklu su raudonomis vė
(Iš “V. 2.’9
žiai ir avižos — apigeriai. Bulvės
liavomis (mat ir vilkų raudono
taip pat nė šio nė to užderėjusios.
bijoma), sustačius medžiotojus ir
IŠ
PUMPĖNŲ.
Tik Vilniaus gubernijoje vietose,
šukautojus paleido 14 šunų, kurie
Panevėžio pav.
kur kalniau, nebuvimas lietaus pa
ir pradėjo vaikyti — lakstyti po
Adomavos
sodžiuj
turėdamas
kenkęs vasarojui. Žirniai slėniuose
mišką. Nušovė 5 jaunus vilkus.
pyktį
dėl
daugybės
bylų
su
Ado

gražus užaugę, kalvose — viduti
Seni nepakliuvo; mat gudresni.
mavos
dvariuko
savininkų
Karaniškai.
x
O. J. M.
levičiu, padavė vyresnybei skun
Vairių visur pakaktinai užaugę. dą, kad Karalevičaius sūnūs M.
Agrastai dėlto apiblogi esą. Bet esąs didis revoliucijomerius, kad
už tai vyšnių, aviečių, žemuogių, 1905 metais buvęs pirmasai val
IS JONIŠKIO,
slyvų apsčiai užderėję.
Zarasų pavieto.
stiečių sukilimo vadas ir kad tu
Antstolis (pristavas) Smidtas
rįs
daug
uždraustų
raštų,
ginklų
Kai kuriose vietose Vilniaus gu
prieš keletą mėnesių buvo su
bernijoje buvę ežėmis pasodinta ir tt. Po įskundimu pasirašė ku
nigas X. broliai Jonas ir Juozas ėmęs keletą Oniškio žydų, apsisvirugių. I^abai nusisekęs derlius.
linusių kasžin kokia įtariama de
S., Mykolas, Ant. ir A. C.
Į Varėną grįsta iš Amerikos la
Todėl liepos 15 d. policija pas gančia medžiaga. Sustatė protoko
bai daug pasiturinčių žmonių, ku Kar. darė kratą: paėmė vieną šau lą ir taisėsi vesti į tardytoją. Žy
rie nemoka savo pinigais versties. tuvą, kelis numerius leistųjų laik dai ėmė teisinties, jog tai atsitikę
Visi juos apgauna ant sienos, pa raščių ir kelias nekaltas knygutes. jiems šabe berūkant: iš baimės se
vagia bagažą; sugrįžusius gi po Beta, paimta laiškai ir nemaža nių talmudistų, jie paslėpę savo
kelis sykius tiesia už išėjimą be rankraščių, kurių dalis jau tilpusi papirosus kišenėse, užsidegę ir
apsvilę. Antstolis įtikėjo ir pa
pasparto. Amerikiečiai nesiklausia laikraščiuose, daiis da ne. ,
leido. Paleisti žydeliai tuoj išspru
advokatų ir dažnai bercikalo prisi
M. Karalevičius nesuimtas.
ko Amerikon. Sprauninkas įtarė
ima bausmę.
Adatėlė.
juos bombas dirbus. Anot jo, ant
(Iš “UU.”)
Rugpiučio 23-nuo Vilniaus sto
stolis turėjęs tuos žydus nuvesti j
ties išvažiavo Ryman lietuviai-kegydytoją, idant apžiūrėtų ir ištirtų,
IŠ BIRŽŲ,
liauninkai (3 vagonai), kuriuos
kodėl buvo apsvilę veidai, ir tada
Panevėžio pav.veža 20 kunigų.
Rugpiučio 17. d. atėjo iš Vil- tik paleisti. Kadangi to nepadarė,
Vėl parduodama Verkių dvaras, niaus ant vardo kun. Jakubėno te turi atsėdėti kalėjime 7 paras.
(Iš “V. Ž.”J
> viorstai nuo Vilniaus, 2000 de legramas su svarbia musų šaliai
žinia:
Biržuose.jau
nuo
1
d.
rug

šimtinių (850 deš miško).
IŠ DIMAICIŲ.
sėjo mėn. atsidengs miesto moky
Dimaičių dvare, Jono Narkevi
kla su naujųjų kalbų išguldymu.
Viename Lenskio dvare, šven- Daug naudos ji atneš musų apy čiaus, netoli Telšių rasta nedegin
čonų pav., Vilniaus gub., nuo kitų gardai, nes biržėnams nebereiks tųjų kūnų kapinės, kuriose su
metų rudens ketinama įtaisyti ūkio vaikus už 6 mylių, kaip iki šioliai kaulais iškasama ir iš bronzos pa
mokykla. Jos įkūrimu rūpinasi buvo,, į Kauskės mokyklą vežti. darytų daiktų, — labai ypatingų
daugiausia dvarai. Tat busiant vi Didelis .tame nuopelnas kun. Ja kaklaraiščių ir sagų, - kokių ligšiol
sų greičiausiai vidurinė ūkio mo- kubėno, kurs buvo šio ^umąnymo dar niekur nebuvę rasta Lietu*
kykla.
. -iniciatorių, jam turinie tarti užtat voje.
(Iš ‘V/)
“ačiū”, nes daug i triūso padėjo,
(Iš “V.2-")
kol pasisekė Biržuose kokią norint
IŠ DUBINGIŲ,
Iš TELŠIŲ,
didesnę mokyklą įkurti.
Vilniaus pav.
Liepos 31 d. vieno Telšių gy ven
• Prieg tam biržėtiaį tikis, grei
Dubingių parapijoje viename so tame laike mokykla į gimnaziją tojo sūnūs, 6-tos kliasos gimnazi
džiuje apie 40 žmonių susirgę ne pavirsiant,... Bet iki šioliai gera stas, su savo dviem draugais pasi
matytu vidurių paleidimu (dizen bus ir ši, daug už gimnaziją^pi- ėmė viešbutyje numerį. Po geros
terija) ; apie 10 jau esą nuo tos gesnė ir neturtėliams labiaus pri-«. valandos tuodu jo draugu išbėgusiu
iš numerio pranešusiu jo tėvams,
ligos mirusių. Liga einanti ir į einama.
Jan Cis. I kad sūnūs nusišovęs. Ką beregint,
kitus Dubingių parapijom sodžius.
|tubėgę giminės ir pazjstamiejie ir

‘V.l

radę gimnazistą sėdinti ant kėdės;
jo akįs buvusios išverstos, ir jisai
nieko nebematęs ; iš smilkinio tekė
lą kraujas; žemėn buvęs numestas
tėvo revolveris. Sako, kad dar iš
gysiąs, tik, tur būt, apaksiąs. Tuojau išvežė jį Peterburgan.
(Iš “V.”)
IŠ KURSO.
Kurlandijos baronai labai bijo,
kad vyresnybė nepanaikintų Kurliandijoje karo stovio. Taigi vi
sokiais budais stengiasi prirodyti,
kad revoliucija Kurliandijoje dar
vis tebetęsiasi ir kaip matai jų dva
rai vėl pradės pleškėti. Kiekvie
ną menkiausį atsitikimą jie persta
ta vyresnybei kaipo baisų revoliuci
jos apsireiškimą. Neseniai vienas
baronas per telefoną pranešė pa
vieto viršininkui, kad apie 30 ar
40 revoliucijonierių norį užpulti
jo dvarą. Tuojaus nulėkė ten 18
stražninkų, bet koks jų buvo nu
sistebėjimas, kuomet pamatė, kad
dvare visi ramiai miega, o apie revoliucijonierius niekas nė girdėti
negirdėjo. Ištyrus viską pasirodė,
kad kas tai paupyj matęs 2 žveju
ramiai sau žuvį bežvejojančius.
Pajieškojus rado ir patį žvėją-girtuoklį ir surado pas jį baisų gin
klą — tuščią degtinės butelį.... '
(Iš “L.U.”)
IŠ BALTIJOS PAJŪRIO.
Per šiuos kelerius metus Balti
jos pajūryje buvo įsteigta daug
naujų draugijų: apšvietimo, litera
tūros, kooperacijų, vartotojų, ir
daug kitų. Įdomu, kad dabar tos
visos draugijos pradeda jungtis,
vienon vieton traukti. Tai daro
ma ne tiktai su švietimo draugi
jomis, bet ir su visomis kitomis —
vartotojų, ūkio. Svarstomas esąs
klausimas, kaip sujungti Mintaujos
ir Rygos latvių kredito įstaigas
ir ūkio draugijas. Rygos latvių
ūkio centro draugija tepradėjo
veikti 1906 metais, dabar gi jon
susispietę jau 59 draugijos. Visų
latvių draugijų, kaip tai iš laik
raščių matyti, esama: ūkio drau!37» kredito įstaigų 126 ir
vartotojų draugijų 32.
Žymią vietą latvių visuomenės
gyvenime paėmusi įsteigta Rygo
je latvių vaidinimo (teatro) drau
gija. Jos įsteigiamajan susirinkiman atvyko 350 žmonių; jų tarpe
buvę latvių pirmeivių laikraščių ir
teatro atstovai ir visokių rusų drau
gijų 80 delegatai. Visi tiki, kad
ta draugija turėsianti gerą ateitį,
jon susispiesią labai daug latvių.
Tepadeda jai Dievas I
Bet štai ko negalima nutylėti:
Baltijos pajūrio vokiečiams vis
tai labai ir labai nepatinka. Visuo
se latvių visuomeniškuose darbuose
baronai nieko daugiau nemato,
kaip tik paslėptą revoliuciją. Ypač
rupi ta paslėptoji revoliucija vo
kiečių laikraščiams “Duena Zeitung” (Dauguvos laikraštis), ‘‘Rigaische Zeitung” (Rygos laikraš
tis) ir atžagareivių latvių laikraš
čiui “Rigas Avvizes’. Todėl tai
prasidėjus kalboms, kad Baltijos
pajūryje busiąs karo metas panai
kintas, visi tie laikraščiai pradėję
nebe savais balsais rėkti, kad tuo
met latviai vėl pradėsią, kaip lais
vės metais, maištą, baronų žudymą,
dvarų deginimą....
Bet jeigu Baltijos pajūrio baro
nai revoliucija vadina ramų švie
timo veikimą, tai tokios revoliuci
jos jie niekuomet nesulauks galo.
(Iš ?V/)
IŠ VIRBALIAUS,
Suvalkų gub.
Netrukus čia ketinama esą įtaisyti pasilinksminimas; surinktiejie
pinigai busią paskirti neturtingiemiems Virbaliaus progimnazijos mo
kintiniams sušelpti. Laukiama tik
esą gubernatoriaus leidžiant.

Rugpiučio 16 d. musų klebonas
susišaukė savęspi ištikimiausius
nesuklydėlius pasitarti apie chu
liganų proklamacijoj siūlomąsias
reformas. Buvo perskaityta ža
lioji prokliamacija ir išreikšta karš
tas noras, kad taip ot “kelios para
pijos susidėję, o pareikalautų Senapilės gimnazijos uždarymo”. Pa
sitarę, sakėsi susirinksią kitą nedėdienį dar geriau apgalvoti, kaip
išganius Lietuvą.
Kybartietis.
,
“V. 2.”),

Iš ŽALVIEDERIŲ,
Naumiesčio pav.
Negana ką visą Marijampolę iš
vertė policija, bej ieškodama “Mo
kinių Draugo” leidėjų, dar pasilei
do šnipinėti po kaimus. Taip, lie
pos 30 d. viršininkas su vienu sar
gybiniu buvo Urvinių kaime pas
VII kliasos mokinį J. Katilių, po
to vakare, 9 val.> Žalvieriškių kai
me pas V kliasos mokinį V. Vil
kaitį. Jų klausinėjo, ar nežino,
kas išleidinėjo minėtąjį laikraštį.
Čionykščiai žmonės mažai susi
pratę, laikraščių neskaito, o jei kas
skaito, tą pravardžiuoja marijavi
tu, “cicilistu” ir bedieviu.
Ant laukų atrodo vidutiniškai.
Gerai užderėjo rugiai ir kviečiai,
vasarojus neperlabai koks, nes ne
buvo lietaus.
Jonas.
(Iš “L. U”.)
PAPRŪSĖS,
Suvalkų gub.
Virbalio, Pajevonio, Naumiesčio
ir šalymose parapijose ūkininkai
jau kaip ir susivalę javus. Su
vežta rugiai, miežiai, avižos, kvie
čiai. Atlikę, su darbais ir jau
beveik apsidirbę. Ten kur lytaus
nebebuvo (Virbalio p.) vasariniai
kiek nukentėjo. Rugiai beveik vi
sur geri. Blogiausia išėjo su ant
rosios eilios dobilais, kuriems ityn
užkenkė sausuma.

I§ RAMANAVO,
Kalvarijos pav.
20 rugpiučio gale Ramanavo
laukų, pas -patį ežerą, tankiame
nendryne užeitas jau pradedąs irti
lavonas geltonplaukės mergaitės 8
—9 metų amžiaus, apvilktas pupe
le iš melsvų naminio audimo tri
nyčių. Davus žinią,
č.ina.
daktaras ir tardytojas, kurie, ap
žiūrinėj ant lavoną, patėmijo sutrenktinąją žaizdą galvoje ir iš
mušta du priešiniu danti. Aišku,
kad tai žmogžudyštė. Asmuo nabašninkės likosi neišaiškintu. Pra
dėtas tardymas.
(Iš “V. Ž”)

IŠ PADOVINIO,
Kalvarijos pav.
VII, (7, VIII) 1908 m. pas
25
M. Kleimoną, Padovinio užeigos
valdytoją atsilankė du vyrukai ir
pareikalavo 25 rublių kokios tai
partijos reikalams. Negavę nieko
atėmė nuo Kleimono patentą ir
neužilgio atsiuntė laišką, kurį išti
sai patalpiname:
“Guodotinas tamista!
Buvom
pas tamistą, atemėm patentą ir
prisakėm iki nedėliai išbaigt viskų
ir daugiau nepardavinėt, o laikyt
teip užkandžius, arba paverst sau
ant gyvenimo.
Jeigu tamista pirksi patentą ir
toliau pardavinėsi, o ir iškabos ne
nukabinsi, tai atėją antru kartu
nubausim 25 rub., o jeigu ir vėliai
da pardavinėsite, tai atėję sudė
ginsim.
Velik tamista gražumu musų
noram pasiduok, nes su prievarta
męs turėsime įvikint? Viso labo.”
Gerai visi žinome,kad nė viena
partija tokiais darbais neužsiima.
Pertai aišku, kad, tai žulikų dar
bas.

IŠ GARLIAVOS,
Suvalkų gub.
Per šv. Oną llgakiemio kaime,
pas p. M. Markauską atėjo nepažį
stami žmonės ir pareikalavo 150
rub. M. teisinosi, neturįs pinigų.
Napažystami liepė jam, kad ir
pasiskolintu, bet duotų jiems 150
rub., kurių atsiimti jie ateisę už
dviejų sanvaičių.
Nedėlioję M.
duktė pamatė rugiuose nepažįsta
mus žmones. Duktė pranešė apie
tai tėvui, o šis, skubiai prisimušęs
šautuvą ir grinčioj ant sienos pa
kabinęs, nubėgo kaimynus pasfc
šaukti. Tik ką išėjusiam M. pas
kaimynus, nepažystami “svečiai”,
atėję pas jo grinčią, iššovė kelis
kartus iš revolverių ir, įėję į grinčią
ir nieko neradę, tik šautuvą pasi
ėmė ir, šaudydami, išėjo. Kaimy
nai, pamatę, kad svečiai tolinasi
nuo Markausko triobų, pradėjo j
šaudyti; nepažįstami ėjo tiesiok |
šaudančių pusę. Šie, pabūgę, pra
sišalino. .■ Nepažystanii ėjo toliau
link kito tikini;:’^
šis

f

iš pradžių šaudė, bet, kaip pamatė,
kad “svečiai” nesibijo ir eina tiesiok prie jo, pradėjo kiek galėda
mas rėkti. Nepažystami ramiai
praėjo pro Masiono triobas ir miš
ke pasislėpė. Paskui atvyko poli
cija, bet nieko nerado. Policija
žinojo, kad M. be bilieto laiko
šautuvą, bet tuo tarpu jo nej ieš
kojo, nes ,sako, kam mums ati
minėti ginklai — yra ir be musų
kam tas padaryti.
Kaip girdėti čia buvo tik kerš
tas už svetimo turto pasisavinimą.
Baigdamas rašyti-šį laišką, sužino
jau, kad Markauskas gavo anonymišką (be parašo) laišką, kuria
me aiškiai nurodyta, už kokio tur
to pasisavinimą reikalaujama 150
rub.; už 8 dienų žada ateiti atsi
imti pinigų, jeigu M. neatiduotų,
įsako pasidirbti sau grabą.
Markauskas šiame dalyke krei
pėsi į policijos viršininką.
Nepseudoukininkas.

Tam laikraštyje draugija turi vie
šai skelbti visus svarbesnius iš lie
tuvių gyvenimo atsitikimus, kaip
antai: draugijų nutarimus, prane
šimus, apyskaitas, žinias apie mo
kyklas, draugijas, jų gyvenimą ir

musų reikalą atjausite. Pas jus,
pagaliaus, doliaris greičiau kišenė
je pasimaišo, negu pas musų so
dietį auksinas. - Taigi, sušelpkite
mus tame reikale, kiek kas išsiga
lės ir panorės; už kiekvieną centą
busime nuoširdžiai dėkingi. Tė
vynė neužmirš tų jųsų aukų!
Su tikra pagarba.
Subačiaus “Šviesos“ Valdyba.
Antrašas aukoms ir raštams sių
sti : Russia, Gouv. Kovno, Počt.
st. Suboč, kunigui Jonui Aleknai.
(E ‘V.’)

Denver, Volo. Beimant hotelyj,
pn.*T723 !5tant st. užgimė gaisras.
Ugnyje pražuvo penkios ypatos, o
20 pavojingai apdegė.
r.
A)
NELAIMES ANT GEL2KEv i
LIU.
ĮĮGeneva, Pa. Netoli nuo čia
iššoko iš rolių Erie gelžkelio trau
kiny^. Prie to 23 y'patos likosi
sužeistos. u Kaip pasirodė, trauki
nys buvo , kokių niekšų, ar gal
kvailių iš rėlių išvarytas; jų dabar
įieško su šunų pagclba. Sužeisti
daugume grekai ir italijonai dar
bininkai. n

nyčią nešasi (reikia ištirti pirma,
o paskui ant tikro rašyti; spėjimai, tankiausiai neteisingi, neturi
nė jokios vertės. Red.).
Darbininkas.

gerai kas pažįsta ir šiek tiek fizi
kos, bet jeigu nepažįsta, tai su ją
supažindina mokykloj. Mokytojas
yra geras tikroj to žodžio prasmėj;
teipgi architektas, inžinierius laiko
vieną lekciją sanvaitėj. Mokina
piešimo, medegų vertės ir jų su
dėjimo.
Pabaigusiam mokykla
pati užtikrina vietą. Ne reikia už
miršti, kad plumberių užsiėmimas
pelningas. St. Louise už 8 vai.
darbo moka po $5.50. Norinti
daugiau apie mokyklą ir išlygas į
ją pastojimo dasižinoti gali kreiptiesi ant antrašo: Jurgis Norvaiša,
1422 N. Mine str., St. Louis, Mo.
Jurgis Norvaiša.

CARO BUDELIAI TROKŠTA
DAR DAUGIAU AUKŲ!

Neužteko kruvinajai Rusijos val
džiai musų . brolių . lavonų, neuž
teko jai dar netekusių maitintojų
nekaltų moterų ir vaikų verksmo,
IS McNAUGHTON, WIS. pagalios, neužteko jai plėšti, žudy
Miško gaisrai apsiautė visą Lie
ti žmonės pačioj Rusijoj, ji už
2) Draugija kreipsis į Didžiosios
tuvišką kolioniją, susidedančią iš
Lietuvos laikraščius, benesutiks
simanė padaryti medžioklę kitur
sekančių familijų:
ant nekaltų žmonių! Štai jos krunors vienas iš jų (“Lietuvos Ūki
Jono Rašinsko, Vinc. Žlabio,
viniejie nagai pasiekė ir tolimos
ninkas”, “Žarija” arba “ Vilniaus
Juozo
Kundroto, Povilo Joyaišo,
Žin.“) suteikti žinias apie draugi Amerikos pakrantes. Ji užsimanė
Jono Burbos, Mateušo Išaro, An
j ieškoti naujų aukų už plataus ban
jos gyvenimą,jos darbus, nutaritano Klimo, Antano Urlaičio, Mi
guojančio Atlantiko. Ten ji užsi
mus ir pranešimus, nors sutrumko Urlaičio, Petro Urlaičio, Vinco
pintam pavidale.
manė padaryti kruvinąją medžio
Abrašinskio ir Jono Banio.
klę. Ir ilgai nereikėjo laukti, kaip
3) Rupinties pritraukti j Ber6 d. rugsėjo Rašinskio farmą
lyną kuodaugiausia mokslus einan
ta medžioklė atnešė jai pageidauja
New York. Ant viršutinio gelž- apsiautė ugnis iš visų pusių ir su
čios jaunuomenės, nes mokslas čia
mus vaisius, — pasisekė gauti į
kelio susimušė ties Myrtle str. du degino jo visas triobas ir narnu I§ HARTSHORNE, IND. TER. 1
geriau pastatytas, negu kitur kur;
savo nagus dar vieną kandidatą
traukiniai. Prie to dvi ypatos li daiktus, drabužius ir žemės dirbi19 rugpiučio šaftoj Nr 1 Ibarės, kartuvėms, tai drg. Paurėną, ku
GIRIŲ GAISRAI.
beto, šėlpti tą jaunuomenę ir pa
Okla. kasyklų atsitiko baisi ne ris 1904-5 metais Priebaltijos kraš
Duluth, Min. Siaučia girių gaiš-' kosi užmuštos ant vietos, o daug mo mašinas.
dėti jai pasiekti savo tikslą.
žmonių tapo sužeistų.
Kaz. Vištartas buvo čion su laimė. Mat buvo čia bačka gazo te kovojo už žmonijos tiesas, už
4) Per kitą susirinkimą rugpiu rai Minnesotoj ir VVisconsine.
savo motere ir 5 mėnesių amžiaus lino, o aplink ją buvo palieta ga tos žmonijos, kuri teip šaltai į jį
čio 15 d. būtinai atidaryti lietuvių Miestas Hithing jau iš visų pusių
dukterc ant vakacijų, apturėjo zoliną. Vežant karus, koks vaikas, žiuri, kuri teip mažai apie jį tesimokyklą suaugusiems sulyg nutar degančių girių apsiaustas, visi gy
nuostolių ant $65.00. Ugnis trau ar kits koks kompanijos tarnas pa rupina, užtai, kad jis jos gerovei
tos programos. Mokytoju busiąs ventojai išėjo stabdyti ugnį, bet
kia tolyn į girias. Padarė nuosto degė gazoliną.
Kadangi ugnies dabar paskirtas kartuvėms....
buvusis Berlyno liaudies mokyklų tas gali pasisekti vien tąąsyk, jeigu
lių ant milijonų doliarių.
negalimą buvo greit užgesinti, tai
mokytojas, dabar fil. mat. studen vėjas atsikreiptų. Žmonės negali
Tebūnie šis atsitikimas liudyto
f Reading, Pa. Reading Iron
Kaz V’ištartas.
iš buvusių oloj,30 darbininkų užtroš ju, kaip męs prijaučiame tiems,
išsigelbėti,
kadangi
iš
visų
pusių
tas
B.
Kuodaitis;
mokytojas
pri

Senapilės pav., Suvalkų gub.
ko. Kas įstengė nuo šafto išbėgti, kurie musų gerovei nesigailėjo
miestą apsiaučia degančios girios. Co. pagarsino, jog karų dirbimo
Rugpiučio ii d. buvo valsčiaus žadėjo algos neimti.
IS
SHEBOYGAN,
WIS.
dirbtuvės
dirbs
po
53
vai.
sanvaitie išliko, bei katrie nubėgo į šaftą, paskutinių spėkų, net ir gyvasties!
5) Apie kiekvieną susirinkimą Girių gaisrai prisiartino jau prie
sueiga. Pirmiausiai buvo pakeltas
tėj
;
iki
šiol
dirbo
tik
45
vai.
Darbai eina vidutiniškai, bet tie visi užtroško. Užtroško: 13
I3 <1- rugsėjo laikė mitingą Chiklausimas apie telefono pravedimą pranešti į lietuvių laikraščius-. §į miesto Atmeek, Wis., gaisrai tie
.
.*
■
i tai i jonų, 2 rusinai, 4 lietuviai, kiti cagoj susitvėrusi “Taryba* iš L.
darbą
turi
atlikti
M.
Pazingis
ar

pribuvusiam
sunku
darbas
gauti.
yra
vos
100
yardų
nuo
miesto.
į pavieto miestą, šį sumanymą
f Birmingham, Ala. Anglių ka Apšvietimas tarpe lietuvių žemai buvo anglijonai. Iš lietuvių už S. S. kuopų ir kelių pirmeiviškų'
valsčiaus sueiga vienbalsiai atme ba B. Kuodaitis.
6) šie priimtiejie nutarimai turi
Duluth, Min. Girių gaisrai ap syklose Ąlabama valstijoj, kur du stovi, nors ateina gerokai pirmei troško: Juozapas Guogelis, Jokū pašelpinių draugysčių
Mitingas
tė. Pa^cui norėjo, kad kiti vals
mėnesiu traukėsi streikai, praside viškų laikraščių, kaip: “Lietuva“, bas Stasiulevičius, darbininkas var atsibuvo 4 vai. po pietų p. Radabūti
pildomi
nuo
1908
m.
rug

siautė
daug
miestelių
šiaurinėse
čiai, esantiejie Aleksoto tyrineto"Keleivis”, “Kova“, “Vien. Liet.“ du Petras paeinantis iš Kauno gu vičiaus salėje, pn. 942 — tjrd st
Superior ežero pakrantėse. Gy da darbai.
jaUs rajone, prisidėtų prie Alek piučio 1 dienos.
Už
visus
—
draugijos
pirmsėdis
ir kiti, bet nėra čia žmonių besi bernijos; pravardės jo nežinau ir į Tarybos mitingą buvo užkviestos
ventojai
turi
tik
vieną
išsigelbėji

soto valsčiaus mokėti tyrinėtojo
f
Hollidaysburg,
Pa.
Prasideda
Lenavinaitis.
darbuojančių
musų tautos labui. Petras Šalčius, paeinantis iš Sena- per laiškus veik visos žymiausios
mo
kelią
—
ežerą.
Miestelis
Beatarnui algą. Nesutiko ir su šiuo
darbai
varstotuose
Pennsylvania
Nėra
čia
tautiškų
organizacijų iš pilės pav., Pagermonių valsčiaus, Chicagos draugystės prisidėti prie
(Iš
‘
't.
U
”
.)
ner Bay dega jau.
sumanymu. Toliau buvo pakeltas
gelžkelio,
Prie
darbo
patilps
700
skiriant
Kliubą.
Yra
čia 2 bažny Pakambių kaimo. Turėjo 45 me to švento darbo. Taryba turėjo
klausimas apie atidengimą naujos
darbininkų.
tinės
pašclpinės
draugystės.
Visi tus. Turėjo 4 giminaičius Ameri viltį, kad musų broliai neužmirš
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pa

čių, vos tik kelios atsiuntė savo
siskirstė: vieni norėjo ant senos ŠAUKIMAS į AMERIKIEČIUS. vė į prezidentą Rooseveltą. Nors
įgaliotus delegatus, o kitos visos
išjieškojo krūmynus, iš kurių šū garsino čia streiką dėl prašalinimo saulyj, kaip musų broliai kovoja
vietos pastatyti naują ruimigesnę Brangiejie Tautiečiai!
IS ATHOL, MAS.
už geresnį būvį. Jie nesigaili nė
ramiai praleido užkvietimą pro
Pradėjus Lietuvai atgyti, ir mes, vis buvo paleistas, bet šovėjo ne nuo vietų 54 tatnaujančių.
mokyklą, o kiti tik tą^pačią patai
savo gyvasčių paliuosavimui savo
LiettVių yra čia diktas būrelis. ausis.
Delko teip? Dėlko tos
rado.
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Suba

syti
Clarksburg, W. Va. Cianykš- brolių iš jx> kapitalizmo arlia ca Visi jie sutikime gyvena (kad už draugystės ant to neatkreipė -jo
Pastariejie ėmė viršų: nutarė čiaus parap., Kauno gub., Ukmer užgavo; gal šovėjas ir nenorėjo
ČiOS cinko dirbtuvės likusi val- rizmo jungo.
Jiems vieniems sipelnyti vardą lietuvio dar nepa kios atidos?.
taisyti senąją mokyklą ir prižiūrė gės pav., atbudome ir pradėjome užgauti.
džios uždarytos.
sunku, jie laukia ir miisų pagel kanka sutikime gyventi, bet reikia
Argi tų draugysčių sanariai tęip
jimui išrinko komitetą iš keturių darbuoties. Pernai met susidarė
bos, liet mes ne atkreipiame aty- atlikti ir kokius nors tautiškus greit užmiršo tų likusiųjų našlai
žmonių, kurių tarpe du didžiausiu me apšvietimo draugiją “Šviesą", UŽtSIUNDANCIĄ KALBĄ NU
f Helmont, O. Visose kasyklo dos, ypač Sheboyganiečiai, nes ma- darbus. Ką gi Atholio lietuviai čių ašaras, tuos vaitojimus, ku
BAUSTI.
atžagareiviu (jiems nereikalinga kurios tikslas — platinti apšvieti
New York. Likosi čia suareš se Hecking Vallcy dirba nuolatai. žai Shoboyganiečiai supranta da- apart sutikimo daugiau veikia? riuos, beabejonės, daugelis girdė
mokykla). Tolinus raštininkas pri mas ir susipratimas tarp brolių
bartinę gadynę. Čia neseniai rin- Red.). Jie xturi savo halę, kur jo iš Rusijos.
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Tik vienbalsiai nutarta seniai
r Sedalia. Mo.
Varstotuose kokis vagis išduodamas, kiti sakė: tuviškai kalbėti ne nori. Teip mat: nimo j ieškoti? Argi Chicagos
jau paskirtus raštinės statymui pi kuriuos suvartojome labiausiai pra- MANE, KAD TAI RAGANA.
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Pacific
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čioj, laike dievmaMystos bažnyti
kasos, kad, gavus už tai %, dar
Liūdna!....
rai, tegul kankina tokius; kiti 'sta priderėtų ne rupintiesi per daug.
čia
pusę
laiko.
prašyti -Valdžios kad duotų dau sėme sceną ir išsikėlėme du lietu- nės mokyklos vaikų, 21 metų Lcon
Red.).
Broliai!
kurie trokštate laisvės,
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jeigu
ateis
į
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vių
vakaru.
Raden prišoko prie vargonuojan
giau užsilikusių %.
Nors ir su
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Ind.
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kurie
nebenorite
daugiau girdėti
eigos tvarka netikusi buvo, bet jau .Greta “Šviesos“ Subačiuje susi čios 19 metų merginos VVillie Bull
nelaimingųjų,našlaičių
šauksmų ir
geležies
dirbtuvėse,
kuriose
nuo
keletas
ir
susipratusių
žmonių,
bet
kas link pačių valstiečių susipra- darė “Blaivybės“ draugija, į kurtą inger ir jai įvarė tris kartus pei
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matyti
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ašarų;
jus,
kurie
nebekelių
anėnesių
dirbo
tik
pusę
laiko,
nieko negali gero padaryti.
timo, ar apsišvietimo.... verčiau priklauso arti 20000 narių, šį drau lį į krutinę, nuo ko ji ir numirė.
.
norite
regėti
savo
brolių
lavaaų,
Amerikos Politiškas Kliubas paDarbai eina čia gerai, bet iš ki
gija kovos prieš gritybę ir eis prie Raden teisina savo pasielgimą tuo- nuo dabar pradeda dirbti pilną lai
užtylėti!
Nepseudoukininkas.
blaivybės per apšvietimą ir su mi, kad jo nudurta mergina buvo ką. Minėtose dirbtuvėse dirba 600 randavojo svetainę “Labor Union tur pribuvusiam sunku darbas( žūvančių po gudelio koja, ateikite
Hali” pn. 412 N .8th st. *Atsibu- gauti.
sekantį nedėldienį, tai yra 20 rugpratimą. Ir tą dragija, nors dar ragana, todėl jis ją turėjo nu darbininkų.
(Iš “V. 2.")
vo joje susirinkimas 13 d. rugsėjo, . .Lietuvių yra čia 2 Šeimynos ir■ sėjo, 4 valandą po pietų į p. Rakeletas mėnesių tegy vuoja, susilau durti. Raden sėdėjo bepročių na
r Portland, Ore. Darbai šiuom
I§ MINSKO.
kė jau gerų pasekmių: vietinių muose, neseniai jį iš ten paleido kartu eina čia negeriausiai, iš ki 2 valandą popietų. Norinti prisi 12 pavienių. Apšvietime jie sto. davičiaus salę, pn. 942 — 33rd sL,
rašyti prie Kliubo galėjo atsilan vi žemai. Laikraščių nė knygų1 ir parodykite savo sanjausmą,.pa
Rugpiučio 25 d. gaisras vidur monopolių apyvarta mažne per pu kaiptT'išgydytą. Matyt beprotystė
tur pribuvusiam sunku darbas
kyti. Kliube yra aiškinama poli ne skaito. įtaiką čianykščiai lietu sirašydami po “Petition for ‘Paudienyje prasidėjęs ir tęsęsis iki sę sumažėjo. Treti metai kaip vėl sugrįžo.
gauti.
tika; Kliubas parūpina ukėsiškas viai praleidžia prie kazyrų ir gėry. ren”.
nakčiai, sunaikino didelias Mas- Subačiuje įkurta skaitykla, kurioj
Tuomi jus atliksite didelį ir
f Minden, W. Va. Aplinkinėse popieras jų neturintiems; sanariai nių. Nors čia saliunų nėra, jbet
kvos-Brastos gelžkelio fabrikas; yra apie 350 tomų: sumanėme įtai
KOVOTOJŲ SU DŽIOVA
kasyklose dirba tris dienas san gauna pagelbą laike ligos $3.00 norinti gerti, randa vietas su gė šventą darbą, — išliuosuosite dar
ugnis sugadino kelis garvežimius; syti viešus skaitymus, vakarinius
KONGRESAS..
ant sanvaitės.
nuostoliai apskaitomi iki 1000000 kursus, ateityje gal>r dvikliasę mo
rimais. 1 d. rugsėjo buvo čia lie vieną nelaimingą auką iš caro val
\Vashington, D. C. Nuo 21 d. vaitėj.
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d.
rugpiučio
čia
|>asiskandituviškos
krikštynos, bet iš jų ne džios rankų. Atminkite tą šventą
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iki
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EDMUNDAS STEPONAITIS nį rytojų. Bet tas musų darbas prezidentas Roosevelt, o jo vieti
L.
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5 Cannonsburg, Pa. Visose ka
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visuose
miesto pakraščiuose
uždegimą,
bet
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šneka,
kad
(SIMAS STEPAS).
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Town
of Lake, Bridgetai
gavo
proto
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Rugpiučio 19 d. šakiuose minė kliūčių. Pirmoji kliūtis—tai neuž- banks, kongreso perdėtinis Cannon ir Braccntone dirba su pilnu darbi
port,
VVest
side
ir
North side ir tt.
pesčio,
nes
keli
mėnesiai
atgal
jo
dar jaunas, vos 17 metų vaikinas, uojautardaugelio žmonių, kurie vis ir visų valstijų gubernatoriai. Bet ninkų skaitliumi.
šitose aplinkinėse dar vis laikosi
tėvas Lietuvoj aprašė ūkę kitam pagarsėjęs ir “Lietuvoj“ aprašytas
Edmundas Steponaitis, kuris ra dar tebeniekina apšvietimą; antroji tie garbės viršininkai, turbut, ma
jo broliui. Vėlionis buvo tiktai klierikas, kuris ypač nuo merginų
šinėjo į “Viltį” ir “Draugiją” eiles — tai ta, jog neturime tam tikros žiausiai išmano, kaip reikia su
27 mėtų amžiaus. Paėjo iš Su ir moterų renka sau aukas. Bet
ir apysakų vertimus, prisideng vietos, iš. kur patogiausiai galėtu džiova kovoti.
valkų gub. Ketverge dar dirbo apie jį daugiau nerašysime.
SUMANYMAS.
damas “Viltyj” slaptyvardžiu Si me apšvietimą ir susipratimą tarp
iki pietų; po pietų apleido darbą,
Man nekartą ateina mislis apie
mas Stepas. Jis buvo apimtas žmonių platinti. Iki tolei musų PUIKUS TVARKOS DABOTO
Lietuvių čia yra apie 40 šeimy
parėjąs namon, atsisveikino su sa nų, o pavienių bus apie 300 ypatų. daugumą musų tautos gyvenime
JAS.
šiltinės, prie kurios prisidėjo dar broliai rinkosi, be bažnyčios, vien
IS VVESTVILLES, ILL.
Memphis, Ten. Buvęs senato
smegenų uždegimas; kankinosi tre- į alines ir slaptąsias karčiamas, ir
Darbai anglių kasyklose eina vi vo draugais, prašė atleisti, jeigu Musų žmonių apšvietimas ne že nepripildytų spragų. Iš visų pu
’ jatą dienų.
rinkosi ne dėl apšvietimo; musų rius Sullivan užtikrina, jog laike dutiniškai ; kitokių darbų čia nė kuom nusidėjo. Ant rytojaus da miausiai čia stovi. Ateina čia veik sių matyti, kad laiks nuo laiko
vė gaspadinėj $20.00 už burdą ir visi Amerikoj išeinantiejie laik žmonės susipratę ir stengiasi it
E. St. gimė 1892 m. vasario jaunosios draugijos “Šviesa“ ir buvusių Tennesse ir Mississippi ra.
pasakė,
kad daugiau pas ją negy- raščiai. Yra čia 3 draugystės: Sy. milžinai tas spragas užkimštu Bet
28 d. Išėjo tik šakių miestelio “Blaivybė” nuosavių namų neturi; valstijose negrų skerdynių jis bu
Lietuvių yra čia apie 200 apsi
pradinę dvikliasinę mokyklą. Di tuotarpu gi viešiemsiems skaity vo mušančių negrus minių vado vedusių, o pavienių daug daugiau, vęs, eis į upę ir pasiskandys. Tą Baltramiejaus turi apie 200 sąna ar jiems visad pasiseka tas pada
džiai numylėjo knygą ir laikraštį, mams, draugijų susirinkimams, va vu ir pirmutinis davė prisakymą Laikraščių skaitytojų teipgi čia dieną jo brolis nėjo į darba, nes rių, Moterų Motinos švenčiausios, ryti? Ar jie, vieną gerą bedary
su kuriais, galima sakyti, nepersi- karams — reikalingi būtinai na minioms šaudyti į kitokios par- ne mažai, bet darbininkiškas su dabojo, pašaukė gydytoją, kuris neseniai susitvėrusi, turi apie 20 dami, tankiai nenulydi į kapus '
skyrė ligi pat. mirties. Gyvenda mai su didele sale. Tie namai vos Amerikos ukėsus. Matyt, geri pratimas, apskritai imant, stovi apžiūrėjęs užrašė vaistų. Po pie sąnarių. Girtuokliavimai ne labai kelis kitus jau kuone išsipildžiu
mas prie tėvų ir būdamas po sutrauktų į savę visas gerąsias mu ir dori tie Amerikos senatoriai I
žemai. Mažai čia darbininkų, su tų palydėjo draugą, bet ir brolis čia terp lietuvių išsiplatinę. Nors sius sumanymus? Kodėl taip yra?
įtekme savo vyriausiosios sesers, sų spėkas, patrauktų musų jaunuo
kuriais gajįma būt pasikalbėti apie nesiliko. Atėjus ant tilto, bandė čia atvirų saliunų nėra, bet norinti Todėl, kad visuomeniški dalykai
Po gerti, raugalo gali gauti kiek tik paprastai nėra vaisiu tų žmonių,
dar šioj pusėj spaudos nesant menę; iš tų namų Šviesos spindu PASIPUOSUSI PASISKANDI- musų pačių reikalus.
Apskritai šokt, bet draugas sulaikė.
kurie galėtų juos geriausiai vary
godžiai skaitė “Varpą”, “Ūkinin liai platintus po visą apylinkę; jie
^NO.
tam
metėsi
į
kitą
pusę
tilto
ir
įšo
 nori.
imant, darbininkiškas supratimas
ką” ir <kitus musų tuometinius įneštų naują gyvybę į musų apmiNewark, N. J. Mažame ežerė- nežengia pįrmyp, bet žemyn vėžio ko. Ne po ilgam tapo išimtas,
16 d. rugpiučio socijalitai paren ti. Užtaigi norėčiau ir padaryti
laikraščius. Kiek paaugęs, mokė rusįjį gyvenimą; jie, vietoje girtos lyj ant farmos Hartmano rado kū žingsniu atgal^ Ypač tą galima bet jau negyvas. "'Vėlionis palaido gė čia prakalbas. Kalbėtojai kal sumanymą, kuris, rodosi, padarytų
si zecerystės amato S. Banaičio linksmybės, suteiktų musų broliams ną milijonierio Harvey moteries. patėmyti ,dabar, besiartinant rin tas ant katalikiškų kapinių. Vė bėjo apie viską, neaplenkė ne Jė daug gero musų tautai. Bet tas
spaustuvėje Kaune, kur išbuvo ligi sveikų, - naudingų, dvasią pakelian Ji buvo apsirėdžiusi puikiausiuose kimams. Yra p)ki, kurie jau da lionis buvo rimtas vyras, negirtuo zaus, bet prakalbos nesisekė: ne priguli nuo tų, kurie tą dalyką pa
paskutinių laikų. Pradžioj liepos čių pasilinksminimų. Kas nežino savo drabužiuose; ant kaklo turėjo bar pardavė savo protą kapitali kliavo. Nieko ne nuskriaudė.
išsilavinę kalbėtpjai nieko neišaiš remti norėtų.
P. A.
mėn. buvo parvažiavęs ant mėne Jcokį svarbumą turėjo čekų tautai deimantų ir žemčiūgų vertės $25- stams su savo . šeimynoms 4 me
Lietuviai (šneku tiktai apie prokino, maišė viską be tvarkos kaip
sio pasiviešėti, kame ir užtikus jį atgijant tie “žmonių namai”, po 000. Kūną jos ežere rado su šunų tams pasidavė po kapitalistų le
gresyviškus
ir apie susipratėlius
žirnius su kopūstais. Po prakalbų
IS
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MO.
k šiltinė.
lietuvius)
yra
du — vienas iš jų
visą kraštą miestuose ir mieste pagclba.
norinti prie socijalistų kuopos pri
tena. Tie užmiršo jau praėjusius
Pr. KriauČiunas.
iŠ
mokytas,
uoliai
dirbantis, varo dar
liuose įkurti?
Čia yra plumberių mokykla,
sirašyti liko salėj. Susitvėrė 105
laikus,kada žmonės tūkstančiais
EXPLIOZIJOS.
(Iš “V.2.")
bą
dažniausiai
ne sentimetais, o
šit ir musų “šviesa“ sumanė pa
bėgo prie miesto rūmų melsti dar kurios lietuviai gali naudotiesi. Vi L. S. S. kuopa iš 19 sąnarių, ta
Syracuse,
N.
Y.
Įtaisose
Wildprotu;
antras
gi,
nemokytas, ir ne
sistatyti Subačiuje “liaudies na
bo ir duonos; ncturėdaiiii ką val sas mokslas apribuotas 3 mėne me skaitliuje yra ir moterų.
bridge
Latimer
G),
atsitiko
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galėdamas
daug
užtėmyti, va
Čia yra dvi lietuviškos valgomų
mus”. Apsieis jie į 2000 rublių.
gyti su savo šeimyrjoms, rankas iš siais, bet kartais į tokį laiką ne
linos
expliozija,
kurios
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vy

ro
darbus
kuone
jausmais.
I§ BERLYNO.
Jeigu visi musų broliai Subatėnai
kėlę, meldė pagelbos. Gavę dolia- galima mokslo pabaigti; nors ir daiktų pardavinės, viena saldumy
riškis
likosi
užmuštas,
o
daug
žmo

Pastaram
j
am,
žinoma,
yra
daug
Liepos 19 d. buvo Berlyno lietu suprastų tą reikalą, nesunku bu
rį, prisiekė būti kaitriais, kentėti ir ilgiau mokytųsi, ne reikia dau nų pardavinė. Iš lietuviškų krau
nių
tapo
sužeistų.
daugiaus
panešiu
negu
kad
pirvių draugijos visuotinas susirinki tų tas sumanymas greitu laiku įvy
• toliau po tų pačių politikierių le giau primokėti. Už visą besimo- tuvėlių nė viena neužsilaiko gerai.
Moterėlių ir mergelių supratimas mamj am. Todėl, ar yra kas nuo
kinimo laiką reikia mokėti 50 dol.;
mas. .
kinti, bet daugumai jų ta idėja vi
Agawam, Mas. Vandens trau tena.
Keletas kalbėtojų išrodė, jog ne sai svetima. Pagaliaus nuliekamų kimo įtaisose expliodavo 20 svarų
Westvillėj dabar ne valia laiky reikia dar nusipirkti knygos ir tūli stovi Čia ant labai žemo laipsnio. stabaus tame, jei tokie ir varo visą
begalima esą draugijos darbus se pinigų jie ne daug teturi. Taigi dinamito, Expliozijos trjs vyriš- ti karčiamos ir pardavinėti jose darbo įrankiai. Daugiau iškaščių Laikraščių iš jų, turbut, nė viena tautišką reikalą ne protu, bet jaus
nu taku "toliau varyti5 Dėl tėvy iš čia reikalingų' pinigų mes su kiai likosi užmušti, o šeši sunkiai svaiginančius gėrimus; o netoli už nėra. Mokykloj mokinasi daugiau nq skaito, o apie skaitymą kokios mais ? Man rodosi, kad nebūtų
nės labo reikią būtinai ir kuo- rinkti negalėtumėm (Gal tik per sužeisti.
Westvillės galima gauti kiek tik siai amerikonai; lietuvis čia tik aš moksliškos knygos nėra jau nė ką sunkiausias daiktas padaryti at
greičiausiai įvykinti atmainas.
labai ilgą laiką). Visa musų vil
kas nori. Karšti katalikai (o iš vienas. Nežinia, kodėl lietuviai kalbėti; laiką praleidžia ant apkal-. bulai, tai yra, kad tautos darbai
butų varomi protu, o ne vien jaus
Paduota ir vienbalsiai priimta tis į jus atkreipta, mieliejie tau
kur žinia, kad tai karšti katalikai? nenori mokytiesi to pelningo ama bų ir visokių pliauškimų.
GAISRAI.
mais.
Darbai
čia
truputį
pasigerino,
to.
Norintis
įstoti
mokyklon,
turi
tiečiai. Jus, laisvės šalin nukelia
šie sumanymai:
Toronto, Ont Sudegė Čia John- Red.), ten eidami, nešasi drauge
Tam tikslui sumanyčiau, kad su
dirba
dabar
3
—
4
dienų
sanvaitėj.
gerai
pažinti
anglišką
kalbą
ir
mo

1) Savo organu draugija išsi vę, pažinote jau tos laisvės ir švie sono odinė. Nuostolius gaisro pa- revolverius Ir geležinius ' krum
siorganizuotų
apšviestesni tautos
Baltrus
Lauras.
kėti
šiek
tiek
rašyti
ir
skaitliuoti:
renka “Naują lietuvišką Ceitungą“. sos brangumą; jus tad geriau tą įdarytus skaito ant 200000 do.
plius; gal jie tuos gnklus Ir į baž-
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nojo — ir dar su kokiais pasigy keliavo į užsienį- ir tenai gal prisi nimo. Bet visuomet pasaldyk pir
žmones. Tarpe tų skaitau tuos, mažos atmainos gamtoje: kad mo- kada zeceriai pradės ir užbaigs sta- >
ma sudėjimo. Tas netik priduoda sąnarys (Parašas).”
dėti
prie
vietinių
partijų
ir
tuom
rimais!
Čion
man
Šventraštis]
dū

kurie yra pabaigę augštesnius teris, teip ilgai nešusi jungą ver- tyti raides. Iki šiam laikui surin- 1
šalyj prispausta apskrita antrė į širdį, kad kunigas kaip Kainas varyti toliau savo juodašimtišką gerumo ^vaisiams, bet ir sutausoja
mokslus arba kursus dailoje, kaip gystės, teip ilgai buvusi prislėgta kau 170 dol., o reikia apie 600 docukrų. Prietam, nendrinis cukrus, spauda su parašu viduryj — Cent
darbą;
2)
už
jų
darbus,
kiek
męs
užsimanė
Dievui
auką
padaryti
is
ir tuos, kurie, neturėdami ištekliaus tamsos, išsitobulino ir progresan liarių, idant, kaip maž daug aproknygų, kurių nieks imti nenorėjo, girdėjom, liko nekaltai suimtas ir kaipo sunkiai suvirinamas mai ro Komitetas, o aplink — Lietu
pasiekti tir, bet turėdami pasitikri- žengia prie išganingos šviesos ir kuojir, lėšas spaudos ir paveikslų
pasodytas Andriušis. stas, yra laipsniškai paverčiamas vos Socijaldemokratų Partija.
galma būt apmokėti. Dėlto tr lai kurių nebuvo kur dėti.Ant kiek kalėjimai!
nimą, apū* mokslo, ir dailės reika- laisvės sykiu su didvyriais.
Perskaitęs tą, net aš pats nuste
Andriušį
gal
atiduoti karės teis visas, ar iš dalies į vaisinį cukrų
kunigui žmonių apšvieta rupi/ visi
džiaug- ko nežinau ,kada knyga bus gata
lingumą, įgavo jį patįs per savę,
Žinoma tuom mes galim džiaug
bau....
Iš kur galėjo atsirasti
dėlei
vekimo
rūgščių
vaisiuje.
Tas
mui,
3)
reikia
perspėti
kitus,
kad
va, neturėdamas nė pusės reikalin supras iš to: pereitą žiemą, kada
iant ir jie galėtų prisidėti bent tis su svetimtautėms moterims,
šis
dokumentas,
kuris rodo, kad
gelbsti
sveikumui
vaisiaus
kaipo
nepradėtų
užsiimti
J.
L
—
iaus
biaubedarbių lietuvių vaikinai pardavi
šapalėliu prie tautos pastūmė j imo Lietuviškos moterys labai ma- gų pinigų jos išleidimui.
aš
perplaukęs
per
jūres,
dalykui
valgio.
riu
amatu.
Bet viliuosi, pasibaigus eko nėjo pavienius numerius “Lietu
pirmyn.
žai nuveikė prakilnesnių darbų.
galėsiu
atstovu
didvyriu
apsi
L.S.D.P.
Suv.
Apsk.
Komitetas.
Jei
vaisius
čielas,
tai
tankiai
ge

vos” ir “Vienybės L.”, tai kuni
Tokia organizacija galėtų išdirb- bet visgi ir jos jau pradeda atbu- nomiškam krizini ir bedarbėms,
skelbti,
tai
ir
aš
pats
negalėjau
rai
yra
ištirpinti
cukrų
mažame
gas su pagelba policijos uždraudė
Į ti išsitikėjimą visuomenės, ir tu- sti, nors žiovaudamos, taria vyrui: pats važinėdamas po kolionijas
vandenyj, kadangi jis geriaus su išgalvoti.... Turbut stebuklas!
ne tik einantiems iš bažnyčios par
prieš
Naujus
Metus,
išmelsti
nuo
rėdama tokį milžinišką ginklą ran- “Nebe tie „laikai, kad aš bučiau ta
Mjftyt Lietuvos tauta stebuklinga
sigers į vaisių.
SUDĖJIMAS VAISIŲ Į
koję, pakreiptų šalies reikalus ton vo vergė, tu turi manę guoduot!” tautiečių reikalingą pagelbą išleidi duoti laikraščius, bet net ir ant
—
taip lengvai didvyrius gimdo..w
gatvių netoliesia Bažnyčios. Ne
STIKLINES.
pusėn, kur didžių didžiausią nauLietuve moteriške!
Jeigu tu mui mano darbo. Iš daug vietų
Žodžiu
sakant, aš stojau “did
NUGRIEBTAS
PIENAS
KAI-!
gana to. Laike bedarbės ir pereitą
Iš kalno noriu pasakyti, kad
da rastųsi. Vėlei, ji taptų dideliu nori būti vyro guodojama, pir- ateina skundas, jog b’o^i laikai nevyrių
”
.
PO
MAISTAS.
žiemą, kada lietuviai dalino apgar-|čia nesiduoda patarimas tiems, kutrenk
pilną daleidžia norintiems užrašyti sau I
“pSSlcinimu musų jau iš kelio be- minusia
1
* ’ į *patvorį tą —
Vos įstojau dešiniąją koja Ame
sinimus, šaukiančius žmonis ant rie pasiganėdina visakuo, kad tik
Norint gauti tyrą pieną, reikia
tos
knygos.
Priegtam,
patyrimas
putoto alaus
; apsiprausus!
rikon,
aš nepajutau, kaip pasiro
krypstančiam jaunimui. Matyda- blekinę
I ..... 1 -----...
... •••«
prakalbų, vėl pasirodė geradėju, nereikėtų stengtis. Jie gali eiti vartoti tik bonkose pardavinėjamą.
apversk atlikusį laiką skai parodo, kad dauguma n.ano senų
džiau
už
visus “augščiausiu”.
1 smi sanjungą mokytų žmonių, nore- švariai,
1
užtarėjų laisvamanių, kurie ragint kad dalino netoliesia bažnyčios: savo senu keliu, sekdami ruožą Teipogi nereikia užmiršti, kad bon
Rodosi
nepasistiebęs matau vis
tusi ir jiems prie jos prisidėti. tiniui moksliškų knygų! Tada su
rašyti apie inkvizitorių darbus ir žmonis suareštavo, ir visus na- mažiausios atspirties, sudėti ką- kose pienas tik tuomet bus tyras,
ką
virš
kitų
galvų: Tėvynės Myl.
Bet kadangi neturi reikalingos kva prasi, ar turi tiesą pareikalaut nuo
jų mokslą, pastoję socijalistais, vi bagus dalytojus magistratas nu- nors, kad kaip ir dalį išlaikyti; jcj jjs yra supilamas į bonkas kaiDraugystės,
Sus.
Liet. Am., Auš
lifikacijos įstoti, jie pasistengtų vyro guodonės, ar ne.
]
moterų sai nesirūpina man prigribeti. Dėl baudė kiekvieną po 10 dol. Kad Bet auga skaitlius tų, kurie nori muose.
“Apšvietos”
lietuvių
ros
Draugystės,
Darbininkų
Par
pasiekti reikalingą apšvietime laips
Pienas atvežamas į miestą skar
to, norintiems žinoti kada knyga1 butų nors pačiam Varnagyriui te- geriausio ir nesigaili rupesties, jei
nį, idant galėtų ir jie prisiskaityti Dr-tė Chicagoj susitvėrė tuom tiks
tijos
ir,
ant
galo,
visokias
Vytauti„
daug greičiau gali susiteršti,
bus gatava pranešu per gerbiamos; kę tie pinigai, tai bent atsilankius yra reikalas. Tiems šitie patarimai. dinėse
nių ir Kazimierinių Draugysčių
prie Barių tos sanjungos. Pakaks lu, kad mūsiškės nors pėdsakiu
maskoliškam
konsuliui
į
svečius,
bus
naudingi.
negiu^pienas
supilamas į bonkas
“Lietuvos” skiltis, kad artojas, apir tų paveizdų kurias daviau, nes sektų prakilnesnių kitataučių mo
Vaisius turi savo skanumą dė švariose, gerai užlaikomose supil- plevėsuojančias vėliavas. Ant vie
sėjęs grūdą ilgai laukia vaisiaus: būt turėjęs už ką šampano nu
jų yra begalo daug, jie aiškus per terų kelius. Mes rengiame pra
lei tūlų savotiškų ir jiaprastai labai stymo įstaigose ant kaimų, kur nos tų vėliavų užbrėžta ko ne auk
kalbas, monologus ir dekliamaci- teip ir prenumeratoriai turi daryti pirkti.
save ir be jų minėjimo.
išsikvepiamų ypatybių tam -tikrų ūkininkai prižiūri savo skardines, sinėmis didelėmis raidėmis — Di
J. N.
Turi būti kantrus ir duoti laikui
Sup/antu gerai, kad šitas suma jas. Tas bus 27 rugsėjo, Freiheit
kiekvienai atmainai. Joe nėra bū gaudami 'jas atgal ir tuojaus po džiausia Lietuviška Organizacija
atlikti procesą išsivystymo sėklos.
visoje pasaulėje; jos nariai uoliai
nymas turėtų eiti nuo žmogaus Tumer svetainėje, 3417 So. Halstinai maitingos, bet jos patinka ištuštinimui gerai išmazgodami.
O kad sausoje žemėje grūdas ne
’
rūpinasi statymu mokyklų, — duo
L. S. D. P. PAPRŪSĖS RAJO- gomuriui
mokytesnio, darbštesnio, bei dau- ted st. Prakalbos prasidės 5 vai.
ir todėl suteikia vaisiui
šitai dėlko skardinė reikia at
greit išdygsta, apie tai kiekvienas
NO KOMITETO PRANEŠI- 1jo vertę. Klausimas sudėjimo ge mesti. šitai dėlko didiejie pieno ti jaunumenei tikrą apšvietimą ir
giaus tautai save atsidavusio, bet po pietų. Po prakalbų bus balius,
žino. Diegų Vaniai tilps knygoje.
MAS.
su savo tėvu apie tai pasišnekėjus, Lietuviškas jaunimas galės puikiai
resnės rųšies vaisių yra tame, kad siuntikai Chicagon keli metai at posmertines išmoka; ant kitos:
Taigi pasenėjęs ir aptingęs lie
čia spaudina visokios spalvos kny
Paprūsės rajono koimtetas nuta užlaikyti juos teip, idant šitos
gavau nuo jo paliepimą tą dalyką pasilinksminti. įženga tik 25 cen
gal pradėjo pilti į bonkas pieną
tuvių Krive meldžia ir laukia nuo
tai
porai.
Užkviečian
susirinkti
rė
atiduoti
partijos
teismui
Joną
„ bent trumpai parašyti.
kvapsny s neišeitų, uždėjus ant ant kaimų ir arti vietų, kur jis gas, teipgi stato mokyklas ir plaPerkūno lytaus — dolierių, o “In
kuo
skaitlingiausiai.
tina tikrą apšvietimą; da ant kiL
—
ių
ir
Juozą
P
—
gį
už
jų
per

Tikiu, kad pajudintas klausimas
karščio, reikalingo jų išlaikymui.
yra gaunamas. Žinoma, brangiau
kvizicija” atgaivins tautiečių širVardan
“
Apšvietos
draugystės,
tos: čia šelpia moksląeivius; o
žengimą
jiartijos
statuto,
taktikoj
* yra naudingas ir, kad tautą tokia
Verdant paprastame atidengta atsieina persiuntimas pieno bonko
dis beskaitant.
M.
Seškienė.
ir
už
jų
chuliganiškus
darbus.
Su

organizacria nickumet atgal neužme sudyne daug susinaikina tik-1 se, negu skardinėse, jei tas nėra ant visai menkos, raudonos vėliaKun. V. Dembskis,
valkijos
Apskričio
Komitetas
pa-gesys.bet nuves bent kelis žings
ros vertės. Verdant uždengtuose daroma ant labai didelės skalės. vos mažoms raidėms parašvta:
1419 N. Maiu avė.,
skyrė
teisėjais
3
partijos
narius
nius prięšakyn!
* . .
sudynuose ir paskui supilant vai Bet kompanijos, turėdamos dide Darbininkai visų šalių — vieny
Scranton, pa.
AR
IŠTIKRO
VALPARAISO
kitės !
(Paprūsės
rajono
narių).
Dėl
tu

Deliberare utilia, mora ėst tusius į stiklines, pražųva dalis. To lius pinigus, gali tą padaryti ir
MOKYKLA
NENAUDINGA
Žengiu arčiau jųjų. Praskleijų priežasčių paduotų teisman ne dėl mums reikia virti stiklinėse,1 pardavinėti tyrą pieną ta pačia
tissima.
džiu
tųjų vėliavų raukšles.
galima buvo pašaukti duot savo kuriose žadame vaisius laikyti, ir kaina, ką ir prisiuntinėjamą skar
Keistutis šliupas, A. B.
Skaitau
pilnai:
Nenorėdami leistis į bergždžius NUO SVEIKATOS TARYBOS. paaiškinimus nors raštu.
Apie virti stiklines užvožus. Tam tiks dinėse, kuris visokiais budais ga
šitą sanvaitę miesto Sveikatos tokį teismo sustatymą liko praneš
ginčus su p. Piemeniu dėlei jo
“
Darbininkai
visų šalių vienyki
lui jeikia turėti tam tikros sudėji- jlėjo susiteršti iki jis nuo ūkininko
Taryba nukreipia atidžią gyvento ta Centro Komitetui. Centro Ko
tės
!
solidariškume
ir apšvietoje
“
perspėjimo
”
musų
jaunumenės,
NUO “APŠVIETOS” MOTERŲ
mo įtaisus, arba reikia jas ]>adirb- pasiekia suvartotoją.
DRAUGYSTES CHICAGOJ. II
galybė!
kad šiVi
pastaroji nevažiuotų į Val- jų į švarumą namų. Savo atsilie mitetas leido tokiu budu teismą ti iš paprasto žhigtavirio. Kad (>aAteis laikas, kad pieno siunčia- '
Ant svieto buvo laikai, kada gai- paraiso mokyklą
. . (žiūrėk N
*'r. ,35 pime sako, kad džiova, tai esą įvykdinti.
daryti jį, reikia padirbti netikrą mo skardinėse niekas nepirks. Tas f “.... Uoliai rūpinasi statymu
namų liga, vadinas, kad ji nėra
mokyklų, salių ir kiiubų šo
Žemiau pa d uodam Partijos teis dugną iš lazdelių ar balanų (ba
valas, gimęs nežinojo kaip valdyti “Lietuvos”), męs, buvusiejie Valreiškia, kad smulkiejie pirkliai tu- .kiams, baliams ir alaus naikini
užkrečiama
ant
atviro
oro.
Pa

paraisiečiai, pažindami gerai gyve
mo protokolą.
lanų užteks), teip sudėtų, kad tar rėš susitelkti savitarpėj, norėdami
. save, nereikalavo’ valdyti kitų.
prastai, žmonės dirbanti darbus
mui”.
nimą
tenykščių
lietuvių-moksląeiProtokolas.
pai terp balanų užimtų pusę ju- turėti tinkamą pieną pigia kaina,
•
- Bet amžiai ėjo be pertrūkio, perant
atviro
lauko
neužsikrečia
džio

“Čia šelpia moksląeivius, turin
Partijos teismas susirinko 4 rug viršio zlugtavirio dugno. Gal bus
’ keisdamį elementus. Gimė ir mirė, vių ir vietinės mokyklos sanlygas.
sudėti kapitalą ir įsteigti supilsty- čius plonus liežuvėlius ir mokan
va.
Jei
jie
užsikrečia,
tai
nešva

arba pats
pjūčio ir išklausęs apkaltinimus, pravarčiau* padarius šitą dugną iš
yfc gimė ir mirė, keitės, vystės vis pažymime, jog- p. Piemuo
tno į bonkas įstaigą ant kaimų.
•---- Valparaiso rumas namų tam yra kaltas. Dėl rado:
čius prie viršininkų prisišlieti”.
sanlygų
gerai
neištyrė
stambesnės medžiagos ir pririšus
kas, kol atėjo gadynė, kurioj atsiMiesto Sveikatos skyrius yra įsi
šitos
priežasties,
sako
minėtas
atsi

“Čia stato mokyklas gadzinkų
gyvenimo
lietuvių,
1\) Kad Jonas L—ius 1907 me po šniūrą iš abiejų galų teip, kad
• gimė žmfinės, ir iš jų išsitobulihę, mokyklos ir
tikinęs, kad klausimas tyrumo pie ir karunkų giedojimui”.
liepimas,
męs
tiek
kartų
kalbėjome
arba
buvo
klaidintais1 apie Griškabūdį darė teismus !viską galima butų išimti iš žhigstojosi filiozofais, mokslinčiais, tenai esančių,
no yra didžiausios svarbos, kaipo
apie švarumą namų, vartodami žo ir paėmė partijos vardu 16 rub., ,
Perskaitęs tą viską, aš lyg krup- o
_.
_
a
„
informuotas.
Todėl
gai
apie
juos
1 tavirio su stiklinėmis ant vietos, paliečiantis sveikatą kūdikių. Ži
_ . poetais, gudriais išradėjais. Tie
dį
“
namai
”
plačiausioje
prasmėje/
telėjau.
Iš tolo taip viskas gra- /
o kitoj vietoj apiplėšė koplyčią. kaip vaisius išverda. Devinto nu
pirmiejie amžiai neteip greit pra- jis, turbut, ir prasilenkė teip labai
noma, be savo tyrumo, pienas turi žiai skamba....
pažymėjimui
vietos,
kur
žmonės
Už tuos darbus rajono konferenci merio žlugtaviris yra parankiau
ėjo (kaip mes juos apmastom, bet su teisybe javo straipsnyje.
būti dar šviežias ir saldus ir pergyvena, ar dirba.
Aš pajutau, kad mano protas
j
Musų
vardai
—
tai
tik
dalis
bu

ja norėjo J. L. prašalinti iš parti sias.
*** jie | slinko ir slinko palengva, ir
nešus namon, niekuomet neturi bū lyg pradėjo drumstis — pradėjau
Džiova
yra
liga
namų;
ji
atsi

jos, bet kada J. L. prisipažino kal .Pirmiausiai pakalbėsime apie su
slin^dami, išpalengvo teip toli nuo vusių Valparaisiečių, vienok lai
ti laikomas atidengtas,nes tąsyk didinti darbininkiškosios vėliavos_
randa iš perų, kurie auga kūno tu esąs, tai vieton bausmės R.
ir
•
jie
liudija
musų
apšvietos
ir
dėjimą žemvuogių. Išrink geras, gestų nuo oro ir kristų į jį mu
• ■ mu:z atsitolino, kad mes tik dvaraides, rašinėti marsiškus feljeto
- jieškančiai jaunumenei audiniuose ir kurie būva išmetami konf. sumažino jo' teises, t. y. lygias, gerai išsirpusias vuogas ge
Vio4 akims tegalim užtėmyti, ir mokslo
1
sės.
su
spiaudalais.
šitą
žinant,
vienus ir duoti patarimus ne raukšlė
atėmė nuo jo teisę dalyvauti par ros rųšies, kuri yra giliai raudonos
• tai ne aiškiai — tik kaipo šešėlį 1 kad minėtoji Valparaiso mokykla
Užterštas pienas daug daugiau ti gražiai apdailintų .vėliavų.
ikišioliai yra vienatinė moksliška nas dalykas pasilieka — nespiauti tijos įstaigose, bet su tuo, kad J.
parvos perdėm. Išgliaudenk jas kenkia negu teip vadinamas liesas
. . tų pirmųjų amžių. Tie praeities i
Pakįlo didžiausias triukšmas,
ant aslos. tTas
*— rieškia, kad visose L. atlygintų ir pataisytų savo blo| gražiai ir jei reikėtų, nuplauk, su pienas, vadinas, aršesnis jis negu
ažmiai keitė gaivalus, keitė sanly- jįstaiga, lengva) musų jaunumėšėtonu,
neišmanėliu, nesubrendėliu
dirbamose
vietose
turi
būti
spiaunei prieinama. Parankumas tos <
. gus darbus. J. L. neišpildė R. pylus į koštuvą ir paleidus vandenį
gas sykiu su jais.
nugriebtas
pienas,
kuris
yra
maiir
ko
tik
ne bepročiu mane išva
dyklos ir jos reikia kasdien gerai1 konf. nutarimo;
ant jų, paskui duok vandeniui nu tingas ir sveikas. Ištikro pritirta,
Buvo gadynė tokia, kad moteris mokyklos išsireįškia tuomi: 1) (
dino.
'
išvalyti.
2) Kad 1908 m. Jonas L—ius bėgti per skyles. Kas pats augina
buvo valdininke savęs ir savo ku- jog šitoj mokykloj išlaidos yra
kad sviestinis riebumas piene yra
Matyt
pasiekė
Amerikiečių
Dulkės
yra
pavojingos,
todėl
as

daug
mažesnės,
negu
kitose
mo

kartu
su
Suvalkijos
“
eserais
”
da

t dikių. Bet laikui bėgant, jai paLvuogas, tam tankiai nėra reikalo 1mažos vertės sulyginus su kitais
šauksmų
aidas
ir
Lietuvos
ideali
la
pirma
šlavimo
turi
būti
sušlakšlyvavo užmušime K., kuris buk jas plauti, kadangi plaujant, gali 1
sirodė per sunku kūdikiai auginti kyklose, 2) kad jaja galia pasinau
sudėtiniais,
esančiais
jartie.
Dau

— is
stus.
Matyt
jie
nustebo
toma, arba dar geriaus išbarstoma jų nuomone buvęs šnipu. Ištikro
nusiplauti kvapsnis.
vienai, ji juos pavedė vyrui ir ant doti teip mažai temokantis, kaip
gumas
mano,
kad
grietinę
nuėmus,
didvykur
galėjo
atsirasti
toksai
ir jau prasitrynusis (žinoma, jei pjuvenomis sudrėkintomis skieda tarp J. L. ir K. buvo ypatiški ne
Paskui
apibarstyk
cukrumi, 1pienas mažai teturi maitingumo ar
galo pati save atidavė jam.
ris, kuris pradėjo siuntinėti Amerilu gero disinfektuojamo vaisto.
susipratimai ;
imant tiek cukraus,kiek jo imtum ! visai jo neturiu bet tas ne tiesa,
Paskui ji pasijuto labai apsiga- gu tik tikrai nori pasinaudoti) ir
kiečius ant Marso ir kuris per išUžterštas oras yra mirtis. Džio
3) Kad 1908 m. J. L. užpuldi paduodant šviežias valgyti stalan.
vusia, kadangi ji tapo jo verge, 3). kdd Valparaiso mokykla yra
pienas
tik
nugriebtas
Priešingai,
tisus devynis mėnesius tik ir garva, pneumonija, influenza ir dau nėjo ant girios sargų, nuo vieno
Sudėjimui reikia imti vieną puode
belaisve, apsunkinta visokioms sun vienatinė visose Sujungtose Valsti
vertės
už
menkesnės
maža
kuo
sinosi lietuviškoje presoje : “Aš
gelis kitų ligų tiesiog paeina nuo jų atėmė 16 rub., kitam peršovė
lį cukraus dviem kvortom žalių
kenybėms, o dar ne sykį mušama. jose vieta, kur užvestos reguliarišvisą
]>ieną.
didvyris,
aš Lietuvos socijaldemo
blogo ir užteršto oro. Todėl aty- ranką, ir ant galo nuo įvairių sar
vuogų. Tas gali būti persaldų kai
Ir jos kūdikiai,nors prie vyro bū kos Idiasos Lietuviškos kalbos;
teip
sako
kratų
partijos
atstovas!” Matyt
džiai reikia prižiūrėti ventiliacijos. gų atėmė apie 6 šautuvus;
Žinovas šito dalyko
kam. Dabar sudėk į stiklinę, išdami, pravirkę> vis tiek jos jau taigi tik šitoj ikišioliai mokykloj
Kvorta
nu

Lietuvos
idealistai
negirdėjo per
Žiūrėk, kad langai visuomet nuo
4) Kad 1908 m. J. L. darė kar lengvo sukrėsdamas ir suspausda apie nugriebtą pieną:
smus užgauna.
Taigi matomaii gali musų jaunumėnė apsipažinti
tą
laiką
apie
didvyrį
ir, jei girdė
su savaja kalba, literatūra ir isto viršaus butų nuleisti irnuo apačios tu su kitais teismus Mickų ir ki- (mas, kiek galint, be sutrynimo griebto pieno, kuri yra pardavinė
moteris apsigavo.
jo,
neprotestavo,
kada
iš “dan
jama po tris centus, turi maistinės
pakelti. Siteip langus laikant oras tuose kaimuose;
vuogų perdaug. Pripilk stiklinę
Bet šioj- gadynėj vyrai pasi rija.
vertės vieno svaro bifštikio, kuris gaus iškrito” L. S. D. P. astoMęs, tenai buvisiejie, manome, visuomet bus šviežias troboje —
5) Kad Jonas L—ius ir Juozas gerai,
,
nes jos išvirus suslugs la
kėlė ant gana augšto kultūriško
o
šviežias
kainoja nuo dvylikos iki trisdešim vo vardas. Matyt pabūgo, kad
1
užterštas
viršumi
išeis,
P—gis nepildė rajono konferenci bai.
Palikus valandą pastovėti,
‘
laipsnio, (žinoma ne visi) jie jau jog p. Piemuo “Lietuvoje”, kaip
pagrįžęs Lietuvon, nepasiųsčiau vi
apačia
įeis.
jos nutarimų, t. y. savarankiškai1 jos paprastai nugula tiek, kad dar čiai centų. Dalis, kun“ likosi nu
ne nebereikalauja moterų že- lyginai p. Kerdžius “Katalike” la
sų
lietuvių, podraug su idealistais,
Vienin
i
Nešvarumas ir liga laikosi iš darbavosi ir nenorėjo išduoti r.’ kelios vuogos gali patilpti ir stikli griebta, yra varškė.
mesnybės, bet nebenori prisiimti bai nepagirtinai elgiasi, bandydami
Reikiavietės, šlapinimui konf. partijos ginklų, kurie buk nės atrodo geriau išvirus. Tas telis skirtumas terp varškės ir nu ant Jupiterio — subruzdo teirau— jiems nepasiseks) ge• vieno.
pasišvenčiančios atsidavusios mo- (tikime,
1
griebimo pieno yra tame, kad varš tiesi, kaip apsisaugoti nuo tokios
■
puodai
ir
mazgotekiai reikia užlai jiems reikalingi apsigynimui nuo
vos užsiliepsnojusį žiburį švie
yra kitu dideliu pravartumu. Jis
teries; jie žvalgosi, jieškodami sinti
•
kyti švariai, vadinas prižiūrėti jų policijos. Mat jie sakėsi, kad tūr prašalina ‘reikalingumą papildyti kė piene yra tinkamesnėje for baisios bausmės, o po draug ir
moteris su išlavintu protu, prakil- sos.
<
K. Janonis davė
moje sugromuliojimui negu sū nuo didvyrio.
švarumą kasdien. Daugelyje dir- ant savo sprando įvairias kaltes;
Buvusiejie Valparaisiečiai:
vandeniu, o tas gelbsti gerumui.
nios doros ir širdies, kuri drąsiai,
įnešimą pasislėpti po sijonu ko
ryje.
1. Jonas Šileika, Fine Art Insti- barnų vietų šitie svarbus dalykai
6) Kad Juozas P—gis išeinant Uždėk gumą ant vietos Ir užsuk
su energija, stojus šalia jo, sma
Tas pats rašėjas teipgi sako, kad kios ten “modem” madmuazelės
lute, Chicago, III.
yra begėdiškai apleidžiami. Rei- užsienin rūpinosi per “eserus”
viršų vieną kartą.
gintų ir ramintų jo dvasią.
*■’ -2.
žmogus gali dirbti sunkiausi dar Vilniuje, kiti, kad nepaisyti to
‘
—u—
ir gauti ryšius su viena ypata, kurią
B. K. Balevičius, Chicago,
III. kiavietė, drauge su šlapyklomis
Dabar yra surengti dėti katilan
Toks reikalavimas vyrų pri
bą. valgydamas nugriebtą pieną su visko; ant galo nutarė sušaukt iš
visomis
kitomis
įtaisomi*
turėtų
jis norėjo paskui nubausti rykštė virimui. Sustatyk stiklines žlugtavertė moteris suprasti, kad jų pa
3- K. DagisjfcChicago, III.
labai atsižymėjusių “revoliucijoF.A. Juozapaitis, Chicago, III. būti padirbta kiek galint iš nesu mis arba kančiai*. Ta ypata, jo virin, įdėjus pirma netikrąjį dug penkiomis uncijomis duonos tris
sišventimas ir atsidavimas vyro no
kartus per dieną ir kad jis gali nierių” konferenciją Šveicarijos
geriamos medžiagos ir turi būti
rams turi labai menką ir paniekin
5- J. Sakalauskas, Chicago, III. šiūruojama ir plaujama kasdien. nuomone, apskundusi jį policijai; ną ir pripilk vandens iki kaklelių tesėti ištisus mėnesius.
kalnuose. Visi užsikerėplino aut
7) Kad J. L. ir J. P. atsisakė stiklinėms (apie pusantro colio
6- K. ,J. Vičas, Chicago, III.
tą vertę.
vieno dugščiausiojo kalno — MonTaigi
iš
šito
matoma,
kad
nu

Paskui,
reikia
būti
lauke
kiek
7. J. Vaineikis, Chicago, III.
pildyti partijos statutą, nes socijal- nuo viršaus). Uždėk žlugtavirį
Mes galime patėmyti ant kita
Blanu vadinamo.
griebtas
pienas
anaiptol
nėra
be
galint.
Naudotis
šviežiu
oru
ir
8. J. Sutkus, Grant Works, III.
demokratų taktika jiems nepatinka. ant gerai karštos ugnies ir kaip tik
taučių pirmeivių moterų, kurios
Pirmas posėdis atidarytas.
vertės kaipo maistas. Ir, anot
saulės
šviesa
kuo
daugiausiai
.
UžJiedu labiau linko prie “eserų” vanduo pradės smarkiai virti, vir
9. J. Vilkas, Lowell, Ind.
suprato, kad ne vien vyrai reika
Nuo tribūnos girdėtis pinnsėrašėjo, kurį čia privedėme, “Ne
lakyti
kūną
švariai
ir
maudytis
10. J. V. Liutkauckas, Brooklyn,
taktikos;
šus galima užsukinėti. Tas nėra
lauja prakilnių “moterų, bet visos
kas
liktų
kiaulėms,
turbut,
bet
gedžio
balsas:
tankiai. Buk akuratiškas laiky8) Kad kiti apkultinirAai, kas- reikalingu, jei žlugtaviris nėra peržmonijos judėjimas reikalauja mo
_
Kas
tokie buvo inicijatoriai
,
rai
tiktų
vaikams,
jei
žmonės
atu. J.. J. Giraitis, Brooklyn, kis nuosaikių papratimų ir busi link J. L., o ypač Juozd P—gio pilnas vandens. Virk gerai 20 mi sižinotų daugiau apie jo vertę.
terų tobulumo. Jos savo gabumu
išduoti
A.
Žagarui paliudijimą
sveikas ir laimingas.
(dalyvavimas užmušime ir kituose nučių, ir nuimk ir apžiūrėk gerai,
pasiekė gana augštą mokslą ir at
Iš “Health Talk”.
nuo L. S. D. P.?
12. A. Ramanauckas, Lawrence,
darbeliuose) nėr, kaip reikia, iš ar viršus užsukinėta sandariai.
sidrąsino pareikalauti lygių įstaty
_ Aš, atsiliepė nužemintu bal
aiškinti. Bet iš visė ko matoma, Jei stiklinės nebūtų pilnos nuėmus,
miškų teisių su vyrais. Ir valdžia ne Mass.
su juodais plaukais ir juoda barz
13. Seza* Radžius, Chicago, III. DIDELE AUKA KNYGOMS. kad J. P. paskutinių laikų pasiel tai visuomet yra geriausia atida
drysta priešinties jų reikalavimams,
da vyras.
1906 m. atsilankiau į šifkorčių gimai nebuvo atsakanti.
ĮDOMUS SAPNAS.
ryti ir pripildyti verdančiu vande
14. J. Bružis, Chicago, III.
leido joms žengti į visas šakas
— Kas daugiau?
agentūrą p. Dackevičiaus. Ir žiū
Už tuos visus darbus partijos niu ir užšriubuoti vėl kuo grei
(Feljetonas).
mokslo, ir šioj gadynėj jos jau
X5- Dulkė, Chicago, III.
_ Čia daugiau nėra — vieni iš
Pamažu, šnypšdamas, slenka jū
čiausiai. Yra daug geriaus tu
16. Petras Koraitis, Chicago ,111. riu, lentynos knygoms apkrautos. teismas nutarė:
eina lenktyn su mokyčiausiais vy
baimės nepribuvo, kiti kalėjime
Na, sakau, vyreli, tai daugybę čia
1) Joną L—ių išmesti iš parti rėti stiklines pilnas, idant papildy rėmis milžiniškas laivas. Aš sė
rais. Jos užima- atlgščiausias vie
17- Emma Judeikiutė, Chicago,
puikių knygų turite. P. D. atsa jos kartą ant visados.
džiu savo kajutoje ir peržiurinėju sėdi.
mas nebūtų reikalingas.
tas, kokias seniau tik kiltas vyras Illinois.
_Kaip jus drystate tai padaryt!
kė: et, vyreli, čia tai kun. Varna2) Juozą P—gį išmesti iš par 1 Daugiau stiklinių galima pridė laiškus ir visokius raštelius. Ne Gailėkitės už savo darbus! Musužimti tegalėjo.
gyrio knygos, bet nieks, nors do tijos.
ti katilan, jei jos stovėjo šiltame tikėtai pasipina po ranka sekančio
Ir dabar dar yra tokių vyrų,
kitės krūtinėn!
vanai
duok,
neima,
šįmet
vėl
ma

3)
Teismo
nutarimą
ir
protoko

{
PRENUMERATORIUS
“
IN-I
vandenyj, idant nesutruktų, įdėjus turinio raštelis; — skaitau:
_ Mea culpa!
Mea culpa!
kurie nepripratę prie prakilnių
čiau tas kyngas p. D. offise. Klau lą viešai apskelbti.
“Draugai Amerikiečiai! Kau
į karštą vandenį. Vienok kiti ma
KVIZICIJOS”.
darbų, moterį] nuveiktų, kraipo
Mea maxima culpa!
Pasarga.
Nuteistiejie pasire- no, kad visuomet geriau sudėti sti no Darbininkų Komiteto Lietuvos
Galinu laiškus su pinigais išlei siau, kas darosi su toms knygoms?
O! jis tuomet labai negerai jau
galvas, skaitydami poetiškas, filioAgentas atsakė: “Nežinau nė. kur miant “Partijos statuto” 6, turi klines į šaltą vandenį teip, kad Socijaldemokratų Partijos sąnarys,
zofiškas knygas moterų parašytas. dimui knygos “Inkvizicija” ir be pi «
tėsi, jis sunkiame padėjime
O dar nemažai randasi ir tokių nigų gaunu užklatisimą: "Kada dėti jas, tik vietą užima, tą mėšlą, ĮCjSę apeliuoti į visas partijos įstai- vuogos ir vanduo kaistų drauge. Adolfas Žagaras, priėmė Centro si jis sėdėjo, kaip ant žarijų!
turbut, reiks laukan išversti, nieks gas, apskričio konferencija pradė- Vienintelis skirtumas yra tame, Komiteto proporciją atstovauti mu lis gailėjosi dantis sukandęs, pil
vyrų, kurie pamatę moterį išėjus knyga bus gatava?” Galite supra
neima, ir neturiu kur padėti, pat- jjus.
kad užvirus, reikia ilgiau laikyti sų Partiją Amerikoje, supažindin vą sutraukęs ir mušėsi krūtinėn,
ant tribūnos, ir išdrysusios kalbėti sti, kokį nesmagų įspūdį jie padaro
kunigas
teipgi
nenori
jų
at

sai
Po
protokolu
pasirašo:
vandenyj, jei stiklinės sudėta į ti draugus Amerikiečius su padėji lyginai ta kaimo bobelė ispanų
į didelį būrį žmonių, su nusimini mano širdyje. Kad tai visi supranmu revoliucijos dalykų Didžiojo
K...
s,
siimt.
tantiejie reikalą paliuosavimo pro
karštą vandenį.
mu taria:
atlikus.
Ugi
Nr.
36
“
Lietuyos
”
ir
Z.
..
.is,
Dėk avietes ir gervuoges, žo je Lietuvoje ir su musų Partijos
“Jau artinasi svieto pabaiga, to lietuviškos liaudies iš romiško
Girdėt balsai:
Pranešdamas Jums apie
“Žvaigždės” skaitau, kad gulėju
M. B.
džiu, visas vuogas beveik tokiu darbais.
,
mat prieš teismo dieną apsireiškia Oktopuso tantalų butų teip pasiel— Atsaukt Žagarą!
sias p. Dackevičiaus bankoje kny
Motyvai protokolui apgarsinti: pat budu, skirtumą darant tik su- tai, pasilieku su socijaldemokratiš— Atsaukt! atšaukti
didelės atmainos sviete”. Teisy-jgę, kaip tie, kurie po apgarsinimo
gas
kunigas
Vamagyris
“
Lie. ...
iOj
priMUlHC
-pilti
“
|
.
______
prisiuntė -pini■ - • '
-x. lyg apšties cukraus ir ilgumo viri- |lu pagarba.
, mąstant apie praeitus amžius Į prenumeratos tuoj
galėčiau pasakyti, Į tu vos dailos draugystei” padova-|r) J.' L—ius ir J. P—gis jau ii*
dabartinį,, ištikro pasirodo ne- Igus, tai ir aš j

vtfdai, ir kunigakščiui Mikolui Višniovieckiui, d/ liet, kanc bazilionų toje gadynėje atidarytos, buvo lotyniškos ir len
*— Kas jam duos pranešimą apie
leriui, 20 d. gegužio 1732 m., tuos studentus nubausti; tie kiškos. Tik prie nekuriu cerkvių tebuvo rusiškos mokyklos.
Bučačiuje gimnazija, laikoma bazilionų, tapo paimta
uredisKai protestavo prieš pijorų mokyklą, vienok pijorai,
Ai?
1893
m. į rankas vyriausybės. Čion klioštorius tapo įsteig
Įiasiremdaini popiežiaus bulle, nepaliovė mokinę. 1737 m.
— Aš, atsiliept mažo ūgio vy
tas
jau
1612 m., bet 1652 m. bazilionai tapo išvyti, o jų vie
jėzuitai vėl meldė karaliaus protekcijos akademijai. Augustas
rukas.
ton
parėjo
domininkonai. Už tai nuo lietuviškosios provin
Iii pavedė naujam kancleriui Jonui Sapiehai ir instigato— Dabar išrinkime kitą atsto
rifii St.. Buržynskiui tą dalyką galutinai užliaigti. Veikiai cijos, prie kurios Bučačiaus klioštorius priklausė, ėjo
(1S69—1795m.)
vą!
skundai į Romą ant Potockių, Bučačiaus valdponių. 1712
— Kas prieš?—girdėtis pirmsėpotam, 28 d. kovo 1738 m. uždvarinis asesoriškas teismas
i.
m. Šteinas Petockis čion įsteigė naują klioštorių baziišdavė
nuosprendinį
neprilankų
pijorams
netik
Vilniškiems,
džio balsas. •
Parašė
Jonas
Šliupas,
M.
D.
lionams, kurie čion turėjo mokinti theologiją. Nikalojus
bet
ir
Blotnuje
bei
Geranonuose.
l
aip
atsitkus,
pijorai
vėl
Tyla.
Potockis 1754 m. užvesdino gimnaziją su bursa 12 mokin
kreipėsi į Romą ir iš ten įgijo inhibiciją jėzuitams, idant
Nuspręsta vienbalsiai.
Kada visi tylėjo ir buvo užimti
tie nesidrąsintų seniai užbagitą dekretais apaštališko sosto tinių, ir įgijo privilegiją nuo Augusto III, jog aplinkėje per
mąstymais, ar ne bus išrinkti at
dalyką atnaujinti. 1 ą patį metą Buržynskis, vardan jėzui 7 mylias nevalia bus įsteigti kitą gimnaziją. Seimas tą mo
(Tąsa).
stovu ir tuomi įgys liauro vaini
tų, apgarsino privilegijas, nuosprendinį ir tt. Vilniškės aka kyklą užtvirtino 1764 m. Gimnazija susidėjo iš 3 kliasų,
ką, užeina ant tribūnos menkos Jasinskas, profesoriumi philozophijos kun. Mikolas Kentdemijos, kurį raštą dalino \ aršavos seime senatoriams, o kiekviena kliasa turėjo po 2 skyrių (Rhetores poetes,
išveizdos žmogelis ir paduoda laiš- rinskas, o profesoriumi lotyniškos kalbos kun. Kajetonas
pasuntiniams ir kitiems. Ant to pijorai išleido savo “res- Syntactici-Gramatici, Infimistae majores — Infimistae miKosobudzkis. — paikuose Apšvietimo Komisijos pijorai
ponsą’ taip gi 1738 m., guviai parašytą apgynime tiesų nores). Mokintojais buvo 3 monachai-kunigai. 1773 m,
tapo nauju kliasa “Philosophiae” atidaryta, ir pribuvo ket
Pirmsėdis, perskaitęs tarė:
Vilniškių kun. pijorų. Bet tas jiems nieko nepagelbėjo.
čion laikė žemesnę paaprubinę mokyklą.
— Ant nelaimės, nieks iš mus
Lietuv. Ščučinc, miestelyje Vilniaus dijecezijos, kole Berods atėjus inhibicijai iš Romos, juos paliko su mo virtas mokytojas. 1754 m. buvo tik 92 mokintiniu, 1781
negali būti išrinktas, nes atsirado giją pijorams įsteigė nežinia ar Scipionas ar Glebickis Juokykla, bet kada pijorai veikiai atidarė taip gi šlėktišką kon m. 641, tarp tų 48 “philozophai”. — 1782 m. ciesorius Juo
vienas labai gabus! dipliomatas, zepavyčius pradžioje 18-to šimtmečio; tai buvo viena iš
viktą, jėzuitai vėl ėmė burtiesi. Augustas III, prilaukus zas II atėmė klioštorių ir mokyklą nuo Lietuvių, o atidavė
vos pabėgęs iš Suvalkų kalėjimo
ženklyvesnių kolėgijų ir užlaikė pijorų seminariją l>ej augš^ jėzuitams, pavedė tribunolui d. k. Lietuvos 1741 m. ekze- galicijonams, ir 1784 m. panovyjęs gimnaziją bei philozokankinys, dabar sėdi Paryžiuje; tesnę mokyklą, kur net rytinių kalbų mokino.
phiją, įsteigė “deutsche Hauptschule mit drei Klassen”, prie
17?5 m.
kuciją dekretų ir karališkų reskriptų. Tad 26 d. kovo 1741
jis apsiima atstovauti musų Parti rektoriumi buvo Lukošius Rosockis; profesoriumi rytinių
m. pijorai uždarė savo kolegiją prieš ekzekuciją, ir liepiant ko po 6 metų pridėjo elementarinę kliasą. Bet 1804 m.
kalbų, istorijos bažnytinės ir visatinės Kantas \ ykauskis ; popiežiaus nuncijui, atleido vaikus iš mokyklų, nors laikė bazilionai, prašant Podolijos fanams, vėl čion atidarė
ją Amerikoje.
K. Janonis į desperaciją įpuolė. profesoriumi theologijos Juozas šaniauskis; profesoriumi
konviktą, remdami ir kartkarčiais atnaujindami savo da 5-kliasinę gimnaziją, kuri 1821-1859 m. turėjo 6 kliasas, o
Net rudi jo barzdos šeriukai pa morališko mokslo Eustachas Kurauskas; profesoriumi nalyką. Ant galo 8 d. rugsėjo 1753 m. Nesviežiuje, palaidojus paskiaus 4 kliasas. Keturias mokyklai sales, teatralinę salę
sišiaušė, šiurpulys apėmė visą jo turališkos istorijos Vincas Kloss; profesoriumi logikos ir
kunigaikštienę Radivilienę, Vilniaus vaivadienę, tarpinin ir karcerį pamurino 1758 m., o vėl 6 sales 1823 m. Iš visų
kūną. Sumažėjo viltis gauti did metaphyzikos Juozas Kentrinskas; profesoriumi iškalbos ir
kaujant pačiam kunigaikščiui, provincijolas pijorų Seb. Vy- klioštorinių gimnazijų rtibežiuose senovės Lenkijos ir Lie
vyrio vardą ir liauro vainiką.
kauskis sutarė sądorą su jėzuitais dalykuose pijoriškų mo tuvos, laikomų monachų, (patys bazilionai turėjo 26 gimna
poezijos Vaitiekus Kamarauskas.
Kandidatai: Suvalkų kankinys
Apšvietimo Komisija čion įrengė paaprubinę mokyklą kyklų Vilniuje, beje, kad pijorai Vilniuje nelaikysią mo zijas svietiškai jaunumenei) — tjk Bučačiaus gimnazija
su 3 kliasomis, ir priskyrė ją prie lietuviškosios aprubes.
ir K. Janonis.
kyklos, o tiktai šlėktišką konviktą, ir tarne nedaugiaus kaip užsilaikė po vada bazilionų iki 1893 m. — Prefektais ir
Kaleranave, vietovėje \ ilniaus dijecezijos, valdant Au 24 konviktorius, be 6 fundušavųjų, ir mokinsią mokslų be direktoriais Bučačiaus ihokyklos buvo bazilionai: 1) Lie
K. Janonis mąsto: “Minutos,
. liauro gustui III, pijorai turėjo rezidenciją. Kas ir kada ją įstei
tuviai: Ilipolitas \ onsovskis 1754-5. Dionyzas Juodeika
valanda ir didvyris ir
gaišaties. z
OI
kaip
saldu
ant gė, nežinia. Pijorai čion laikė mokyklą, kurios mokintojais
1756-7. Meletius Giedraitis 1758. Porphyras Skarbek Vavainikas
Tą konviktą pijorams įrengė mokintas Mot. Dogieliš,
1755 m. buvo: perdėtiniu Hipolitas Pribileckis; profeso paremtas pinigais ir protekcija Mikolo Čartoryskio, liet, žynskis (potam Cholmiškis vyskupas) 1759-60. Nikanoras
širdies. .
kankinį r? riumi logikos Justinas Gorčikauskis; profesoriumi iškalbos
— Kas užž Suvalkų kanjaių
kanclerio, pirkęs namą konviktui. Tas pats Dogielis ju Lipinskis 1761. Parknius Tįerleckis 1762-3. Gedeonas GaSophronius
šaukia pirmsėdis.
dėjo vainiką pijorų bažnyčiai, į biblioteką parkvietė geras jevskis 1764. 1 heodozius Šuiskis 1765.
ir poezijos Ign. Sobanskis.
Vilkmergėje ties upe Šventa. 1745 m. šlėkta savo sei knygas ir supirko daug prietaisų matematikos bei spaustuvę. Grodzickis 1766. Melitonas Luckis 1767-9. Theodozius
Vienas prieš.
, Ašaros kaip perlai pradėjo ry- melyje sutarė pijorams pastatyti bažnvčią. Pijoms apdo
Salia konvikto, pijorai laikė Vilniuje augėlesnes studijas Starkevyčus 1770. Izidorius Ragauskas 1771-5. Athanadėti vieno iš prieš....
vanojo Theodoras Chomičius, Tarnas Siesickis (L kmergės jauniems sąnariams savo zokono. Kalegija iki 1750 m. zas i alkovskis 1776-7. Aleksandras Zuravskis 1778-9. Mi
— Kaip apie įgaliojimą naujo maršalkas davė 12000 lenk, auksinų), Dambrauskai (davė
3-syk sudegė; paskutinį sykį ją naujai jiastatė rektorius kolai šelepinas 1780-2. 2) Potam jau eina galicį j iečiai,
kurių pastarasai Irėnius Javorskis 1873-1893 m., sąnarys
atstovo? klausia su juoda barzda palivarką) ir kiti. Kada pijorai čion atidarė mokyklą, neži
Lukošius Rosoleckis.
nia, bet turėjo valdant Augustui III; 1755 m. mokytojais
vyras.
laikuose Apšvietimo Komisijos pijorai ganėdinosi kon- moksliškos draugijos vardan Ševčenkos, “tautiškojo namo”
)
Trukšmas.
ten buvo: rektoriumi Erasmas Izdebskis; profesoriumi mo viktu ir neatidavė kitų viešų mokyklų, tur-but Apšvietimo Lvove ir “galicko-ruskos Maticos”.*
— Kaip tai! štai Žagaras, tu- rališko mokslo ir vokiškos kalbos Benediktas Subartas;
Komisija nematė reikalo atidaryti kitas mokyklas šalia aka
•) “Dielu” Nr. 192, Lvov, 21 aerpnia lfc'93.
rėdamas tik paliudijimą, mokėjo profesoriumi naturališkos istorijos Kazys Jablonskis; prodemiškosios paaprubinės mokyklos su 6 kliasomis, mieste
pasiųsti didžiausią visoje pasaulėje
’ s, metaphyzikos
ir matematikos Andrius
tuomet neturėjusiame |>er 20000 gyventojų.
logikos,
mei
VII.
“garnizaciją ant Marso; ogi šis, fesoriumi
uskis;
profesoriumi
retorikos
ir
istorijos
BonavenIš pradžių pijorai, daugiaus kaip pusę šimtmečio Len
Gunkauskis
;
prof
A
alvyniškiai.
Pradžioje
18-tojo šimtmečio, dėl marų
turėdamas įgaliojimą, nugrus ir
Jasmanskis;
profesoriumi
poėzijo® Povilas Synna. kijoje ir Lietuvoje sudėjo vieną tiktai provinciją, tik 1735 ir karių, per 12 metų nebebuvo Kėdainiuose mokyklos, Ra
turas
j
______
LT,
,
mus dar toliaus. Nereikia įga
. ............. —
i-i-iApšvietimo Komisija m., provincijolaujant Juoz. Jastrzęhskiui, perdalino kolegijas
Turbut tai buvo 6-kliasinė
mokykla,
dvilai būtinai jos išsižadėjo. Vienok kalvyniškių synodas
liojimo’! šaukė, ašaras apsišluo
lenkiškas ir lietuviškas j dvi provinciji, beje lenkiškąją ir ją šelpė per 50 metų. 1759 n> kun. Jonas Varakomskis,
įrengė
čion
paaprubinę
mokyklą.
«—o, ‘ TTT
stęs, ruda barzdele sutvėrimas.
.-Valdant. Augustui
ŲI, K...,
buvo rezidencija pijorų f y- lietuviškąją su atskirais provincijolais;
pakeltas į perdėtinius, per 10 metų triūsė; mokintinių tuo
— Nereikia! nereikia!!
tebskp
Sale
jėzuitiškų
mokyklų,
jie čion turėjo mokyklą
Ant paveizdos jėzuitiškų mokyklų, jaunumenė. pijoriš kart buvo į ‘K). Synodas 1773 m., Bielicos mieste atlaiky
*
tebskj
Šalę
jėzuitiškų
in
— Jei kas atsišauktų panašus Ža ir šlėktišką konviktą. 1755 m. zokonas čion susidėjo iš'
kų mokyklų turėjo kalbėti savo tarjie namie ir mokykloje tas, paskyrė keletą išmintingų žmonių valdymui kalvyniškių
ir šlėktiška konviktą. 1755 m
garui, męs tuomet jo galime ne superioro rezidencijos Juozafato Iliminskio; profesoriaus
lotyniškai ir dėlto buvo kiekvienoj kliasoje užvestas signum mokyklų ir jų tobulinimui. Tie tai liepė, kad Kėdainių
pripažinti musų partijos atstovu, matematikos ir istorijos Stasio Dolmato; profesoriaus
(nota liguae), kurį laimėjęsis mokintinis subatoje buvo mokyklose butų kiekvienoj kliasoje po du mokytoju, ir kad
atsiliepė juoda barzda sutvėrimas.
philozophijos ir metaphyzikos Valento Prusieckio; pirofeso- baudžiamas plėgoiuis. Už nešvarumą, už nedorą elgimąsi kas dieną po 6 valandas vaikai butų mokomi; kad mok^feMa
Matyt visi baimijosi pasiųst tokį riaus iškalbos ir regenso šlėktiškojo konvikto Mik. Š<•eliutos.
buvo kitas signum su literomis N. M. (nota morum) ir tt.
jai išguldinėtų theologiją, trigonometriją, phyziką. nietabhypat kaip Žagarą, tariant dabarti
vaiIr pijorai laikė konviktus turtingesniems mokintiniams. O zilęą ir bažnyčios istoriją; kad mokintų kalbėti prancuzilkai,
Želviuose,
Novogrodko
vaivad.,
\
ilkoviškio
pav.
niais K. Janonio žodžiais, beprotį, dant Augustui III, buvo rezidencija pijorų, kur jie Įįikė
bėdiniejie studentukai, pauperes vadinami, užsilaikydavo vokiškai, žydiškai ir graikiškai; kad egzamenų laike butų
nes Amerikiečiai galėtų pamislyti, mokyklą. Perdėtiniu rezidencijos 1755 m. buvo Hyacintas
elgetavimu, arlxi buvo gelbimi savų vienmokslių — sodalea, vienas iš priveizėtojų, paskirtas synodo. Bet nevisi i tie
Tad konferencija,, lietuviškiejie Zienkavyčius; profesoriumi retorikos ir poetikos Severinas
tačiaus taip nekropdavb daržų, sodų ir mrsbucių, kaip pau geri norai išsipildė, nes kalvyniškiai vos trims mokytojams
Europos rašėjai ir, ant galo ko Kentrinskas; profesoriumi lotyniškos kalbos Fabionas Rudperes jėzuitų. Nckurius pauperes patys pijorai užlaiky teišsigalėjo algas mokėti, o trims negalima buvo įstengti
kios ten partijos vien tik ir su gieris. — Laikuose Apšvietimo Komisijos tame miestelyje
davo, ir vartodavo juos prakapojimui malkų, pakurimui pe tiek mokslų išguldyti.
sidėtų iš bepročių.
čių. šlavimui kliasų, pliekimui mokintinių ir tt. 1 ie vadi
jau nebuvo augštesnės mokyklos.
1778 m. kalvyniškių kunigai — Rog. Bernackis, Step.
— Prieštaravimų nėra?
Kas Raseiniuose pijorų kolegiją įsteigė, nežinia. Augš nosi kalefaktoriai (pečkuriais). Savo darbus atlikę, kaKopyckis.
Mik. Ceraskis ir Alek. Mankevyčius. patys Vo
— Ką? Vasaros laike kalakutus
tesnė mokykla tapo 1742 m. įsteigta pijorų klioštoriuje, kur
lefaktoriai
mokėsi
drauge
šu
kitais
mokintiniais.
kietijoje
išlavinti,
ėmė Kėdainiuose vaikus mokinti. Mo
ganyti? — klausia ruda barzdelė jie vaikus pradėjo mokinti “pagal naujos mokslų pažinties“
Pijorų mokyklos nė ant plauko nebuvo geresnėmis da kintinių tuomet buvo 128. 1781 m. didesniejie vaikai mies
sutvėrimas.
(Valanč.); ten netrukus susirinko į 200 vaikų. Apšvie lykuose mokslo už jėzuitiškąsias. Skonis jose buvo su- te jiadarė ermyderį.- kalvyniškiai susimušė su katalikais.
— Čia eina klausimas apie įgatos Komisijai liepiant, loji mokykla' tapo paskaidyta į 3
žagtas, mokintiniai laiką taip |>at kleidė ant dialogų, ora Vyresnybė, pavojų išvydusi, uždarė mokyklą ir Šilo mėn.
lojimą atstovo. Kas prieš įga
kliasas, vadinosi paaprubinę, ir buvo po valdžia pijorų.
)
*
cijų,
sceniškų dekliamavimų, pasveikinimų, mokykliškų prakusterėj tįsių vaikinų nebepriėmė. • 1784 m. vėl ten mo
liojimą?
Čion mokintojavo garsus musų gamtazinys Stanilavas
kėsi į 103, o 6 mokytojai mokė viską pagal norą Bielicos
Tyla.
•) Atminta ir
’M
*"»>•
Jundžilas.’
susirinkimo. Vėl giltinė į mokyklą įsisuko: susibarė moky
IUJok ’’
Priimta vienbalsiai
*1nivo
Či6n
ir seminarija svietiškiems kunigams Žemai oracipM, naraaytoa Ju»ta-Tyiiau»
tojai terpu savęs. Iš apmaudo mokytojai liovėsi pirm mett|
— Kiek naujam atstovui paskirčių dijecezijos^, kurios regensu 1755 m. buvo pijoras Joseimelių, disputų, perorų, permiernės dievmaldystos ir tt. galo mokinti, o tėvai įšižinti, už tai nebenorėjo vaikų leisti
sime progonų?
kimas Radomyskis (Lukoš.). •
Dievotumas visur j*
rmcr įkalinamas buvo, o ne pareigos ir j Kėdainius. 1785 nk atsidarius mokyklai, prie perdėtinio.
— Keturis šimtus.
Į Vilnių pijorai partraukti tapo 1722 m. vyskupo Konst.
Diakevyčiaus, j>er metus vos 50 mokintinių tesuvažiavo.
— Kas tai reiškia keturi —
tiesos ukėsų.
..
..
.
Brzozovskio, o Ant. Sapieha, Trakų kaštelionas, davė jiems
Pasielgimas mokintinių pijorų buvo geresnis už ei gest j
1789 m. synodas perdėtiniu paskyrė Mik. Gailių, ir iš Vo- _
penkis.
ant kolegijos Palubinskių palocių, vėliaus vadinamą Sajėzuitiškųjų mokintinių; už prasižengimus baudė plėgomis, kietijos pargabeno mokytą bei išmintingą kun. Joną Molle— Penkis! penkis!
piehiškiu, ir du mūriniu namu, su išlyga, kad jie mokins areštu, klupėjimu vidur khasos, ant galo pavarytoji ts ino
soną ant mokintojo. Gailiui nedorai elgianties su mokin
— Prieštaravimų nėra?
jaunikaičius iš bajorų iki retorikai. Kada pijorai čion • kvklos. Berods su žydais nesykį ir jie kėlė peštynes ir tiniais, tų per 5 metus vos 25 kasmet bebuvojo. 1799 m.
Tyla.
bandė įrengti mokyklą, jėzuitai jiems pasipriešino, prive muštynes, o nekuriose vietose jie žydus privertė net mokėti perdėtiniu buvo Mollesonas, o mokytojais Bog. MonkevyPriimta vienbalsiai.
džiodami,
jog tame mieste tik jėzuitai tegalį mokyklas lai judaikg pinigais, paraku, muškietomis, šaudymui, laike mo čius, St. Horkevyčius, ir protingas Rap. Daunoras. Mo
Tuomi konferencija ir užsibai
kyti, o niekas kitas, nėsa kitaip taptų įartintos privilegijos
kyklos švenčių. Tačiaus provinciolas pijorų l/-> m.j rū kykla. padalyta į 4 kliasas, turėjo po 150 mokintinių.
gė1739 m. Tidčemyje tajK> įsteigta seminarija auklėjimui
pinosi tą pagalvę numarinti, kaip rašo Gackis.
Dar esant Amerikoje, apturiu jų akademijos. Kadangi pijorus rėmė visi zokonai, kurie
Vilniuje
turėjo
savo
klioštorius,
magistratas,
ir
vysku

žmonių
mokintojų per Herrnhutiškių stropumą
Sekančio turinio pranešimą:
“Drauge! 16—23 rugsėjo mėne pai Karolis Panceržynskis, bei jo įpėdinis Zicnkevyčius,
Petrui -Bironui valdant Kuršą, 1775 m. Jelgavoje (MipBernardinai. Bernardinai Kretingoje įsikūrę, įsteigė taujoje) tapo įsteigta augštesnė gimnazija.
sio buvo konferencija^ L. S. D. P., tai jėzuitai padavė skundą į Romą. Jėzuitai ir pasiunti
nius
vaivadijos
Vilniuje,
važiuojančus
į
seimą
Gartinan,
mokyklą,
kuri ilgai lygi buvo kitoms parapijinėms mo
kuri tarp ko kito svarstė klausimą
įprašė,
protestuoti
prieš
pijorų
fundacijas
ir
atidarymą
kykloms.
.
Ncbtekus jėzuitų, Apšvietos Komisija, 1775 m.
VIII.
apie nusiuntimą atstovo į Ameri mokyklų Vilniuje. Bet bajorai Vilniaus vaivadijos prie- I
įkūrė
Kretingoje
3-kliasinę, paaprubinę mokyklą. Kiek
ką. Buvo pažymėtas ir išrinktas
“Parapijinės mokyklos toje gadynėje buvo labai ap
viena kliasa turėjo savo ypatingą mokytoją. Pirmu per leistos. Kaimuose retai jau kur, radosi elementarinė mo
musų draugas P. G., pabėgęs pe šingi buvo tokiam žygiui ir įnešė Vilkmergėn protestą 1725
dėtiniu buvo kun. cx-jezuitas Kovzanas. Kasmet mokėsi kyklėlė; nėsa svietiškoji kunigija, kurios pareiga buvo užlai
reitą vasarą iš Suvalkų kalėjimo m. prieš jėzuitų “kurstymą bei suokalbiavimą prieš busi
į 300 vaikų, tarp kurių Ant. Przevlockis ir Jurgis Zuba- kyti tokias mokyklėles, jau tai dėlei trukumo įėjimų, jau
— tai buvęs Peterburgo universi mąją kunigų Scholarum Piarum fundaciją”. — Dabar tai
vyčius 1790 m. gavo sidabro agnosus. 1790 m. Kretin tai dėlei—apsileidimo toje lietoje augštesniųjų valdžių, visai
teto studentas. Tokiu budu nuo jėzuitai prisimasino Konst. Pociejų, Vilniškį vaivadą, didį
gos miestelyje kilo baisus sumišimas prieš kas-žin kokį ba nesirūpino apie kaimiškes mokyklas. Šlėktai gi netik ką
Jusiu pečių nupuola atstovystės už Lietuvos hetmaną. Tas neva išvengimui sujudimų Vil
niuje, uždraudė savo galybe pijorams atidaryti ten mo jorą, kurs valdė Kretingos dvarą. “Žmonėms besimušant, nieko nerūpėjo, lygiai kaip visoje Europoje, apšvietimas kal
davinys.
kyklą. Tada pijorai nusidavė po protekcija Augusto II, įsimaišė ir mokintiniai. Vyresnybė, rašydama apie tą da niečių žmonių, bet ji buvo net tam'priešinga. Kitaip be
Prašome jam suteikti reikalingą
kurs privilegiją 16 d. vasario 1726 m. leido jiems atidary lyką Kretingos ponui, vyskupui kunigaikščiui Masalskiui, rods buvo miestuose ir mesteliuose. . .. ■ Drąsiai galima
pagelbą ir kuo plačiausius nuro
už vis mokintinius pakaltino. Vyskupas apmaudu pašo tvirtinti, jog nebuvo Lenkijoje bei .Lietuvoje vieno kara
dymus, kaip geriausiai butų dar mą mokyklos, ką jie neilgtrukus padarė. Bet jėzuitai Gar
tine
19
d.
lapkričio
1726
m.
laimėjo
nuo
karaliaus
patvir

kęs, parašė Apšvietos Komsijai, kad mokyklą perkeltų, ką liško miesto, kuriame dabar nebūtų buvę užlaikoma elemen
bas varyti. Tamista jau praktikas
tinimą
visų
privilegijų
Vilniškės
akademijos
ir
sulyginimą
tarinė mokykla; taip pat daugelyje žymesnių miestelių, pri
šitame dalyke, gali daug ką
ta ir |>adarė” (Valančauskas).
Dotnavos mokyklą vos 1796 m., Apšvietos Komisijai gulinčių šlėktai ar kunigijai.“
nurodyti. Padirbėjęs kokius 2— jos su Krokaviške akademija, net ir tiesą prašalinimo kitų
mokyklų, ir tad liepė pijorams savo mokyklą uždaryti. Ne leidžiant, bernardinai kaip reikiant įsteigė, pirma į 3, pas
“Elementarinėse mokyklose mokė tą patį, ką pereitoje
' 3 mėnesius Amerikoje tas drau
kiaus į 6 paskaidę kliasas. “Mokytinių kas metą buvoję į gadynėje, beje skaityti, rašyti, truputį skaitliavimo, truputį
gas grįž atgal. Tikimės, kad Ta galėjo pagelbėti pijorams nė Krokavos vyskupas KofTSt.
250, kuriuos mokė bernardinai, už vis rykštės nesigailėdami” lotyniškai iš Donato, o labiausiai ministranturą ir katekiz
mista neatsisakysi jam, kiek galė Šaniavskis, nė Polocko vaivada St. Denhof; pats karalius
6
d.
rugsėjo
1729
m.
liepė
pijorams
uždaryti
savo
mo

mą, taip-gi bažnytines giesmes“ (Lukoševyčius).
damas, pagelbėt.
(Valanč.).
Nebtekus Ktetingiškės mokkylos 1793 m., Apšvietos
L. S. D. P. Centro Komitetu kyklą. Tada popiežius Klemensas XII, ištyręs gerai stovį
IX.
Komisijai liepiant, bernardinai įsteigę Telšiuose mažesnę mo
vardu (Parašas). Vilnius, 17 (30) dalykų, leido savo bulle 1 d. .gegužio 1731 m. pijorams
Mokyme
moterų
toje
gadynėje
neįvyko atmaina. Ji
išguldnėti augštesnįjį mokslą, priiminėti į mokyklą jaunu- kyklą, ^skaidė į 3 kliasas. 1795-98 m. savo pinigais ant
spalių".
klioštoriaus žemės pastatė murinę mokyklą ir nripirko daug sai rymojo rankose zokonininkų. Kitos, nors gavo funGavus
į pranešimą, net visas menę ir iš turtingų bei augštų namų, ir laikyti konviktus;
dušus užlaikymui mbrgoms mokyklų, nepildė tos pareigos,
potam
9
d.
rugsėjo
1732
m.
popiežius
savo
bulle
apskelbė,
mano kūnas nutirpo.
pabuklių.
k. a. Gartine vienas iš mergiškų klioštorių buvo gavęs 2000
jog
nė
privilegijos
akademijos,
nė
popiežiaus
bullės
nesi

Še tau Janoni ir didvyris!
žmonių su išlyga, idant zokonininkės 30 bėdinoms mergoms
priešina
atidarymui
tyjorų
mokyklų
Vilniuje
ir
teir
mokini

Męs abu nelaimingi — vieno ne
VI.
iš
šlėktiškos luotuos savo lėšomis duotų apšvietimą ir toms,
mui philozophijos, theologijos ir kitų augštesnių bei že
Bazilionai. Padubysio mokykla tapo kun. bazilionų
išrinko, kitam “po šapke”.
kurios
iš jų išeitų už vyro, duotų mažą kraitį. Bet zoko
1782 m. įsteigta, nieko nesiklausiant, ir į 3 kliasas padalinta.
Philadelphijon pribuvo naujas mesnių mokslų. Kad jėzuitai dar sykį atsiliepė prieš po
nininkės
tą fundušą kleidė ant savo reikalų, visiškai nepilpiežiaus nuosprendinį, popiežius bulle 3 d. birželio 1733 m.
Nepatiko tai Kražių mokyklos ir Žemaičių mokslų apskričio
atstovas.
dvdamos
pageidavimų fudatoriaus.
perdėtiniui, kun. Vieličkai, už tai jis mokyklą užrakydino.
Extra susirinkime didžiumos L. jėzuitams liepė amžinai tylėti šitame dalyke.
Vizitės,
kaip Lenkijoje, apsisėdo ir Vilniuje, laikė
Kad taip dalykai svarstėsi, 1732 m. laike grabnyčinio Kelis metus praleidus, Kražių mokykla teko kun. Karmeli
Š. P. A. Centro Komiteto narių
pensijomis
bajoriškoms
mergoms ir ten jos mokinosi ypačiai
tams. Dabar bazilionai, Vilniaus universiteto perdėtiniui
ir “Kovos” sandarbininkų jis buvo seimelio Vilniuje tarp akademijos studentų ir tarp keletos seiprancūzišką
kalbą
bei
moteriškus
darbus. “Mokinosi die
mininkų-šlėktų kilo tūli vaidai. Studentus už tą kalte iš
leidžiant, antrusyk įsteigė Padubysyje mokyklą, pirma su votumo, mandagumo ir visų labų pasielgimų; mokinos skai
užklaustas ar turi įgaliojimą.
vijo iš akademjos. Tie-gi, drauge su kitais studentais
— Ne, atsakė, naujas atstovas.
6 kliasomis.
tyti rašyti, kalbėti prancūziškai ir visokių darbų, kaip tai:
ginkluoti,
antpuole akademiją, sukapojo apgarsinimus ant 3, paskiauš^su
Unijotai Volynijoje, Podolijoje, Ukrainoje, Rudojoje varstotinio, kryžinio, angliško, vengriško, mezgė taip-gi
— Kodėl ?
— Konferencija bijojo įgalioti, vartų jėzuitų prikabintus apie jų ekskliuziją, — ir ™tam
Rusijoje ir Lietuvoje mažai turėjo mokyklėlių ir toje ga mezginius, mokino siūti ir visoko pagal metus ir supratimą
prasėsi pijorų, kad juos priimtų į savo mokyklą Tie na
turbut, kad netapčiau didvyriu.
dynėje; nėsa miestuose tų provincijų buvo katalikiškos mo
■’ ••
tyirkusius studentus priėmė, be apsvarstymo. Jėzuitams
(Toliaus bus.)
kyklas, .— lenkiškos: net žemutinės mokyklos, čia ir ten
skundzianties, karalius liepė Kaz. Oginskiui,
J
; (Tąsa ant penkto pusi.)
V

Gadyne šlėktos viešpatavimo

Lietuvoje

■

■ ■■

<■

(Tąsa nuo kfivirttj pusi.)
karės - revoliucijos daro biznį; nis kviečia pas savę | Vileikos rū straipsnyje atras pasakojimą apie
pasakysiu apie jo šventenybę, — tai šventas
nors tam teisingų darodymų ne- mus.
žmogus, užsitarnavęs visokios paguodonės....
“dienas” tvėrimo. Tos gi dienos
O tuo tarpu visi tamstai pasakys, kad aš tei-j mentusAr? turite kokius nors doku turiu, bet visgi reikia atkreipti ant Kodėl aš patikau jam — ne- sulyg Palmeri’o Vigouroux, Carljo nemažą atydą, nes jis yra sa žinau.
singa moterė, kad aš visuomet užsilaikiau pa
ny’o, Hamard’o ir d. k. ne yra
K.
mozvancas. Apie tai iš tikrų šalvyzdingai. Kodėl gi man neduoda ramumo, antspauda, tik be paradų.
A. Žagaras.
dienoms 24 valandų, bet perijodai,
jei aš esu atsidavusi savo ponams ir sanžinin- — Kame dalykas?
tinių sužinojau — sušnipinėjau
amžiai neapriboto ilgio. Ištikro,
per tūlą bendrą, vieną žymiausių
gai atlieku savo pareigas?
žodis
hebraiškas yom (diena) reiš
—
Baimijosi
pasirašyti,
kad
ncROMANAS
jų L. S. D. P. divizijos žmonių,
Ji širdingai prasijuokė ir tęsė:
kia netiktai dieną 24 valandų lai
prisieitų prieš rudais. šeriais sukuris prie tos divizijos komiteto
— Kuomet man pasakė, kad turi atvažiuo tvėrimus “mea culpa” tarti.
ko, bet ir neaprubežiuoto laiko tar
VEISTA iš- PRANCŪZŲ KALBOS
ti kunigas, tartum ir taip jų mažai pas mus, Ir skelbė naujas atstovas kruvi nepriguli, bet labai arti jos stovi,
pą. Beto, žinovai hebraiškos kal
aš išpradžios užtektinai primunnėjau.... Bet ną revoliuciją Lietuvoje, nesigailė kad “samozvancas” bei didvyris
Maskolijoj platinasi cholera, bos tvirtina, jog išreiškimui žo
tamsta man pasirodei labai meilus jaunas damas savo pilvo ir puspadžių, nėra ir ne buvo L. S. D. P. divi- kad ji apsireiškė jau Peterburge, džio “perijodas, amžius” hebra(Tąsa).
imogus, ir aš manau dabar, kad męs su tamsta bejierstojimo šoko ant revoliuciji- zijos atstovu. Jei jis tokiu skel tas likosi jau daktarų susekta. iškoje i kalboje kito žodžio nėra
bsi, tai melas! ir da sykį melas!
gyvensime geriausiuose santykiuose. Neži
kaip tik yom (Vigouroux, Man.
Kuomet jis parodė jai savo čemodanų, ku nau, kodėl aš“ išsiplepėjau taip prieš tamstų, nių balių ir vakaruškų. O labai Jei ir siuntė kas, tai greičiau bus, Mieste Taganroge dėl choleros bu bibl. I n. 267). Iš to gi ir išei
vo jau smarkus gyventojų susirė
žinomi« ir atsižymėjusiejie “revo
rį išdrįso, antgalo, pastatyti ant žemės, ir iš ;al todėl, kad tamsta atvažiavai iš mano kraškad siuntė kokia ten redakcija su
na, kad iki pasirodymui pirmojo
aiškino jai, kad atvažiavo ant dviejų savaičių o, o gal ir todėl, kad grafiutė interesuojasi liucijonieriai” Lietuvoje pilnoje redakcijos antspauda, — tikrai ne mimas su policija išsiplatinus pas žmogaus galėjo prasitęsti amžių
kalų:, buk policija sveikus žmonis
“tvarkoje” ir “organizavime” va
ir pasiėmė su savimi tiktai vienų sutanų per amsta. . . Abelnai, tikiuos, kad tamsta man
galiu parakyt.
su prievartą gabena į choleros ap amžiai, nuosekliai (žemė) pasau
mainai ir baltarubių nedaug, ji labai nustebo. atleisi mano užsimetimų, pone kunige, ir pa rė “kuo pasekmingiausiai” lietu Kad “samozvancas - didvyris” imtiems gynyklas.
lis turėjo pergyventi tą laiką, bet
višką revoliuciją, žinoma, su Ame
— Dvi savaites! Tamista manai pasilikti klausysi manęs: pailsėk šiandien gerai ir ne
sėdėjo kalėjime, dabar aš visai ne
ne 6000 metų, kaip p. Vėjas tvir
rikiečių pagelba.
čia tik dvi savaites? Na, bet tamista pats manyk lakstyti po miestų, kuriame nėra visai
siginčiju. dabar aš ištyriau; ir jei
Į| Anglijos darbininkų organiza tina. Šv. Raštas, tiesa, skaito me
Reikia pripažinti, kad patįs šo-(
pamatysi.
tokių žingeidžių dalykų, kaip tamsta manai. I kiai nemažai prisidėjo prie pa- \mano atsišaukime — feljetone bu cijos reikalauja ypatiškų teisių prieš tus iki Christaus atėjimo 4000,
Ir ji pašaukė didelio ūgio lekajų.
Pasilikęs vienas, Pierre išsykio pajuto vi sekmingumo lietuviškosios revoliu- vo kas, tai visai kas kitas buvo ra gabenamus, užgimus svetur strei bet pradeda nuo to laiko, kada
— Džiakomo, nunešk šitų į kambarį.... sa kelionės nuovargį,, kurį padidino rytmeti Į ei
šyta, aš dabar neatmenu, ar pats
kams, streiklaužius. Darbininkų pirmutinis žmogus, Adomas, nu
jos, nes kone kasdieną dygo
' gerai nesuprantu.
Pone, kunige, ar neisi tamista paskui manęs? nės vaikštynės įspūdžiai. Tartum apsvaigęs
organizacijos
reikalauja,
kad stojo laimingo gyvenimo t. v.
“nauji” užmanymai rengti balius,
Pierre labai pradžiugo iš netikėto susitiki nuo kotlieto ir dviejų kiaušinių, kuriuos su
Bet susisemti aš visgi nemanau,
streiklaužiai butų teismų baudžia rojaus. Tam laikui pridėjus mu
vakaruškas ir raudonas prakalbas
mo su kompatrijote, išrodžiusia jam tokia gy valgė — ant greitųjų, jis nusivilko ir kri I ir vis ant garbės ir palaimos lie aš noriu ir ant toliaus pasilikti mi, teipgi ir juos svetur gabe sų laikus, pasidaro apie 6000, arba
va ir gera tame rustame rymiškame rūme. to į lovų, manydamas pailsėti tiktai pusvalan tuviškos revoliucijos. Darbas ėjo profesijonaliniu šmeižiku — tai nanti.
laikas kaip žmogus gyvuoja, (ir
Jiemdviem einant per kiemų, ji pasakojo jam,, dį. Ilgai jis negalėjo užmigti, mąstydamas pasekmingai. Tik tie “nenuora* mano amatas.
tas su mokslo išaiškinimais ne
kad princesa kasžin-kur išvažiavo ir kad gra- apie Bokkanera šeimynų, su kurios istorija mos” murmėjimais ir netaktiškais “Kad “samozvancas - didvyris” || Čechijoj, mieste Rumberg. ka tinka, Chiniečių ir indiečių raštai
jokio supratimo apie karą- talikai sušaukė kongresą. Tas ne siekia toliau. Red.) tik ne pafiutė, — kaip dar ir dabar iš meilumo vadin jis truputį buvo susipažinęs iš pasakojimų; sa patėmijimais “tramdė” darbą, — neturi
*
davo Benedetta, nežiūrint į tų, kad jau ji vo vaidintuvėje jis stengėsi prikelti žmonių neleido varyti pasekmingai revoliu revoliuCiją ir socijaliziną — labai patiko laisvamaniams ir socijali- saulis.
aiškus dalykas.
buvo už vyro, — nesirodė dar nuo ryto, nes gyvenimų, kurie gyveno tame tuščiame neby ciją.
Kun. M. P.
stams, kurie stengėsi ardyti viso
serga. Bet ji atkartojo, kad jai buvo duotas liame rūme ir kur viešpatavo toks varginan štai Suvienytas Valstijas ap- , Man esant Belgijoje, girdėjau, kiais budais katalikų susirinkimą.
paliepimas priimti ponų kunigų.
tis liūdnumas. Bet paskui jo mintys susijau ėmė baisus krizis. Nesiseka alka- |kaip “samoz.-didv.” kalbėjo to Policija neįstengė demonstrantų
Kertėje, po portiku, buvo monumentalinė kė, jis pradėjo migti, ir tuojau prieš jį pra niems šokti. Užtaigi sumažėjo ir kias gudrybes Škotijoje:
suvaldyti, reikėjo pagelbėjo siųsti
“Iš tikrų, girdi, šaltinių sužino kariumenę.
lipynė, su plačiais ir žemais laipsniais, kuriais dėjo šmaižioti kasžin-kokie šašeliai, tai tra revoliucija Lietuvoje.
Redakcijos atsakymai.
jo, kad caras yra juodosios šimti
ir arklys lengvai galėtų užlipti; bet sienos bu giški, tai švelni, tai iš sykio pavirstantiejie į
Per tą laiką aš baladojaus po
Juozapinui. Geistinos butų ko
vo rūsčios, ir ne apsakomai liūdnos.
Netoli HUstingen, Siaurinių respondencijos aprašančos ką nors
išpurtusius veidus, žiūrinčius į jį užkerėtomis Rimją. Iš ten sugrįžau Ameri nės vadu ir šaltiniu, iš kurio, plau
Palipus į pirmų j į aukštų, Viktorina nusi akimis. Šašeliai, antgalo, išnyko ir jis už- kon su erškėčiu vainiku. Ir vėl kia visokios žudynės Rusijoje ir jūrių pakrantėse, vilnys išmetė tuš svarbesnio, o ne vieni išjuokimai
žmonių vargas. Už tai carą revo čią butelį, kuriame buvo popieros
šypsojo, patėmijus Pierre’o neramumų. Rū migo.
ir jiapfastos apkalbos. Iš tokių
stojausi didvyriu. Prisiartinau prie
liucijonieriai nusprendė nužudyti”. šmotelis, o ant jo parašyta: “Die
mas išrodė tuščiu; uždarytose salėse nesigir
niekam nėra naudos, tokios tik
Iš Bokkanero genties išėjo du popiežiai, darbininkų vėliavos; ji pasirodė iš- Broliai Amerikiečiai! Tai ne
dėjo nė balso. Ji parodė ranka į aukštas arve
mus
gelbčkie,
mes
žuvam.
Mes
laikraštį teršia. Laikraštis ne bo
I
virkščia
;
žodžius
“
darbininkai
vie

vienas viešpatavo tryliktame, antras penkiotiesa! Biaurus melas! Caras nė esam prie Skagen. Laivas “Hožuolines duris, dešinėje pusėje.
(
biškiems
plepalams skiriamas. Iš
ny kitės*’ vos galima išskaityti; pa— Tai jo šventenybės kambariai, f kiemų liktame amžiuje; nuo tų dviejų išrinktųjų ir I rašo — “ sol ida risk urnas ir apšvie ra ir nebuvo juodosios šimtinės velaar”. Matyt laike paskutinių, viso aprašymo negalima žinoti nė
nuo upės. O, jie tik užima ketvirtų aukšto visagalinčių valdovų jis apturėjo labai dide ti” — nė tarj^e raukšlių negali vadu! Jis yra geras, labai geras siautusių ant Šiaurinių jūrių vėt apie ką, ne kaip kalbėta, Tai ne
dalį.... Visi salionai svečiams, nuo gatvės, lius turtus: didelius dvarus, kelis rumus Ry ma buvo surasti — visai išsitry- žmogus!....
rų paskendo su visais žmonėms mi korespondencija!
uždaryti. Na, bet ir kam tiek salių? Reikėtų me, brangius dailės darbus, kuriais buvo gali I nęs; vėliava skylėta, apskurusi. Gailėkitės jo!
nėto vardo holandiškas laivas.
ma pripildyti galerijas ir didžiausius trobe
Nežiūrėkite, kad ten Rusijoje
turėti visas tarnaujančiųjų pulkas. Collinsvilliečiui. Bobų vaidai ir
Į Buvau pradėjęs lopyti, bet tie pa
Ir ji gyvai pradėjo aukštin lipti lipyne, sius. Toji šeimyna skaitėsi neramiausia ir tys draugai, su kurtais kadaisiai po desėtkus kas dieną pakaria f Maskoliška pasažierinių garlai besikoliojimai laikraščiui netinka,
rami, šalta, be abejonių, labai svetima tai dievobaimingiausią tarp Rymo aristokratijos; puošėme ją, šoko ant manęs su nekaltų revoliucijonierių, kuomet vių linija teq> New Yorko ir Lie- reikia ko nors svarbesnio, Tamitvarkai, kurioje gyveno; palipus į antrąjį■ ji visuomet buvo prisirengusi su ginklu ran kumščiomis, kaip ant baisiausio caras užtvirtina mirties dekretą.... pojaus pirmuose metuose turėjo stos raštelis netilps, nes jame nie
kose ginti bažnyčios reikalus; nenumalšomas
‘Gailėkitės jo!
aukštų, ji vėl prakalbėjo.
nepritekliaus 200000 dol.; šiųme ko visuomenę apeinančio nėra.
I priešo, jiems pasirodė, kad aš tai
.
ir
žiaurus
Bokkanera
’
būdas
įėjo
į
patarlę.
Rasi tik revoliuvijonieriams pa tinis per 9 mėnesius nepriteklius
— Žiūrėk, štai, po kairei, ponios Serafinos
aršiausias žvėris su baisiausiais
kambariai, o čia, po dešinei, grafiutės kamba Todėl ir jų gerbas buvo sparnuotas slibinas, ragais, ar hydra su dvylika galvų. našiems samozvancui - didvyriui siekia jau 500000 dol. Matyt ma
.
pučiantis
ugnį,
kaip
ir
jų
laukinis,
žiaurus
Rusijos carukas Mikutis nege žai žmonių keliauja maskoliškais
riai. Visame name vienatinis šiltas kampelis;
Jie pradėjo tiesiog drabstyti į maPranešu draugų vertėjų ži
devizas:
“
Bocca
nėra.
Alma
rossa
”
,
—
juo

ras.
...
kur yra dar nors šioks-toks gyvenimas....
garlaiviais.
įlnę
purvais,
ir
laukti,
kad
aš
diniai,
kad verčiu į lietuvišką kalbą
Netiesa! melas. Jei kas sako,
fAa, šiapdien. pirmadienis, priimama grafienės da burna, raudona siela, — burna, žibantil
džiausiąs
jų
priešas,
kad
manęs
Maksimo
Gorkio veikalą po antrūstybe, siela, liepsnojanti nuo tikėjimo ir
kad visos žmonijos nelaimių šal
Adiępa. Tamista pats pamatysi viską.
Į] Kaip daug Londone yra dar
i
j
reikia
saugotiesi.
galviu
“
Nereikalingo
Į? Paskui ji atidarė duris, už kurių matėsi ki meilės. Dar ir dabar buvo galima išgirsti “Kova” tomus literatūros prira tinis — tai caras Rusijoj, o ypač bininkų be darbo, galima spręsti
padavimai apie jų pasiutusį gaižumą ir bai
Lietuvoje — tai kapitalizmo ir iš to, kad užimti vienų namų sar venimas” -— veikalui tema paimta
ną, labai siaura lipynė.
šė
ir
rašo
ant
manęs,
nors
aš
vos
iš Rosijos šnipų gyvenimo.
— Kiti gyvenimai yra trečiame aukšte. ... sius pasielgimus. Pasakojo apie. Onfredo tik vieną menkutį straipsnelį pa da kartą — kapitalizmo tvarka go vietą atsišaukė 3000 norinčių
V. K. Račkauskas.
Bokkanera duėlio istoriją, kuris ir pastatė
kalta!....
Praleisk ponas kunige mane pirmyn.
tą vietą gauti. tAlga buvo paskir
talpinau.
Didžioji Upyne tebuvo tiktai lig antrojo apie šešioliktojo amžiaus pusę, dabartinį rū Ir šaukė ir šaukia vis su triukš Klausikite, Amerikiečiai, ant ta $4.50 j sanvaitę.
aukšto. Viktorina išaiškina jam, kad nuo tre mų ant tos vietos, kur pirmiau stovėjo senas mais, — vieni iš savo tarpo nori kiek tasai kapitalizmas išsiplėtojęs!
KLAIDOS ATITAISYMAS.
čiojo aukšto galima nusileisti tarnų lipyne į namas, kurį jis paliej* nugriauti. Onfredo išmesti, kiti laivus siuto, kad tik Net Lietuvoje, kada šviežiai išva || Vakarinėse Indi jose, ant salos Pereitas
"Lietuvos” n u m. vietoj 37
atsižinojo,
kad
jo
pati
davė
sa?e
pabučiuoti
į
gojo
Nemuną,
neapsakomai
paki

'maža gatvę, pagal kairįjį namo flangų., Ten
Tuks, smarkus sūkurys veik visą išėjo 36. Klaida pasidarė per neadiiš
čia
išvažiuočiau,
treti
pas
Til

buvo galima išeiti per atskiras duris, kas bu lupas jaunam grafui Konstamagna, prisakė žės paneles siunčia, o kokie ten lo pramonė: vieni užsiima importu, miestą Grand Turk išgriovė. Por dumą laikraščio darbiuikų. Taigi, per
savo žmonėms pasaugoti jį, surišti virvėmis
kiti
exportu. Milžiniški laivai te su visais žmonėms paskendo lai eitas num. "Lietuvos" turi būti 37.
vo labai paranku.
chicaginiai Strazdai, snapus iškišę,
ir
atnešti
pas
jį;
kuomet
prasikaltėlį
atnešė
į
•
Lšleistuvė.
taip*ir
skrajoja
po Nemuną — tai vas Telegraph. Pražuvo ir tūlas
Antgalo, jie pasiekė trečiąjį aukšta, kur,
tik ir šaukia, tik ir šaukia:
didelę
salę,
tai
pirma
negu
paliuosuoti
nuo
iš
Karaliaučiaus,
tai
iš
New
Yor

žvejų skaitlius.
koridoriaus gale, ji dar parodė į nekurias
virvių, jis prispyrė jį atlikti išpažintį prie tam — Ura! ura! “pristupom!”
ko
ir
vis
pilni
bačkų
susilkėmis
duris.
Mano net kinkos virpėti pradė
|| Prancūzijoj, mieste Orleans
— Štai čia pono vidžilijo bustas, jo šven tyčia pašaukto kunigo. Paskui jis perkirto jo. Žiūriu, kas bus toliau.... ir kclbukais.
tenybės sekretoriaus. O čia mano.... O čia virves kinžalu, užgesino lempas ir sušuko Klausau, ausį per langą iškišęs. O lietuviai vertelgos veža vyžas suėmė vieną vokietį, kuris stengė
štai tamsta gyvensi. Kas kartas, kaip ponas grafui, kad jis išsiimtų savo kinžalų ir gintų Štai pirmo eskadiono generolas ir ir ožkų surius ir kitokius produk si papirkti artilerijos kareivį; kad
S£DŽLAMAS DARBAS.
vikontas - atvažiuoja Ryman ant kelių dienų, si. Beveik ištisų valandų, didžiausioje tamsu L .S. S. A. divizijos vadas, J. tus Kaunan išgabenti kur į kitą jam parodytų naujausias Prancū Ponas J. Kozen, slovakų kores
moje jie persekiojo vienas kitų, knupo ant j
jis būtinai išrenka šiuos kambarius. Jis sako, rakandų, ir žeidė vienas kitų. Ir kuomet ant-1 Baltrušaitis, pradėjo teirautiesi šalį. O kad nepaklystų sugrįžti zijos kanuoles. Matyt tai yra Vo pondentas, Chicago. III. rašo mums
atgal iš Kauno bei Vilniaus pa
kad jaučiasi liuosiau, jei gali pareiti ir išeiti,
(ziur. 30 Nr. “■Kovos ”) pas L. S. rodos, kiekvienas lietuvis ima su kietijos kariumenės šnipas.
šiteip: “Aš dirbu visą dieną sė
galo,
spėka
atdarė
duris,
jsveržusiųjų
akys
kuomet jam tinkama. Aš tamstai duosiu, kaip
D. P. divizijos generolus Lietuvo savimi plianą, padirbtą topografo
dėdamas prie savo rašomos maši
pamatė
baisiausi
reginį
:
ant
grindų
ir
rakan

Į| Sulyg atėjusių žinių, mūšyje pran
ir jam, rakta nuo apatiniųjų durų.. .. Tamsta
dų garavo kraujo liugnai, skobniai buvo iš je, kas aš per vienas, kad neįgali Balevičiaus. Tik nelaimė vertel cūzų su arabais aplinkinėse Bou- nos ir buvau susirgęs dėlei stokos
tuojau pamatysi, koks puikus reginys iš ten
vartyti, įvairiuose kampuose voliojosi sulau mane iš čia išvyti....
gų : — ant pliano pažymėtos visos denib, arabai nužudė 3000 užmuš išsimankštymo netekimu noro val
matosi!
žytos kresės; Konstamagna gulėjo su nukirsta Matyt Amerikos generolas ir senos ir naujos koplytėlės ir baž tų kareivių, prancūzai turėjo tik gyli ir negromulįėjimu. Išmėgi
Ji įėjo. Bustas buvo iš dviejų kambariu: nosimi ir su trisdešimts dviemis žaiždomis liuosnoriu -detektyvu stojosi, kad
nęs, daugelį rųšių miltelių ir pilių
nyčios, o vyžas kur gabenti visai 21 pašautą kareivį.
gana ruimingo saliono, išmušto raudonais po ant kojų, o Onfredo su dviemis nukirstais pradėjo vienas teirautiesi.
aš atkreipiau savo atidžią į Trinene pažymėta.
pieriais su dideliais paišintais, ir miegamojo pirštais ant dešiniosios rankos ir su žaizda
Skubinosi, žmogelis, šnipinėti ir 'Čia priduriu, jog norintiejie surio Amerikonišką Eliksyrą Kar
Anglijos pakrantėse, laike
kambario su pilkais popieriais, pagražintais mis ant pečių. Kokiu ta? stebuklu ir vienas atrasti, kas aš |>er sutvėrimas.
čiojo
Vyno. Po kelių dienų man
pėržidėjusiais mėlynais žolynėliais. Salionas ir kita5s pasiliko gyvi. Šimtą metų prieš tų. Da šnipinėjimas neužsibaigė, o jis rrįžti Lietuvon, gali tiesiog imti smarkios vėtros paskendo su visais noras valgyti pradėjo ateiti ir da
įgulos žmonėms laivas “Phyllis
buvo įspraustas į rūmo kertę, iš jo buvo ma ant to paties Tibro kranto, viena iš Bokkahe- žmogelis, leido iš savo lengvosios laivus iš Ncw Yorko Kaunan.
bar aš galiu valgyti bile ką. Iš
Čia da neviskas. Samoz.-didvy- Gray”
tyti gatvė ir Tibras. Viktorina tuojaus ati ra, puiki ir graži Kassia, ką tik sulaukus še artilerijos šuvius ant mano galvos,
tiesų tai yra mano priedermė pa
darė langus; per vienų matėsi platus vaizdas šiolikos metų, sukėlė visame Ryme pasibai pilnus paplavų ir-šiukšlių, užmir ris da gražesnes istorijas pasako |Į Peterburge likosi uždarytas tarti jį visiems, kurie turi menką
' ant upės, per kitų, antroje Tibro pusėje, niūk sėjimo ir nusistebėjimo šauksmų. Ji mylėjo šo, kad tokius neišmintingus ir pur jo.
Trepovas, girdi, palindo po lo juodašimčių laikraštis “Znamia“ norą prie valgio.” Žmonės, ku
sojo Janikulis.
už užsipuolimus ant Tolstojaus.
vinus
darbelius
žmoniškumas
ir
rie visuomet sėdi, tankiausiai yra
Flavio Kardini, iš priešių šeimynos, už kurio
— O, čia tikrai labai puiku! — pasakė jos tėvas, kunigaikštis Bokkanera, giįęžtai at įstatymai sulaiko nuo pertolimo va ir ten pastipo.
varginami negromuliojimo, užkie
Ir tas ne tiesa. Kada Senapilės
Pierre. eidamas paskui tarnaitę.
Į|
Netoli
miesto
Tabriz,
Persi

tėjimo
vidurių ir kitų negalių. Triįsibėgėjimo.
sisakė jų išleisti ir kurį jos brolis, Erkol, pri
Džakomo, neskubėdamas, atėjo tuojau pas siekė užmušti, jei kuomet nors užtiks jį su Štai iš Europos atlekia žinia, gimnazistai buvo pas jį su komu- joj, revoliucijonieriai sumušė dalį nerio Amerikoniškas Eliksyras
’ nija, matė, kaip jis prieš mirtį gu
kui juos su čemodanu rankoje. Buvo jau pa seseria. Jaunas žmogus abelnai atvažiuodavę kad aš “samozvancas“ ir pataria lėjo ant lovos. Ir kur čia dabar šacho kariumenės, pasiųstos suval Karčiojo Vyno yra vienintelis vais
sibaigusi vienuolikta valanda, Viktorina, ma prie jos laive, o ji nusileizdavo pas jį mažais cuonogreičiausiai areštuoti, ar pri teisybė? Ir kam čia taip užsipulti dyti revoliuciją.
tas nuo jų. Jis padilgina gromutydama, kad kunigas pavargo ir kad, po ilgos laiptais. Ir štai sykį vakare, Erkol, kuris* tė- girdyti kur “Dilgėlėms" apaugusia ant generolo Trepovo, kam. jį taip
liojimo organus prie didesnio vei
kelionės, jis tikrai jaučia didelį alkį, pasiūlė mijo kiekvienų jų žingsnį, įšoko netikėtai į me dumblyne. » Ir pagelbon, per “apibrozyt?” Jei jis prieš mirtį ir ĮĮ Cholera apsireiškė jau Masko- klumo ir užlaiko juos stipriais ir
jam tuojaus atnešti pusrytį. Paskui jam bus laivų ir peiliu nudūrė Flavio. Paskui išsiaiš ‘Lietuvą”, Belgiją į Šveicarijos nusirito nuo lovos, nuodų apimtas, lijos'sostapilyj Peterburge: čia nuo sveikais. Vartok jį visuose ne
dar užtektnai laiko pasilsėti ir pasivaikščioti; kino, kad Kassia, pavirtusi į beprotę iš koktu kalnus, pribuna sunkioji artilerija kaip rusiški laikraščiai rašė,, tai choleros pasimirė jau dvi ypatos. sveikumuose skilvio ir žarnų. Gau
su poniomis jis pasimatys tiktai vakare, prie mo, ir, nenorėdama ilgiau gyventi be mylimo-’ >o vadovyste štnbšpielio — gene- tam galima visai netikėti.
namas aptiekose. Juozapas i rinepietų. Pierre pasakė, kad būtinai eis apžiū jo žmogaus, puolė ant brelio, suspaudė jį sa Į-. !o K. Janonio, kurią užvarė ant
| Ateinačiuose metuose, Angli ris, 616-622 S. Ashland Avė., Chi
rėti miestų, kad jis, žinoma, nenori pražudyti vo glėbyj ir įsupavusi, apvertė laivų. Kuome kalno Mon-Blano ir pradėjo leisti Žodžiu sakant, samozvancas iš jos sostapilyj Londone atsibus cago, III.
tiek laiko. Bet papusryčiauti jis sutiko, nes ištraukė lavonus, Kassia vis dar spaudė abu šuvius per jūres /kmerikos link. proto išsikraustė ir kalbėti su juo- amerikoniška paroda.
mi apie principus aš nemanau, nes
KENO KALTE?
tikrai labai buvo išalkęs.
Generolas K. Janonis tik ir lei- ir aš pats.... nebeką išmanau,
du jaunus žmones savo baltomis rankomis.
Kad ilgą laiką besirgdamas, vi
Bet, vienok jam dar prisiėjo laukti pusva
Ižia,
tik
ir
leidžia
išuvius
ir
vis
Bet tie laikai praėjo. Dabar, jei dar tikė
kaip tik pasakyti, kad samozvancas
sus Chicagos, parodytus daktarus
landį. ' Džiakomo, kuris tarnavo jam po Vik jimas užsiliko, tai laukinis Bokkanera kraujas stipriausius šuvius I
PATĖMIJIMAS.
“kvailas”, kaip bato aulas ir jam
aplankiau
ir vis nepagelbėjo ir tik
torinos priežiūra, neskubėjo. Ir pastaroji, la rodėsi, labai nurimo. Jų dideli turtai taipgi
“Lietuvoje’*, Nr.,36, straipsnyje
Pakįlo neapsakomai baisus triukš
bai neįtikėdama tarnams, išėjo tik po to, kaip labai sumažėjo; juos sutiko abelnas Ryme mas tarpe Amerikiečių. Vieni, su vieta ne kur kitur, kaip tik Vilei “Ar tik nebus ir vėl paranoia?’ labiau nykau. Galų-gale, suvypersitikrino, kad Pierre’ui buvo paduota vis aristokratijos likimas, kuri per paskutinį šimt kišę galvas į krizį, žuvo — nega kos rūmuose.
yra gana žymi klaida. Nerupi tęs-sunykęs ant sveikatos, atsfc.
Grųskite tą samozvancą iš Ame
kas, kas reikalinga.
man visas to straipsnio turinys, šaukiau, aprašydamas visus nesvei
metį greitai nyko ir grimzdo į skurdų. Dva lėjo išsisaugoti, kiti, išsižioję, gau
— O, pone kunige, kokie žmonės, kokia rai parduoti, rūmas paliko tuščias ir pamažu dė leidžiamas iš daugaus bombas, rikos, jis beprotis f’
tiktai vienas jame išsireiškimas, kumus į Collinso New York Med.
šalisj, Tamsta negali sau įsiveizdinti.... Kad gavo buržuazinę naujausioje laiko išveizda. manydami, tai mašina, treti biau- Amerikos lietuviai šaukia:
kurs parodo, jog p. Vėjas Rašto Institutą ir kad atsiustus iš ten
aš čia pragyvenčiau ir šimtų metų ir tai, ro Bet paskutiniai giminės įpėdiniai visomis ke rėjosi tokiais darbais, o aš iš to — Banzai! banzai!!
Sv. nepažįsta, jei jį kada nors vaistus pagal pamokinimus varto
dos, negalėčiau prie jų priprasti.... O, jei turiomis spyrėsi nuo mesalliace’ų, didžiuoda išgąsčio palindau po lova ir įpuo- Aš nuo to šauksmo pabudau ir skaitė, tai klaidingai suprato. Jis jau, pasijutau daug geriau, o jau
nebūtų grafiutės, kuri taip gera, taip puiki!.... mies rymiečiu kraujo grynumu. Vargas nė iiau į “letargišką” miegą.
kokiu tai budu pasijutau tarp minėtame straipsnyje tvirtina, kad kaip paskutinius sunaudojau, tai
Paskui, pastačius prieš jį torieliij su figo kiek nesumažino jų puikybės, jie gyveno nuo Dabar aš sapnuoju.
Chicagos vegetarijonų irv“morali- Šv. Raštas sako, buk žemė gyvuo likau sveikas ir persitikrinęs, kad
daugiau man vaistų nereikia. Demis, ji visai jį nustebino, pasakius, kad mies šalyje nuo žmonių, užsidarę nebyliame ir
stų-inteligentų”; vienas iš jųjų, ja tik 6000 metų.
tas, kuriame galima tiktai * ir sutikti vienus rustame rūme. Kunigaikštis Askanio, kuris Rodos-narsiojo generolo K. Ja brukdamas “Lietuvos” 36 Nr. ir Geistina butų, kad p. Vėjas nu kavoju dabar už išgydymą ligos,
kunigus, negali būti gert; miestu. Netikinti mirė 1848 metuose, turėjo nuo savo pačios, iš nonio sprogsta bombos ir šrapne šypsodamasi, ne tai ironiškai, ne rodytų tą vietą, kame Šventraštyje kuribs pirmiau niekas neinsteng?
tarnaitė tame rustame rūme padarė į jį ne giminės Korvizieri, keturis vaikus: Pijų, kar- liai virš žmonių galvų. Iš jų tai tai iš džiaugsmo, prakalbėjo:
apie tai pasakyta? Aš jį perskai išgydytu Už tai ir šitą padėka v
ir laksto į visas puses šiukšlės, viso
nę, meldžiu patalpinti į laikraš
jaukų įspūdį.
. dinolų; Serafinų, kuri neišėjo už vyro ir pasi kios atmetos ir kokie tai popierga — Šia jums ir revoliucijinis čiau, bet apie ui, kad, pasauliui pasilikdamas sveikas, linksmas
— Kaip, tamsta nėtiki?
biznis, šia jums ir Tilžės pane duotų tiktai 6000 metų senumo
liko prie brolio; o Ernestina paliko tiktai vie
— Ne, pone kunige, aš tiktai nemėgstu nų dukterį ir todėl liko tiktai vienas įpėdinis, liai, ant kurių pribraižiota šiaip: lės!....
R. Š. niekur neradau. P. Vė tūkstantį kartų dėkingas dakl
kunigų. Aš pažinau dar vienų Francuzijoje, Anupro Omus, jaunas kunigaikštis Dtrio, ku- “Amerikoje randasi garsus “sa Peržiūrėjęs laikraštį, atradau ne jas, jei nepatingės atversti tiktai rams- Collinso Med. Instituto,
mozvancas”, buk tai L. S. D. P.
kuomet buvau maža.... O čia aš jų mačiau
pirmą Šv. R. puslapį pirmame jo gerus vaistus. ■ Dabar manau, ka
divizijos
buvęsis atstovas, kuris iš daugiau, kaip tik kad K. Jano(Toliaus
oerdaug, — užtenka man.... O, aš )d
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80 akrų išdirbtos žemės, Portage
Co., WISm 2 mylios nuo Stevens
PolnL 50 akrų ariamos, 15 pievos,
15 ganyklos su mišku. Visos reika
lingos trobos, mašinos ir tt. Skolos
yra 12.500.
Reikia įnešti 11.500.
Kaina $50 akras ...M............ H-000

akrai kalvos, 5 akrai sodo. Visa ap
tverta.
Trcbo*.
Kaina $45 akras.
JI kalno.
A
115—117 bkrų. ♦ Išdirbta farma, Jasper Co., Ind., prie pat Kaiman, Ind.
65 mylios nuo Chicagos, 111. Kaina
$60 akras.
.*

likis). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jo* eina ir kokią įtekmę
turi viena | kitą. Pusi. 193. Kaina 60c
Apdaryta ......................................... 75c

Malūnas. Apysaka; 15 rusų kal
spaudimo 1872 m. ir tt Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso bos vertė Pranas 8-lia. Puslapių 23ir Engelso teorija link 80c. partijos, Kaina ......................................... .
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52,
Marija muaų Viltie arba tvenč.
Kaina ..........................................
20c.
Marijos stebuklai, iš Šv. Alfonso de’
Daktaro kabinete, Komedija viena
Kantiškos, apie peklos kančias. Su Llgori raštų surankiojo J. Baltrušaitis.
me hkte. Pagal lenkišką sutaisė K.
Parsiduoda pigia kaina saliunas
rašė
Liepukas. Telpa 20 giesmių, pa Pusi. 63. Kaina .............................. 15c.
M-l. Pusi. 39, Kaina...................... 15c.
lietuvių apgyventoje vietoje;/ vieta
40 akrų išdirbtos žemės; Portage
rašyta juokingai, telp kaip “Davatkų
Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
820 akrų Jacper Co., Ind.
my
gerai Išdirbta, parsiduoda dėlei ne Co., Wls.
Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga gadžinko*”. Pusi. 40. Kaina .. 15c
4 mylios ndo Stevens
Parašė Smalstys-Smolskis.
Kamają
sveikatos savininko. Reikia kreiptis Point Visos reikalingos tjobo*. Ge lios nuo miestelio Knlman, visa iš na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
dirbta.
Puikios
trobos,
viso*
reika

žmonių gyvenimo. Puslapių 85. Kaiadresu: 56 W. 25th St., Chicago, III. ra žemė. Skolos 11.300. Reikia įneš
Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka Pusi. 20. Kaina .......... . ............. 10c.
Kairės Mesk oi įjos su Japonija. Parašė
ti |1.200. Kaina ....*............ 12.500 lingos mašinos, didelis soda*.
...................................... - $20.000
Waclaw žmudzki, Lietuviškai išvertė
Parsiduoda dėlei išvažiavimo j tė
Nuolatinė
kari u m M ir milicija.
Dlsvo žvaigždė, Istoriška apysaka V. Stagaras. Dviejuose tomouse.
vynę pigia kaina sankrova valgomų
80 akrų. Portage Co.. Wis.
PusL
17,
Kaina
.................................. 6c.
iš Kristaus laikų pagal Wallace’o - Apysakoje aprašyti mūšiai ant šė
Mlnnssota.
daiktų su arkliu, vežimu ir naminiais mylios nuo miestelio Dewoy, 7 my
veikalą “Bee-Hur'7 iš lenkų kalbos mės ir ant jūrių, aprašyti teip aiškiai,
TEATRAS ir BALIUS.
160 akrų, Grant Co., Minn., 4 my
Nieko be Priežastis*. Komedija vi^
rakandais. Vaizba gerai išdirbu lie lios nuo Sevens Point. 60 akrų aria
▼ertė Karolis Vairas.
Pusi.
210. kad, rodos savo akimis viską matai
Chicago. S.UA. 122 kuopa valdens
Lietu viškon kai boa ver
tuvių apgyventoje vietoje. Kreiptis mos žemės, 10 akrų pievos, 10 akrų Uos nuo Herman, Minn. Juoda prai- Kaina ............................................. 40c. beskaitydamas. “Kraujo Sėja“ yra name akte.
drama "Ponas ir Mužikai” nedalioj,
Gerai išdirbta.
Visos
tė
Mag.
Paralkietis.
Puslapių 34.
reikia po nr. 121 W. Huron St., Chi ganyklos su mišku. Visos reikalin rlnė šlyną.
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra
27 d. šio mėn. Cdiumbia salėje 48 ir
15c
Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte ir naudingos ir smagios perskaittyti, Kaina .........................
gos trobos. % iš kalno, likusi dalis reikalingos trobos, stovi ant kalno.
cago,
Ui.
Paulina gat., ant Town oC Lake. Salė
Skolos $2.000.
Reikalauja ritas tai yra labai sena liga, pirmiau dėl to ją telkiame kiekvienam per
ant išmokesčlų. Kaina .......... >3.500 Auiinys.
atsidarys 4:30 valandą po pietų, o vaipastulljimo, arba Išmainytų ant ki sia pasirodo gerklėj* pas vaikus. Pusi. skaityti.
Naujas Lietuvių Lementorlus, arba
Duodasi randon barzdaskutykla ge
denimas prasidės 5:30. Tikietai
25c.,
90 akrų neišdirbtos žemės, Portage tonišką nuoi'iVyb’ų. Kaina .. $8.000 7. Kaina ............................................. g6. Pirmas tomas Pusi. 289, 'Kalna $1.00. Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis
roj, lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
35c. ir 50c. ypatai. Laike antraktų bu»
Antras tomas pusi. 246. Kaina $140 Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
toje, pamatyti galima po nr. 8705 Co., Wis. Gera žemė. Pusė iš kai
28 akrai, Onelda Cų., arti Freeport,
prakalbos ir dekliamacijoe, po vaido
Edgaras arba nuo ateizmo prie
sė S. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
Commercial Avė., 80. Chicago, III.; no, likusi dalis ant išihokesčlų. Kai N. Y.
Išdirbta, gera, lygi žemė. pilnos teisybės. Pagal L Hammers
šiai kviečia atsilankyti
Labdarybė pirmiau* Ir dsbsr. Para veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
na ................................................ >2.000 Trobos, mašinos, padarai, gyvuliai. teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
savininkas
ant
antro
augšto.
Komitetas.
šė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa
Vhas rašiau perstatytas formoje čia: Į Senovės p _onų labdarybė, toms ir spaudlntoms aiškiomis, stam
Prūdas. Kaina .......................... $1.200
biomis raidėmis. Bu gražiu, drutu au
40
akrų
ariamos
žemės,
Portage
ginčų
arba
disputų
terp
protestoMOCKAUS TEATRINE KOMPANIJA DU PUIKUS FLATAI ANT
Taigi kaip matote męs turime nlškoe ir katalikiškos šalies, kaipo U Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir dimo apdaru. Pusi. 7G. Kaina 25c
Co„ Wis.
4 mylios nuo Stevens
iii
Buržuazų
labdarybė.
Pusi.
36,
RANDOS "LIETUVOS” RE
CHICAGOJE.
Point. Troba ir daržinė. Skolos $L300. gana išgyventų faruių ir ne iš jos viena kitai yra priešingos ir tt. Kaina ..............................
10c.
Draugystės, . Kllubai ir Parapijos,
DAKCIJOS NAMUOSE.
Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
Reikia įnešti >1.200. Kaina $2.500 gyventų ant pardavimo, ir tiktai Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.
reikalaudamos perstatyti teatrų, kreip
Du puikus, po 7 ruimus, Batai
Labai Gražios Dainos. Surinko K. koms Mokslainėms Amerikoje, dalis
dabar yra laikas jas pamatyti kol
Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota
kitės | virš minėtų kompanijų, kuri
ant išranda vojimo
“Lietuvos” 80 akrų Clark Co., Wl«., VVoodvilIe javai nenukirsti, kad pažinti že Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- į Stikleli*, čia patilpę 32 dainos nuo III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
atlieka tų pigiai ir gerai.
redakcijos namuose. Situose fla- Townshlp, 3 mylios nuo miestelio Co- mės gerumą. Todėl reikalaujanti ranaucko atminimui. . Knygą sutaisė i žmonių užrašytos Liepalotų kaime, daru. Kaina ..................................... 65c
H. MOCKUS,
lombla, 8 mylios nuo miestelio NelllJuozapa* Garbačauskis. Pusi. 77 Kai-' Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub.
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
£0 Hill St„
Chicago, III. tuose daktarai nori turėti 3 rui sville. 20 akrų dirbamo*, o likusi atsišaukite pas mus adresu:
“A .................................................... $1.35^ Pusi. 39. Kaina .............................. 15c
Lekcijos Prof. Bhxbman’o. Sutaisė
mus savo ofisui ir mokėti už kelmynė. Rųšls žemės smiltis su mo
A. O!szewski,
Aernas. Visiems suprantamai apra
Gsral atlikta llpažlntt*. Iš italų'
IŠKILMINGAS BALIUS.
juos pusę viso flato randos. I o- lių, kalnuota. Ant to* farmo* stovi 3252 S. Halsted st., Chicago, III. kalbos
atminimai.
Pasak šyta ypatybės chemiško ir fiziško
vertė J. Baltrušaitis, Pusi. M,l Laikrodininko
Chicago. Dr-tė Apvcirdos Dievo iš dėl, kur nedidelė šeimyna, gali troba,- staldas ir vištlnykas. Ant 14Kaina ............................................. 15^ Erkman-šatrianą, sutaisė 8. M. Pa proceso, aiškesniam parodymui yra
šv. Jurgio parap. parengė balių neveikslas iš Napoleono 1 paskutiniųjų daugelis tam tikrų paveikslėlių PusL
drąsiai nusisamdyti visą flatą, mokesčlo $1.200. Kaina už grynus
dėl’oj 20 dienų šio mėn. fTeheit Tur.
pinigus ...............
• • ••• $800
Geležinkeli*. Pagal svetimus raši kariavimų. Pusi. 44. Kaina... ,15c. 138. Kaina........................................40c.
pasilikti
sau
4
ruimus,
o
3
rui

Naujos Knygos gaunamos nius, parašė K. Stiklelis.
ner salėje. 3417 S. Halsted gat. Prasi
Aprašo
Pasakos, Prityrimai Ir Veselijos su
dės 5 vai. vakare,; {ėjimas 25c. porai; mus parsamdyti daktarui ant
80 akrų Waushara Co., Wi*.. 2 ir
“Lietuvos“ Redakcijoje. apie geležinkelio ypatybes, kaip j uo Laisva Valandėlė, Broliams dova dainomis.
Suderinimais
parašyta
bus gera muzika, vedama Vytau*< Lu- ofiso, kuris užmokės pusę flato
mylios nuo miestelio WIM Rose.
tui žmonės naudojasi, kaip seniai at nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio.
Alium* ir kKo* pasako*, Guy d* sirado ir kokiu budu ka* pradėjo nau Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva. į kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos
kovskio. širdingai kviečia visus atsi randos.
Flatai puikus, ttymu C0 akrų ariamos. 20 akrų ganykla.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra- ’ pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės,
lankyti
apšildomi, elektriką ir gazu ap Visos reikalingo* trobos, mašinos, gy Maupassanto, vertė J. Laukia, ši dotis išrastu geležinkeliu. Puslapių sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas. veselijos, najiviškal išpasakoto*, vis
toj
knygelėje
telpa
šio*
pasako*:
Komitetas.
21. Kaina ............................................10c — Žemė. — Saulelė. — žmogus. — kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142.
šviečiami, visada yra šiltas ir vuliai, ir kiti farmo* padarai, žemė
gera, geri aplinkui keliai. Wild Ruso Alluma, Netikri brangieji* akmenys.
Reginys Lietuvoje ant gražaus aųg Kaina ............................................. 35c.
šaltas vanduo ir tt.
yra-lenkų bažnyčia. | kurių prigult Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas
Gullvsro Kelionės | nežinomas šalis. što Šešupės kranto. PusL 32. Kai
Mėnesienoje,
Valdulys, Išguldė j lietuvišką kalbą P. žemutis. na ................................................
Pietro Caruso, Vieno veiksmo Dra
net 1000 šeimynų. Kaina su visai* padūkėlio.
10c.
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida
padangėj,
A Ui kirtimai, Knyga aprašo apie Liliputus — ma- ‘
farmų padarai* ir gyvuHsls $4.000. Užšalusio]
Lietuva Ir Jos reikalai. Tautiškas Veikimo vieta — Neapolis, šių laiką
Kaina tiktai už žemę ir troba*, be Vienatvė, Tėvą* ir sūnūs ir Rože, žiukus žmones ir jų ypatybes, žin
Pajieškau savo brolio Aleksandro
gyvulių ir mašinų ...................... $3.000 viso 13 labai gerų pasakų. Quy d* geidus ir juokingas aprašymas. Pusi. Lietuvos Katekizmas. Kas męs esą atsitikimas. PusL 32 Kaina .... 10c.
me? Ko mum* reikia t Ką privalo
Millerio, Kauno gub., Raseipių pav.,
Msupassant yra vienas iš geįriausių 98. Kaina ..................................... 50c |
Pilėnų kunigaikštis Tragedija V
me daryti, kad visiems mums butų
Aleksandravo vai., Tireninkų kaimo,
Reikalauja raidžių rinkėjo į darbų
160 akrų Adam* Co., Wls.. 4 my raitininkų pasakų rašyme iš įmonių
velkamuose,
sutaisyta pagal Krašev
gerai,
kaipo
vaikams
vienos,
bendros
jau 13 metų kaip Amerikoje, gyveno lietuviškų spaustuvę; gera užmokėslios nuo miestelio Killbourn City. 2 gyvenimo, pusi. 186. Kaina .... 36c.
Gvyenimo Gabslėlial.
Parašė K. mųsų motinos - Tėvynės? Pusi. 20. skio apysaka “Kunigas". Parašė M.
pirma Azijoj. Afrikoj ir Australijoj tie; reikia paduoti, kur dirbęs, kaip mylios nuo Wi*consin River. žemė
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap Kaina .............
10c. šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c.
Airija. įlipai fš istorijos Atrijo*
ir 4 metus gyveno San Franciske,Cal., ilS.aft Ir kiek reikalaujama.
neišdirbta. Kaina $20 ui akrą, arba
rašymų: 1, Prakalbo* vietoje, 2. Sau
Parašė A. JtnuUltls. Pusi 53. Kai
iš kur pernai metais išvažiavo; turtu
Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų
Lietuvaitė. Dramatiška; veikalėlis
ICO akrų kaštuos ................ ... $1200
S. J. Rndavlch,
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4.
«»• .............................
16c.
j jį labai svarbų reikalų. Jis pats ar 452 Colliusville Avė., E. St. Louis, III.
Vasaees„rytas, 5, Piemenėlis, 6, Bene j iš senobišku lietuvių gyvenimo. Pen gyvenimo. Parašė U Ida. Graži apy
136 akrai Juneau Co., Wls.. arti len
k i uok e veiksmuose.
(Tu^nis pagal sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.
kas- kitas teiksis duoti žinių adresu;
Angliško* Kalba* Vadovsll*. Tiems,
poėmą
“1* tuvaitė”). Pusi. 27. Kaina .............
kiškos bažnyčios. 7 ir H mylios nuo kurie nori trumpu laiku pramokti ils. 7, Jomarkas, 8. Antanukas, 9. Lermontovo
10c.
J. Grinkevičius,
Reikalingas lietuvya už raštininką
Vienturti*, 10, Skaitymas. 11. Dieno*. Parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai
miestelio
Mouston,
Wi*.
80
akrų
angliškai
susikalbėti
kasdieniniuose
3 Clover St.,
Newark, NJ. gydytojo ofise.- Turi mokėti susikal
12 iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. na .......................
Populiariškas Rsnlcvedis Fizikos.
20c.
ariamos, likusi ganyklos. Gera že reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Be
bėti angliškai, gramatiškai lietuviškai
Parašė P. Neris. Knygelė susideda
50 Kaina........ . .................................25c
nlai
pageidaujama
tokia
knygelė,
da

mė
Ir
visokį
javai
yra
sėjami
ir
gra

Pajieškau savo švogerio Augusto ir lenkiškai rašyti. Turi būti švarus
I, skyrius: Svarybė,
Lietuviai! ar -gerais keliai* žengi*- iš 5 skyrių:
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas j
Karatiejaus. Suvalkų gub., Seinų pav., ir nesibijoti darbo. Vienvalinls dar žiai auga. Geri keliai ir visur aplink
Gyvyb* (kantatas) Ir kiton trum-1 ms priekynf
Pajiega. Svarumas, svarstyklės ir tL
^Nuoširdus
atsiliepi

turi
progą
pasinaudoti,
ypatingai
kas
Viso* reikalin
Leipunų gm. ir parap.. DideselicTkai- bas atsakančiam vyrui.— 1149 S. gyvenamos farmos.
II skyrius: šiluma, Gazų išaiškėti*
gos firma! trobos ir mašinos, telpo- nemoka anglišką, kalbą, tai dabar po* poėmoa. parašė J. Viskoška. Tel mas | lietuviškąją visuomenę D-ra mas, Tirštumo atsimainymas. Termo
mo. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti Oakley avė., Chicago Iii.
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90 pa čia eilė*. Gyvybė. Ištvirkėlis. Vy Jonę šliupo. Arba sutrauka kalbų,
gi ir gyvuliai yra parduodama drau Kaina .........
jję. liu*. 3 socetri. Pro verbai ir Jautimai. laikytų Waterbury, Couu 25 gruo metrui. šilumos jausmas, šaltis ir
žinių adresu:
ge
su
farma.
Arti
trobos
bėgantis
Pusi. 41. Kaina ............................. 15c. džio 190$, Union City. Conn„ 26 tt III skyrius: Balsas, Balso grei
Mike Miller,
Reikalauja gerai išsilavinusio raš upelis. Išlygos: $3.000 iš kalno, ly
Anstemo* knygelė. Telpa čia: Potumas, Balso atsimušimas. Balso ypa
Box 264,
1
Sedford, II
gruodžio 190G, EdvardsviUe. Pa^ 31 tybės.
tininko. kuris kalba lietuvių, anglų
pieiljoe prakeikimas; Pravoslavijo*
IV skyrius: šviesa, šviesos
kis ant išmokėjimo su 5 nuošimčiu.
I lai vystymą* vaisiau* gyvūnų. Pa
Ir lenkų kalbas. Kreiptis pas A. Ost- Kaina to* farmo* *u gyvuliais ir vi prakeikimas; Poptetijoe prisakymai rašė Dr. J. .^ulis. Su daugeliu pa gruodžio 1904 Ir Scranton, Pa. vasa šaltiniai, šviesos greitumas, švi^aoa
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo rowski, 3227 S. Halsted St., Chicago,
atsimušimas ir
tt
V
šEyrius:
Apie Keipą tt- }ee gyventojus, eilėmis
sais padarais ............................. $5.600 rašyta, ir Atsišaukimas | žmogų — veikslėlių U embrioliogljo*. Pusi. ryje 1907 m. PusL 47. Kaina 15c. Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas.
StanKefus? Kauno gub., Raseinių pav., III. 12 Kaina ......................................... 10c.
Skaudvilės vai., Viduklės parap., prieš
Lietuve* Virėja. Aiškus pamokini Prigimtinė Elektra, Budas elektros
100 akrų Juneau Co., W1*., arti Eilės Pusi. 30. Kaina .................. 10c.
Istorijos-Pasako*. Aprašyme telpa mai fr parodymai, kaip virti, kepti ir išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki
išvažiavimų Į Ameriką gyveno Lipmiestelio
Mouston.
Wi*.
28
akrai
Reikalauja gero blaivo išvežiotojo
Antra* Krikštas. Alų laiką apysa Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė-'
Yra labai naudinga
taisyt! visokius puikiu* valgius sj birkštis ir tt
kiškyj, 3 metai kaip Amerikoje, ir pa bonkų alaus vežimui; turi būti narių dirbamos, likusieji* 78 akrai po gi ka.
Parašą Br. Vargšas.
Puslapių didvyris, 2) Žemaičiai drąsuoliai, 3) mėsa, sviestu ar pienu arba su pas knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
jieškau savo brolio sunaus Ignoto Bonkų Alaus Iš vežiotoJų Unijos, ar rta. Trobos ir gyvuliai. Kaina su 83. Kaina ....................1............... 25c Pilėnų apgyvenlmas, 4) Lietuvių krik-;
ninku; kaip daryti skaniu* ir nebran visokiems amatinininkams. Pusi. 100.
Gvazdauskio, tos pačios gub. ir pav. Vežiminlnkų Unijos. Turi mokėti lie gyvuliais ..................................... $3.600
40c.
šta*. 5) Vytautas mųsų didvyris,' gius naminius gėrimus ir tL Sudėjo Kaina .........................
ir parap., žemigaios kaimo, antru kar tuvių ir anglų kalbas. 2502 Wallaco be gyvulių ................................. $3.000
Amalunga arba Tyro Duktė. Apy ' 6) Mušis tie* žaliagiriu, 7) Lenkų: AlJcnė V Pusi. 256, Khlna ...... 80c.
Pasak* apie Adomą ir Jievą. Prietu Amerikoje, gyveno Illinojaus val St., Gottfried Brg. Co., Bottling Dep.
gudrybė. 8) Aldonė, gailiaširdė ku- j
40 akrų neišdirbtos žemės Portage saka iš gyvenimo IndiJonų. Amerikoje- j nlgaikštytė, 9) Birute, gražioji vai t
daę prie sulyginamosios mytoliogijo*.
stijoj. Jie patįs ar kas kitas teiksis
Lietuvos
virėja.
Parašė
V.
A.
L.
Pusi.
73.
Kaina
.............................
25c
Čo., Wi*
14 mylios nuo Stevvns
dllaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap Zavadskienė. Seniai geidavo musų Pagal vokišką, lietuviškai parašė P.
dueti žinių adresu:
PoiuL Maža* nameli*. Upelis bėga
gynėjas.
Puslapių 54.
Kaina.. 16c. šeimininkės tokios knygos, dabar ga Miškinis. PusL 31. Kaiuna .... 10c
Marė Sakalauskienė, po vyrui StosApsakymėliai.
Telpa
čia
šio*
apy

AUKOS MOKSLEIVIAMS.
per lauką. Dalis išvalyta, likusi ap
li pasinaudoti, telpa čia šimtai įvai
klenė,
Janita. drąsusis Jsponlškasis Ka
Iš Hoųuiam, Wash. Jonas Zavista- augusi medžiais, bet lengva išvalyti. sakos: 1.) Raštininkas. 3.) Tėvo slau
nurodymų
pataisymui
valgių.
Prabočių šešėliai. Dramatiška Ai1317 Linčcln Št.,
VVaukegan, III.
rytojas, 3.) Kaimo našlaičiai. 4 ) Kai reivis. Tikra* atsitikimas iš karė* rių
navičius "Aušros*’ Dr-tei 50c.
Kaina ........................
$800 mo tiesa. 5.) Paskutinė Judo* nak
PusL 555. Kaina ............'......... $1.25 dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas
japonų su chinai*. Iš vokiečių kal
Storasta. Tilžėje. Visa Aidija suside
Pajieškau savo brolio Adomo Jute80 akrų Shawano Co., Wis. 5 my tis Ir $.) Pats kaltas. Yra gražios Ir bos vęrtė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.
Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių
pamokinančios
iš
gyvenimo
apysa

da
iš Angos ir trijų veikalo dalių:
lio," Kauno gub., Panevėžio pav.. Nau
lio* nuo Cecll, 5 mylios nuo Under
paveikslais ir žemlapių.
Lietuvos
GERIAUSIAS LAI hill. 9 mylios nuo Shawano. 70 akrų kos verta kiekvienam perskaityti.
Japonų Pasakos., l'agai rusišką Rašliavos apžvalgai. Parašė Malro iš tragedijos: Vėtra, iš dramos. Nejamiesčio vai., Veskonių sod., kiek ži DABAR
Pusi. 85. Kaina............................. 15c. vertimą sutaisė S. Vaitiekupiunas.
nau, gyveno Plttsburge. Pa. Jis pats
ni* (š. M-lis). Trečią kartą atspau san-žmonės, ir iš mysterijos: šventa
ariamo*. 10 akrų ganyklos Ir miško
KAS PIRKTI FARMOS.
telpa čia T- trumpo* pasakos. Pusi. sta ir pertaisyta. Pusi. 259.
ar kas kitas teiksis duoti žinių adresu:
Kai Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali
Visa
aptverta.
Viso*
.
reikalingo*
tro

Dabar yra geriausias laikas
Apie Rūkymą. Keli žodžiai norin 21. Kaina ......................................... 5c.
na-....................../.......... ....... 75c.
mis, arba visas. Puslapių 182. Kai
Fr. Jutelis
bos.
Dalis
iš
kalno,
likusi
ant
išmotiems au prast i teisybę. Parašė P. B.
pirkti farmos, kuomet visoki ja
na .............................
$1.40
335 Hofman St.,
Hammond, Ind.
kestle*. Kaina $40.00 akras.
Pusi 23. Kaina ............................. 10c
vai lauukose auga. Tiktai dabar
Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien.
riko Sinkievlč’io, vertė Adl. V. ir Parašė J. šliupas M. D. Antras to
80 akrų netoli Green Bay, Wls
Prie H Istorijos musų rašybos. Pa
Ar bu* gerlsus, kad socijalistal
Pajieškau tavo krikštų tėvo Juoza gali pažinti kur yra gera, o kur
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar- mas.
šitas 2-ras tomas apglėbia
35
—
40
ariamos
žemės,
likusi
apaugu

gaus
viršų!
Parašė
D.
Dumbrš.
Ant

rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17.
po Bitės, Kauno gub., Raseinių pav., prasta žemė, kolai javai nenukir
gevičlua. Pusi. 39.. Kaina......... 10c. Lietuvių tautos veikalus nuo XIH-jo
10c
Viduklės parap.. Ylių keimo, apie 21 sti.
Todėl, norinti žemę pi kti, si mišku. Arti bažnyčios. Reikalin rasis išleidimą*, pertaisyta* Ir žymiai
Karš,. Ar ji žmonijai reikalinga? iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. Kaina .........................
padidinta*. Jei nori žinoti, perskai Parašė Kemėža. 81 knygelė aprašo
gos
trobos.
$1.000
14
kalno,
likusi
metai kaip Amerikoje. Jis pats ar kas važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
563. Kaina ................................. $1-50
dali* ant išmokesties. Kaina $2.700 tyk šitą knygelę. Pusi. $3. .... 10c. klek nuostolio Iš karės žmonėms ir
Papasakojimai iŠ Prancūzų revoiiukitas teiksis duoti žinių adresu:
tysite ką perkate, nepirksite katę
Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para cijoc. “Ateities" išleidimas Nr. 2,
Ar geras katalikas gali būti soclja- kars | ją žmoniją stumia. Puslapių
-'"•Jonas Leškys,
maiše.
100 akrų.
mylios nuo Krakow, llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 47. Kaina ..................................... 15c. šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių Pusi. 73, Kaina ............................. 15c.
2311 Morvine Avė.,
Scranton, Pa.
“Žinyčios” žemė - VVisconsine Wis. 70 akrų dirbamos žemės. Rei kunigai užsipuldiDėja ant soc. bažny
štoB gadynės dainelių. Puslapių 16.
Parmazonas arba Dievo Rūstybės
Koks privalo būti vaikų auginimas
kalingos trobos. Kaina TT.... $V500 čiose per pamokslus, laikraščius ir tt.
Kaina................................................... 5c Baisumas, Parašė šventmikls II lei
Pajieškau savo vyro Mikalojaus Mi dabar oarsiduoda po £15.00,
Raukius raštų, pa
Pusi 15. Kaina ................................. 5c. Ir auklėjimas?
kalajūno (Vengrio), Kauno gub., Pa
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi
Apart - “Žinyčios” laukų męs 80 akrų, 5 mylios nuo Krakow, Wis.
A'itmstiko* uidsvlnyna*.
Vadovė Ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
Litvomanal. Drama keturiuose veik dinga perskaityti šita knygelė. Pusi.
nevėžio pav., Senamiesčio sod., 14 me
50 dirbamos žemės. Upelis bėga per lis aritmetikos pradžiai; antroji da vams auginantiems vaikus, susipa smuose. . Parašė Dvi Moterį.
At 40, Kaina ......................................... 10c.
tų kaip Amerikoje. Aš, jo žmona, pri turime ant pardavimo šias išdirb
Pusi. 58.
lauką. Visos reikalingos trobos, ma lis.
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai spausdinta iš “Varpo".
buvau į C^icagų ir norėčiau su juo tas farmas:
šinos, gyvuliai ir tt. Kaina.. $4.500
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėiiai
šita knygutė — antroji ir paskuti na ............................................
25c. Kaina .............................................. 20c.
sueiti. Jis pats ar kas kitas teiksis
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra
nė
dili*
ušdavinyno,
paskirto
aritValstijoje
Michlgan.
d-u.Jti žinių adresu:
Kaip žmonės su ponais kovojo?
Ligonių Draugas, Homeopatfškasis. ištraukos kelių rašytų straipsnių
92 akrai, miestelyj Flltville, Wis. metiko* kursui; . čionai, kaip papra
40 akrų Lake Co. Michlgan, visa
K
Nastazija Mikalajūnienė.
Sodiečių
sukilimai
Išpanljoj
XV,
am pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos
10
mylių
uuo
Green
Bay,
Wis.
65
stai
yra
daroma,
surinkta
uždavinių
3445 Emerald Avė.,
Chicago, III. išdirbta, su trobomis, šuliniu ir sodu.
žiuje,- Anglijoj XVI amžiuje. Parašė la'vilko S. ž. Pusi. 22. Kaina ....10c. sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.
Kaina ............................................. $700 akrai ariamos žemės, 12 akrų mieste sn skaičiais visokio didumo. Para
A. J-tis. Pusi. 34. Kaina.......... 10c.
lyj. padalintų j lotus. Trobos, maši dyta Pr. Mašioto.
Pusi. 68. „ Kai
Pragaro Atgijimas. Parašė L. TolLitwinl w Litwi*. Otton Zawisza.
* Pajieškau Jono Spagio, Kauno gub.,
nos,
gyvuliai
Ir
tt.
Upelis
bėga
per
na
.....................................................
20c.
Katechetlėkl pamokinimai iš de I^lda trečia žymiai padidinta. Pusi. stot, vertė Z. A. Knygutė žingeidi
120 akrų išdirbta farma, 30 akrų
Telšių pav., Žarėnų ‘ parap., Tarviduno
šimties Dievo Ir penkių bažnyčios 53. Kaina ............................................25c. kiekvienam perskaityti.
lauką.
Kaina ......................... $5.600
Pusi. 22.
Astronomija,
parašė
pagal
K.
sod., girdėjau pereitų pavasari j| at pelkės) 7^ mylios nuo Benton Harprisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis,
bor, Mich., 3^ mylios nuo Coloma.
FlamariJoną
ir
Lockyerą.
A.
Aga
Kaina
........................
*
......................
10c
106
akrai
terp
Pulaski
ir
Krokow,
važiavus | Ameriką. Jis pats ar kas
Knyga II PusL 191, Kaina .... $140
Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas.
Visos reikalingos trobos, sodas, pa 1H mylios nuo Krakow, 4
Telpa:
Dangaus
apžvalga,
mylios ras.
kitas teiksis duoti žinią adresu:
darai, gyvuliai, vėjinis malūnas, ve nuo Pulaski.
Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa Tu manęs nelaimėje neapleldl, nu
Plėšikų
Lindynė arba Nunešta
70 akrų dirbamos. žvaigždynai, žvaigždžių kelionė pėr
, Jonas Aleksandravicze,
gal
Kukliną, parašė A. Agaras. liūdusį pallnksksmini, nuvargusiam Duktė. Išguldė S. P T. Apysaka ii
žimai ir tt. Telefonas ant farmos. Juodžemis.
visatą.
Saulė,
Piknėto*,
Komėtos,
Geros trobos, mašinos,
323— 14 St.,
Chicago Heights, 111.
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
Kaina ......................................
$10.000 gyvuliai ir tt. Kaina .............. $8.000 krintančio* žvaigždės, žėmės padėji Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),
dėjimą ir širdj gerą, aš Tau nors gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
bu
daugeliu
paveikslėlių,
kaip
kiš
Tai yra kaina šių dviejų farmų.
Pajieškau apsivedlmui vyro nuo 28
mas pasaulėjš, Mėnulis, Pasaulės
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... pių 38. Kaina.................................... 20o
Iki 35 metų amžiaus, nežemesnis kaip Kas jas pirks š| mėnesj, gaus jas
64 akrai, netoli Green Bay, Wls. įstatymai.
Su daugeliu paveiksią kial gyvena ir kaip su jais vaikai Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu. —
Polacy i Lltwinl. Od R. 1228 do
5^ pėdos, turi būti mokytas kiek, ne- pigiai.
20 akrų dirbamos žemės, likusi po lių. Pusi. 62. Kaina ...........
40c. maloni džiaugtis. Pusi. 33 .... 10c 'r daugiau papasakosiu.... Tętp pra
deda raštininkas, kurs iš bado be 1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
mišku.
Geros trobos.
Gyvuliai ir
girtnoklis ir Suprasti gyvenimą. Estu
Klebono Karčiams. Atsitikimas iš laiko atsiskyrė iš šios pasaulės lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
Attslsa Prinęsp*. Vertimai Pr. Siū
160 akrų išdirbta farma,, 120 akrų padarai. Kaina su padarais ir gurašlė 28 metų amžiaus, auginusi kū
Parašė Pusi. 31. Kaina .......................... 10c. bergis. Pusi. 75. Kaina.................... 30c.
lelio, telpa čia šips apysakos:
1) nesenos Šiaulių praeities.
............................. , 93.00c
diki, susipratus ir apsigyvenus. Pusė ariamos, likusi po ganykla ir mišku, vullais
Attelea Princep*. 2) Kas pergalės. 3) B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.
tinai mylinti gražų gyvenimą. Artes- 17 mylių nuo Muskegon, 2 mylios Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500 Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
Revoliucijos Dainos.
Surankiotos
Moteris Ir Jos vieta žmonjjoj*. Pa
Kišeninis Rusiškai-LIetuviškas žody
nėms žinioms reikia kreiptis adresu: nuo stoties Holton, 50 akrų užsėta
veikslėliai
iš
baudžiavos,
5)
šuns
li

iš
visuir
atspaustos
knygelėje,
30
rašė
J.
Laukis,
šita
knygelė
yra
la

120 akrų, 2 mylios nuo Flltville,
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
rugiais. Sodas, visoki vaisiai, trobos,
kimai*, ir 6) Skrandos istorija. Pusi.
į Julia Gvadiklenė,
bai akyva pe?skaltyti moterims ir puslapių, telpa 24 dainos naujos ga
Wis.,
12
mylių
nuo
Green
Bay,
W1s.
na
.....................................................
40c.
gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma
69, Kaina ....*............................... 20c.
General Del.,
vyrams.
Anot autoriaus: "Teisybė dynės, visiems iki šiol pageidauja
35 akrai išvalytos, likusi po mišku.
Kaip kunigas virto sccijaldemokra- yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- mos, dabar galima pas mus gau
Long Island City, N.Y. žo, bet gražaus ažerėlio, daug žuvlų. Kaina $25.00 akras
Auka,
apyseka
parašyta
M.
LestauIšlygos:
dalis iš kalno, likusios
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa metome jos tik dėl jos prastumo”. ti ..................................................... 15c
skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
dvi ant išmokesčlų per 3 metus.
80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wls. ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. čios yra: Revoliucija Ir Kunigai, para Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
šė šermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c. joje. Pusi. 47. Kaina ........ 15c.
Kaina ............................
$8.000 G akrai išvalytos, gera žemė. Su tro Kaina .......................
Revoliucijos Žmonės, parašė A.
20c.
Nieinojevvskl, vertė K. Puida. Tel
boms. Pusė iš kalnd, lykis ant išKur lietuvių senovėje gyventa?
Mokykla Ir Jo* uždavininy*. Pa pa čia devynios graiku apysakaitės
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės PatrljotiškaB vistariškai-arkeologiškas
.........
80 akrų išdirbto*
žemės, - arti mokesties. Kaina $18.00 akras.
rašė Alfa.
Aprašo apie mokyklas
Reikalauja jauno vyro prie ofiso Lavvton, Mich. Gera žemė.
gyvenimas.
Morališkas pasakojimas
Mažas
iš gyveninio lenkų, ypatingai iš at
ištyrinlnėjlmas.
Parašė
N.
N.
prof.
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
žmonėms. PusL 86. Kaina.......... 20c.
darbo, turi gerai pažinti lietuvišką ir sodas. 30 akrų vynuogių, likusi š|40 akrų, terp Sobieski ir Pulaski.
nėsančio Universiteto. Knygutė para patysčių, potam kokia mokykla mums sitikimų Varšuvoje laikuose nuų ka
lenkišką kalbas ir šiek-tiek anglišką; met kornais apsėta. Mažas obuolių 6 akrai išvalytos.
Sienojų grjčia.
Cholera Ir Kova su ja. Vertė D ras šyta satyriškoj formoj apie patrijo- reikalinga, ko męs turimo tiesą nuo rės eu japonais ir įvykusios po jai
geram vyrui gera užmokestis. Atsi sodas. Parduos po 40 akrų. Kaina Kaina .;......................................... $759
A. V. Pusi. 16. Kaina........................ 5c. tus, genijus ir tt. Puslapių 3U Kai mokyklos tikėtis, Ir koks, apskritai palrtuvės rusų viešpatystėje. Knyšaukti reikia adresu: Jurg. Pupauskas, po $50.00 už akrą.
na ..................................................... 15c imant, mokyklos uždavinys. Puslapių gėlė įdomi kiekvienam. Puslapių 76.
1112 S. Leavitt St, Chicago, BĮ.
Gp. Kaina ..................................... 25c. Kaina ............................................. 20c80 akrų, 2 mylios nuo Tremble,
čenstachavos Apgynimas. Apysaka
160 akrų neišdirbtos žemės, 5 my^ 2^ mylios nuo Flltville, Wis.
10 Iš laikų švedų karės Iš Henriko
Koks mums reikalingas “Valskas“
Ratelių spėjimai. ~ra linksmiaus's
Parsiduoda labai pigia kaina (už
Uos nuo White Claud, Mich., Newago mylių nuo Green Bay, Wis. 35 iš- Sinktevičiaus
apysakos
“Tvanas“ Vertė M. Pusi. 15, Kaina .................5c.
Męs Ir Lietuvos socijaldemokra- žaislas (zabova) šclmyuiškuose susi
$85.00) geras arklys su vežimu ir pa- €o
£emė
_____ ____
Kaina $15.00 dirbtos, likusi po mišku.
tal. I, Musų artimiausias tikslas ir rinkimuose.
Daržinė perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
Parašė DSpėjlkas.
kinkinis pervežiojimui. Artesnėms ži akras, mokant iš kalno $12.00 už
Katorgoni Atsitikimas iš Murav kelias. II, Lietuvos socijaldemdkrair tvartas. Upelis bėga per lauką. lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.
Puslapių
16.
Kaina
.........
10c.
nioms reikia atsižlnoti
adresu; — akrą.
jovo laikų, Vilniuje.
Parašė P. B. tai ir kultūra. III, Lietuvos socljalPusė iš kalno, likusi dalis ant išmo’ 11 W ^-st St., Chicago, HL
Clecorlu* Domicljonas, ir kasėjai Pusi. 18. Kaina ............................. 10c demokratai ir tauta. Parašė Juras.
Parai*
Raistas
—
The
Jungle.
|
kesties. Kaina ......................... $3.000
Katakumbose.
Istoriškas apsakymas
Pusi. 1$. Kaina .......................... 5c. Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
Valstijoj* Wl*con*ln.
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
sta iš angliškos, išleido Jonas Nau
““Parsiduoda saliunas lietuvių apgyKaip
Atsirado
Jungtinė*
Amerikos
40 akrų Juneau Co., Wisconsln,
Indiana.
Moninlnkas erba Magikas.
Pa jokas.
Apysaka paimta U lietuvių
gal lenkų vertimą, parašė P. D. Pus Valstybės. Išguldė P. B. Pusiaplą 35.
turbtntoje vietoje, netoli lietuviškos baž- 30 akrų išdirbto* žemės, 10 gi akrų
80 akrų Starke Co., Ind., 5 mylios
gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel gyvenimo, pasiremiant tikrais faktala
lapių 217 Kaina 50c. Apdaryta 65c Kaina ...........
člo* Vaizba gerai išdirbta, parsl- dykos tinkamos ganyklai, gera nauja
10c
nuo Hamlet, 5 mylios nuo Walkerpa visoki magiški paveikšiėiial ir j iš Chicacos skerdyklų: naudinga ir
y
( oda pigiai. — 851 N. Marshfleld stuba, mažas tvartelis ir šulinys.Fu s- hdoml knyga perakuKyti kiekvienam.
town, 10 mylių nuo Knox. 60 akrų
Dangus. Pagal K. Flammarion. Pa
Komunistų Manifestas. Prakalbos kaip padaryti visokias štukas.
v*., Chicago, I1L
Kaina .........
$«oo •ilties s« šlyną, 10 akrų miško, 5
15c. i Puslapių 335. Kalus ............. $1.00
rašė P. Brandukaa, (su paveiksią K. Markso Ir F. Engelso prie vokiško lapių 32. Kaina ........................

niekeno, tik mano paties kaltė, jog
iš karto nesišaukiau į tų garbingų
Institutų, kurio gerų vardų ir gy
dymų visiems parodysiu.
Petras Babelis,
11310 State st., (Pulman Sta.)
Chicago, III.

Parsiduoda pigia kaina sankrova
valgomų daiktų. Vaizba gerai išdirbta
lietuvių apgyventoje vietoje. Artes
nėms žinioms reikia kreiptis adresu:
3463 Auburn Avė., Chicago, III. t

Draugysčiy£eikalai.

Pajieškojimai.

Reikalavimai.

Ant Pardavimo.

Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui
vakarais liuoso laiko; šitoje knygtr
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su
rankų šašeliu galima parodyti ir tam
tinkami apskaitymai.
Puslapių 32
Kaina ............................................. 10c.

žmonių užtarytojai Broliai Grakchai. Vertė iš rusų kalbos šermukšnė. Pusi. 32. Kaina........................ 10c
žodyną* lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382.
iki šiol turėjome tik su apdarais po
$2.00, dabar kas nori plglaus nusi
pirkti, tai popiero* vlršais, kaina $1.00

RugStasal Pienas, Įrankis liaudies
žodyną* Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A.
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
braziejaus Laikraščio redaktoriaus
vartojamas rugštasal pienas kaipo vai
stas nuo jvalrlų ligų. Pusi 22, Kai "Šviesa". Pusi. 552 Kaina .... $2.80
na ,............................ 5c.
2* *toaunk6w Utswsko-pol*klch, Gkr
sy Litwin6w. Audiatur et altera para.
Sceniškieji*
vaizdeliai.
Parašė Išleista rupėsčia J. K. rybotame skaltVaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj lluje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — das. Pusi. 231. Kaina.................... $1.50
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
Užsiprašydami virš minėtų knyge
dija, 2) Negryna sanžlnė. Monolo lių, adresuokite:
—
gas, 3) Paskutinį Kartų. Monologas,
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena
A. OLSZEWSKI,
Iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce 3252 S. ^lalsted St., Chicago, III.
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.
šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų TAUTIŠKI LIETUVIŲ PAVEIKSLAI!
Papuošimui savo kambario, yra
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų
Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. gražus tautiški paveikslai:
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
1. Didis Liet. Kunlgaištis Algirdas,
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir miera 22x28 colių. Kaina..............35c.
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
2. Didis Liet. Kunigaikštis GedemiSparnai, Drama III-juose aktuose. nas. miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
3. Didis Liet. Kunigaikštis KeistuParašė V. šiaulėniškis; yra geras
su naujomis idėjomis pėrstatymas. tis, miera 22x28 colių. Kaina....35c
Didis Liet Kunigaikštis VytauPusi 44 Kaina ............................. 30c.
tas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24
komedija. Parašė P. Bayard su kal- colių . Kaina ................................ 35c.
kurlomis permainomis iš lenkų kal6. Simanas Daukantas, Lietuvos Is
bos vertė K. žegota. Pusi. 63 Kaitorikas,
miera 23x29 colių. Kaina 35c.
na ................................... ......... 15c.
7. Gediminas, D. L. K. apima Kij*Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi- vos pilį 1318 m., miera 17X24 colių.
jimo pasakojimas.
Parašė Terezlja Kaina.................................
30c.
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
8. D. L. K. Vytauto prisieka, miera
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c. 20X25 colių. Kaina..................... 30c.
9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
šventas Petras Ryme, Apysaka iš
22x28
colių. Kaina ..................... 50c.
krikščionių persekiojimo Nerono lai
Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
kuose.
Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos "Quo Vądls” H. Si., resuokite teip:
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
A. OLSZEWSKIS,
na ..............................................• ••• 40c. 3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

LIETUVOS” AGATAI.
185 Žmogus ncpliuškl*. Vertė iš
Telefonas Y*rd* 3162
Vediško Nėrį*. Labai graži apysakė
Pa*
šluos
agentu*
galima
užsisa

lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su ■"arginga mergina ir laimin kyti "Lietuvą" metam* Lr juzslmokėU.
giau gyveno u* kitus, apaivedusluž* su
Brooklyn, N. Y.
turtingom*.
šit* apysakėlė užima
347 Rodney Street.
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir A. Lesntauskas,
78 Gtand Street. Medi k ai iš kas miesto inspektorius.
mokina žmogiškos doro*. Chicago, 111- 8. Rinko vi čia,
•
a
dZ
1899, pusi. 23 .. ........................... 10c
Baltlmore, Md.
200 Akis už ak|, dantis ui d*nt|. L. Gavrlls,
1834 N. Castle Street
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
19
kiška Chicago, III. 1907, pusi 29.. 10c
Cleveianc^į Ohi*, .
Pov. šūkis, 6524 FormaniAve. 8. E.
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie

V

Dar Laikas!

33I2 S. Halsted Street:: Chicago

Jei moki akės darbą ir nori turšti savo žemę lietuviškoje
kolionijoje, tai rašyk lietuviškai kolionizaciios drrugystei
ŽINYČIA”, o gausi pilnas informacijas kaip su matais pi
nigais gali įgyti gerą gabalą žemės ir užtikrinti saito ateitį.
“ŽINYČIA” turi užtektinai geros žemės ir geroj vietoj
visiems tautiečiams, ir dar yra laikas apžiūrėti žerrę ir pra
dėti darbuotis apie savo ūkę.
Žemę reikia pirkti iš rudens, kad pasistatyti triobas ir
prisirengti pavasariui apdirbti laukus. Todėl nelaukite ilgiau.
Kreipkitės šituo antrašu: ■

DBNT1STAS

name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K.
Chicago, III.
B-a ir M. P-l*. Chicago, IIL 1902, pu
Joną* Januša*,
51 W. 15th Pi.
slapių 62 ....... ė.............................. 20c

225 Geriau* vėliau* n*gu niekad.
Cambrldgepoft, Mas*
Komedija viename akte. Pagal lenki C. Kavolius,
19 Hąrrison Street
šką sutaisė K. B u Ir M. P-ls. Chica
go, IU. 1902, pusi. 48 .......................... 15c
East 8t Louię, m.
Juos. Rainis, 452 CoŲlnsville Are.
257 Kun. Uramulo* Raitlnyčloj*. ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr.
N*w Britaln, Conn.
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
Čeponis,
21 Pleasant Street
kanti perstatymui. Chicago. 11L 190$,
pusi. 14........ .
............. • ...10c
New*rk< N. J.
V. Ambrazevičia,
178 Ferry Street

LIETUVOS ŪKININKAS.

OFIS i S - -18 m P«3 31 ir Si, Habtad gat.
(•nuims rtrtmMžM.) X ttičžBO, ill

Dr.G.M.GIaser

6 .

Atvežti iš Lietuvos.

Knygų Kataliogas

A. Olszevvskl

Tu moki po $10.uf| raudo* ant mėneslo ui savo flatų. T|i per metą
tu Išmoki $120.00, o p^r 10 metų
$1200.00, - ir tie tavo už radas iėmokėtl pinigai jau ažskadg tau atgal
nosugryš.
Už $1200.00, kurtuos tu per 10
metų randa išmoki, saM sau nual
pirkti mėtų namelį? kertame gaištumei gyventi ne 1*. bet 50 metų,
Tok* namelis tau kaštuos $1200.00,
o laikys ant 50 metų arba Ir Ilgiau;
o mokėdama* kitiems randų po $10.00
ant mėnesio tu per 50 metų išmoki
$6000.00, ir kodėl .tada neperki sa
vo namo?
Męs turime daugybę namų ant
pardavimo pigių U irapgių.
Pirk
vleng namų ir nustok mokėjų* ki
tiems randas. .Męs tau galime par
duoti gerų namų ui $4000.00, { kurį
tu gali įleisti 4 šeimynas po $10.00.
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
moka už tavo namų. Pasirink sau
bile namų. įmokėk mums pusę pini
gų Iš viršau*, o likusių pusę išmo
kėsi mums per 5 metus iš to paties
namo rando*.
Alų savaitę pardavėme šias nuoea

Scranton, Pa.
M. Valentanavičia. 1831 N. Main St.

Seattle, Wash.
Inter News Agency.

Worce*ter, Mas*.
M. Paltanavičla, 15 Mllbury Street.
W*ukegan, Ilk
M. Rakausku*,
1015 — 8-th Street.

1

lubų,

4

flatų mūrinis na........................... $4500.00

”

Manager

3252 So. Halsted st

Chicago

“RAISTĄ” (Tkl Jungia) DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Lletovo*” ir “Vlanybė* L.”, kurie dar to* knyga* neturi ir nėra skaitą.
Jei knygo* • kAiSTAfi” n«*f dar įkaitą*, tai viial mažai težinai ASHViko* gudrybe.
i uk lybe • ir, tėip vadinama Jos. g e r o v e ir negali ižsisaugoU uno visokių piakdų, neg
neturi gana patyrimo. • RAISTAS" tai knyga patyrimų.
Perskaitę* “RAiSTĄ" telppat žinosi viaa sutvarkymą dabartinės prameni)** ir kodėl
bedarliės k;k. o tuoml Ir kaip galima turttf visuomet darban ir gvrenti laimingai.
„KAISTAS" dėl ilnaiumo savo idčJiĮ yra teip pafevdaujauia knyga, kad yra Urenta į

••RAISTAS", karts sudrebino Amerika* Ir Europos parlamentus, yra didelė, 355 pusla
pių kuyga Ir svarbi tuomi, kad apražo gyvenimu Betariu Amerikoj.
• RAISTO" kaina *|.00, perkant pačif knyg£. Prenumerata lalkr*4čių ‘ Lietuvos” ar
"Vien. Liet
' ” metams >2.00. Bet kas naujai ussisakis “Lietuva" ar "Vien. Liet." metami,
prlslųstlama* man >2.00, apturi* metam* vienf 4itų laikratčių ir ‘ RAISTĄ" dykai.
Siuntimui prenuni< rat<>s adresas: J. Naujoka*. Madisoa Sų. box 189, New Yerk. N. Y.
Kiekvienai lietuves inteligentas pripažins didelį vertį knygo* *• Rauna*".

.

Ir Morgan St.
lubų, 2 flatų mūrinis namas
......... ............................ $2200.00

Apsižiūrėk ką darai?

Igera

MUSUb

DRAUGAMS
Lietuviam !0

S NAUJIENA
k Kenčianfiems

rainiais nesveikumais, M
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais
31*t Place, terp Morgan
i
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medlcal Cllnic, 344 So. State St.
ir Musprat ui.
Į A pneš ėjimą gydytu kur kitur, nes jie užtikrma tau nuoseklu ir laikantį iš- Eh
lubų, 4 flatų mūrinis nagi gydymą kožuos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- vE
mas .................................... . $3000.00
ne*, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiai*, trūksta noro, be gyvybės, leng- M
I vai n u vargstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N
35th Place, terp Auburn av*.
« trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, ®
Ir Gage 8t.
spaugai, pUimai ar kiloki išbėrimai ant odos, nemorali* k i ir
t'.J
3 lubų, 4 flatų ir užpakalyje 1
lubų 1 flato abu mūriniai nay Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszknmas, Sekliszka Silpnybe
mai .... ............................
$5.300
i Br nesuaugusios ir šalto* dalys, nusislojimas šlapume paliktame per naktį, jM
pienėtis šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstų?
Lowe Avė., terp 36 Ir 37 ui.
M Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- ^1
3 lubų medini* namas, 4 gyve
nimai. 16 ruimų .................. $2.200 į 41 fllltišką UžnuodyJimą Kraujo, ar kokia kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo rfl
K ar uisendintą liga? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio
vaido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurduse* dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- t1
9 rulmy medinis narna* .... $1.700
damą gerklę ir tt. ?
Laflin 8t.. terp 68 Ir 69 ui., arti
Ogden Park.
6 ruimų medinis namas .
$2.000
St., terp Lyman Ir 31 St.
5 rūmų medinis narna*
$900

S
_

M
VH
M

Jeigu turi, tai Chicago Medical CHnic

įg

užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad Sp
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio M
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip nesunaikina jaunus ir pusamžiaius vyrus kaip išbėrimai s- klos nakt.es laiKe, A
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- M
kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo perUnkaus užga- |0
nėdinimo lytiškų geidimų.
'

Emerald Avė., terp 30 Ir 31 ui.
5 lotus ant Wostern Avė. Bivd.
2 lubų mūrinis namas, 3 gyveMūrinį namą ant Wallace ui. Ir 28 ui.
nimal ............
..................... $3.500
3 lotus ant Morgan ir 79 tos ui.
Męs tikrai tave išgydysime.
Mp zydom ir t*<ydon> lėkio* na»<i®as. nervą ntunprtjimą, ttx*eočju»į psfotekį, iyflU.
Mūrinį namą ant 3»th Place ir Gago
mai ........................................ $5300.00
M ne**tur» i‘Ku* bėgimui, patžagyitą. inktttį Ir putlėa ligii, teisybę aakaat, visas Vyrų
ui. •
lubų. 5 flatų mūrinis na
Liga*. Vito* kliūtys laimingam Senobiniam zTTenim* bu* prašalintos. Tūkstančiai Jaun^
Turime ant pardamo žemiau su
mas ...................................... $4300.00 |« ir pusamiinlų yynį kasmet prie* laikę n u41 uoJa į grabą jaunystės išdykumai, per tankas
rašytus namus, iš kurių gali pirkti
• 1 susikuopmir
kraujo ligos. Jelzu turi n >rs vien| 14 Tirt pamiučtiĮ
pa*ir.xiavyk
kurį nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
su mumis pakol d* nėr* per vėlu.
33-d Place, terp Halsted St
damas. o rėš t* išmokėsi 5 per metus.
Ir Auburn avė.
Rodą tau nieko neksštuoįa, o gali užčedytl daug kentėjimų.
2 lubų, 2 flatų mūrinis
A. Olszew*kis
ValanSo* priėmimo ligonių: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Ir nuo * iki 7 vakar*.
mas
3252 8. Halsted 8L,
Chicago, IIL
$3100.00
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M
NoSėitomi* ir kitomis *v*ntom* dienom*: nuo 10 ryt* iki 12 vai. ptotų tiktai. W

ŠITIE

NAMAI

ANT PARDAVIMO:

CHICAGO MEDICAL CL1NIC

Poplar ave^ arti 31mo* ui.
1
6 ruimų murinta namas Ir 9 pėdų
augštft* base m en tas
$2200.00
344 SO. STATE STREET
8 ru. ų medinis namas ....$2500.00

Chicago Av*. arti Robey, St.
2 lubų, 2 gyvenimai* mūrinis na$3.800
mas. Kaina .......................
3

Sf

........................... $2500.00
31 St. arti Em*rald Avė.
Aubur Avė., terp 31 Ir 32 ui.
3 lubų mūrinis namas, su krautuve.
5 gyvenimai ir krautuvė. Kaina $7.500 8 lubų mūrinis namas, naujas $5.900

33rd St. terp Halsted Ir Auburn Avė.
Murini* namas. Randa $42 J mė
nesi. Kaina ............................. $4.000

Morgan SU terp 32 Ir 33 ui.
lubų, 6 flatų Ir štoras, murlnis namas........ ......... ............ $18.000.00

' CHICAGO, ILL. 8

I Didelis Iszpardavimas!
(Clearing Sale)
Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męs nusprendėme
išparduoti visus vasarinius tavorus už sumažintą prekę šitaip:
Vyriškų drapanų siutai, verti $10.00 bus išparduoti po. <....$8.00
Siutai verti $15.00 bos išparduoti po....................................... .13.50

Siutai verti $18.00 bus išparduoti po..............................................15.00
Siutai verti $22.00 bus išparduoti po............................................... 16.00irtt

Morgan 8t., terp 63 ir 64 ui.
371 h arti W*llace St
2 lubų,
flatų murini* namas,
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū akmenio pryšakis ir trepai.. $6200.00
mai. Kaina ............ .U.. .6......... $2.000
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
Murinta namas. Kntttuv* Ir 5 rūmai.
ruimų mūrinis namas ....$1200.00
Kaina.........................už...u........$2.000
Ir
'
Flsk St., terp 33 ir 34 ui.
Emerald av*.
2 lubų, apačia medžio, viršus
Terp 32-ros Ir 33-Čios ui ....Preki
muro, Storas Ir vienas flatas 2000.00
2 lubų, 4 flatų jueihpl8 na
mas .................................. ...$3500.00
Canalport avė. arti Union ui.
3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
3 lubų,
3 flatų medinis namas, apačioje 3 Storai viršuje
$3500.00
mas ..................... .
12 flatų ..............................$30.000.(X'
na$3500.00

į

Union sven terp 31 Ir 32 ui.
lubų, 2 flatų mūrinis namas ..................................... $9000.00

Union Avė. arti 35 St.
2 lubų, 2 flatų mūrinis na2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyveni
mas ...............................
$5700.00
mus 6 ruimų. Kaina
$10.000
Auburn avė., trep 33 Ir 34 ui.
1 lubų, 1 flato mūrinis namas
Msrshfleld Avė. arti 35 St.
ir 2 lotai ............U............ $4000.00
2 lubų. 16 ruimų, medini* namas.
$3.500 1 lubų, 2 flotų medinis naPuiku*. Kaina

Montreal, Canada.
Vincą* Stonis. Apysaka iš žmonių
114 P^nas Ir bernas.. Apysakėlė L
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Raga- Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai K. Bielek, 1135 St. Ekatherlne Street 2 lubų,
flatų n medinis
nos. Pusi. 143, Kaina .................. 35c. miečių. Žingeidi, norintiems susi pa
J
mas
N*w Haven, Conn.
tinti su buviu ir sanlygoms maskolių
Volunge Ir vieversėlis. Eilės M ar- kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity And. Ješinskas,
217 Ferry Street 2 lubų , 2 flatų ■ medinis
galio, yra daug {vairių eill > Tėvymas ..................................
toją
drauge
jausti
su
vargo
prislėgtais
aiškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir
Phlladelphia, Pa.
žmonėmis.
Chicago,
III.
1904,
pusla

dekllamacijoni*.
Pusi.
170,
Kal2 lubų' 2 flatų medinis
60c. pių . ....................................................... 1>c M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street
mas ....................................
Portland, Oreg.
Jchn Browman, Browman News Co.

A. OLSZEWSKI
of “Žinyčia

šluoml pranešu gerbiamai publikai,
jog estų seniausiu gydytoju ant Bridgeporto, praktikuodamas 17 metų.
Dabar savo ofisą perkėliau į savo
samus po nr. 3149 S. Morgan gat,
kertė 82-ros
gatvė*. » Mano ofi
sas aprūpintas naujaisiais budais gy
dymo. Visus ligoniu* stengsiuosi už.
Pittskurg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street ganėdlntf, kaip ir lygšlol. Pasitikė
damas, jog gerbiama publika ir toliaus mane rems, eslu namie ant
80. Boston,
N. Gandrelius,
224 Athens Street kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį.
Eslu specialistas ligose valkų,
moterų Ir vyrų ir užsendfntose Ilgo
Scranton, P*.
■e.
Darau visokią operaciją.
Lie
Juos. Petrlkys,
kuos! su pagarba,
Shenandoah, Pa.
And. Mačls,
138 80. Main Street
T. Kryžanauskas, 12 H Cherry Street.

Laikraštis skiriamas darbo žmo
nėms, eina kartą per savaitę iš
Vilniaus. Lietuvoje.
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
r geo m glarer
čius, mokyklas ir žmonių laisvę
3140 South Morgo n Street
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Turners Faile, Mase.
Lietuvoje metams ................ $1.75 K. P. Slmkonls.
Wallac* St., prie 37 ui.
Amerikoje metams ..............$2.50
2 lubų, 3 flatal ir 1 štoras muri
Užsimokantiems už metus iš kal
Waterbury, Conn.
ni* namas
$7500.00
žemantauskas, 39 W. Porter St
no, duodu Vilniaus Kalendorių
81*t 8t. terp Emerald Ir Union avės
1908 m. dovanų.
Worce*ter, Mas*.
3 lubų, 6 flatal murini* naAnt pamatymo vienas num. 5c. Ant Bernotas,
12 Harlem Street . mas ........ ............. *............$10000.00
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu:
2 lubų, 3 flatal ir štoras, murini*
We*tvill«, Ilk
namas
Juozas J, Šilkas.
$4000.00
Mu J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted str., Chicago, III.
31*t Place terp Auburn avė.

Nauji Žaislai

120 Po prlarfanga Šventlnybė*. Isto
Užkapota* Žvirblys. Apysaka V. J.
Nemirovič — Dančenko.
Pusi. 24, riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė
Kaina ............................................. 10c. E. Poaterl. Vertė K. J. Odesoje, 1905,
pusi. 100 .>.•••.................................. ^5c
žibutė crba pirmieji e pavasario žle124 Robinsonas Kruzlus. Graži mo
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių
eilių parašytų vieno iš gabiausių rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
eilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25o
tika šių knygelę augščiaus Iškėlė,
134 Sidabrini* Kryželi* arba Dallydė
negu kokias kitas eilės. Pusi. 15,
Kaina .............
5c- Iš Nazareto. Apysaka Iš laikų kanki
nimo Kristaus. Eugenlus Sue. Vertė
žmonių Savivalda Naujoje Zelan J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusk 169.
dijoje. N. čumakov’o. Įš rusų kalbos (Sitų knygelę Vilniaus vyskupas už
"’ertė A. žuvis. Pusi. 35. Kaina 10c. draudė lietuviams skaityti^. .. ..50c

Dr. A, L. Graiczunas
Dr. O. C. MEINE

Svajų*, arba vaizdas siekimo augštybės. Tragedija-Poėma, V aktuose.
Parašė J. Vtakoška.
Yra tai fantaziškas piešynėlis, padramatyškame
pavidale.
rašytas
Pusi. 135, Kaina .......................... 40c. iki 500 rublių, rublis po..................52X
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52
Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? Virš 1000 rublių, rublis po.......... 51 %
*Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. dėti 25c. ant pačto kaštų.
71 Kaina ... ................................... 26c.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
Gaunami "Lietuvos** Redakcijoj.
širdis žmogau* prilyginta Bažnyčiai tai siųskite per "Lietuvos" redakciją,
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš adresuodami teip:
rūpintas doram ir patogiam pasi
ta per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kal
A. OLSZEWSKI.
linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
ną ....\............................................... 2°c
3252 S Halseted St., Chicago, III. 22x24 colių su nupieštais keliais ir
tinkamais
išreiškimai*
su
num.
Šventoji Istorija žemesnlamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė
pradedant nuo 1 iki 121.
kun. J. šuster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
Pusi. 88. Kaina.............. ............ 15c.
šiame žaisle kiekviena* dalyvau
k7 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- ju turi mėtyti kaulelį; dalyvauti
šv. Pranciškau* iš Assyžiaus gyve
šou Svett-Marden. Lietuviškon kalbos gali 2 Ir daugiau* ypatų, kiekviena
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Suiais'\ J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė- y pata aptslrenka sau vieną kupatelį
5 y vairių spalvų) kurluom
‘
----na .............................
15c. jusiu žmonių. Labai naudinga kny- (yra
ga. Didelio formato.
Chicago, IIL
I“ 1 uždengta tam tikrą numerį kaulei}
") metus. Toblyčia susilenkia { 4 dada
k Trumputė Lietuvos istorija. Antras 1907 ......... *...................
.... ..
pataisytas išleidimas. Knyge'ė gera Apdaryta .......................................... >2.00 Ii*, su skrynute prisiunčiama
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi.
mus per pačtą. Prekė .......... $1.50
<53 Karės taukuos*. (Kareivio at- >
79, Kaina .....................
20c.
ėimtnlmai). Parašė Vsevoiod Gartin ! Flirtas, žaislas Ir lošimas. susu
Tr|* Mylimos. Komedija trijuose Vertė A. L-is, Užimanti pasak* iš ' gusiems pavestas. ' Yra skrynutė su
aktuose.
Parašė žemaitė. Pusi. 44 laikų karės maskolių su turkais. Chl 55 kortelėmis 3x4 coiyj, su yvalriais
Kaina ............................................. 25c. rago. III. 1906, pusi. 81 .................. 20c klausymais; ant kiekvieno* kortelė*
. .
yra po 6 atsakymus.
Tautiškos
Politiko*
knygynėli*.
M Lkuiviškos Pasakos Yvatrlos.
DalU
Telpa čia Rusijos policijos viešpata Surinko Dr. J. Basanavičl-is.
Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis,
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, II. čia telpa 205 labci gražių ir juo- parduodami vienas kitam kortelę ir
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną klausdami, kuri* numeris jo atsaky
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? skaitytoj) ir klausytoj) ir labai naudin mo? Prie Dangaus ir prie Flirto*
Flir
Pusi. 47, Kaina ............................. 10c. gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 yra paaiškinimas kaip žaisti.
•1.50 to* prekė
$LM
Drūtai
apdaryta
Teismas, Parašė V. Reymont, iš
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
67 Lįsti vilkei Pasakos Yvalrlo..
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. Surinko Dr. J. Basanavičių*. DtLlu
22 Kaina ........................................ 10c. I. Čia telpa 141 labai gražių, juokia
3252 S. Halsted St, Chicago, IIL
Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A. kingų, išmintingų ir žingeidžių paša
Leontjev’o.
Iš rusų kalbos vertė kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 $1.25
Alfa. Pusi. 32, Kaina .................. 10c. Drūtai apdaryta............................ $1.50
69 Lietuviška Pasako* Y vairios.
Tikri Ir netikri Šventieji*. Paveik
KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
•lėliai iš gyvenimo kankintinių ir
Galima gauti kiekvieną savaitę
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir
kank.ntojų.
Išleista 9usiv. Lietuvių
juokingosnės pasako*. Chicago, Iii. 'Lietuvą” už 5ę. pas šiuos agentus^.
Laisvamanių.
Pusi. 61, Kaina 15c. 1904, pusi. 333 ............................. $125
Brooklyn, N. Y.
Yiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė Drūtai apdaryta ............................ H-50
E. Fromes,
73 Grand Street.
PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų
70 Lietuviškos Pasakos Yvalrlo*.
Ant. Diržulaltis,
97
Grand Street
lygybę, kurių linkui eina žmonija Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
77 Gold Street.
šaukdama "laisvės ir lygybės". Pusi. IV. Chicago, III. 1905, pusi. 299. Šio Ant. Jankauskas,
215 Berry Street
19, Kaina ..................................... Ne je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da T. Jermaias,
W. Dackeviče,
144 Grand Street
lyse D?o. J. Basanavičiaus surinktų
Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
pasakų, telpa keli šimtai užlmanččlų. į
Baltlmore, Md.
os. Pusi. 24. Kaina .................. 10c
Ir juokingi) pasakų. Kiekvienas nusl
Jur. Diemedis,
521 Columbla Avė.
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I. II, Ui
Jonas Luisą,
521 W. Lombard SL
Tuktųnti* Nakčių ir viena. Arabiš
ar IV dalį, turės per visą oavo am
kos pasakos. I dalis. Puslapių 39. šių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25 j
Bridgeport, Cobn.
Kaina................................................. 35c
Drūtai apdaryta ........................... Kazy8
Lendraitls, 324 'Aarren Street
7$ Maxlm GorkIJ. ' Pasakojimai. Iš
Valkai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: rusų-kalbos vertė A. Lis. - Turinys: ;
Chicago, III.
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge, Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma p, m. Kaltis, 221 W.. Wabansla Avė.
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši j. Vasiliauskas, 2498 Kėnslngton Avėvienam. Pusi. 48, Kaina ........... 15c. ir viena. Chicago, UL 1906, puslapių
103................................. i ................... Ž5s |
Elizabeth, N. J.
Vėjini* Malūnas.
Pagal lenkiškų
211 First St
90
Olitlpa.
Graži
apysaka
iš
laikų
Dom.
Bockus,
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjini malūnų gešeftui, bet savitarpinės karės Siaurinės Amerikos :
Elmora, Pa.
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, ne indljonų. Vertė A. Olševvskls. Antra
Antanas
Rėklaitis.
mokant su malunu apsieiti ir tt. Pusi. patalsvi* laida. Chicago, III. 190G.
100 Pasaka apie kantrią Aleną. Dūk-'
64. Kaina ..................................... 25c
Lavvrence, Mas*.
terį turkų ciecorlaus Antonlaus, kuri
Ramanauskas,
99% Oak Street
Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš nor per 22 metu vaikščiodama po svietą,
vegų gyvenimo, sekant Bjersoną. daugybę bėdų ir vargų iškentė^. An
Montello, Masei
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
t ra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- B. P. Miškinis,
9 Arthur Street.
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
skis. Chicago III. 1902, pusi. 66 ..2Cc

Pinigu Preke

*

Leavitt St., terp 23 Ir 21 ui.
lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
namas .................................. $7000.00

Šis pigus išpardavimas bus tiktai iki 22 d. Rugpiučio (Augusto). Todėl reikalaudami gerų drapanų,
pirkite dabar, o gausite geras drapanas pigiai.
Musų paprotys yra išparduoti visas vasarines dra
panas dabar, kad jos nepasiliktų ant kito meto ir
kad atituštintų vietą naujom drapanoms. Todėl
męs nusprendėme jas išparduoti žemiau jų vertės,kad
pripildyti savo Štorą naujomis rudeninėmis ir žiemi
nėmis drapanomis.
Taigi, naudokitiesi kol yra iš ko išsirinkti.

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEWSKŲ Prezidentas

3246-48 S. Halstedst., Chicago,III.

naMusų Moras atdaras iki 9 valandai vakare: Pasėdėtais, Utarninkais, Ketvergais ir
$1800.00 29th SU terp Quinn Ir Throop ui.
Sukatomis iki 10 valandai.
5 ruimų murini* namas ....$1200.00
na
$3500.00
18th SL, arti Union avė.
3 lubų, 4 flatal Ir štoras mūrinis
namas ................................. $10.500.00
Emerald avė. terp 36-to* Ir 37-to* ui.
5th avė., terp 42 ir 43 ui.
2 lubų, 2 flatų medinis na
3 lubų medinis namas ..........$4500.00
Ant Western avė. bulvaro terp 43mas ......... .......................... $1600.00
Halsted 8tn terp 31 Ir 32 ui.
člos ir 45 uh puikus lotai ant rezi
2 lubų, 2 flatal Ir štoras, mūrinis
dencijų. Kainos nuo $250.00 ir augGrant Work* ant 14 ui.
Wallace St., terp 28 Ir 29 ui.
namas ................... .............. $6800.00
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, ne*
2 lubų, ant 2 lotų, 6 flatal, 2
3 lubų, 3 flatų mūrinis nakainos jų netrukus pasidvejos.
štorat, medinis namas, parsi
mas ........ ............... ............. $5300.00 Burlington avė., t*rp 154 Ir 155 ui.
Teipgi turime daugybę visokių ki
duoda su Storo fiztures... .$8500.00
mūrinis na
2 lubų, 2 flatų
Wallace 8L, terp 29 Ir 30 ui.
toniškų namų ir lotų ant pardavimo
mas
........................................
£3300.00
lubų, 4 flatų mūrinis na
visose pusės.- miesto Chicago*.
Grant Work* 49 avė.
mas ....................... i......... i. $8000.00
lubų, 3 fintai ir 1 štoras, me
2
Chrlstiana avė., arti Miivvaukee
dinis namas ........................ $5200.00
Ir Campbell avė*
Wallac* St., terp 30 Ir 31 ui.
2 luboms, 2 gyvenimais, po 5 rui
lubų,
1
flatas
ir
1
štoras,
me

2
3 lubų, 6 flatų mūrinis na
dinis namas
$3500.00 mus medinis narna* ............ $2.000.
mas
•$5500.00

Lotai!

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St

Dr. JI KUISIS
Ll.tovių OgdytojM U Chirurgas.

SODAS SVEIKATOS

325S So. HatetBd «t., Chioago, III
Oydo visokias “----

valk

Teipgi turi didel

visokia, limpant

Mare Laukienė
Atsakanti Akušerka
3252 S. HilrUd St.
Cklcųo, 111.
TetephBaae Varde atat

Duoda visokia rodą ir gorlaoaia pagelba mote
ris. jųhgooa. Pasalta ingai atiteka darbe prie
gimdymo ūdai turi attekant lai po gimdymo’ Ofbaaa ir gyvenimą. Ol.MW.kio aam. 8M* iBBttUrt.

C

Naujas Išradimas

8EB0A5TIEM8 ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti pas visokios daktarpalaikiop, varginti save liga ir leisti jei leisenžti,
per tų tų daktarų neaumanimą ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
patentuotais vaiitpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
kadangi nSra pritaikyti prie ligos budo neriančio, ir ant galo nori būti sveika ir laimingu, ‘ai
laiko ant visokių niekų tuojaai kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmiilgiausiai
išgydo visokias sunkias ir užsisenfijusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas
kas čion kreipiasi, dekaveja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

bu.Uprlnimui Ir užlaikymai plaukų.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu b n d u su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurĮ laiką gydę,
rankas nuleisdami apleido.
_____

Tukrtąaėttl plikų žmonių atgavo pu!
klu. plaukas, sulaikosilnklma plauke
galvos labaž trumpom, laike. V toto*
Mnų atauga nauji, gredua plaukai.
'm. žiniom, reikia reMor. J. M. BRUNDZA

VISAI DYKAI

,

■

i ’

“

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

I

Pn.ių»k mum porų markių, »avo
tikra vard^ ptuv.rd. ir adresų, o
moe tamUtai nusiųsime No. g kalatogu, dulžiaestp I lutu v ltko), kalboje,
M dideli peelapel. Jame telpa U i»GC i eurai) tual apie su v Irt 800 vlMkių
uulAkų uesretkuiuų. vyrų, moterų
'L vaikų. Uelikina rr»d»l|. priržaspasekmes ilgų ir pasako kokia,
gyduoles naudoti, kiek jo. prekinoja te kur Jas
gauti. Telpa pavrlk^afte prekė, visokių aauJaMlų rtertro<y<UBėlų aparėtų, Robertam
daiktų Megitkų aparatų. Drukuojainų te Ka
lėsiu Ilsimų, bterembūvų u jiem Paveik.lų,
Armonikų. Koncertinų, urttvų ir daug.I kito
kių koanemreikalingu daiktų. k.iyklu»j.u^
Jonu 1. liagdžtuus*, Prupr.
Adr< tuok telp

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S®. Šute St. CHICAGO, ILL
arti Hrenscn gatvė.

INEJIMAS DYKAI!

e

Žingeidumai Pstbologijoa
Žingeidumai Os teologijos

Tyrinėk pradžių ir ilsi vystymų
žmogižko* raasa ubo lopžsoiki grabo,
pamatyk kci^smuegamtos, žingeidu
mus ir nulžiaMkunCas.

Jeigu kiti dėkavoja už išgydymų, tai jas mano prtderystA teipgi iarrikšU
padėkavouų u* išgydymų Ilgo., kurių nuo manų, kaip .logtaaat| kalnų nukisė, per galybų augsto mokslo ir gerai sutaisytų valetų, kuriuo, man pri
einate ir pagal pamoktaimna suvartojau. Prtea tai netikėjau, kad per savo
išdykumų suardytų sveikatų galėčiau dar atgauti. Ptemlauala jaučiausi didelį
uuallpnžjlmų, teipst venas ir tnaao lakstai buvo suvytų, drauge ir visas vtdarfaia orgtaizma. buvo suteųe te tik kaip lapas radealjs suvytu, lauslaa
Bet kad ii.kalčiau laikrašti], apie J ųsų galingų gydymų ir
•<lyta ano. mctarlšk<a ilgo* kada nukristi
mnvnių ir skrepliai imu
grynu, vaistus, tad atsišaukus ir statant* maa vatotns, kuriuo, suvart.jau

idddimo šoeaoee. .ųaajiao
r nsuraigilo. Ilgo*. Jm
įtekai .reikšte vienai p*
liekavote savo paveiksią stelų
sdama-

pilnai sveika.. Tad ir dėkavoju nl sanžtalikų Ir gabų išgydymų. Dabar molr .ka»dSjim > «lvu., zreacate. ir .Minu av.iljaačlupei kaip naujai a girnų., Uaksmas Ir sveikas, o tai visiems beeitam. uljtiuo
paėjimo ant petkato.
Į 18
Mre. PaANCliKA
Itetuviams praneša, idant kreiptus! prie Jųs gydyti, laike neisima, ligos.
&KL*NAlt!KNt,
Pasilieku džalaga. te visad, garai ošiu J ųeų garbingų vardų,
(moteris Jonu)
JONAS BMiKNAVlCZlA,
JOHN PAUUM3,
Boete No 8.B. 86, Cereero, Neb
1825 FrouteL, rhliadel(.bla Pa

SKAITYTOJAU!

Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.

svciItoom

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

The Collins New York Medical Institute <lno)
140 W. 34 sL,

LIUOSA GALEAIJA MOKSLO
344 S. State $L

BRUKUOJAMA MAŠINA Serganti Vyrai!
The Odeli*

Jauni ir pusamžiniai^r^g—
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų-Nenusiminkitę! Prasidrasinkite!
GELBĖKITE SAVE! Q:.

o. 4

Atsišauk it pas manei

r

<

• utinim*l Ir kitohl naavaiėumai yre Įlydomi trumpam laižė — bėgy)* kelių dienų.
*u mano oriciaaliėka gydymo. Atsakaaėial pr.taikinta*, yra tai greičiau*lai būda, ant .vieta
į.teift'nal nuodugr.to lipdymo. Nrtrotyk laiko ir nerizikuok saro sveikatos kiaaMlama. ro.
dtaaptlekoriao. arba savo draugo. Jeigu tamlkta uė»i po ataakasčiu gydymu, tai gali boti
tikra., kad toaė.i t, hgf per tavo visų amžių ir vteado. atgabens tomistai ndlaimj te tu..kriu>tlmų. Al iėgydiiau tuMfančliu tokių ilgų dėlto, kad tariu > patilk* joms gydymų.
Užate imžima^arba užakimas varpos skylulte. Nedaro skirtumo kaip ilgai tomistą
kenti nuo uiakity^arpa*kyWa. ir nežiartnt kiek daktarų tomistų prigavo te suvedžiojo, n.ano
gydymas tamisUpikrol iigydys. Pri. mano gydymo nereikia jokio piaustymo. Mano gydy
mas yra genaupu ant vuo. pasaulės, be jokio skausmo te praėalina nesveikumų ant risadoe.
Kraujo bžnuodyjimas (Syfilis arba F rančai i. Jeigu Vartoje! nuodingus vaistus te
tebeturi skau/tuua, skaudulius (ronaa > burnoj* te gerklėje, ronaa arba pratruk ima. ant bile ko
kios dalie. kiJio, tai tas ) ra kraujo užuuody’lmas. kurį gali ilgydyU Dr. Tillotsou. A» jieškau
sunkiausiai iigydomų ligų praečiaasLame padėjime. Al Učystysiu grynai tavo kraujų ir praėalinsu U viso kūno yvairiua nei) stu mus te nuodus į trumpesnį laikų negu kas kita* kitoj
kokioj dal) j pasaulės.
OuKuotos ir aus! aukų gyslos. Al ilgydau tok Į padčjim, gyslų be nootrotjs laiko, be
jokio skausmo te ant syk. Mano gydymas pralsllua visokius ligo4> e ]>adėjimua, pagamina
pilnų bėgimų kraujo, sugrąžius tomistai greitai normaliėkų Sveikatų te tvirtumų, bkousmal
Visai prau) k*ta

ODELL TYPEWRITER yra viena ii geriausių pigiųjų drukuojamų maAinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mažina už 9100.00.
Visa mažina plieninė, o raidė* varinės. Išlietos aut plieninio volo.
Visos ditleeučs Ir mažesnės, su visokiais raitiikals ženklais Ir
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam -joje pagesti. Ji gali
laikyti 100 metų, arba ilgiau.
Drukuoti su jaja galt kiekvienas
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia.
Jos sistema telp paprasta, kad kiekvienai paėmęs jų j caro rau
kas. IS pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti
drūtų, pigę ir gerų maitinu, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekaca nesigailėsi,
šitų mašinų kainos buvo 120.00, vėliau buvo
115.00, o dar vėliau 110.00, o kad męs jų ISpardavėme didelę dau
gybę. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalnų. Ir dabar jas par

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Ai taipgi ilgydan trumpam laike visas ligas, kurto, apatevtekia tarp jaunų, ienų it p isamžinlų vyrų.
FaslrxiavimM ir eg-amluas dykai. Vitkų užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mane gy
dymu, n takos nežino, kodėl. Al turiu tam tikrų gydymų kožnal ligai.

$6.95
$8.95
Su gražiaskuros apvilkta skrynele.............................................................. $9.95
duodame su prisiunlimu po...........................................................................

Su gražia audimo apvilkta skrynele ...,........................

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

'-y-. -

į

Eik ten kur busi sąžiniškai gy-^A/J
domas Ir tapsi greitai S VEIKU,
!
čėdysi laiką Ir pinigus eidamaj
pas Dr. Tiliitson. Rodą Dykai J®”" ll1" “I 1
>1

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:.

New York.

Chicago, Iii.

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.

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

(arti Broadway)

OCImi valandoai H ryto nuo 10 iki S po pleL Šventadieniais n no 10 iki 1.

■m

Real Estate.

Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o 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

* <

KAM S1RGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAM, TIK ATSISAUKT, adresuojant:

esAaraahZiui

Sifkortes.

Jei Tava vargina žemiau paminėtas ligos, nesendink, noabdebek, bet atsišauk, o galėsi boti Išgydytas kaip ir kiti nuo:

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dueullo, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
ir inkstų (kldneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, tonuose, t uitym uote ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
nsčystumo, iibėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
blogų sapny ir jaunystės Udykumo —sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviikumo; nuo slaptų
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.— 1 Kieles ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliarilkų antdrapanių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

IHŽVIOA DYKAI!

r
Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
J Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ** ne
S vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų Čia pinigus siųsti,
i isdeAkad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

’Mrcų* par d. meta. .Sandžjimitotaų kraUSėj. ėtegtlų,
plaučių
.valgi-

I VISA AIKSIMĄ, VANADI SUSOPĄ, AZIJĄ, AFRIIĄ Ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.
perstatytas gyv dūdam figarose,

Pinigų Siuntimas.

s

AUU&TAI GL’ODOJAltAB DAKTAKK!

CHILAOO. ILU

VYRAMS TIKTAI

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 saugiausiai įtaisytos skryneles (boxai) pi
nigų užkavojimui' prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.o6~ant metų.

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės
p*<iėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

JOHN’R 8UPPLY HOUSE
29 PIL.tfcM STAnON

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

Banka.

A tdlumio lor™v~-. Tekia bedu, kad TU COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
ėrm..
*CngVaS-«ilslk<miasgeriAa8iądlplomatądaktenį8peeUBltetą;viM8UcąM’»fiymuB u atydn IHlrln tpecŲalHkaL, unn menkinusia iki svarbiansls ilgo* apnireiikiko beljes pamnto, ir sutaiso
atsakniiZlus kkkvlennm priUlkytus vaistas išgydymui lifos ir silpnybių; nes litas InstltsUs ailalko didžiausią
Lnboratoriją vaistą U viso sviete šaltą, tarp kuria daugelis yra pačių daktarą išrasta, kurią niekur kitur negalima
Kauti. Užtai išgydyme ligų n« Jnks daktaras aš kitas Institutas negali lygintis, per ką moksliniai ir pavadino tą

$10.00 VERTES K-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo n te liauk ti pa. maue te pasiduoti egzaminui. Idant il
tim ar yra tinkami apslvedimui ar ue. Kitusyk gali būt kūno koki liga, kari kliudytų laimiugam gyvenimui apslvedasietn*.
jel;u tamista turi kokį nesveikų padėjimų kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtas tiesi},
kaipo tat žagiroiui sarge, tai nemėgink užslėpti ženatre. nes ženatvi Užtai gelbsU ligai įleisti
Šaknį, giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galntlmd sunykę.
Atsilenk dėl egzamino į Dr. Tillotsono ofisų ir užsitikrink sau, kad esi tikf. ap.ived.tnal.

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszewskis

Chicago, III.

Halsted st. Chicago. III.

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mazje, tai rąžyk.

Vtenstins Llstyviško d3nkrOV3
ir*g.‘nturu literatūros ant “North Side*’Chiea-oj.
Čion galima gauti mokilBkų. svictL-kų ir dvasi
škų knygą. rąžančių, Škaplierių, abrozėllų, viso
kių laikraėčių, Amerikos ir Europos Ir popierų
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paišelių, plunksnų drukuojanm mažl-iukių,
brttvų stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Nuužmirikite atsilankyti, o busite užganėdiuti.
Petras M. Kaltis
221 VYabąnaia Avo. t
Chicasm 118tS<-e Lietui likos Bažnyčios.). * *
I

Kozminsky & Yondorf,

ADRESAI VIRŠININKU

73 Dea?born Street.

“ŽiNYČIOS” DR-STES

Bankicriai.

Prezidentas—J. J. HerlmanaviČia,
M f, skoltjamn Pinigu* ant tur>nybių ir jei
3252 South Halsted Slrssl
tu rengiesi turtauybų pirkti, mjz tu džiaugsmą
prigelbėsime, paikoj Indam 1 tau dalį pirkinio pf Vice-Prea.—Justinas Jakavlčia,
nigų. Oreltas veikimas. Lengvo* Ulygo*. *gn*
1512 W. 19th Street
tai apmokami dosniai.
1- mas Raštininkas—M. M. Juška,

581 W. 22nd Street
2- ras Ražtininka*

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Aleksandra Olszemkls,

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

U18 W. 21st Plaos

Mokina: stenografijos, apgudinamos ma Kasierius-Niceforas Žllevičia, .
šinėlės spaudinimo, khygų vedimo, ariti
m etikos, skaitymo, rašymo, spelikimo; Genertl-Užvcl«tojas-Ą. 0iMew8kis,

■ lidirba visokias legališkas popieras, istorijos, geografijos ir tt.
/ j
-3252 South Halsted Street
Speci|aiiško$ instrukcijos angliškos kalbos
Visi CHICAGO, ILL.
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus
tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir
ir kurie nori jojo išsilavinti.
* į 8u visokiais reikalais prie "Žinyčios”,
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti; ^B,P la* apžiūrėjimui žemės fermai, ar
geras vietas.
Kliaso*
atdaros
dienomis
i-.—
tr.i
j
prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčioe” ir
ir vakarais.
| nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės
Ofisas
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
■ visada ar tai raštu ar asabiškai prie jos
snių informacijų. Kataliogas dykai.
......v.. Ir
.. W.
.,,I.
hTinus
,,NU(r gonerališko užveizėtojo adresu:
W. H. Harmon

J. J. Hertmanovvicz

A. Olszewski’o

'*152 So. Holated, Cor. 33rd St.
Chicago, III.

idf.,io9R.ndoiRh%MLi“Žinyčia”, A. Olszewskl, Mgr.

Shiller Bidi
CHICAGO, ILL.

8252 8e. Halsted Strset,

CHICAGO, m

DR. TILL0T40N, SI-93 E. Kashiiigton St., CHICAGO, ILL

!ŠGYMU IN 5 DIENAS =i

— ’■

——«

VALANDOS PRtEMIKIO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų, ir nuo 6 iki 7 vakare.
Nodėliomis Ir t ve Medienom nuo 10 ryto iki 1 po pistų.

■• perėollų Ir tklriijto*

■

Ižgydau klekvmn| sergantį Vartcocele, Striktura, užsikrėtusius kraujo užnuodj jlmu,
nusllpuėjlmi nervų, ii ydrocelj arba vyrų ytilkas ilgas. Tokias garsias ofortas teikiame vig1ems tiems kurto buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir Iždavė savo pini-,
gus dykai kad parodyti, jog ai turiu vienintelį bud* su kurio pogelbaant visados Jus Įlydysiu.

IBSSta(iiet;vy'o Dr. Marija Dowiatt-Sass

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą

I

Skaudipmss skilvio, kepiau ir inkstų, ners labai uiaisanijusius, ilgydau galutinai

PLAUČIAI.

Ii gydą u galutinai

Kraujo užnuodyjimus

Privatiškas vyrų
ligas.

Ir odos ligas, pavelzdan: libėrt
mus, skaudulius, plauku nūn.aki-

Ai lėgydau kiekvienų greitai aut
visados ir didžiausioj paslapty].

Visokios patar
mės dovanai!

Moteriškas ligas.
Patinimus gimdos, skaudėjimus
pečių, l>al tilgy. pagal mano motodos sutaisytu* vaistus išgydau pa•akmlnglauilaL

Serganttajbe dusuliu, bronchitu
arba džiova U^ydomi galutinai
naujausia mano metodą po* Įtrau
kimu Ox alino guzų.

Specialistes mo
terų Ir vyrų ligų.

aš išgydau ant visados.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L E. ZIMS.4I S. Clark Street,^CHICAGO, III.
PrHsssime vainsėsst m • ssl. ryU Ud • rsl nksrs.

Rediltemisi **• • sek ryte UI 4 sei. e# stotų.

3252So. Halsted sL, OIszewskio name.

749 W. 18th Street

Kpžna liga išgydomą

F. P. Bradęhulis

Trep’.l- Anntlaba skausmo. iSg-<to Skovbuta, !
Tarp* Paulina ir Woud gatvių
“A4”! ‘ “aul2? vieton iėpuolusių. pri- į Ofj,o VBUndo»: nno 8 30 iki 10:30 rvta; nuo g
Vikio l.fcirn'ljusl ta auksu siuabru. amalgamų, t ,
L.
.lando.: Šiokie nu dienom, nuo 8 r>to iki iŠ,
1*°
®u° < iki 8 91 vak. N<*ieNona
nuo 1 Ui Ovrk. Kodėlionii: nuo Q r. Iki 6 vak- 1 nuoIki 11 tiktai. Tolofon.H Ccn.’ 147S.

Atetiauklto į musų ofisą Red Croa. PharaiM'y
4SS2 So. Ashland Ava., o busite .veiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia

Įeinamas nuo 3 val.in po pietų iki 8 vai. vakarą
moterų ir vaikų ilgų; ab»jotinuooc aU
Srpeoialiata.
•įtikimuos Ufrtun.m. institutų profesorius ant

rodos Vaistai importuoti 11 senos tėrrn*.: teipgi
Užlaikome tėvynė. Trrjae-Devynerlas it Palangos.
Vaistai .'auginimui niaukų gvarantuotl. Receptai
Sutaisomi po spvci.lltkii musų uAii’irvjimu. Pr»
kės p rjetaamoi. A plieka atdara dk-en ir naktį.

Red Cross Pharmacy
$

Mdineveki ir JnuMtis. Szvininkii

4552 S. Ashland Ave„

Chicago

Teloptsuna Varde 1106

ATTORNEY i COONSELOR at Uff
Chamber oi Commerce Bldg., Room 709
S. E. Career La Šalie and Wa*hhigton Street*

CHICAGO,

ILL.

TELEPHONE M AI N 3642

Lietuvys advokatas, baigęs mokslų
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliška* ir krimlnaHikas, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. 3H2 S. Halsted St, arti 31 ros gatvių
Ta'.eehone Tarsi* J044

