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kolijai tiesą laikyti kariškus lai gyventojų negu yra lietuvių, Aus
šią vasarą Vilniaus šv. Jokūbo
Musų apėelinkėje žmonės dar ne sai ganęs savo galvijus dvaro lau
vus ant Juodųjų jūrių, bet su pa trija gi jų turi 15 kartų daugiau. bažnyčios klebonas kun. Jasienskis,
IŠ BIRŽIŲ.
gali rugių sėti, nes labai žemė ke. Kiti gi tvirtina, kad Lipinsko
sarga, kad jie iš jų negalėtų iš Dėl karo, jeigu jis nq)asekmingai nesiklausęs valdžios leidimo, buvo
Rugsėjo I d. atvažiavęs iš Pešlapia, o kur sausesnės yra vietos, galvijų visai tuomet nebuvę. Pra
terhofo policijantas pašovė vieti
plaukti į kitas jūres. Turkijai pa pasibaigtų, karalius netektų sosto, surengęs vaikų procesiją Kalvari
MASKOLIJA.
ten atsirado kirmėlės, kurios gru garsėjęs ir be to jau narsus Karū
nio
aptiekininko Marcinkevičiaus
vedė
daboti
išėjimus
iš
tų
jūrių
ir
o
gal
ir
gyvasties,
nes
žmonės
jam
Cholera Peterburge eina silpnyn:
jon. Už tai uždėjo administraty- dus ėda.
navos
užvaižda
ligišioliai
dar
ne

dukterį,
paskui patsai nusišovė.
neišleisti
iš
Juodųjų
jūrių
nė
jo

keršytų
net
už
savo
pačių
kaltes
;
kas dieną apserga jau ne daugau
višku budu (be teismo) 100 rub.
Dvarai kviečių dar vis negali suimtas, nors urėdninkas lankėsi
Buvęs
į
ją
įsimilėjęs, o ji, turbut,—
kių
kariškų
laivų,
ir
į
jas
ne
lei

bet
jis
ir
be
karo
gali
sosto
netekti,
kaip šimtas žmonių, o mirčių
pabaudos. Bet kun. Jasienskis at baigti vežti, nors jau gerokai appas
jį
ir
ilgokai
viešėjo.
Reiktų
ne.
Marcinkevičiūtė
dar gyva ir
sti
kitų
kraštų
kariškų
laivų.
Kol
jeigu
žmonių
geismo
ne
paklausys,
skaitlius nepereina jau kelių de
sisakė mokėti. Dabar policija ke dygo.
tą
dalyką
išaiškinti
ir
ištirti
kas
gal
pagis.
1
Maskolijos
kariškas
lavynas
buvo
o
siuom
kartu
gyventojai,
kaip
tik
šimčių,
iš
ligonbučių
išeina
tina rugsėjo 10 d. išlicituoti jo
Lietus ir lietus kaip prieš vi čia kaltas.
(Iš ‘V/)
daiktus.
daugiau išgydytų, negu atgabena silpnas, pasarga, kad į Juodąsias gali, rengiasi į karą su Austrija.
suotiną tvaną!
(Iš
‘
V.
’
)
jūres
negali
ateiti
kitų
kraštų
ka

Prancūzijos
ir
Anglijos
amba

naujų. Taigi aišku, kad bent Pe
Pr-s Maželius.
IŠ VIRBALIAUS,
terburge epedemija susilpnėjo; apie riškiejie laivai, jai buvo naudinga, sadoriai. vardu savo randų paža
(Iš “V. 2.”)
Į
IŠ
SKRABOTIŠKIO
VALSČ.,
Vilkaviškio pav.
jos siautimą kituose miestuose ma liet susidrutinus laivynui, uždraudi dėjo Serbijai paramą, jeigu ji už
Vilniuje yra 4*232 mūriniu ir
Panevėžio
pav.
Rugsėjo
6 d. artistai-mylėtojai
žai į užrubežius ateina žinių, nes mas iš Judoųjų jūrių išplaukti ka silaikys ramiai, jeigu išsižadės ka .•5363 mediniai namai, tame skaitIŠ SUBAČIŲ,
Ilgokai
pas
mus
mokytoju
bu

vietinės
ugniagesių
draugijos nau
kaip kur menko proto jeneral-gu- riškiems laivams pasirodė jau vo- ro. Užtai dar pažadėjo, jog steng liuje bažnyčių ir tt.— mūrinių 137,
vo
rusas
juodašimtis,
kuris
1905
dai
lošė
“
Mariutė
—
vargonininko
|
bernatoriai uždraudė laikraščiams dingu. Juk tik dėLto uždraudimo sis kaipo atlyginimą duoti Serbijai medinių 22.
Čia gyvena vienas “daktaras”,
m.
iš
baimės
ir
nemuštas
jiasimirė.
-4
duktė
”
.
Artistų
rupesnimi
įtaisyta
garsinti žinias apie apsirgimus cho i karą su Japonija Maskolija ne Novi Bazar apskritį, kurį Austrija
kuris gyčio nuo“visokių ligų”, o
į
jo
vietą
buvome
prašę
mums
ži

savo
scena
ir
dekoracijos.
Artis
Vilniaus apskričio teismas ištei ypač nuo pasiutimo. “Gydo” ji
lera ; tokių neišmintingų jeneral- galėjo siųsti stovinčių ant Juodų sugrąžino Turkijai, žinoma, jeigu
nomąjį
mokytoją
lietuvį,
bet
vy

tų
lošimas,
kaipo
pirmapradžių
sino Polkovskį, kuris sausio mėn. sai su pagelba visokių burtų, už
gubernatorių revoliucijos laikuose jų jūrių geriausių kariškų laivų. Turkija nepasipriešins.
riausybė vietoje jo paksyrė mums reikalauja lengvesnės kritikos, vie
12 d. SĮialio prie salos Samos susibaręs su oficieru; Vincu, nušo
priveisė daug; tie. Nurinkti daugu Jie buvo geriausi ant tų jūrių to
kalbėdamas -duoną ir tt. Vis tai
mokytpju
M. Vasiliaucką. Ponas nok Virpšienės ir Virpšiutės rolių
me iš oficieru jeųeral-gubemato- dėl, kad Maskolija vis rengėsi į atkako trįs turkiški kariškiejie lai vė jį iš revolverio. Polkovskį gy monai, apgavimas. Tačiaus neiią
Vasiliauckas
išsyk pasirodė mums atlikimas padarė labai nemalonų
riai elgiasi jų .valdžiai atiduotuose karą su Turkija; karas su Japoni vai ; bet nežinia su kokiu mieriu. nė adv. Vrublevskls. <
maneliai dažnai prie jo kreipiasi
kad
tai
žandaras
ar urėdninkas, įspūdį. Pirmoji matomai, nepri
Sala Samos rods priguli Turkijai,
miestuose kaip koki niekeno neap- ja užgimė netikėtai.
(Iš “V. 2?)
ir kiša apgaviko kišenėn savo pines
prie
jo
kepurės
spindėjo 2 pažįsta gestikuliacijos ir savo na
Turbut panaikinimo uždraudimo bet ji turi savo kunigaikštį, rėdosi
.
rubežiuoti valdonai; o kad gamta
nigą.
IŠ
KAUNO.
žvaigzduti su nesuprantamais mums muose jaučiasi svetima esanti.
jiems mažai proto suteikė, tai su išplaukti per Dardanelius kariškiems beveik neprigulmingai. Sala ta
Mokytoja.
M. Daugelytė rūpinasi išgauti
ženklais. Toliaus sužinojome, kad Lėtumas, kaip močiakai, visiškai
apgyventa
grekonių.
Gal
jos
gy

laivams
ir
reikalauja
sau
Maskoli

prantama. protingų padavadijimų
(Iš
leidimą laikraščiui “ Moterų Bal
tai esąs mokytojas, bet jis iki netiko. Antroji tai gimnazistė —
ventojai,
teip
kaip
ir
gyventojai
ja
už
pritarimą
j)a>igarsinimui
ne
išleisti negali.
sai
”
.
Laikraštis
eisiąs
Kaune
po
šiam laikui neištarė mums nei vie pirmos , kliasos, trumpais drabu
Dabar vienok; matyt, ir Stolypi- prigulminga Bulgarijos ir už anek- salos Kretos, nori prisijnugti prie
. IS 2 AG ARĖS,
M. Daugelytės redakcija. Jo pro
no žodžio.
žiais, vadinasi sužieduotinė. Juo
Grekijos.
tavimą
Bosnijos
ir
Hercegovinos.
nui įgriso jau kvailumas tūlų jo
Šiaulių pav.
grama
žadanti
būti
tokia
:
literatū

kėsi kur nereikia ir sentimentališBet
štai
valsčiaus
sueigoje,
kuri
''
Tokiose
sanlygose,
griūvant,
at

paties paskirtų jeneral-gubernato19 rugpiučio gubernatoriaus likę
ra, mokslas, visuomenės dalykai,
kose vietose. Kartais truko ner
buvo
sušaukta
apsvarstymui
išlai

siskiriant
nuo
Turkijos
vienam
po
BALKANŲ
PUSŠALIS.
rių. nes rengiasi jis panaikinti tū
patvirtinti įstatai Žagarės apšvieti
lą jų skaitlių. Iš tikro revoliucijos - Padarius pradžią Bulgarijai ir kitam kraštui, nežinia ar įvestos tikybos ir doros klausimai, admi mo draugijos, kurios tikslas yra— dų naujo mokyklai namo staty viškumo. \ ištiek man rodos ant
nistracijom žinios, kritika, Lietuvos
mo pasirodė ir p. Vas. su “for roji artistė, padėjus gerokai dar
laike priveisė jų daug, veik visi Austrijai su besisavinimu neva jaunųjų turkų reformos įstengs tą
įkurti Žagarėje progimnaziją ber
kronika.
mine" kepure rankose. Kadangi bo, galėtų prasilavinti: linkėsime
kitą
kart
teip
galingą
Turkiją
suTurkijai
prigulinčių
žemės
plotų,
didesniejie miestai gavo jeneralniukams ir mergaitėms.
Musų apylinkėj žmonės negali
ton
sueigon neatvyko ^3 išrinktų pasisekimo. Geriausia bus sulosę
dnitintiU*
Gal
tos
visos
reformos
atsirado
daugiau
pamėgzd/iotojų
:
gubernatorių, juos gavo ir daugelis
Iš suimtųjų pas Dr. Avižonį per
<br rugių įsėti. nes labai šlapia,
jų (viliamų) tai susirinkimas ne vaitas ( Almonaitis), vargonininkas
ateina
per
vėlai.
Geriausiame
vie

didelė
sala
Kreta
|>asigarsino,
jog
mažesnių miestų.
kratą knygų Šiaulių žandarai kon
£
galėjo būti teisėtas. Žmonės jau (Mickevičius) ir žydas (ČermerDurnos vakacijos jau pasibaigė, ne nori ilgiau Turkijai prigulėti, nok net atsitikime, jeigu Turkija o kur kalniau, tai yra žemėje ma fiskavo. 1) Komunistų manifestą,
skirstėsi ir tik kalinėjo, ar duoti ka).
žų
kimiinlėių,
kurie
ėda
Tiems artistams linkėtu
ir
įstengtų
susidrutinti,
tai
visgi
jai
l>et
prisiskiria
prie
Grekijos.
Urėd

bet dar joje nė joki svarbesni klau
2) Ar dabar yra baudžiava ir 3)
mokyklai
pinigus,
ar
ne.
Vieni
sa

me
dažniau
rodyties ant scenos.
grudus.
Žmonės
nebežino
nei
kas
atseis
žudyti
gana
didelius
žemės
symai nebuvo perkratinėjami. Juk ninkai ir kareiviai ^prisiekė klausyti
Kas iš ko gyvena. Bet ir kitų
daryti.
kė
kad
taip,
kiti
kad
ne.
Kiti
artistai
užkišti
užkrosnin, bet
plotus.
Greičiausiai
vienok
Turki

ištikro durna randui reikalinga ne Grekijos karaliaus. Toliau Albani
knygų policija dar nesugrąžino, —
čia
nebe
artistų,
o
paties
autoriaus
Taip
žmonėms
bekalbant,
p.
V.
Dievo
Muzikantas,
ją
gali
pesirkti
Lenkijos
ir
Lietu
tiek, kad ji jam padėtų įvesti ko ja jiasigarsino teipgi neprigulminža<la paduoti Dr. Avižonį teisman
kaltė.
Sukimšimas
vienon
komedistaigu
suduoda
kumščiu
3
kartus
(iš
vos
likimas
—
ji
gali
išnykti
kai|x>
kias žriionių labui reformas, bet gauž pardavinėjimą knygų be tam
jon
tokios
eilės
veikėjų,
aktų
trum
j
stalą
ir
liepė
nutilti.
Žmonės
nu

viešpatystė.
Turkija iki šiol užsilaiko gana
vien kad ji palengvintų gavimą
tikro leidimo.
I§ PANEVE2IO,
pumas,
gaišina
veikalo
pilnumą.
tilo.
Išpra<lzios
p.
V.
pasakė,
kad
užrubežiuose naujos paskolos, nes ramiai, nes neturi nė pakaktinai
Kauno gub.
kituose valsčiuose žmonės užlaiko Paprastas rolių šablonas (tėvas užbe žmonių atstovų pritarimo nieks pajiegų privertimui savo rankose
Pirm 4 ^anvaičių suimta ir
(Iš "V. 2.")
po
kelias mokyklas, o čia negali nei sivertėiis, močiaka bėgai liaširdė,
Į
I
pasilikti jai išsprudusius jau kraš
f caro randui pinigų neskolina.
įdėta Panelio kaiėjiman Adoapie
vieną gerai pasirūpinti, bet vaikas išdykėlis....) ir neganėti
Iš VIEKŠNIŲ,
^^■Maskolijos užrubežinių reikalų tus. Turkija vien skundžiasi Eu
mavos dvaro saviniuf > sūnūs My
paskui,
daužydama^ stalą, supykęs nas apibudinimas kurių-nekurių
Šiaulių pav.
Mhisteris atkako Anglijon ir ve ropos viešpatystėms, nes jes Berly
kolas Karalevičius; apie priežastį
fiasake.
kad jeigu nebus išpildyta* ypatų, du trįs žodžius ^komedijos
Tiktai
rugsėjo
5
d.
lietus
teprida kokias ten svarbias tarybas su no kongrese gvarantavo čielybęTur|>a|>asakota “V. '2.” No. 185, ko
jo
reikalavimas,
tai mokykla rude išsivistymu su svarbesniomis ypaleido žmonės prie lauko darbų.
Anglijos užrubežinių reikalų mi-, kijai dar likusių žemės pk tų. Dėl
respondencijoj iš Pumpėnų. Kau
nyj
bus
uždaryta,
o žmonės, kurie tomis, visa tad daro, kad komedi
nisterių. Laikraščiai rašo, jog ta- tų visų atsitikimų vien JeruzoliKun. Jasienskio, matyti, ne kokio no vice - gubernatorius paliepė Kaip užėjo lyti nuo liepos 18 d.
neatėjo
sueigon,
bus
nubausti 3 jos svarbumas neįjiegia pakilti virš
Nors moj jauniejie turkai reikalavo karo didžturčio butą. Pardavimui atsi uždėti ant jo 3 mėn. bausmę, jei lijo ligi pat šiolei, tik keletas gied
rybos eina be pertrūkio,
kalėjimo
mėnesiais,
Tuojaus.
gir- “pamokinimo“tai, girdi, kaip
Kas rado vos keletą baldelių. Už pir per tardymą apsireikštų, jog jo rių dienų teatsirado, kuriomis žmo
laikraščiai ir ne rašo, apie ką mi su Turkijos draskytėj ais.
di,
duosiąs
telegramą
bereikalinga prievarta ženybų rei
gu
bcrnato*
nisteria! tariasi, bet ir be to visi ištikro dar gali ant Balkanų mą licitacijon pastatytą pušinį sta negalima patraukti teismo a t šako nės pasigriebė rugius; kurie nesu
kaluose ir kaip Dievas nubaudžia
riui.
Kad
ir
kalbėjo
p.
V.
labai
žino, kad tarybos vedamos už Tur pussalio užgimti, dabar nieks ne lelį. 3 rubliais apkainota, grovaitė tu vbėn. Kar. sveikata labai su skubo |>asigriebti j>er tas dienas,
smarkiai,
stalą
daužė
nedoruosius"! Gal būti, kad vie
ir
spardėsi,
tų sudygo; tik tokių nedaug tėra.
įstengs įspėti.
Nė Europa, nė Zabielaitė užmokėjo šimtą rublių. irus.
kijos kailį.
bet
visgi
žmonės
tuo
tose
visiškai kultūriškai atsiliku
neišsigando
Miežių daug apdygo.
Žmonės
Iš syk Maskolija priešinosi pri- Turkija karo negeidžia, bet jį gali Tai visi pinigai, kurių vietinė ad
Rugsėjo 27 d. atvežta kalėji
siose
toksai mokymas ir derėtų....
ir
pasakė
jam,
kad
gali
sau
svei

' pažinimui Bulgarijos neprigulmin- pagimdyti mažosios Balkanų pussa ministracija. kaipo pabaudos nuo mai! ir ką tik iš Amerikos grįžęs ėmė abejoti, ar beataės rugius. Iš
Nebežinau.
Pasibaigus vaidinimui
kas
keliauti,
o
į
jo
vietą
gaus
ki

ga ir priskyrimui Bosnijos ir Her lio viešpatystės, arija trokštančios kunigo Jasienskio reikalavo. Za- Linkuvos Zinkevičius. Pas jį ras rodė, kad užeis stačiai badas. Dap.
Lazauskas
sakė “Ponaičio” mo
tą.
I>ar jau kas kita, Žmonės dziauIš tikro bielaitė tą šimtinę įmokėjo vario ta keletas atsišaukimų.
cegovinos prie Austrijos. Paskui neprigulmybės tautos.
nologą.
Rolę
atlikęs gerai. Pu
Daugelis
valstiečių
tokiu
p.
V.
giasi.
Rugius baigia sėti; dar
paliovė besipriešinusi, bet apreiškė, tūlos mažos viešpatystės, kaip ma kais, kurių pasirodė didelis maišas
šiaip politikos kalinių bus ko
blika
besijuokdama,
rasit suprato
pasielgimu
pasipiktino
ir
žadą
sau
šiandien rugsėjo 9 d. vežėsi rujog užtai pareikalaus sau atsakan ži vaikai, pradeda siausti su ugnia; beesąs.
kie 10 žmonių į lieto kai kurie pa
kito
mokytojaus
jieškoties.
[kartų
musų
valsčių
ponaičių gy
čio atlyginimo. Tai. matyt, tary jos gali didelį karo gaisrą sukurti,
Licitacijai pasibaigus, nuovados skaityti kriminaliniais ir po tei giams pirktinių trąšų.
venimą.
Antraktų
metu
griežė
Seka
16
Skrabotiškio
valsčiaus
Šįmet svietas naudos nebus l>erbos terp Maskolijos ir Anglijos kurį nelengva paskui būt siauruose pristovas surašė protokolą, jog už sybei yra “politikos prasikaltėliai
nuosavi
gaisrininkų
muzika.
Įve
valstiečių
parašų.
,
ministerių dabar ir vedamos apie rubežiuose laikyti.
staliuką trijų rublių vertės, liko (už monopolių daužymą ir tt.). tekęs; jiarduoti maža ko tebus, bet
dimas
didžiai
pagirtinas.
Publikos
sau užteks. Rugiai neša 6—7 grū
Maža Serbija ir serbų apgyventa jam 100 rublių užmokėta vario Daugumui trūksta pašelpos.
tą atlyginimą, kokį Maskolija gei
buvo nemažai.
(Iš “L.U.”)
dą
; vasarojus to neduos.
maža
.turinti
vos
400000
gyventojų
džia sau apturėti, nes vien Anglija
kais. Tokiame užmokėjime prasto
Dabartiniu laiku ka^j*nic siau
Tikimės, jog virbaliečiai ir to
Naktimis į 6 ir 7 dieną rugsėjo
priešinasi didesniam dar sulaužy Montenegro kunigaikštystė rodosi vas mato demonstraciją ir admi čia šiltinė (tyfas). Serga krimi
liaus
rengs savus vakarus tik jau
IS
DAUDERIŲ,
buvo šalna. Bulbienojai ant lau
mui nutarimų Berlyno kongreso, ištikro nori karą pradėti ir tai ne nistracijos paliepimų apjuokimą.
naliniai. Iš |>olitiškųjų tik vienas kų visur pajuodavo.
daugiau įsižiūrėję į scenos reika,
Šiaulių pav.
o Maskolijai tasai sulaužymas la
Cekauskis.
%
Neseniai čia pasikorė savo grin- lavintus ir parinks geresnius vei-.
Skundžias ūkininkai, kad jų že
Austrija. Serbai pradeda, rodosi,
bai geistinas.
Vilniaus gubernatorius paliepė
kalus.
Jausmas.
mėje be pirktinių trąšų rugiai silp čoje ūkininkas K. šveistys. Mat
Maskolija išsyk užmanė sušauk tyčia erzinti Austriją, kurios ne uždengti Vilniaus geležinkelių kliuA. Vabalas.
nai teužderą. Kiek kas gali, per žiema, bekertant miške medžius,
ti vėl didžiųjų Europos viešpa kenčia už tai, kad ji galutinai pri bą už neteisotą visuotinį susirin
kasi rugiams zuparo ar tomilčių; medis jam koją sulaužė. ' Išvažia
IŠ GELĄ3IŲ,
tysčių kongresą specijališkai per skyrė prie savo valdybų serbų ap kimą.
šįmet pirmą kartą kitas bandė prie vo į Rygą gydyties. Daktaras pri
gyventas
provincijas
—
Bosniją
ir
Panevėžio pavieto.
žiūrėjimui dar kartą nutarimų Ber
IŠ MARIJAMPOLĖS,
tomilčio
sėti ir kainito; regis, kai-j pažino, kad jam būtinai koją.rei
šįmet musų apylinkėj su vaVilniaus policmeisteris įsakė,
lyno kongreso, ar nepriderėtų juo Hercegoviną, nors jas Austrija ir
Suvalkų gub.
kad už sanvaitės visi namų kiem saroju einasi blogai; laike vasaros nito į visą apylinkę parvežta tik kia nupiauti. Šveistys nesutiko.
se padaryti dar kokių nors permai pirma valdė.
Prasidėjus pas mus mokslui,
Serbijos parlamentas vadinamas sargiai turėtų kepures su tam tik labai išdžiuvo, o kaip nupiovė, tai (jo maišų. Visų daugiau sėjo zu- Išgulėjęs keletą jnėnesių ligonbu- gimnazijos mokiniai išgirdo šio
nų. Austrija ant to užmanymo pa
reikalavo, kad jai butų pirm laiko Skupčina, posėdyj 12 d. spalio rei ru antrašu ir tam tikrus nurody 5 sanvaitė dar tebestovi ant lau parą; tomilčių išperkama dešimtį tyj, išleidęs visus pinigus ir ma kias naujienas nuo savo vyriausy
ko, tankiai lietus, negalima vežti. kartų mažiau. Iš viso į Viekšnių tydamas, kad nieko gero iš to bės :
suteikta, ką norima tuose nutari kalavo, kad randas drąsiai gintų mus, kaip elgtics.
— Linus jau liaigiai rauti, bet vi stotį jiarėjo arti 50 vagonų dirb nebus, sugrįžo namo, kur ir pasida
muose perkeisti; jeigu butų ke serbų reikalus; pripažino karės mi1) Vaikščioti mokiniams bus
Roputės tinių trąšų. Iš to skaičiaus 8—9 rė sau galą.
Rugsėjo 19 dieną pasislėpė spau sai mažiukai užaugo,
liami klausymai priskyrimo prie nisteriui $3200000 karo reikalams,
galima vasarą iki 7-nių, o žiemą
Mikė Starzdas.
Austrijos Bosnijos ir Hercegovi- jeigu jis turėtų užgimti. Tą pačią stuvės “Ruskij Počin" užveizda (bulvės) irgi nekokios. Kviečiai vagonai parėjo stačiai reikalaujan
iki 6-šių valandų.
tiems.
be
pirklių
tarpininkavimo,
(Iš
“
L.
U”)
nc* ,tai tokiose tarybose 'Austrija dieną serbiškiejie muitininkai už Gorevkis, kurs tą dieną apturėjo užaugo vidutiniai, tik dar kai kur
2) Apsigy venti mokiniams gali
visai žadėjo nedalyvauti. Anglija ėmė Vengrijai prigulinčią ant upės 300 rub. išdalinimui tarp darbi negali subaigti vežti, nes kliudo iš Liepojaus Konsumo arba
ma tiktai paženklintuose gimnazijos
iš MOSĖDŽIO,
lietus, o dvarininkų tai dar nei Kauno Sindikato sankrovų. Ligi visai nepritarė išplatinimui Mas Dunajaus salą Bajuklitz; išvijo 40 ninkų.
vyriausybės kambariuose. Kas gi
kusiejie
vagonai
pirklių
partraukti
Telšių
pav.
nesuvežta, laukuos -kinrrija. sudygo,
kolijos užmanyto didžiųjų viešpa vengriškų muitiriinkų. Serbiškie
nori apsigyventi kitur, tai tų tėČia paskutiniu laiku pradėjo la varturi paduoti gimnazijos vyriau
Vilniaus gubernatorius kreipėsi 2 mėnesiu, kaip niiptovė. Tan iš privatiškų firmų su plomba, ant
tysčių kongreso programo, ji pri jie urėdninkai užėmė muitynę.
tarė tokiam vien kongresui, kuria Jiems pagelbon atėjo serbiškiejie į vidaus dalykų ministerį prašy- kiai tenka žmones girdėti aima kurios pažymėta žydiškomis raidė bai sirgti vaikai baisia vidurių li sybei prašymą, kartu su nurody
Šitos trąšos parduodamos ga, limpa ji labai smarkiai: suser mu, kad jie pilnai užsitiki toms
me butų per kratinė j amas klausy žandarai ir dabar laiko tą Vengri dams, kad butų apskelbta, jog nuojant .kad šįmet vasarojaus ir mis.
kur
kas
pigiau • už trąšas, pa ga išsyk bemažko viso sodžiaus ypatoms, kurių prižiūrėjimui pave
Belgrade, Vilniaus gubernijai gresia choleros kviečių busią tik jrečdalis, kaip
mas pasigarsinimo Bulgarijos ne- jai prigulinčią salą.
imtas
iš
žinomųjų
ūkio firmų. Jų vaikai; šią vasarą kas sanvaitę dvi da savo vaiką.
Gubernatorius remiasi būdavo kitais metai^. Rugiai bu
prigulminga ir klausymas prisky Serbijos sostapilyj, pulkas serbų pavojus.
vertumas
per
tai
pasirodo labai dieni į Mosėdį atvažiuoja dakta
3) Pas mokinius vaikščios gim
rimo prie Austrijos Bosnijos ir atėjo ant Austrijos garlaivio ir tuo, jog Vilniuje jau buvo susir vo vidutiniai, sausui suvežė, šie
abejotinas.
Žmonės
apie tai jau ras P. Veitas, llakiškis, todėl žmo nazijos vyriausybės atstovai, pra
Hercegovinos. Maskolijai gi to uuq stiebo numetė Austrijos vėlia- gimai. kad ir ne cholera, bet visgi no visai mažai buvp.
Soduose slyvų 'geltonųjų ir rau pajuto: ne tiek teiraujas apie kai- nėms greitame reikale nesunku pa- dedant direktorių, baigiant kliasų
jai panašus, ir jog cholera siau
nepakanka, ji nori išderėti ir ką vą.
Neramu ir Montenegro kuni- čianti Peterburge, iškur nesunku donųjų beveik vistlrlbuvo smagiai, ną, kiek apie tai. iš kur trąšos per- gelbą gauti, tik stoka čia geros už veizėto jų pagelbininku.
daugiau; todėl tai jos užrubežinių
4) Mokinius prižiūrės, taip gim
obuolių, grušių neyisur vienodai, kainos. Apylinkės gyventojai bus vaistinės, esamoje tiek vaistų te
dalykų ministeris iš Prancūzijos ir gaikštystėj. Atidarydamas parla- ją gelžkeliu. Vilniun atvežti.
Pirmiejię pradėjo rengties prie bet mažiaus kieki | Vyšnių visur šįmet išmokėję už dirbtines trą- randama, kad juos visus sukrovus nazijos, taip ir paprastoji valdžia.
nukeliavo į lujndoną. Bet ko gi mentą, kunigaikštis Nikita barški
šas apie 18 tūkstančių rublių.
lengvai galėtų ant kupros panešti.
5) Mokiniams negalima turėti
no kardu, grūmodamas juomi į kovos su cholera žydai. Drau smagiai buyo užaugę *
HPMMtcdija gali sau geisti?
\ ainutis.
Dam. Tr—is.
ir skaityti jokių knygų be rcikaDaržuose
roputės
nekokios,!
Mat po karui 1855 m., kada Austrijos pusę. Mieste Cetinijoj gija beturtėliams žydams ligoniams
(Iš “V. 2.”)
lingu gimniazjos mokslui vadovėMaskolija likosi anglijonų ir pran- minios gyventojų nuplėšė Austri šelpti nutarė išsirašyti iš Ifeterbur- abelnai išdžiuvo, o kai dabar tan-1
lių ir knygų iš gimnazijos knyjos
erelį
nuo
konsųliato.
go
choleros
bacilas
(gydytojai
ap

kiai
lietus,
tai
šalsta
slėniuose,
caras
euzų sumušta, dėl ko net
. Iš ŽAGARĖS,
IŠ RIETAVO.
gyno.
Austrijos randas, nenorėdamas siėmė patįs sau ją įčiepyti), pave kurios vėliaus sodintos, tos dar
Mikalojus sau galą pasidarė, Pa
Šiaulių pavieto.
Rietavo miestelyje (Raseinių pa 6) Mokiniams negalima lankyti
ryžiaus traktatu jai tapo uždrausta lieti alyvos į ugnį, vien laikraščiuo dė keliems gydytojams sustatyti auga ir augščiaus, Agurkų visur
Rugpiučio 19 d. gulxTnatorius
kunigaikšt.
Oginskaitės vakarų, spektaklių, vakaruškų ir
turėti kariškus laivus ant Juodųjų se persergsti serbus, nurodinėda knygeles apie cholerą žydų kalba, mažai užaugo. Kopūstai, buro patvirtino įstatus Žagarės apšvieti viete)
jūrių.
Pasinaudojo Maskolija iš mas pavojų dėl erzinimų, atvirai nutarė kreipties į valdžią, kad kai, morkos griešč ai vidutiniški, mo draugijos, kurios tikslas yra tartoke atsitiko didelė nelaimė, ku tt. be tam tikro gimnazijos vy
karo prancūzų su vokiečiais 1871 dar su nurodymais nesikreipia į leistų perskaityti viešas lekcijas bet ne tokie, kaip būdavo kitais įkurti Žagarėje progimnaziją ber- ri į visus padarė baisų įspūdį. riausybės leidimo. Beto iš musų
Darbininkas Kaziulis netikėtai įsi gimnazijos laikinai prašalino mo
metais. Aguonos vidutinės.
m. ir apsigarsino, jog ne mano Serbijos randą, nes tas galėtų žmo apie cholerą ir it
niukams ir mergaitėms.
painiojo mašinon, kuri išmetė jį kinius kaltinamus už “Mokinių
Miškuose uogų gerokai buvo,
rišti sali rankas Paryžiaus traktatu nis dar labiau suerzinti, Bet visviršun ir sudraskė į šmotus. Kai Draugą” — J. Papečkį, I. čivinsDuonkepių savininkų susirinki daugiausia mėlynių, bruknių, avie
ir laikys kariškus laivus ant Juo- gi traukia ant Serbijos rubežiaus
mašiną sustabdė, tai vietoj žmo ką, A. Naujokaitį (jau seniai sėIŠ JUOSVAINTŲ,
jurių, taigi, Maskolija su- savo kareivius. Serbijos karaliaus mas, rugpiučio 29 d. nutarė su čių kiek mažiaus. Riešutų dau
gaus bebuvo mėsos ir kaulų šmotai. džiančius Kalvarijos kalėjime), V.
Kauno pav.
* Paryžiaus traktatą. Dėl to Petro padėjimas ištikro nevertas mažinti duonos kainą puse skatiko gelis buvo.
Rugsėjo 3 d. Karūnavos dvaro Visas skyrius buvo krauju aptaš Bukavietį (nuvežtą pas anuos j
Gyvuliai buvo sveiki, — žmonės
. .^o sušaukta Londonan didžiųjų pavydėjimo. Jis mato, kad su gin ant svaro, nors miltai atpigo nuo
kalėjimą rugsėjo 5 d. ir jau pa
užveizda peršovė Graužų kaimo kytas.
tr‘utųatysčių konferencija.
Susi- klu stoti prieš Austriją gana pavo 1 rub. 30 kap. ligi X rub. 23 kap. irgi.
kistą), taipgi kaitinamą Klimą
ūkininką
Lipinskį
už
tai,
kad
šijinga,
nes
Serbija
turi
nedaugiau
P.
M
už
pud^.
kUrI n dipliomatai pripažino Mas-(
(iš yry
4 turtinį
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įstaigos, nekalbėsim. Kaip kiekvie- ir atsargiau prie savo vargų ri žada įvykti špilio mėnesio penktą
PAGAVO TEISĖJĄ.
nas turi užsilaikyti, kad cholera šimo žengti. Toks raštuose pakel dieną. Tą dičhą Berlyno lietuviai
Denning, Ark. Darbai šitose rašinėdamas diktatoriškus laiškus,
Rochester,
N. Y. Sargas dabo
nesusirgtų, nekartą jau rašėm, tas klausimas privestų, paragintų nori iškilmingai apvaikščioti, kai
aplinkinėse
eina blogai: jau nuo ant kurių nemačiau reikalo atsa
jantis anglių krautuves Buffalo,
Liekasi tačiaus didesnioji musų nesykį kreipties sodietį prie savo po penk(netinpl>jų draugijos įkūri
septynių mėnesių traukiasi čia kyti.
Rochester & Pittsburg gelžkelio
visuomenės dalis, kuri neskaito inteligentų — patarmės ir bendro mo sukaktuvės šventę. Žada būti
streikai ir nežinia, kada pasibaigs.
Iš dviejų globėjų Š. M. F. iždo,
naktyj
pagavo vagilių vagiantį
nė valdžios įsakymų, nė straipsnių reikalų apsvarstymo j ieškoti.
Ir visose aplinkinėse nėra darbo. bėjo, pp. B. K. Balevičius ir J.
tą dieną j du vaidinimu: Žemaitės:
Reakcija eina milžiniškais žings
Ir susiartinimas sodiečio su in “Trįs mylimos}’ ir vieno draugijos anglis ir rytmetyj jį nugabeno pas Darbai čia yra tik anglių kasyklose Laukio, su pirmuoju mano prieti
lakraščiuose 1 Jais reikia pasirū
niais.
Ypač kliuvą mokiniams.
pinti.
teligentu ant tokios dirvos butų nario veįkalas: “Milda, meilės die santaikos teisėją Leddy Galės. Ir ir ant farmų. Kasyklose darbą kiai ko geriausi.
Prie “šviesos" uždrausta ir išto
čia pasirodė, kad suimtasis yra tai
Labai naudinga butų, kad musų nevien nadingas tam atskiram vaitė”. n
gali gaut tik prigulinti į uniją
Kad užbaigti šitą reikalą ir nesilo prisiartinti. Apie dalyvavimus
teisėjas Carr. Jis prisipažino kalsodžiaus
inteligentai
išnaudotų žmogui, patarimo reikalavusiam,
Tam yiaidininiui yra dabar ku-į
angliakasiai. Norintis į uniją pri teršti panašiais piešiniais ir jų ra
kad ir paprastuose “Šviesos"
— mę.
tu esąs
ir teisėjo
užmokėjo
10vienok
dol. bausprogą ir įrengtų viešus skaitymus bet ir visam kraštui, Žinoma, jei lisos tepliojamos; šį darbą —
atlieka
Nuo
vietos
pats gulėti, turi užmokėti įžangos 50 sėj iis, šiuomi kviečiu visus daly
vakaruose ir svajot negalima.
apie cholerą.
sakomiejie inteligentai pasistengtų :—■ vienas draugas narys, pasi neatsisakė, gal laukia kol augštes- dol.
vavusius susrinkime bei uždėjime
Tamošius.
Musų administracija paprastai savo pasergėjimus ir nurodymus naudodamas
.Xlamas palikimais a.
a a.
a Augu- njs teįsnias jo nuo vietos nepra
Š. M. Fondo, susirinkti spalio 25
Per Ašpažos šventę buvo iškrė- skersai žiuri į skaitymus, kurie spaudoje apibendryti.
Į | VVinnipeg, Manitoba. Pasi d., 3 vai. po pietų mano namuo
rsto
k* n
*..................
Ruodaičkft,
kurio paliktuose šalįs.
sti visi Senapilės karabelninkai. įrengiami ne rusų kalba. Leidimą
O tų sodžiaus gyvenimo klausi veikaluose yra nutepliota daug
baigus streikams ant Canada Pa se pn. 8829 Commcrcial avė., So.
Krėtikas peržiurėjo visas knygutes tokiam skaitymui išgauti labai sun- mų, reikalaujančių išrišimo juk įvairių įvairiausių lietuvių pirkiųcific gelžkelio, streikavę tarnai ir ! Chicago, III. ir galutinai nusprę
ir žiūrinėjo, ar nėr pas kurį nors ku. Klausinėja, kas per žmogus aibės.... Atsiminkime nors ūkininkų pirkelių. Gailu tik, jog neturime NAMINIAI GYVULIAI AME darbininkai sugrįžo prie darbo, o sti likimą š. M. Fondo iždo.
RIKOJE.
socijalistų arba uždraustų raštų, žada skaityti, -kuo jis užsiima, ką reikalus. Dabar rudens laikas, tai tarp savęs.. nnizikališkai klausaus
laike streiko sutraukti streiklau
Kadangi lietuviška visuomenė
Sulyg
surinktų
statistiškų žinių, žiai prašalinti nuo darbo.
Spėjama, kad buvo jieškota “Žari- jis mano, kokių pažiūrų ir tt. laikas, kuriame ūkininkas renka, žmogaus, kurs galėtų chorą išmo
|>er
daug susilaiko nuo parėmimo
jos" ir “Kibirkšties”. Krata ne- “ I ardymas” dažniausiai baigiasi taip sakant, visų metų savo darbo kyti ir jį vesti.... Tokio žmoge Amerikoj, ant viso ploto Jungtinių
pilnėto
fondo, aš patarčiau panai
Valstijų yra 21194000 karvių ver
pasisekė, nes nieko nerado.. Tą trumpu atsakymu — “neleista”,
vaisius.... Perkupčiai tik ir sukasi lio męs Berlyno lietuviai didžiai
U Alpha, N. Y. Yra čia tik kinti š. M. Fondą, o sulyg šiol
tės $(>50000000; 50073000 jaučių cemento dirbtuvės. Iki šiol jose
kratą atliko Senapilės.... manot
Šį kartą dalykai kiek kitaip sodžiuose kuopigiausias kainas už pageidaujame! .
įplaukusius pinigus paskirti “Auš
vertės $845938000; 54631000 avių dirbo gerai, bet dabar darbai pra
policija?.... ne policija, tik kuni- stovi. Pati administracija jaučias javus svodami.... Ūkininkai mažką
K. Kuodaitit.
rai”, kurios yra tie patys mieriai
vertės $211736000; 56084000 kiau deda ęiti blogin. . Uždarė vieną
gas Antanavičius. Visokių kreti- neprisirengusi, rasi jaučia ir što apie javų kainas numanydami,kiek
(Ii “V. 2.")
kaip
ir š. M. Fondo.
lių vertės $339030000.
kų būna!
I kią tokią savo kaltę.
Pavo vienas skyrium derasi, ir kiekvie
malūną, o dirba dabar tik prie
Dr. A. Rutkauskas.
dviejų.
. I
jus gi didelis, šen ten ir iš jos tar nas paprastai už mažiausią kainą
Iždininkas š. M. Fondo.
I
UŽTROŠKO.
po
atsiliepia
balsai,
jog,
girdi,
rei

savo visų metų darbą nugramz
(Iš “V. 2.”)
15 L<jN1>< >N< >,
Waterbury,
Con.
Vienuose
ita

kia, kad pati visuomenė jai jiadė- dina. ...
Streikavę angliakasiai Monta
20 d. rugsėjo atkeliavo į LonIŠ DIVERNON, ILL.
lijonų apgyventuose namuose, nuo noj ir Wyominge užbaigė streiką
Iš RAUDONIAUS VALSO., tų kovoje su cholera. Taigi galima
Ūkininkai skirstosi j viensė doną p. J. Gabrys iš Paryžiaus ir
4 d. spalių apvaikščiojo čia vie
tikėties, jog skaitymai bus leisti, džius.... Kur yra kokie nurodymai, išbuvo čia iki 2*) d. rugsėjo. 20 priėjusio gazo užtroško keturios ir gavo vėl darbą. Darbininkai
Kalvarijos pav.
nuose
lietuvių namuose Pranciš
Yra valdiškasis Raudoniaus eže rasi net laiko trukumo dėlei nebus kokiu budu geriausiai jiems išsi d. rugsėjo aplankė “Aušros” susi ypatos, o kitų keturių daktarai ne gaus tokias jau algas, kokias gau kaus varduves. Žinoma, kad toki
ras, padovanotas jenerolui Štek- perdaug į formališkumus atsižiu- skirstyti. Išsiskirstę — kaip pradėti rinkimą, ant kurio laikė prelekciją pasitiki nuo mirties išgelbėti. Kai davo pernai.
pokiliai ne apsieina pas mus be
manui. Aplinkinių kaimų valstie- reta.
ūkis vesti?.... į kokias gyvenimo iš Lietuvos praeities: prelekciją bu mynai, užuodę gazo kvapą, davė
gėrymų.
Kadangi čia gėrymų par
čiai turi žuvavimo ir apsekusiųjų
Kįla klausimas, ar be užteks lek- formas po išsiskirstymo į viensė vo rimta ir įdomi, žmonėms neiš|ia- žinią policijai.
lį Gary, Ind. Baigia jau rengti davimų nėra, tai musų Pranciškus
čia1 naujas plieno dirbtuves.
krantų šienavimo servitutą, bet jau torių (kas skaitys) ? Kokiam ki- džius, galima tikėties, jog Lietu sakytai patiko, ką jie išreiškė ne
pargal>cno degtinės iš Springfieldo.
GIRIŲ
NAIKINIMAS.
keleri metai atgal kaip p. štekma- tam skaitymui, teisybė, sunku butų vos sodžiaus gyvenimas išsipils?
tiktai dėlnų plojimu, bet ir žoSusirinko daug vyrų ir moterėlių.
\Vashingtun, D. C. Specijališnas stengiasi visokiais budais atim- pas mus surasti daug tinkamu lekPittsburg, Pa. Browno gele- Ištroškę žmones pradėjo rinktiesi
Tik apgraiboms pabaigę su ūki džiais. Susirinkusiejie, kurių bu’ ti
.. tąjį
.,Jt ~servitutą,
-------- x, kas
— .jam išdalies j torių, šiam gi. manom, tatai įda ninkais, prisiminkime paeiliui ir vo apie 70, užsilaikė ramiai __ ka komisija tirinėjimui Amerikos žies dirbtuvės stovi. Cresccnt ge
nuo pat ryto, bet gerti galėjo tik
- ■ - ------- i ant girių, jiagarsino, jog jeigu ir to
jau pasisekė padaryti. Taip, tik ryti bus nesunku: kiekvienas so- j kitų gyventojų reikalus.
tiek, kad pirnisėdziui neprisiėjo da liau girios bus teip naikinamos ležies dirbtuvėse dirba gerai.
prigulinti į Švento Pranciškaus zoišdalies ,nes rodos dar 1901 m. | džiaus gydytojas, kurs susikalba) Kaip sutvarkyti santikius tarp
ryti jokių (Kitėmijimų, bet atpenč,
koną. Apyvakarėj susirinko dar
buvo paršauktas ant vietos teis su žmonėmis, gali paprastąją apie- žemės nuomininkų ir tos pačios) p. Gabriui prelekciją užbaigus, kaip iki šiol, tai jos visos į 23
Allegheny, Pa. Parkhouse ge daugiau svečių ir gėrimas ėjo dar
mę|us_ bus godžių kapitalistų iš- ležies flirbtuvFse pasiliovt dar
mas, bet sutiko iš tarpo valstiečių linkės žmonių kalba viešai ir kiek žemės savininkų ?
pinnsėdis susirinkusiems dėkavojo
naikytos,
Amerika savo reikalams bai. Nėra vilties, kad vėl greitai sparčiau. z\nt galo už moterėles
pasipriešinimą (tuomet moterįs ne plačiau pasakoti tą, ką jis aiškina
Juk Lietuvoje nuomininkai tik už ramumą ir kantrybę.
ir susimušė, kaip ožiai už pataites
medžius turės iš svetur gabenti.
pradėtų dirbti.
leido matuoti ežero krantų ir su skyrium kiekvienam, kurs į jį krei aimanuoja po savininkų prispau
Prieš p. (iabrio atkeliavimą į
pavasario laike. Peiliai ..ir plytgasirėmus valstietė a. a. Anelauckie- piasi. Dalykas ne sunkus, reikia dimu. ...
Ix>ndoną bandyta buvo susitarti sul
liai buvo darbe. Besipiaustanti
. . ---- i su
SUGRIUVO NAMAI.
_ •••
f Monaca, Pa. Cianykščiose ge peiliais
nė užtiko lazda teisdariui į gal tik gero noro.
Toliaus kaip atrasti kokį teisin kun. Matulaičiu, kad paremtų
išsivertė ant gatvės, nes
Philadelphia,
Pa.
n
d.
spalių
ležies dirbtuvėse pradėjo dirbti.
vą) ir tik per apvilimą gavo at
Tokie lektoriai, reikia laukti, gesnį, tinkamesnį, ramesnį sugyve "Aušriečius” reikale surengimo Su
ten mat ruimo daugiau negu kamsugriuvo čia dveji namai. Prie to
rėžti iš Tabarauckų kaimo apie surinks nemažą klausytojų mi nimo būdą tarp ūkininkų ir jų
bary
sirinkimo Lietuviškame Kliube, liet viena ypata likosi ant vietos už
1-----•j. Teko visiems apvaikščior Cumberland, M d.
Tyloro
4 dešimtines plovų (apsekusio ėže- nią ir pratrjs kelią kitiems, kas 1 samdininkjų.... Tokie santikiai,
jusiems Pranciškaus varduves, te
kunigėlis \teip abejotinai apie tai
. ro).
ilgainiui ir apie kitus dalykus žmo- Į kokie dabar yra. juk vien trukdo atsišaukė, kad išvengti nesusiprati mušta, o daug tapo sunkiai sužei blėtos dirbtuvėse dirba visose da
ko
ir kaip kelioms moterėlėms.
stų. Užmušta tajMJ 20 metų mo
Šįmet gi 29 d. rugpiučio vėl bu Qėms paskaitys ar papasakos. žemės darbą....
mams nutartaTirpralyti p. Gabrį į teris
Ant galo pribuvo poliemonas, trįs
vo atvažiavęs į Tabarauckų kaimą Nauda dvejopa: ir dabartinei vaįvykus sodžiaus išsiskirstymui, paprastą,- jkad pr menką “Aušros”
daktarai ;r graborius su vežimu,
f Cambridge, O. Cianyk.ščios
kamisorius su “geometru” (mati landai, kovos su cholera atžvilgy 'mažažemių gyvenimas dar sunkes susirinkinuv vit^tą.
MIL2INT5KAS ŽIŪRONAS. blėtos dirbtuvės stovi. Nėra vil bet neradęs užmuštų, graborius
ninku) atrėžti (apkapčiuoti) už- je, ir tolesniam laikui, įrengimui nis liko....
Ant rpyjaus.pp. Gabrys ir Pi
Carnegiv
Institutas
rengia ties, kad jose greitai pradėtų dirbti. sugrįžo namon; užtai daktarai dar
silikusiųjų pakrančių, bet ir šiuo sodžiuose viešų paskaitymų.
Lietuvoje įkuriamos “ubaginės“, lėnas atlankė kun. Matulaitį, rado
bavosi kelias valandas, kol visa*
žvaigždžių tėmijimui naują milzi
kartu susirinkę kaimiečiai nedaleiTaigi taip draugijos: “šviesa" matoma nieko neuzganėdina. Bal
skyles užlopė. Vienas jau kelinta
čia viešintį paj> jį kun. Steponavi nišką žiūroną, kuris bus didžiau
f Tarentum, Pa. Inerstate Steel
do prie ežero, nepaisydami į ka- j “Vilniaus
Aušra”,
“Žiburys”, sai prieš “ubaginių" steigimą ncntidiena guli, daktaras mažą turi viltį,
čių iš Šveicaruos. Po trumpo pa siu ant svieto. Tasai žiūronas tu
Co. dirbtuvėse pradėjo dirbti ir
misoriaus gazdinimą dragūnais, ka “Saulė” ir kitos, taip pavieni so tilsta liaudyje. Kodėl taip? Ar ne
kad jis galėtų išgyti, 6 d. spalio
sišnekėjimo t^nai, atsisveikinant, rės 2l/j metro diametro. Stiklas
zokais ir trims mėnesiais arešto.
prie stovėjusių dar dviejų malū
džiaus veikėjai — už darbo!
labiau prie musų gyvenimo sanli- kun. Matulaitis primėtė p. Gabriui
jau nulietas; jis sveria 90 centne nų. Patilpo prie darbo 350 dar buvo teismas. Kas tik buvo gerti,
Bet musų valdininkai .netokie,
M. B.
kių pritiktų darbo namai?
visus teisėjas nubaudė po 12 doL
sekantį i>a(ėmjjimą: “kodėl darėt rių. Didžiausią iki šiol žiūroną tu
bininkų. Dabar čia dirba visos
kad tuojaus nosį nuleisti,.jie T.3, .. • ’
(Iš “V.2.”)
Šit nemaža klausimų eilė ant
10c. pabaudos.
rėjo Lieko observatorija, bet jo dirbtuvių daly*.
■4«r -vaMicčius priversti šokti taip,
jKJpieros išrašyta.... o kur gala*į klir.lc?. .
stiklas turi tik 91 centimetrą dia
kaip ponams patinka. Ir privertė.
SODŽIUS IR MĘS.
tų klausimų?....
' 26 d. rugsėjo. Lietuviškame Kliu- metro.
| Clearficld. Pa. Sustojo suKuomet rugsėjo 6 d. atvažiavo
Kįla musų spaudoje balsai buk
Gyvenimas beverdą* juk kasdien1 be atsibuvo balius su parodymu
Iš KENOSHA, WIS.
visu darbai dirbtuvėse Clearfield
komisorius su 7 policistais ir vir męs laikraščių rašytojai, abelnai nauju* iškelia....
pa veikslų”. Ten kun. Ma
Nr. 33 “Kataliko” tilpo iš Keno :
GAISRAI.
Steel & Iron Co.
šininku, kuris apskelbė jog liepsiąs męs inteligentėliai sodžiuje gimę,
Tik kur žmonės geros valios ir tulaitis ir p. Gabry* trumpai į
sha
korespondencija Prasčiokėlio..
Forks, N. D. Išdegė 9
surišti visus “buntaučikus" ir Si augę, sodžiuje ligšiol brolius, tė
reikalingo apsiskaitymo, kurie pa žmonės prakalbėjo. Ir čia žmo d. spalių
Jis
sako,
kad čia visuomeniškų
vidurys miestelio Junksr Niles, O. Cianykščiose gele
biran išvarysiąs, tariamiejie “bun- vus, artimiausis gentis tebeturį —
norėtų į tuos klausimus įsigilintų nės, nors keletas buvo jau ir pusė
veikėjų
veik
nėra. Pereitą pava
». Nuostolius gaisro pa žies dirbtuvėse darbo yra mažai;
taučikai" led išdrįso pratarti, kad savo sodžiaus reikalavimų nenuma juos gvildenti? Sodžius laukia.
tinai apsiblaususių, gana ramiai už darytus skaito ant 150000 dol.
sarį
atsiradę
pusę tuzino sočij adirba tik prie penkių pečių.
jie neleidžia važinėti po savo nome. nesuprantame.
silaikė.
listv.
jie
parengdavo
šiokias tokias laukus (mat ant žemlapio nepalik
Įdomus balsai, dar įdomesni*
27
d.
rugsėjo
p.
Gabrys,
kun.
prakalbas,
o
dabar
nutilo
kaip žy
Buffalo, N. Y. Sudegė čia ja
f New Albany, Ind. Cianykštas į ežerą kelias), bet musų poli butų atsakymas, — ant kokios dirdo
bitįs.
Matulaičiui
va<k>vaujant,
da
kartą
vų krautuvės Novvako it Sūnų. čiose dirbtuvėse dirba tik 4 dienas
cija ramiai privažiavo prie ežero vos tas musų raštijos naujas žieKliube kalbėjo. Sulyginant su ki-į Gesinant gaisrą, vienas ugnagesys sanvaitėj.
Iš tikro gi susitvėrus L S. S.
ir apkapčiavo, vėl apie pakran delis išdygo? išdygti įstengė?
IR
BERLYNO.
tais
susirinkimais,
žmonės
gana
raĮ
kuo{>ai
buvo tik 5 nariai, o dabar
likosi užmuštas, o 8 sunkiai sužei
čių 5 dešimtinės.
Vilnius, Kaunas jog tai nei
Savo laiku buvo jau pranešta miai užsilaikė, nors ir buvo keletas; sti. Nuostolius gaisro padarytus
jų
yra
12. Nutarta susirinkimų
r Kewanee, III. Darbo čia da
Leo-Liudnys.
šimtai, nei tūkstančiai mylių....
apie įkūrimą Berlyne mokyklos gana nekantrių.
skaito ant 150000 dol.
bar nėra. Visos geležies dirbtuvės vasaros laike nedaryti. Partijos *.
(Iš “L.U.”)
nuo Lietuvos sodžių. . j.
suaugusiems. Dabar prasidėjo to
Abelnai
imant,
p.
Gabrys
paliko
stovi,
apie pradėjimą dirbti nieko susirinkimai atsibūva paskutinę
Į Apskritai imant, universiteto ir
je
mokykloje
jau
ir
mokslo
išgul

ant
I^indoniječių
labai
gerą
įspū

sanvaitę kiekvieno mėnesio. Tegul
ne
girdėt
Pensacola,
Fla.
.
Netoli
nuo
15 MINSKO.
augštesnių mokyklų mokslas, jog
čia
dymas.
Mokslas
liko
išdalytas
j
tik
visi teip darbuojasi, kaip tas
dį.
Kad
nebūtų
tik
kurstytojų
esantį
miestelį
Carabelle,
Fla.
Minske stačiatikių brolijų suva tai tarytum irgi ne akių uždary
dvi
dali:
viena
dalis
—
kurioje
prieš
susirinkimus,
kokioj
pakrai

...
mažas
socijalistų būrelis, tai jau
paikino
gaisras,
San Francisco, Cal.
žiavimas tebesitęsia.
Tarp kitko mas ant žmogaus ir visuomenės
Nuostolius jo pan’Ja bus ęerai; gaila vien kad Prasčiolaikomi
paskaitymai,
antra
—
ticpoj
jie
ne
butų
surengti,
ar
tai
darytus
skaito
j
šluotų dirbėjų pradėjo agituoti
nutarta kovai su katalikais platin gyvenimo.... ne apspitrumas. ...
ant 150000 dol.
' uuU kelio draugai miega ir nieko na
siok mokymai.
moksliškoj, (ar politiškoj, žmonės,
prieš chiniečius, reikalauja, 1—
ti tam tikras knygeles ir.... vi Galime gal tik teisinties jx*r daug
veikia.
Tuotarpu tokių mokinamųjų va kad ir tamsiausi užsilaiko man
New York,
Pn; 71 Mulbery nieks šluotų chiniečių išdirbtų ne
sokiais budais trukdyti katalikų biurokratizmo prisigėrę....
karų
jau
įvyko
keturi,
paskaity

dagiai,
bet
tik
ta
kliūtis:
tūli
vis
Kaz. Brazevičius.
str., italijonų apgyventuose na- pirktų.
procesijas.
Nes tokiu budu rašydami ir taip
mai buvo tik du. Mokymo valan norėtų viską ant savo kurpa muose užgimė gaisras ir teip grėinuo sodžiaus gyvenimo santikių
domis buvo iŠguldomas skaitliavi- lio aptempti, o jeigu neteip, tai kur- 1tai išsiplatino, kad augštesnių gyf New Orieans,.La. Darbai
• IS SHEBOYGAN. WIS.
žinojimo atsikratydami — išrodomas.
Skaitliavimo
valandomis
pri

sto
tamsesnius
trukdyti
kitus,
kad
čia
šiuom
kartu
eina
negeriausiai.
“
!5 d. rugsėjo čia susitvėrė kokveninių gy ventoj ai ne spėjo išsiDRAUGIJŲ ATYDŽIAI!
me, buk męs lauktume nuo pačių
sieina
mokinius
dalyti
į
dvi
dali
:
ir
su
puikiausiais
mieriais,
susirin|
. sai Kliubas. Bet čia jau nuo segelbėti,
Norėdamas patalpinti savo lei sodiečių pirm išdėstymo jų visų
Itų.
džiamame “Tėvynės Kalendoriuje vargų, gal dar tų visų vargų ir geriau mokančius ir mažai temo kimus.
kančius.
Lankęs susirinkimus.
sų Kliubas su pašelpa ligoj: sąna
1909 m.” informacijines žinias apie reikalų statistikos skaičiuose išreiš
Yra dar sumanymas tobulinti
rys, mokėdamas 25c. mėnesinės,
liet, draugijas ir susidraugavimus, kimo. Išrodo, jog tą, ką męs in
EXPLIOZIJOS.
gauna laike ligos po 3 dol. sanRichford, Vt. Javų krautuvėse
prašau visas lietuvių draugijas teligentai girdime, ir į ką savo suaugusius rašyme, bet tuotarpu
Canada Pacific gelžkelio atsitiko 1 NUO CHICAGOS TARYBOS «’•«) pašelpos. Tai jau čia kito
(mokslo, apšvietimo, dailos, pa akimis žiūrime, nesuprantame, kol nėra dar lėšų pasamdymui tam
Čia. turbaisi expliozija, kuri pridirbo nuo ISLIUOSAVIMUI PAURfiNO. Kliubo visai
šalpos ir tt.) suteikti man bent viso to ant popieros išdėstyta neiš tikslui reikalingo buto. Nuspręsta
1 todėl kreipties prie Dr. Gaigalai-1
Centralinis komitetas išliuosavi- l«t.
I>avydumas savo rolę lotrumputes apie save žinias ir at vysime.
stolių ant pusės milijono doliarių.
I O tie visi vargai — negalės mu čio. Prūsų seimo Lietuvos atstovo,
sakyti ant šių klausimų:
Iš buvusių krautuvėse 22 ypatų, mui J J. Paurėno nuo išdavimo «a. Kaip tik Ukėsų Kliubas paDAUGELIS NORI ŽEMES.
kad
tasai
parūpintų
šiokiu
tokiu
1) Draugijos vardas ir adresas. sų brolio — ir tėvo sodiečio Tuščio
Dalias, S. D. Likosi kolioniza- trūksta n, kurios, kaip mano, Rosijos caro valdžiai, praneša ga- garsino, jog pasisamdė svetainę,
budu
išgauti
vietą
tokiam
mokini

2) Draugijos tikslas.,
cijai atidaryta Rosebud indijonų sudegė. Manoma, kad explioziją tutinai visuomenei ir prašo kuo- <a> išgirdę fanatikai, labai pasipiktimis akimis juk nesiliauja į mus
mui.
Paskaitymai
ligšiol
įvyko
du
:
| greičiausiai
sugrąžinti
parašų
blan no, nes jie manė, kad Kliubas su• • ____
------------ ••
3) Įkūrimo metai ir narių skait žiūrėjusios, kaip ir pagelbos, pa
rezervacija. Iki šiol užsirašė su pagimdė dulkės.
pirmam
j
ame
buvo
pildomas
visų
kas
ant
adreso:
Dr.
Paul
Kaplan,
rišu išnyks, bet pamatę, kad Kliu
lius.
viršum 60000 norinčių gauti žemės
tarimo nuo musų laukusios....
narių
reikalavimas
ir
skaitoma
230
E.
Broadvvay,
New
York,.nes
bas
ne nyksta, kad dar svetainę
P. S. Meldžiu kitus lietuvių
šmotą tojq rezervacijoj. Kiekvie NELAIMES ANT GEL2KEO męs tik tylime.... ir nematy- 1
“
Lietuvos
istorija
lig
didžiojo
tau

laikas
visai
jau
trumpas.
Parašų,
pasisamdė, užsimanė jam už akių
laikraščius šį atsišaukimą patal ) darni tų vargų ant popieros išlietų, 1
na ypata gali gauti 160 akrų že
LIU.
tų persikėlimo”. Paskaitymas tvė
pinti.
Lancaster, Pa. Ant Susųue- kaip praneša tas pats komitetas, užbėgt. Todėl tai jie sutvėrė sa
tarsi pajiegos neturime patįs žvilg
mės, bet ant jos būtinai turi tris
Mano adresas: Ryga, Zamkova- terėti į sodžiaus gyvenimo gelmes rė dvi valandi ir buvo labai malo-| metus gyventi ir bent dalį jos ap hanna tilto susimušė darbininkiš dar tėra tik apie 56 tūkstančiai. vo Kliubą. Susirinkime buvo ir
1 niai klausomas.
Lietuviai būna
ja 7, A. Maciejevskio knygynas.
iš kur gyvį, kaip pats gyveni
dirbti. Tik po trijų metų gavęs kas traukinys Pennsylvania gelžke- Kas turite blankas su parašais, sumanių žmonių, kurie klausė karšdažnai
kitataučių
užklausiami,
kas
nori kl,4 Kliub,
Su pagarba
Prie
““ ’ ’
~
‘ to du dar- gražinkite kuogreičiau, nes reikia tuoll1- kwiėl
tą žemę pastoja jos savininku ir lio su tavoriniu.
mas, kįlą įvairių įvairiausi klausi
jie? Kokiais keliais atėję ir su
parašų
100.000.
sutvert,
jeigu
jau
yra vienas ir
bininkai
likosi
užmušti,
2
A. Maciejevskis.
gali
kitam
parduoti.
mai, išrišimo reikalaujanti.... Jei
mirtinai
kokiomis tautomis giminiuojasi ?....
Tarybos
Komitetas.
apkulti,
o
5
apkulti
nors
gana
geras.
Kerštuoliai
atsakė,
j męs neturėdami lig šiai dienai savo
A
sunkiai,
Atsitinka ir studentams - lietu
jog
senasis
negeras,
kadangi
į jj
NAUDOKIMĖS PROGA!
bet
nemirtinai.
225
MEtlNBS
MIESTO
SUkrašto jokių statistikos skaičių,
ŠERNO M. FONDO REIKA priguli cicilikai, gali prigulėti ir
Vis arčiau atslenka prie Lietu neturėdami specijališkai visuome viams nesykį nuo universiteto
. rKAKTUVES.
LUOSE.
vos baisioji viešnia — cholera. Pe nės mokslų žinovų.... ištikrųjų neį draugų tokius klausimus išgirsti.
žydai ir prusai. Nors jiems aiš
Philadelphia, Pa. 7 d. spalių
“
Lietuvos
”
Nr. 41, p. J. Lau kinta, kad sulyg konstitucijos ne
Suprantama,
kaip
įdomu
buvo
vi

terburge jau ji gerokai yra įsi stengiame dar ruošties prie tokių
miestas pradėjo iškilmingai ap
kio pranešimas visuomenei, kad gali prigulėti nė žydas, nė prusa*
vyravus, už kelių dienų gali ir klausimų galutino išrišimo.... vis- siems susirinkusiems toli nuo sa vaikščioti 225 metines sukaktuves
susilaikytų
su aukomis š. M. Fon- (prūsais juk vadina protestonus
mus aplankyti.
tik atsirastų tarp musų gana in vo tėvynės klausyties apie savo nuo savo užsidėjimo.
'dui
—
nereikalingas,
nes visuome
Ar esame pasirengę tinkamai ją teligentų, kurie tuose dalykuose tautos žilą senovę ir garbingą jos
f Charleroi, Pa. Sudegus stiklo nė ir be to gana ramiai susilaiko lietuvius. Red.), bet vien lietuvis
praeitį.
sutikti? Man matos, iš to viso, pratardami į sodeičius, nemažai
NEPAPRASTAS BUDAS.
dirbtuvėms Pittsburg PlateGlassCo., nuo šelpimo š. M. Fondo. Aš ne be skirtumo tikėjimo ir persitikri
Medžiagą paskaitymui buvo se
kas ligišiolei apie tatai buvo ra jiems naudingi butų.
nimų. Bet kerštuolių negalima bu
Springfield, III. Kad patraukti prasidėjo darbai tos kompanijos
sipriešinu rinkimui naujo iždinin
miama
iš
vokiečių
istorikų
ir
dak

šoma, aiškiai matyt, jog toli gražu
vo pertikrinti. Kur tau vadinanti
Pradžiai užtektų bent svetimų
daugiau žmonių ant vakarinių diev- dirbtuvėse Charleroi. Visi darbi
ko ir kuomet naujas iždininkas
nesame pasirengę. Teisybė, rašo- ] tautų, tokiam pačiam padėjime taro Basanavičiaus veikalų.
save gerais katalikais prigulės prie
maldystų, presbiterijonų pastorius ninkai, dirbę Tarentume, patilps
liksis išrinktas, prisiųsiu jam esan
Antras paskaitymas buvo iš Taylorvillėj, pastorius Campbell
ma daugiausiai apie Vilniaus ne- buvusiųjų, gyvenimą papiešti ir
prie darbo Charleroi dirbtuvėse. 1 čius mano globoje pinigus. Aš draugijų, kuriose yra jų praminti
prisirengimą, bet aišku, jog da ma- nurodyti, kokiais keliais žengė tie prigimties mokslo: “Žmogaus akįs apreiškė, jog jis duosis savę rete
bedieviai. Nutarė mokėti po 10c.
fžiau sodžius yra prisirengęs.
daviau
atskaitą
“
Lietuvos
”
Nr.
33
jų
sudėjimas,
ligos
ir
saugojimas
”
.
mėnesinės. Pašelpos, žinoma, ne
svetimtaučiai prie
—’ savo vargų pa
žiais surakyti, o į 10 tninutų nuo
.• Connelisville, Pa.
Pereitą
1908 m. iš man prisiųstų pinigų bus. Dabar reikia pinigų chartePaskaitymai tvėrė vieną valandą,
Laiko maža bepaliko. Reikia šalinimo.
raiščių pasiliuosuos.
Kasžin, ar sanvaitę prie kokso pečių dirbo
ir už juos atsakau prieš visuome riui, atspauzdinimui konstitucijos
skubėti. Reikia atlikti nors tas,
Toks savo su kitais
_ r____
f....y geresniam išaiškinimui skaitymo tokioms komedijoms jam pasiseks mažiau. Dėl stokos vandens atsėjo
padėjimų
kas dar galima.
nę.
Nuo virš minėtos atskaitos ir kitokiems rekalams. Lietuvai
buvo
rodyti
paveikslai,
aissiulyginimas, jei nieko daugiau,
daugiau žmonių į bažnyčią su užgesinti tūlą pečių skaitlių. Ren
nu centas daugiau neįplaukė į ma Ukėsų Kliubas turi jau čak
kinantiejie išguldomąjį dalyką.
Apie kovos priemones, kurias
traukti. Gal ir pasiseks. Juk ypač
vistik turėtų musų sodietį priver-.
čia uetuvu
Dabar čia lietuviai karštai yra Amerikoj panašios komedijos dau gia daugiau pečių Roncol, Colliers no rankas. Jokis suirimas š. M. konstituciją ir šiek tiek pinigv
turi vartoti valdžios ir visuomenės
sti labiau galvoti ir sumaningiau | užsiėmę spektaklio į
ir Sarah.
Pereitą sanvaitę, iš Fondo neįvyko, tiktai p. J. Lauįrengimu, kurs giau turi pasekėjų negu maldos.
soj. Kas nori ateiti Lietuvių Į
124494 pečių degė 11362.
kis peržengė rybas padorumo man sų Kliuban, gal ateiti į'kiek Z
Į*. ,

kuris prisipažino esąs kaltu. Juos
visus prašalino tik ligi teismui,
Tolimesnis jų likimas priguli nuo
teismo nusprendimo.
Ant.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IŠ AMERIKOS.

IŠ DARBO LAUKO.

I

1

■

į

3
ninkui Gebone, kasoj truko 300
tūkstančių frankų. Kur tie pini
gai pražuvo, kunigijos vyriatByfle
visai nesirūpino susekti. Matoma
ir jos rankos čia buvo įpainiotos.
Laike tirinėjimo pasirodė teipogi,
kad Aosto apilenkėj su kunigijos
žinia vogė ir iš dailos skyriaus.

bar jų vadu, o J. seniap priklausė. prakilnus musų filiologų užduotis,
Mokiniai gieda, o pedagogas Berods, atsiekimui gerovės per ap
Tankiai tame pat laikraštyj ran tik gaila, kad jie to negali supra kardu diriguoja.
švietą ir mokslą stovi ant kelio
dame paaiškinimus, kas prisideda sti. Savo užduotį filiologijoj ma
Ilgokai pagarbinęs carą, polici- daug skerspainių — priešų, nami
prie socijalistų, kur slaptai laik to kitoj vietoj. Mat, musų filiolo- stas ima nagaiką ir klausia mo nių — savųjų ir svetimųjų, kurie
raščius pardavinėja ir tt • Kad gams rupi iškasinėti senus išsireiš kinio :
visas pastangas stato, kad tik už
greičiau
uždengtų
Suvalkijos kimus ir žoždžius, apie kuriuos męs
— Koks čia daiktas?
laikyti mus kuoilgiausiai tamsoje,
"Šviesą”, kunigų laikraštis nurodo, jau užmiršom, kurie mums jau ne
— Nagaika, — atsako moki nes nuo musų tamsumo priguli jų
kad tai partyviška draugijai Ma bereikalingi. Maža to. Jie tuos nys.
gerovė. Taigi musų pareiga yra
ža to. Kunigai kaip kada ir sta išsireiškimus, ką jau gyvenime
— Taip. O ka su ją daro?
netik ginties nuo jų, bet ir kovot
Rytų Italijoj, miestelyj B. prieš čiai išduoda žmonės į policijos įgijo, išmeta, kaipo netikusius.
SUĖMIMAS.
— Muša.
su jais iki pergalint juos su apteismą
stojo dvi merginos. Jos rankike Taip Vilkavišky j kunigas Jie nori priversti mus kalbėti, kaip
Prisiėjo man kartą grįžti iš už
— Ak tu (Čia pedagogas taria švietos ginklu — šelpiant moksląsienio. Gavau užsieninį pasą. Va užsipuolė ant vietinio vyskupo už išdavė į policijos rankas "Žarijos” jie užduduos. Musų filiologai, to kelis riebius žodžius, kurių męs eivius ir patiems mokinanties.
žiuoju, Viskas gerai. Išlipu iš tai, kad paskutinis išmetė iš kuni platintojus. * Panašus atsitikimai kiu budu .trukdo tik kalbos išsila neatkartosime), muša, mūšai Vi
"Aušros” draugystė šelpimu
vagono. Peržiūri daiktus, viskas gų tarpo jų brolį. Tirinėjime pa buvo ir Amerikoj. Vilniuj per vinimą.
sai nemuša.... Su ja mokina, moksląeivių tapo įkurta gruodžr
Taip nuklydo filiologai, nes stojo kaip reikia mylėti tėvynę, Sėsk, mėnesyje 1901 metuose būrelio
tvarkoj. Einu toliau ir paduodu sirodė, kad vyskupas prašalino tą socijalistų - revoliucijonierių bylą
pašą žandarui. Tas dirstelėjo į kunigą, nes paskutinis nenorėjo paaiškėjo, kad vienas kunigas pa ant blogo pamato. Mat, jiems ne nieko nežinai. Statau zero.
lietuvių Chicagoje, kurie suprato
liepė tūlai ypatai policijai išduoti tiek rupi kalbos dalykai, kiek tėvy
IŠ WILSON, PA.
Mokinys, įkišęs į kišenę ranką, mokytų žmonių vertumą ir reika
ipasą, paskui į manę ir daro ranka paskolinti pinigų.
vieną užmušėją; kol neišduos — nės meilė. Jų nuomone, reikia kasžin ką subarškina.
Dirbtuvių čia yra vos dvi: mažas kokius tai kitiems ženklus. Aš no
lingumą lietuvių gyvenime. štai
Kaserte, arti Napolio, klebonas de išrišimo negaus. Si byla buvo šią grąžinti tėvų kalbą, nes tai "tau
— Ką ten skambini?
rolmillis ir dūdų dirbtuvė; paskuti riu eiti toliau, bet žandaras nelei
"Aušros” draugystės mieriai ir
Pennaro keturiais revolverio šū vasarą. Vienas kardinolas seniau tiškas darbas”. Ir kodėl negrą
— N iekq.
nėj veik vieni lietuviai dirba, bet džia.
įstatai:
nuolat pranešdavo Rusų valdžiai, žinti? Pas patrijotus tėvai visuo
— Kaip nieko, aš girdžiu.
darbai sunkus.
— Kaip tamstos pravardė? — viais nušovė 70-tų metų senukę.
Mieriai.
kas iš Lenkijos kunigų smarkiau met išmintingesni už vaikus.
Mokinys nedrąsiai įspaudžia po
Lietuvių yra apsigyvenusių jau klausia žandaras.
"Aušros draugystės mieriai yra
Medyonale, prie gatvės Viole dalyvauja tautiškam judėjime.
Jeigu jau musų filiologai nori nui pedagogui į ranką pinigėlį.
nuo 9 metų. Jų tautiškas bei dar
— I-ain, — atsakiau jam.
Kaip matome, kunigai slaptai, o gražinti tėvų klabą, tai kodėl ne
— A.... na, šį kartą tau dova šelpt einančią į augštesnius moks
bininkiškas susipratimas ne per geTai ne jūsų pavardė; čia ne M. (vardą gatvės radau užrašytą
lus lietuvišką jaunuomenę ir tokiu
neaiškiai ir negalėjau perskaityti) kiti atvirai pildo šnipų priedermes. gražinti tą kalbą ,kada musų pra- noju. ...
iriausias. bet ir ne prasčiausias. tamstos pasas.
No. 71 turi savo lizdą vaikų prie Snipininkystei kunigai pasinaudo tėvai, vieton žodžių kalbos, tu
Toliaus jis aiškino ką daro kar budu išdirbti lietuvišką inteligen
Pirmeiviškų organizacijų neturime,
— Kaip tai?
glauda, kurią prižiūri vienuolės ja ir amboną, ir paprastą žodį, ir rėjo ženklų kallią, dabartinių ne dais ir revolveriais — jais kapoja tiją visose svietiškų mokslų ša
apart draugystės Šv. Jono Krikšty
— Eime toliau.
kose.
tojo ir 116 kuopos S. L. A. Pas
Nusivedė mane žandaras į kitą "palinksminimo’*. Viena vienuolių išpažintį ir laikraštiją. Kartą dva bylių kalbą. Grįžkime prie tų lai ir šaudo nenuoramas.
I ą darbą "Aušros draugystė ma
Dar išaiškina, kad žmonės be
kutinė veik baigia nykti, išvažinė- kambarį ir vėl pradeda klausinėti: ir visos mergaitės nurodė, kad ku siškąja taip elgėsi, tai nėra nieko kų ir dėl didesnės tėvynės meilės
jus geresniems draugams, bet tu kas aš per vienas? iš kur važiuoju? nigas Juozas Riva, su perdėtinės stebėtino, kad prakilnesni žmonės nuo šios dienos perstokim kalbėt. šnipų, policijos ir žandarmerijos no nuveikti ne viena savomis pajiegomis, liet su tvirta pagelba viso?
rime viltį, kad sutvirtės
kada paskutinį kartą važiavau ? žinia, per daug maloniai su mer su paniekinimu į juos žiuri ir nuo Tekalba tik tėvynės išgamos, o negalėtų gyventi.
gaitėmis apsieidavo. Gydytojai per jų toliau traukiasi. Jeigu ateityj męs bukim nuosekliais patrijotais
— Kiekvieno doro pavaldinio letuviškos visuomenės, kuri dova
Čia yra garsus Radviliškio kar- ir taip toliau.
žygis, sargybinis A. M—kis. gana
— Ne, čia ne tamistos pasas. žiurėjo mergaites ir rado daug iš savo pasielgimu kunigai sukels ir nebyliais. Kas gi neprisirišęs pareiga būti šnipu, — priduria nomis ir paaukavimais šelps “Auš
prieš savę savo aveles, tai patįs bus prie tėvynės, kaip jos priešas, kam įtekmingai pedagogas. — O dabar ros" moksląeivių fondą.
atsižymėjęs reakcijos laikuose. Ne Kaip gi ant galo tamstos tikra pra žagintų. .
kalti, nes nemoka jų ganyti.
nepatinka bočių kalba, tegu sau pradėsime lekcijas grynos doros,
minėsiu, kokius jis darbus nuveikė vardė.
Šelpimas.
Rašo
iš
D.
:
Gyventojai
kaimo
Kaip
męs
stumiam
nuo
savęs
rūpinasi kalbos išsilavinimu, tegu arba kaip aš dorą vadinu — ana
Lietuvoje. Tik paminėsiu, kaip
Aš vėl tą patį atkartoju.
1.
Pirmutinę
vietą šelpime imi
Aš jums išguldinėsiu
jam čia nesiseka. Jis baisus soci
— Reikia iškrėsti?—tarė žanda Ticchey nusiuntė skundą į B. ant šnipus, taip stumkim ir kunigus, naikina, kas širdžiai brangu!.... tomijos.
besimokinintieji
svietiškų mokslų,
vietinio klebono Martino, kad pas kurie jų darbą atlieka.
Du keliai prieš filiologus guli— vien tik moters anatomiją; aš ją
jalistų priešas. Nors čia nėra so ras.
kuriuos
užbaigęs
neturi iš to antKunigai moka netik patįs šnipi- vienas surištas su praeitim, kitas gerai pažįstu, kas naktį beveik ap
cijalistų kuopos, bet jis kariauna
Prasidėjo krata, ir randa už ba kutinis suvilioja kaimo mergaites.
syk
pelningo
uždarbio,
kaip antai:
Buvo išklausinėta 35 vaikai (abie nėti ir kratas daryti, bet moka žengia prie ateities. Viena iš jų silankau pas madame Josephine....
ir jau antrą sykį pralaimi. Jis la to kitą, rusišką pasą.
tepliorystės,
muzikos,
gamtos
moks
bai norėtų išduoti earo valdžiai
— O ve koks paukštelis! Dar jų lyčių) ir ksundą parvirtino dar kitus šnipais auklėti. Taip reikia išrinkti — dvejais negalima Ji daug {tanelių turi, ten gerai ga lų, filiologijos, etc.; nesant tokių,
Klebonas parapijoj Tichcy (Itali kunigų sutverta šv. Juozapo dar toliau keliauti. Rinkitės!....
lima išmokti anatomija. Aš jus
jam netinkamas ypatas, giriasi, meluoja. Batus nusiimkit!
pašelpą gaus ir besimokinantiejie
joj
)
tuo
savo
amatu
užsiimdavo
bininkų
draugija
Kaune
garsi
sa

kuomet
nors nuvesiu pas brangią
Z.
A.
kad išsiųs tuhis draugus į Rosiją,
Numaunu batus, o žandaras čiukitokių
mokslų. Moterys turi pirmadame. Galėsite patįs ant jos
bet matyti jis tamsus, netik ne pinėja pančiakas ir randa popierų jau nuo 19 metų, ir jis čia buvo vo šnipais, ir nedyvai draugijos
mutinystę
prieš vyrus. • Išvyti iš
atsiųstas pasitaisymui iš kilos vie vadovas įgijo kunigo obcr-f>olicpanelių pasimokyti praktiškai ana
pažįsta Suvienytų Valstijų įstaty rišelį.
tėvynės,
nukentėję
kokiu nors bu
tomijos.
mų, bet ir pačios Rosijos.
— O kas čia? Užrašai koki — tos. kur darė tą patį. Matoma, ku meisterio vardą.
du
už
lietuvystę,
lankanti
užrubenigui suvilioti m * .s mergaites tai
Ir jis labai vaiždžiai apsako kiek
Z. A.
Subatoj, 10 d. spalių, negalėda Reikia oficierą pakviesti.
žines
mokyklas,
turi
pirmutinystę
vienos madame {tanelės ypatybes—
mas prisišaukti policijos, pats už
— Tuojaus, tuojaus! —riktelėjo ne baisi kaltė, jį už tai iš kuni
prieš besimokinančius tėvynėj.
gystės
neišmeta.
kuri karšta, kuri šalta....
simanė pamokyti socijalistus. Nak kitas žandaras ir tuojaus išbėgo.
MAŽAS FELJETONAS.
2. Pašelpą ir stipendijas gaus tik
Mokiniams tik akįs žiba ir sei
tį nuėjęs prie stubos, kur buvo
Visų žandarų akis tik žiba. Vi
Kituose kraštuose mokinių au
MUSŲ FILIOLOGAI.
besimokinantiejie
svietiškų mokslų.
Kunigas B. K?rvovskis iš Striįtariami socijalistai, apsiginklavęs si linksmi, kad naują auką turi.
Kas tai yra musų filiologas, fi klėjimu užsiima tam tikri mokyto-1 lės varva.
3.
Gabus
visokiuose
amatuose
»
Naujas Rusijos pedagogas la
bonkoms, -laukė socijalistų. Pasta- O gal tuose užrašuose kas ir svar kovo ( Bržezinių |>av.) užsidaryila- ziologas, teologas? Ne vienas at jai, Rosi joje.... ė, Rusijoje mo
vaikinai
ir
merginos
gali
gauti ant
riejie, pajutę, kas laukia, gynėsi; baus yra ? Gal tenai visi plianai, J vo atskirame kambaryj su 11 me- sakys. tai kalbos, gyvasties apsi kytojai visai nereikalingi! Po vel vina jaunikaičius.
tolesnio išsilavinimo tuose amatuo
mergaite (Joscfa) ir tenai at reiškimų, dievų žinomas.
Mokslas žengia pirmyn I
nabagas nukrito nuo augštų laip kaip carą nuo sosto nuversti ? Gal
<._.
Taip niais juos!
se nuo “Aušros” draugystės pašel
likdavo
savo
begėdiškus
darbus.
K. Janonis.
tų ir ant rytojaus turėjo užsimo ir medalis bus, o gal ir geresnė vie
R<>sijoje yra policistai ir žan
jis atsakys, ir ne vienam pasirodys,
pą.
Mergaitei apie tuos darbus liep bnk jis ištikro teisingai atsakė. darai.... Jie geri auklėtojai —
kėti $16.72 už tvarkos ardymą.
telė už tokį pasisekimą?
4. Iš atsišaukusiu kandidatų
davo
tylėti. Tas kunigas ir to Kitaip ir negali būt. Bet neužmirš- duos į dantis, tik apsilaižysi!
K. Jeronimas.
Aš jau matau, kad manęs neiš
draugystė pripažįs pirmutinystę to
leis. Bet užrašus reikia kaip-nors liau kunigavo.
Policistai ir žandarai ligšiol te- ŠELPKIME MOKSLĄEIVIUS. kiem^*/ ’iurie jau savo darbais a:
kim, kad męs dabar gyvenam lai
IŠ THROOP, PA. .
nuo žandarų atimti, nors apgaviužs
i imdavo tik dantų daužymu,
Daug
jau
Ijuvo
rašy prielankumu lietuvystei yra atsįjy^
kais, kada ne viskas taip yra, kaip
Laikraščiai praneša, kad kunigų
ystė Lietuvos Sūnų iš1 mu. Turėjau da vienoj vietoj pas
turi but. Filiologas turi būt kal antausių skaldymu, šonkaulių lau ta apie moksląeivių šelpimo reika mėję.
roop, Pa., laikytam susirinki- lėptą stebuklingą knygelę.
Tai seminarija Cajosso (Kajosso), ar bos žinovu, vienok, kaip gyveni žymu, dabar jie turės dar naują lingumą. ir laikas yra pereit nuo
5. Stipendija ir pašelpa, kokią
4 dieną spalio, nutarė prigu- buvo tikrųjų rusų įstatymai. Aš ti Napolio, tai šios gadynės So mas rodo, jam ne tiek rupi kalbos užsiėmimą.
žodžių prie darbo.
Daugumoje nuo draugystės gaus besimokinan
prie Susivienijimo Visų drau- tyčia ją vežiausi su savim, nes ji dams.
Nuo šio laiko policistai ir žan lietuviai yra beturčiai — dienos tiejie, nėra tai dovana, bet paskola:
žinojimas (čia kalbu apie Lietu
čių.
Mes 1norime susivienyti, gal kur-ijbrs prireikti. Paskui aš
vos filiologus), kiek jos išsiplėto- darai taps mokytojais.
darbininkai, bet daugelyje liet, ko- ją gavę po užbaigimui mokslo suTirinėjimas susekė, kad Fuma- jimo suvaržymas.
4>gi norime, kad atsišauktų to1 ją padovanojau vienam iš politišNesijuok, skaitytojau, ištikrųjų lionijų yra lietuvių ir gerai pasi I grąžina draugystei arba pinigais,
Susi vieny j imo Draugysčių rengė- kų kalinių miesto S. 1 šėmęs tą gamo (vienuolių "palinksminimo”)
laikančių, turinčių turto vertybėje I arba atlygina lietuviškai tautai sa
Žmonių gyvenime niekas ant vie jie auklės mokinius!
jai per laišką į musų draugystę> stebuklingą knygutę, aš ją priden perdėtinė naktimis išsiųdavo vie tos nestovi. \ iskas juda, kruta.
Rosijos valdžia suprato, kokius keliolikos ar kelių dešimčių tūk vo darbais — svarbiais raštais etc.
nuolės drabužyj mergaitę, kad gau
ant šio adreso:
giau savo užrašus.
Jeigu mus akįs matytų, koks yra stebuklingus gabumus turi tie žmo stančių doliarių, kuriems nebūtų
Pasarga 1. Kaslink svarbos jų
Wm. Stulpin, Throop, Pa.
Įeina žandarų oficieras. Jo akįs dytų ant gatvių vyrus ir paskui pasiutęs judėjimas, paimkim akme nės.
skriaudos pastojus "Aušros” drau darbų arba raštų ant naudos lietujuos atvestų pas penlėtmę.
Draugystė Lietuvos Sūnų yra ne tik žiba, jis tik džiaugiasi.
Eit ištrauka iš' Ekaterinoslavo gystės nariais. įmokant $3 me ’ viškos tautos spręs apie tai tam
ny j, tai jos apaktų. Musų akįs
bažnytinė, bet laisva.
— Kur tos popieros?
neišlaikytų to smarkaus judėjimo. gubernatoriaus paliepimo policijai tams, iš ko visuomeniška nauda ! tikras tame laike išrinktas komi
Neapolio Cynis Vitozzi, GaminoVincas Stulpinas — pirmsėdis.
— Čia ant stalo.
Ir žmonių gyvenime taipogi vis ir žandarmerijai: "... .administra butų didelė, daug didesnis skaitlius tetas.
ros
kapelionas užsiimdavo paslėpi kas persikeičia. Žemė iš miglų cija turi stengties apskritai savo studentų, einacių augštesnius moks
Meldžiame kitų laikraščių pa
Griebė tuojaus nttl viršaus pirPasarga 2.
Jei besinaudojąs
garsinti šitą mušų atsišaukimą.
mutinius lapus tų "tikrųjų” įstaty mų vogtų daiktų. Jis taipogi {>ar- pavirto į kietą kūną, gyvūnai nuo ypatiška įtekme ir savo prakilnio lus, butų sušelpiama. Turtinges "Aušros” stipendija per dvejus me
mų. Žiuri, varto — nieko blogo davi nė j o bažnytinius kielikus kra- vienvalinių gyvulėlių pasiekė da mis pažiūromis padėti mokiniams niems lietuviams prisidėjus prie to, tus nepasirodys jokiu darbeliu tau
pylas. arnotus, kamzas. stulas. bartinio savo stovio ir toliau kei kovoti su visokiomis pagundomis, teip svarbaus reikalo, didis žings tiškoj, mokslo, dailos ar raštenybės
IS NEW BRITAI N, CON.
nėra.
Viskas tai buvo vienos koplyčios čiasi. Chlorofilas ir protoplazma ir pasistengti tarp tų mokinių nis butų pirmyn.
Darbai iš palengvo eina geryn,
*
dirvoj, draugystė savo nutarimu'
— Taip, čia geras dalykas! O
bet žmonių be darbo yra dar daug. kur daugiau, čia neviskas? Už nuosavybe. Maža to. Jis kartu pavirto į įvairius augalus ir gy skleisti augštos doros supratimą
\ isiems yra žinomu lietuvių ne gali ant toliaus atimti jam stipen
su gauja plėšikų apiplėšdavo numi vūnus. Žmogus iš pusžvieries ta ir gerus papročius.”
3 d. spalio, 34 kuopa S. L. A. klausia jis manęs.
pagirtinas paprotys, žiūrėti į moks- diją.
rėlių lavonus. Dabar jį suėmė po dabartiniu kultūros nešiotoju.
surengė vakarą. Pirmiausiai kal
| lo žmones kaipo nenaudingus.
Pasarga 3. Geistina, kad baiguKokie jicrlai!
Aš paduodu visus įstatymus.
bėjo S. L. A. pirmsėdis F. Ba- Žandarų oficieras pavartė ir atsi svietiška valdžia, Kokia bedievy Žmogus, vieton senovės akmens
Oi, oi, kas nežino, kokią įtekmę Bet męs už tą paprotį brangiai už siejie mokslus su pagelba "Auš
stė 1 Drįso ranką pakelti prieš šven kirvuko, dabar vartoja garo ir daro ypatiška policisto įtekmė ant mokame, šimteriopai brangiaus ne ros” draugy stės apsigyventų Lietu
gočius. Buvo užkviesta ir Marė grįžęs į žandarus, tarė:
tą kunigą!
Alyta, bet nepribuvo.
Bagočius
pavaldinio šonkaulių ! Kas nežino gu jei prigulėtume prie “Aušros” voj ir Čia darbuotųsi ant naudos
elektros mašinas.
— Čia labai geras dalykas!
pirmiausiai kalbėjo apie Susivienyprakilnių policistų pažiūrų į pa Draugystės, ir tas paprotys laiko lietuviškos tautos, bet kad sąlygos
žmogaus
Tas
pats
atsitiko
ir
su
Taip pasakęs, jis tuos įstatymus
Prancijos .kaip įvairus laikraš kalba. Seniau iš jo gerklės išeida valdinio kišenių.
jimą, ragino visus prie jo rašytiesi. padėjo ant stalo ir jais pridengė
mus tamsoje, verguvėje, išnaudo ne visiems tai leidžia ,tai draugystė
Paskui buvo dekliamacijos. De- mano užrašus. Aš pasinaudojau čiai pranešė, kunigai teipogi pra vo neaiškus balsai ir jis savo kal
Policistai mokys jaunikaičius do jime. Pirmoje vietoje mums rei tokių reikalavimų nestato.
dėjo gana tankiai apvogti bažny bą turėjo papildyti įvairiais žen ros. Kaipgi, juk jie patys gavo kalingiausi yra mokytojai, raštinin
kliamavo Povilaičiutė, J ieva Kaz- ta proga ir užklausiau jo:
Kandidatai, norintiejie gaut pa
čias.
Vietomis daeidavo iki teis klais. Paskui atsirado kalba, bet supratimą apie dorą Veneras vie kai — literatai, filiologai — kal šelpą ar stipendiją, privalo atsiliept
lauckiutė. ir mažas vaikutis. Bu— Ar galima pasiimti įstatymus?
mui, o kitur kunigai liudininkų žodžiais neturtinga, ir tie žodžiai nuolynuose ! Galima laukti gerų bų žinovai,-daktarai, pirkliai ir tt. į draugystę pirm laiko teip, kad
\ vo ir dainos. Atlošė teatrą. įkoš
— Meldžiu.
gerkles pinigais užpildavo.
ta buvo komedija "Kunigo GramuBe mokytojų ir literatų męs nemo draugystės viršininkai galėtų bė
buvo trumpi.
Bet žmogių vis vaisių!
Aš tuoj griebiau su visa sauja
los raštinėj”. Ant galo F. Bago įstatymus, kartu su jais ir už
Traukis, mokytojau, iš kelio, po- kame pažinti rašto — abėcėlės, ir gyje pusės metų surinkt iš ištiki
tankiau reikėjo kalbą vartoti ir ji
Dabar Vatikanas pradėjo dideles
čius antru kartu kalbėjo. Savo rašus. Bet užrašai jau buvo iš
ture jo. lavinties, kol nępersikeite į licistas eina į kliasą pas mokinius. dėlto esame dvasiškais kurtiniais, miausių šaltinių žinias apie atsi
sumas
pinigų grūsti į vokiečių fir
kabioj jis aiškino pamatus ir mie- mėtyti ir aš turėjau likusius su
Vietoje moksliškų rankvedžių, jis nes negirdime ką mums papasako šaukusių kandidatų vertę.
dabartinę musų kalbą.
rius socijalizmo. Publika iš pra rinkti ir į kišenių sugrusti. Ste mą. Hieronim Thyssen (Vestfali
Kad ištikro žmogaus kalba kei neša su savim nagaiką, kardą ir tų knygos ir laikraščiai apie mokslo
Turtai.
kalbų ypač buvo užganėdinta, ji buklingi įstatymai išgelbėjo mano joj). Ta firma išdirba anuotas, tėsi, nurodo tas. kad taip vadina revolverį.
stebuklus, gamtos paslaptis ir jos
1. Draugystės turtai susideda iš
šautuvus
ir
įvairią
amuniciją.
Ma

kalbėtojui dėkavojo delnų plojimu. užrašus ,0 tuom ir mane nuo to,
grožybes, apie gyvenimą. Be kal
mų laukinių žmonių, ką stovi ant
Įeina į kliasą.
sąnarių mokesčių, dovanų, pelnų
Pas mus, ačiū Dievui, jau moterys kas toliau galėjo atsitikti. Ir kaip toma, Vatikanas šelpia ginklų fa žemesnio kultūros laipsnio, kalboj
Tsss.... mokiniai, jums naujas bos žinovų ir dailintojų męs ne nuo balių, koncertų, prelekcijų etc.
brikus,
kad
su
laiku
butų
kam
jo
pradeda lankytiesi susirinkimuose. dabar netikėti į Stebuklus? Tik iš
trūksta daug žodžių užrūksta žo pedagogas tuojau kalbą pasakys. pažįstame savo kalbos gražumo ir
2. Draugystės kapitalas yra:
plėšimus apginti.
A. Apvalus.
turtingumo. Be daktarų tankiau
džių, nes trūksta ir> supratimų. Klausykite!
tvirkėliai jų nepripažįsta.
a) judinamas, einantis ant pašelpų
siai mirštame pirm laiko.
Be
Žandarai pikti stovi. Visos vil
ir stipendijų besimokinantiems ir
Tai jau ne pavienių "kunigėlių Taip vieni neturėjo žodžio die — Ligšiol jus mokino visokie
IS LAFAYETTE, COL.
pirklių
visa
nauda
patenka
svetim

vas”, "siela”, kiti negalėjoGišreikš mulkiai! Sakė, kad žemė apie
tys nuėjo ant niekų.
b) geležinis. Judinamą kapitalą
darbai
!....
Anglių kasyklose darbai pasigeti savo kalboj "laisvės”.
saulę sukasi, kad du kartu po du taučiams - atėjūnams, kurie lie tveria mėnesinės mokestys. dova
Nors
stebuklinga
knygutė
ir
iš

Z.
A.
tino, dirba beveik kiekvieną dieToliau męs matome; kad dabar — keturi.... Asilai jie! Jie nie tuviuose mato sau pelningiausią nos ir visoki bėganti pelnai f gele
lę ną: darbininkai uždirba nuo $30— gelbėjo manę nuo ilgų kalėjimo
tinių naujų tautų kalba lengvesnė, ko nežino. Jie išmokino jus tik dirvą kaip Lietuvoje teip ir Ame žinį gi kapitalą dešimtas nuošimtis
70. Yra čia kėlioj olos. Bet iš kitur mėnesių, vienok neišgelbėjo nuo
kaip senobinių. Taij) prancūzų, maištus kelti, šviesiausias impera rikoje. Kur nepažvelgsime, visur visų "Aušros” kason einančių pi
KUNIGIJA IR ŠNIPAI.
pribavusiam sunku darbas gauti. suėmimo. Matoma, dar labai dide
matome stoką mokytų žmonių—
Kunigai visomis keturiomis — anglu kalbos kur kas lengvesnes torius dabar pasišaukė mus į tal lietuvių. Taigi ar nelaikąs vi nigų.
Kadangi darbininkų susipratimas lės galės ta knygutė neturėjo. Pri
už lotynų arba grekų k aibis. Tas ką.... Mokytojus iškarsime....
Pasarga 1. Draugystė priima
menkas, tai bosai už pinigus par siėjo man 5 sanvaites atapu keliau norėjau pasakyti kojomis — spar
nurodo,
kad žmogaus kalba taip Męs esame mokyčiausi žmonės val siems sukrust ir užtvert tas spra dovanas lygai nuo sąnarių kaip ir
ti,
kol
ant
galo,
apgavimu
vėl
ne

dosi,
kuomet
kas
nors
prikiša,
kad
davinėja darbus, iš kitur pribunuo pašalinių ypatų.
O apgavinėti prisiėjo jie mėgsta užsiimti šnipų darbu. persikeičia, kad jo kalboj1 galima stybėje, męs žvaigždės ir papuo gas?
v vešiam, nepripratusiam prie iš- ištrukau.
Lietuvių tauta nėra teip maža,
Pasarga 2. Draugystei pritruL viešpatavusio čia budo, sunku dar- tankiai. Ne gudrus Rusijos tvark Bet kas girdėjo kunigų pamokslus, butu lengvai išreikšti sunkiausias šalas.... Ei, kas ten juokiasi!
gyvenimo, sa- kus pinigų ant bėgančių reikalų
i
mintis. Iš to darom išvedimą, kad Ar nori gauti į dantis. Aš nelei- kad turėtų išsižadėt
dariai
ir
jiems
galvas
lengva
ap

kas
skaitė
jų
raštus,
tas
gerai
ži

j bas.
Todėl -apšviestesni lievistovumo, ir
i migrimst svetimtau- gali tuo tarpu paimti iš geležini
no, kad kunigai mėgsta užsiimti kalba ne stovės ant vietos, bet ir siu iš policijos juokties. Ir taip,
( ufva; negali čia ilgiau užsilaikyti. sukti !....
.
Ana, Bulgarija su kapitalo, bet jis turi būt atpildytas.
čių
vilnyse.
męs
jus
mokinsime.
Rodabar
M. B—is.
tuo amatu. Kad iš kunigų tarpo toliau vis keisis.
\ Lietuvių yra čia diktas būrelis,
2400,000
gyventojų,
Danija su
męs
tik
vieni
esame
mokslo
Kartą kalba nestovės ant vietos sijoje
butų tik pavienios ypatos šnipai,
jMRtoks """skaitlius galėtų šį bei
Sąnariai.
2,500,00
gyv.,
Finija
su
2,600,000
Męs
kariumenėje
būdami,
tai aš čia ir nerašyčiau. Tuo tarpu ir ji turės toliau keisties, tai mu vyrai,
V^^bikti, bet kad terp jų labai
1.
"Aušros
” draugystės sąnariai
perėjome visas gudrybes — vi- gyv. ir Graikija su 2,500,000 gyv.
gali
būti
lygiai
vyriškai kaip ir
0la2i yra veikiančių, tai sunku ką PAVEIKSLĖLIAI IŠ DABAR šnipininkavimą, matomai, palaiko sų filiologai negali rūpintis musų
sus mokslus išėjome — ir šaudyti visos turi savo savyvaldą, mokymoteriškosios.
P^fleti. Dabar atsirado čia jau TINIO KUNIGIJOS GYVENI net dvasiškijos įstaigos. Taip pra kalbos konservavimu. Jie turi pa
Diadkat klas, mokslo įstaigas ir daugelį sa
. fl^F^veiklesni, labiau susipratę, tai
MO.
lotas Antanavyčia išleido savo gar žinti, kokiu keliu keitėsi kalbos, išmokome ir maršuoti.
2. Sąnariai moka po $1 įstojimo
vo mokytų žmonių. Tačiaus mi
mus
išmokė
skaityti
ir
rašyti....
IB * «. tikėti, kad laikui bėgant,
ir
po 25 centus mėnesinės. Įsira
Vatikanas sulaukė ne malonių sų aplinkraštį, kuriame paliepė ne kokiu keliu jos lavinosi, ir kokiam
Ak, tu sukin sin! — paraudęs, nėtos tautos ir kovojo už savo gy
šymo
mokestį sąnariai užmoka ar
surištų
su vagy nubaustais neišleisti iš savo buto padėjime jos dabar stovi. Tą Jie
;
. es pasirodysime su kokiais atsitikimų,
sušunka naujas pedagogas, pama venimą, ir įgijo tą, kad numetė
1
c geresniais darbais.
ba
ant
syk, arba dalimis.
stėms. Padirbimu raktų užsiėmė nė vieno agitatoriaus, t. y. juos žinodami galės suimti tuos kelius,
svetimųjų jungą ir rėdosi teip, kaip
kokiais turi toliau kalbos lavinties, tęs ant vieno mokinio veido neiš
inif
Cltcif V/KMTII
reikia
sumušti,
arba
į
policijos
ran

3.
Sąnariai,
užmokėję ant syk
ne
tik
suimtas
profesorius
kunigas
fr jaU
sus’tv^rus* S. L A.
joms patinka. Lietuviai tą ir at
o tas atsilieps ant to, kad jje ga tikimybės ženklą. — Aš tau ma
kas
atiduoti.
Kunigų
gi
leidžia

$175,
pasiliuosuoja
nuo mėnesinių
Jacob,
bet
dar
artimas
kunigo
vys

į,?- J* gyvuoja jau keli metai,
sieks, bet vien tiktai su pagelba
lės padėti savo ranka, ka atei kaulę sutraiškysiu 1 Ak, tu pra
[mokesčių.
r‘pašelpinė draugovė, o gal kupo giminaitis, Nikari^r Persone- mame laikraštyj “šaltinyj” (1907
, mokytų žmonių — per apšvietą,
tyj musų kalba vis labiau ir .abiau keiktas maištininke! Ne,' aš čia
4. Tiesos sąnarių abiejų lyčių yra
.dgo susitvers ir kuopa L. S. tas. Jie padirbo raktus, kad ge- m.) randame, kad X. (pravardės
mokslą, prieš ką neatsilaikys jokia
visus
maištus
išgainiosiu....
Gie

į ’utų gerai, jeigu čia uždėtų Iriau galima butų vogti. Tirinėji buvo nurodytos) priklauso prie so- atsakytų ntusų reikalams kad^>
[lygios.
tamsos ir išnaudojimo galybė.
dokite "Bože caria chranil”
1 mingą Kliubą, jeigu už- me pasirodė, kad, numirus kanau- cijaldemokratų partijos ir yra da- butų turtinga ir lengva.^ Tai labai

susirinkimą; jie atsibūva Labor
Union Halėj. Kiekvienas pama
tys. kad senasis Kliubas niekam
nedraudžia eiti į bažnyčią, nedrau
džia pildyti tikėjimiškas pareigas.
Tikėjimą vien laiko privatišku
kiekvieno žmogaus reikalu, o į
tokius reikalus nieks kištiesi negalį;
privatiški reikalai būtinai turi būt
nepaliečiami, ypač draugystėms
nepriderėtų kištiesi į žmogaus sanžinės reikalus, nes teisėju sanžinės yra tik Dievas, bet ne žmonės.
P.

dėtų knygyną, į kurį reiktų partarukti visokio turinio knygų. Vie
nam žmogui per brangu daug laik
raščių ir knygų parsitraukti, bet
susidėjus, tą nesunku butų padary
ti. Reikia tik bandyti.
Juozas Angliekasys.

Mažas Feljetonas.
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Skirsnyje Novogrodko.
vėliafvnešls; Kaz. Volmeris, žemiškas Gartino teistojas; j
Mik. Butearinas, Vilkaviškio; Ad. Lenkevyčius, Mozyriaus, > Mokykloms Novogrodko, žmogystų 10 15.800 auk/
žemiški Paštininkai; Juoz. Stypalkauskis, Lydos; Juoz. JeZ
14.200
„
Minsko,
„
9
58.900
gystę, mokesčių dalykuose ameri- I
6.550 „
,,
Nesviežiuje,
„
4
! lenskis, Trakų; Bogusl. Tamoševyčius, Braslavo; Ign.
7.750 „
konišką vienų doliarj lyginame
auksinų
„
Slucke,
5
Kurtfenietkis, Pinsko, miestų teistojai; Tadas Žynievas,
7.300 „
vienam rubliui, trims markė ns,
,,
Mozyriuje,
,,
5
. Beržininkų Storasta; Mik. Prušanauskis, Riežycos patauR
penkiems frankams, keturiems ši- j
7.300 „ .
t_.' ,,
Cholopieniuje,
,,
5
runis; Tadas \ aladkevyčius, Minsko pjaustytojas (krajezy).
(1569— 1795m.)
•Kaip į išdavinėtinę komisiją Lenkijos, taip ir Lietu
^dingams.
Skirsnyje Žemaitijos.
vos, įsiveržė daug žmonių be jokios sielos. “Parduodami
13.700 auk.
Mokykloms Kražiuose, žmogystų 10
28.750
Garbes sųnariai.
priešams
savo
šalį,
tuomi
mažiaus
jie
širdgraužos
turėjo
8.550 „
,,
Kaune,
,,
6
Ypatos, nuveikę ypatingai pra- I
auksinų
begėdiškai pultiesi ant fundušų, respublikos pašvęstų mo
6.500 „
,,
Kretingoje,
,,
6
kilnų darbų “Aušros” drau-ystės I
kymui
jaunumenės.
Nieko
negell>ėjo
visokie
seimo
įžiurėlabui, gali nuo jos užsipelnyti gar- I
Skirsnyje Pagirių (Polesies)
jimai įsakmėse išdavinėtinėms komisijoms, kaip reikia elg(Tąsa).
24.700
tiesi išdavinėjime po-jezuitiškųjų lobių su amžina nauda Mokykloms Liet. Brasčiuose, žmog. 10 16.150 auk.
bes sųnario vardų.
Akademija jėzuitų Vilniuje, baigianties šitai epokai apšvietos fundušui. Tos komisijos |x> vada Ignoto Ma
auksinų.
,,
Pinske,
0
8.550 „
t- —
»» .
.
' ''
J yrtausybd.
taip-gi pradėjo apreikšti šiek-tieg daugiaus moksliškos gyvy salskio, Vilniaus vyskupo, šventvagiška ranka* be mieros
1. Draugystės vyriausybė suside- bės. Susidėjo, berods, tiktai iš dviejų skyrių, beje, philolupo ir vogė. Po-jezuitų lobius išdalino, už kas neverta tarp
Į tą sumą nėra priskaitytos pridėtinės pensijos, duotos
- da iš Prezidento, Sekretoriaus pro- Į zophiško ir theologiško, kur tuos pačius dalykus ir tokiu pa
savęs, ar taip gi tarp sąnarių savo giminaičių. Po-jczuitiš- pijarams, bazilijonams, ir k., kurie po priežiūra Apšv. Kotokolų. Sekretoriaus finansų, Sek- I čiu budu mokino, kaip ir pereitoje epokoje, t. y. theologijos
misijos laikė visuomeniškas mokyklas.
. Z
retoriaus susinešimų, Kasieriaus I skyriuje: dogmatiką, polemiką, kazuistiką, morališką tbeo- ! kus-gi kapitalus patalpino ant praskolintų dvarų arba ant
tokių, kurie vertybėje, nesusilygino su paskolįntomsiomis
Mokytojai, berods, imdavo nedideles algas, liet už tai *
(kurs turi būt po $1000 parankos), l°giją, kanoniškas tiesas, bažnyčios istoriją ir hebraišką kal
sumomis. Ir taip, paveizdan, kunigaikštis Ant. Sulkovskis, turėjo dykai gaspadą ir kurą; valgis buvo pigus. \ aikai
ir dviejų kasos Globėjų. Parankų I bą; philozophijos skyriuje: metaphiziką, logiką, etiką, poli
Gniezno vaivada, sąnarys nelabosios atminties komisijos, turtingesniųjų pas juos būdavo ant gaspados, imdavo pri f
kasieriui pastato du parankiu inkai tiką, matematiką, retoriką, poetiką, istoriją, geographiją,
paėmė ant praskolydintų savo dvarų Lešniškių 584.658 vatiškas lekcijas. Profesoriai Vilniaus akademijos, pagali
po $500 kožnas. Kasierius negali kalbas lotynišką, graikišką, prancūzišką ir vokišką. Pabai
auksinų kapitolo |x>-jezuitų. Toji suma, tautiškas turtas, aną laiką, labai gerai buvo apmokami: 1) Prof. theoretį į
laikyti pas savę draugystės pinigų goje valdymo Augusto III pribuvo prie tų dalykų astrono
paskirtas mokymui jaunumenės šalies, vėliaus prapuolė, medicinos (Bristo) 6000 auksinų; už lekcijas anatomijos) i
daugiaus per $100; viršijantiejie Į mija. įrengus observatoriją su įvairiais astronomLkais įran
o vaikvaikiai kunigaikščio vaivados tebeturi Lešno, kaip .2000 auksinų, kai|)o dekanas skyriaus 2000 auks.; 2) Prof.j
tų sumų pinigai turi būt sudėti į kiais. Astronomijos katedrą pavedė mokytam jėzuitui Že
juos kad turėjo jų prabočiai. Kad tai jie, kaip ir paveldė prakt. medic. 6000 auks.; 3) Prof. gamtos istorijos (Giliį
bankų ant “Aušros Draugystės” brauskui, o jam mirus, jo mokytiniui Jokūbui Nakčia
tojai daugelio kitų skriaudikų apšvietimo fundušo, bent bert) 6000 auks., už lekcijas mater, medic. 2000 auks.; 4
vardo per Prezidentų, Sekretorių
žinotų, kaip didelę bei šventą skolą sulyg tauta jie užtraukę
na vyčiui.
Prof. chirurgijos ir akušerijos (Regnier) 4000 auks.; 5JP
Astronomišką observatoriją Vilniuje įrengė mokintas
fin. ir Kasierių.
yra!” (I .ukoševyčius).
Operator
anatomijos ir chirur. (Briotte) 4000 auks.; 6/
2. Kasierius niekam neturi tie matematikas Žebrauskas, o po jo mokintinis jo Jokūbas 1
Dideli fundušai dėlei pa|x*rkamumo Ign. Masalskio,
Adjunktas
prof. gamtiškos istorijos (Tamošauskas) 300CĮ
sos išmokėti jokių draugystės pini Nakcianavyčius, kurs parašė: Praelectiones mathematicae,
Ad. Poninskio, \ . Gurausko, Ml<xlziejovskio ir daugelio auks. Be to, kiekvienas turėjo gasjpadą dykai, ir nemenką
gų be draugystės daleidimo.
ex VVolfianis Elementis adornatae etc. Pagaliaus, po gal kitų, tapo visai sunaikinti; kiti išeikvoti, arba atidavinėti į
praktiką mieste.
3. Draugystės viršininkai renkasi vos Nakcianavyčiaus, pastatė ir įrengė naują observatori
kraitį giminaičiams nevertų komisijos sąnarių. Matydama,
“Moksliški rankiai pojezuitų iš dalies buvo išdraskyti
per visuomeniškų balsavimų. > Bal ją iš fundušo Puzinienės garsus musų astronomas Martinas
kas darosi, Apšvietimo Komisija persergėjo luomas susi iš dalies-gi apverktiniausiame stovyje; net mokyklų t rosai rokuojami ne nuo kuopų, bet
rinkusias sciman 1776 m. apie pavojų, gresiantį fundušui
Pačiabutas, mokintinis Žebrausko. '
besius po to zokono daugelyje vietų apvertė kitoms lietoms
“Tie vyrai iš draugės su Pačiabutu pažymiai pakylėjo tautiško apšvietimo. Tad seimas panaikino išdavinėtinę arba vėl jie išardyti likosi. Kiekvienoj mokykloj buvo
nuo sąnarių.
4. Sąnariai, naujai įstojant! į matematiškus mokslus \’ilniaus akademijoje.
Pagaliaus, komisiją, o Apšvietimo Komisijai pavedė netik priežiūrą kitoks būdas mokymo. Reikėjo viską tverti iš naujo, mo *,
draugystę, gali balsuoti rinkime kaip seiliaus taip ir dabar. Vilniškė akademija niekuomi kitu
tautiško apšvietimo, bet ir valdymą visų po-jezuitiškų lo kytojus, rinkinius, knygas ir namus mokykloms. Tai buvC
vyriausybės, bet neišbuvę 6 mėne nesiskyrė nuo augštesniųjų jėzuitų mokyklų, k. a. Poznabių. Tuojau tad Apšvietimo Komisija ėmėsi sutvarkyti ir milžiniškas darbas, vienok jis* nė maž neatgrėsė sąnarių
sių draugystėje, negali būt renka niskės. Lvoviškės, Kališiškės ir tt., kuriose mokė philozo
apsaugoti nuo grobimų tai. kas dar galima buvo. Nuomą amžinai minėtosios Apšvietimo Komisijos” (Lukoševyčius)’ J
phiją
ir
theologiją,
kaip
tiktai
kad
galėjo
davinėti
akademiš

dvarų, už kas nevetra amžinai kam išnu<»m(xlintų, pakėlė;
mi į vyriausybę.
5. Viršininkai neturi jokių ypa
sumas neatvangiai kur patalpintas perkėlė ant lobių su di
kus
laipsnius
”
(
Lukoševyčius
).
tingų privilegijų, — jie yra tiktai
desne
paranka; apie vagystes ar nusukimus apšvictijno tur
pildytojais draugystės nutarimų/
tų stropiai teiravosi. “Labiausiai grobė tuos fundušus ne
NUI.
Apšvietimo Komisija padalino mokyklas į aprubes, len»
jie negali, pagal savo norų, paskirt
labos atminties Ignotas Masalskis, \ ilniaus vyskupas, pinn- Į kiškai \vvdzialais vadinamas. Tokių aprubių Lietuvoje bu«
v...
-- ... r_. . _
.
pašelpos, nė stipendijos atsišauku įvestos didokos atmainos ir mokymas pagerintas netik Len
sėdis išdavinė!inės komisijos D. K. Lietuvos, <> taip gi pirm- ' vo keturios, būtent:
siems kandidatams; apie tai. kam kijoje bet ir Lietuvoje. Bet tos atmainos, kaip mokyklose
sėdis pačios Apšvietimo Komisijos. Padidinęs kapitalą
1. Lietuviškoji, apimanti aprubinę mokyklą Gartine, <
duoti pašelpų ar stipendijų, nus akademijų, taip jėzuitų ir bazilijonų, buvo dalutinės, nevieir jialukitis fundušų, jis apvertė juos pats ant savo reikalų, žemesnę, ]>aaprul)inę Vilniuje, Balstogėje, Vilkaviškyje
prendžia dauguma balsų visi
nokios, ne visose mokyklose ir ne visuose išguldomuose da ant cik vonių savo brotainio ir brotainės kunigaikštienės De
Vyšniave. Postą voje, Lydoje Merkinėje. Lietuviškamjadraugystės sąnariai.
\ iršininkų
Ligrie. Tuomi tarpu mokytojai prie lietuviškų visuomeniš me Ščučine.
lykuose. \ isiška permaina mokinime įvyko, kada zokonas
prideryste yra tiktai sruinkti rei
kų mokyklų, o labiausiai sukuni|>ę nuo amžiaus emeritai
jėzuitų tapo panaikintas 1773 m.
2. Rusiškoji arba Novogrodiškoji su mokykloms: apru
kalingas apie atsišaukusius kandi
Benxls, po pirmo Lenkijos ir Lietuvos padalinimo,
jėzuitai negavo paskirtų jiems pensijų. Toks nerėdas ne binė Novognulke. o jiaaprubinė Minske. Cholopieničiuose,
datus žinias ir pildyt viską, kų Maskolijai pateko dijecezijos Smolensko, Vidžemio ir di
praėjo nepatėmytas Apšvietimo Komisijos; tuojau ji pa Nesviežiuje, Slucke. Bobruiske, Berezvečiuje, Lužkuose.
draugystė paveda jiems atlikti..
delė dalis V ilniškės dijecezijos. Tose dijecezijose, ypačiai
siuntė j \ ilnių Juozą \ ybickį, vėliaus senatorių vaivadą,
3. I žgirinė (Polesiškoji) aj*ėmė mokyklas: aprul
Pasarga 1. Atsišaukus proteguo Baltarusijoje, buvo keletas jėzuitiškų kolegijų.
las tai
kai|x» vizilorių mokyklų, liepiama jam drauge ištirti skriau Liet. Brasčiuose, paaprubines Pinske, Bialoje, Dombrov
tam kandidatui, reikalaujančiam
maskolių vyresnybė, nežiūrint į popiežiaus bullę, užlaikė das apšvietimo lobių. “ 1 ik ką pribuvau į \ ilnių — rašo je, Liubiešave, Žuroyicuose.
į urnos pašelpos, Centrališkas Ko ir jos stovėjo įx> ypatingu generolu, kun. černevyčiumi;
Vvbickis'savo “Pamiętnikuose” — atėjo pas mane skundai
4. Žemaitiškoji su mokykloms: ajirųbine Kr
mitetas gali savarankiškai pasiųst
rods tai buvo tiktai sądužos zokono, turėjusio tiek turtų, ko nuo profesorių, emeritų, kad jie negauną paskirtų jiems paaprubinėmis faunoj Ifcretirįoje, Panevėžyje,*
jam iš “Aušros” kasos tuomtar- legijų ir tt. Eurojx>je ir Amerikoje.
1786 m. baltarusių- pensijų, kad apšvietimo fundušai vartojami esą privatis—pinė^ paš^nns ių- $25 ir tik tąsyk
kiems reikalams. . Kai|x»-gi kad Gartine. Merkinėje. \ il
kiejie jėzuitai po generolu Gabrieliu Lenkevyčiumi. kurs
Toliaus Apšv. Komisija 1775 m. įsteigė “Element
jei C. K. bus pilnai užtikrintas, sėdėjo Polocke, turėjo šitas kolegijas, namus prohationis
niuje ir Kaune pradėjau pildyti urėdą ru|x'stingo vizitato nių Knygų Draugiją", kurios pareiga buvo rašyti arba t
kad atsišaukusis nebus draugystės
riaus, radau mokslus apleistus, mokyklas sunadaitėjusias ir rašytas perkratinėti mokykloms knygas. Sąnariais jos
atmestas, taigi tų savo žingsnį ir misijas:
vo mokinėiausiejie tuomet vyrai: Piramavyčius. Kolląi ’
I) Kolegija Polocke eu namu I ir II probat. 39
C. K. daro ant savo atsakymo.
mų. 1 suėsto tai piaius 1
ui->,
,
........t.............
jus,
Holovčyc, Sierakovskis, Bogucickis, Kopėynskis, P
Pasarga 2. ]Pravardės kandida...
2)
M
Duenaburgesn namu III probat. 14
komisijai. Lietuviškos mokyklos turėjo metinio įėmimo plauskas, Zablockis, Pačiabutas. Gavronskis yir tt.
tų nesigarsina, bet jeigu žinomi 3) Misija Dagduose, o joje
lievcik t/M).OUO lenk, auksinų, o blogiausiai buvo priveizi
.Apšv. Komisija išsiuntė 1778 m. garsųjį Kollątajų k;
pseudonymai, tai jie garsinami.
mos, kadangi tie jėmimai buvo rankose kunigaikščio vvs- po vizitatorių net reformuoti nusidėvėjusią akademiją Kro4) ,,
Pušiuose, o joje
5. Centrališkas Komitetas ren
kii|)o. Už tai suskaičiau jam, kad jis veik'300.000 auksinų kavbje. Tas Kollątajus išdirbo ir aprašė plianą mokyklų
.„.x metų
x_____
kasi ant. .trijų
(Geistina bu-5) Kolegija Mogyleve, ojoje
yždui prasiskolino ir tatai jis turėjo užmokėti. O kadangi
rėdos vaivadijoms Lenkijos, ir velijo tokią pat rėdą už
tų, kad Cenrt. Komitetas renka-x 6) Misija Chačiuose, Ojoje
man buvo duota gale, radus netinkamas sanskaitas yžde.
vesti Lietuvoje po priežiūra vyriausiosios mokyklos \ ii- j
Čemeriuose, ojoje
mas butų vienoje vietoje).
paskirti \/(liniuką, už lai ant tokio urėdo pakviečiau labai niuje. Potam Apšv. Komisija nukrei|>ė savo akį ant Lt/- j
6
6. Kas pusmetį Central i ško Ko 8) Kolegija Mstislave,
dorą |>nią Lutom.skj, mano vienžemietį” (Lukoševyčius).
uaius universiteto. Toji mokslavietė dar laikuose jėzuitų |
miteto rokundų knygos peržiūri 9) Misija Losovienose,
2
lačiaus Vybįckis čion klysta, buk Masalskis pagrąžinęs gyrėsi mokymu astronomijos, turėjo observatoriją ir rei- \
mos tam tikrai paskirtos iš trijų
2
esąs skolą. |kt traldavojimus padarytą apšvietos fundušui.
10) ,, Rasnoje,
kalingiausias astronomiškas pabukles, nors truko dar jai <
sąnarių komisijos, ir apyskaita
Jis
nė kapitolo nesudėjo, nė palukų nemokėjo. Tik 1794 daugelio neatbūtinai reikalingų įrankių, norint tą mokslą 1
11
II)
Kolegija
Oršoje,
“Aušros” draugystės stovio pagar
ui., jausdamas, kad audra ant jo galvos renkasi, jis |>avedė laikyti ant laipsnio, kokį įėmė užrubežio universitetuose.
12)
4,
Vytebske,
sinama laikraščiuose.
apšvietimo komisijai azutH paminėtosios skolos, savo My- j Užtai Apšv. Komisija išsiuntė į Angliją ir Prancūziją ku
Iš viso buvo 98 32 48
“Aušros” draugystės nėra tai
šeigalos dvarą, gulintį Vilniaus vaivadijoje. Bet tai jau nigą Strzeckį, bėglų tame moksle vyrą, idant supirktų
vietinė kuopelė, bet organizacija
buvo šaliai |x»r vėlus skolos grąžinimas, o ir jam pačiam! trūkstančias astronomiškas pabukles. Toje vyriausioje
Mokyklos jų buvo, kaip seniaus, Polocke Duenaburge,
apimanti visas Suvienytas Valsti
Tame mete jis likosi įkartas, o šalis su visu išdraskyta.
Mogyleve, Oršoje ir Vytebske, bet mažai keno lankomos
Lietuvos mokykloj iktamlaik nebuvo dar buvę mediciniško
jas: jos kuopos gali tvertis Euro
Lyginai taijr nuskriaudė fundušus apšvietimo komisijos ne jo skyriaus. Komisija užvedė tąjį skyrių, pasinaudodama
ir su visomis ydomis buvusių jėzuitų mokyklų.
poj ir kitur.
labos atminties Ad. Poninskis ir kiti.
tam, kaipo pirmu žingsniu, rankiais ir mokytojais panai
Užgimusius kokius nors tarpe są
Apšvietos Komisija užbėgusi eikvojimui fundušų. įstei kintosios liekoriškos mokyklos Tyzenhauzo Gartine. įsteig
narių nesutikimus, palytinčias vi
gė vyriausiąjį yždą įėmimų apšvietimo \ aršavoje. kur vy dama botaniškąiį sodną ir kliniką. Tie tai visi rankiai buvo
są “Aušros” draugystę, išriša iš
riausiu yždininku buvo Karolis Lelevelis, tėyas mokinto seniaus buvę dovanoti karaliaus Stanislavo Augusto mi
Laike
kasacijos
jėzuitų
zokono
1773
m.
buvo
laiko

rinktas tam tikras Santaikos Sū
Joakimo Lelevelio. Šalę tos vyriausios kasos V’aršavoje, nėtajai Gartino mokyklai, kaip Piramavyčius praneša. Vie
mas
seimas
po
lazda
Adomo
Lodžiaus
Poninskio.
Čion
dąs, susidedantis iš trijų sąnarių,
pagal įnešimų Joakimo Chreptavyčiaus, pakanclerio Lietu Apšv. Komisija turėjo savus yždus Poznaniuje, Kališiuje, nok su tuomi visu Vilniaus universitetas niekumet pilnai I
kurs labai prasikaltusį turi tiesą
\ ilniuje. Kaune. Novogrodko, Pinske, Lucke, Kremienciu- nepasidavė įsakmėms Apšv. Komisijos. Skundžiasi ant
vos, įsteigta tapo Komisija tautiško Apšvietimo, ir „turtas
net iš draugystės prašalinti.
je
ir keliose kitose vietose. Priežiūra visų yždųebuvo pa to Kollątajus savo gromatose į Dmuchovskį. Tur-but mojėzuitų tapo paskirtas apšvietos reikalams. Sąnariais tos
vesta
sąnariui komisijos Mikolui Mnišechui, did. sekreto kintasai Pačiabutas, ne pilnai nusikratęs nuo prietarų apie
komisijos paskirti tapo: Ignas Masalskis, Vilniaus vysku
Kuopos.
mokymą jaunumenės, įgytų zokone jėzuitų, sunkino re
riui D. K. Lietuvos.
“Aušros” draugystės kuopos turi pas; kunigaikštis Poniatovskis. Plocko vyskupas; Sulkov1781
m.
Apšv.
Komisija
sutraukė
į
krūvą
sanskaitą
iš
skis,
Gniezno
vaivada;
Chreptavyčius,
pakancleris
Lietu

formas Apšvietimo Komisijos, įvedamas į tą įstaigą. “Kun
pilną autonomiją. Surinktus nuo
savo turtų. Nors jai nepasisekė išsergėti nė pusės po-je- Pačiabutas — rašo Kollątajus — ant kurio atsidėta nu.
vos;
Ignas
Potockis,
raštininkas
Lietuvos;
kunigaikštis
sąnarių mokesčius kuopos prisiun
zuitiškų turtų, tačiaus ji savo apšvietimo funduše turėjo
čia Centrališkam Kasieriui, vardus Adomas ČartoryskiČ, generolas Podolijos; And. Zamoiskis,
daugiaus kaip 4.653.182 lenk, auksinų. Dešimtsyk tiek niaus mokykla nebuvo niekados tuomi. kuomi buvo kuome.
gi sąnarių ir kiekvieno mokesčių Ad. Poninskis; paskiaus (1776 m.) dar pribuvo: Mik. Mniverti buvo lobiai |x>-jezuitų. atiduoti į amžiną nuomą už vyriausioji Krokavos mokykla. Abiejose tapo pasiklysta
šech,
sekretorius
D.
K.
Lietuvos;
kunigaikštis
Mikolas
Rarokundą prsiunčia Centr. Finansų
kas
neverta! 1783 m. Apšvietimo Komisija turėjo įėmimo parinkime žmonių: Krokaviškė greitai tapo dezorganizuota
divilas,
Vilniaus
kaštelionas;
Liud.
Gutakovskis,
did.
paSekretoriui.
iš
lietuviukų
dvarų |x)jczuitų 522847 auksinų 23^5 grašių; po valdžia Oračevskio, Vilniškė-gi niekados gerai neįsi
kamarinis
D.
K.
Lietuvos;
Julijonas
Niemcevyčius
ir
dar
“Aušros” fondui yra paaukauta
nuo
sumų
Lenkijoje
ir Lietuvoje 362154 auks. 25 gr. Be rengė.” Pirmtakunas Pačiabutas, kun. Chevalier, visam10
Lenkų.
Prezidentu
komisijos
buvo
Vilniaus
vyskupas.
800 egz. yvairių knygų, kurių kaaptiekti,
spaustuvių, namų pojezuitų ir tt. kame klausė tos magistratūros. Piramavyčius (Mowa w
Sąnariai
komisijos
neėmė
pensijos.
Kasnedėl
du
posėdžiu
to dar nuomas
taliogą draugystė siunčia kiekvie
43054
auksinus.
Nuo lobių Lenkijoje pojezuitų dzien rocznicy ottvarcia to\varzvst\va do ksiąg clementarji
atlaikydavo
P»ibliotekoje
Zaluskių.
Kas
kvartalas
ko

nam ant pareikalavimo. Perkantieišnešė —* j----Iš
viso
įėmimų buvo 1.311.875 auks. nych na sessyi dnia 8 Marca 1779 r. mianej) sako apie jį.
misija
svarstė
dalykus
apie
fundušus
apšvietimui;
kas
pusė
383.819 auksinų 8 gr. 1
jie “Aušros” knygas atlieka nau
,
....
___
27Ys grašių. — 1796 m. jėmimas Apšv.. Komisijos išnešė “Valdžia Vilniškės akademijos naujam rektoriui kun.
dingą darbą, — jie papildo moks metų priiminėjo atskaitas apie visas mokyklas, peržiurėjo
(Uita. 11
11 gr..; o nesurinktos skolos tąmet Komisija Clievalier, gerai žinomam komisijai nuodugnia^ išmintin-.
jas, darė savo pasargas apie jas, ir išpildė tuojau tai, kas
1.536.584 auks.
leivių fondą pinigiškai.
2.946.826
“Aušros” Dr-stės Centro valdyba: pagal raportus vizitatorių reikalavo ūmo išpildymo. Sekre
turėjd — 4_.,---- - auksinus ir tur-but jau niekados ne- plačiomis žiniomis, uolybe labui apšvietimo, pavesta daba;
Pirmininkas — Dr. J. T. Žel toriumi tos. magistratūros buvo mokintas buvęs jėzuitas
tapo dėlto, idant jo pranešimuose, patarmėse ir stropiame
besurinko.
Paskutinis posėdis tos komisijos
vienė, 1 Chunch St., Plymouth, Grigas Piramavyčius.
Išdavimų 1783 m.1. Komisija turėjo Lietuvai: 1) aka- išpildyme Komisija atrastų pagelbą saviems apsiėmimams’
ucmijai Vilniuje
»
auksinų; 2) Mokytojams liet,
buvo 10 d. kovo 1794 m. Seimas Gartine 1793 m. apsklem- demijai
Pa.
—• 150000
1
Kaip Krokavos, taip ir Vilniaus universitetą Komisija
mokyklų
185.605
auks.;
3)
Mokytojams
kalbų ir paišymų padalino į dvi kolegiji:
bė
tiesas
ir
pareigas
Apšvietimo
Komisijos,
prie
patvirtini

Susinešimų raštininkas — J.
8800 auks.; 4) Mokykloms bazilijonų ir benediktinų —
šernas, 3252 S. Halsted St., Chi- mo kurių ypačiai prisidėjo mokinti Pačiabutas ir Jonas
L į morališki)jq kolegiją, kurioje išguidinėjo: 1.
9000
auks.; 5) Mokytojų seminarijai ir konviktams bėdi viskas kalbas; 2. senovybę; 3. bažnytinę.istoriją; 4. išl^_
Sniadeckis.
cago, III.
nos jaunumenės 76200 auks.; 6) Dviem liet, vizitatoriams ir poeziją; 5. politiškąją ekonomiją ir prigimtines t
Seimas, paskyręs Apšvietimo Komisiją, išrinko liustraIždo rašt. — P. Mikolainis, P.
torius
turtų
jėzuitų
ir
kolegijų.
Jėzuitų
mokyklos
tapo
7000 auks. Iš viso-gi ant Lenkijos ir Lietuvos tąmet tapo teises; 6. civiliškas Romos teises; 7. civiliškas teises
O. Box 62, New York City.
išleista 1.238.000 auksinų. — Tokie išdavimai, su mažomis žemės; 8. kanoniškas teises; 9. teismo procedūrą.
tuomi
tarpu
užlaikytos
kaipo
tautiškos,
su
prefektais
ir
Iždininkas — Dr J. šliupas,
1419 N. Main Avė., Scranton, Pa. mokytojais, kurie be pertraukimo turėjo mokinti, prašali
atmainomis, ir kitais metais būdavo.
lykai nuo 5 iki 9 vadinosi mokykla teisių); 10. krikščK
1784 m Apšv. Komisija išdavė akademiškoms moky ką philozophiją; 11. šv. raštą; 12. dogmatiką; 13. m
Geistina, idant visose lietuvių ko- nus kursus theologijos ir philozophijos. Liustratoriai rado
lionijose susitvertų “Aušros” drau jėzuitų turtus apverktinoje netvarkoje. Žmonės visur juos
lišką theologiją. (Dalykai nuo 10—13 vadinosi theoį
kloms D. K. Lietuvos:
Už tai
gystės kuopos kaipo ir pavieniai grobstė, girias kapojo, žemėmis dalinosi ir tt.
ką ja mokykla).
prisirašytų. “Aušros” draugystės seimas dabar paskyrė dvi “komisiji išdavinėtini” (rozdawII. j phiziškąją kolegiją su tais dalykais: 1. augšt^
Skirsnyje Lietuviškame.
įstatai gaunami pas iždo raštininką. nicze) užžiurėjimui tų turtų ir paatvanginimui, vieną Len
ja
mathematika;
2. astronomija; 3. phyzika;,4: theoį
16500
auks.
kijai, kitą Lietuvai. Į išdavinėtinę komisiją Lietuvai pa Mokykloms Gartiniškių, žmogystų 11 18700 „
P. Mikolainis.
ka
medicina;
5.
anatomija;
6. praktiška medicina; 7
10
Vilniškių,,,
teko: Ign. Masalskis, Vilniaus vyskupas; juoz. Niesiolov-f ■
57.100
turališkąja
istorija;
8.
theoretiškaja
chirurgija ir a
6.650 „
5
Vilkaviškyje,
,,
U Ant salos Samar, vienos iš skis, Novogrodko vyskupas; Aug. Sulkovskis, Gniezno
7.000 „
rija. (Dalykai nuo No. 4—8 vadinosi r.iediciniškaja^M
5
auksinų.
Baltstogėje,
,,
Filipinų salų, 9 d. spalių siautė vaivada; Joakimas Chreptavyčius, pakancleris; Vlad. Gu
6.550
„
Vyšnieve,
,,
vėtra, kuri, terp kitko, su visu su rauskas, liet, priedvarinis maršalkas; kunigaikštis Mikolas
6.700 m
Postave,
„
(Toliaus bus.)
griovė amerikonų uždėtą miestą Radivilas, kardnešis (miecznik) ir maršalkas generališkos
konfederacijos D. K.- Lietuvos; Juozas Norbutas, Lydos
Taft
5. Europos lietuviams, oorin- I
tiems ^prisirašyti į “Aušros” dnti- I

Gadyne šlėktos*viešpatavimo

’

Lietuvoje

Paraše Jonas Šliupas, M. D

. V JALĄJ.
įdėk vieną sutrintą kvepiantį lape
— Męs taip linksmi — pasakė ji, •— kad
|| Sulyg žinių pagarsintų “Ge
— Iš šventos Onos ligonbučio
DAINIUI IŠVAŽIAVUS.
Pirmutiniu valgiu visuomet turi lį,
1 laiškelį muskatinių žiedų, šakutę neral Federation of Trades”, An prapuolė ligonis,
turime
geras
žinias
apie
poną
Delašu!
Du
Suužkite medžiai ant musų didvyrių kapų!
85 metų senelis
viralas. Jis turi pamagina- ]petruškų ir virink penkioliką minu glijoj, Airijoj ir Škotijoj yra Michael O’Brien. Jis likosi ligonmetai atgal jis apsilankė pas mus su tokiu di- būti
'
Keistučio, Birutės sukilkit vaikai!
<
Paimk kvortą pieno į dvigu 7500000 žmonių be darbo Ir ne butin nugabentas dėl kepenų ligos
1mą ir gaivinamą veį|cmę ant skil- čių.
Aplaistytos pilįs ir sienos krauju milžinų, . dėlių piligrimų skaitlium.
vio, kuris yra prirengtas kaip rei- Ibą puodą ir virk; kaip užvirs, įdėk turinčių ką valgytų taigi vargą
Ir
ji
įvedė,
antgalo,
jauną
kunigą
į
kitą
Užklotos velėnoms, ką žeklin laikai,
ir pradėjo jau taisytiesi. Pereitos
Drebėkit iš džiaugsmo, nes dainius jus vėl ap salioną. Tai buvo ruimingas keturkampis kia darbui grojpuliogmo kietesnių <du šaukštu miltų sumaišytų su kenčia šešta Anglijos gyventojų nedėlios rytą, ligonių prižiūrėtoja,
<dviem šaukštais alyvos, maišyk dalis.
J
dainuos ! tambarys, išmuštas sena geltona brokątele, maistų toliaus. )f >
atėjusi į ruimą, rado lovą tuščią,
Viralo nereikia valgyti karšto, vienval, kol sutirštės. Paskui išišmarginta
didelėmis
gėlėmis
Liudviko
XIV
o ligonio niekur nebuvo. Apie pra
Užklotąsias amžiais kankles jis atkas,
aikų. Labai augštos jo lubos buvo išmar kadangi jis suminkština skilvį ir spausk tomėtes per sietą ir jei ren || Į Londoną atkako Maskolijos puolimą ligonio pranešė policija*,
Suradęs jų raktą užpiltą giliai pelenuos,
gintos medžių ir žolynų pavidalais. Bet ra duoda pradžią neuralgiškam pa giamasi valgyti, įdėk šaukštelį cu užrubežinių reikalų ministeris Iz- bet ir ji nė jokio prapuolusio pėdSujudįs vargdienio žmogelio stygas....
Mus kaimai, mus pievos, mus girios, meiste- kandai buvo įvairių gadynių. Dideli veidro dėjimui šito organo. Viralą vi kraus ir ketvirtdalį šaukštelio ke volsky. Matyt, jis nori su Angli sakio nesurado.
liai, laukai, džiai, dvi puikios, paauksuoto® konsolės, ke suomet reikia ataušinti iki viduti pamosios sodos į tomėtes ir ant ja apkalbėti kokius nors svarbius
lios turtingos septinioliktojo šimtmečio kre- niškai temperatūrai.
galo verdantį pieną; išmaišyk ir reikalus.
— Namuose pn. 151 E. Division
Upeliai ir upės, kalneliai, kalnai,
Nė gėralų, nė valgių nereikia duok tuojaus stalan. Po sumaišy
sės;
iš
kasžin-kur
imtas
skobnelis
imperijos
str.
apsigyveno 55 metų lenkas,
Gegutė, lakštingalė, paukščių kitokių šimtai,
imti į vidurius karštų. Viduriai mui tomėčių su pienu nedėk dau
laikų,
įvairus
daiktai,
supirkti
įvairiose
san

||
Berlynan
atėjo
žinia,
jog
ap

kurio
pravardės nežino kaimynai nė
Išeikit patiktų tą svečią linksmai!
yra jauslesni karščiui ar šalčiui giau ant ugnies, nes atsiskirs. Jei gyvenanti Albaniją amautai pasi
krovose,
biaurios
fotografijos,
sukabintos
ant
gaspadinė.
Jis gerai išsigėręs pe
Sugrįžęs, su jums gal nebus jis: keliaus kur
negu burna ir ankščiau ar vėliau dar neduodama valgyti, pastatyk garsino neprigulmingais nuo Tur
brangaus
konsolių
marmuro.
Nė
vieno
žinreitos
nedėlios
naktyj vėlai sugrįžo
Mus aukso pasėti svetur dainelės,
toliaus
apsireiškia pasipriešinimas šitam ant ugnies skyrimai ir sumaišyk, kijos. Jeigu žinia pasirodys tei
geidaus
daikto!
Ant
sienų
kur-nekur
kabojo
namon.
Po
valandai
laiko vienok
Užpus vienok vėjas kada ir tėvynėn arčiaus
skaudinimu.
kaip duosi valgyti.
blogi
senoviški
paveikslai,
tarp
kurių
buvo
tik

singa,
tai
tas
bus
ženklu,
jog
Tur

jis
pakilo,
prikėlė
gaspadinę
ir
Sužadint, palinksmint ir mus paneles....
Augaliniai aliejai, k. v. medvil
tai
vienas
įdomus
—
gražios,
jaunos*
mergai

kija griūti pradeda.
prašė
pašaukti
daktarą,
nes
sunkiai
Užpludęs jis buvo trumpai aplankyti ir mus—
tės portretas. Sprendė, kad tai Kasijos Bok- nių sėklų aliejus, alyva, ar kokosi
sergąs. Gaspadinė prašymą išpil
Žemčiūgais, erškėčiais palikom tuojaus:
nis aliejus virale turi geresnę sko
kanera
portretas,
nusiskandinusios
Tibre
drau

||
8
d.
spalių,
pietinėj
Maskdiijoj
dė, bet kada atėjo daktaras, jau
Giliai apusnijusius Mūzos jis mynė takus;
nį negu gyvuliniai aliejai, o smul
ge
su
savo
broliu
Erkolu,
ir
jos
mylimojo
la

siautė gana smarkus žemės drebė lenkas buvo negyvas. Nuo ko
Apžėlę jie buvo — jis žengė toliaus.
vonu, Flavio Korradini. Keturios lempos ap kiai sukapoti ar sumalti riešutai
jimai.
Žmonių rods nepražuvo, jis pasimirė,’ to tuom tarpu nė
Vėjalis pakilo ir debesįs ėmė skrajot,
kur kas pereina gerumu jautimus
švietė
tuščią
kambarį,
kuriame
nebuvo
nė
bet užtai tie drebėjimai daug trio- daktaras neįstengia pasakyti, todėl
O einant tolesnei audrai už audros,
stimbirius ar blauzdas tiekiant vi
vieno žolynėlio.
jis davė žinią koroneriui
|| Dėl priskyrimo Bosnijos ir bų pagadino.
Kėsinos keleiviui ir taką visai jau užstot—
ralą.
Ponia
Serafiną
tuojau
at
rekomendavo
Hercegovinos
prie
Austrijos,
Ser

Atkišusi ranką vis laukė aukos....
Pierre’ą visiems savo svečiams, kurie susmei Padažalas yra geriausiu priesko bija pakėlė protestą. Ji sušaukė || Pritardami Peterburgo san- — Neseniai Chicagos mokyklą
Daug vargo padėjo artojas kietam pūdyme:
gė į jį savo akis. Salione buvo iš viso apie niu vartoti pagardinimut viralo, po ginklu visas savo kariškas pa- draugams, sustreikavo teipgi stu- užveizda apreiškė, jog į viešas
Perkūnija daužės ir krito lytus;
juodųjų gi pipirų ir perdaugelio
Maskvos universiteto, tech mokyklas daug vaikų ateina ne
Ežios, nei grabučių — nei ženklo nėra arime, dešimts žmonių, tarp jų Dario, stovėdamas druskos griežtai reikia saugotis. jiegas. Žmonių daugumas geidžia dentai
niško
instituto,
teipgi universitetų valgiusių, bado kankinamų. Mies
kalbėjo
su
maža
kunigaikštyte,
Celija
Buonkaro su Austrija. Bet kad Ser
Tik akmens, velėnos ir molis skaudus....
Begalinė įvairybė viralų ateis
Dorpato
ir
Kijevo.
džiovanni,
kuri
atėjo
drauge
su
savo
giminai

tas paskyrė daktarų komisiją. H
bija maža karalystė, o Austrija di
Rugiai vienok augo, bujojo pačiam buinume—
pati į galvą, išmokus vartoti savo delė, tai ir pajiegos paskutinės kur
te;
pastaroji
pusbalsiai,
prasišalinusi
nuo
ki

jų
tirinėjimų vienok pasirodė, kad
Aruodai duonutės būt buvę pilni,
į>aties samprotavimą patiekiant vi kas didesnės, karas galėtų pasi
|| Dėl to kad valdžios atidavė nėra teip blogai, kaip buvo ma
tų,
tamsioje
kertėje,
kalbėjo
su
senu
pralotu,
Užtekę būt metams keliems; bet ar darbas name
monsinjoru Nani. Bet Pierre atkreipė ypa ralus, kurie patys savyje yra menu. baigti priskyrimu ir Serbijos prie kasyklas vokiečių kompanijai, pro noma. Nepakaktinai maitinamų
Savęspi vadino, ar žodžiai karšti
Daugumas žmonių nemėgsta viralo
vincijoj Shantung chiniečiai pra
Kankino Amorijaus,-musų artojaus jausmus: tingai atidžią į konsistorijalinį advokatą Mo- vienatinai dėlto, kad jie niekuo Austrijos. Belgrade minios prieš dėjo boycotuoti vokiškus laivus ir vaikų daktarai rado: Goethes mo
raną,
apie
kurį
Vikontas
Pierre
’
ui,
išvažiuo

kykloj 6, Darwino 4, Medell’o 3,
Austrijos ambasadą kėlė neprilanApleido, paliko neplautus javus....
met nėra ragavę puikiųjų aliejinių kias Austrijai demonstracijas, am prekes.
jant
Ryman
papasakojo,
kad
jis
žinotų,
kaip
Talcotto 6, šv. Stanislovo 5, Holj
Suvalė da biskį jo likę Sesuo ir Sūnūs,
elgtis su Morano. Jau trisdešimts metų kaip viralų, duodančių stovumą ir tvir basadą turėjo ginti kariumenė.
Trinitv 5, Sheldon 4, Franklino 2|
Išdirbo, supudė ant lauko kitus....
|| Peterburge, Nevoj, netoli pa iš viso viešose mokyklose rado ne
Morano buvo Serafinos draugu. Tas ryšis, tybę.
Šią dieną važiuoji, palieki jau, Dainiau, tu kuomet tai buvo nedovanotinas, nes advoka \ iralas ligoniams. — Tik ką
minklo Petro didžiojo botininkai pakaktinai maitinamų vaikų 45.
Vienok ar sugrįši atgal da kada,
mus! tas buvo apsivedęs ir turėjo vaikus, paskui, perėjus užpuolimui ligos, kur su || Šveicarijoj, mieste Lauzannoj išgriebė plaukiančią skrynią, ku
Apleidęs tuos artus ir sėtus taip vargiai lau- kuomet jis paliko našlys, visi į tokį sugyveni silaikymas nuo valgio pasirodė neseniai pasibaigė byla keturių rioje buvo bombos. Viena bomba
Žadėt—prižadėjai, bet kokia banga
kus ?!.... mą pradėjo žiūrėti j>er pirštus. Abu buvo vieninteliu būdų pergalėjimo jos, masko^>kų studentų, apkaltintų, expli<xlavo.
LIETUVIŠKAI - LENKIŠKAS Iškriokus iš juros tamsybės Maskoliaus nasrų labai dievobaimingi ir todėl pasistengė jie duodamas kunui progą atsigriebti, jog bauginimais užmušti, stengėsi
ŽYDIŠKAS
KONSULIS SUA
teipgi
is
maskoliaus
Schriro
iš

Ar tave atplaus da į šituos kampus?....
gauti įtekmingų ir reikalingų žmonių prita viralas yra geriausiu. Reikia at kaulyti 1000 frankų. Apkaltinti || Vengrijoj. mieste Peszte. ne
REŠTUOTAS.
Važiuoji?.... Sudiev!.... Męs n’užmiršim rimą. Morano sėdėjo savo vietoje, kurią jis minti, kad ne gerai valgyti duona
tikėtai. laike darbo, sugriuvo sriu
saldžių dainų! užima jau dvidešimts penki metai — prie pa ir sausainiai su kukiu ners vira buvo trjs vyriškiai ir viena mer bų dirbtuvės. Užmušė ant vietos Vladimir Braslowski, laivakorčių
agentas, turįs savo ofisą po nr.
gina. Vieną teismas pasmerkė 15
O, Dainiau! lai būna tau kelias tiesus!....
kuros, nors ji dar nebuvo užkurta. Serafi lu, jei jis yra k^onu daugiau, kaip mėnesių kalėjimai), kitus išteisino, dtųdarbininku. o 28 mirtinai sužei 56 5th avė. ant trečių lubų, kurį
-• (Skaityk pirmutines raides žemyn).
ną. atlikusi namų šeimininkės pareigas, kaip! paprastu sudėjimu jtlieiaus ir van lx*t ir išleisintejie likosi valdžių iš dė; lengviau sužeistų yra labai lietuviai ir lenkai per daugelį me
V. A. Greicus.
daug.
visuomet, ^atsisėdo iš antros pakuros pusės, dens; |>astarame- atsitikime duona
tų laikė rusišku konsuliu ir su di
reikia
suraikytit
į
^ažus
šmočittprie advokato.
džiausiu pamėgimu pirko nuo jo
Netoli Vilniaus plėšikai už laivakortes, likosi suareštuotas pe
Tuo tarpu Pierre ramiai ir tyliai atsisėdoi‘ kus. pagrumdimi ir apipilti ver || Prie salos Miųuelon, 7 d. spa
šalimais su donų \ idžilio. Dario balsiai pa dančiu vandeniu su aliejumi
lių paskendo prancūziškas žvejų puolė ant pačto gabenančio pini reitą subatą Suvienytų Valstijų De
sakojo kasžin-kokią istoriją čelijai. Tai buvo* Ligoniams kelias dienas reikia laivas “Juanita". Prigėrė 25 įgu gus ir atėmė $380000.
putato Maršalo, Thamo Curriero
EMILE ZOLA
gražus vyras, vidutinio ūgio, lieknus ir ele- valgy ti, tik skystimas viralo, o jau los žmonės, išgelbėjo vien kapitoną,
už viliojimą pinigų iš žmonių ir
gentiškas, su ilgu veidu, ant kurio kyšojo gi toliau galima valgyti visą viralą. bet ir tas neteko proto, matyt, iš
apgavingus pasportus, nuo vardo
Petruškų viralas.;— J pusantros persigandimo.
miniška Bokkanera nosis.
«cusų konsulio.
ATSIŠAUKIMAS.
atkartojo jis užsidv- kvortos vandens įpilk du šaukštu
Arf^*fV*4aikraštis Chicagoje "Tri
— Kokia gražybė
Meldžiu visokių lietuviškų drau
aliejaus
ir
virk
tame
pmaižiuką
gęs, — kokia nuostabi gražybė!
|| Serbija Europos viešpatystėms gysčių viršininkų bei sekretorių, būne” iš n dienos* š--*0-,ėneši?Y’
— Kas tokia? — paklausė Benedetta, pri petruškų. Virk palengva trisde padavė protestą prieš priskyrimą kad teiktųsi prisiųsti savo draugy praneša, kad minėtas Braslowskis
ROMANAS
šimts minučių ar ilgiau. Tuo tar prie Austrijos Bosnijos ir Herce stes vardą, katruose metuose uždė statydavo save žmonėms Rusų kon
ėjusi prie jų.
pu paimk valgomą šaukštą aliejaus govinos. Ji nori sukelti maištus ta draugyste ir kiek narių turi, suliu ir viliodavo nuo išvažiuojan
Čelija ėmė smarkiai juoktis.
VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS
— Meili, prasta mergaitė, darbininkė, ku ir pusę šaukšto pikliavotų miltų, tose provincijose, kas nebūtų sun teipgi viršininkų antrašą.
čių Rosijon pinigus už paspor
supilk viską j skauradą ir kepink ku. nes jos daugume serbų apgy
rią šiandien Dario matė.
Teipgi meldžiu suteikti parapijų tus. Petras Barbaris pasiskundė
Dario priverstas buvo pradėti savo pasako. ant karštos ugnies, katf apgruzdė- ventos. Serbijos gyventojai ver vardus, katruose metuose uždėta Rosijos konsuliui, kad minėtas
(Tąsa).
jimą iš naujo. Jis ėjęs viena siaura gatve, tų, tolydžio maišant, kad uesu- čia savo randą pradėti karą su ir jos klebono ir kitų kunigų jei Braslouski išviliojo iš jo $25.00 už
Konsulis padarė
tokį pasportą.
netoli Nerono piečiau® ir staiga pamatęs par sviitų.
Austrija.
gu jų yra. pravardes.
Kaip apgruzdės geltonai, pilk po
puolusią
ant
vieno
namo
slenksčio
sveiką
dvi

protokolą
ir
padavė
skundą Suvieny
Meldžiu prisiųsti iki pirmam lap
Jos didelėse, aiškiose akvse$ kurios neno
truputį
karšto
vandens,
maišyk
tų
Valstijų
komisoriui,
Markui A.
ĮĮ Vengrijoj, mieste Maramaros kričio. Tas surašąs reikalingas
rėjo meluoti, jis patyrė nusistebėjimą, suju dešimties penkių metų mergaitę, kuri skur
vienval,
kol
|>asirodys
skysta.
Bas

Foote,
ir
tasai
paliepė
Braslowskį
Sziget, žydiškoj sinagogoj uolinių Amerikos Lietuvių
Kalendoriui
dimą, staiga sukilo nežinomi lig tolai kanki- džiai ir balsiai verkė. Sujudintas ypačiai jos
kui
supilk
viralan
ir
pa'irink
kokią
suareštuoti.
Braslowslds
tapo su
naktyj kas ten suriko, jog sinago 1909 m.
nantiejie klausimai. Vadinas, tai ne ji inte gražumu, jis priėjo prie jos ir sužinojo, kad minutą.
areštuotas
ir
pastatytas
po
laidu
V. J. Petkon,
resavosi jo knyga, ne ji norėjo turėti jį prie tame name buvo fabriką, kurioje ji dirbo, kad Bulijonas Souei. — Paimk kiek ga užsidegė. Susirinkę žydai ant
$10.000.00
ir
bus
teisiamas
krimi303 N. Main st., »
savęs, kad priduoti jam drąsos ir pagelbėti fabriką turėjo pertraukti darbą ir, todėl, mer vienam puodeliui vandens vieną syk pradėjo laukan veržtiesi. Su
nališko teismo už apgaudinėjimą
gaitę
atstatė,
ir
ji
neišdrįso
sugrįžti
namo
pas
aigrudime
4
vaikai
ta|>>
visai
su
Brockton, Mass.
kovoje? Ir vėl įsiskverbė į jo krutinę abejo
žmonių
ir statymą savęs rusiškuoju
šaukštelį
aliejaus.
Užvirink
ir
pas

jimas, — šį kartą jis aiškiai suprato, kam ru tėvus, kadangi neišpasakytame varge jie gy kui tegul pašauta dešimts minučių. mynioti, o 16 'patų mirtinai yra
konsuliu.
pi jo dalykas. Bet jį užkerojo ta puiki, jau veno. Liedama karčias ašaras, ji |>ažiurėjo Pasudyk, kiek reikia, išvirus. Pa- sumankytų.
Sako,“ kad minėtas Braslovvski
KLAIDOS ATITAISYMAS.
na ir padori moteriškė savo širdingumu, ir į jį tokiomis puikiomis akimi/, kad jis išėmė imk skiltukę česnako ir patrink
ėsąs
žydas, bet ar jis žydas, ar len
po pirmųjų žodžių, jis jautė prisirišimą prie iš kišenės truputį pinigų, ir norėjo jai paduoti. jaomi vidurį pašildyto bliudelio Į| Gyventojai prigulinčios Turki "Lietuvos” No. 41, Laukis, atsa kas, to tikrai nežinome.
jai salos Kretos viešai pagarsino,
Bet ji greitai atsistojo, sumišuši ir užraudusi
kydamas p. J. S. Pruselaičiui,
jos. Jis norėjo jai jau pasakyti, kad jis pil iš
gėdos ir pasakė, jei jis nori, jįali eiti drauge ar torieliaus. Patrink česnaku ge- jog pasiduoda Grekijos valdžiai. straipsnyje "Tik nesikarščiuoki- Lietuviai ir lenkai* šitą Braslownai atsiduoda į jos globą, bet tuo laiku atėjo
skį visuomet laikė rusų konsuliu
rai ir įpiaustyk žalių petruškų. Už
kita moteriškė, taip-pat apsivilkusi juodai, su ja atiduoti tuos pinigus jos motinai. Ir pilk verdančiu vandeniu ir srėbk x\rgi tai butų pradžia visiško su me“, išsitarė, buk p. P. G. atste- ir guodojo jį kaip patį carą. Jie
irimo Turkijos?
Panašiu būdų nėjo suvirš $100 p. A. O.
kurios augšta ir plona figūra iškilmingai pa paskui ji nuėjo link Archangelo tilto.
pirkdavo pas jį laivakortes, siųs
karštą, kaip tik gali pakęsti, geriau šimtas metų atgal suiro' ir likosi
—
O,
kokia
puiki,
—
kortojo
jis
su
Tame rašė jas turi klaidą, nes p.
sirodė kito saliono duryse.
davo per jį pinigus tėvynėn, mo
sukramtydamas
petruškas.
i kaimynų išdraskyta Lenkiją. Ir
džiaugsmu, — kokia įdomi gražybe!.... Ūgiu
— Na, ka Benedetta, ar pasakiai tu Džia- truputį didesnė už mane, laiba, su dieviška Daržovinis viralas. — Paimk dvi j Lenkija bandė įvesti galinčiai kraš- P. G. atstenėjo minėtam A. O. kėdavo jam pinigus už paliuosavi
komui užeiti ant viršaus ir pažiūrėti, kas deda išveizda. Tikra antiška figūra, tikra Venera! morki vidutinio didumo, vieną sė-1 tą sudrutinti reformas, bet jas įve- tiktai $35.00, o buvo jam skolin lną nuo kariumenės, už pisportus
gu $103.30. Taigi dar pasilieka
si su kunigu? Ponas Vidžilio nulipo vienas. Truputį didelis smakras, teisingai sudėtos lu tinį (gručką), vieną laišką poro, Lsti neleido kaimynai.
ir tt. ir visuomet vadindąvo kon
neatstenėtų $68.30.
Tas nepadoru.
suliu
"vare prevoschoditeUtvo”, o
pelės ir noselė, akys, o, — akys tokios tobu du svogūnu, du šaukštu ryžių ir
Minėtojo
A.
O.
Knygvedis.
— Priešingai, tetute, ponas kunigas čia.
žydelis
iš to labai džiagėsi, kad
Į Konstantinopoliu atėjo žinia,
los tokios didelės!... . Ant galvos dideli stori vieną šaukštą miežių kruopų, ke
Ir ji pasiskubino rekomenduoti juos .vie plaukai, nudribę ant stebėtino veido, tartum, turis šaukštus aliejaus ir dvi kvorti 1 buk esantis prie Grekijos kariumežmonės toki kvaili, jog nežino kas
ną kitam.
ir kur yra Rusijos konsuliu, ap
\ irk keturias dešimts nes, sosto įpėdinis Grekijos, kupaauksuoti saulės spinduliais.
vandens.
krikštydami vargšą žydelį konsu
— Ponas kunigas Pierre Froman.... Ku
Visi klausė jo su atsidėjimu, garbindami penkias minutas ir papildyk van ' nigaikštis Konstantinas likosi už
liu.
nigaikštienė Bokkanej^
gražybę, kuri lig šiol dar užsiliko Ryme.
deniu, kiek reikia, duodant pavir muštas, bet patvirtinimo tos žinios
Ateina, būdavo, lietuvis į “LieJie ceremonijališkai nusilenkė. Kunigaikš
— Tokios gražybės vis rečiau ir rečiau ti. Pasudyk, kiek reikia, ir bus iki šiol dar nėra, gal būti, kad tai
— Gydykloj \Vashington Park vos” redakcijos ofisą paklausti,
tienė matyti, turėjo jau apie šešiasdešimts randasi liaudyje, —.pasakė Morano, — dabar patiekta. Pnunusk kiaušinį, išleisk visai neteisingas paskalas.
pereitos nedėlios dieną pasimirė kiek laivakortė prekiuoja. Pasa
metų, bet ji taip susivaržydavo, kad nepama jų dieną su žvake nesujieškosi. Bet tamstos bhudan, išimk gemalą ir užpilk
čius jos veido, buvo galima manyti, jog tai šiandieninis susitikimas visgi patvirtina, kad kiaušinį karšto viralo skystimu.
| n d. spalių, iš Berlyno prie moteris Karolina Baltrus. 9 d. kysi jam laivakortės kainą ir iš
spalių ją rado be žado ant grindų girsti: “E, pas konsulį yra pigiau
jauna moteriškė. Tai buvo jos paskutinis jos dar nevisai išnyko.
Kaip tik pamatytį, Įjąltymą kiauši miesčio Schmargendorf prasidėjo
gulinčią
gazo prileistame gyvenime ir geriau” ir eina sau pas konsulį.
koketavimas, jos plaukai vis^i pražilo, o ilgas
— O kaip tavo dievaitės vardas? — pa nio išvirus, išmanyk trynį ir su terptautiškos orlaivių lenktynės, ku
veidas, ant kurio kyšojo didelė, stipri nosis, klausė nusišpsojusi Benedetta, užinteresuota maišyk su skystųnu. Jei patinka, riose dalyvavo orlaiviai 8 tautų. pn. 381 West Van Buren str. Po Pasakyk, kad konsulis laivakorčių
licija mano, kad minėta moteriškė, nepardavinėja ir kad tas, ką laiva
buvo išbrai^/iotas plačiomis rukšlėmis. Ji pasakojimu.
gali įberti truputį žalių petruškų. Pakilus amerikoniškam orlaiviui
vyro apleista, bandė pati nusižu kortes pardavinėja, yra tiktai lai
niekuomet nebuvo graži ir ji pasiliko merguo— Pjerina, — juokdamos, atsakė Dario.
Žirnių viralas. — Paimk kvortą “Conųueror” iki 4000 pėdų augšdyti ir nusižudė.
vakorčių agentas, ne konsulis, tai
le; ji jautėsi labai užgauta kaip jos jaunesniai— Ir ką tu padariai su ja?
žalių žirnių ir vieną, svogūną; už čio, jis su sykiu su neišpasakytų
tau atsako: "Ar tai aš durnas, ar
jai seserei išrinko grafą Brandini ir apvezdiJauno žmogaus sujudintas veidas staiga pilk vandeniu, kad apsemtų ir virk greitumu pradėjo pulti, bet orlaivyj
—
Ant
kertės
Noble
str.
ir
aš
nematau rusiško erelio ant jo
no juęs; nuo to laiko ji pradėjo stengtis atgai sublogo, jis lyg nusigando, yt kūdikis, kuris keturias dešimts penkias minutas. sėdėjusiems dviem amerikonams pa
North
avė.
pereitos
nedėlios
dieną
durų
P’ Pas laivakorčių agentus
vinti ir pragarsinti šeimynos vardą, prie kurios bežaizdamas netikėtai užgriuva ant pasišiau- Ištrink per koštuvą įr pridėk pusę sisekė laimingai, be svarbesnių apant
policijos
patrolės
vežimo
už

niekur
rusiško erelio nėra.
Įi prigulėjo. Iš Bokkanera giminės jau buvo šiusio šuns.
kvortos vandens. Pavirink šaukš sikulimų nusileisti ant žemės.
bėgo
karas
ir
teip
smarkiai
su

Mat
tas
žydelis gerai suprato,
išėję du popiežiai, ji tikėjosi, kad jos brolis
— O, neprimink man apie tat, — aš labai tą miltų dviejuose šaukštuose alie
trenkė
policijos
vežimą,
kad
sėdė

kad
lietuviairir
lenkai tai “ne
kardinolas taps trečiu. Ji pasidarė jo slapta gailėjaus paskui, kad pradėjau tą istoriją.... jaus kolai šviesiai parus. Įpilk u d. spalių, Vengrijos sostapiję
jame
du
policistai
likosi
gan?,
durniai
”
,
kaip
jie
save vadina, ir
pagelbininke, neatsitraukė nuo jo, rūpinos juo Toks skurdas, toks baisus skurdas, iš proto puodelį pieno, puodelį grietinės ir lyj Peszte ant gatvių buvo smar
sunkiai
apkulti.
Be
abejonės
todėl
jis
nupiešė
rusišką
arelį ant
ir davė jam patarimus; sauvališkai valdyda- galima išeiti!....
įdėk šaukštelį druskos. Sudėk vis kus susirėmimai policijos su socidžiaugiasi
tie,
kuriuos
patrolės
ve

savo
ofiso
durų
ir
“
nedumiai
” tuo
visą namą, ji norėjo paslėpti skurdą, kuIš žingeidumo jis nusekė paskui mergaitę ką viralan, pavirink kelias minu jalistais. Socijalistai surengė de
žimas
važiavo
paimti.
jaus įtikėjo, kad tai yra rusiškas
monstracijas prieš užmanytą rando
j| artinosi prie jų dideliais žingsniais. Jei ir atsirado naujai statomame kvartale, ir ten, tas ir bus patiekta.
konsulis
ir nešė žydeliui pinigus
rinkimų
reformą.
Policistai
nau

pirmame
aukšte,
tuščiuose
ir
apleistuose
na

trisdešimts
metų
ji
kas
pirmadienis
priTomečių
viralas.
—
Virk
ketu

Jau
davo pas save kelis artimus draugus, kurie muose, dar neišdžiuvusiuose ir jau pusiau su rias ar penkias tomėtes valandą dojosi iš revolverių. Apie 40 — Ant kertės Ashland avė. ir pilnais kišeniais. Žydelis jiems
12 str., pereito panedėlio dien^ pardavinėjo laivakortę $2.00 pi
_
ivo artimuose santikiuose su popiežium, tai griuvusiuose, jis pamatęs baisų reginį: visą laiko tiekoje vandens, kad apsem ypatų tapo sužeistų.
praJJ darė tą dėl politiško atžvilgio, kad turėti pas šeimyna — motina, tėvas, senas ligotas dėdė tų; išspausk per koštuvą, užkaisk
| Portugalijos valdžios iš savo ant tuščio loto vaikai susikūrė ugnį giau negu kiti agentai, bet už tai
mve popiežininkų salioną, kuris priverstų ki- ir vaikų krūva — mirė iš bado, puvo purve ir sunką vėl ant ugnies ir pridėk valdybų Angola, Vakarinėj Afri ir šildėsi. Nežinia, kas metė akme paimdavo nuo jų $25.00 už nebūtą
šiuklėse. Pasakodamas apie tą paveikslą, jis pusę puodelio pieno, pati r stink koj, išvijo vieną amerikonišką mi nį ir jis pataikė į galvą besišildan pasportą, vietoje kurio duodavo
ga -us skaitytis su ja.
Pierre patėmijo, kad toji ponia priėmė jį stengėsi parinkti švelnesnius išsireiškimus, trupučiu miltų, Virk, kolai sutirš- sij onierių. Amerikos ambasadorius čiam 15 metų Frankui Dugan. Jiems Smočluką popieros, tinkamą
i no abai šaltai; jis suprato, kad neįžymus svetim- tartum, norėdamas nustumti nuo savęs baisų tės, įpilk vieną kvortą pieno pa- pareikalavo išaiškinimo priežasčių Vaikas ne tik sunkiai tapo į gal pasišluostyti....
Gal nors dabar musų lietuviai
vą užgautas, bet apsvaigęs, puolė
lengva, kaip ir visados. Paduok su išvijimo.
autis kunigas menką vertę teturi jos akyse. matymą.
supras,
kad ne visi Chicagos žydai
į ugnį ir dar sunkiau apdegė. Nu
tT'jis vėl pradėjo stebėtis ir klausti savęs:
— Aš negalėjau išturėti ir išbėgau iš ten, apdžiovinta duona. Galima pagar
pardavinėjanti
laivakortes yra ru
Į| Netoli Tiraspoliaus, kaime gabeno jį į paviečio ligonbutį, kur
dinti trupučiu petruškų, svogūnų,
kam jį užkvietė, ką jis darys čia, tarp tų žmo — niekuomet aš ten nebegryšiu.
sų
konsulinis.
Gal nors dabar atSlobodze, plėšikai įsiveržė į na jis guli be žado; daktarai neturi
nių? Jis žinojo, kad ji labai diembaiminga,
Pasidarė visur nejauku ir tylu. Ant galo, ar selieromis.
sitlnoe.
kad
ruaifekojo
konaullo ofi
ne
mažiausios
vilties
jį
nuo
mirties
ir kad ji tepriėmė čia tiktai ačiū Vikontui, Morano pirmas prakalbėjo. Jis kaltino plėši- k.™;*?™61* viral°- — Pa' mus žydo Cohno, ir išskerdė visą
sas
yra
po
nr.
5J
Lincoln
įkardiriaitę tomėčių ir šeimyną susidedančią iš 12 ypat išgelbėti.
kurį toji ponia labai gerbė.
(Toliaus bus.
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Boul., o ne ant 5th avė. ir kad
rusiškasis kon sulis turi generolo
laipsnį, o generolai, yra ne laiva
kortėms pardavinėti, bet svarbes
niems reikalams.

Redakcijos atsakymai.
Baniui. Kas yra toje mergaitė,
tas skaitytojams mažai apeina.
Spėjimai todėl, kas yra toji mer
gaitė laikraščiui netinka.
J. Besaspariui. Korespondenci
joj nieko lietuvius apeinančio nė
ra. Jeigu Tamistos aprašomoj
vietoj lietuvių nėra, tai nėra ką
ir pranešti. Kad terp svetimų gyvynant yra nuobodu, tą ir be apra
šinėjimo visi žino.

APGARSINIMAI.
SUNKUS ATStFIKIMAT.
Męs tankiai susitinkame su to
kiais sunkiais atsitikimais pilvo li
gų, Tcur ligonis negali priimti jokio
maisto ir jo viduriai nepriima net
vaistų. Tai tokiuose atsitikimuose,
ką Trinerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno visuomet tu
ri pasisekimą, kadangi kiekvieni vi
duriai jį lengvai priima. šitas
Eliksyras sparčiai gydo karščiuotas
plėves vidurių ir duoda stiprumą
jo raumenims. Pilvas tąsyk galės
priimti ir sugromulioti bile kokį
maistą ir pagelbės jo susigėrimui.
Jis yra naudingas visose ligose,
žarnų ir kraujo ir privalo būti var
tojamas visuose atsitikimuose, kur
viduriai atsisako 'nuo savo pri
prasto darbo ir visuose atsitiki
muose nusilpnėjimo, nerviškumo,
žudymo energijos, nemiegio, šir
dies pykimo. Gaunamas aptiekose.
Juozapas Trineris, 616-622 South
Ashland avė., Chicago, III.

Pa J ieškau savo brolio Frankaus Stonevičiaus ir dviejų draugų Andriaus
Paulauskio ir Alek. šapkaus, visi trys
yra Kauno gub., Žagarės parap., Krikštanų sod.; Paulauskls su šapkum gy
veno Philadelphijoje 4 metai tam at
gal. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:
Tad. Stanevičia,
133 W. ISth St.,
Chicago, III.
Pajieškau Jono Kuzminsklo, kuris,
kaip žinanti jj sako, vadinosi Lietu
voj Kurzinsku. Jis užėjęs čia pasi
prašė pernakvokti Ir pabūti porą die
nų kol darbą gaus. Išbuvęs tris die
nas jis sakėsi važiuojąs j Troy, N. Y.
savo skrynelės ir armoniko parsivežti
ir išvažiuodamas išsivežė laikrodėli
su grandinėlių, etilą drapanų, čeverykus ir 10 Ir 5 rubl. rusiškais pinigais
viso ant $55 vertės. Jis yra juodbru
vas, tamsių plaukų, pulkus vyras, 5
pėdų 8 colių, turi 25 metus amžiaus,
sveria 185 svarus; myli grajyti ant
armonikos Ir šokti; kalba angliškai
neprastai. Kas apie jj praneštų bu
čiau tam labai dėkingas, o jei kas su
imtų, duočian $15.
Alfonsas Vitkauskas,
4 Water st.,
Schenectady, N. Y.

Pajieškau savo parapljono Petro Ku
činsko iš Kelminės parap., Zarasų pav.,
Kauno gub., 3 metai kaip išvažiavo iš
Chicagos; turiu J jj svarbų reikalą.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
žinią adresu:
Juozas Misiūnas.
9140 Chauncy Avė..
Chicago. III.
Pajieškau Kazimiero Vosyliaus. Su
valkų gub., Vilkaviškio pav.. Pažarų
gm, Jurkšų kaimo. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:
Pijus Vassel,
I. W. N. R.R. Camp, Spirlt Lake. Idaho.

Ant Pardavimo.
PIGIAI.
Pasinaudokite iš progos.
2 lubų mūrinis namas. 4 šeimynoms
po 4 ruimus. Akmenų pamatas. Lotas
25x125. Gražioj vietoj, ant Union Avė.
arti 36 ui. Randa atneša 137.00 | mėnesj. Kaina tiktai.......................... $3.000

2 lubų mūrinis namas. 4 šeimynoms.
2 po 4 ruimus, 2 po 5 ruimus Augštas
akmenų basement’as. Užpakalyj tvar
tas. Randa 138.00. Gera pastogė džio
vinimui drapanų Ir sudėjimui visokių
daiktų. Ant 35 PI. Tur bub greitai par
ATYDAI DR. V. KUDIRKOS DRAU duotas. Kaina tiktai...................... $4-300
STAS NARIAMS.
Kadangi susibėgo visokį svarbus
Parsiduoda sankrova valgomų daik
draugystės reikalai, tai tuomi kviečiu 1 tų ir mėsos, viskas kaip reikia; pu
Dr. V. Kudirkos draugystės nariu* siau barginė vaizba terp lietuvių ir
mMMnkl\.~Įisirir.kiman 18 d. spalio lenkų. Savininkas apleidžia šalj. Ateik
(OcL), 2 vai. po pietų. Fellowshlp pats ar rašyk: 121 W. Huron St. terp
House svetainėje, 869 — 33rd Place. Noble ir Centre Avė., Chicago, BĮ.
Pribuvimas kiekvieno nario būtinai
reikalingas, i * & J . n 1 y, 1
'i
Parsiduoda pigia kaina krautuvė vi
J. Ilgaudas, pirm.
sokių daiktų ir agentūra siuntimo pi
nigų ir laivakorčių. Joje laikoma dra
APVAIKŠČIOJIMAS IR BALIUS.
bužiai vyrams ir valkams, d ru kuotos
Chicago. III. Sim. Daukanto drau popieros laiškams auksu Ir paprasta,
gystė iš eilės parengė XV metinj ap- drukuojamos mašinėlė* Odeli, škaplie
valkščiojimą ir balių atminčiai gimi- riai. rožančiai ir šeip visokį katalikiški
hno dienos SIMANO DAUKANTO, Lie daiktai. Priežasčia pardavimo yra ki
tuvos Istoriko, Freiheit Turner salėje tas besivertlma* — saliunas, o vienam
3417 S. Halsted st. Salė bus atidary du sunku yra aprėpti. Vieta gerai iš
ta 3-čią vai. po pietų, prakalbos pra, dirbta per 4 metu* ir visiem* žinoma
sidės 4 vai. Su draugysčių ženklais terp lietuvių.
bus leidžiami salėn iki 5 vai. dykai,
M G. Valaakas,
vėliaus porai 25c. Bus kalbos, dainos, 2422 Kenslngton Avė, Kenaington, 111.
dekiiamacijos ir muzika. ‘'Birutės”
choras dainuos puikias lietuviškas dai
Parsiduoda sankrova valgomų daik
nas. Visus kviečia kuoekaitlinglausial tų Ir mėsos; aplinkinė apgyventa lie
nusirink tl.
tuviais Ir lenkais, vaizba gerai išdirb
Komitetas.
ta. gera proga prasigyventi. Atsišaukti
reikia adresu:
BALIUS.
673 N. Ashland Avė.,
Chicago. UI.
Hardford, Conn. Dr-tė šv. Jono Evan
gelisto parengė balių subatoj, 24 d.
Parsiduoda barzdaskutykla, pigiai,
šio mėn. po nr. 25 Market St. Balius
prasidės 8 vai. vakare; {ėjimas vy geroj, lietuvių ir kitų tautų apgyven
rams 25c., moterims ir vaikams dy to! vietoj; priežastis pardavimo, Iš
kai. Muzika pirmos kliasos. Visus šir sikraustymas savininko j savo namu*.
Gera proga mokančiam darbą. Atsi
dingai kviečia atsilankyti
šaukti reikia pas Joną Latuką. 2130
Komitetas.
Peoria Road, Springfield, III.

OraugysčiŲjeikalai.

Pajieškojimai;
Pajieškau savo brolio Vinco Atmonaičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.,
Alvito gm., Lankeliškių parap., Obelupių kaimo, 10 metų kaip Amerikoje,
pirmiau gyveno Indianos valstijoje. Jis
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
adresu:
Juozas Atmonaitis,
46—22nd St., SS.,
Pittsburg, Pa.
N

Reikalavimai.
Reikalaujame 50 yvrų j pietų šalj,
vienvalinis darbas, rašyk adresu: The
Texas and Co., 45 La Šalie St, Chica
go. UI.

Reikalauja trijų gerų kriaučių vyriš
kiems ir moteriškiems drabužiams.
Užmokestis gera. Darbas stovus. At
sišaukti reikia pas J. Kasper, 3131
Wentworth Avė, netoli 31-mos gat,
Pajieškau savo švęgerių Izidoriaus
Chicago, III.
Jarašuno ir Adomo Bizaucko, Kauno
gub., Panevėžio pav., Joniškėlio parap.,
Reikalauja dviejų lietuviškų parda
Maldučenskos vol., Katkunų sod, apie
vėjų
— dviejų moterų ir vieno vyro
12 metų kaip abu išvažiavo j Ameriką.
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti mastinių prekių skyriuje. Stovus dar
bas, gera mokestis.
žinią adresu:
Grand Leader Co.,
Mateušas Smalckis,
3267 Salmon St,
Philadelpia, Pa. 1327—1333 W. 22nd St., Chicago, III.
Dry Good* Dept
švento Antano parapija pajieško
lietuviško klebono. Yra graži bažny
čia, para pi jonai gyvena sutikime ir tik
22 d. pereito mėnesio tapo rastas
vieno jiems trūksta— tai lietuviško
lavonas Ciprljono Kazlausklo, 25 me
klebono. Jei randasi koks, kuris ma
lonėtų šią vietą užimti, teiksis atsi- tų amžiau* ant bėgių geležinkelio Chi
cago Milwaukee and St Paul arti mie
iauktl adresu:
stelio Sparta, Wis. Be nubrozdinimo
Cha* Alukonis,
$16 33rd & H. St, ' So. Omaha. Neb. vieno veido jokių kitų sužeidimo
ženklų nebuvo. Jo kunaa likosi palai
Pajieškau apsivedimui merginos, ne dotas ant Pattersfieldo kapų Spartoje,
jaunesnės kaip 18 metų ir ne senesnės Wis. Jei atsiras kas iš jo giminių ar
pažystamų, tegul kreipiasi artesnėms
kaip 25. Meldžiu atsiliepti adresu:
žinioms ar | "Lietuvos” redakciją, ar
M. I.
Dox 234,
Kenoeha, W!s. pas detektyvą James P. Coen, 200 R*ndolph S t, Chicago, III.
Pajieškau savo brolių Jono Ir JuoSmilinglų, Kauno gub., Telšių pav.,
’lungės parap., Stenellunų sod. Jie pa
Taisau ir valau siuvamas mašina*
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią ir parduodu naujas. Pareikalavus, atei
adresu:
nu | namus ir darbą atlieku gerai. Ra
23.
Murray, Idaho. šykite laišką: Juozapas Lionas, 3427
B. J. Smilingis,
Auburn Avė., Chicago, UL

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS
PINIGAIS.
Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų
ir moteriškų drapanų bei mastinių
prekių; pirklybė varoma su lietu vai*
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cagos, turinčiame 35000 gyventojų,
lietuvišką bažnyčią, gerus fabrikus ir
tL Sankrova du metai kaip gyvuoja
ir daro gerą pelną. Parsiduoda su na
mu Ir lotu. Namas ir lotas kainoja
12.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu
$5.400. Kas nori gali pirkti tik patj
namą su lotu už $2400 Ir {rengti savo
sankrovą, kokia patinka. Namas yra
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsižinotl galima "Lletuvo*” redakcijoje.

80 akrų, Portage Co., Wis.
1^
mylios nuo miestelio Dewoy, 7 my
lios nuo Sevens Point. 60 akrų aria
mos žemės, 1(£ akrų1 pievos, 10 akrų
ganyklos su felškut Visos reikalin
gos trobos. Vi iš kalno, likusi dalis
ant išmokesčlų: Kalba .......... $3.500
p

•

40 akrų ariamo* žemės, Portage
Co., Wls.
4 mylibs nuo Stevens
Point. Troba ir daržinė. Skolos $1.300.
Reikia {nešti $1.200. Kaina $2.500

80 akrų Clark Co., Wls., Woodville
Township, 3 mylios nuo miestelio Colombia, 8 mylios nuo miestelio Neillsvilla.
20 akrų dirbamos, o likusi
kelmynė. Rųšls žemės smiltis su mo
lių, kalnuota. Ant tos farmos stovi
troba, staldas ir vlštinyka*. Ant išmokesčlo $1.200.
Kaina už grynu*
TIK TRUMPAM LAIKUI.
$800
25 arkušai popieros su konvertai* pinigu* .................
tik už 35c. Popiera labai pulki ir kiek
80 akrų Wau*h*ra Co., Wis., 2 Ir
vienas arkušas su kitokiu apskaity
mu. Taipogi męs turime Palangos Tre- H mylios nuo miestelio Wlld Rose.
jų-Devynerių, kurta* kuone vi*t žino, 60 akrų ariamos, 20 akrų ganykla.
jog tai geriausios iš visų Trajankų, Visos reikalingos trobos, mašinos, gy
*u prisluntimu tik 30c. pakuti*. Telp vuliai, ir kiti farmos padarai, žemė
pat turime daugybę visokių knygų, al gera, geri aplinkui keliai. Wlld Rose
torėlių. rožančių. Reikalaujame parda yra lenkų bažnyčia, { kurią priguli
vėjų mųsų prekėms ir duodame gerą net 1000 šeimynų. Kaina su visais
farmų padarais ir gyvuliais $4.000.!
uždarbj. Kataliogą pasiunčiama gavę
Kaina tiktai uš žemę ir trobas, be1
4c. krasos ženkleliais persiuntimo lė
gyvulių ir mašinų ...................... $3.000
šoms.
M. Zukaltls,
160 akrų Adams Co., Wis., 4 my
227 E. Main St.,
Nesf Britaln, Conn. lios nuo miestelio KUlbourn City. 2
mylios nuo Wiaconsin River. žemė
neišdirbta. Kaina $20 už akrą, arba
160 akrų kaštuos ...................... $3.200
PRANEŠIMAS

NORINTIEMS PIRKTI FARMAS.
Aš esu pirkęs farmą MlasOurl'ės Val
stijoje, jau porą metų atgal, ant ku
rios yra randaunlnkas, dabar važiuo
siu ten pats, ir todėl pranešu, jei kas
norės drauge su manim važiuoti pa
matyti vietą, meldžiu atsiliepti prieš
20-tą d. šio mėnesio. Iš kitų miestų
norinti atslžinoti apie .Missourl'ėe Val
stijos farmas, gali per laišką atsiliep
ti, o aš suteiksiu žinias.
Jos. Žlmončlus,
31 W. 14th PI.,
Chicago, III.

PIRKITE FARMAS.
Didšir.usiojo Lietuvių Kolionljoje
Mlchlgano valstijoje, kur yra 43 lie
tuviai pirkę farmas. Yra graži vieta,
terp upių Ir ežerų, arti turginių mie
stų. Turtu pardavimcn 8 gyvenamas
farmas su trobomis, visokio didumo ir
daugel] neišdirbtoa žemės, tinkamos
fermoms. Kainos neišdirbtai žemei ir
išdirbtoms farmom* eina nuo $6 00 iki
$18.00 akeriul lengvomis išmokeatlmls.
telp kad kiekvienas su mažai* pini
gais gali sau įgyti farmą. Norinti pirk
ti atvažiuokite apžiūrėti.
Antanas Kiedl*.
Peacock,
Lake County,
Micb.

DABAR GERIAUSIAS LAI
KAS PIRKTI FARMOS.
Dabar yra geriausias laikas
pirkti farmos, kuomet visoki ja
vai lauukose auga. Tiktai dabar
gali pažinti kur yra gera, o kur
prasta žemė, kolai javai nenukir
sti. Todėl, norinti žemę pirkti,
važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
tysite ką perkate, nepirksite katę
maiše.
“Žinyčios” žemė
Wisconsine
dabar oarsiduoda po $15.00.
Apart “Žinyčios” laukų męs
turime ant pardavimo šia* išdirb
tas farmas:

136 akrai Juneau Co., Wls„ arti len
kiškos bažnyčios. 7 Ir H mylios nuo
miestelio Mouston, Wts. 80 akrų
ariamos, likusi ganyklos. Gera fomė ir visoki javai yra sėjami ir gra
tiai auga. Geri keliai ir visur aplink t
gyvenamos farmos.
Visos reikalin
gos fanu si trobos ir mašinos, teipo
gi ir gyvuliai yra parduodama drau
ge su farma. Arti trobos bėgantis
upelis. Išlygos: $3.000 iš kalno, ly
kis ant išmokėjimo su 5 nuošimčiu.
Kaina tos farmos su gyvuliais ir vi
sals padarais ...........................
$5.500

100 akrų Juneau Co., Wls., arti
miestelio Mouston. Wis.
28 akrai
dirbamos, likusieji* i78 akrai po gi
ria. Trobos ir gyvuliai
Kaina su
gyvuliais ...........
$3.600
b* gyvulių
$3.000
40 akrų neišdirbtoa žemės Portage
Co., Wia. % mylios nuo Bteven*
Point Mažas namelis. Upelis bėga
per laukg. Dalis išvalyta, likusi ap i
augusi medžiais, bet lengva išvalyti
Kaina ............................................. $800

80 akrų 8h*wano Co, Wls. 5 my i
Uos nuo Cecll. $ mylios nuo Uader j
hlll. 9 mylios nuo Bhavano. 70 akrų
ariamos. 10 akrą ganyklos ir miško.
Visa aptverta. Vieos reikalingos tro
bos. Dali* iš kalno likusi ant H mo
kės t les
Kaina $40.00 skraa
80 akrų netoli Green Bay, Wl*.
35—40 ariamos žemės, likusi apaugu
*į mišku
Arti bažnyčios
Reikalin
gos trobos.
$1.000 iš kalno, likusi
dali* ant išmok**tie*. Kaina $2.700

Aullnys.
Skolos $2.000. Reikalauja
Dangus. Pagal K. Flammarlon. Te
pasiulljlmo, arba Išmainytų ant ki rašė P. Brandukas, (su • paveikslė
toniškų nuosavybių. Kaina .. $8.000 liais). Knyga parodo kokios yra pla
28 akrai, Ouelda Co., arti Freeport, netos, kaip jos eina ir kokią {tėkmę
N. Y.
Išdirbta, gera, lygi žemė. turi viena J kitą. Pusi. 193. Kaina 50c
75c
Trobos, mašinos, padarai, gyvuliai. Apdaryta ...............
Prūdas. Kaina ......................... $1200
žvaigždė, Istoriška apysaka
Taigi kaip matote męs turime iš Dievo
Kristau* laikų pagal Wallace’o
gana išgyventų farmų ir ne iš veikalą “Ben Hur", iš lenkų kalbos
gyventų ant pardavimo, ir tiktai vertė Karolis Vairas. PusL 210.
Kaina ............................................. 40c.

dabar yra laikas jas pamatyti kol
javai nenukirsti, kad pažinti že
mės gerumą. Todėl reikalaujanti
atsišaukite pas mu* adresu:
A. Olszewski,
3252 S. Halsted st., Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos
'‘Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* !> kito* paanko*, Guy d*
Maupassant’o, vertė J. Laukia. Ši
toj knygelėje telpa šio* pasakos:
Alium*, Netikri brangieji* ekmenyu.
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas
padūkėlio,
Mėnesienoje,
Vaiduiys.
Užšalusioj
padangėj.
Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėvas Ir aunus ir Rože,
viso 12 labai gerų pasakų. Guy d*
Maupassaut yra viena* iš geriausių
raštininkų pasakų rašyme iš šmonių
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.
Airija. Lapai iš istorijos Airijos
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na ..................................................... 15c-

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos
Valstybės. Išguldė P. B. Puslapių 35.
Kaina .........................
10c

Komunistų Manitostaa. Prakalbo*
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso
ir Engelso teorija link Soc. partijos,
Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52,
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau Kaina ...............................................
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi.
7. Kaina............................................. 5c.
Kantiško*, apie peklos kančias. Su
•
rašė Liepų kas. Telpa 20 gieamlų. pa
Diedai ir Gražina. Parašė Adomas rašyta juokingai, telp kaip "Davatkų
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo gadžlnkos”. Pusi. 40. Kaina ..
nas. Dalis II. Diedai yra viena* iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų.
Kraujo sėja. Apytaka iš laikų ka
11 dalis, kurią surašė lietuviškai Jr., rės Maskolijos su Japonija. Parašė
Jonas, ta tik dalis mums tetinka. Waclaw žmud;’.l. Lietuviškai išvertė
Yra tai romantiškas aprašymas lieka V. Stabaras. Dviejuose tomouse.
Apysakoje r-rašyti mūšiai ant že- .
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražins
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, mės ir ant ...-ių. aprašyti telp aiškiai,
kad. rodos savo akimi* viską matai
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
beskaitydamas. "Kraujo Sėja” yra
na ......................................................... 25c. viena iš nedaugelių knygų, kurios yra
ir naudingos ir smagios perskaittyti,
Edgaras arba nuo ateizmo prie dėl to ją teikiamo kiekvienam per
pilnos teisybė*. Pagal L. Hammers- skaityti.
telną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina $14X).
Visas raštas perstatytas formoje Antras tomas pusi. 246. Kaina $1.00
ginčų arba disputų terp protestoniškoa ir katalikiškos šalies, kaipo
Labdarybė plrmiaus ir dabar. Para
jos viena kitai yra priešingo* Ir tt. šė P. Lafargua, Vertė M. N-a*. Telpa
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c. čia: 1 Senovės p onų labdarybė,
H Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota Iii Burzuazų labdarybė. PuM. 36,
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- Kaina ............................................... 10c.
ranaucko atminimui. Knygą sutaisė
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai
Labai Gražio* Dainos. Surinko K.
na ....................................................... $1.35
Stiklelis, čia patilpę 32 dainos nuo
žmonių užrašyto* Liepalotų kaime,
Gerai atlikta Išpažintis.
Iš italų
kalbus vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub.
Kaina ............................................. 15c. Pusi. 3$. Kaina.............................. 15c

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems,
kurie nuri trumpu laiku pramokti
angliškai bub i kalbėti kasdieniniuose
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, Ir kiekvienas
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas
nemoka anglišką kalbą, tai dabar
Geležinkelis. Pagal svetimus raši
bu* tam aukso obuolys. Puslapių 90. nius, parašė K. Stiklelis.
Aprašo
Kaina ............................................. 25c.
apie geležinkelio ypatybes, kaip juoAnatomo* knygelė. Telpa čia: Po ml žmonės naudojasi, kaip seniai at
piet ijo* prakeikimas; Pravoslavljo* sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
Puslapių
prakeikimas, Popiežijoa prisakymai dotis išrastu geležinkeliu.
Apie Kelpą ir jo* gyventojus, eilėmis 21. Kaina........................................... 10c
rašyta, ir Atsišaukimas J smogų —
Eilės Pusi. 20. Kaina ................. 10c.
Gulivero Kelionės J nežinomas šalis.
Išguldė { lietuvišką kalbą P. žemutis.
Antras Krikštas, šių laikų apysa
Knyga aprašo apie Liliputu* — mi
ka. Parašė Br. Vargšas.
Puslapių liukui žmones ir jų ypatybe*, žin
83. Kaina ...................................... 25c geidus ir juokingas aprašymas. Pusi.
98. Kaina ..................................... 60c
Apsakymėlis!. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
Gvyenimo Gabalėliai.
Parašė K.
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5) Paskutinė Judo* nak Stikleli*. Telpa čia 13 sekančių ap
tis Ir C t Pats kalta*. Yra gražio* ir rašymų: 1, Prakalbo* vietoje, 2. Sau
pamokinančios iš gyvenimo apysa lutė teka, 3, Pavasario stebuklai. 4,
kos verta kiekvienam perskaityti. Vasaros rytas, 5, Piemenėlių 6, Sene
Pusi 85. Kaina.............................. 15c. li*. 7, Jomarkas, 8, Antanukas. 9.
Vienturti*. 10. Skaitymas, 11, Dieno*.
Ar bu* geriau*, kad sočijai tetai 12 Iš dienų bėgio, 13, Lauka*. Pusi.
gau* viršų? Parašė D. Dumbri. Ant
50. Kaina........................................... 25c
rasis išleidimas, pertaisytas Ir žymiai
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
Gyvybė (kantatas) ir kitos tnim
tyk šitą knygelę. . Pusi 83............. 10c.
po* poėmoa. parašė J. Viskoška. Tel
Api* Rūkymą. K»'lt žodžiai noriu- pa čia eilės: Gyvybė. Ištvirkėlis. Vy
tiem* suprasti teisybę. Parašė P. B. lius. 3 sonetai, Proverbai ir Jautimai.
Pusi. 41, Kaina ............................. 15c.
Pust 23. Kaina ............................. 10c
Gudri Našlė, komedija dviejose veik
Amalunga arba Tyro Duktė. A py mėse. Paimta iš tikro atsitikimo Lie
saka iš gyvenimo Indijon?, Amerikoje- tuvoje. Parašė Aleksandra Fromis.
Pusl. 73. Kaina............................. 25c Pusi. 40. kaina.................................... 15c.

100 akrų. % mylios nuo Krakow.
Ar geras katalikas gali būti socijsWl*. 70 akrų dirbamo* žemės. Rei listu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos
kalingo* trobos. Kaina .......... $5.500 kunigai ušslpuldlnėja ant aoc. bažny
čiose per pamokslui, laikraščiu* ir tt
80 akrą. 5 mylios nuo Krakovr, Wl*. Pusi 16. Kaina................................ 6c.
50 dirbamos žemės Upelis bėga per
Aritmetikos uidavlnynaa.
Vadovė
lauką. Viso* reikalingos trobos, ma lis aritmetikos pradžiai; antroji da
šinos, gyvuliai Ir tt. Kaina.. $4.500 lia
šita knygutė — antroji Ir paskuti
82 akrai, miestelyj Flltvllle, Wis. nė dalia uždavlnyno. paskirto arit10 mylių nuo Green Bay. Wia. 65 metiki* kursui; čionai, kaip papra
akrai ariamo* žemės, 12 akrų mieste stai yra daroma, surinkta uždavinių
Para
lyj. padalintų { lotu*. Trobos, maši su skaičiais visokio didumo.
Valstijoj* Michlgan.
Pusi. 68.
Kai
40 akrų I^ske Co. Michlgan. riša nos, gyvuliai Ir tL Upelis bėga per šyto Pr. Mašioto.
Kaina .......................... $5.500 na ..................................................... 20c.
išdirbta, au trobomis, šuliniu ir soda. lauką.
Kaina ............................................. $700
106 akrai terp Pulaski ir Krakovr,
Astronomija,
parašė
pagal
K
120 akrų Išdirbta farma, 30 akrų iVk mylios nuo Krakovr, 4 H mylios Hamarijoną ir Lockyorą, A. Aga
70 akrų dirbamos. ras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga,
pelkė*) 7\4 mylios nuo Banton Har- nuo Pulaaki.
Juodžemis.
Gero*
trobos, mašinos, žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per
bor, Mlch., 3% mylios nuo Coloma.
Visos reikalingos trobos, sodas, pa gyvuliai ir tt Kaina .............. $8.000 visatą. Saulė, Plauėtoe, Komėtoa.
krintančios žvaigždės, šėmės padėji
darai, gyvuliai, vėjini* malūnas, ve
64 akrai, netoli Green Bay, Wia.
mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės
žimai Ir tt. Telefonas ant farmos.
20 akrų dirbamos žemės, likusi po
Kaina ......................................... $10.000
{statymai.
Su daugeliu paveikslė
mišku.
Geros trobos.
Gyvuliai ir
Tai yra kaina šių dviejų farmų.
lių. Pusi. 63. Kaina .............. 40c.
padarai.
Kaina su padarais ir gu
Kas jas pirks š| mėnesj, gaus ja*
vu 11 ai* ......................................... $3.000
Attolea Prlncep*. Vertimai Pr. Siū
pigiai.
Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500 lelio, telpa čia šios apysakos:
1)
160 akrų išdirbta farma,, 120 akrų
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3)
120
fkrų.
^'Ihylios
nuo
Flltvllle,
ariamos, likusi po ganykla ir mišku,
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
17 mylių nuo Muskegon. 2 mylios Wia., 12 mylių nuo Green Bay, Wi*. veikslėliai iš baudžiavos. 5) Šuns li
nuo stoties Holton, 50 akrų užsėta 35 akrai Išvalytos, likusi po mišku. kimas. ir 6) Skrandos istorija. Pusi.
69, Kaina ....................................... 20c.
rugiais. Sodas, visokį vaisiai, trobos, Kaina $25.00 akras
gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma
80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wis.
Auka, apysaka parašyta M. Lastau
žo, bet gražaus ažerėlio, daug žuvių.
6 akrai Išvalytos, gera žemė. Su tro skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
Išlygos:
dalia iš kalno, likusio*
boms. Pusė iš kalno, lykis ant iš ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72.
dvi ant išmokesčlų per 3 metu*.
mokės ties. Kaina $18.00 akras.
Kaina ............................................. 20c.
Kaina ......................................... $8.000
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės
40 akrų, terp Sobioakt ir Pulaski.
80 akrų Išdirbto* žemės, arti
gyvenimas.
Morališkas pasakojimas
6
akrai
išvalyto^.
t
.^Sienojų
grjčia.
Lawton, Mlch. Gera žemė.
Maža*
žmonėms. Pusi. 86. Kaina .......... 20c.
$750
sodas. 30 akrų vynuogių, likusi šį Kaina ...................
met kornala apsėta. Mažas obuolių
5vu tuu
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir
80 akrų, 2 mylios nuo Tremble, Žemaičių. Parašė Slmanas Daukantas
sodas
Parduos po 40 akrų. Kaina
2U mylios nuo Flltvllle. Wls.
10 Vilniaus Universiteto Philozophijo*
po $60.00 už akrą.
mylių nuo Green Bay, Wis. .35 iš Magistras. Antras spaudimas. Kas no
160 akrų neišdirbtoa žemės, 5 my dirbto*, likusi po mišku.
Daržinė ri susipažinti su protėvių budu, kultū
lios nuo Whlte Claud, Mlch., Newago ir tvartas.
Upelin bėga per lauką. ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
Co. Gera, lygi žemė. Kaina $15.00 Pusė iš kalno, llkuai dalis ant išmoakras, mokant iš kalno $12.00 už kesties. Kaina .......................... $3.000 no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo ir tt. tam verta perskai
akrą.
tl.e.ii
tyti šita knyga, o apie tai viską dasiIndiana.
Valstijoj* Wl*con*ln.
žinos. Didelio formato knyga, pusi.
80 akrų Starke Co., Ind., 5 mylios
40 akrų Juneau Co., Wlsconaln,
217. Kaina............................................65c.
30 akrų išdirbto* žemės, 10 gi akrų nuo Hamlet, 5 mylios nuo Walkerdykos tinkamos ganyklai, gera nauja town, 10 mylių nuo Knox. 60 akrų
Cholera Ir Kova au ja. Vertė D ras
stuba, mažaa tvartelis ir šulinys. smilties su šlyną, 10 akrų miško, 5 A. V. Pusi. 16. Kaina........................ 5c.
Kaina ............................................. $600 akrai kalvos, 5 akrai sodo. Visa ap
tverta.
Trcboe.
Kaina $45 akras.
Censtachsvoa Apgynima*. Apysaka
80 akrų Išdirbtos šėmės, Portage II kalno.
Iš laikų švedų karės Iš Henriko
Co., Wia, 2 mylios nuo Stevens
Sinklevičlaus
apysakos
"Tvanas”
Point. 50 akrų ariamos, 15 plevoa,
115—117 akrų. Išdirbta farma, Jas- perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
15 ganyklos su mišku. Visos reika per Co., Ind., prie pat Kniman> Ind. lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.
lingo* trobos, mašinos ir tt Skolos 65 mylios nuo Chicagos, III. Kaina
yra $2.500.
Reikia {nešti $1.500. $60 akras.
Ciecorlus Domloljonas, ir kasėjai
Kaina $50 akras ...................... $4.000
Katakumbose. Istoriškas apsakymas
320 akrų Jasper Co., Ind. H “y iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
40 akrų išdirbtos žemės, Portage
Uos
nuo miestelio Knlman, visa iš gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pus
Co., Wi*.
4 mylios nuo Stevens
dirbta.
Puikios trobos, visos reika lapių 217 Kaina 50c. Apdaryta 65c
Point Visos reikalingos trobos. Ge
lingos
mašinos,
didelis sodas. Kai
ra žemė. Skolos $1.300, Reikia {neš
$20.000
Daktaro kabinot*, Komedija viena
ti $1.200. Kaina ...................... $2.500 na .................................
me akte. Pagal lenkišką sutaisė K.
M-e. Pusi. 39, Kaina...................... 15c.
Minnesota.
90 akrų neišdirbtoa žemės, Portage
160 akrų, Grant Cų., Mlnn., 4 my
Co., Wls. Gera žemė. Pusė iš kal
Dėl Tėvynė*. Parašė Šatrijos Ragalios nuo Herman, Minn. Juoda orai
I na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
no, likusi dalis ant išmokesčlų. Kairinė šlyną.
Gerai išdirbtume*
•^onlų gyvenimo. Puslapių 35. Kai•• ................................................. U000
1
• \
r* reikalingo* trobos, stovi a
.................................... 20c.

Katorgonl Atsitikimas 11 Mūras*
Jovo laikų, Vilniuje. ‘ Parašė P. B.
Pusi. 18. Kaina........ ........................1O°

Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Erkman šamaną, sutaisė 8. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų
kariavimų. Pusi. 44. Kaina.... 15c.
Laisva Valandėlė. Broliam* dova
nėlė (Eilė*). Parašyta K. Stiklelio.
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūną*.
_ žemė. — Saulelė. — žmogų*. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus augšto Šešupė* kranto. Pusi. 32. Kar
na .........
10c-

Lietuva ir jo* reikalai. Tautiška*
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų
gerai, kaipo vaikams vieno*, bendro*
mųsų motino* • Tėv. nėa? Pusi. 20.
Kaina ............................................. 10cLletuvaitė. Dramatiška* veikalėli*
iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
kiuose veiksmuose.
(Turinis pagal
Lermontovo
poemą
“Lsctuva’.tė )•
parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai
na ..............................................
20c.

Lietuviai I ar gerai* keliais žangiam* priekyn?
Nuoširdus atslliepširas { hetuvlssąją visuomenę D ro
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų,
raikytų Waterbury, Conn, 25 gruo
džio 1906.
Union City, Conn, 36
gruodžio 1906. EdvrardavUle. Pa, 31
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Išsivystymas vaisiau* gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. Liuli*. Su daugeliu pa
LIctuvM Virėja. Aiškus pamokini
veikalėlių iš embrioliogijos. Pusi.
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir
12 Kaina ......................................... 10c. taisyti visokius puikine valgius su
Istorijoe-Pasakoa, Aprašyme telpa mėsa sviestu ar pienu arba au pas
Iš Lietu vo* Istorijos: 1) Lietu v A ninku; kaip daryti skanius ir nebran
didvyris, 2) žemaičlal-drąsuollai, 3) gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo
Pilėnų apgyvenlmaa, 4) Lietuvių krik | Al Jonė V. Pusi. 266, Kaina ...... 80c.
štaa, 5) Vytautas mųsų didvyris,
Ltetuvo* virėja. Parašė V. A. L. 6) Mušis tie* tai išgirtu, 7) Lenkų
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku Zavadzkienė. Seniai geidavo muaų
nigaikštytė, 8) Bi rūta, gražioji vai šeimininkė* tokio* knygo*. dabar ga
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap lt pasinaudoti, telpa čia šimtai {vai- ’
valgių.
gynėja*. Puslapių 54. x Kaina. .15c. rlų nurodymų pataisymui
Pusi. 555. Kaina ...................... $1.25
Jsnrta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivi*. Tikra* atsitikima* iš karės
Lietuvos Istorija Su kunigaikščių
Lietuvos
japonų su chtnais. Iš vokiečių kal paveikslais ir žemlaplų.
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina .'.5c. Rašliavų* „pavalgai. Parašė Mairo
nis (S. M lis). Trečių kartą atspau
Pusi. 259.
Kai
Japonų Pasako*., 1‘agal rusišką sta ir pertaisyta
7&c*
vertimą sutaisė 8. Valtlekuplunaa. na .............
telpa čia 7 trumpos pasako*. Pusi.
Lietuvių tauta senovėj* ir šiądien.
21, Kaina ......................................... 5c.
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
Jonukas Muzikanto*. Parašyta Hen mas. .šitas 2-ras tomas apglėbia
riko Sinklevič’io, vertė Adl. V. ir Lietuvių tauto* Veikalus nuo XIIl-jo
Juro* Švyturio sargas, vertė J. Mar- iki pabaigai XVI šimtmečio. PusL
gevičius. Pusi. 39. Kaina..........10c. 563. Kaina ................................. •1-50
Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga?
Parašė Kemėža. 61 knygelė aprašo
Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
kiek nuostolio iš karės žmonėms ir šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių
kas | ją žmoniją stumia. Puslapių šio* gadynė* dainelių. Puslapių 16.
47. Kaina ..................................... 15c.
Kaina -.................................................

Koks privalo būti vaikų auginimas
Litvomanai. Drama keturiuose veik
ir auklėjimas?
Račkius raštų, pa
Parašė Dvi Moterį.
At
rašytų Dr. 61iupo. Kožnam žingeidi smuose.
Pusi. 58.
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė spausdinto iš “Varpo”.
varos auginantiems vaikus, susipa Kaina .............................
20®*
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na ..................................................... 25cLigonių Dreugsa. Homeopatlškasis,
nagai Dr. meti. G. Pulmano. Vertė iš
Kaip žmonės su ponai* kovojo? la viško S. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.
Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
Lltwini w Lltwl*. Otton Zawfsta,
A. J tls. Pusi. 34. Kaina.......... 10c. Laida trečia žymiai padidinta. Pusi.
53. Kaina............................................25c.
Katechetiškl pamokinimai iš de
šimties Dievo Ir penkių bažnyčios
Liūdna Pasaka. Parašė J. B-na*.
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis
Tu manęs nelaimėje ueapleidi, nu- •
Knyga II Tusi. 191, Kaina .... $1.00 liudusj palinksksmlni, nuvargusiam
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir šlrdj gerą, aš Tau nors
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!....
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu. —
Ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raštininkas, kurs iš bado be
laiko atsiskyrė iš šios pasaulės
10cKlebono Karčiam*. Atsitikimas iš Pusi. 31. Kaina .................
nesenos Šiaulių praeities.
Parašė
Moteris Ir jos vieta žmonjjoj*. Pa
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
Kišeninis Ruslškal-Lletuvlškas žody bai akyva perskaityti moterims ir
ną*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai vyrams.
Anot autoriaus: "Teisybė
na ............................
40c. yra tokia prasta, kad męs tankiai ne
matome jos tik dėl jos prastumo”.
Kaip kunigas virto accljaldemokraKalbėtojai daug atras sau medžiagos
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
člos yra: Revoliucija Ir Kunigai, para joje. Pusi. 47. Kaina .............. 15c.

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal
Kukliną, parašė A. Agaras.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kial gyvena ir kaip su jais valkai
maloni džiaugtis. Pusi. 33 .... 10c

šė šermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Kur lietuvių eenovėje gyventa?
Patrljotiškas vlstariškai-arkeologiškas
ištyrininėjima*. Parašė N. N. prof.
nėsančio Universiteto. Knygutė para
Syta satyriškoj formoj apie patrio
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kai
na ..................................................... 10c

Koks mum3 reikalingas "Vaiskas"
Verič M. Pusi. 15, Kaina.............. 5c.

Mokykla ir Jo* uždavinlnys. Pa
rašė Alfa.
Aprašo apie mokykla*
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių. potam kokia mokykla mum*
reikalinga, ko męs turime Ueaą nuo
mok y k los tikėtis, ir koks, apskrito! ,
irnnnt. mokyklos uždavinys. Puslapių ,
i
Kaina .
..................
Malunaa.
Apyaaka; ii
bos vertė Prana* 8 Ii*. Puslapių -8Kaina ...................................
10c*

Revoliucijos Žmonės, parašė A
Nlemojevraki, vertė K. Puida. Tei
pa Ola devynios gražios apysakaitės
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
si tikim y Varšuvoje laikuose rusų ka
rėa su japonais ir įvykusios po jai
pairtu
vės rusų viešpatystėje. Kny
Menininkas arba M ag įkas.
Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras, Tel gelė |domi kiekvienam. Puslapių 76.
Kaina ............................................. 20c.
pa visokį magiški pavelkšlėlial Ir
kaip padaryti visokias št’ikaa. Pus
Ratelių spėjimai. Tra linksmiausia
lapių 32. Kaina .......................... 15c. žaislas (zabora) šelmyriškuose susi
rinkimuose.
Parašė D. Spėjlkaa
Marija musų Viltis arba švenč.
Puslapių 16. Kaina .................. 10c.
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de’
U gori raštų surankiojo J. Baltrušaitis.
Raistas —* The Jungle.
Parašė
Pusi. 63, Kaina .............................. 15c. Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver

Męs ir Lietuvos eocljaldomokretai. L Musų artimiausias tikslas ir
kelias. II, Lietuvos socijaldemokratal ir kultūra. III, Lietuvos socljaldemokratal ir tauta. Parašė Juras.
Pusi. 16. Kaina .......................
5c.

Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
Parašė Smalstys-Smolskis.
Kamajų
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
Pusi, 20. Kaina .......................... 10c.

? t

Namelis Pustelninko. Pertaisytas iš
leidimas II. Graži morališka apysaka.
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.
Nuolatinė
kariumnė Ir milicija.
Pusi. 17, Kaina .................................. 6c.
Nieko be PHežastles. Komedija
name akte.
I.ietuvlškon kalbon
tė Mag. Paralktetis.
Puslapių
Kaina .................................................

vie
ver
34.
15c

Naujas Lietuvių Lementorius, arba
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė S. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių. gražių apskaitymų, rašy-'
toms ir spaudlntoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu auYmo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c
Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslainėms Amerikoje, dalis
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru. Kaina . ................................. 65c

Oras, Vanduo, šviesa Ir giluma.
Lekcijos Prof. Blochinan’o. Sutaisė
gemas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško
proceso, aiškesniam parodymui yra
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi, j
138. Kaina..................................... 40c.

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
tos ir šeštos dešimties XIX-tojo šlmt
mečio. Naudinga kožnam perskaityti.
Pusi. 187, kaina..................................50c.

Vikrus Vaikinas., Apysaka iš nor
regų gyvenimo, sekant Bjersoną
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
žlals privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

s.

a
Chicago, III.
Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių Jonas Janutas,
„t 51 W. 15th PI.
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Raga Charles Laban,
10602 tflchigan Avė.
nos. Pusi. 143, Kaina .................. 35c. Juozas Volmerls,
168 W. 18th Bt.

Volunge ir vieversius. Eilėn M a rCambridgsport, Mase
galio, yra daug įvairių ell! •„ TėvyC. Kavolius,
Ifc.Harrlson Street.
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir
Pusi.
170,
Kal
jokas.
Apysaka paimta iš lietuvių dekllsmacljoms.
St. Loula, IU.
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais iui ..................................................... 60c.
Juoz. Rainis, 452 Colllns vilią
iš Chicagoa skerdyklų; naudinga Ir
(domi knyga perskaityU kiekvienam.
Užkapotas Žvirbly*. Apysaka V. J.
Puslapių 355. Kaina .............. $1.00 Nemlrovič —- Dančenko.
Pusi. 24,
New Brltaln, Conn.
Kaina ..................................... ..
10c.
Čeponis,' 21 Pleaaant Street
Rankų šašeliai Ir Parinktieji kalc
iai. Surinko A. Agaras. Praleidimui
žibutė : rba ptrmiejte pavasario žleNowark< N. J.
vakarais lluoso laiko; šitoje knyge dai, eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių V. Ambrazevičla,
178 Ferry Street
lėje telpa paveikslėliai, kokius su eilių parašytų vieno iš gabiausių
eilių
rašėjo
Jovaro;
laikraščiuose
kri

rankų šašeliu galima parodyti ir tnm
Pittaburg, Pa.
tika šią knygelę augščiauj iškėlė,
tinkami apskaitymai.
Puslapių 32.
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
Kaina ............................................. 10 c.
Kaina .............
5c.
80. Boston, Maaa.
Rugštasal Pienas, Įrankis liaudies
žmonių Savivalda Naujoje Zelan N. Gendrolius,
224 Athens Street.
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A.
dijoje. N. Cumakov’o. Įš rusų kalbos
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 1Cc.
Scranton, Pa.
vartojamas rugštasai pienas kaipo vai
Juoz. Petrikys,
stas nuo Įvairių ligų. Pusi. 22, Kai
1514 Ross
žmonių užtarytojai Broliai Grakna ..................................
5c.
chai. Vertė iš rusų kalbos fiermukšShensndoah, Pa.
Scenlškiejle
vaizdeliai.
Parašė nė. Pusi. 32. Kaina........................ 10c And. Mačls,
138 So. Main Street
Vaišgantas.
Telpa šitoj knygelėj
T. Kryžanauskas, 12% Cherry Street
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
žodynas lietuviškai • angliškos kal
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382.
Springfield, III.
dija, 2) Negryna sanžtnė, Monolo iki šiol turėjome tik su apdarais po
Jur.
Tachilauckas,
710 Enoc
gas, 3) Paskutini Kartų, Monologas, $2.00, dabar kas nori pigiaus nusi
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena pirkti, tai popleros viriais, kaina $1.00
iŠ 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
Turners Faile, Maga.
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
žodynaa Lenkiškai-Lietuviškai-Ru K. P. šimkonls.
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c. siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus
Laikraščio redaktoriaus
Waterbury, Conn.
šiaurės Karžygiai, keturių veiks-tų ‘šviesa". Pusi. 55J Kaina .... $2.80
žemantauskas, 39 W. Porter st.
tragedija H. Ibseno. Iš rusų, lenkų
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. <
Worcester,
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė-1 že stosunk6w litewsko-polskich, Glo*
12 Mariem Street.
Je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Klr- sy Lltwindw, Audiatur et altera para. Ant. Bernotas,
rto laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c. Išleista rupėsčia J. K. rybotame skaitliuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
We*Hllte, III.
das. Pusi. 231. Kaina.................... $1.50 Juozas J. Šilkas.
Sparnai, Drama Ill-juose aktuose.
Para"
š6 y. 2*
Šiaulėniškis;
____
”
; yra geras' Užsiprašydami virš minėtų knyge
su naujomis idėjomis perstatymas.
lių, adresuokite:
Pusi. 44 Kaina
30c.

Pasakos, Prityrimai ir Veselljos su
dainomis.
Suderinimais
parašyta
kua. K. Aleki os. Yra tai nekurtos
pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės,
veselljos, najiviškai išpasakotos, vis
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi 142.
komedija. Parašė P. Bayard su kaiKaina ............................................ 35c.
kuriomis permainomis iš lenkų kaiKai ‘
Piotro Caruso, Vieno veiksmo Dra-1 bos vertė K. žegota. Pusi. 62
15c.
na
...................................
7
..............
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida

A. OLSZEVVSKI,
3252 S. Halsted St., Gircago, UI.

Veikimo vieta’ — Neapolis, šių laikų
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas.
Parašė Terezija . iv'TITVfT^ lTKl\I\k’
Pilėnų kunigaikšti;. Tragedija V Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal- LiIMl $
V Ik 1.11.1 A. An.
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev- trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
Laikraštis skiriamas darbo Ž1110skio apysaka Kunigas”. Parašė M. 1
nėms, eina kartą per savaitę iš
Šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c.
6ventas Petras Ryme, Apysaka Ift Vilniaus Lietuvoje.
krikščionių persekiojimo Nerono lai-,
’ "
,,
,
Ponaiti*. Apysaka iš anglų vaikų j[UOse
_______
Perdirbo _
iš Henriko SinkeLietuvos L ktmnke
rašoma
gyvenimo. Parašė Uida. Graži apy- vielaus apy8akos “Quo Vadis” H. 81.. apie įžymiausius Lietuvos
reikasakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. yertfe Adolfas} vėgėlė. Pusi. 230 Kai
Jus,
apie
žemės
valdymą*
apie
valk
.... 10c.
tusi. 27. Kaina .

čius, mokyklas ir žmonių laisvę
PapuHariškas RanZvedls Fizikos,
Mnšė P. Neris.
Knygelė susideda
M 5 įkyrių:
I, skyrius: Svarybė,
PaJIega. Svarumas, svarstyklės ir tt
3 ekyrlus: šiluma, Gazų išslskėtitnas, Tirštumo atsimainymas, Termo/metrai, šilumos jausmas, šaltis Ir
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei? tumas. Balso atsimušimas, Balso ypaJ2 tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos
atsimušimas ir tt.
V
skyrius:
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas.
Prigimtinė Elektra, Budas elektros
išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt
Yra labai naudinga
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
visokiems amatinlninkams. Pusi. 100.
Kaina ....................................... 40c.

Brooklyn, N. ~Y
Leanlauskas,
347 Rodney Street
Rlnkevlčla,
u73 Gtand Street
'ai
ai
Baltimorę, M<1
Gawll*,
1834 N. CMtle Street
6>l
i
Clevelanfl, Ohlp.
Pov. dūkis, 6624 Forman Avė. 8. E

Svajus, arba vaizdas siekimo aug apie vyriausybės darbus ir politiTragedija
štybės. T
““ Poėma, V aktuose. '1 ką ir kitus naudingus skaitymus.
:
Parašė J. Vlskoška.
$175
Yra tai fentaziškas plėšy nelis, pa- Lietuvoje metams
dramatyškame
pavidale. Amerikoje metams
rašytas
.$2.50
aoe
.
40c. l__. .
Pusi. 135, Kaina

Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas*
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi.
71 Kaina ......................................... 20c.
Gausio Devinta. Parašė Maksim O>rky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta
apie Petrapllės darbininkų sukilimą,
arba “Raudonąjį Nedėldienj“. Pusi. 40,
kaina .......... ........... .-s....................... 15c.

girdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai
Pasaka apie Adomą ir Jlevą. Prie
das prie sulyginamosios mytoliogljos. Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš
Pagal vokišką, lietuviškai parašė P. ta per 10 paveikslų. Pust. 48. Kai
Miškinis. Pusi. 31. Kaluna .... 10c na ......................................................... 200

Užsimokantiems už metus, gaus
dovanai “Vilniaus Kalendorių”
1909 m. vertą 50c.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,
Chicago, III.
3UI Union Avė.,

Tu moki po $10.00 rando* ant mė
nesio už savo fialą. Tai per metą
tu Išmoki $120 00,
^>r 10 metų
$120000, ir Ue tavo ux radas išmo
kėti pinigai jau afštath* tau atgal
nesugryt.
linai

1st St terp Emerald Ir Union avee
Halsted Bt, terp 81 Ir 82 u L •
lubų, 6 flatal mūrinis na2 lubų, 2 flatal Ir štoraa, mūrinis
........................ $10000.00
namas ......... ...................... $68004)0

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
A. Olszew*kie
Galima gauti kiekvieną savaitę 3252 S. Halsted St.,
Chicago, III.
'Lietuvą'* už 5c. pas šiuos agentus:

Pinigu Preke

Iki 500 rublių, rubli* po............. ..52)|j
lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
Nuo 600 iki 1000 rublių, rublis po. .51
Burlington
avė.,
terp
164
Ir
155
ul.
namas
14000.00 2 ‘lubų,
Virt 1000 rublių, rubli* po.......... $1%'
*
2 flatų
murini* na
Prie kiekvieno ziuntlnlo reikt* prt.
mas ......................................... $33004)0
31et Place terp Auburn avė.
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Sth avs., terp 42 ir 43 ul.
Ir Morgan 8t,
Jeigu norit*, kad pinigai greitai i»
lubų, 2 flatų mūrinis nalubų medinis namas .....,$4500.00
gerai suvaikščiotų Ir niekur
mas
..................................... $2200.00
tai siųskite per “Lietu v o*” redakciją
Grant Works ant 14 ul.
lubų, 4 flatų mūrinis naadresuodami telp:
2 lubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2
........................... $4500.00
A. OLSZEVVSKI,
Itoral, medinis namas, parsi
duoda su štoro flxturės... .$8500.00 325a S Halseted St., Chicago, I1L
3t»t Place, terp Morgan
Ir Musprat ul.
Grant Works 49 avė.
lubų, 4 flatų mūrinis na2 lubų, 8 flatal ir
štoras, me
man ..................... .
.$3000.00
dinis namas ...................... .$5200.00
6»lžhlisit Laikredstit.
2
luboms,
2
gyvenimais,
po
5
rui

asth Place, terp Auburn avė.
Stiebeliu užlukatnas ir
nustatomas, vyriiko ar
mus medinis namas.
........ $2.000.
Ir Gage SL
moteriėko didumo 2o
2 lubų, 4 flatų ir užpakalyje 1
sau ssiMstak rUt uotais
dvigubais medtioklllubų 1 flato abu mūriniai nantais Inkilais, puikiai
Ant VV'estern avė. bulvaro terp 43mai .... ..................
graviruotais. Laika
$5.300 Olos ir 45 ul. pulkus lotai ant rezi

l>17akmenų

Lotai!

prlasaial laika, ypatingai

dencijų. Kainos nuo $250.00 ir augŠOiau. pirk šiuos lotus dabar, nes
rU«»to 11 tikrinamas 26
2 lubų medinis namas, 4 gyve
kainos jų netrukus pasidvejou.
Mpi puiųiitne *tnimai, 16 ruimų
$2.200
Teipgi turime daugybę visokių ki
tf i«tkn>d»lį kokiu ne
būk
*drMu
C.O.D.
*5.75
Ir
per»iunt>mo iėėo.
toniškų namų ir lotų ant pardavimo •o ti«»a pilno i*tyrimo. Jei nebus
tok*, kaip p*.
visose pusės miesto Chlcagt^.
Avė., terp 38 Ir 39 ul.
_
»akyta. rymokfk nė vieno cento. AukL g.i tau
■
■ ■ I pante** užmokėti
00 n t toki pat Iniktoorli. jei
9 ruimų medinis namas .... $1.700

Laflin 8t„ terp 68 Ir 69 ul., arti
Ogden Park.
6 ruimų medinis namas .......... $2.000

. OI sze wskl

3252 S. Halsted St.■ i 900
«noEi®
e,sior “’tch Chicago.
®,°
Ath*na*um Bldg.,

LOWE AVĖ. Tarp 32-ros Ir 33-čioe
ul. 2 lubų mūrinis namas. Randa $42.
Kaina ......................................... $5000.00
THROOP BT. Tarp Lyman Ir Archer
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x
125. Kaina................................. $2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos
ir 35-tos ul. 2 lub
mūrinis namas.
Storas. Randa $52. Kaina ....$5800.00
mai
2
lubų,
mas

................................ $5300.00
5 flatų mūrinis na................................ $4300.00

8GERA

MUSUf

^NAUJIENA

draugam!
Lietuviam! B

fe Kenčiantiems

|V
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais
tainisis nesveikumais, M
y
užsimokės
tau
atsišaukti
į
Chicago
Madlcal
Cllnic,
344 So. Stato St
33-d Place, terp Helsted St
W prieš ėjimj gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoi>eklų ir laikantį iš- M
Ir Auburn avė.
BI gydymj kožnos ligos, kuri$ prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimilubų, 2 flatų mūrinis nanęs, silpnas ir nuilsęs, pa vargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M
mu
$3100.00
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N
trukstaenergijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, R
Poplsr avė., arti 31moe ui.
6 ruimų mūrinis tarnas ir 9 pėdų
spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos, ne morališki ir
^4
augštas basementas .............. $2200.00
8 ruimų mediuis namas ...,$2500 00 £ Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszknmas, Sekliszka Silpnybe
■T nesuaugusios ir šalto* dalys, nusistojima* šlapume paliktame per naktį,
Union aveM terp 31 Ir 32 ul.
■M pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikum} pūslės ar inkstų?
3 lubų, 2 flatų mūrinis naIšsipūtimą Gyslų Maišely j; Užsendintą P ule te k į; Užakimą Varpskylės; Symas .................................
$9000.00
41 filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo
2 lubų, 2 flatų mūriais namas . ...................................$5700.00 K ar užseudintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant
S veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu-

Auburn »»•., trsp 33 |r 34 ul.
Už $1200.00, kuriuos tu per 10 1 lubų. 1 flato mūrinis namas
metų - randa išmoki, gali sau nusi
lr 2 lotai ................... ......... $4000.00
pirkti mažą namel). kuriame galė
lubų, 2 flotų medinis
tumei gyventi ne to
>t 50 metų,
uia*
$2500.00
Toks namelis tau Kt
bs $1200 00.
o laikys ant 50 meti)
ta Ir Ilgiau;
Aubur Avė., terp 31 Ir 82 ui.
o mokėdamas kitiem* rshttą po $10.00 3
lubų mūrinis namas, naujas $5.900
■nt mėnesio tu perng* matų išmoki
$6000.00, ir koėėi ■ tadai /neperki sa
Morgan St., terp 32 Ir 33 ui.
vo namo?
t urbi
lubų, 6 natų ir štoras, mūriMęs turime
namų ant
nis namas....... ......... ........ $18.000.00
pardavimo pigių k brangių,
Pirk
vieną namą ir nustok mokėjfs ki
Morgan SU terp 63 Ir 64 ul.
tiems randas. Męs mu galime par 2 lubų.
_____
flatų mūrinis namas.
duoti gerą namą jž $4000.00, j kuri akmenio pryšakis ir trepsi. . $€200.00
tu gali įleisti 4 šeimynas po $10.00
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
moka už tavo namą. Pasirink sau
ruimų mūrinis namas ....$1200.00
btle namą. įmokėk mums pusę pini
gų iš viršaus, o likusių pusę ižujoF i ak 8t, terp 33 Ir 34 ul.
kėąl mums per 5 metus iš to paties
lubų, apačia medžio, viršus
namo randos.
muro, štoras ir vienas fialas 2000.00
AlĄ SAVAITE PARDAVĖME aiĄs
Leaviti St., terp 23 Ir £! ul.
2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis
NUOSAVYBES
namas ...................................$7000.00
Murlnj namą. 3032 Emerald Avė.
Murini namą. 3038 Waliace 8L
29th 8tM terp Quinn Ir Throop ul.
Turime ant pordamo žemiau >u- 5 ruimų mūrinis namas .,..$1200.00
rašytus uaarua, iš kurių gali pirkti
kur) nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
damas, o reštą Išmokėsi 5 per metus.

šventoji Istorija žemesniamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė
Brooklyn, N. Y.
kun. J. Suster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
E. Fromes,
73 Grand Street. ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO
Pusi. 88, Kaina ............................. 15c.
Ant. Dlržulaitis,
97 Grand Street
Chicago Avė. erti Robey, St.
77 Gold Street.
6v. Pranciškaus iš Assyžiaus gyve Ant Jankauskas,
2 lubų. 2 gyvenimais mūrinis na215 Berry Street
nimas pagal kun. A. Beltrami'o. Su T. Jermalas,
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai W. Dackeviče,
144 Grand Street mas. Kaina ............................. $3.800
15c.
Pileniečiai. Istoriška tragedija •žen na .............................
Union Avė. arti 35 St.
Baltlmore, M d.
kluose aktuose. Parašė V. Nagornos2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyveni
Trumputė Lietuvos istorija. Antras Jur. Diemedis,
521 Columbia Avė.
kis. Pusi. 155. Kaina...................... 35c.
pataisytas išleidimas. Knygelė gera
mus 6 ruimų. Kaina .......... $10.000
Jonas Luisą,
521 W. Lombard BU
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi.
Marshfleld Avė. arti 35 St.
Prabočių šešėliai. Dramatiška Ai- 79, Kaina ..................................... 20c.
Bridgeport, Conn.
dlja trijose dalyse, parašė Vilhelmas
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas.
$3.500
Storasta, Tilžėje. Visa Aidija susideTrjs Mylimos. Komedija trijuose Kazys Lendraltis, 324 Warren Street Puikus. Kaina
Parašė žemaitė. Pusi. 44
^da iš Angos ir trijų veikalo dailų: aktuose.
31 St. arti Emerald Avė.
Chicago, III.
Is tragedijos: Vėtra. Iš dramos, Ne- Kaina ............................................. 25c.
3 lubų murinta namas, su krautuve.
P.
M.
Kaltis,
221
W.
,
Wabansla
Avė.
san-žmonės. ir iš mysterijos: šventa
Tautiškos
Folitikos
knygynėlis.
5 gyvenimai Ir krautuvė. Kaina $7.500
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali- Telpa čia Rusi los policijos viešpata J. Vasiliauskas, 2498 1Kenslngton Avėmis, arba visas. Puslapių 182. Kai- vimas, persekiojimas ypatos laisvės,
33rd 8L terp Halsted Ir Auburn Avė.
Eilzabeth, N. J.
$1.40 draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
Mūrinis namas. Randa $42 | mė
Dom. Dočkus,
211 First St.
džio ir sąžinės, ir kame Išganymas?
nesi. Kaina ............................. $4.000
rie Hlstorijos muši? rašybos. PaPusi. 47, Kaina ............................. 10c.
Elmora,
Dr. J. Basanavičius. Pusaplų 17.
37th arti W*Uece 8L
Antanas
Rėklaitis.
Teismas,
Parašė
V.
.Reymont,
iš
a ............................
10c
Mūrinis namas. Krautovė ir 4 rū
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
mai. Kaina ............ .-.s../......... $2.000
Lawronce, Mass.
’ Papasakojimai iš Prancūzų revollu22 Kaina ..................................
10c.
Ramanauskas,
99% Oak Street Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai.
djoc. “Ateities”, išleidimas Nr. 2,
Kaina ....................................
$2 000
Busi. 73, Kaina........ ..................... 15c.
viri
Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A.
Montello, Mase.
Iš rusų kalbos vertė B. P. Miškinis,
9 Arthur Street.
Parmazonas arba Dievo Rūstybės Leontjev’o.
Emerald *ve.
Prekė
Baisumas, Parašė Sveutmikis II lei Alfa. Pusi. 32, Kaina .................. 10c.
Terp 32-ros Ir 33-Či6a to.
dimas. Labai akyva Ir kožnam nau
2 lubų, 4 flatų medinis naMontreal,
Canada.
Tikri Ir netikri fiventlejie. Paveik
................... $3500.00
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi.
mas ....
K. Blelek, 1135 St. Ekatherine Street.
♦0, Kaina ......................................... 10c. slėliai iš gyvenimo kankintlnių Ir
kank.ntojų. Išleista Suslv. Lietuvių
3 lubų,
3 flatų medinis naNew Haven, Conn.
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllai
$3500.00
Laisvamanių.
Pusi. 61, Kaina 15c.
mas .......... ............ .1" '
špie lietuvių žmonių pasninkus, yra
And. Ješinskas,
217 Ferry Street
įtraukos kelių rašytų straipsnių
Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė
2 lubų, 4 flatų medinis naLietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos
Philadelphia, Pa.
PI. VC'Jcalėlis aiškina žmonijos Tiesų
$3500.00
mas
•ntalsė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c. lygybę, kurių linkui eina žmonija M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd Street.
X ‘
—
Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- šaukdama “laisvės ir lygybės”. Pusi.
2 lubų , 2 flatų medinis naPortland, Oreg.
tol, vertė Z. A. Knygutė žingeidi 19, Kaina ..................................... 5c.
mas .... ............ .................. $1800.00
John Browman, Browman News Co.
kiekvienam perskaityti.
Pusi. 22.
Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
2 lubų, 2 flatų medinis naKaina .. .............................................. 10c
rys. Pual. 24. Kaina .....'........ 10c
Scranton, Pa.
mas .... ............ ................ $3500.00
Plėšikų
Lindynė arba Nunešta
M. Valentanavičla, 1831 N. Maln St.
Tuksiantis Nakilų Ir Viena. Arabiš
Duktė. Išguldė S. P. T. Apysaka iš
Emerald avė . terp 36-tos Ir 37-tos ul.
2 lubų, 2 flatų medinis nagyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.
Seattte, Wash.
pi 38. Kaina................................ . 20c
.................. $1600.00
mas ....
Inter New» Agency.
Valkai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
Wallace 8t„ terp 28 Ir 29 ul.
Polacy I Lltwinl. Od R. 1228 do tė J. V: Telpa čia šios apysakos:
Worcester, Mase.
3 lubų. 3 flatų mūrinis nabo, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge,
M. Paltanavičla. 15 Milbury Street
......... $5300.00
mas ....
ūkiškų istorikų. Parašė Gab. Lande- Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
irgis. Pusi. 75. Kaina.................... 30c. vienam. Pusi. 48, Kaina ........... 15c.
8t.,
terp
29 Ir 30 ul.
Wall*ce
Waukegan, III.
flatų mūrinis nalubų,
4
4
Vėjinis Malūnas.
Pagal lenkiškų
Rakauskas,
1015 — 8-th Street.
^^evoliucijos Dainos.
Surankiotos
................. $8000.00
mas ....
Iš visu’' ir atspaustos knygelėje, 30 parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga sipirko vėjini malūnų gešeftul, bet
"LIETUVOS” AGENTAI.
dynės, visiems iki šiol pageidauja vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, ne
Waliace 8t., prie 37 ui.
Pas šiuos agentu* galima užsisamos, dabar galima pas mus gau- mokant su malunu apsieiti ir tt. Pusi.
lubų, 8 flatal ir 1 Itoras mūri
nis namai
$7500.00
'Lietuvi” metams ir užsimokėti.
........................................ 15c $4. Kaina ........................
25c

Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon■ dratavičiaus poemos “Piastų duktė” ir
kitos gražios pasakiškos, juokingos
p-—• eilės. Pusi. 60..................................... 20c.

J

ses dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę ir tt. ?

_
M
iŠ
M
k

8^

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio
atrasi save karalium tarp vyrų aut kūno, proto ir širdies. Niekas taip nesi.naikina jaunus ir pusamžiuos vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike,
arba slaptingas nubėgamas sekios su šlapumu. Tas padaro žmogų netinkančių.prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaru skirtumo, ar tas paeina
nuo Jaunystės blogų darbų, naturskiško silpnumo ar nuo perunkaus užgenėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime.
iri

■k

M(4
ir litrydotn sėklos nubėgtus*, nnij nusilpnėjimą, nžaenėjusį puletekĮ, syfllį,
n-nstursii^KUs Ilgimu*, psUs*y»tą. iuk»t<£ ir pūslės hsrss, teisybę sakant, visas Vyrę
Ligas. Vitos kliūtys laimingam ienybiniam gyvenime bus prašalintos. Tūkstančius Jau n q
ir pusamrinių vynį kaamet prie! laik, nutiuoja { grabą Jaunystės išdykumai, per tankus
ssstkuopinitnai ir kraujo ligos. Jetmi turi nors vien, U viri paminėtu ženklu, pasirodavyk
su mumis pakol da nėra per vėlu.
Rodą tau sieko nskašiuoja, o gali užčMytl daug kentėjimų.
ValanSoa priėmimo ligonių: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Ir nuo • Iki 7 vakar*, ma
Nokėltomia Ir kltomia ėvefttoms Sioaoms: nuo 10 ryto Iki 11 vai. pietų Ūktai. M

I

CHICAGO MEDICAL CLINIC

a? 344

SO. STATE STREET

|

CHICAGO. ILL. S

GRAŽUS RUDUO

O Musu Rudenines Drapanos dar
Gražesnes!
Męs jau turime pagaminę visas Rudenines ir Žiemines Drapanas musų
Štore, kurios Šįmet yra daug geresnės, gražesnes ir geriau padirbtos. Vyri
škų Siutų prekes eina nuo 5^0.iki
Vyriškų Overkotų
prekės eina nuo J^O.SO iki $28.00.

Ateikite apžiūrėti musų drapa
nas, o pamatysite, kad męs turime
dailiausias iš viso miesto, didžiau
siame pasirinkime ir musų prekės
visada pigesnės kaip visų kitų
krautuvių.

Musų Store teipgi randasi di
džiausios sąkrovos marškinių vir
šutinių ir apatinių, vilnonių ir li
ninių bei bovilninių džiaketų, nau
jausios mados skrybėlių, čtverykų
vyriškų, moteriškų ir vaikų, valyzų, laiškams popierų, paveiksluo
tų postalkorčių, drukuojamų ma
šinėlių, rašomų plunksnų, alavelių, atramentų ir didžiausią san
krovą knygų, lietuviškų ir lenki-

iolė kel?f

Musų Storas atdaras kas vaka
ras iki 9 valandai apart Seredos ir
Pėtnyčios vakaro.
Todčl kviečiame visus pas mus atsilankyti ir apžiūrėti musų štoro tavorus.
Su guodone,

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
3246-3248 S. Halsted St.

A. Olszewski, Prezidentas

Chicago, IU

viei- .
apspito

ADRESAI VIRŠININKU

Official Publication.
Annual Statementof the German American Insurapce Ooznpany of New

Prezidentas—J. J. HsHmasavišIs,
3252 South Hahisd Strsst

York in the State of New York on the 31«t day of December, 1907, made
Vice-Pres.—Justinas Jakavičla,
to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to aw
'

.

•

•

I

v

,

I

f

’

J

’

CAPITAL

'

TU 1333 Yardr

“ŽINYČIOB” DR-«TE«
Lietuvių Gydytojas » Chirurgas. ’

32B5 So. Halstsd SL, Chicago, III
Gydo visokia*

1512 W. 191h Strsst

1- ma* Raštininkas—M. M. Juška,
881 W. 22nd Strsst

Mare Laukiene

11.500.000.00 2- ras Raštininkas -Alsksandra Otaevrsklt,

Amount of Capital stock paid up in cash,

1418 W. 21 lt Placo

Kaaierius—Niceloras Žilevičla,
INCOMff

Atsakanti Akušerka
3252 S. HiltUŠ St
Chlcato, 1U.
Taleghonea Yard* ItOO

General-Uivelzėtojas-A. 0lszswskis,
Duoda vtaokia rodų ir geriausia pagelba mote
3252 South Hzlzted Strsst rims jų ilgo**. Pasekmingai atlieka darbų prie
6.445.132.06
gimdymo irdašiuri atsakančiai poglmdymo Otfi.
Visi CHICAGO, ILL.
554.255.86
48.290.00
Su visokiais reikalais prie “Žlnyčlos”,
524.10 kaip tai apiiurėjimui šėmės farmai, ar
prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčios” ir
S—tlprinimui ir užlaikymui pl.ukų
87.048.202.02 nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės

Bremium received during the year.................

Interest and ..............................................................
Proflt on sale or maturlty of ledger asseta,
JTorn all other sources.........................................

Naujas Išradimas

Totai Inoome,

Tuk.tančtai plikų amonių atf*v<> r>ul
imi plauku., lulalko .link Ima 1 ,«ukų

visada ar tai raštu ar asabiškai prie jos

saivo* labai trumpam* laika Vieloj*
mų ataaga nauji, graSas ptaakal. Visokiai*,
■rrnadta dykai. A neauštus Žiu lema reikia rarti įdedant krasoa ženklelį.

generališko užveizėtojo adresu:

DI8BURSEMENTS.

“Žlnyčia”, A. Olszewskl, Mgr.

Kozminsky & Yondorf,

39.620.21
7.573.99
124.994.84

Inspectlon and surveys..................................................................................... *
Repairs, expenses and taxes on real estate............................................
State Insurance department, taxes and fees,.,..................................

23.392.90
60.88
6.074.63

Other licenses. fees and .................................................................................
Los s on sale or maturity of ledger assets,......... .....................................
All other disbursements,................................................. .................................
Totai Disbursements,

85-378 6O5.il

VISAI DYKAI

Prlaiųsk mum

766.583.21
1.213.477 79

16.097.61

Other ledger assets,.........................
Totai Ledger Asseta,

814.857.154.30

NON LEDGER ASSETS.
Interest accrued,

Crota Assets,

43.426.01
• 14 900.580.31

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Agents balances over three months due............. 8
30.899.97
Book value, bonds and stocks over market value, 1.361.642.30

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E

JOHN’8 SUPPLY HOUSE

dariais organizmas baro šatrai ir Uk kaip iapaa radenlje suvytus, lankiau

Mokina: stenografijos, spaudinamoa ma
linkite spaudinimo, knygių vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos ir lt.

23 PtL.MiN STAT1ON

113.394.038.04

VYRAMS TIKTAI

kad* nekristi

GALERIJOJ MOKSLO
344 S«. Sutt St.

Vienatine Lietuviška Sankrova

CHICAGO, ILL

INEJIMAS DYKAI!

ir agentūra literatūros aat ••North Šate" ChteagoJ
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi
škų knygų, rėžančių, škaplierių, abrozėhų, viso
kių laikraščių. Amerikos ir Europos ir popierų
gromatoma Tetpgl užlaikau visokio teroro: juo
dyki, paišelių, plunksnų.drukuojamų mašinukių
britvų. sterooekopų ir daugelio kilų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite uagaoėdintL

žingeidumai Rnthologijos
Žingeidumai (Juteologijos
Žingeidumai OromaUavimo Organų
Tyrinėk pnuttiĄ ir išsivystymų
žmogiškos rasosDmetšopėio iki grabo,

Bet kad liekailUn talkraattj* apie J ųaų galingų gydymų ir

grynus raistus, tad stolšaakna ir atoiuat. man vaistas, kūrinos suvartoja*

Tad ir dėknvoja ut aantiniškų ir gabų hgydymų.

pilasi tvaikas.

Mm.

PRANCIŠKA
ŠKUCNAMiBNt,
(moteris Jono)
Ronto No S, B. 65, Cereato, Neb

SKAITYTOJAU!

765 129 00
6.305.339 98
148.270.43
61.880 96

312.064.32

Totai Llabilities,
87-592 684 69
Lesa llabilities secured by special deposits........................................
78.905.98

PsslUsku dėkingas ir visada garsinsiu Jųaų garbingų vardų,
JONAS bMIKNA V1CZ1 A,
l«r> Front st., Pbitadeiphta, Pa

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

821.467.954 00

140 W. 34
LIUOSA GALERUA MOKSLO

b*

(arti Broadway)

WILLIAM N. KREMER, Pre.Hdent.
CHARLES O. ’SMITH, Secretary.

Subscribed and sworn to before me this 25th day of January, 1908.
GEO H. COREY.
Commissloner for Illinois In New York.

mm

344 S. State St, i Chicago, III.

I

Cor. 33r4 St I

Chicago, III.

BRUKUOJAMA MASINA Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniai
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų—Nenusimin
kitę! Prajidrasinklte!
GELBĖKITE SAVE!

The Odeli No. 4
Tulafonaa Y arda 3162

Dr. A. L. Graiczunas
3312 S. Halsted Street :; Chicago

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domas ir tapsi greitai SVEIKU.
Čėdysi laiką ir pinigus eidami
pas Dr. Tillitson. Rodą DykaL

OFIUS-t-H* 31 k U Bgtehd pi.

Aiuomi pranešu gerbiamai publikai, jog rele

genlaiuia gydytoju ant Hridgvporto, praktlknod«mn 17 metų. Dabar tavo ofitų perkėliau į
tavo namet po ar.

3149 S. Morgan St.
Mano oflta* aprūpinta* naujauttoit budai* gydy
mo. V Lt et ligoniui ttongtįuoel uėganMiatl. kaip
ir lygšiol. Patltikčdamat. jog gerbiama publika

Dar Laikas!

)l<o*e valkų, moterų ir vyrų ir uėuandlntoae Ilgo

Tslofonss Yards 687.

Dr. G. M. Glaser

3149 S. Morgan Street
•g
Jei moki ūkės darbą ir nori turėti savo žemę lietuviškoje
Ikolionijoje, tai rašyk lietuviškai kolionizacijos draugystei
“ŽINYČIA”, o gausi pilnas informacijas kaip su mažais pi
nigais gali įgyti gerą gabalą žemės ir užtikrinti savo ateitį.
L t Žemę
Manager
of “ŽinyČia
”
“ŽINYČIA
turi
užtektinai
geros
ir geroj
vietojir
reikia” pirkti
iš rudens,
kad žemės
pasistatyti
triobas
Kreipkitės
šituo
antrašu:
visiems
tautiečiams,
ir
dar
yra
laikas
apžiūrėti
žemę
ir
prailgiau.

prisirengti
pavasariui
apdirbti
laukus.
Todėl
nelaukite
_‘“^3252 So. Halsted st.,
Chicago.
Atvežti iš Lietuvon.
dėti darbuotis apie savo ūkę. '
Gaunami “Lietuvos" Redakcijoj.

A, OLSZEWSKI

I

-apijpju

“RAISTĄ” (Tka Jungls) DUODU DOVANAI
Skaitytojams “Lietuves'’ ir "Vienybės L.”, kurie dar tos knygas neturi ir nėra skaitė.
Jei knygos “RAISTAS" nėši dar skaitęs, tai visai mažai težinai Amerikos g u d'r y bs s
•°
7 b* • tr\2*'P
los-Ke r 0 v 8 ir negali išsisaugoti nuo visokių pinklių, neš
neturi gana patyrimo. “RĄISTAS,7tai knyga patyrimų.
*F
H

Perskaitas "RAISTĄ" telppat žinosi visų sutvarkyro* dabartinės pramonijo* ir kodėl
r»‘hna tnrėti visuomet darbas ir gyventi laimingai. .
VtoM kaitau^
Unnšumo savo idėjų yra telp pageidaujama knyga, kad yra išversto į
“RAISTAS", kuris sudrebino Amerikos Ir Europos parlamentus, yra didelė 356 nusle
piu knyga ir svarbi tuoml, kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoje.
** *

Pn’niimer*t* laikraščių "Lietuvos’’ar
•Vien. Liet metams 8X00. Bet kas naujai užsiseki* "Lietuvų” ar • V|en? Liet.“ metams
prislųzdamasman S2.SO, aptarta metams vienų šitų laikvaščių’tr “RAISTĄ” dykai
’
Siuntimui prenumeratos adresas: J. Naujokas, Medi ton Sq. box 180, New York N. Y
Kiekvienas lietuvy* lataligentas pripažins dkielg vertų knygos ’*Raistas".
*

•minimai Ir kitokį eeovoikumai yra išgydomi trumpam talke — bėgyje kalių dien*
su mano originališku gydymu. Atsakančiai pr.takklntoa. yra tai greičiausias būdas ant svieto
įsteigimai anodugnto ligvdvato. Netrotyk laiko ir nerizikuok savo sveikatos ktaasdaraas ro.
do* aptiekoriaus arba savo draugo. Jeigu tomisto aėsi po atsakančiu gidyrnu, tol gali bntl

Dr. G. M. Glaser

Kampas 32ros gatvės
din.

...

New York.

OflM valandos; H ryto »• 10 Iki 5 ps pieL Aventsdienlaiz nno 10 iki 1.

272.369.94
.113.674 35

■

•

The Collins New York Medical Institute <lnc>

iNŽENGA >YKAI!

Dr. O. C. MEINE

tys f

JOHN PAUUMS,
Fsyetto Co.,
Orte*

Atsišaukit pa.* mane!

BUSINESS IN ILLINOIS.

( adre
Box

alontė patalpini | lalkra

Jei Tav« vargina zsmiau psmiMlot lėgo*, nesendink, nesiitetek, bet atsišauk, • gaišti būti išgydytas kaip ir kiti aus:

Balance,

kaip 2b.

Į 1S

| VIS\ AMERIKĄ CAMADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALUĄ, AMT IOŽSO PAREIKALAVIMO.

(Lietuviškas Notaras)

3252 S«. Haliteš,

Return and reinsurance premiums.

'Jai

paėjimo aat sveikatos

lietuviams praneša, idant kraipiusi prie J ųa gydytla lai ko nelaimėt ilgos.

kotuiM' kataro, plaučiu narreikumo, dutulio, trumpo ir tunkaiu kvėpavimo, kepeniu
ir inkttoį {kidtieyt) liyot, ditpeptijot, nrvirinimo, vidurių liyot, užkuetėjimo ir tkaudėjimo vidu
rių^ iouutMC, tuitymuott ir po krutiuf. Galvot tkaudtrjimo, ūžimo ir tspiogimo autytrį kraujo
n^rtumo, iibėrimo rpuogait, juodgalvėm* ir niežai*. Neuralgijot, neurattenijot, reumatizmo,
tkaudejimo po idzą kūną, kaulų eąnprių ir nuo sutinimo, geltligė*. Nuo abtlno nutilpnėjimo
blogų *apny ir jauny*tė* išdykumo—tugriovimo *veikato*. Privpuolo, nerviikumo; nuo tlaptų
ligų,—kokio jo* vardo ar įkyriau* nebūtų.—Pu*lė* ligo*, nemiegojimo, tunkumo ir ekautmo
kojote, rauko** ir kitu vieokių ligų vyrų kaip ir moterų: *kau*mingų, nereguliariikų antdrapanių ir baltųjų, arba kūno* tik ligos varginimui žmonių užpuola.

Tynašk p«kmų,kga* ir pataistavyvtės,
perstatytas g,v dėdaastėtgaroae, svstkaoee

Notary Public

A. Olszevvski’o

$

Totai risks taken during the year.............
Totai premiums received during the year.
Totai losses incurred during the year.........

Dabar

jaučiuosi kaip naujai a gimųa, linksmas ir atsikąs, o tai rialams broliams

J. J. Hertmanovvtcz

273.294.00

Net amount of unpaid losses,....
Totai uneamed premiums..................
Salaries, renta, bills, taxes, etc.,
Commisslons and brokerage,......

Kas gali būt matyta

Išdirba visokias leiraliiks* popieraa,
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus.
Bill of Bale, Testamentus, ALAdavits ir
kitoniiku*. Inkorporuoja draugyste*.

81 038.423.00

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

Prie* tol netikėjau, kad par aavo

skaudėjimo sonui^r, .*n*nuo
e* ir Muralgiįo* ilgo*. Jsn
t stu.iiškai sveiks ir vraesl pa
avkarojsaavu paveikslų atolų

Shlllsr Bldg., 109 Randolph StrssC,
CHICAGO, ILL.

Ofisas

reinsurance,

Joigu kiti dėkavoja u* išgydymų, tai jau maao prtderystA taipgi Išreikšt!

KAM hIBGT IK VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI 1&GTDTTA8, TIK ATSLŠAl'KIT, sdressejast:

Losses adjusted and unpaid,.:......... .. ........................... 8 167.828.00
Losses in process of adjustment or in aus pense,.. 855.138.00
- .................................................................
Z5457!00

Deduct

AUKŠTAI GUODOJJUMAS DAKTARE!

CMKAOO. ILL.

Petras M. Kaltis

LIABILITIES.

Totai,

Collins N. Y. M. InsL SODU SVEIKATOS!

porų markių, savo

padėkavonų ui išgydymų ligos, kurių ano manų* kaip sloginanti kalnų nn-

Chicasa, UL
(Sale Lieluviškoe Baėeyėiua).

1.506.542.27
Totai Admitted Assets,

žymus su atyda Htirla specHa’ifckai. nu* menkiausio iki svarbiausio
atsakančios kiekvienam pritaikytos vaistus išgydymui Ilgos ir silpnybių; nes šitas Instltntas ašlaiko didžiausių
Laboratorijų vaintų iš viso sviete Šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų Išrasta, kurių niekur kitur negalima
gauti. Vitai išgydyme ligų nė Joks daktaras nė kitas iM^tetas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir ^vadino tų

gydeotas naudoti, kiek Jo» prvkiuoja ir kur jas
Esti Telpa pavelksiai to prekės visokių sau
usių eleatro-gydančių aparatų, Roberitnu
ik tų. Magiškų aparatų, Drukuojam* ir Ua
tarnų Maliau, bterr.*k»pų ir jiem Paveikslų.
Armonikų. Konaertinų. Hritvų ir daugel kito
kių kuinam reikalingų daiktų. Rašyk tuojaus.
Jobą I. Hagdiiunas. Itoapr.
Adrvsuok taip:

ttl Wsbąn*'s Ava. ,

,
114.000.00

Oregon

A Tcalzvrr^oc
Tokiu bodu, kad Tite COLLINS NKTT YORK MEDICAL INSTITUTAS
daktarų spe< Ual‘btų| visas ligų apraz\S3Kymas
lengvas, užlaikoma* geriausių diplomatų
r.............
__________ ________________ ___________ s figos epsirHUliw bei jos punato, Ir satalso

įrašymai anie auvirš *00 visokia
{iu*aiškų
nesvaMniiuų, vyrų. motorų

958.692.39
239.000.00
Atsiaauk ar rąžyk klausdamas plate
11.663.303.30 snių informacijų. Kataliogas dykai.

Cash in offlce and bank.............
Agents balances.................................

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekart laiką gydę,
rankas nuteigdami apleido.

algų. Greita* veikimas. Lengvoe išlygos. Aųair

Sp«d|aliikos inztrukcljet angliško* kalbos

Book value on real estate...........
Mortgage loans on real estate,.
Book value on bonds and stocks,

SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įnisenSti,
per tų tų daktarų nesumanimą ar neturėjimų gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintio visokiais
patentuotais vaiiitpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
negaišinęs laiko ant visokių niekų tnojaas kreipkis asabičkai ar laiške aprašydamas savo ligą per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasek m i ugi ausiai
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas
kas Čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Kad iŠ to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aižkiai matyt ii daugybės
padėkavoniiĮ, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
______________ _____

tiems, kurie pradeda mokyti* tf kalbf
ir kurie nori Joje išsilavinu.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
geras vielas. Kliasos atdarus dienomis

LEDGER ASSET3*

SODAS SVEIKATOS

MtOF. J. M. BRUNDZA

3.116.654.74 3252 8s. Maltisd Strsst.
CHICAGO, ILL.
Losses paid during the year.......................................... »............................
. 450.000.00
Interest or dividents to stockholders,...................................................
1.218.858.35
Commisions or brokerage................................................................................
Salaries, fees and all other charges of offlcers, derk s, agents and
556.532.28
73 Dearbom Street.
employees..................................................................................................
41.943.26
BankicriaL
Renta............................................................................................................................
150.701.38
M;* »koli>me Pinigus ant turtenybių ir ja*
Advertislng, printing and stattonery, postage, etc............................
35.690.82 ta rengiesi tartonybę pirkti, my» •« dėteugamu
Legal expenses, furniture, flxtures and ..............................................
prigelbėaime, paskolindami tau dal| pirkinio pT
106.506.83
Vndervrriters’ boards. flre department and salvage corps, fees, etc.

Special deposits to secure llabilities in
and Virginla,..................................................

liga* sansarų, vaikų ir vyrų

Nauji Žaislai

Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram ir patogiam pasilinksminimui.
Yra
tai
toblyčla
22x24 colių su nupieštais keliais ir
tinkamais
išreiškimais
su
num.
pradedant nuo 1 iki 121.
Siame žaisle kiekvienas daly vaujus turi mėtyti kauleli;
dalyvauti
gali 2 ir dauglaus ypatų, kiekviena
y pa ta apsirenka sau vienų kupsteli
(yra
5
yvalrių
spalvų)
kurluom
uždengia tam tikrų numerj kaulei]
metus.
Toblyčia susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prisiunčiamo j na
mus per pačtų.
Prekė ............ 41.50
Flirtas,, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas.
Yra skrynutė su
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairlals
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.
Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmis,
parduodami vienas kitam kortelę ir
klausdami, kuris numeris Jo atsaky
mo?
Prie Dangaus ir prie Flirtas
yra paaiškinimas kaip žaisti.
Flir
to* prekė ............................................ 31.35

A. Olszevvskl
325Ž 8. Halsted SL, Chicago, III.

tikras, kad turėsi tų ligų per savo visų arailų ir visada* stgabens tomistai nelaimų ir suslkriastltnų. Ai išgydliau tuksiančius tokių Ilgų dėlto, kad tariu ypatiškų joms gydymų.
USaikimėimaa arba etatlma* vorpe* *k y f utie. Nedaro skirtumo kaip ligai tomisto
kenti nuo azakimo varpaskylė*. ir neturint kiek daktarų tomistų prigavo Ir suvedžiojo, mano
gydymas tomistų tikrai išgydyt. Prie maao gydymo nereikta jokio plaustymo. Mano gydy
mą* yra geriau*įas ant viso* pasaulės, be jokio skausmo ir praėaana nesveikumų aat viaadoa.

ODELL TYPEWRITER yra viena 1» geriausių pigiųjų dru
kuojamų maiinų. Ji drukuoja telp gražiai, kaip mašina ui 8100.00.
Visa rastiną plkainė. o raidės varinės, išlietos ant plieninio volo.
Viso* didesnės ir matesnės, su visokiais raštiškais tenklais ir
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam jojo pages U. Ji gali
laikyti 100 metų, arba ilgiau.
Brukuoti su jaja geli kiekvienas
tmogus, net ir matas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia.
Jos aist?ma tHp paprasta, kad kiekvienas paėmęs jų | savo ran
kas. U pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti
drūtų, pigų ir gerų mašinų, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
nlekac.a nesigailėsi.
Aitų mašinų kainos buvo 820.00, vėliau buvo
815.00. o dar vėliau 810.00, o kad męs jų Išpardavėme didelę dau
gybę. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalnų. Ir dabar jas par

tebeturi tktutmua. tkauduiiut irona*) burnoje ir gerklėje, ronat arba pratrukimut aat Ule koSlot dalies kūno, tai tat yra kraujo uinuodyjlmat. kurį gali išgydyti Dr. TtUouoa. Aš jleėkau
tuakiauilal išgydomų ligų prastučiame padėjime Aš iščyetytiu grynai tavo kraujų ir praėaliatta iš Vito kūno y v airi na nečjttamu* ir nuodu* į trumpetaį lnik| negu kai kita* kitoj
kokioj dal) j pataulėa
OucMotet Ir nuniauku gyalo»- A* išgydau tokį padėjimų gyslų be nuotrotot taiko, b*
jokio skausmo ir ant gyk. M.-ao gydymas prUalIna visokias ligota* padėjime*, pagaailna
pi nų Mgtmų kraujo, tugraiiat tarautai greitai norma)iškų įveiktų ir tvirtumų. Skausmai

visai pranyksta.

AŠ idGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
' Aš taipgi^išgjdan trumpini talke visas ligas, kurtes apsireiškia tarp jaunų, aenų ir pa -

•6.95
• 8.95
• 9.95

duodame su prMunlimu po..................
8u ertiin audimo apvilkta skrynele .

8u grašiabkuros apvilkta skrynele ...

amitnlų vyrų.
Pntirodavimas ir egzaminas dykai. Vitkų uštaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy.
dymu. niekas nežino* kodėl. Aš tanu tam tikrų gydymų kainai ligai.

•10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vytai, matiantl ep*ive«tL privalo atsišaukti pas mane ir pasiduoti egzaminai, idant iš
tirti ar yra tinkam i apsivediinul ar ne. Kitusyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytų laimin

Pinigus siunčiant adresuokite:

gam gyvenimui aptivedusiems.
Jeigu tomistą turi kokį nesveikų padėjimų kūne, paeinantį nuo peršengimo gamtos t lesų,
kaipo tai. žagimoU *avja. tai nemėgink utslėpti šenatve, nes šenatvė tiktai gelbsti ligai įtaiati
šaknis giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galutinai eunykA

Olszevvskis

Atailauk dėl egzamino į Dr. Tillotoono ofisų ir užsitikrink sau kad esi tikus apslved.mui.

325244. Halsted st. Chlcago, III

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Neveikalsuju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai rašyk.

DR. TiLLOTSON, 9I-93 E. Washington St„ CHICAGO, ILL.

ISGYDAU IN 5 DIENAS S

I

Išgydnu kiėštvtonų •ergui!Į Varteocely. Stnktu-s. užėlkrčtualus kraujo utnuodyjlmu,
iiuiilpnėjtmu nervui Hydrooelg SSte vyrų lytiška* ilgas. Šitokiu* patiulymu* duodame vineini tirmi. kerte bers gydomi viėokių kitų daktarų be jokio* paiekmėa ir išdavė pinigu* dy

rržEtSoKrt Dr. Marija Oowiatt-Sass

kai; todėl noriu Jum* paroditi, kad mano budaa yra vieiuntelh ir su juo išgjdyalu aut vitada.

Nemokėki** už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
SkiuUjimu* .kllvle, kepenų Ir inkrtų. vora labai už»i»enė|u»iu». išgyda-j galutinai.

PLAUČIAI.

ligydau galutinai

Moteriškas Ligas.
Patinimus gimdos, skaudėj m is
pečių. baiiligg ir kitas, Ugydau p*,
sėkmingiausiai pagal mano meto
do! sutaisytus raistus.

Sergantieji* dutuliu. bronchitu
ir plaučių Ilgom it kė/ydornl ga
lutinai naujautia mano metodą.

Slaptingos Vyrų Ligos.

Kraujo UžnuodyJImus

Aš ligydau greitai ir ant visada
kiekvieni slaptingų vyrų ligų; ui
laikau vlsk|didilauaioj paslapty).

Ir odos ligas, paveizdan: išbėri
mus, skaudulius, plaukų nusila
kintus ir visokias kitas 1 gas

Visokios patermis
dovansl!

ligydau ant visados.
Specialistas mote
ry Ir vyrų ligų

Kalbu lietuviškai!

Dr. L. E. Zl NS, 41 So. Clark St., Chicago, III.
PRIĖMIMO VALANDOS: nuo 0 ryto iki 8 vikare. Ncdėllomij: nuo 9 ryto iki 4 po pls'iį.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryte Iki 4 pe pietų, ir nuo • iki 7 vakare.
Nedaliem!* Ir ėventodienom nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

3252 So. Halsted sL. Olszewskio name.

749 W. 18th Street

Trai’*.;- dantis be skausmo, išgido Skorbuta,
Neuralgija, suderi 1 liauju* vieton išpuoluslų. prtVUdo i-kirivijusi 1* auksu sidabru, amalgamų,
■landos: Aiokii nu dienoms nuo 8 rito iki lt,
tušo 1 tai 9 vak Nerišlioms: nuo S r. tai b vak.

Ofiso valandot: nno 8:30 iki 10:30 ryto; nuo f
ki3:30 po pietų; nuo T iki 9:30 rak. Ncdėilona*
;i*n8:3>Uri 1! tiktai. Telefoną* Ganai 147S.

Kožfialigaišgydūfiia
1

At,liaukite į musų ofisų Red Crose Pharaiacy
4S32 So. Ashland Avė., o busite sveiki

1 Dr. Kazimieras Butkeviczia

' prieinama* nuo 3 valan po pie'ų iki 8 vai. vakaro
Speelalista* moterų ir vaikų li;ų; abejotiunoveat. sitikimuove iššaukiame institutų profesorius ant
; lodo*. Va'stal importuoti iš senos tėvynės; teij>gi
užlaikome tėvynės Trejaa-Devynertas iš Palaar**Vaistai ataušinimui plauku evaraatucil Receptai

kės prieinamos

A plieka atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Avė.,

Chic&rfo

TeJepheno Ysrda UOS

Tarpe Paulina ir Wood gatvių

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
Chambor oi Commercs Bldg., Room 709
S. E. Coreev La Šalie and Wa>hiaftoa Streets

CHICAGO, ILL.
Lietuvys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir priminaUžkas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. SIUS. HalstedSt, arti Simas gatvės
Teephuae Tartis 60<4

