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POLITIŠKOS ŽINIOS.

euzija Maskolijai pinigų neduoda.
Besierzinimai vienok, nors ir ne
pagimdytų
karų,
kenkia vi
siems : laukiant karo* pramonė
sustoja, nupuola vertė viešpatystės
popierų ne vieno, bet visų besi
rengiančių į karą kraštų. Lauki
mas karo kartais daugiau blogo
gali padaryti negu pats karas. To
dėl tai randai visokiais budais sten
giasi raminti žmonis. Ir dabar
antai, prašalinimui vokiečių nettžsitikėjimo, Anglijos karalius pa
kvietė Vokietijos ciecorių šį rude
nį atsilankyti Anglijoj ir tas pa
kvietimą priėmė.
Rengiamas buvo susivažiavimas
ant jūrių Maskolijos caro su Vo
kietijos ekeoriu, bet iš to nieko
neišėjo.
Matyt nepasisekė ne
tuom tarpu prašalinti esančių terp
Vokietijos ir Maskolijos nesutiki
mų.

tėvynėn, bet velija būti Turkijos
ukčsais, nes čia daugiau turi laisvės.
Turkija naudojasi iš riaušių
Persijoj,
Turkiškoji kariumenė
įsiveržė į Urmiah apskritį ir stengiasi visą tą apskritį apvaldyti.
Iš čia turkus pasitraukti privertė
Maskolija ir Anglija, tai ji dabar bando vėl jį apvaldyti.

Byla dėl gelžkelio sąjungos bus
šįmet lapkrityje negrinėjama Vil
niaus teismo rūmų luomų atsto
vam* dalyvaujant.
Kaitinamųjų
yra 21 žmogus.

tyta, apiplyšęs stogas, langai iš
daužyti, durįs išklypusios; tik
kas-žin kurių kartų senos storos
muro sienos, iš plytų sukrautos
prieš keletą šimtų metų, styri
tvirtai įsismegusios žemėsna. Vi
duje ne geresnė išveizda: grindįs
išdubusios, sienos nutrušusios,
krosnįs didelės, senoviškos. Lig
šiol miestas nuomon atiduodavo
tuos namus. Ten buvo kaž-kokio žydelio keptuvė, gyveno
Pranciškonų mūrų sargai.
Taigi, įeinant, reiks viskas pa
tiems
lietuviams
pasitaisyti.
Kaip mokyklos komitetas ap
skaitė, taisymas apsieisią® ligi
pustrečio tūkstančio rublių. Ant
rajame gyvenime ketinama įtai
syti mokykla abiem kliasom; ir
mokytojui du kambarėliu; apa
čioje bus knygynas, skaitykla ir
mokyklos kanceliarija. Be to dar
reiks sargui vienas kambarys
įtaisyti. Apie tūkstantį rublių
reikiamųjų pinigų pataisymui ža
da trįs Vilniaus lietuvių draugi
jos, kitų pinigų vieni vilniečiai
neišgalės sudėti.
Prisieis vėl
kreipties į visuomenę ir šaukties
jos pagalbos.
Kaip svarbu ir naudinga turė
ti Vilniuje lietuviams savo mo
kykla, tikimės, supranta musų
dauguomęnč. Padaryti prieina-

Visi, kurie panorėtų kiek duo
ti mokyklai pataisyti, gali siųsti
aukas per laikraščių redakcijas ar
ba tiesiog mokyklos komiteto kasieriui, daktarui Antanui Vilei
šiui. (Jo adresas: Vilnius, Jurgio
prosp. namų Nr. 25.)
(Iš ‘V.’)

ka vadinama, vargingiausių mie
stiečių, ypač žydų apgyventa, šu
liniai čia negilus, nes vanduo, ma
toma, yra netoli nuo žemės pa
viršiaus. Turbut ačiū tiems šuli
niams ir ačiū nešvarumams Sarupin subėgantiems Slobodka yra
visuomet žydiniu vnsokių limpanmųjų ligų kaip: šiltinė, skarlatina,
raupai ir tt.
Iš pietų krašto cholerai prie
musų prisiartinant, miesto valdyba
labai susirupinusi. Berželio 17 d.
miesto durna nutarė išgrįsti ak
menimis Sarupio vagą ir išgręžti
tris arteziškus šulinius, kad gyven
tojams suteikti gryną vandenį gė
rimui. Miestas pats neturįs to
kioms išlaidoms pinigų, Jtteipėsi
todėl į valstybės iždą, prav» namas
iš ten pašalpos.

MASKOLIJA.
Jau iškeliavo iš Maskolijos Pran
cūzijos prezidentas, pakeliuj dar
•jis užsuko į Norvegijos sostapilį,
Svietiška valdžia į Vilijiaus vys
o pirma atsilankė Danijoj ir Šve
kupo vietą buvo pasvojjusi šiuos
dijoj, taigi jis atlankė Skandinakandidatus: kun. V.Klučipskį/kun.
rimtąsias viešpatystes, .kurios, kaip
įtaiką ir kun. Erdmarią.
Eina
I§ TVEREČIŲ,
laikraščiai praneša, jau pirma terp
gandas, buk popiežius nė vieno iš
Svenč. ap.
savęs užrišo ankštesnį ryšį. Aišku
jų neužtvirtino.
Berželio 10 d. rytą, Tverentodėl, kad Prancūzija prie ryšio
čiaus valsčiuje ištiko didelis gai
Prancūzijos, Maskolijos ir An
Miesto valdyba ištyrusi, kad iš
sras: 63-jų ūkininkų sudegė tro
glijos stengiasi pritraukti ir Skan
Vilniuje baigusiųjų viduriniai mo
bos. Gaisras kilo Naujikų so
dinaviškas viešpatystes.
kyklas mokinių, daigumas yra į
džiuje. Sudegus Naujikams, ug
IS VILNIAUS.
Kas nutarta Revelyj terp MaskoPeterburgo technologišką institu
nis perėjo Didžiųjų Kukučių soVilniaus mokslo apygardos tą įstojusių.
jijos ir Prancūzijos, tikrai nežinia,
džiun; tas sodžius taip pat visas
valdyba leido nuo šių mokslo
kaip nežinia teipgi kas tame pat
sudegė. Iš Kukučių ugnis pasie
metų įvesti nepriverčiamą moky
Revelyj nutarta terp Anglijos ir
Vilniaus techniškoje jnokykloje
kė trečią sodžių — Pivorių, tam
mą vokiečių ir prancūzų kalbos mokėsi šįmet per pimi| pusmetį
Maskolijos. Kadangi ten susivasodžiuje sudegė 19 trobų. Visi
miesto mokyklose.
žlavo teipgi Prancūzijos ir Angli
80 mokinių, per antrą 40; žydų,
trįs sodžiai buvo labai arti nuo
Taip-pat įsakyta Vilniau* liau buvo 67 nuošimčiai; miMtiečių 59
jos užrubežinių reikalų ministeĮ Panevėžio mokytojų seminari
vienas kito. Pragaišties esą pa
dies
mokyklų direktoriams žiū nuošimčiai. Mokykloje Įnokė ban
riai *su tokių jau reikalų vedėju
ją
padavė prašymus apie 40 lie
daryta apie 40 tukst. rublių.
rėti, kad mokiniai labiau butų ko ir vaisbos skaitliaviltą.
Maskolijos, tai reikia manyti, kad
PRANCŪZIJA.
tuvių norinčių įstoti. Įžengiamie“U. Uk.”
Revelyj Anglijos ' ir Prancūzijos
Pereitą sanvaitę Prancūzijoj, mokomi teisingai skaityti, kad pa
jie kvotimai prasidės rugpiučio 7
augščiausiejie reprezentantai susi- netoli Paryžiaus, mieste Vigneux skaitytąjį daiktą papasakoti mo
Vilniuje suimtas oficieras 2cdieną.
IŠ KALNO.
važiavo ne vien išgerti vieną ir buvo kruvini susirėmimai teq> ka- kėtų ir — kad liautųs taip uoliai liadov, išgavęs per apgavimą iš
Kauno mokslo ir pramonės mu(Iš *V.2.’)
kitą vyno stiklą su . caru, ne \vien riumenės ir streikuojančių darbi gramatikos mokę.
Balstogės krasos 28 tuksiančius
zėjus liko lietuvių - dailininkų ap
norėdami su juom pasimatyti, bet ninkų. kuriuose keli darbininkai li
rublių.
dovanotas :
skulptorius
Petras
I§ RAMYGALOS,
Kaip pasiaiškino, buvusi* Vil
čia terp ministerių turėjo būt ve kosi užmušti. Nedėlioj Paryžiaus
Panevėžio pav.
Rimša paaukavo jam bronzo len
damos kokios tarybos. Jeigu Re darbininkai stengėsi parodyti savo niaus miesto valdybos buvhaltc10 berželio šeimininkė BanaitiePasklydęs gandas apie atkeliatutę "Žvaigždelė“, o tepliorius
velyj ir ne butų padaryti koki svar pritarimą nukentė j tįsiems streikie- ris Pasternackis, dabar patrau vimą į Vilniiaus guberniją žemės
nė iš kaimo Užkalnių atėjo su
čiurliams paveikslą “Praeitis“.
besni traktatai. tai visgi buvo ap riams. Jų pulkai atkako į Vigneux kiamas atsakomybėn, niekam* ne ūkio, skyriaus viršininko Krivošeisavo 9 metų sunumi Ramygalon.
kalbėti politiškiejie reikalai ir sie ir čia ant gatvių vėl buvo smar žinant (matyt gera buvo tvarka) no ir kitų su juo keliaujančiųjų
Paskutiniuose laikuose tą murė Palikus sūnų pas vieną žydą, ji
kiai svarbiausių tautų. Ar va kus susirėmimai, kuriuose buvo už kasdien prisisavindavo mažiau valdininkų pasirodė esąs neteisin
jų aplankė keletą svetimtaučių iš nuėjo į sankrovą. Sugrįžus — jo
žinėjant Prancūzijos prezidentui mušti ir pašauti; sužeistų buvo ne sio po 100 rub., o kartais prieida gas. Visi jie yra iškeliavę į Vol
nerado pas žydą. Mąstydama, kad
lietuvių liaudies vaikams, kurie užsienio atkeliavusiųjų, kurie žinSkandinavijoj, ir tas viešpatystes tik darbininkų, bet teipgi karei vo ir lig 1.000 rub. tęoa-ais me gos pakrančių miestus.
jis y ra parėjęs namo — grįžo vie
gcidavo
jo
rinkinius
pažinti.
T.
be jo tamsybėje žūsta ir niekais
pasisekė prie ryšio patraukti, neži vių ir policistų pusėj.
tais paėmęs 13.379 rub.; 1903 —
Daugirdas,
to ntuzėjaus prižiūrėto na, bet parėjus, jo nerado namuo
virsta.
patekdami
netikusion
nia. ! Ne reikia dar užmiršti, kad
Dėl |ų kraujo praliejimų Pary daugiau kaip 15,000 rb
Pagal žinių surinktų vietinės ad draugijon. Tą inokjklą išėję, vie jas, pataria ant kiekvieno dalykė se. Išsigandę tėvai, pribuvo nak
1904 —
su (Anglija susirištų Japonija, žiaus darbininkai buvo surengę daugiau kaip 19,000 rb.; 1905 — ministracijos,javų užderėj imas ber
ni galėtų amatų mokyties ir ap lio muzėjuje jiadėti, apart vietinėje, čia Ramygalon ir pradėjo kabin
tai kfetroj pusėj stoja Anglija, toj streiką, kuriame butų turėję daly* 23«79° rh-J 0 ,o9^’ m. 22,221 rb. želio mėn. 1 d. šiaip išrodė:
dar paaiškinimą ir franvuzų kal tis prie žydų, buk jie esą jį pa
šviestų lietuvių amatininkų luo
pusėj bus ir Japonija. Jeigu Skan vauti su viršum 100000 darbininkų. Apskritai, nuo 18*18 lik lapkričio 1
gavę ir papiovę; prie tėvų pražu
Vilniaus gubernijoje žieminiai mą sustiprinti Vilniuje; kiti, įgi boje.
dinaviškosios viešpats stės ir nepri \ aidžios laukė vėl kruvinų riaušių. d. 1906 m. jo prisisavinta 124,- javai gana gerai išrodė. tik Vil
Butų <lar didesnis palengvinimas vusio vaiko, prisidėjo ir nekurie
ję apšvietimo pradžią, galėtų to
stotų. formališkai prie ryšio vaka Kareiviai laukė tik prisakymo. Bet 737 rubliai.
miestelėnai, grasindami, kad jei
muzėjų lankantiems.
niaus, Disno* ir Ašmenų pavietuo
liau mokyties, stoti mokytoju sevaikas neatsiras iki 9 ryto valanrinės Europos tautų, tai galima kariumenė mažai turėjo darbo. Iš
se. Jau prasčiau užderėjo jie \ i- minarijon ar kiton kurion viduti
Vilniaus gubernatorius įsakęs
dai,
jie pradėsią mušti žydus. 2ytikėti, kad jos ne stos ir jų prie- įtekmingesnių laikraščių neišėjo
Antroji
lietuvių
dailininkų
dai

leikos ir Sventėnų pav,. o pusėti
nen mokyklon. Turint gerai ap
žemiečių viršininkams, kad jie
dai
baisiai išsigando; jic mąstė,
vien: “ Siecle", F*etit Republiųue”,
lia
paroda
liko
berželio
29
d.
už

šinbikų pusėj.
nai Lidos ir Trakų. Vasarojus vi
rūpintą savo mokyklą, nebereik
išaiškintų valstiečams, kad, jei
sveįiai.
kad
prapuolimas
vaiko tai tik prie< Taigi aišku, kad vakarinės Eu- “Gil Blas" ir “Libre Parole", ku
daryta.
Aplankė
ją
1825
soje gubernijoje gerar auga, tik
tų neturtingųjų lietuvių tėvų vai
gu jie norį uždaryti esančius pas
f>opo$ tautų augščiausių reprezen rių statėjai sustreikavo.
kaba
(provokacija),
yį
tarp
kurių
buvo
nemaža
Prie
Sventėnų pa v. kiek prastesnis.
atvykukams mėtyties po visus miesto
šiųjų
ir
iš
užsienio.
ant
rytojaus
pripuolė
tantų atsilankymai Maskolijoj tu streiko pristojo elektrikai, bet juos trakterius arba kitas pana
turgaus
Kauno gub. žieminiai javai vi
pakraščius, kaip tat ligšiol būda
diena.
rėjo gana svarbų tikslą. Klausy kompanijos pirm laiko gyvento šias girtokliavimo įstaigas, tat sur gerai išrodo, vasarojus dar ge
(Iš *VX’)
vo. Šiais metai ją lankė daugiau
Jie nakčia davė žinią pavieto
mas tik, ar pasiekti tą tikslą pasi jams pranešė, kad pasirūpintų ki tai galima padaryti, tiktai reikią, riau.
sia namų sargų ir darbininkų
kad prie tokio tikslo prašymų
viršininkui
ir antstoliui, Anksti
tokius žiburius, nes laukia darbi
Berželio 16 d. Kaune, pirmiGardino gub. visi javai neblogi.
seks.
vaikai. Be to mokyklos buste
butų
pridedami
valstiečių
suei

rytą
pribuvo
antstolis su sargybiBet visgi tie susivažiavimai ypač ninkų streiko. Smarkesnių riau
ninkaujant bajorvadžiui Milerui,
nuo rudens bus įtasytos vakari
gos
nutarimai
visai
panaikinti
niais.
Tuo
tarpu
sodiečiai atva
Vokietijoj pasėjo neramumą, ka šių Paryžiuj nebuvo.
buvo susirinkimas, kuris svarstė,
nės
lekcijos
suaugusioms
mer

girtuoklybę
ir
kad
butų
prašoma
žiavę
ant
turgaus,
pranešė, kad
ką
padaryti
su
13
tūkstančių
dangi
didesnis susidraugavimas
Apgarsinta pelno atskaita už
Provincijose
streikų
nebuvo,
uždaryti
ne
kokio
vieno
žmo

gaitėm*.
vaikas
atsiradęs
sodžiuje
Vipliuorublių,
sudėtų
per
japonų
karą
Prancūzijos su Maskolija, Angli išėmus vien miesto Lcns, bet ir
parduotąją degtinę monopoliuose.
1 otriu budu tie nameliai bus
gaus,
bet
visos
tokios
įstaigos.
se.
Mat
jis,
beeidamas
į
n
am
u s, pa
jos, su kuria eina ir Japonija, su čia streikavo tik angliakasiai.
Kauno gubernijos dvarininkų su
Skaitant pagal gyventojų skaftkaip ir koksai Vilniaus lietuvių
klydo
ir
užėjo
į
kitą
sodžių.
Žy
sitaikvmas su Maskolija, su kuria Taigi darbininkų demonstracijos
žeistiems kareiviam* ir jų šei
Visos Rusijos geležinkelių są liaus, tai mažiausiai išgėrė degti
kultūros židinys, apie kuij spie
dai
atsigavo
nuo
baimės
ir
pradėjo
Anglija turėjo pirma daugiausiai atsibuvo ramiai.
mynoms sušelpti. Nutarta lig
jungos Vilniaus skyriaus byla nės pietvakarinėse gubernijose.
sis šviesos reikalingoji liaudis. rugsėjo 1 d. surnikti žinias visuo smarkiai įdavinėti tuos, kurie kur
nesutikimų, pats per savę yra ga
busianti šį rudenį Vilniaus tei Vilniaus gubernijoje išpuola, kad
Taisymas dar nepradėtas. L’ž ko
se Kauno gub. apskričiuose apie stė mušti žydus. Ištardęs dau
na svarbiu. Išnykus nesutikimams
TURKIJA.
smo rūmuose, luomų atstovams kiekvienas žmogus tris ketvirčius
kios sanvaitės mokyklos komite reikalingas pašalpos žuvusiųjų gumą žmonių, antsolis išvažiavo.
su Maskolija, kurių dėl pirma jau
kibiro išgėrė per metus.
Dau
Turkijoj naunųjų turkų partija, dalyvaujant. Be geležinkelio val
tas nuspręs galutiną sąmatą ir kareivių našles ir vaikus našlai Kelioms dienoms praslinkus, atva
kelis kartus be mažo neužgimė
dininkų atiduota teisman dar: in- giausiai išpuola Maskvos guberni
privertusi sultaną
duoti kraštui
prasidės darbas. Reiks pasisku čius.
žiavo pavieto viršininkas su ant
kruvini karai Azijoj, Anglija ir
joje: ten kiekvienam teko po
konstituciją, bijosi, kad sultanas, žineriai.— Jukna, Borisovas, Gobinti,
kad
nuo
rudens
viskas
bu

stoliu ir pradėjo išnaujo vesti tar
(Iš “V.”)
Maskolija, dabar eidamas iš vien,
vieną pilną ir dar ketu tų įtaisyta, išvalyta, kad, paga
sekdamas Maskolijos caro paveik tovskis, ir Zibelis, studentas Vidymą. Kuomi tas užsibaigs — ne
gali savo pajiegas kreipti prieš ki
advokatas
rias
penktadalis
kibiro^
gilovas.
prisiekusis
liau®, gelėtų ten mokykla įsikur
slą. nebandytų sulaužytii duoto
žinia.
šlykštu, o kartu ir liūdna
Skulptorius Petras Rimša pada
tus. Svarbiausiu vakarinės Euro
Tarchovskoi, pr. ad. padėjėjas
Jaunieji
žmonėms pažadėjimo,
ti.
rė trįs modelius kun. Jauniaus pa darosi, kad tarp sodiečių įsivyra
pos tautų, taigi Anglijos ir Pran
Agapitovas, Markelis, Osipčiukas
VILNIAUS LIETUVIŲ
turkai su neužsitikėjimu žiuri į
vieKaip
augščiaus
minėjome,
minklo, iš kurių vienas buvo lie vusi nuomonė, jog žydams reika
cūzijos priešu dabar yra \ okieMOKYKLA.
rei ir Sreideris.
sultano darbu-, jų eilėse kįla
1
bus
tuvių artistų dailės parodoje išsta lingas krikščionių kraujas. Reikė
niems
vilniečiams
sunku
tija. Prieš ją tik ir gali kreiptiesi
(Iš ‘V.’)
Vilniaus miestas pavedė Lie reikalingosios lėšos sumesti, Su- tytas
kalavimai, kad sultanas su visu
tų nors kartą suprasti visiems mu
susidraugavusios vakarinės Euror
Berželio 29 dieną, mugės laike tuvių šelpimos Draugijai Pran valkiečiams ir kauniečiams tat
pasitrauktų nuo sosto, kadangi jis
sų sodiečiams, kad paskalas apie
To
busimojo
paminklo
išveizda
pos tautos, su kurioms eina iš vie
nesiskubina įvesti urnai visas jau Antkainyje suimtas valstietis Tu- ciškonų mūrų galą ant Lydos nesunki byla butų: jų visuomenė šitokia: anį tašyto ketvirtainio tai. • kad žydams reikalingas yra
šo Maskolija ir Japonija. Neistanųjų turkų reikalaujamas refor blė, už netikrą auksinę penkrubli gatvės kampo visai arti (bent už susipratusi. Lietuvos rytuose ki sieksninio akmens, kurs gali būti krikščionių kraujas — tai grynas
bu todėl, kad į tuos susivažiavi
nę. Ten pat suimtas ir Kaganas keliolikos sieksnių) nuo iv My- taip: čia dauguomenei dar nesu finų arba musų paprastas, stovi melas, blogų norų žmonių prama
mus su neužsitikėjimu žiuri veik mas. Jie pareikalavo prašalinimo
su 22 sidabriniais netikrais ru kalojaus bažnyčios.
Pavestieji prantami kultūros reikalai. Su- taipogi iš tašyto granito šulas pi- nytasis. Kiek kartų buvo tokios
visų pakraipų t ikietijos laikra nuo vietų sultano rūmo urėdninkų, bet sultanas, jų nuomone, va bliais.
namai
skiriami
pirmučiausia^Jiesipratusieji, viliamės, nepaskai- ramidališkos formos, irgi sieksnį bylos iškilusios, visur buvo pa
ščiai.
ro juos per daug palengva. Ban
tuvių
mokyklai,
prieš
dvejetą
tys kalbamosios Vilniaus mo augštumo. Ant to šulo viršaus iš tirta, kad žydams prie jų. tikėjimo
Po susivažiavimui Anglijos ka
Antkainyje, mugės laike, degti
dyta
buvo
tulus
ministerių*
suimti,
kyklos
namų atnaujinimą sveti bronzo lietasis Jauniaus biustas. apeigų niekur jokių žmonių krau
metų
įsteigtai
P.
Matulionio
ir
raliaus su Maskolijos caru dar \ onė nemaž žmonelių į šaltąją nu
bet
jie
pasislėpė
Italijos
amba

d
ro
A.
Vileišio
rupesniu
ir
var

mu
ir
tolimu
daiktu, ar viename Tas piramidališkas šulas stovi apa jas nėra reikalingas.
kietijos ciecorius garsiai kalbėjo,
vedė, vieną dagi ligonbutyje pa
O musų sodiečiai, tikėdami to
sadoj
ir
ambasadorius
atsisakė
du.
Daugiausia
ją
globia
šelpiar
kitame
Lietuvos
pakraštyje tinio akmens kertėje iš abiejų pu
net gazdino karu nesutinkančias
guldė. Vienoje aludėje girtuoklių
jie gyventų ir darbuotųsi, vienur) sių yt akmeninė statinė tvora (ba kioms tuščioms paskaloms, tik pa
ambasadoj
pasislėpusius
išduoti.
pimos
Draugija,
padeda
ir
“
Vil

su Vokietija tautas, bet dabar, at
būrys išdaužė langus, sulaužė vi
Esanti Macedonijoj
svetimų sus baldus, sukulė indus, išvogė niaus Aš ros” Draugija, skirdama ar kitur vietiniais kultūros daly liustrada) užtvertas. Kiekviename tįs ant savęs vargą užsitraukia.
silankius Revelyj ir Skandinavijoj
Incognito.
kas mėnuo po dvidešimts penkis kais užsiėmę. Jei kiekvieno mu tvoros gale yra įtvertas bronzos
Prancūzijos prezidentui ir jis tyli. kraštų komisoriai, turinti prižiū 200 rublių. Užgavo keletą žmo
(
“
V.
2.
”
)
rėti
urėdninkus,
gavo
nuo
jaunųjų
žibintuvas.
Tame
aptvėrime
prie
Matyt mato, jog pavojinga ernių, gal butų ir užmušę, jei tik rublius mokytojo‘algai apmokėti. sų krašto apygardos apšvietimas
šulo prisišliejusi rymo moters stozintiesi su susidraugavusioms ga turkų prisakymą išsinešdinti. Ne nebūtų suspėję išlakstyti ir pasi Nemaža šelpė ją ligšiol ir, tiki yra visos tautos dalykas, tad juo
IS RADVILIŠKIO,
vyla su uždengta, žemiu nusviru
žinia,
ką
ant
tp
atsakys
paskyrę
lingiausioms Europos tautoms, tu
slėpti. Policija suspėjo, kol kas, mės, šelps toliaus visuomenė sa labiau Vilniaus lietuvių apšvieti
Pan. apskr.
sia,
galva.
Ta
moterė
turi
reikšti
komtsorius
kraštai.
.
mas,
kuris
čia
taip
ilgai
bu

vo aukomis. Kol tebuvo viena
rint per menkas jų atsvėrimui pa
tik tris į šaltąją nugabenti.
Berželio 22 d. čia buvo lietu
kliasa,
- galėjo mokykla • sutilpti vo paniekėje laikomas ir užmir didelį nuliūdimą, nusiminimą, siel
Blogą
ant
gyventojų
įspūdį
pa

jiegas. Teisybė, sulyg sutarimo,
O viešbučio "Europa" tarnas ir
vartą, kurį jaučia tauta savo ge vių vakaras. Artistai-mylėtojai
karuose su Vokietija turi eiti iš darė paleidimas iš kalėjimų krimi- koks fabrikos darbininkas, girti viename dideliame kambaryje, štas, turėtų ypač rūpėti kiekvie
visai gerai pavaidino “Amerika
ni
jališko mokslo vyrą nustojusi.
vien Austrija ir Italija, bet Austri nališkųjų prasižengėlių. V ieną iš būdami, taip viens į kitą įkibo, kurį kun. Kukta dykai duodavo nam lietuviui, kurs trokšta, kad
pirtyje
“. Ypatingai puikiai vai
ja didesnėj dalyj apgyventa slavų, paleistų užmušėją Konstantinopo- kad kaip policija juos perskyrė, šv. Mykalojaus bažnyčios na- pakiltų ir vietos ligšiol buvusios
dino
siuvėjas
Vincas (PetrušauTroptų
prižiūrėtojas
berželio
25
atidaryti
ir mums neprieinamos.Žinoma,pirmu
Norint
o tie nekenčia vokiečių; Italijos liuje jauniejie turkai pakorė, ka abudu prisiėjo prie gydytojo ga muose.
skas),
žydas
Faibčikas
(vietinis
nebegalima čiausia lauksime skatikų, atsilie dieną davė policijai žinoti apie
dangi jis, paleistas, ant gatvės nu benti. Vienam užteko tik žaizdas antroji
kliasa,
gyventojai teipgi labiau pritaria
mokytojas)
ir
Bekampienė
(P.
nuolat papildomą vagystę. Viso
užraišiojus, o kitas buvo taij^ butų išsitekti tuose namuose piant vilniškių kunigų, kad ir ne
Prancūzijai, kurios sūnų krauju dūrė vieną krikščionį.
Vejelytė).
Tiktai
kai-kurie
vai

labo iš Nemunu ir Nėrių plau
smarkiai peiliu subadytas, kad Kelties išten ir samdyties kitur Vilniuje gyvenančiųjų. Daugu
ji pastatyta ant kojų, pateko.į eiles
dintojai
truputį
juokėsi
ir
nevi

kiančių troptų šįmet pavogta ko
PERSIJA. .
kaipo sunkiai sužeistąjį prisiėjo mokyklai butas — neišneša vil ma mokinių, kurie lankys tą mo
didžiųjų Europos tautų. Su gy
sai
gerai
lietuviškai
kalbėjo;
mat,
kyklą, bus Vilniaus gubernijos kia du šimtu eglinių ir pušinių
ventojų norais randai turi rokuoPersijoj naminis karas ne pasi Sv. Jukubo ligonbutyje paguldyti. niškių lietuvių lėšos: Sunku su
Nuostolius apskaito 300 radviliškėnai gyvena kaimynijoje
krapštyti
kas
metai
po
trejatą
—
gyventojai, iš Vilniaus guberni rąstų.
Tose paskutiniose muštynėse da
tiesi, gyventojų norai naikina ir liovė. Karas tas, rodosi, negrei
ketvertą šimtų rublių vienoms jos atėję miestan. Negera butų, rublių. Policija, bekrėzdama, sura su latviais, taigi jų kalba yra tru
valdonų ir ministerių padarytus tai pasibaigs, kadangi iki šiol nė lyvavo ir daugiau girtųjų.
*
tik sienoms. Taigi Pranciškonų jei męs apsiviltume visuomenės do 27 rąstus, kuriuos troptų pri putį išmarginta.
traktatus. Vokietija todėl mato, viena pusė dar negali pasigirti,
Vaikai
paskui
irgi
gražiai
vai
žiūrėtojas pripažino už pavogtus
Vilniaus mokslo apygardos val mūrų galas kaip tik laiku buvo duosnumu. Per mėnesį, ar šiaip
kad įsipainiojusi į karus, ji prieš kad butų viršų paėmusi,.
dino
„"Nepasisekė
•
Marytei
”.
iš troptų.
susirišusias vakarinės Europos tau
Kaip pranešė Londono laikraštis’ dyba leido nuo šių mokslo metų išgali tas. Dabar jau'galima bus ar taip, namai turi būti sutaisy
Prieš
vaidinant
ir
po
—
puikiai
tas gali atsirasti viena. Todėl ir “Times”, 2 d. rugpiučio Teherane įvesti nepriverčiamą mokymą vo- rupinties ir antrosios kliasos ati ti, atnaujinti.. Kitaip esant, pri
dainavo bažnyčios chorą®, veda
IS PANEVĖŽIO
versti butume pusiaukelėje su
liovės dabar erzinti ir gazdinti ant gatvių per visą dieną traukėsi kiečių r franeuzų kalbos miesto darymu.
mas
vietinio vargonininko. Spek
Miestas iš atžvilgio švarumo neTačiaus labai apsiriktų skaity stoti ir kuriam laikui atsižadėti
karais, bijosi mat, kad karas ne- kruvini mūšiai terp revoliucijonie- mokyklose..
takliai
ir dainos visiems, rodo*,
l gali būti giriamas.
Ypač vasarą,
Taip pat įsakyta Vilnaius liau tojas, manydamas^ kad tasai nuo antrosios kliasos ir išviso
užgimtų blogoj valandoj.
rių ir šacho šalininkų. Kanuoles
patiko;
be abejojimo dauguma*
nuo mokyklos pagerinimo. To kuomet į išdžiuvusią Nevėžio upės
Maskoliją ryšyj dabar ne sunku turėjo abidvi pusės. _ Abiem pusėm dies mokyklų direktoriams žiūrėti, “mūrų galas“ tat butas, kuriu jau
lauks
ir
toliau tokių spektaklių
dėl norime tikėti, kad visuome vagą visi miesto nešvarumai sriupalaikyti. Ji, ar nori ar ne, turi trūksta pinigų karo vedimui; jos kad mokiniai labiaus butų mokomi galima įeiti ir be didelio vargo nė, nors jai šiuo metu sunku vi-..1 vena. Iš rytų pusės dar plauna Nemunėlio Radviliškyje įtaisant.
Po spektaklio buvo šokimai
eiti su tuom, kas jai paskolys pi reikalingus pinigus tiesiok veržte teisingai skaityti, kad paskaitytąjį ramiai gyventi. Tiesa, nemaži
miestą mažas upelis Sarupis, ku
daiktą papasakoti mokėtų, ir — nameliai: dviem gyvenimais, as siems galams išsitekti, pasi
nigų ir turi skolintojo vežimą veržia nuo gyventojų.
ant
p. Cumfto pievutės, čia jau
stengs, kiek galėdama, vilnie ris vasarą ir,gi išdžiūsta. Jo patuoniais
kambariais,
bet
baisiai
kad
liautųsi
taip
uoliai
gramatikos
Gyvenanti
Turkijoj
persai
pra

traukti. Be atsakančio savo poli
krantyje guli miesto dalis Slobod- vakaro įrengėjai nebegerai pada4apleisti. Viskas senoviškai sta- čiams padėti.
tiškų reikalų parėmimo jau Pran- nešė šachui, jog jie nenori gf£ti tnokę.

IŠ LIETUVOS

rė, parūpindami bufetą su stip
riais gėrimais: buvo alau* ir
degtinės. Tai griežtai yra prie
šinga tokių vakarų tikslui, kurių
uždavinys yra šviesti ir dorinti
žmonės, neduoti progos prisi
siurbti. Kur pardavinėjami gė
rimai, ten ir tvarką sunku palai
kyti. Buvo nemažai įkaušusių,
kurie, stumdydamies, vaikščiojo
ir, yt ožiai, rėkavo,
Ne visai suprantamas ir Cumfto pas'rigirnas, kurs už nušie
nautą pieAmtę, kur buvo šokama,
pareikalavo 10 r. užmokėti. Cumftas ugnagesių draugijos pirmi
ninkas, vakaras gi buvo taiso
mas tos draugijos naudai
rei
kalingiems instrumentams įsigy
ti.
Kupertas.

15 ŽAGARĖS,
Šiaulių pav.

M

/■f

į

- Žagariečiai rengia ant 13 d. lie
pos pavargėlių šelpiamosios drau
gijos naudai lietuvių vakarą. Bus
vaidinta “Valsčiaus sūdąs ir \ ai
to piršlvstė", bus dainos ir šo
kiai. Vietinis “antstolis” buvo už
gynęs artistams daryti susirinki
mus repeticijoms. Artistai siun
tė sprauninkui prašymą, kad lei
stų darytį repeticijas.. Spraunikaš leido, bet vietinis antstolis rei
kalauja. kad jam butų duota iš
anksto žinia, kur ir kada bus re
peticija, kas tokie vaidintojai, sve
timų žmonių suveiti žiūrėti nelei
džia ir ant kiekvienos repeticijos
atsiunčia tvarkos daboti sargybynį. Tokioje tad “apveizdoje” lai
komi žagariečiai. Jau treti metai,
laikas nuo laiko, rengiami Žagarė
je spektakliai ir nieks iki šiolei ne
kliudė artistams savo rolių moky
tis. sueidavo po kelis kartus į
sanvaitę be kokio aniuolo sargo
ir stebėtina, kad tie artistai, neda
bojami, viens kito nepasismaugė.
Dabar jau tikrai artistams nė plau
kas nuo galvos nebenukris!
Policijai taip besirūpinant kul
tūros reikalais, vagių daug priviso,
ir jie paliko labai drąsus. Dilbinėlių įnamiams pavasarį pavogė
vienam paskutinę kumelę, pereitą
nedėlią vėl kitam. Tarbučiuose
pavogė arklį su visais ratais—vagis pasikinkęs, važiuotas išvažiavo.
O smulkių vagysčių tiek, kad ne
apskąitysj.__ Pereitą nedėlią apie
Girkančius žmonės užpuolė vieną
įtariamą vagį. Barzdą, ir ant vie
tos užmušė jo paties namuose.
Žinoma, policija čia nekalta. Ji
praverčia dabodama, kad keno
nors galvon neįsismeigtų nelegališkos mintįs, o vagįs jug policijai
nieko pikto nedaro.
Artistas.

15 PALANGOS.
liuoeuotas. Kokiuo tat tikslu pa
Kur
tik
eini, visur girdi lenkų
daryta, jei tik advokatai pasakykalbą, visur sutinki maudininkus
t
■ *
lenkus. Kai-kurie iš jų jau turi
Bankininkas.
įsitaisę
čia net savo vasarinius,
(Iš “V, 2.”)
pramindami juos vardais, paim
tais iš geresniųjų savo rašytojų
15 VIEŠINTOS,
veikalų; kaip antai "\ illa ZbyszUkmergės pav.
“Danusia”*
“Ursus”,
čia daug apgyvendinta nuo sė ko”,
nų laikų rusų-sentikių. Yra ją •Reimonto”, “Keistučio gatvė”,
net keli sodžiai. Santikiai jų su “Birutos alėja", “Jagelos pro
žmonėmis būdavo nekokie. Iš jų spektas", bet lietuviškieji para
daugiausia išeidavo arkliavagių, šai, lygiai kaip ir rusiškieji (gat
dėl to tarp valstiečių ir šių pasku vių vardai trijomis kalbomis pa
tiniųjų eidavo tuomet pykos, kar ženklinti) dažniausiai nuskribti.
Svečių bus jau suvažiavę į du
tais gi ir muštynės. Laisvių die
nomis pradėjo vieni ir kiti labiau tūkstančiu, daugiausia iš Varšatarp savęs susiprasti, Neatsiliko vos, taip-pat iš Galicijos ir vidu
nuo bendrųjų darbų ir senti- rinės Rusijos lenkai valdininkai.
kiai. Turėjo ir jie savo orato- Viena tik • nelaimė.... kad iš
rius”. Nuo to būtent laiko fiakilo kiekvieno miesto svečių kuone
ir jų jiolitiškasis susipratimas, bent 1 devynios dešimtjs.... moterų su
gi pasidarė jie dideliais vietinės vaikais; kunigų, ypač iš Varšaadministracijos priešais, 1 aip, šį i vos, irgi gan apstus būrelis.
pavasarį jie primušė beveik ne “Dailioji lytis" džiūsta iš nuliū
gyvai Viešintų slaptąjį agentą dimo ir nuolxxlumo. Kai-kurios
(šnipą). Buvo dėl to suimta iš tosios lyties atžalos iš apmaudo
pa
jų apie 12 žmonių. Daugumas tu pasiryžusios yra net....
rėjo atsėdėti j» 3 mėnesius kalė sikarti ; visa nelaimė, kad neužei
jimo. Dabar jie įširdę labai ant na Palangoje tinkamų sau kartur
sargybinių.
Sargybiniai čia — I vių. Tam tikslui pravartu butų
daugiausia rusai, atgabenti iš Or- ne^ lietuvių jaunikaičių.... kak
lo gubernijos. Sentikiai pasiren- jai bet lietuvių ligšios vos dvi
gę juos gyvus iš čia “išėsti". Tuo ĮįciinVni tėra Palangoje, ir jiedvi
tarpu jie tik davinėja visur prašy- turi slapstyties pakrumiais, jri už
muš: isprauninkui, gubernatoriui, sįnaario savo prigimta kalba šneministeriui. Beto kalbina tuomet
nes prabilus lietuviškai
lietuvius valstiečius, kad ir jie aikštesnk»je vietoje, dažnai tenka
Išlaikytų juos — irgi davinėtų1 išgirsti lenkišką pastebėjimą: na
skundus ir prašymus ant sarg) - į jr -ja prasideda toji Htvomanija.
binių.
Susč<his lietuviams Kurhauze
Gbk.
prie alaus ar arbatos stiklo ir
i pradėjus saviškai kalbėli, kaimynai
kaip matai, ima į juos žvairomis
15 si Al LIŲ.
žvilgčiuoti, šnibždėdami: žiūrėŠiauliuose 1trūksta darbininkų|itvomanai; jif kitaip „eTen vyras gali mieste lengvąi už 1 kalba, kaip tik lietuviškai ar ru
dirbti nuo pusės rublio lig rubliui j siškai. Mat “vienintelėje lenkų
kasdien.
maudykloje" nemandagu kitaip

(Iš “V.2.”)

šnekėti, kaiu tik lenkiškai. Čia
net maudyklos ūkis visai poniš
Iš VIEKŠNIŲ.
kai vedama, viskas brangu, o
Šiaulių pav. >
nieko gero nėra.
štą žiemą susitveręs “Vilniaus
Prie vanų prisimušti negalima,
Aušros'” skvrius dar sausio mėn.,
juros pakraštyje stovi eilė palašbuvo padavęs prašymą į Kauno
j kių budelių: kai viena "žmonių
gubernatorių, kad leistų jis įsteigti į
j giminės” dalis juroje maudos.
Viekšniuose skyriaus knygyną ir s " “TU 7T.7 .
f
. .V * ?
, .
_ '
, :
, (antroji vaikščioja pakraučiau 1
skaityklą. BuvUsis skyriaus val-[ stebisi. Ir
gi veiks nesiste
dybos pirmininkas, kun. Vilūnas,
bėjusi, kad kitokių pasismagini
pats kalbėjo su gubernatorių, ir
mų beveik nėra.
šis sakėsi nieko neturįs prieš tai,
Skaitykloje keletas lenkiškų
kad butų įsteigta knygynas ,ir
dienraščių, du rusišku ir “Vil
prižadėjo paskubinti šį Idalyką.
niaus Žinios” su “Vienybe”. Ke
Tačiaus dalykas užsitęsė: tai rei
tinta buvo dar “Viltį’ ’parsisiųzkalavo, kad butų skyrium įvardy
tas priimąs ant ’savęS už knygyną dinti, bet ligšiol jos dar nematy
atsakomybę žmogus, tai kad butų ti. Įdomus čia knygų skaitymo
papro‘is: kaip tik pareina naujie
nurodyti valdybos narių tėvų var
dai, pagalios jieškojo narių-įstei- ji laikraščiai, tuojaus atsiranda
tokių skaitvtojų. kurie, pasiėmę
gėjų gyvenamosios vietos ir tė
vų vardai.... Ant galo viekšni juos namo, išlaiko po sanvaitę.
Tas-pat dedasi su knygomis,
škiai sulaukė — jus manot, lei
imamomis
iš viešojo knygyno:
dimo? — ne: baigiantis birželio
tiesa,
jame
tėra Orzeskienės,
mėn. iš Kauno parėjo atsakymas,
Krašewskio, Sienkewičiaus apysa
IŠ ŽAGARĖS,
po kuriuo pasirašė (berželio 12
Šiaulių pav.
kos, bet ir tos išdraskytos: vie
d.) Kauno vicegubernatorius GriaBandorių sodžiaus ūkininko Eiš- zevas, kad prašymas “paliktas be noms trūksta galo, kitos *— be
pradžios.
monto darbininkai šventė pirmąją pasekmių”....
Už valgius ir gėrimus viešojo
Žmonės nusiminė.... Daugelis
gegužės. Prie jų prisidėjo dar
vienas kitas sodžiaus darbininkas. pradeda abejoti, ar bebus leista je valgykloje ir cukrinėje imama,
Tuojaus kįlo kalbos, kad Eišmon- bent teatrą sulošti, kuris “aušrie- kaip ir gelžkelio stotyse: alaus
ar arbatos stiklas — 10 k., men
tas įvedęs naujas šventes, norįs čių” rengiamas.
kiems pietums — 75 k. — ir.
Korespondentas.
panaikinti katalikų tikėjimą. Tuo
Pensijonatuose dienai, be kam
(“V.2.”)
jaus ant rytojaus Kavalas važia
bario,
išeina nuo 1 r. 20 k., ligi
vo pas Žagarės kleboną Račkauską
1
r.
75
k., pagal poniškumo. Gy
skųsti Eišmontą. Ką klebonas pa
15 RIETAVO,
venimai
miesto vidurije beveik
tarė, nėra žinios, tik už kelių dieRas. apskr. ’
' nų po to būrys Bandorių juoda
Dar nesenei čia per votivą gie visi kimšte-prikimštl, — lieka
“vasarnamiai”.
šimčių, kokie 8 žmonės, su kuo dodavo lietuviškai mišias, o per dar pakraščių
lais ir pagaliais užpuolė ant Eiš- sumą lotyniškai. Naujas klebo Didžiausis gi Palangos nepato
monto, ėmė draskyti tvoras ir tai nas, norėdamas pritaikinti tai- gumas — brangybė. Iš Liepojaus
kė jį patį nugalabinti. Bet Eiš- siklę, užginančią per mišias gie dvejatu arklių pigiau dabar ne
tnontui pavyko atsiginti su šauna doti nelotyniškai, uždraudė lietu nuvažiuosi kaip už 25 r.; o jei
mojo pagelba. Buvo tartum vis viškai mišias giedoti, nors jos didesnė šeimyna — tai prisiei
kas nutilę, tik štai 30 d. gegužio- taip tikdavo visiems ir tiek metų na kartais ligi 60 r. už arklius
atvažiuoja pas, Eišmontą Žagarėk turėjo piliečio teises.
Norint prikišti. Tiesa, pastaruoju laiku
žandaras, urėdninkas ir dešimtinin grieštai taisykles pildyti, buvo ėmė vaikščioti iš Liepojaus į Pa
kas kratos daryti. Jieškojo už galima įvesti votivą skaitytinę, langą automobiliai (benzinu va
draustų raštų, ginklų, bombų ir bet pačių lietuviškų giesmių ne romi vežimai; jie už 7 r. atveža
slaptos spaustuvės. Išgriozdė vi panaikinti.
žmogų per 3 vai. į Palangą, tik
sus užkampius, išdraskė seklyčios
tai nevienodai važiuoja, dažnai
Kunigas.
aslą, išardė pečių, bet nieko pikto
genda ir daug daiktų neima:
(Iš ‘V.’)
daiktai reikia danginti skyrium
jierado. Mat Kavalas buvęs nu
skuodęs Šiaulių spraunikui, buk
“su žydeliais”.
, 15 SKUODO,
vis tai esą pas Eišmontą. Nusika
Telšių apskr.
Už tat Palanga gali pasigirti
mavę, nusipaišę krėtikai atvezdino
Paskutiniu metu vietinė poli- puikiu teatro rumu, ką tik dabar
patį Kavalą ir prisispirdami, liepė cija pradėjo dideliai siausti po pabaigtų statyti. Ištolo jis pana
vesti parodyti, kur tie ginklai, kur sodžius ne vien dienomis, bet ir šus į bažnyčią (su dviem bok
spaustuvė. Kavalas nuvedė juos naktimis, j ieškodama šautuvų ir štais), apsiėjo į 30 tukst. r. ir ga
į jaują, nuvedė į daržinę, bet nie kažin-kokių “neištikimų” žmo li sutalpinti apie 800 žmonių.
kur nieko neradus, pasakė: “tur nių. Pereitą sanvaitę ėjo nuolat Pirmą kartą buvo vaidinimas
būt sukavojo”. Tuokart polici- krėtimai Paluknės sodžiuje: atė berželio 29 d.‘ trupa iš Lodžiaus
sta: įkirto Kavalui dešimtį nagai- mė keletą šautuvų.
Ceslavo Jankauskio vaidino Sarkų. kam jis, žinodamas, nedavė
Galų-gale ir iš Skuodo bažny dou komedijėlę: “Persiskirkim”.
policijai ankščiau žinios, kad Eiš- čios, kun. dekanui sutinkant, išr Vertėtų ir lietuvių artistams,
montas suspėjo susikavoti. Dabar mesti iš suplikacijų visokie su- ypač gi dainininkams atsiminti
Kavalas sakąs nebekišiąs savo lie lenkėję “maenumai”, bet jau ne- apie Palangą. Palangos mieste
žuvio, kur nereikia, kad ir ką ži beerzįs ausų netikę senovės pa- lis ir visa apylinkė — grynų že
nodamas.
laikai.
maičių gyvenami. Palangos baž
Pradžioje berželio pas tą
Nuo berželio 13 iki 14 d., nak nyčia, išstatyta klebono Šniuk
Eišmontą atvažiavo Joniškės pri- timis buvo didelės šalnos; 2e- štos rupesniu — gražiausis viso
slavas ir aprašė — įkainavo visą maičių pusėje maža jiebių tėra je Palangoje iF'apylinkėje rūmas.
jo judinamąją ir nejudinamą 1man- pridarusios, bet Kurše, Prekulės
' Palangos visai dėlto nevertėtų
tą. Tat paliepęs padaryti Vilniaus linkon ir toliau, gerokai apšalo
paniekinti, tuo labiau* lietuviams
general - gubernatorius dėl 1905 bulvės ir rugiai.
atsižadėti. Nuvargę ir suirę ner
m. sumišimų, nors Eišmontas ir
Tr.
vai čia gauna nusiraminti Ir at
po tardymo savo laiku buvo pa
silsėti, pušyno oru bekvėpuojant.

jurdPvtjMfu beateigaunant, juro
je besimaudant: juro* vanduo
pušyno kvapas, tyras to musų
pakrfcitelio' oras — atsilygina
praiižioje aprašytuosius nepato
gumas. Lietuvių svečių atsilan
kymas padrąsintų ir sustiprintų
apylinkės, žemaičius, kurie sveti
mųjų įtekme ilgainiui gali praretėtr.rtd Palanga turėtų būti žino
ma ui gydytojams (labiausiai mote
rų ir, vaikų ligų), daržininkams,
amatininkams (geriems siuvė
jams ir siuvėjoms), plaukų kir
pėjams, dailydėms, tarnams ir
tarnaitėms. Maudyklių priežiūra
dabar V’aršavos lenkų rankose;
išten jie atsiveža su savim virė
jus ir kitus reikalingus žmones,
steigia valgyklas, perkasi žemę ir
statosi vasarnamius. Tuo patim
galėtų užsiimti ir mųsų žmonės,
kad butų tik apsukresni
Svečias.
<•’ (Iš ‘V.’)

15 DVINSKO.
Dvinsko kalėjime sėdi Aloizas
Borovikas, nuteistas katorgom 10
metams už prigulėjimą prie taip
vadinamosios Lievenhofo respu
blikos įsteigimo.
Tose dienose
įpuolė prie jo kitas kalinys ir dūrė
jį kelis sykius peiliu. Pasirodė
paskui, kad kalinys keršijo už pro
vokaciją. Mat, Boroviko norėta
savo laiku dviem Dievams tar
nauti.

15 ANTANAVO VALSC.,
SenUpilės pav.
Ketverge, gegužės M) <1., val
sčiaus raštinėj buvo viršaičio rin
kimai. V iršaitis p. Pridotkas ne
gavo ištarnauti nė metų, nes tik
nuo pernai rudens tajx> išrinktas.
Ne ilgai ponavo Pridotkas, vos
tik 9 mėnesius, bet ačiū Dievui,
kad gavome progą atsikratyti nuo
taip uolaus šnipo ir veidmainio!
Kad patvirtinti jo “darbštumą",
privestu keletą faktų apie jo dar
belius, nes kitaip bučiau šmeižė j u.
1) Pabaigoje sjialių mėn. 1907 m.
iš Antanavo valsčiaus šaltosios vi
durdienį, keturiems žemscrgianis
bėsant, išspruko politiškas prasi
kaltėlis Bladas 2.
Čia Pridot
kas pasinxiė tikru judošiuin. nes
norėjo prapuldyti visai nekaltus
žmonės, įvairiais budais norėjo
apie šį
sužinoti, vadino save
“geru lietuviu” — “kataliku”, pa
bėgėliui linkėjo laimė* ir jsasisekimo, o j kitus vėl kalbėjo: “Dažinočiau, kas paleido tą vagį, eitų
kur pipirai auga!” ir tt. 2) Tos
priežasties dėlei viduryj žiemos
prašalino nuo tamystos raštinės
sargą Bosikį, turintį mažų vaikelių
būrį! I-aimė vargšui, kad gerų
žmonių esama: priglaudė jį pa*
save; kad ne pašalinių patalpa,
su visa Šeimyna nors badu mirk!
Mat taip tai Pridotkas norėjo pri
versti Bosikį išduoti kaltininkus.
3) Pas Priguažiškių kaimo ūkinin
ką G. darė kratą su 4 žemsargiais,
kuriuos tam tikslui patsai pakvietė
iš Pilviškių; rasta šautuvas, už
kurį kaltininkas jau nubaustas. 4)
Gaudė su žemsargiais politiškąjį
T., bet sugauti nepasisekė. 5) Gy
rėsi, jog žinojąs, kas draskė ra
štinę, mokyklą, "nadlesną" ir tik
laukė “geros”, anot jo, progos,
kad “visus į ragą susukti”. Už
teks ir tos ką minėjau, nes prisiei
tų rašyti visą litaniją.
Nežiūrint į tai, nemokėjo įtikti
valdžiai ir gana, nors visomis ke
turiomis norėjo prisigerinti
Diena ne kakia, retkarčiais ly
noja; bet susirinkimas pilnas. Iš
440 valst., turinčių teises dalyvau
ti susirinkime*, pribuvo 354. Iš
rinkta du kandidatu: i) Jonas
Pečkys, gavęs 228 balsus už ir
126 prieš, ir 2) Ignas Ilgūnas —
186 balsus už ir .168 prieš; kuris
iš jų taps vaitu — dar nežinia.
Susirinkimo tvarka buvo puiki:
nė riksmo,1 nė barnių; tiesiog pagirtina!.,..:"
Rinkikas.
m
“L. U”.)
lS‘;kAtVARIJOS,

'ŠuvaŲcų gub.

Berželio. 26 d. buvo sušaukta
parapijos ‘sueiga aptarti statymą
klebonijos it taisymą bažnyčios.
Žmonių susrfinlco į du šimtu, bet
reikėjo, pasak * įstatymą, 5 šimtų,
todėl sueiga buvo nepilna, bet už
teko ir tų Jcad patėmyti žmonių
ūpą. Taip, atėjus “burgomistrui"
ir paaiškinus, kokiam reikalui šau
kiama sueiga, tuoj prasidėjo susi
rinkusių murmėjimas. Taip, vieni
kalbėjo, kad statant * koplyčią, be
pasigailėjimo buvo aikvojami pini
gai, ir kad neduota jokios atskai
tos; antri gi rėkė,’ kad kol nebus
įvesta bažnyčioje tvarka, neduosią
nė vieno skatiko jos taisymui ir

’^tarė, kad j>ati valdžia jiadidinti
nartus.
Mat reikalui atsitikus
galėtų įvesti visą “pulką” karei
vių, k'iip tai ji padarė 1906 m
per Marijos vardo atlaidus. Antra sueiga jiaskirta liepos m. 5 d.
Leo—Liudnvs.
(Ii “L. Ū”.)
I§ VEISĖJŲ,
Seinų pav.
šitas valsčius grynai lietuviškas,
išskyrus keletą žmonių. Apšvieti
mas čia, kaip ir kituose Dzūkijos
pakraščiuose, stovi labai žemai;
niekas da ligšiol nereikalavo, kad
mokykloj vaikus mokytų lietu
viškai. Yra čia neseniai atsiųstas
teigėjas, kuris nemoka lietuviškai^
Po teismo kiti žmoneliai nežino,
ar jie nubausti, ar išteisinti.
Kada męs susilauksime teisybės ?
V. Kelmelis.
(Iš “L.U.”)
Iš BALSTOGĖS.
Berželio 18 d., išeinant fabrikantui Briliui iš savo kontoros, buvo
kelis kartus į jį šauta, bet nepa
taikyta. šovė į jį du jo paties
fabriko darbininkai už sumažinimą
darbininkams algos.
(Iš “L. U.”)

is naujo-nikolajevsko.
Męs tolimo Sibiro gyventojai
norime su savo visuomene pasida
lyti savo vargais. Tegul tėvvnė
žino, kad męs čia kunigą-lietuvį
turime. Jau męs <laug prašymų
ir telegramų siuntinėjome į Mo-'
hilevo vyskupystės valdytoj}, melž
dami leisti mums bažnyčioje lietu
vių kalba giedoti. ,
Kunigas Biliakcvičia (Tas jiats
kur» Biliakcvičia. kurs Kaune rū
syje
bažnyčia liepdavo nusidė
jėliams mėta voties > ant musų mal
davimo gaudavo kaskart iš Peter
burgo vieną ir tą patį atsakymą:
"Užganėdinti ' lietuvių reikalavi
mus”.
Bet tie atšaki mai nieko mums
nejudėdavo, nes kun. Bil. jų ne
klausydavo ir elgdavosi saviškai,
girdamasis dagi, jog kol busiąs
Naujame-Nikolajevoke, neduosiąs
mums lietuviškai giedoti. Męs gi
savo keliu be paliovos rašėme į
Peterburgą, prašydami mums pas
kirti šventadienius, kuriuose galė
tumėm prigimta kalba giedoti ir
Dievo žodžio išguldymą iš saky
klos išgirsti. \’yskupystės valdy
tojas, nesuprazdamas. kodėl taip
tankiai skundžiasi lietuviai (nes
pats kun. Bil. prieš vyskupystės
valdytoji girėsi mylįs Lietuvą ir
jsats lietuvis esąs), atsiuntė ger
biamąjį ir visiems čia žinomąjį
Tomsko kleboną Demikį ištirti da
lyko stovį ir įvesti tvarką. Kun.
Dem. ištyrė viską ant vietos ir
išsiklausė apie latvius, ar jų kal
boje yra bažnyčioje pamaldos lai
komos. Pasirodė dauguma latvių
esama liuteronų iš Kuršo.
Mums lietuviams kun. Demikis
paskyrė kas ketvergas šventadienį
bažnyčioje musų kalba giedoti. Tą
apgarsino viešai ir lietuviams ir
lenkams, taip pat raštu pranešė
Peterburgan vyskupystės valdyto
jui pralotui Denisevičiui.
Bet kun. Bil. tik juokiasi iš
visų tų kun. Demikio nusprendi
mų. Per pamokslą gegužės 15 d.
liepė visiems parapijonams susi
tarti (“prigovor sddat”), išsiųsti
iš Naujo-Nikolajevsko visus di
džiau susipratusius lietuvius, reika
laujančius įvedimo į bažnyčią lie
tuvių kalbos.
Buvome tokiu kunigo Bil. su
mumis pasielgimu priversti klau'sties Tomsko gubernatoriaus, kaip
mums pasielgti, kad ncliktumėm
iš savo apgyventosios vietos iš
tremti.
Gubernatorius nuramino
mus, jog jis tokio sutarimo (prigovoro) nejiatvirtįsiąs, nes nė
klebonui, nė lenkams nėra duota
teisė kittaučius ištremti. '
Męs vėl išsiuntėm į vyskupijos
valdytoji, jog kun. Bil. nė savo
bažnytinės valdžios neklauso ir
mums lietuviams bažnyčioje savo
prigimta kalba giedoti neleidžia.
Ob.

IŠ AMERIKOS.
atleidimas turkiškiems
PRASI2ENGELIAMS.

VAIK2ŪDE MOTINA.
Newark, N. J. Gyvenanti čia
dailidės Thomaao Donsette moteris
prigirdė savo du vaiku, u dienų
dvynučių ir paskui pati atsukinėjo
■<azą ir kambaryj užtroško. Du
kiti vaikai buvo teipgi gazo ap
imti, bet juos pasisekė dar išgel
bėti.

MOTERIŠKES KŪNAS.
VVilliamsburg, N. Y. Ant tu
ščio plačiau* rado čia moteries kū
ną, kurios veidas rūgštims buvo
teip pagadytas, kad išsyk nežinia
buvo, ar tas kūnas moters ar vyro.
Kojos ir rankos buvo sudegintos,
o kaklas perplautas. Ant kaklo
buvo dar škaplieriai, iš ko matyt,
cad minėta moteris buvo katalikė.
Suareštavo kokį ten Jamesą Ruddiką ir jo sūnų, bet policija pati
netiki, kad jie ką nors žinotų apie
tą žmogžudystę.

f Kittaning, Pa.
Dirbtuvėse
Kittaning Plate Glass Cb., kurios
dėl nesutikimų su darbininkais sto
vėjo visą mėnesį, pradėjo dirbti
ir 300 darbininkų rado j6se darbą.

11 Homestead, Pa. Cianykščiose geležies dirbtuvėse pradėjo dirb
ti prie visų 60 pečių.
Rockwood, Pa.
Coal Co. pirko šitose
naujus anglių plotus
kasyklas, kuriose ras
darbininkų.

Rockvvood
aplinkinėse
ir parengs
darbą 300

DAKTARAS SUAREŠTUOTAS.
Ilarison, Ark. Likosi čia su
areštuotas vienas iš svarbenių baž
nyčios ramsčių, daktaras Blanchard
ir jo tėvas. Daktaro namuose ra
do prietaisas pinigų dirbimui ir
daug netikrų pinigų.

JT Buttler, Pa. Pradėjo d: bti
dirbtuvėse Pneumatic Machine Cb.
Prie darbo patilpo 50 darbininkų.

PACTO PALENGVINIMAI.
Terp Amerikos ir Vokietijos
likosi padaryta nauja sutartis, sulyg kurios: nuo dabar iš Amerikos
Vokietijon galima, bus siuntinei
siuntinius iki 5 kyliogramų (12
svarų).

r Scranton, Pa. Iš čianykščių
varstotų Delaware Lackawanna &
\\ estern gelžkelio paleido 350 dar
bininkų. Laukia čia streiko vėžių
nustatytojų, kadangi gelžkelio pre
zidentas atsisakė tartiesi su uni
jos išrinktu komitetu.

KRŪMYNŲ GAISRAI.
Ferne, Brit. Col. Sausų krūmy
nų gaisras čia išnaikino daugybę
namų. 15000 ypatų neteko pasto
gės. Nuostolius padarytus skaito
jau ant 18 milijonų doliarių.
Skaitlių sužeistų ir apdegintų pa
duoda ant šimto ypatų. Be abe
jonės yra ir daug sudegusių visai
žmonių. Fernie veik visos triobos
išdegė. Dega ir miestelis Mkhel;
išdegė Sparwood, Alsoh ir Cokli
to. Skaitlių sudegusių žmonių pa
duoda jau ant šimto ypatų, o gal
tokių bus dar daugiau; vien mie
ste Fernie sudegė 74 ypatos. Ug
nis1 užėmė plotą 100 ketvirtainių
mylių, ant kurio yra daug faunų
ir medžių kirtėjų. Kas su tais
žmonėms atsitiko, nežinia.

f Howe. Okla.
Kasyklose
Oklahomoj dirba tik pusę laiko.
Aplinkinėse Bates ir Coaldale kasyklos stovi ir darbininkai išsineš
dino Yitur darbo j ieškoti.

POPIEŽIAUS DELEGATAS
GRĮŽTA I RYMĄ.
\Vashington, D. C. Kaip pra
neša laikraščiai, dabartinis jiopiežiaus delegatas Amerikoj, Monsignore Falconi sugrįž Ryman; jį
popiežius ketina paskirti kardinolu.
Jo vietą užims Msg. Avera, dabar
tinis popiežiaus delegatas ant sa
los Kubos.
SAUDYNES TERP DARBIUniontoun, Pa. Terp slavų ir
italijonų Fricko kokso pečių dar
bininkų pereitą nedėlios dieną bu
vo gana smarkios peštynės, kurio
se ir revolveriai buvo darbe. Vie
nas darbininkas likosi užmuštas, o
25 sunkiai sužeisti.

K Bronsville, Pa. Pastate čia
50 kokso pečių ir ketina dar pa
statyti 250.

r Birmingham, Ala. Streikai
angliakasių Alabamoj, kuriuose
dalyvauja 9000 darbininkų, trau
kiasi toliau ir nėra vilties, kad grei
tai pasibaigtų.
r \ oungstown, O. Darbai čia
pradeda eiti gerai, bet iš kitur te
gul nieks dar čia nekeliauja, nes
dabar priima tik seniau čia dirbu
sius darbininkus.

r Bronsville, Pa. Knob kasy
klose dirba Dabar per dienai ir
naktis. Kompanija mat nori į du
metu iškasti visas anglis.
• Butler, Pa. Darbininkai Pardoe kasyklose paliovė dirbę; jie
kalbina ir kitų kasyklų darbninkus
streikuoti. Darbininkai reikalauja
pripažinimo unijos.
f Schenectady, N. Y. Dirbtu
vėse General Electric Co. pradėjo iš dalies dirbti,
Darbą gavo su viršum šimtas darbininkų.

f Monessen, Pa.
Pittšburg
Steel* Cb. uždegė keturis tarpinimo pečius, o keturis kitus uždegs
neužilgio. Kada šitose dirbtuvė
se pradės pilnai dirbti, prie darbo
patilps 3500 darbininkų.

f Shamokin, Pa. Darbai čia
eina dar vis silpnai: iki šiol dir
UŽGRIUVO KASYKLOS.
bo dvi dieni sanvaitėj, o nuo da
Coal Creek, Brit Col. Anglių
bar pradės dirbti keturias dienas.
kasyklose Crows We$t Pass, prie
Canada Pacific gelžkelio, užgriuvo
kasyklų ola ir užbėrė 23 darbinin
kus, 20 užgriuvusių atkasė dar
gm-

LIETUVIAI AMERIKOJ.

VĖTROS.
St Johns, N. F. 31 d. liepos
šitose aplinkinėse siautė smarkios
vėtros, laike kurių susidaužė 40
žvejų laivelių. Iš buvusių ant jų
400 žvejų tik 3 prigėrėj kitus pasisekė išgelbėti.

IŠ DARBO LAUKO
St. Patil, Minn. Soo gelžkelis gavo reikalavimą parūpinti Mi
nesotos ir lakotos farmeriams
7000 darbininkų nuvalymui laukų.
Darbininkams siūlo farmeriai po
2—4 dol. už dienos darbą ir val
gį. Gelžkelis juos turėtų dykai
pergabenti.
f St. Clairville, O. Čia iš ka
syklų prašalino 25 montenegrinus
darbininkus. Jie pagazdino išme
timu į padanges kasyklą. Kiti darbninkai, kurių čia dirba 350, ne
drysta nusileisti į kasyklas, nes bi
josi, kad montenegrinai savo pa
žadėjimo neišpildrtų. Todėl dar
bai kasyklose ap* stojo.

New York, čianykštis Turkijos
konsulius Mundi Dey pagarsino,
jog
sultanas
atleido
kaltc>
visiems
Amerikoj
gyvenan
Lechburg, Pa. Blėtos dirbtu
tiems politiškiems prasižengėliams
paeinantiems iš Turkijos. Tokiv^ ves, kurios stovėjo nuo lapkričio
Amerikoj yra apie 200000. Ji< mėnesio pereitų metų, iš dalies pradabar gali grįžti Turkijon be jo lėjo dirbti. 300 darbininkų pakiui bahncs.

f Winnipeg, Manitoba.
Ka
dangi aplinkiniai žemvaldžiai nu
valymui laukų reikalauja 30000
darbininkų, o jų nėra, tai kalėjimų
užveizdo* gavo prisakymą paleisti
iš kalėjimų gerai savę vedančius
visus mažesnius prasižengėlius, ku
rie panorės dirbti ant farmų.

ilpo prie darbo

15 CHESTER, PA. .
26 d. liepos vienuose namuose
čia buvo krikštynos.
Seiminin
kas sukvietė svečius ir visi pradė
jo gerkles vilgyti. Žinoma, nuo
gėrimų įkaušę, ne įstengė ramiai
užsilaikyti.
Pradėjo peštiesj, o
vienam visai suplėšė marškinius.
Tas apskundė teisman du drauge
gėrusiu draugu. Teisėjai nuo jų
paėmė po 10 dol. Gražiai mat
elgiasi tūli musų miesto lietuviai!
Yra Čia ir laikraščių ir knvgų,
tik juos mažai kas skaito, daugu
mas neapkenčia net tų, kurie skai
to.
Kazyros ir, girtuokliavimai
tai svarbiausi tūlų čianykščių lie
tuvių užsiėmimai. Retai būva ba
liai, ant kurių karštuc’žai nesusipeštų.
Darbai čia, kaip ir kitur, blogai
eina.
Chesterietis.

Iš CRAILSVILLE, OHIO.
Provident anglių kasyklose dir
ba 306 darbininkų. 28 d. liepos,
kasyklų superintendentas nedavė
darbo 15 darbninkų. 29 d. visi
tie darbininkai nuėjo į kasyklas,
bet jų ne leido. Darbo vedėjas
norėjo žmonės įvesti j kasyklas,
bet netekę darbo darbininkai jį nu
stūmė šalyn. Atbėgo superinten
dentas ir drožė vienam darbinin
kui; bet kiti darbininkai jį nusitvė
rė ir pradėjo mušti.
Pagelboa

•
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Jani atbėgo jo sūnūs, bet ir jį darplauki
Mmnkai, sugriebę už
Prasidėjo
mušty
»:radėjo mušti,
Superintendentas
ir bosas
ics.
f
?.nt galo pabėgo nuo mūšio lauke
ir darbininkai išsiskirstė ir žmone
nėjo darban. 10 vai. atėjo vice
prezidentas, sušaukė milingą. Pri
buvo konstabelis ir suareštavo ė
darbininkus.
Dabar dėlto šitose
kasyklose streikuoja darbininkai
Kada pradės vėl dirbti, nežinia.
Dabar neužilgio bus byla unijoj
Įi«’ kompanija.

‘‘Katalike*’, “Darbininkų Viltyj"
Musų §v. Jono draugystė turi čios piliečių poros turi užsiimti Teip vedant polemikas, kaip męs
♦r ^‘Saulėj”) ir pasiuntėme tą pro savo priderystę pranešti per laik vien daila ir mokslu. Taigi Plato jas mėgstame vesti, galima ir tris
testą į “Žvaigždės” redakciją, kai raščius (pakako pranešti per vie viešpatystė tampa filozofų ir dai metus ginčyties, o visgi viens kito
po organą, kad patalpintų, bet ną, kuriame tilpo atsišai&imas. lininkų valstija. Įvykdinimui to nepertikrįs.
protestas netik ką nepatilpo, bet Red.), jog melagystė yra tasai at kios viešpatystės, Plato ateina
Red.
da ir atsakymo jokio negauta. sišaukimas. Męs, Ptovidence lie prie atgaleiviškų nuosprendžių.
Męs pas kun. Miluką tuo protestu tuviai dabar turime savo kunigą, Ekonomiškuose sątikiuose jis rei
pareikalavome štai ko:
kito nereikalaujame ir kataliki kalauja aštraus paskaidimo liau GALUTINA ATSKAITA CEN1) Pagarsinti per organą “Žv.” šką lietuvišką bažnyčią dabar sta dies- į luomas. ' Toliaus jis reika
TRALISKO REVOLIUCIJOS
Susivienijimo iždo atskaitą, pra tome, visi parapijiniai ir bažnyti lauja, kad piliečiai iki keturių deŠELPIMO KOMITETO.
dėjus nuo XXII seimo iki XXIII niai reikalai eina labai gerai; visi simčių metų negalėtų apleisti sa22 d. vasario 1906 m. vi sodnam.
seimui ir taip: kiek per tą laiką čianykščiai lietuviai užganėdinti iš vo krašto. Jis bijojo, kad tie
Amerikos Lietuvių susivažiavime
įplaukė pinigų ir kiek išmokėta kunigo, kuris dabar čia yra. Ge žmonės, teip dailiai išauklėti
už organą ir kito- resnio nė nereikalaujame (tik vie tie žiburiai šviesos ir proto ne pa- męs buvom išrinkti į komitetą pri
VTSISAUKIMAS į VISAS SU- posmertinių,
I
reiklams ? Vaikų skyriaus nas Petrauskas neužganėdintas). sigadytų po įtekme blogų pavyz ėmimui aukų ir perdavimui jų į
S1VIENYJIMO L. R. K. A. kiems
I
įplaukos
ir išlaidos turbūt pagar
J. Petrauskas pasigarsino pats džių svetimose šalyse, šiurkščiau rankas tų, kuriems aukaujanti vi
KUOPAS.
I
Aukos
MOTERŲ REIKALUOSE.
sinta
skyrium.
savę Sv. Jono draugystės pirmsė- sius darbus privalo atlikti luomą suomenė jas- paskyrė.
Su širdgėla į jus, broliai, S. L.
Straipsnis, tilpęs “Lietuvos” N r. R. K. A. sąnariai, atsiliepiame.
а) Paaiškinti, kame yra tie pus- džiu. Męs prieš tai protestuojame, vergų. Tokiu budu matom, kad plaukė tuoj po išsiskirstymui Phikuriuos šeimynų sąnariai nes jis seniai jau nėra nė sąnariu šitas idealistas, kurio norai buvo ladelphios susivažiavimo iki liepos
30, po antgalvių “Paprasto Lietu Skubiname su tuo atsiliepimu to- doreliai,
1
vio Moteris”, yra visiškai klai 1ėl, kad kartais paskui nebūtų jau už organą moka, o organo ne musų draugystės, jis išbrauktas, kilti galų gale atėjo prie reakci- mėnesio 1907 m. Bet štaf jau me
?
dingas, parodo, kad ta moteris ge vėlu. Jus, broliai, turbūt kožnas gauna
kaipo netikęs žmogus ir veidmai jonieriškiausių nuosprendžių — sa tai kaip visuomenė apie savo iš
I
riau neišmano kaip tik tokias pa tinote, kad prigulite prie Susi vie . 3) Paaiškinti, dėlko neišduotas nis, jis neturi nė jokio sanryšio vo ideališką viešpatystę norėjo ap rinktą komitetą visai užmiršo ir
sakas talpinti į laikraštį. Kas pei nį imo Lietuvių Rymo Katalikų rajjortas. apie 500 dol., paaukautų su musų draugyste ir su parapija. tvert sieną. Vienok prapuolė (ne jokios aukos ant musų rankų ne
klaidos? Kas yra tame kaltas? b Kmerikoje, bet jums ne visiems pereitame seime seserims?
Jis norėjo valdyti visus Provi- prapuolė, nes tos viešpatystės ne beplaukia. Todėl manom, esant
reikalingu duoti pilną atskaitą iš
4) Paaiškinti, dėlko kun. Kudir denco lietuvius, bet tas nepasisekė, buvo. Red.).
ko ji reikalauna? Ji sako: “kuo žinoma, koksai tą Susivienijimą
mus
darbų ir padėkavot visuome
met mano akįs atsivėrė ir ausį.- ’aukia likimas. Jus kožnas moka- kai nupirkimui dovanos vieton 100 jį visi nūn savęs, kaipo veidmainį
Fomas Morus buvo Anglijos
nei
už
garbę mums suteiktą aprenpradėjo- girdėti, aš naują svietą .e kasinėtai paskirtą mokestį, bet dol. išleista 135 dol.?
atstūmė, lygiai Sv. Jono draugy viešpatystės kancleriu prie kara
kant
mus
į minėtą komitetą ir pa
5) Paaiškinti, dėlko kun. Milu stė kaip ir pavieni lietuviai ir pa liaus Enriko \ III. Jis pagarsė
regėjau ir naujus žodžius girdė kame tie pinigai atsiranda ir kam
jau. Ištikto, aš girdžiu įvairius jie suvartojami, jums nežinoma ir kas nč pats, nė kitam neleido sei rapija, tai jis damar stengiasi gun jo savo drąsumu ir tvirtoms nuo duot rezignaciją iš jo (mus god.
prezidentas, kun. Pėža pirmiau iš
balsus aplink savę ore šaukian negalite net patirti. Musų orga me skaityti visų kuopų įnešimų, dyti žmonės'kitokiais budais, čia monėms,
bet
jam
nukirto
čius: kelkis sesuo iš Etos tam nizacija didelė, turi jau beveik pus o ypatingai įnešimo draugystės Sv. nykščiai lietuviai rišta į vienybę, galvą 1535 m. Jis. parašė kny komiteto išstojo).
Pinigų ant mus rankų per tą
sybės ir vargo! Eik ant kalne penkto tūkstančio sąnarių, tat joje Jetro ir Povilo iš Elizabeth, N. J. suvienytoms spėkoms nori kovoti gą Utopija; joje reikalavo nė
šviesos ir palaimos.” O pabaigoje urėtų būti ir kitokia tvarka, bet ir kitų, kuriuose buvo rašoma apie už geresnį būvį su kapitalo pri daugiau nė mažiau, kaip atmaino visą laiką (nuo 22 d. vasario 1906
pasijutes ant to kalno šviesos ir pa visą organizaciją apglobė kun. Mi dabartinį organą?
spaudimu ir tamsybe. Dabar męs mo tų laikų valstijos pamatų — m. iki 20 liqx>s 1907 m.) įplau
б)
Paaiškinti
galop
per
organą,
laimos, taip sako: "Regėdama vi lukas ir sau vienas vadovauja.
čia turime gerą vadovą, kuris privatiškos nuosavybės. , Ir Plato kė . .•................................. $6291.18
Patys aukautojai paskirstė:
dėlko
kun.
A.
Milukas
taip
sausas nelaimes, aš stoviu šviesoje su Jau septintieji metai jisai vienas
mums rodo gerą kelią, mokina, reikalavo, kad tie, kuriems lemta
Lietuvių
Socijai-Demokratų
kardu išminties rankose". Ihbai atlieki Seimus. Gal jus pasakysi vališkai vedė seimą ir su kokiu kaip išsiliuosuoti nuo vargų. Ra atlikt didelius ir garbingus darbus,
Partijai
....................... $3»56-5*
mažai lietuvių moterų yra šviesoje te, kad jus kasipietai j seimus ren tikslu tą darė? gina mus prie mokslo, prie skaity neturėtų privatiškos nuosavybės.
Lietuvių
Demokrat.
Part. 1102.58
Ir negavome atsakymo, Tur- mo visokių raštų, -svietiškų ir dva
su kardais išminties. Bet jos ne- kate iš kuopų delegatus ir siun
Prie tokių išvedimų ateina ir Ta Kankintiniams .
• 17^-57
tokioje šviesoje ir netektais kar čiate juos, kad seimuose apkalbėtų būt jo ir nesulauksime.
siškų. Ne keikia mus, negazdina nias Morus. Suprantama, kad jis
Tautos reikalams (Dr. Bas.) 91.00
Kadangi mums rupi, ir širdyj pragariškoms galybėms, bet' kelia
dais išminties, kaip čia pasirodo, jųsų reikalus. Teisybė, jus siun
padarė tokius išvadžiojimus po
nori kitas moteris apšviesti.
čiate, bet tie dclegataj esti neby guli Susivienijimo ir jųsų pačių musų dvasią, veda prie laisvės, ly .įtekme tuomlaikinių sanlygų. Jis Moksląeiviatns (Dr. Bas.) 3I-5O
Toliau Lietuvio pati sako:
liais prieš kun. Miluką.
Kun. sąnarių, broliai lietuviai, likimas, gybės ir meilės. To męs, Provi- •klausė savęs, kur yra šaltiniai ne Kalbos reikalams (Landsb.) 54-00
“Nuo ištekėjimo už vyro tiktai Milukas kas metai seime būva ir tat su šiuomi atsišaukimu męs į denco lietuviai ir laikysimės, lai apykantos, pavydo, neužsitikėjimo Apšvietos reik’. (Fel. Bart.) 57-00
Lietuvių Valst. Sąjungai’
Kreipiamės į kysimės visi iš vieno, ir pragaro
pradėjau ragauti vyno iš kieliko seimo vedėju, ir seimo raštininku, jus kreipiamės.
ir piktumo. Ir visuomet surasda
(Dr. Bas.) ...................... 3.00
gyvenimo kartumų”. Tuos kartu ir knygų peržiurėtojum ir vis- kuopas ir pavienius. Prisidėkite galybės musų nepergalės. Petrau vo savyje atsakymą, kad visų tų
Taut. Namui (J. Skrit.).. 6.92
mus, galima beveik sakyti, pati kir4n. kas tik' seimui reikalinga. prie musų visi išvien ir protestuo skas yra tai Judas Iskarijotas.
nedorybių priežastis yra — privasau pasidarė, reikalaudama nuo Tatai jus veltui siunčiate delega kite prieš tokį kun. Miluko sauSv. Jono Kr. draugystės virši tiška nuosavybė Savo viešjiaty- Nepaskirtų ...................... 1612.10
vyro daugiau, negu yra galima. tus ir veltui lėšuojatts. nes jus vališkumą. \ isi drauge pareika ninkai :
stėje pinigus jis visiškai panaiki Viso .............................. $6291.18
Dviejų ypatų nuomonės nevisada siunčiami delegatai seime neturi- laukime pas Susivienijimo prezi
Pimisėdis — Kaz. Cyronka,
no, bet idant išdarbystė ne apsisto
Kadangi visuomenė, išrinkdama
esti vienokios.
balso. Bet jeigu kuris teisybę dentą kun. Kudinką ir organo re
Raštininkas — V. Adomonis,
tų, jis neranda nieko geresnio, mus į komitetą, davė tiesą paskirdaktorių
kun.
M.
tų
viršui
imuni

Toliau Paprasto Lietuvio, Mo mylįs delegatas seime nori atsi
Iždininkas — M. Zubickas.
kaip pasiūlomą, kad visus darbus
styt aukas aukautojų nepaskirstytas
teris šiteip sako:
liepti. išreikšti bilc kokiame da ne t u išaiškinimų. Męs esame są
atliktų vergai, kuriuos jis manė su pagal komiteto nužiūrėjimą, tai
“Tuomet (ištekėjus) aš patė- lyke savo nuomonę, tuojaiis to nariai męs privalome žinoti Susi
rinkt arba iš svetimtaučių suimi- sausyj 1907 m., komitetas per sa
tnijau, jog gyvenimas nėra teip kiam delegatui kun. Milukas ati vienijimo stovį.
PRIE LAUKIO KRITIKOS. nių karėse, arba toj pačioj valsti
vo krivulę paskyrė iš nepaskir
Kuopos ir pavieniai! Nemokė
laimingu, kaip aš sapnavau jau ma balsą, arba liepia prašalinti iš
joj terp žmonių kame nors prasiNr.
29
“
Lietuvos"
p.
J.
Laukis
stytų
.........
1612.10
nystėje. Aš maniau: kad mano seimo svetainės. Taigi jus siun kite iždan pinigų! Tai geriau
j kaitusių. Suprantama, kad negali Lietuvių Socijal - Demokratų
kritikuoja
Markso
teoriją
k
gina
:—1 •kunigo
—-•—
,vvras bus kiltaširdis didvyris, ir čiami delegatai, kaip išvažiuodami sias įrankis fsugriovimui
ma tokią idėją pavadint pirmei
Partijai ............................. $500.06
mano narnai “ant kalno rūmai ’. seiman nieko nežino apie Susivie M ii. despotizmo, Nemokėkite nė privatišką savastį; kritikuodamas, viška. Už • tai T. Morus reika
tvirtina,
buk
Markso
teorija
se

Tautos
reikalams (Dr. Basa
Teip jaunai nevertėjo tekėti vyro nijimo stovį,taip ir sugrįžta nieko cento, tai tik tuo budu išgelbėsite
lavo sutrumpinimo darbininkų dar
niai
buvo
išbandyta
graikų.
Bet
navičiui ) ......................... 500.00
pepažystant ir. iš darbininkų pasi nežinodami.
Priegtam jus savo savo brangią katalikišką organibo dienos iki šešių valandų. Ste Kankintiniams ....................... 400.00
Nemo pažvelgus į tuos pamrtus, ant ku
renkant,ne tikėtis,kad vyras visados delegatams įdundate kuopų įneši- zaciją nuo pražuties.
bėtinas toks reikalavimas šešiolik
bus, kiltaširdis ir suteiks pačiai mus. kurie seime turėtų būt skai- kėkite nieko. ko! nebus išpildyti rių buvo subudavota graikų vieš tame amžije.
Jeigu tuose lai
Ilgiau ken- patystė, tai aiškiai matysime, kad kuose žmonės reikalavo panaikini Viso paskirstė .............. $1400.00
“ant kalno rumus”.
tomi. Ar jus matote, kad įneši- musų reikalavimai,
jau
trūksta
ir
kantry- graikai ne ant pamatų Markso mo savasties, tad nėra stebėtinu, Liko pas komiteto kasicrių 212.10
Karčių gyvenimo patyrimų, ko mai skaitomi ?
Perskaitomi tik tėti
Naminių išlaidų (seimo suren
kius Paprasto Uetūvio Moteris keli. Kun. Milukas perskaito tik bės! Jeigu Susivienijimas šian teorijos tvėrė launingą viešpaty- kad dabar vergai organizuoja* ir
gimas,
rezoliucijos atspaudinimas ir
stę,
bet
Platono
(
Klysta
rašėjas.
nori parodyti skaitytojams, nema tokius įnešimu*, kokie jam Pi die žlugtų, tai kas butų kaltas?
reikalauja lygių teisių politikoje. išsiuntinėjimas, bonds, ir persiunPlatono
fantazija
apie
laimingą
Męs patįs! Nes ligi šiam laikui
toma jos rašte. (Ji žada juos to tinka.
respubliką ne buvo gyveniman Laukis ant to nujuokia, patarda tinėjimas ir surašinėjimai)buvo-vi
liau parodyti. Red.). Jai nepa
Turime męs neva organą, jisai tylėjome, buvome kantrus. Užtat
mas suvaryti avis, jaučius, midus so $146.76. Taigi pas mus yra
tinka tas paprastas Lietuvis. Kad kasmetai mums tūkstančiai dol. dabar stokime su savo priešu ko įvesta, todėl ir I ji ūkis ne ją ga ir kitus ramius gyvulius prie badar grynų pinigų viso nepaskirsty
jis butų nepaprastas, ar tada tik atseina, bet ar organe męs galime von. Bet stokime visi. Tikime, lėjo minėti, bet Spartą Lykurgo; lioto....
tų $05.34. kurie pasilieka pas ka
ten
privatiškos
savatsies
ne
buvo,
tų? Ji geidžia atmainų ir lietu raštu savo mintis išreikšti ? Ar kad kuopos supras musų šitą at
Tarp g>-ventojų kiekvienos ša steriu Thefilių Dūdą.
Kadangi
viskas
buvo
vieša.
Bet
moksluose
vis, prisilaikantis lietuviškų papro galime ką nors gero Susivieniji sišaukimą. Apsvarstytas ir jagal
lies
darbininkai
Užima
svarbiau

šioj
valandoj
nematom
jokio
svar
Sparta niekada negalėjo lygintiesi
čių o ne kokių svetimtautiškų, ro mo labui parašyti? Ne! Mums nurodymus lai veiks.
vietą,
nes
iš
jų
darbo
minta
sią
baus
tautai
reikalo,
ir
kaip
tik
toks
Taigi į darbą, broliai lietuviai su Athenais. Red.), tos dvi te
dosi stovintis arti gyvulio be jau viskas dėl šventos ramybės drau
visas
kraštas;
suprantama,
kad
atsiras,
su
pritarimu
viso
senojo
smų, be meilės. Moteris užimta džiama. kun. Milukas, kadangi yra katalikai, nes paskui, kuomet ne orijos skirtos, stovi toli viena nuo ki nuo darbininkų labo daug dalykų
komiteto narių, tie pinigai bus pa
šeimynoj darbu, mažai turi laiko organo savininku ir redaktoriumi, teksime Susivienijimo, bus vėlu? tos: kritikuojant Markso teoriją, priguli; per tai visoki skriaudikai
siųsti nurodyton vieton.
reikėtų
ir
faktais
parodyti
tos
te

išmislinėt ir paduot visuomenei tat nepatinkami jam raštai metami Jeigu kartais jus, broliai, kun.
už kits kito stengiasi įžaboti dar
orijos
nepraktiškumą,
bet
Laukis
C R. S. K.
Milukas .ar kas kitas norės per
savo susikrimtimus, kurie, kaip tiesiog gurbam
bininkus savo kamanomis ir pa
neturėjo
faktų,
kadangi
Markso
Sekr. Sus. L. Šernas.
matyli, paeina Vien iš jos pačios
Turime męs Susivienijimo pre kalbėti, tatai jus neklausykite, nes
imti vadžias į savo rankas: fa
kaitės. Jei priderėtų sutaisyt, o zidentą, turime kasierių ir sekre jums tas bus daroma blogiau. teorija nebuvo dar niekad įvikdin- brikantai nori darbininkams įkal
Sekr. Fin. F. J. Bagočius,
ne eržinti šeimynišką gyvenimą. torių, turime kasos globėjus ir da Jus atsidėkite ant musų, nes ir ta praktiškan gyvenimam Kadan bėti, kad negali svietas būti kitaip
Kasierius Theo. Dūdas.
Patarlė sako: tuščia galva pilna kitus centro viršininkus, bet jų męs fiatįs su šeimynomis labai gi Amerikoje turime valdžią didu- surėdytas, negu yra šiandien. Ku
Kasos Globėjai:
naravų!
kaip ir nebūtų, kadangi kun. Mi daug kentėjome nuo kun. Miluko menės, bet, kad- toji didumenė nigai jiems sako, kad Dievas lie
A. J. Povilaika,
kenčia skiirdą ligiai čion kaip ir
Paprasto Lietuvio Moteris tc- lukas vienas viską atlieka, jis vie despotizmo.
A. Linaudskas,
pė vargti ant žemės, o nepaklusŽemiau pasirašiusiejie delegatai kitur, tad L. pataria įvedimui ge
nas valdo sauvališkai Susivieniji
liau rašo:
J.
Taraila.
nam siūlo amžiną prapultį. Atsi
“Mano vyras uždirbdavo po tris mą ir jo rankose randasi Susivie savo susirinkime nutarė šito atsi ros tvarkos ne didumenci ati randa neva mokslo vyrai, kurie
P. S. Kiti laikraščiai malonės
doliarius į dieną". Ne viena lie- nijimo likimas. Visomis pusėmis šaukimo kopijas pasiųsti visiems duoti valdžią, bet tik labai išmin stengiasi ardyti darbininkišką vie perspaudint.
tuvių šeimyna su tiek ir da su ma- pinigai mėtomi kaip skiedros, o kuopų sekreterams ir pagarsinti į tingiems žmonėms, tokiems kaip nybę ; prie tokių ir p .Laukis pri
Budda, Maižis, Kristus ir jiems
žau laimingai pragyvena, o irgi aiškių atskaitų negaunama. Kun. visus laikraščius.
panašus.
Abejotina, ar ir toki guli, nes iš jo raštų matvt, kad
platesKuopos
susižinokite
neviena su šimtais laimės sau ne Milukas mat sanprotauja: kas
nori- pasirodyti turtingųjų luomai
randa.
jums prastuoliams rupi, užtenka, niai šituose reikaluose, tegul krei žmonės galėtų užvesti gerą tvar (tą reikia darodyti. Red.); aš
Toliaus Paprasto Lietuvio Mo girdi, kad jus pinigus mokate, o piasi antrašu pas išrinktą musų ką be pritarimo didumenės..., draskau darbininkišką susiorganiPažiūrėkime į pamatus graikų
teris rašo:
kur pinigai dedami, jums ne gal delegatų sekretorių, K. K. Pocių,
zavimą, bukit malonus, priimkite
1302 Chamber of Commerce, Chi- viešpatystės. Ar nerasime ten pa į savo tarpą ir suteikite man at
“Aš pastojau mastinga ir pro voj.
Kadangi vaikant streikuojanvyzdžių vertų pritaikyti. Kodėl ji
gresyvi ška, kuomet mano vyras
Ant jaučio odos nesurašysi to cago, III.
stovystę jūsų reikalų (su asabišku čius darbininkus mieste Vigneux,
Pasirašome, buvusio XXIII sei- griuvo (Platono respublikos nebu Laukio pamokinimu prie jo tiebuvo ir tebėra gyvunu be gile kun. Miluko sauvališkumo. Tik
Prancūzijoj, keli darbininkai liko
vo, tai ji ir negriuvo. Red.).
snių jausmų, be tikros meilės". užtenka paminėti, jog musų Su mo delegatai:
siek reikia kreiptiesi. Ypatų mo- si užmušti, tai Paryžiaus darbiu’nVienas iš garbingiausių Grekijos
K. K. Pocius, 99 kuopos,
Progresyviškos moterįs neužsiima sivienijimas, jo rankose būdamas,
kinimui laikraščiuose nėra vietos. kai nutarė trijų dienų streiką. Juo
vyrų.
Plato, papiešė paveikslą bu
K.
Stulga,
85
kuopos,
platinimu progreso savo šeimy gyvuos labai trumpai, nes lietu
Red.).
se dalyvauja 50000 triobų staty
siančių viešpatysčių. .Jis manė,
A. Saldukas, 85 kuopos,
niškais nesutikimais. Tas yra be viai netik prie, jo neprisirašo, bet
skaito
save
p.
Laukis
Jeigu
mo
darbininkų. Kadangi mieste
kad žmonės ideališki, kad visas
Jonas Serpetis, 85 kuopos,
naudos ir da blėdį daro. Tokis da ir tie patįs sąnariai pasitraukia
socijalistus.
klaidingu
už
Vigneux
darbininkai rengė milži
mažiau
medegiškas žmonių pasilaikymas
V. Vįščiulis, 85 kuopos,
matymas bei lavinimas ir puošimas šalin, nes mato, kad jie nežiną prie
tai
kodėl
savo
kritikos
neremia
nišką
protesto
derųonstraciją, tai
paeina nuo jų pačių noro. Ir teip
A. Radomskis, 100 kuopos,
kvietkomis jnokslo yra, prastas ne ko priguli.
ant
teisingų
faktų,
bet
remia
ant
iš
Paryžiaus
ten
pasiuntė vieną
manė, kad grekai galėtų su
J. A. Jaukštis, 100 kuopos,
supratimas mokslo. Tokios mote
Taigi per pereitą seimą, atsibu
ypatiško
egoizmo;
užmesdamas
so

raitų
kareivių
regimentą.
Valdžios
Alex. J. Lemont, 101 kuopos tveri rojų ant žemės, jeigu rastųsi
rįs niekuomet nepagėrįs visuome vusį Chicagos mieste 16 ir 17
či
jalistams
išsižadėjimą
tėvyniškuiš
Paryžiaus
neleido
darbininkams
kas, kurs papieštų busiančias drau
nę, ir bus, kaip Paprasto Lie berželio š. m., kun. Milukas, kaip (atstovas iš Pa.),
mo, pamylėjimą kitų kalbų; nepa eiti į Vigncux, bet visgi keli tūk
M. Vabalas, §v. Mikolo Ark. gijos surėdymo pavyzdį vertą se
tuvio Moteries vyras sako: "kaip paprastai, pats vienas atliko sei
kimo. Pamatu laimingos ir stip rodė faktiškai, kur socijalistai stančiai ten prisigriebė. Einant
radome, teip ir piliksime”. Tai mą. Kelių delegatų norėta pro parapijos atstovas,
rios viešpatystės Plato statė svei skelbia, kad reikia išsižadėti savo jiems gatve, susitiko jie su raitais
J. M. Tananeviče, 15 kuopos,
yra labai protingas ir teisingas sa testuoti, bet kun. Milukas nedavė
prigimtos kalbos (“Kovoj ' buvo kereiviais ir pradėjo metėti akme
B. Janušauskas, 99 kuopos se ką liaudį, ir todėl ji$ j ieškojo tų
kinys. Mažai gali vieno žmogaus kalbėti ir nekuriems da balsus at
būdų ir priemonių, kuriomis ga straipsniai, ant kurių pasiremda nimis. Kariumenes vadovas, išven
gyvenimas pakelt visuomenę. Bet ėmė. Jisai seime buvo ir pirmsė- kretorius,
mas, Laukis galėjo teip manyti.. gimui susirėmimo, su kareiviais napora susierzinusių gal daug blogo džiu ir raštininku. Kuopų įneši
Stan. Marcinkeviče, 85 kuopos lima butų išauklėti sveiką liaudį.
Jis reikalavo, kad luošiems, kū Red.), kodėl nepasakė kiek ir ko suko į kraštutines gatves. Po pie
atnešti visuomenei.
mus perskaitė tik kelis, kitus nu- (viršiausio teismo narys).
niškiems ir dvasiškiems išsigimė kius laikraščius išleidžia socijalistai tų vienok viena raitelių dalis su
Toliau Paprasto Lietuvio Mote metė šalin. Norėta sustabdyti seilietuviai svetimtaučiams? Nepa sirėmė su darbininkais ir tūlas
ris šiaip sako:
mas, bet nepriderėjo triukšmo kel- PAAIŠKINIMAS IR PROTE liams nebūtų leista turėti vaikų,
demonstrantų skaitlius tapo |<e
idant lytiški susinėsimai atsiliktų rodant teisingų žinių, pasirodo p.
STAS.
“Atsibudusi, aš patėmijau, kad ti. Ir tokiu budu atsibuvo seipavojingai
sužeistų. Paskui dar
Laukio
mieriai
siundyt
visuome

tarpe manęs ir mano vyro nebuvo mas. Paklauskite savo delegatų, Dtl atsišaukimo į XXIII seimą tiktai tam tikrose aplinkybėse ir
bininkai pasislėpė į naujai statomą
nę
prieš
organizuotus
darbininkus
:
tikros meilės, mudviejų meilė buvo ką jie girdėjo seime? Nieko ge S. L. R .K. A., tilpusią No. 27 kad jungtusi j poras tiktai gražiausiejie vyrai ir gražiausios moterys. tik tuom savę stato mažai klaidin triobą ir iš čia pradėjo svaidyti į
tiktai patraukimas, kuris perstatė ro. Nesužinota tikrai, kiek Susi
kareivius plytgaliais. Kareiviai at
Iš tokių parinktų porų gimę vai gu akyse visuomenės, o užtai so
teip vadinamąją meilę tarpe mu vienijimas sąnarių turi, kiek tur “Godotini kunigai seimo!
sakė šūviais ir 2 darbininkai likosi
cijalistai
turėtų
būti
dėkingi
už
sų”.
Prašom męs, lietuviai miesto kai privalo būt atiduoti valstijos
to, ir kur tas turtas atsiranda.
jo išpiltus purvus ant darbininkų užmušti, 15 tapo sunkiai sužestų,
Providence, R. I. parūpinti mums auklėjimui. Idant gimdančius pi
Kas yra tikra meilė! Ar ne Tik pasišnekėta ir viskas.
lengviau sužeistų yra daug. Iš
galvų!
ven patraukimas vienos ypatos
Taip dalykams stovint, ilgiau ne gerą kunigą, o jei kas žino tokį liečius saugotų nuo rūpesčių, ne
viso gi mieste užmušta 6 darbinin
P.
Galskis.
prie kitos- iš pasirodžiusio prakil galima tylėti. Pasibaigus tam ne be vietos kunigą, tegul praneša, erzintų, jiems turi būt ^drausta
Męs malonėtame, kad pasibaigtų kai, o 60 yra pašautų. Ant galo
numo, galingumo ir gražumo? va seimui, męs žemiau patirašiu- kad atvažiuotų kuo greičiausia.... užsiimti vaizba ir pramone, tas tu
vienok kariumenei pasisekė priver
Izidorius Petrauskas, ri būt pavesta tam tikriems žmo ginčai vienos ir kitos pusės. Pa
Meilė auga ir plėtojasi, laikui be siejie delegatai, buvusiejie seime, Pasirašęs
sti darbininkus grįžti Paryžiun.
nėm*, vaizbūnų kliasai; gimdan- kanka jau to, kas iki šiol, tilpo.
dant Tokia meilė turi būti abie- surašėme protestą (kurie tilpo [pirmsldia draugystės Sv. Jono.
ių lygiai pakariama; kaip tik vie
las apleis, tai ir kitas ilgai ne
kūręs ir tuomet meilė užges. L’ž•<csus meilei, jos vietą tuoj ūži’
na nenaudingos bei kenkančios
nintįs ir darbai.
Matyt ir musų Paprasto LietUio Moteries šeimyniška meilė iš
lyto, dabar ji stovi šviesoje su
cardu išminties rankose!
S. A. Rutkauskaitė.

IŠ VISUR.

ii Portugalijos parlamente parei
kalauta išvarinio visų zokoninkų,
Kurie, turėdami savo rankose mo
kyklas, didelę turi įtekmę ant viso
krašto politikos. Portugalijoj jau
*757
išleistos tiesos panaikinan
čios zokonus, bet tų tiesų nieks
čia ne pildė.
|| Chinų pakrantėse baisus taifū
nas paskandino 100 chiniečių lai
vų. Daug nuostolių ir nelaimių
pridirbo ir ant kranto. . Prigėrė
mažiausiai 1200 chiniečių. Ka
dangi taifūnas iškilo naktyj, ka
da ant laivų visi miegojo, tai apie
gelbėjimą žmonių negalėjo būt
nė kalbos.
H Portugalijos parlamentas pri
ėmė sumanymą suareštuoti visus
Franco ministerijos ministerius.
Juos apkaltina, jog tik dėl jų pada vadi j imu likosi užmuštas Portu
galijos karalius.

li Turkijoj iš kalėjimų paleido
ne tik politiškuosius prasižengėliui,
bet ir daug kriminalistų. Bulgariškiejie ir grekiškiejie sukilėliai
Macedonijoj padeda ginklus. Da
bar dalykai eina gerai. Kad tik
vėliau neužgimtų nesutikimai.

|| Pietinėj Austrijoj, Tiroliuj,
nusiritusios nug kalno uolos iš
griovė kai v Mehrubach.
Prus
to 16 ypatų likosi užmuštų; sužei
stų gi yra daugiau.

(| Persijoj maištai dar nepasilio
vė. 1 d. rugpiučio Teherane ant
gatvių vėl buvo smarkus mūšiai;
ir kanuolės juose buvo naudoja
mos. Abiedviem pusėm trūksta
P*nigŲ» tai jos leidžia priverstinas
paskolas. Turkų kariumenė lenda
vis giliau į Persijai prigulintj
L’nnrah apskritį ir nori ji. su visu apvaldyti.

|| Lenkijoj, važiuojant pačtui iš
Kališo į T urką, ant jo užpuolė
plėšikai, kurie metė į vežimą di
namito pripildytą bombą. Expliozijos postilionas ir du eskortuojanti vežimą kareiviai likosi ant
vietos užmušti, o vienas mirtinai
sužeistas.
j| Pietinėj Maskolijoj, vięšpatystės banko dalyj pasirodė nepri
teklius 145000 rublių. Banko di
rektoriai atsisakė įsileisti viešpa
tystės ravidentus, todėl tie tupėjo
melsti policijos pagelbos ir tik su
policija galėjo į banką įeiti.

ŽODIS SKAITYTOJAMS.
- Ponas A. Olszewskis sumanė
duoti vietą “Lietuvoje” visokiems
patarimams ant klausimų skaity
tojų. Sulyg vaizbos ar teismo rei
kalų jis apsiėmė atsakinėti pats,
o sulyg užlaikymo sveikatos ap
siėmiau patarimus duoti aš.' Ži
noma. aš daktariško dipliomo netu
riu ir nuodinti žmonės man neva
lia, todėl apsiimdamas patarimus
duoti skaitytojams “Lietuvos” vi
sokiuose atsitikimuose jų nesvei
katos, visai nemanau jiems aiškin
ti, kaip imti, kada ir kiek strichninos, chininos, gyvsidabrio ir vi
sokių kitų biaurumų ir nuodų, ku
rie netik neišgydo žmonių iš jų
ligų, bet priešingai. įvaro juos į
kitas dar aršesnes ligas, nusilpnina
jų organizmus ir galų gale dakta
rai pasako jiems, kad jų daktary
stes mokslas neišgali jau daugiau
gelbėti jiems, jų pačių gydymo
aukoms. Prie šitos rųšies aš ski
riu daktarus netik su dideliais ap
garsinimais, bet ir su mažais, kurie
vis dar laikosi' seno barliariško
budo gydymo visokiais nuodais ir
nešvarumais, kaip antitoksinas ir
kiti. Trys šimtai metų atgal gar
sus Anglijos dramaturgas Shakespeare’as pasakė: “Mesk vaistus šu
nims” ir bet lygšiol mokslas daktarvstos nayviškai sau tvirtina,, kad
męs. norėdami padidinti apštį krau
jo savo organizme", turime pasivalgyti geležies, arba, kad protas
butų stipresnis, turime imti fos
foro. Dar neteip seniai pasekė
jai šito paties mokslo tvirtai ti
kėjo, kad liga yra susirinkimas ne
gero kraujo (žinoma jie nežinojo
dar, kad kraujas nestovi ant vie
tos, bet teka) ir išgydymui žmo
gaus reikia tik jam kraujas nulei
sti. Ir jie leido kraują su tikru
atsidėjimu kiekvienam, nežiūrint j
tai, ar jis turi jo gana, ar ne, kol
nelaiminga jų auka akis užmerkė
amžinai. šiądien, ačiū Dievui,
žmonės jau yra apdrausti nuo to
kios žmogžudystės, bet užtai dak
tarams yra valia naikinti žmonių
sveikatą ir gyvastį nuodais.
Turėdamas pratrintas akis sylyg šitų dalykų, norėjau nurodyti

apveiktų. Tam paskilbus, pati reikalavo persky- I goti nuo užsikrėtimo jakobinizmu. Konfederacija, kuri sa
rų, o karalius davė dimisiją ir leidimą išvažiuoti į užrubeži.
vuose universaluose vadus 4-metinio seimo ir jsteigtojus
Jo j Įpėdinis Juozas Judickis apleido Vilnių, tapo apveiktas
konfederacijos 3 d. gegužio vadino Jakobinais, atsakydama
pas Alyrą ir atsitraukė į Gartiną, kur atidavė komandą Mi ant Prūsų notos, nurodė į uždarymą kliųbo ir į tramdymą
kui Zabielai. Tas, susi rėmęs su maskoliais pas Svisločių,
revoliucijiškos dvasios; galiaus į globą carienės užtektiną
kreipėsi linkon Brasčių ir apsistojo pas- Vcpgravą palei
palaikymui šalyje legališkos tvarkos. Prūsų kariumenei už
Liviecą.
(1569—1795m.)
ėmus Torunių ir Didlenkijos miestus (Poznanių, \ schovą
Karalius įsteigė kryžių virtiiti utilitari ir, sakėsi, va
ir tt.), konfederacija meldė pagelbos nuo maskolių amba
žinosiąs į lenkišką armiją. Bet netikėjo pats į pasekmę
sadoriaus, barono J. J. Sieverso, užėmusio vietą Bulga
pastangų, nė į pagelbą \ iennos ir Berlyno rūmų, ir užsi kovo. Nesulaukdama atsakymo maskolių, universalu 11d.
manė tartiesi su Maskolija, tikėdamas, rasi, pasiulijimas
vasario 1793 m. konfederacija pakvietė šlėktą į visumelenk.1 intfantkos anukui carienės, d. kniaziui Konstantui, nišką issirengimą apgynimui čielybės respublikos. Tada
prilenks Maskoliją atsitraukti. Ir kada atsisakymas Fridri Sievers jai pakišo notą, nusistebėdamas iš visumeniško išsi(Tąsa).
kio Augusto nuo pagelbos ta|x> sužinotas, Stasys Augustas
rengimo, ir reikalavo atšaukti universalą. Konfederacija
bėgvje vienų metų padare viską surengimui ,iau-j^s leidosi į derybas su Maskolija. Siūlant įpėdinystą lenkų atšaukė ir j ieškojo pagelbos keliais diplomatijos. Pusėje
seimas
sosto Konstantinui, carienė atrašė, kad malkontentų neapleis, kovo 1793 m. pasiuntė į Peterburgą Sčęsną Potockį, o vie
valdžios^ ir ’ sutvarkvnmi svietiškų prietikių |»gal
ciją; bei jo triūsas buvo neganėtinas kas hnk a|>gynimo iki lankai jai nepasiduos ir nepristos prie konfederacijos.
tininku jo urėde maršalko paskyrė Mikolą Valevskį, buvusį
23 d. liepos 1792 m. karalius sušaukė tarybą ministrų Sar Sieradžiaus vaivada. Tuo tarpu-gi Prusai užima Čęstorespublikos nuo antpuolių is užrubežio.
, • • crt..=r;
~
• • * sukcesijos
•
..
gybos, abu seimo maršalkų ir keletą dignitorių, tarp kurių chovą ir įima Gedaną po keliolikdienio gynimosi.
Turint šitą tikslą priešais save, 1
Priešai
sosto —
— ščęsny Potockis ir
gvvendami
\
iennoje,
mislinėjo,
kaip
išKollątajų, dabartinį lenk, pakanclerį, ir perskaitęs laišką ca
Į 10 dienų po išvažiavimo Potockio į Peterburgą, tapo
aš ir pradėjau nuo to, kad pamo nas Rzevuskis, i.
Potockis. neradęs paramos Austn- rienės, sakėsi pristosiąs prie konfederacijos Targovicos! apskelbti 25 d. kovo okupacijos patentas Prūsų ir 7 d. ba
kinti kaipK kada ir ką reikia val griauti k°nstitiKiją.
Potockis
Protestavo St. Malachovskis ir Kaz. Sapieha, Igjias Po landžio okupacijos publikacija Maskolijos su paliepimu ukėgyti. Bet čia, ant savo nelaimės, Toie,’kreipėsi -prie’'l’otenikino. sąlvgati.ianėio su _1 urkats
tockis, payždininkas Ostrovskis ir liet, prjedv. maršalkas Į sams prisiekti 3 d. gegužio padonyste! Prusai paglemžė
užkliudžiau opiausią žaizdą
val jassuose; pusėje spalių 1791 m. j Jassus nuvyko Potockis
liet tuomi tarpu apsmgus 'r Iš Stasys Soltanas; kiti, net Kollątajus, balsavo, jog užganė vaivadijas: Gniezno, Poznaniaus, Kališiaus, Sieradžiaus su
gymą mėsos ir apturėjau tą, ką ir potam Rzevuskis.
dinti reikia carienei! Karalius savo ir kariumenės vardu ?cn?T } tumaus, dalį Krokaviškės (Čęstochovą), abi Kuir užkabinęs marksininkus.
Su mirus Potemkinui, vietų jo užėmė Bezborodko, ir su tuom
pasirašė po aktu pristojimo prie konfederacijos ir abiem javiški, žemę Dobriniaus, vaivadiją Plocko, dalį Ravos ir
marksininkais dar vis pusė bėdos, anie dirbo plianus išversti konstituciją ir su nekan rumu
armijom |>aliepė |>aliauti kariavus....
sklypą Mozuriškės po tiesiai pusei Vyslos (žemę Zakrones jų nėra teip daug, bet valgy laukė maskoliškai turkiškos sątaikos, po kam canene ketino
tojų mėsos pilnai garbina gi, j*e įvesdinti savo kariumenę į respublikos žemes....
1 aip tad šlėkta nemokėjo ginti konstituciją, kurią neva čymo) ! Maskolija-gi užėmė: sklypą vaivadijos Vilniaus,
Gandui apie tas intrigas pasklidus, seimas nutarė par- visa tauta su taip dideliu užsidegimu priėmusi buvo; kas vaivadiją Minsko, rytinę dalį Novogrodko, liet. Brasčių
šitą savo dievaitį dar daugiau, kaip
socijalistai savo Marksą ir vargas šaukti namon Potockį ir Rzevuskį. kad prisiektų aip kon
per keturis metus buvo su tokiu vargu pastatyta, tapo bė ir \ olyniaus, vaivadijas Kyjevos, Braclavo ir Podolijos!
1 ic jionai netik nepa gyje kelių mėnesiu begarbingai išardyta. Gelbėti nė nebuvo
Prūsams atiteko 1060, o Maskolijai aplink 4550 ketvirtainių
tau, jei išdrysti užkabinti šitą jų stitucijas, ir davė laiko 3 mėnesius.
dievaitį — kiekvieno skersas akis klausė, bet gromatose seimą vadino suokalbiu, konstitu
mylių
.... Likusi territorija respublikos buvo kyliu, įsprau
kam. ištižę patrijotai patikėjo vainikuotam vyliugiui krai
Karaliaus pasiųstas į pymą viešojo reikalo; privilegiruotoji tauta begėdiškame stu tarp Maskolijos ir Prūsijos, su 3830 □ mylių ir 4 mi
pamatysi atkreiptas į save. Te ciją piktadarysta ir kapu laisvės.
gul jie savo akimis tavęs nenu- Jassus Stasys Potockis malkontentų neperkalbėjo, nejstcnge
lijonai gyventojų. Veikiai po patentų 9 d. balandžio oku
abejojime laukė atsitikimų; minios prispautosios liaudies
durs, bet vis yra labai nesmagu su pertraukti kebeles su Bezborodku. Tad seimas, įpykęs ant
ramiai žiurėjo į ko\ą naminių prižadėjimų su svetimais ] pacijos dvarai ajjgarsino dekliaracijas, kodėl Lenkiją da
Jomis susitikti. Tos skersos akys generolo artilerijos ir hetmano, atėmė nuo jų urėdus ir
antpuoliais. Už tai gi po dviejų, drąsumu kareivių atsižy- 1 lino: dėl platinimosi Lenkijoje jakobinizmo ir, idant tą
tiesiog įsmeigtos į tave, tau aiškiai pakasavo abi laukini buoži; tai įvyko veikiai po 9 d. sausio
nuėjusių musių pas Zielencus ir Dubienką, pusė šalies teko viską nustelbti, dėl reikalingumo valstiją susprausti į siau
sako: kaip drysti niekinti tą, ką 1792 m., po suderinimo Jassuose maskoliškai turkiškos są
svetimam viešpatavimui, o likučiai jiasitenkino gėdingesniu resnius rubežius; reikalavo podraug, kad urnai taptų su
męs garbiname? Argumentų val taikos. Carienė pasikvietė dabar Potockį ir Rze\uskį į 1 enegu kitados jungu, kas aiškiai liudyja, kad konstitucija šauktas-seimas nutarimui territorijališkų reikalų.
gytojams mėsos nereikia. Anot terburga. Ten taip-gi kako hetmanas Branickis, neva rei
Reikalaujant Sieversui, karalius kako į Gartiną, kur
3 d. gegužio neįkvėpė tautai jokios kiltos minties nė-gi jo
Ant kių spėkų nesužadino (Heltinan).
jų, mėsa mums reikalinga dėlto, kaluose pačios, paveldinči«>s lobius po Potemkįno.
turėjo susieiti nepaprastas semas. Ambasadorius reikala
kad męs ją valgome — be kiaulės, audijencijos pas carienę nutarta tapo, kad malkontentai,
vo nuo generališku maršalkų šviesiausios konfederacijos,
Seimo maršalkas į Varšavos miestą įnešė protestą prieš
išvertimui konstitucijos? užmegs konfederaciją ir pakvies akcesą karaliaus ir išvažiavo į užrubežj. Paskui juos iške kad išsiuntinėtų universalus į pasiuntinių seimelius. Vagirdi, męs negalime būt!
O vienok yra žmonių daugybė, Maskolija pagelbon. Aktą konfederacijos gelbėjo surašyti
liavo Kollątajus, kurio akcesą prie konfederacijos Bulgako levskis, matydamas, kad seimas turės legalizuoti padalini
generolas
Pojx>v.
Podraug
14
suplikantų,
vardu
Lenkų
ką be kiaulės apsieina ir jie džiau
vas atmetė; Ignas ir Stasys Potockiai, Soltanas ir kiti. Ka- mą, atsisakė, rengė net atsakymą ant dekliaracijos, kursto
tautos,
sudėjo
carienei
akta
apskundimoseimu
už
prievartą
mas Stasio Augusto. Tad Sievers pareikalavo nuo konfegiasi savo sveikata ir geru upu.
riumenė pas Kurovą, išgirdusi akcesą karaliaus, ėmė kelti
ir
piktadarystes,
prašydami
pagellx>s
sugrąžinimui
respu

j.deracijos
atnaujinimo nepasiliaujamos durnos, kuri, leistų
Mėsa nėra reikalinga kad ir šalmaištą. Generolai Mikas \Vielhorskis ir Stasys Mokroblikoniškos
laisvės.
Maskolijos
politikieriai
išdirbo
plianą
karaliui
išsiųsti
universalus.- Valevskis priešinosi, iki ga
čiausiame klimate, jei tik užtekti
novskis, nukakę į Varšavą, nejjerkalbėjo karaliaus ne pasi
įsiveržimo
į
Lenkiją
ir
parengė
deklaraciją,
išreiškiančią,
liaus
verčiamas
Sieverso,
atsisakė nuo urėdo maršalko genai gamtiško maisto yra, reika
duoti Maskolijai. ir kad kunigaikštis Poniatovskis reika
kad
seimas
sulaužęstraktatus,
nesvetniylingai
apsiėjo
su
nerališkos
lenkiškos
konfederacijos.
Urėdą apėmė Antanas
lingo organizmui, šitas yra pil
lavo nuo dėdės dimisijos iš visų urėdų kariumenės, drauge
maskolių
armija,
persekioja
carienės
pavaldinius,
neteisiai
Pulaskis,
buvęs
konfederatu
Baro.
Dabar generališkoji
nai ištirta ir prirodymų tam ne
su juomi į 200 generolų ir oficierų. Karė pasibaigė. Ge
išgriovė
rėspublikos
valdžią
ir
tt.
18
d.
gegužio
1792
ni.
konfederacija
atnaujino
nepasiliaujamą
durną, kuri liepė
trūksta. Privesime čia vieną, nors,
nerolas Kochovskis įtraukė į Varšavą ir apsibuvo karaliaus karaliui sušaukti seimelius 27 d. gegužio 1793
m. 7
lulgakov
įteikė
Chreptavyčiui,
kai|X)
ministrui
užrubežinių
gal tai yra vienintelis atsitiki
pylyje. Kancleris Malachovskis gavo persergėjimą, kad
alykų,
dekliaraciją
apie
įsiveržimą
j
Lenkiją
maskolių
ka

Pasekmės
užvedimo
maskolių
ant
respublikos
atvedė
mas, ir iš pačių lietuvių gy venimo.
ne peėvietytų jokios ekspedicijos be leidimo Bulgakovo.
į
nusiminimą
vadovus
konfederacijos.
Ščęsnas
Potockis
Žmogus, kuris atsisakė mėsą val riaunos.
Generališkoji laisva lenkiškoji konfederacija traukė
Varsavoje, nors neabejojo apie pavojų, bet # nelaukė jo paskui ‘‘aliantinę’’ armiją Kodiovskio, suginė šlėktą ir liepė pasidavė į dimisiją nuo visų urėdų ir pasiuntinio misijoj.
gęs, yra p. Matas Senkus, 46
metų amžiaus iš Ridlonville, Mai- taip greitai.
ristiesi į vaivadiškas konfederacijas. Daugelis ix>nų išbėgo \ alevskis atsitraukė į Jkaimą. Severinas Rzevuskis iškalto
Seimas, persergėtas lenkiško pasiuntinio Peterburge, j Austriją. Tas pats dėjosi Lietuvoje. Su Krečetnikovu I į \ ienną, liet, {lakancleris Chreptavyčius į užrubežinius
ne’o valstijoje. Atvedė jį ant šito
kelio mano versta knygutė ‘‘Pama Deboli, rengėsi ant apsigjnimo. Nutarė papildyti armiją
traukė Simas Kossakovskis, kurs 1790 m. liuosnoriai įstojo vandenis. .Atsisakė nuo urėdų: kancleris Malachovskis,
tas visokiai reformai”. Apleidę jo i ei 100.000, parduoti starastystas ir užtraukti skolą užrubįį maskolių armiją ir dalyvavo Turkų karėje. Tolyn trau liet. did. hetmanas Oginskis, lenk, maršalkas Mnišech ir
dėkojimą vertėjui knygutės, pri žyje ant 30iinilijonų. Į \ ienną iškako ciesoriaus pagelbos
kiant maskolių armijai, Kossakovskis suvarinėjo šlėktą vai daugelis kitų. Didęją lenkišką pečvietę po Malachovskio
paėmė kunigaikštis Ant. Sulkovskis, lenk. did. lazdą po
vesime čia jo žodžius apie paties įrašyti kunigaikštis Adomas Cartoryskis, į Berlyną priminti
vadijose, vertė ją rištiesi į konfederacijas ir prisiekti ant
Mnišcho — Fridrikis Mošynskis; lietuviškąją, atmetus nuo
užsilaikymą ir padėjimą. Rašo jis :raktaią 29 d. kovo 17fM) m. Ignas Potockis. Pavedęs ko
akto Targovicos. Turtingiausiejie bėgo j Prusus, varginjos
Igną Potockį, — Ludvikas Tiškevyčius. Liet. did. hetd. gruodžio 1907 m. šiteip: mandą kariumenės karaliui, seimas 29 d. gegužio užsibaigė
gesniejie pasidavė jam 'Maskoliams užėmus Vilnių, 25
manu
tapo Simas Kossakovskis, laukiniu Juozas Zabiella,
“šeštas mėnesis eina, neskaitant ant karės laiko. Po šalį pasklido 3 aktai: atsakymas ant
d., berželio 1792 m. įvyko aktas generališkos laisvos konfe
atstovas
liet, general. konfederacijos. Iš dvasiškų lenk, se
pirmo mėnesio, kaip pradėjau maskoliškos dekliaracijos, atsiliepimas vyriausio vado į ka
deracijos D. K. Lietuvos. Maršalkų susivienijimo paskir
natorių^
tik
vienas į Gartiną pribuvo, neseniai į vyskupus
trauktis nuo mėsos ir valgiau pie riumenę, ir universalas karaliaus ir seimuojančių luomų į
tas tapo esantis užrubežyje kancleris Aleksis Sapieha. vie
Chelmo
pakeltasąi,
Vaitiekus Skarševskis. Nesant ^svie
ną, duoną, salotas, agurkus, avie tautą. Užsidarė keturmetinis seimas (vadinamas taip gi
tininku jo Juozas Zabiella, liet, medsargis. Kadangi Tar
tiškų
senatorių,
šviesiausioji
generolija pakėlė į kaštelio
tes, slyvas, apelsinus. Maitinausi didžiuoju), neapsergėjęs šalies nuo karės pasekmių. Įran
govicos konfederacija vadais kariumenės paskyrė hetmanus — maršalkus vaivadijų konfederacijų .
šiteip nuo 26 d. liepos iki 1 d. kiai apsigynimo, nutarti balandžio 1792 m., buvo |>avėlinti.
nus, tad tuomi aktu atnaujinta tapo panaikinta seimo liet,
Seimeliai susirinko vaivadijose, neužimtuose patentais
nigpiučio. Nuo i d. rugp. visai Negociacija dėt skolos 30 mil. Holandijoje nenusisekė, ir
laukinė buožė ir pavesta Simui Kossakovskiui.
Ka
užmečiau pieną ir duoną, kad ne yžde abiejų tautų reikalams armijos ir kampanijos buvo
okupacijos.
Generolija atmetė nuo dalyvumo rinkimuose
tedroje Vilniaus Juozas Kossakovskis, vyskupas Inflantų,
valgyti nieko virto ar kepto; 1.300.000 auksinų! Armijos, atiduodant komandai kara
visus ukėsus, kurie neatstojo nuo konstitucijos 3 d. ge
atlaikęs mišias ir atgiedojęs Te Deum, svekino brolį su gužio, važinėjo į \ aršavą kaipo delegatai nuo seimelių va
ėmiausi vien vaisių, riešutų, žalių liaus, buvo Lenkijoje 30.000 ir Lietuvoje 15.000 iš viso;
urėdu hetmano!....
t
žirnių, pupų, kviečių, avižamilčių pridėjus rezervus ir garnizoną Kamienieco, galėjo stoti į
sario 1792 m., įsirašė į miestų knygas ir protestavo prieš
Pasiliaigus karei, likusios vaivadijos, žemės ir pavie nutarimus švesiausios konfederacijos. Kad padauginti sa
ir daržovių. Po pusantro mėne kovą 57.000. Padauginti ją nebuvo nė pinigų, nė laiko!
tai rišosi į konfederacijas ir prisiekė ant akto.Targovicos.
sio tokio maitinimosi aš nužu <ariumenė prieg tam buvo šviežia, menkai apveizėta, —•
vo draugus semeliuose, konfederacija pagražino garbę ir
Pasiliovė veikimas komisijų valdžios abiejų tautų ir civi tiesas ukėsystės kunigaikščiui Adomui Poninskiui. Rinki
džiau 21 svarą savo kūno sunku tačiaus traukė į karę su paslanka ir pas i šventimu.
liškai kariškų tvarkos; visa valdžia pateko į rankas švie mas pasiuntinių įvyko pagal surašą, patiektą Gartine, kaip
mo; išrodžiau kaip tikras numirė
siausios konfederacijos. Rugsėjuje susivienijo vyresninkai.
tiko Rossijai ir Targovicai!
lis, bet silpnumo dedilio nejaučiau.
suvažiavo j liet. Brasčius ir užmezgė šviesiausią konfede
Dužas aš ir mėsą valgydamas ne
17 d. berželio 1795 m. susirinko Gartine paskutinis ir
raciją abiejų tautų. Paskirta pasiuntinius i>as carienę su
buvau, todėl ant suliesėjimo ne- f. KONFEDERACIJA TARGOVICOS, ANTRAS DA
liūdniausias respublikos seimas, kuriame dalyvavo vos 12
padėka už kildušę pagelbą, pas karalių už akcesą ir prašant
atbojau, laukdamas, kad po trijų LINIMAS RESPUBLIKOS IR SEIMAS GARTINE.
senatorių ir 120 pasiuntinių. Pirmame posėdyje Sieverso
jo patarmės įsteigimui Lenkijoje respublikoniškos valdžios. dėka maršalkų seimo tapo aprinktas Stasys Bielinskis, Varmėnesių bus man geriau ir stip
Dar neužsidarius 4-metiniam seimui, įsiveržė į respu Kad toliaus savo darl>ą varyti, šviesiausioji konfederacija
riau ir tame aš neapsirikau. Ži
šavos pasiuntinys, žinomas paleistuvis ir parsidavėlis Rossi
blika
2 maskolių armiji: viena, 64.000, po vada generolo
noma, visi pažystamiejie ir aplin
jai, nors pagal įstatymus seimui įvykstant laike, kada yra
kviesti nepaprastą seimą.
kiniai atkreipė į mane savo atidžią KocnoVskio į Ukrainą: antra, per pusę mažesnė, po vada
konfederacija, turėjo vadauti maršalkai josios; lenkiškas
su pajuokimais ir išniekinimais ir Krečetnikovo — į Lietuvą. Abi įsiveržė keturiomis koValdžia šviesiausios konfederacijos išgriovė konstitu ir letuviškas. Sievers pats norėjo valdyti seimą ir todėl
man reikėjo vesti su jais didelę liumnomis, pirmoji po vada generolų: Kutuzovo, Dunino,
ciją 3 d. gegužio, keršijo jos įsteigėjams ir draugams, stab išliuosavo jį nuo vedimo valdžių konfederacijos. Konfede
kovą, kovą netik su tamsunais, Derfelden ir Levanidovo; antroji po vada: Krečetnikovo,
dė mintį tolyneigos. Magistratūros 4-metinio seimo įsteig racija seimui tiktai suteikė rotą prisiekos maršalkui Biebet ir apsišvietusiais. Bet aš ant Dolgorukio, Meilino ir Ferseno. Su korpusu Derfeldeno
tos, tapo panaikintos. Įstatymai 18 d. balandžio 1791 m. linskui ir nutarimą, kad svarstymai įvyktų be arbiterių, prie
jųjų plepalų nepaisiau, nes ne traukė Peterburgiškiai konfederatai ir galop gegužio apsi
uždarytų durų.
nusmerkti ir miesčionys sugrįžo j senovišką būvį. Šlėkta,
jaučiau jokio pavojaus ir laikiau stojo Targovicoje, palei Siniuchą (vaivad, Bradavo),\pri
priėmusi miestų tiesas, neteko prieigos prie urėdų ir daPaliepimas atmesti arbiterius, laužantis vieną iš svar
sau už didžiausią gamtos dovaną, gulinčiai Ščęsnui Potockiiii. Atsivežė drauge aktą generalyvumo visuose apsvarstymuose. Įstatymai rinkimų šlėktai biausių papėdžių parlamentarizmo, iššaukė daug protestų,
dėdamas į bumą obuolį rytmety j. liškos laisvos lenkiškos konfederacijos, surašytą dalyvau
iš 24 d. kovo 1791 m. tapo panaikinti ir seimeliuose sugrą prie kurių prisidėjo ir liet. did. maršalkas Tiškevyčius. Kada
Dabar man eina penktas mėnesis, jant Popovui Peterburge, o su parašu 14 d. 1792 m. Tar
žintas tapo balsas neposesijonatams. Konfederacija pa Sievers suėmė keletą priešgynesnių pasiuntinių, galiaus sei
kaip teip užsilaikau ir kas savaitė govicoje. Rišosi prie katalikų tikėjimo, lygybės visos šlėk
šaukė prieš savo teismą seimo maršalkus Malachovskį ir mas sutiko ant prašalinimo iš trobos arbiterių ir maršalkas
jaučiuosi vis geriau ir stipriau. tos, o ne vien apsisėdusios ant sodybų; prie čielybės rtibežių
Sapiehą, apskųsdami juos už įvedimą absoliutiškos valdžios, išvarė iš trobos gausiai susirinkusią publiką.
Esiu 46 metų. Kokia butų bu respublikos ir respublikoniškos valdžios, o prieš sukcesiją
už rubavonę ir skriaudas, už pavertimą šlėktos į bjaurius
20 d. berželio Sievers ir Buchholtz įteikė seimui notą,
vusi. man laimė, jei ta reformos sosto ir konstituciją^3 d. gegužės. Atėmimui respublikos
belaisvius. Taipgi Kollątajui užmetinėjo machinacijas su reikalavimu paskirti delegaciją surašymui ir patvirtini
knygutė butų patekusi man 25 iš. rankų varžytojų, šaukėsi pagelbos carienės. Aktas tos
prieš laisvę, kurstymą prieš šlėktą miesčionių ir chlopų. mui traktatų padalinimo respublikos. Karalius pats prote
metai atgal; bučiau tikrai atgavęs konfederacijos generališku malšalku apšaukė Sčęsną PoKonfederacija uždarė kliubą ir nuo jo sąnarių atėmė poli stavo, nes akcesą į konfederaciją Targovicos padaręs esąs
visas gamtiškas tiesas žmogaus.” tockį, vadais kariumenės: Branickį ir Rzevuskį, sekreto
tiškas tiesas. Pasibjiaurėdama revoliucijos priešais, liepė ant pajudės jos akto 14 d. gegužio 1792 m., kurs patikrino
Męs iš savo pusės patariame riumi Diznią B. Tomaševskį, patanėjais-gi 9 ukėsus, tarp
Varšavą apleisti franeuzų rezidentui Marie de Sainte Croix čielybę respublikos, ir todėl negalįs pristoti ant susiaurini
tiems, kurie tos knygutės neskaitė, kurių buvo taip-gi Jonas Suchorzevskis. Visų konfederatų,
Descorches, ir užtraukė policijos kontrolę ant svetimže- mo šalies rubežių. Seimas taip-gi Sieversui atsakė nota,
ją perskaityti; kainoj a tik 30c. stojančių vardan Lenkijos, buvo 13. Vadai neturėjo nė
miečių. Uždarė “Gazetą narodpwa i obea ir “Pamiętnik
kad nepristos ant padalinimo žemės, nuo Buchhbltzo rei
Patėmijame vienok, kad tikriau vieno kareivio. Ščęsnas Potockis ir Rzevuskis neatsižadėjo
Svitkovskio; įvesdino cenzūrą, paskyrė revizorius spaustu kalavo atitraukimo Prūsų kariumenės. Ambasadoriams
sias kelias atpratimo nuo mėsos, titulų, kuriuos nuo jų atėmė seimas: ans — generolo lenk,
vių ir knygynų. Nupeikė veiklumą komisijos apšvietimo nuo savo reikalavimų neatstojant, seime kilo audra: veni
yra laipsniškas; pradėti valgyti ma artilerijos, šitas — laukinio hetmano.
ir ketino rupintiesi Romoje apie sugrąžinimą brolijos jėzu pasiuntiniai reikalavo užlimituoti seimą, idant tokiu budu
žiau ir mažinti porciją laipsniškai.
Vadu lenkiškosios armijos apgynimui Ukrainos kara itų. Atnaujino paprotį ištraukti kardą iš makšties skaitant neleisti derybų padalinimui, kiti troško prašyti įsikišimo
Duokime sau, pradėti valgyti tik lius paskyrė savo brolainį kunigaikštį Juozą Poniatovskį,
evangeliją; liepė užlaikyti pasninkus, draudė laike advento Europos rūmų.- - Tad maršalkas Bielinskis įnešė projektą
sykį per dieną, sykį į dvi dieni, su 16.000 kariumenės, padalintos ant 3 brigadų po vada ge
šokti privatiškuose namuose ir tt. \ isur triusėsi laban paskirti seimo delegaciją traktavimui tiktai su dvaru Pe
sfkį į tris dienas, sykį į savaitę nerolų: Kosciuškos, Čapskio ir Poupparto. Likusi lenk,
a t Žagarei vystės. Plėšė viešą lobį. \ adovai jos ėmė dideles terburge. Parėmė jį parsidavusiejie Maskolijai — vysku
ir paskui nustoti visai. Vietoje armija buvo regimentais ir batalijonais išsibarsčiusi po visą
pensijas, blaškė įėjimus komisijos apšvietimo. Broliai Kos- pas Inflantų Kossakovskis, Ankvičius ir kaštelionas Ožajos, jei kūnas reikalauja riebalų, šalį. Prieš didelę maskolių armiją Poniatovskis traukėsi at
sakovski&i*‘putnumu ir cinizmu jierėjo didžausius šaldrus rovskis, neva išgelbėjimui respublikos nuo užmačių Fridri
vartoti aliejų — alyvą (žinoma gal iš vyriausios gasjiados Tulčyne, pirma į Lubarą, potam
kio Vilimo. Seimas priėmė įnešimą Bielinskio. Sievers
gadynės išcfalytinio seimo.
<gerą), arba knatinį aliejų ir atsa į Polonną, Zaslavą ir Ostrogą, linkon Bugo; atsitraukiant,
Pagiriodama nuo triumpho, šviesiausioji konfederaci apsiautė seimo trobesį su kariumene, suėmė keletą pasiun
kantį aliejų ir atsakantį maistą su- įvyko mūšiai artymais Polonnos pas kaimą Boruškovcai;
ja abiejų tautų nematė derybų, tuomsyk Luksenburge ve tinių, uždėjo sekvestrą ant įėmimų karaliaus ir jo giminai
lyg reikalavimų kūno ir atlieka pas Zielencus ir pereinant per Būgą pas Dubienką, kur atsi
damų Austrijos, Prūsų ir Maskolijos padalinimui respu čio Tiškevyčaus; tik seimui protestuojant, pasiuntiniai ta
mo darbo. Ponas Senkus galėjo žymėjo drąsa ir pažintimi karės reikalų gen. Kasčiuška.
blikos. Fridrikis Vilimas, naudodamasi iš pralošų Austri po paleisti; priešgynumas ėjo minkštyn. Perskaičius grournai nusikratyti nuo mėsos ačiū Perėjęs per Būgą’, Poniatovskis traukė linkon Liublino į
jos karėje su Prancūzais, prikalbino ją, kad leistų užimti matą nuo Sčęsno Potockio, pasiuntinio konfederacijos į
tvirtumui savo valios, bet tokia Kurovą.
Peterburgą, kad viskas prapuolė ir kad vienintelis išgany
Gedaną, Torunių ir vakarines vaivadijas. Carienė, tykanti
stipri valia ne pas kiekvieną ran
Vadu liet, armijos, 15000, išmėtitos visose dalyse ša rusišku vaivadijų, pristojo dalyvauti padalinime, užmany mas yra sutikmėje su Rossija, karūnos kancleris Sulkov
dasi, taigi geriau yra imtis prie
lies, tapo Liudvikas, kunigaikštis VVuertenbergo, seserėnas tame Prusu karaliaus. Padalinimui konvencija tarpe Prū skis įnešė, kad seimas leistų delegacijai taikytiesi su Rossi
tp laipsniškai. Toliaus męs apšne
Fridrikio II, Prūsų karaliaus, apsivedęs su Marija Čarto- sų ir Maskolijos įvyko 23 d. sausio 1793 m. Vienlaik Buch- ja be jokių susiaurinimų. Tad jau reikalas Rossijos buvo
kėsime, kaip taisyti valgius, ge
ryskiute. Tas vadas buvo vyliugiu: priimtas tapo laiškas, holtz įteikė kancleriui Malachovskiui notą apie įsiveržimą laimėtas. Galiaus tapo delegacija paskirta traktavimui
ismus ir tolygius kitus dalykus.
į pranešantis karaliui Prūsų, kad, pagal tojo velijimą, jis Prūsų armijos į Didlenkiją. Teismo tą žingsnį platinimosi tiktai su dvaru Peterburgo, kam pritarė taip-gi karalius.
.J. Laukis.
(To’iaus bus)
neksneentruojąs liet, korpusų, idant maskoliai juos tųomi Lenkijoje franeuziško demokratizmo ir noru Prūsų apsisau

skaitytojams "Lietuvos”, kad mums
ne gydytojai yra reikalingi, tik
priderantis užsilaikymas (bet apie
priderantį užsilaikymą visokiose li
gose tik daktaras gali spręsti, nes
jis turi progą su tuom geriau su
sipažinti. Red.). Gydymas nau
dingas yra tik daktaro kišenini, o
ne ligoniui ir tie daktarai, kurie
yra dorais, nesiskubina gydyti žmo
nis, bet pamokina juos kaip gy
venti, arba atsisako nuo amato gy
dymo visai, pažinę jį, kuomi jis
iš tikro yra. Viskas, ką ligonis
turi daryti, tai eiti ir nenusidėti
daugiau, —• kaip Kristus pasakė,
o sveikatą suteiks pati gamta.

Gadyne siektos viešpatavimo

Lietuvoje

Parašė Jonas Šliupas, M. D.
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išsimėtęs |>o septynes kalvas? Toji mintis,
ką tik užgimusi, pradėjo kankinti jį, ir jis tu
rėjo su ja sutikti.
Vežėjas daugiau neatsigręžė, ir Pierre tu
rėjo pasistoti, kad sušukti jam naują adresą.
— Į Sant — Pjetro Montorijoj.
Iš pradžios vežėjas nustebo, tartum nesu
prato. Botago mostelėjimu jis parodė, kad
tai buvo kur ten, labai toli. Bet kadangi ku
nigas spyrė, jis vėl pradėjo meiliai šypsotis
draugiškai nulenkdamas galvą. Gerai, gerai I
jis sutinka, kodėl ne?
Ir arklys pradėjo l>ėgti greičiau siauromis
gatvėmis. Iš pradžių važiavo viena, suspausta
augštomis namų sienomis gatve. Šviesa galėjo
čia įsiskverbti tik kaip į tranšėjos gilumą. Pas
kui jie staiga pakliuvo į skaidrų šviesos ruožą,
pervažiuodami Tibrą senu Siksto IV tiltu. Po
dešinei ir kairei tiesėsi krantinės gatvės, ži
bančios nuo neseniai išstatytų namų. Perva
žiavus į antrąją pusę, karieta pradėjo keltis
ant Janikulio, plaęia gatve —• vardu Garibaldi.

meiliam pasididžiavimu ant veido pasakė
Triumfalinės gatvės vardą.
— Garibaldi gatvė.
Arklys ėmė bėgti lėčiau, ir Pierre, apimtas
vaikišku nekantrumu, atsisuko atgal, kad vie
nu žvilgtelėjimu pamatyti visą miestą, kurio
panorama vis labiau atsidengė prieš jį. Va
žiavimas Į kalną traukėsi ilgai, ir kiekvieną
sykį, kol tik pasiekė kalvos viršūnę, išplaukda
vo vis naujos didelio miesto dalys. Paskui,
kurstomas stipraus sujudimo, nuo kurio šir
dis stipriai plakė, jis pamatė, kad gadina sau
malonumą, išvysdamas miestą išpalęngvr^nr
pamažu, kvartalas už kvartalo. Jis norėjo
sugrobti viską iš karto, visą Rymą, koks jis
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nebeatsigręžė, nors neapsakomai jį gundė
noras.
Ant viršaus yra didelė terasa. Švento Pje
tro Montorijoj bažnyčia išstatyta toj vietoj
. kur, kaip sako, buvo nukryžiavotas šv. Petras.
Vieta plika ir parudavusi nuo deginančių va
sarinės saulės spindulių, bet truputį toliau,
užpakalyje, žydrus ir trukšmingi Akvos Paolos vandens, krinta storomis sriovėmis iš tri
jų aukšto fontano baseinų. Pagal rttspartis,
apjuosiančias regio transtiberina terasos attkštutiniąsias dalis, matyti turistai, liesi anglai
ir keturkampiai vokiečiai, eina su kelvedžiu
rankose. į kurį kartas nuo karto pažiūri su
tradicijonišku džiaugsmu.
Pierres lengvai iššoko iš karietas, palikęs
savo čemodaną ir paliepęs vežėjui jo palaukti.
Pastarasis atsistojo į eilę kitų karietų, atsi
šliejo filozofi>kai ant sėdynės po pačia saule
ir. nuleidęs galvą, iš anksto prisirengė prie
ilgo ir paprasto laukinio.
Tuo tarpu Pierre ankštoje juodoje suta
noje, pribėgo jau prie atsparčių. nerviškai su
spaudė karštas rankas, stovėjo ir žiurėjo, ne
galėdamas atsižiūrėti. Rymas, Rymas! Ce
zarių miestas, popiežių miestas, amžinas mie
stas, kuris du sykiu buvo valdovai pasaulės,
apie kurį jis svajoja jau keli mėnesiai, — ir
štai jis, jis pamatė jį, ant galo! Audra, bu
vusi kelios dienos atgal, sumažino sloginantį
rugepiučio karštį. Stebuklingas rugsėjo ry
tas žibėjo nuo saulės spindulių, o melsvas, be
debesių dangus, išrodė, lyg neturįs ribų. Ir
jis pamatė Rymą, skęstantį puikiausiame re
ginyje, pamatė Rymą tokį, kokį nupiešė jo
svajonė ir kuris, rodėsi, garavo nuo skaidrios
rytmetinės saulės. Lengvas, ajiymėlsvis rū
kas gulėjo ant stogų namų žemesnėse miesto
dalyse, tuotarpu priemiestiniai sodžiai ir to
limi kalnai mirksojo išblyškusioje rožinėje
šviesoje. Iš pradžios jam viskas iškarto me
tėsi į akis, jis nenorėjo apsistoti ant smulkme
nų, jis niatė visą Rymotą gyvą milžiną, gu
lintį ties juo ant tos'žemės, nutręštos tiek
kartų lavonais. Kiekvienas amžius gaivino
jo garlię, tartum įkvėpdamas jam nenuvystančią jaunybę. Ir kas ypatingai traukė Pierre’ą,
kas privertė šmarkiaus plakti jo širdį, tai
tas, kad iš pirmojo susitikimo, jis pamatė
Rymą tokiu, kokiu jis norėjo jį matyti, nauju
ir atjaunėjusiu, beveik be nuodėmių, apimtą
mažu džiaugsmu, su šypsą ir valtimi į naująjį
gyvenimą....
Ir prieš tą pasirodžiusią stebuklingą pano
ramą. Pierre, nejausdamas stovėjo prie at
sparčių, vis dar suspaustomis ir degančiomis
rankomis, ir į kelias minutas pergyveno tą,
ką buvo pergyvenęs per trejus paskutinius me
tus. O, kokie baisus metai pirmutiniai, ku
riuos jis praleido savo mažame name Neije,
su uždarytais langais ir durimis^ ‘palaidotas
ten. tartum sužeistas ir žustąs žvėris. Jis su
grįžo iš Lourdes sergančia siela, širdimi, iš
kurios tekėjo kraujas, suvargintas, nejauzdamas savyje nė vienos gyvos vietos. Tyla ir
tamsa apsiaupė jo meilės ir jo tikėjimo įras.
Ilga dienų eilė, viena už kitos, praeidavo, ir
jam rodėsi, kad gyvenimas nebesugrįš j>rie jo
kaip jis laukė, kad nors vienas spindulys už
sidegtų ir užkviestų tamsą. Jis gyveno machinališkai, laukdamas sugrįžtant jiegų, kad vėl galė
tų atsiduoti gyvenimui, vardan aukščiausio pro
to, kuris privertė jį viską paaukoti. F., kodėl
jis negalėjo ilgiau priešintis, kodėl jame ne
buvo daugiau spėkų, kodėl jis negalėjo pritai-,

kinti ramiai savo gyvenimo prie savo naujt
tikėjimo? Jis, teisingas savo vienatinei mei
lei ir neapkezdamas sulaužytos prisiekus, at
s i sakė nusivilkti savo sutaną, tai kodėl jan
nepasišvęsti kokiam nors mokslui, kuris atsa
ko ir kunigo padėjimui, astronomijai ar ar
cheologijai? Bet kasžin kas griaudžiai jam<
verkė, turbut — motina jo-ar meilė, kurios ji.
dar niekuomet neužganėdino ir kuri be |>alio
vos spaudė jį savo glėbyje. Tai buųo nesi
liaujančios vienatvės kančios, ta vienatvės ai
manti žaizda, — jo prote užgimė naujo?
minus.
Bet vieną tamsų, lietingo rudens vakarą
atsitikimas supažindino jį su vienu senu kuni
<u, šventos Margaritos bažnyčios klebonu
Roz, Sent Antuano priemiestyje. Jis užėjo j(
aplankyti į apatinį drėgno namelio aukštą, ku
rį jis nuomavo šarono gatvėje ir kur jis įtai
<ė prieglaudą trijuose mažuose kambariuose
miestiniams vaikams, kuriuos jis rinkdave
artimiausiose gatvėse. Ir nuo tos dieno;
Pierre’o gyvenimas iškarto persimainė; jis at
rado sau darbą, kuris įkvėj>ė jam naują gyvy
?ės ir energijos sriovę; jis pamažu pavirto ;
karštą pagelbininką senam kunigui. Nuo j<
lamelio Neije lig barono gatvės buvo laba:
oli. Iš pradžios jis ten vaikščiojo tiktai <lv
\vkiu į savaitę; paskui pradėjo vaikštinėti ka>

Iš visur.
|| Vokietija rengia tikrą kariškų
orlaivių laivyną; dabar dirbdnu.
visokių sistemų 8 -didelius galin
ius prieš vėjft lėkti kariškus or
aivius. Žinoma,, ypač Prancūzi
ja. turės sekti Vokiečių paveikslą.
|au Prancūzijos laikraščiai pakėlė
cbusymą paskiąltnink) dru, reikaauja; kad svetimi orlaiviai ncgalčų atlėkti į orą turintį priklausyti
’raneuzijai, kadangi mat nuo or
ai vių lengva šnipinėti, nuiminėti
tvirtovių plianus.

|| Bulves iš Chili, Pietinėj Ame• ikoj, 1550 m. Europon atgabeno
španijonai.
Cikorija paeina iš
Indijų, tomatai iš Peru, agurkai
iš Indijų. dyniai iš Pietinės Ameri
kos, špinatas iš Azijos, cibuliai iš
Siberijos. Kur yra gimtinė ridi
kų ir morkų, tikrai nežinia.

Į| Chinų sostapilėj Pekine, Vo
kietijos ambasadoj užgimė gaisras,
kuris pagimdė explioziją krautu
vėse sudėtos amunicijos. Expliozijoa du voki.dciejir ir vienas pran
Greit trijų kunigo kambarėlių pasidarė mažai cūziškas kareivis likosi užmušti,
ir Pierre dar užėmė viršutinį aukštą, palikęs o 8 vokiškieji? ir penki praik'uzisau vieną kambarį, kur jis tankiai nakvinUvo. skiejie sunkiai sužeisti.

\ įsa savo nedidelę nuomą apverzdavo tam
dalykui — vargšų vaikų jiagelbai. Ir senas
kunigas, džiaugdamos, sujudintas lig ašarų
jauno žmogaus karštu pasišventimu, nukritu
šio jam iš dangaus, ajikabindavo jį, verktla
mas ir vadino jį stuiunii. Dievo jam atsiųstu.
Ir Pierre tuomet pažino vargą, nuodėmin
gą ir baisų, gyvendamas tarp jo ištisus dve
jus metus. Jis pradėjo nuo to, kad rinkdavo
nelaimingus vaikučius, pamestus ant gatvės
ir tuos, kuriuos kaimynai pradėjo atvesti pas
jį, kuomet prieglauda pragarsėjo apskrityje:
berniukus, mergikes, suvis mažus, pamestus
viduryje gatvės, tuo tarpu, kaip jų tėvai ir
motinos dirbo, girtuokliavo ar mirė. Tankiai
tėvas pražūdavo, motina nugrimzdavo ištvir
kime. girtuokliavimas ir pasileidimas įžengda
vo į namus drauge su bedarbe; ir vaikus iš
mezdavo į gatvę, iaunesniejie kentėdavo šaltį,
viresniejie. nueidavo sau. kad padidinti' ištvir
kimo ir prasikaltimo eiles. Sykį, vakąre, jis
Sarono gatvėje kątik ištraukė iš po vežėjo
tekinių-du mažučiu vaikiuku, du broliu, kurie
net negalėjo jam nurodyti savo gyvenamosios
vietos, nežinodami patys, iškur jie atėjo. Ki
tą sykį jis sugrįžo namo su maža mergike ran
kose, maža, šviesplauke mergike tik turinčia
trejus metus;
ją atrado ant suolo, skurdžiai verkiančia; ji sakė, kad motina ją pame
tė. Paskui. nor<»ms-nen<iroms, nuo gailestin
gų ir nelaimingų paukštelių, neinielaširdingai
išmestų iš lizdo, jis perėjo ir prie jų tėvų.
Ir tuomet jam atsitiko proga susipažinti su
baisiais urvais, kuriuose jie lindojo, kiekvie
ną dieną ris labiau grimzdami į tą pragarą;
atsižinoįo, pamažu, tą atkarų baisūną, nuo
kurio širdis kaizdavo,
juk kaip nenaudinga
ir nieko o nieko nepagėbi labdarybė.
E, liūdnas vargo ir ubagystės miestas, be
dugne paversmė žmogaus nupuolimo ir kan
čių, o kokius baisius daiktus jis ten matė per
tuos dvejus metus, kurie jo visą gyvenimą nu
kreipė į kitą pusę!
lame šv. Margaritos
kvartale, pačioje širdyje veiklaus ir darbštaus
Sent-Antuano priemiesčio jis atrado atkarius
mis lūšnomis, be oro, drėgnas, kaip rūsiai,
kur puvo ir mirė, užnuodinti, nelaimingi su
tvėrimai. Ant svyruojančių laiptų slydo kojos
nuo nutekančių nešvarumų.
Kiekviename
aukšte buvo galima užgriūti ant šiukšlių krū
vų. paskendusių skystose sutrose. Languose
nebuvo stiklų, vėjas vaitodamas ir traukyda
mas, veržėsi per juos, lietus tėškė sriovėmis.
Daugelis miegojo ant plikų akmeninių grindų,
niekuomet nenusivilkdami. Nė rakandų, nė
bąltarubių, — gyvulm gyvenimas, kuris už
ganėdina savo- reikalavimus kur ir kaip pa
kliūna, patrauktas instinkto. Viduje bustų,
krūvomis knibždėjo, be skirtumo lyties ir au
gumo, žmonės, sugrįžę prie gyvulių gyveni
mo, neturėdąmi reikalingiausių daiktų, pri
spirti vargo — vienas iš kito dantimis ištrauk
davo liekanas, iššluotas iš turčių pastajės. Ir
visų blogiausia, visų sunkiausia — tai buvo
tas žmogaus ypatos nupuolimas; tai buvo jau
ne liuosas laukinis žmogus, yaikštinėjąs nuo
gas, medžiojąs ir rijąs savo lobį žilose giriose,
bet civilizuotas žmogus, priverstas prie gyvu
liško padėjimo, su visomis nuodėmėmis, su
visais nupuolimo trukumais, nešvarus, atka
rus, bejiegjs, vidui miesto turtų ir puikybių.
Kiekvienoje šeimynoje Pierre surazdavo
tą-pačią liūdną istoriją. Iš pradžios — jau
nybė, viltis, linksmumas, sunkų vargą pergy
vena lengvai. Paskui užeidavo nuovargis:
kam amžinai dirbti, jei nebus pertekimo? Ir
vyras pradėdavo gerti, kad pažinti nors da
lelę laimės, pati pamažu atsikratydavo) rū
pesčių apie šeimyną, ūkį ir teip-pat kartu ger
davo, o vaikus išmezdavo likimo globai. Bai
sios aplinkybės, tamsumas ir gyvenimas krū
voje nustumdavo visai į prapultį. Tankiausiai
visko kaltimi buvo bedarbė: ji netik ištušti
na viską, bet paėda tvirtybę ir išmokiąa tin
giniauti. Ištisas savaites dirbtuvės esti tu
ščios, rankų muskulai pasidaro minkšti. Ta
me Paryžiuje, taip stropiai jieškomame veiki
mo ir judėjimo, negalima rasti nors menkiausis darbas. Vakare vyras sugrįžta namo aki
mis. pilnomis ašarų, ir tuščiomis rankomis,
kurias jis- visur siūlė, bet kurių nepaėmė ir

|| Daugiausiai studentų turi Pa
ryžiau* univrsitetas: jį lanko 16studentai.
Profesorių -jame
yra 285.
Teisų mokslus lanko
7182 studentų, daktan>toi 333*.
filozofijos 2O49. Paryžiaus uni\ersitetą lanko 1teipgi daug amerikonų.
pietinėj Austrijoj,
kaime Udbrisa 31 d. liepos buvo
smarkus Tisirėinnnas kaimiečių »u
žandarai
kuriame du kaimiečiai
tapo užmušti, o daug jų tapo su
žeistu.

ii Iga'ę valdžių Turkijos revoliucijonicnai, pareikalavo prašalini
mo su h ano rūmo urėdniukų. Šai
tanas bijosi tų daryti. Pirmutinis
Turkijos parlamentas susirinks 1
d. lapkričio. Macedomjoj jauni
turkai pareikalavo, kad svetimų
kraštų komisoriai prasišalintų visai
iš Turkijos.
'j Persijos *achas užsimanė Per
sijos konstituciją perdirbti ant
Maskolijo® pavidalo, taigi kad par
lamento uzgyrimus kontroliuotų jo
paties paskirti iš urėdninkų susi
dedanti v įeipatystės reda.

Į Tryroliuj ir Bukovinoj (Au
strijoj! 31 d. liepos siautė smar
kios a miros su debesų praplosi
mais. t ’zgimu'iiiosc tvanuose Bu
kovinoj j»r įgėrę 50 ypatų, o Ciller
klonyj 26.

. || Prancūzijoj, netoli Poissy, su
sidaužė automobilius Amerikos mihjonierio \ anderbilto. Prie to li
kosi užmuštas Vanderbilto posūnis
\Vinthrop Sauds.
| Persijoj, mieste Humadan li
kosi užmuštas vienas iš geriausių
kalbėtojų išvaikyto Persijos par
lamento, Sayid Muhamed.
|| Prašalinimui abipusio neužsitikėjimo, Anglijos karalius užprašė
Vokietijos cicvorių atsilankyti An
glijoj ir ciecorius tų užprašymą
priėmė.
|| 31 d. liepos Prancūzijos pre
zidentas Fallieres .ant kariškojo
laivo “Verite” atkako į Norvegi
jos sostapilį Christianią.

|| Vokietijoj, mieste Jenoj, apvaikščiojo 350-metines sukaktuves
gyvavimo universiteto, Universitetas tas uždėtas 15$^ metuose.
|| Šįmet I^eipcige, Saksuote, ap
vaikščios sukaktuves tenykščio uni
versiteto.
Ijeipcigo universitetas
uždėtas 1409 m.

|| 31 d. liepos Maskolijos kariškiejie teismai pasmerkė pakori
mu 2i ypatų. .* *

NAUJI RAŠTAI
' Rosijos caras. (Monologas) ir
politiško turinio cilis. Parosi Ka
rolis Varnas. Keli draugai sąjautf
sat'o lišomis išleido. Philadelphia,
Pa. 1908 wi. 15 pusi. Grynas
pelnas paskiriamas mokslęeivių
naudai.

Moteris ir politika. Parosi Lili
Broun. Verti R. Augys. Philadrlphia. Pa. Ii!eid"*as Lietuvių
gatvių šlavimui, todėl kad ir prie tokio darbe Soeijaiistų sąjungos Amertkoj N*,

(Toliaus bus).

Penkiuose aktuose, aštuoniuose ati
dengimuose. Parosi V. Nagornoskį, Shenandoah, Pa. 1908 m.
’55

Rfk. Darbininkai ir jų at t eitis.
Philadclphia, Pa. 1908 tu. 43 pusi.

Redakcijos atsakymai.
Stirbiui.
“Lietuvoj’1, tas ne
tilpo, apie ką Tamista rašai; reikia
kręiptiesi į tą patį laikraštį, ku'riame tilpo ifžmėtinėjimai. Juk
patilpęs kitame laikraštyj atsaky
mas daugeliui bus visai nesupran
tamas. • Kitas dalykas, kurio dėl
raštas netinka, yra tas, kad Ta
mista su paaiškinimu kreipiesi prie
ypatos. Juk geriausiai tiesiok prie
y patos, be laikraščio tarptninkystė®
ir kreiptiesi.. Jeigu Tamista su
tinki,’ perduokime Tamstos raštą
tiesiog Žagarui. Į tuo® vaidu® ne
tinka traukti visuomenę.
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Neslepiančiam.
Dėl daugelio
tuščių ginčų Tamistos raštui ne
galėjom rasti vietos. Patalpinsi
me kitame nuineryj, nors ir nema
tome tikro pamato kaltinti visų*
kuojią už neramumą kelių narių
L, S. S. kuopos. Juk kuopa ne Demokratų Kandidatas J Kongresą nuo 4to Distrikto
Illinois Valstijos.
gali atsakyti už pasielgimą kelių
- .
■
sąnarių! Neramus keli sąnariai
Jas. T. McDermott yra jau ir
Leidimui vaLtvbės pinigų kur**
g; ' būti kiekvienoj organizacijoj, dabar kongresmanų. bet laikas jo san.
liet už kelis, negalima ant orgam tani) *tos baigiasi šį rudenį ir to
Užlaikymui
ir
apsaugojimui
racijos atsakymo mesti.
dėl jis nori - gauti nominavimą į Amerikos girių.
antrą kandidatylię. Nors jis yra
Judinamai skalei palaikėjybės if
airy*, vienok geras ir doras žmo įplaukimo mokesčių, teip kad turgus ir kongrese jis balsavo už tingiejie galėtų panešti dalį tauto®
šiuos principus:
išdavimų.
L ž aštuntų valandų darbo dieną. - Užbaigimui
Panamo® kanalo
L’ž sumažinimą stoviosios karei- Amerikos x darbininkams, dirbant
SKAITYTOJAMS,
vijo*.
astuonias valandas per dieną.
Skaitytojams, kurių prenun era ta
t z padidinimą užlaikymo na1 odė! lietuviai demokratai pri
uz “Lietuvą” pasibaigė ir iki šiol
šlėms.
valo
balsuoti už jį, jeigu nori tu
ios nratnaujino, sį “Lietuvos” nu
Vž padidinimą algų rabtmin- rėti kongre.^e atstovą, kuris remtą
merį siunčiame paskutinį. Kurie
karus kr ąsos.
virš paminėtus dalykus. Pirmųjų
tad norite, kad nebūtų “Lietuva"
Už padidinimą algų laikšne- rinkimų diena- bus 8 rugpiučio
sulaikyta, tai |»asirupinkitc prisių
šiams.
(Augustu, todėl toje dienoje vi»i
sti užmokestį tuojaus.
Už laisvą medžiašiupį ir tuo- pi rvalo balsuoti, jeigu nori pasta
A. Olszev. skis.
mi Ogesnę laikraštiją
tyti savo kandidatus ant tikieto.
“Lietuvos" išleistojas.
Cž nuostolius katalikų bažnv- Primename balsuotojams, kad ši
Vietinis Agentas.
čios Filipinuose.
tie pirmiejie rinkimai yra svarbe®Jonas Janusas, 843 —■ 3?nd Place.
l ž naujus karo laivus, nes jų • ni- ir už
— antruosius.
------------- G® per mstatymas reiškia darbą Amerikos I tuos pirmuosius rinkimus yra paMUSŲ APGYNĖJAI.
jžmonėms.
___ i—• . . • •
.......
..
įstatomi kandidatai
parBe raudonųjų kūnelių musų
[
tijos
principų.
Kuri
partija
ne
Balsavo prieš:
kraujas turi didelę daugybę baltų
pastatau
savo
kandidato,
toj
i^
jo
ir
įstatymą uzudraudos.
kūnelių, kurie yra labai svarbus,
neturi
ir
per
antruosius
rinkinius
įleidimą pinigines pagalbos laikadangi jų pareiga yra apginti kū
ji jau balsuoja tik už kitų partijų
ną nuo užpludimo ligų perų. vams
Iš šito yra aišku,
Privatinę savtnybę telegrafinių kandidatus.
Kaip tik šitie perai užpuola kokį
kad
pinniejie
rinkimai partijų rei
organą, smarki kova terp jų ir įstaigų.
kalams yra s\arbesnt už antruo
\ i-as priemones tiesioginiu ar
šitų mažų kūnelių įvyksta ir per
sius rinkimus, todėl kiekviena®,
galė priklauso nuo padėjimo krau aplinkiniu budu pritariančias tru- kam rupi jo partijos reikalai prijo. Jei kraujas yra sveikas ir stip stams.
valo balsuoti per šituos pinnuoru®, užpuolimas bus atmuštas be
Jis prielankus:
sius rinkimus, 8 d. rugpiučio.
)]>atos žinojimo ko nors apie tai;
Valstybės taupymo bankams.
luųjkričio mėnesyje rinkimai tik
bet, jei kraujas yra menkas, perai
Pagerinimui kelių ir vandens patvirtins ar atmes jų išrinktu®
laimės. Gamta tave suzinodins su vagų.
I kandidatus .
padėjimu tavo kraujo. Kaip tik
jis sublogs, tai pastebėsi nenorą
valgyti, silpnėjimą, blyškumą, pa
ilsimą.
Tu reikalausi Trincrio vėdinančių gėralų, gardžių cigarų tijos urėdan Miestinio Teismo Tei
Amerikoniško Eliksyro Karčiojo ir žaismės, kaip bėgimas maišė ir sėjo.
Kas atsižymės iš vyrų,
Ponas McKinney yra baigę®
Vyno, kuris veikia tiesiog ant gro- kitos.
gaus
dovanų
dėžutę*
cigarų.
—
mokslus
šiaurvakarinio Universi
muliojimo organų, padarydamas
iš
moterų,
gaus
lietsargį
;
muzika
teto
Tiesų
Mokykloj ir turi labai
prigimtą norą valgyti, sveiką supirmos
kliasos.
Tikietas
porai
plačią
praktiką
kaipo advokatas.
grotnuliojimą, tyrą ir gausų krau
25c.
Visus
kuoskaitlingiausiai
Jis
teipgi
yra
jau
varęs keliatą by
ją. stiprius nervus. Visose ligose
kviečia
atsilankyti.
lų
lietuviams
ir
atsižymėjęs
terp
šitų organų jis yra vienintelis pa
Komitetas.
jų
kiapo
tikrai
teisingas
ir
gabus
sitikimas vaistas. Gaunamas apadvokatas. Jis užujaučia visiems
tiekose. Jiiozapas Trineris, 616Baltimore,
Md.
Tėvynės
M.
tiems, kurių užsilaikymas priklau
622 So. Ashland Avė., Chicago,
draugystės 28 kuopa turės savo so nuo jų pačių pastangų ir iš jo
IU.
susirinkimą 16 d. rugpiučio. 2 vai. bus geras, teisingas, ir tinkamai
po pietų lietuviškoje svetainėje teisėjas.
Jis likosi kandidatu, prašant Ko
ant Berre St. Draugai ir drauges nepamirškite atsilankyti, nes mitetui Chicagos Advokatų Drau
bus svarbus reikalai apsvarstymui, gijos, organizacijos žymiausių ad
teipogi bus prakalbos, kalbės kuo vokatų Chicagoje, kuri reikalavo
pos
narys F. Bakutis. Atsiveskite didesnio skaitliaus gerai aprūpin
Apšiuriti laukus "Žinyčios " ii ū.
teipgi
pašalinius prisirašyti prie tų vyrų pabandyti nominavimuū
7 d. rugpiučio 1908 m. 10:30
Kitas Komitetas Chicagos Advo
vai. naktyj. Traukinys išei^ nuo kuopos.
Kuojios
sekretorius.
katų Draugijos, nuskirtas ištyri
Illinois Central stoties, Michigan
mui atsakantybės visų kandidatų,
avė. ir I2ta gatvė, Chicago.
teipgi pripažino j j atsakančiu.
Visi norintiejie toje dienoje va
Subatoje, 1 d. šio mėnesio Illižiuoti, tūri atsišaukti pas A. Olnojaus Advokatų Draugija turėjo
szcwskį.
Manažerį
“Žinyčios”,
mėginamą balsavimą ištyrimui po
3252 So. Halsted st., Chicago, 111.,
puliari škumo įvairių kandidatų, ir
ne vėliau kaip iki 7 d. rugpiučio.
ponas McKenney buvo vienas ii
DIDELIS PIKNIKAS.
•
devynių parinktų demokratų.
Chicagos L. S. S. suvienytos
Pono McKinney’o vardas yra
kuopos drauge su LatviųSoc.Dem
ilgame surašė penkias dešimts ašDraugija “Aušrai*’ parengė pikni
♦nnnių ir Engviai surandama®, jei
ką 16 d. rugpiučio, šių metų
balsuotojas žiūrės nuo apačios su
Schultze’o darže, ant kranto Disrašo Miestinio Teismo Teisėjų
plaines upės, Riverside, III.; pra
augštyn. Jo vardas yra penktas
sidės 9 vai. ryto; įėjimas 25c. po
nuo apačios.
rai. Bus skrajojanti krasa, trau
ŽIŪRĖKITE NEPAMRISKIkimas laimė* ir visokių juokų, ska
TE BALSUOTI ŠIĄ SUBATĄ,
nių gėralų ir proga linksmai pasi
8 d. ŠIO MENESIO.
šokti. Muzika p. Jakaičio iš So.

Jas. T. McDermott

APGARSINIMAI

Draugysčiųreikalai.

EKSKURSIJA!

Chicagos; nuvažiuoti galima 12
gatvės karais, kiek reikia eiti iki
vietai bus parodyta. Kviečia vi
sus kuoskaitlingiausiai atsilankyti. HAYES MeKINNEY, KANDI
Komitetas.
DATAS ANT TEISĖJO Į MIE
STO TEISMĄ.
DIDELIS PIKNIKAS.
Hayes McKinney iš yto kvarta*
Chicago. Liuosybės Draugystė
parengė didelį pikniką Bergmano k) likosi kandidatu prieš pirmuodarže, Riverside, III.,, 16 d. šio sius rinkimus subatoje, 8 d. šio
mėn. Ant pikniko bus visokių mėn. nominacijai demokratų par-

BALSUOKITE UŽ A, J. CERMAK’Ą DEMOKRATŲ KAN
DIDATĄ ANT VALSTIJOS
ATSTOVO NUO ęto SENATORISKOJO DISTRIKTO.
Jo vardas randasi surašė kan
didatų demokratų partijos antroj•
kolumnoje pianas nuo viršau®.

Penkioliką; Jnctj” atgal du vedę

Reikalauja merginos į namudės, Clark Co. Wis.» o rasi tą
Gyvybė (kantatas) ir kito* t’“®"
Balsuodami už jį padėkite ketvirbroliai Jasikčftai Ntvažiavo iš Lie pataisymui valgio šešiems vyrams,
pos poėmo*, parašė J. Vlskoška.
e
Daugybė pa čia eilė*: Gyvybė, ištvirkėli*. Vy
tainyje stovinčiame prieš jį kryže
tuvos j Angliją; vienas brolis Jo mokestis nuo 8 iki 10 dol. mėne ko jau seniai jieškai.
žmonių apvažinėjo daugybę vie lius, 3 sonetai, Proverbal ii Jautimai.
li. Tikslu jo yra: Ypatiška lai
nas mirė, pal^kdai^ias pačią, mer siui ir pragyvenimas su kambariu
tų, ir niekur žemės nenupirko, PueI. 41, Kaina .............................. 15c*
gaitę ir vaikigj. Antras brolis Po užrakinamu. Jicškanti vietos ma
svė, Atviri šventadieniai Chicagai.
bet kada čia atvažiavo, tuojaus
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų.
Jis kaip ir J. \Vaynanas kovoja
vilas išvažiafo į Ameriką ir pa lonės atsišaukti tuojaus adresu:
nupirko, nes čia rado tą viską, rašė Dr. J. liuli*. Su daugeliu pa
už tą patį principą, už laisvę ypaPajieškau
Pa
j ieškau savo pusbrolio Petro siėmė su savim tsavo brolvaikį
F. Šimkus,
ko kitur rasti negalėjo. Dabar veikslėlių 1A embrioiiogljo*. Pu*l.
tos ir tuomi pripažysta visiems tei
Athens, III. yra geriausias laikas žemę pirk 12 Kaina ......................................... 10c*
Norvilo, ilgą laiką gyveno Chica penkių metų/1 Tūlą laiką susiraši Bo* 38,
ses ir priešijasi privilegijoms. At
(stori jos-Pasakos, Aprašyme telpa
goje, I paskui persikėlė į Indianos nėjo su likusia Anglijoje broliene,
ti, nes yra vasara, gali matyti ir
minkite,; kad svarbiausioj ir rinki
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lletuvėvalstiją ar kitur kur. Jis pats ar bet paskui persikėlė į kitą mie
—
žemę ir užsėtus javus ir žolę. didvyria, 2) žemaičial-drąsuoliai, 3)
mai, rinkimai kandidatų yra šitie
kas kitas teiksis duoti žinią adre stą ir su.riržttnėjtftiai persitraukė.
VIEŠNAMIS.^ **
Rašyk mums kada nori va Pilėnų apgyvenlma*. 4) Lietuvių krik
pirmie*ie rinkimai, kurie pripuo
Dabar mergaitė išaugo didelė ir
su:
žiuoti,
o męs paskirsime Tami štas, 5) Vytautas mųsų didvyri*.
Atsakančiausia vieta ir nakvynė
C) Muši* tie* Ž*li*gtrlu, 7) Lenkų
la ateinančią subatą, 8 d. šio mė
norėtų susižinoti su savo brolių.
Leonas Strzegowskis,
štai
dieną,
kurioje musų agentas gudrybė, 8) Aidonė, gailiaširdė ku
atkeliavusiems iš kitų miestų yra
nesio. Nepamirškite atiduoti saDėdė
Anglijoj
vadinosi
Winstain,
3254 S. Morgan St., Chicago, III.
Petro J. Jonaičio viešnamyje prie gali su Tamista važiuoti. Adre nigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai
vo. balso už jį. Jei jis dar ne
gal tuo pati vardu vadinasi ir
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
pat redakcijos “Lietuvos". Teisin suok ie :
bus išrinktas, tai jau antriejie
Pajieškau savo tėvo \ iktoro Sa Amerikoje. Jie patys ar kas kitas gas patarimas ir širdingas priėmi “ŽinyČia” A. Olszewski Mgr. gynėjas. Puslapių 54. Kaina. 15c.
rinkimai jam yra be vertės ir tei
bučio, II metų kaip Amerikoje. teiksis duoti, žinią adresu:.
mas.
325a S. Halsted St., Chicago, III.
Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
pogi tiems, kurie jį rinks. Todėl
Mary Winstain,
reivi*: Tikras atsitikima* iš karė*
Gyvena Chicagoje, III. Jis pats
P. J. Jonaitis,
japonų su chinais. Iš vokiečių kal
norėdami savo pusę palaikyti, ateiar kas kitas teiksis duoti žinią 13 \Vater St., \Vidnes. Lancashire, 3240 S. Halsted st., Chicago, III.
prie
balioto
ateinančią
subaEngland.
kite
Naujos Knygos gaunamos bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.
adresu:
Japonų Pasakos.
Pagal rusiškų
6
Balsavimas
trauksis
nuo
tų.
Viktoras V. Sabutis,
“Lietuvos“ Redakcijoje. vertimą sutaisė 8. Vaitiekupiuna*.
Republikonų
Kandidatą
Kongrevai. ryto iki 5 vai.- vakare.
Lawrence, Mass.
telpa čia 7 trumpos pasako*. Pusi.
DABAR GERIAUSIAS LAI
san nuo Stojo distrikto per pir 101 Oak St.,
Alium* Ir Vi’, os pasakos, Guy de
21, Kaina ................. “.................... 5c.
KAS
PIRKTI
FARMOS.
_
Maupassant
’
o,
vertė
J.
Laukia.
61muosius rinkimus ateinančią subaPajieškau dviejų brolių Stani
Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
Dabar yra geriausias laikas toj knygelėje telpa šios pasakos:
tą 8 d. šio mėnesio, nuo 6tos vai.
VALSTIJOS APGYNĖJAS
A U u m a. Netikri branglejie akmenys, riko Sinkievič'io, vertė Adl. V. ir
slovo
ir
Aleksandro
Stankų,
Kau

pirkti
farmos,
kuomet
visokį
ja

ryto iki 5 vai. vakare.
DU PUIKUS FLATAI ANT
HEALY NUPEIKIAMAS.
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas Juros švyturio sargas, vertė J. Marno gub., Šiaulių pav., Lygumos
RANDUS “LIETUVOS” RE vai lauukose auga. Tiktai dabar padūkėlio, Mėnesienoje, Valdulys, gevlčiu*. Pusi. 39. Kaina..........10c.
Tebesančiu apgynėju valstijos — Penktasis distriktas apima dalis
miestelio. Jie patys ar kas kitas
gali pažinti kur yra gera, o kur Užšalusioj padangėj, Atsikirtimas,
Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga?
DAKCIJOS NAMUOSE.
Healy yra didelis nepasiganėdini- miesto lenkais apgyventas — Wojteiksis
duoti
žinią
adresu
:
prasta žemė, kolai javai nenukir Vienatvė, Tėvas ir sūnūs Ir Rože. Parašė Kemėža. Ai knygelė aprašo
mas dėlei jo .stengimosi uždaryti ciechowo, Annowo, pusę KaziDu puikus, po 7 ruimus, Batai sti. Todėl, norinti žemę pirkti, i viso 12 labai gerų pasakų. Guy de klek nuostolio iš karės žmonėm* ir
Regina Stankiutė,
saliunus nedėldieniais. Pereitą ant mierzowo ir -lietuvišką parapiją
kas j ją žmoniją stumia. Puslapių
“Lietuvos" važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma Maupassant yra vienas ii geriausių 47. Kaina ..................................... 15c.
225 Randolph St., l’hilad a, Pa. ant išranda vojimo
par- Aušros Vartų.
radienį
nepasiganėdinusių
redakcijos namuose. Situose Ba tysite ką perkate, nepirksite katę raitininkų pasakų rašyme iš žmonių
Cotija
turėjo
susirinkimą
gyvenimo, pusi. 13C. Kaina .... 35c.
Koks privalo būti valkų auginimas
Pajieškau vagies Jono Jackūno, tuose daktarai nori turėti 3 rui maiše.
daIr auklėjimas?
Raukius raštų, pa
lonial
teatre,
kuriame
Airija. Lapai iš istorijos Airijos rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi
Kauno gub., Šiaulių pav., \ iekšnių mus savo ofisui ir mokėti už
“
Zinyčios"
žemė
Wisconsine
kitų
lyvavo be advokatų ir
Parašė A. Janulultic. Pusi 53. Kai ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
parap. ir miestelio, antri metai juos pusę viso Bato raudos. To dabar oarsiduoda po $ 15.00.
na ............................... t.................................. 15c. vams auginantiems vaikus, susipa
. miestelėnų, 300 pasiuntinių iš apkaip Amerikoje; jis yra 22 metų dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
linkinių miestų. J.E.W. \\ ayman
Apart “ŽinyČios" laukų męs
Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
amžiaus, augštas vyras, plaukai ir drąsiai nusisamdyti visą Batą,
..........................
25c.
kurie nori trumpu laiku pramokti na
laikė kalbą išaiškinimui stovio da
turime
ant
pardavimo
šiai
išdirb

veidas tamsus, su didoka nosia, pasilikti sau 4 ruimus, o 3 mi
angliškai
susikalbėti
kasdieniniuose
lykų ir buvo garsiai aploduojatas farmas:
Kaip žmonės su ponai* kovojo?
reikaluose. Sutaisė J. liaukis. Se
biskj užlinkusia, turėdamas pas mus parsamdyti daktarui ant
mas klausytojų. Terp kitko jis
Sodiečių
sukilimai Ispanijoj XV, am
pageidaujama tokia knygelė, da
mane gy venimą 25 d. pereito mė ofiso, kuris užmokės pusę Bato
Juneau Co. Wisconsin išdirbta niai
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
pasakė, kad Healy labai neteisin
hiatai puikus, štymu farma 40 akrų; 30 akrų išdirbtos turi progą pasinaudoti, ypatingai kas A. J-tis. Pusi. 34. Kaina.......... 10c.
nesio paėmė $1000.00.
Policija randės.
gai pasielgė, panaudodamas savo
apšildomi,
elektriką ir gazu ap žemės, 10 gi akrų dykos tinka nemoka anglišką kalbą, tai dabar
turi jo paveikslą ir įieško. Kas
valdžią uždarymui saliunų nedėl
Katechetiėkl pamokinimai Ift de
šviečiami,
visada yra šiltas ir mos ganyklai, gera nauja stuba, bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. šimties
tokį patėmytų teiksis duoti žinią
Dievo ir penkių bažnyčios
Kaina ............................................. 25c.
dieniais ir iš to žmonės labai pasišaltas vanduo ir tt.
mažas tvartelis ir šulinys. Kai
policijai ar man. Su pagraba,
prisakymų. Paraše kuo. J. Rymeikis,
. piktino.
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... 81.00
Dom. Sliukšteris,
na ....................................... $600.00
Anatemos knygelė. Telpa čia: Po
“Jei nori, sakė jis, kad saliunai
Parsiduoda
saliunas
arti
Illinois
11 Emery St., Somerville, Mass.
piet i jos prakeikimas; Pravoslavijos
Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
nedėldieniais butų uždaryti, eik į
plieno kompanijos dirbtuvės. Dė
Lake Co. Michigan, 40 akrų, prakeikimas; Popiežijos prisakymai gal Kukliną. parašė A. Agaras.
Apie Kelpą ir jos gyventojus, eilėmis
miesto tarybą ir išgauk padavadiPajieškau Konstantino ir Ixono lei išvažiavimo į tėvynę savinin visa išdirbta, su trobomis, Šuliniu rašyta, ir Atsišaukimas j žmogų — Gražiai aprašo apie kiškiu* (zuikius),
jimus tam tikslui. Tai yra vie
kas
priverstas
|>artluoti.
Kreiptis
ir sodu. Kama.............. $700:00 Eiles Pusi. 20, Kaina .................. 10c. su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
Kukulskių, Kauno gub., Telšių
kiai gyvena ir kaip su jais valkai
nintelis kelias.
adresu:
8757
Superior
avė.,
So.
pav., Bematavo vol., Andriukaičių
Apsakymėliai. Telpa Čia Mos apy maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c
“Tai buvo baisus apsirikimas iš
Chicago,
III.
V*
>
Tai
yra
kaina
šių
dviejų
farsod., ir Juozapo Razmo, Gintalissakos: 1.) Raštininkas, 2.) Tėvo slau
pusės Valstijos Apgynėjo Healy
Klebono Karčiam*. Atsitikima* i*
mų. Kas jas pirks šį mėnesį, gaus gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
kės vol.; turiu į juos labai svar
LOTAS LABAI PIGIAI.
Parašė
mo tiesa, 5.) Paskutinė J ūdos nak neseno* Šiaulių praeities.
išduoti $30.000 mokesčių mokėto STEFAN J. NAPIERALSKI
jas
pigiai.
bų reikalą. Jie patys ar kas kitas
tis ir 6.1 Pats kaltas. Yra gražios ir B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.
Parsiduoda
luta#
uz
$500
leng

jų pinigų bandant uždaryti saliu Republikonų kandidatas j KON
pamokinančios iš gyvenimo apysa
teiksis duoti žinią adresu:
vomis, mėnesBėnu* išmokėsimus,
Kišenini* Rusiėkal-Lietuviėka* žody
nus nedėldieniais ir vien* dėlto, GRESĄ, NUO 4 DISTRIKTO,
80 akrų Clark Co., _ AVis., kos verta kiekvienam perskaityti.
Kazimieras Norvaiša,
ną*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusk 185 Kai
po
$10
per
mėnesi,
geroje
vietoje
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c.
kad jo atidžią atkreipė į tai laik ILL.
na ......................................
40c.
2013 Lafayette st., Scranton, Pa terp 34 ir 35 ga|. prie Emerald \V00dville Tovvnship, 3 mylias
raščiai. Manęs klausė patarimo
nuo
miestelio
Colombia,
8
mylios
Ar t^us gerlaus, kad socijalistai
Stefan J. Napieralski yra len
kunigą* virto sočijaldemokraPaj ieškau savo vyro Juozo Pu- avė., 25 pčdų per 125. Gatvė as nuo miestelio NeiUsville. 20 akrų gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant tu.Kaip
ypatos, kurios rengėsi skųsti saliuParašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
kas, jaunas ir smarkus vyras. Lie
kio, kuris paliko mane su vaikais, faltuota. Savininkė našlė, gyvena dirbamos, o likusi, kelmynė. Rų rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
ninkus ir aš pasiteiravau įstaty
tuviai republikonai privalo geriau
be duonos kąsnio ir pastogės ant kitame miestu ir dėlto nori par šis žemė* smiltis su moliu, kal padidintas. Jei nori žinoti, perskai šė šermukšnė. Puslapiu 31, Kalnd 10c.
mą bylą, bet jis neapsistojo ir datyk iitą knygelę. Pusi. 83............. 10c.
balsuoti už jį negu už vokietį ar
turėjo tiesos ir aš pasakiau žmo
rą dieną berželio. Kam tektų jį duoti. Pasinaudokite iš tokios pui nuota. Ant tos fanuos stovi tro
Koks mum* reikalinga* “V*i«ka*”
žydą, nes visgi lenkai yra mums
matyti, malonėkite duoti žinią ad kios progos. Artesnėms žinioms ba, staldas ir vištinykas. Kaina
nėms, kurie atėjo pas mane, kad
Ar geras katalikas gali būti socija- Vertė M. Pusi. 15, Kaina.............. 5c.
artymesni ir prielankesni kaip ki
reikia kręiptu pt* A. OUzeivskj. už grynus pinigus $800. Ant iš- listu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos
tai
_ fcj^Jnu daiktu priversti
resu;
Komunistų Manifestas. Prakalbo*
tos tautos.
kunigai užsipuldinėja ant soc. bažny
3252
S. Halsted St.
Pukienė,
uždaryti
saliunus nedėldieniais
mokesčio ....................... $1200.00 čiose per pamoksi us, lai kraičius ir tt. K. Markso ir F. Engelso prie vokiško
Pirmiejie rinkimai bus 8 dieną 855 Bank St., \Vaterbury, Conn.
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
Healy teipogi žinojo, kad tai nėra
Pusi 15. Kaina................................. 5c. sipažinti su socijalistų tėvų Markso
80 akrų \Vaushara Co., Wis..
Parsiduoda labai pigiai nami
galimu, po to kaip jis pervarė pir rugpiučio (August), todėl tą die
Ir Engelso teorija link Soc. partijos,
Pajieškau savo brolio Ramono niai rakandai dėlei išvažiavimo tė 2 ir 1—2 mylios nuo miestelio
Aritmetikos uidavlnynaa. Vadovė
ną
visi
turite
balsuoti,
kurie
nori
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52,
mą bylą, bet jis neapsiėjo ir dali* aritmetikos pradžiai; antroji da
Pavilionio, Kauno gub., Panevė vynėn.
pastatyti
savo
kandidatus
ant
tiWild
Rose,
60
akrų
ariamos,
20
Kaina ............................................... 20c.
1
nauji.
Rakandai
vi*;
varė iki keturioliktai, nepasiekda
li*.
Napieralski yra žinomas žio pav., čipėnų parap., Žadeikių Pamatyti galima po nr. 110 Ca- akrų ganykla. Visos reikalingos
Alt* knygutė — antroji Ir paskuti
mas nė vieno apkaltinimo. Jei aš kieto.
Kraujo sėja. A py.saka iš laikų ka
sod. Jis pats ar kas kitas teiksis nalport avė., Chicago, 111., pa* trobos, mašinos, gyvuliai, ir kiti nė dali* uidsvinyno, paskirto aritrės Maskolijos su Japonija. Parršė
busiu išrinktas, tai aš nebandysiu kaipo geras ir gabus žmogus, todėl
męs patariame už jį balsuoti, o duoti žinią adresu:
farmos padarai. Žemė gera, geri metiko* kursui; čionai, kaip papra Waclavr žmudzki. Lietuviškai išvertė
Jokūbą Melaškevičią.
uždaryti saliunus nedėldieniais.
Chas. Povilionis,
jei
jis
pereis,
tai
turėsime
vieną
aplinkui
keliai. \\ ild Rose yra •tai yra daroma, surinkta uždavinių V. Stabaras. Dviejuose tomouse.
“Pirmiausia priedermė valstijos
su skaičiais visokio didumo. Pata
Apysakoje aprašyti mūšiai ant že
Diamond Lumber Co., Camp 2,
Parsiduoda saliunas ir sankrova lenkų bažnyčia, į kurią -priguli net šyta Pr. Mašioto. Pusi. G8. Kai mės ir ant jūrių, aprašyti teip aiškiai,
apgynėjo užstoti žmonės prieš teis savo atstovą kongrese.
Ontonagon, Mich.
pigiai. Vieta lietuvių apgyventa. 1000 šeimynų. Kaina su visais na ....................*7............................. 20c. kad. rodos savo akimis viską matai
mą prislėgtųjų, žiūrėti, kad kaltiebeskaitydamas. “Kraujo Sėja“ yra
jie butų apkaltinti ir kad nekal
Pajieškau Juozo Stcponuko su Atsišaukti pas P. M. Kaitį, 221 farmų padarais ir gyvuliais $4000
Astronomija,
parašė
pagal
K. viena iš nedaugelių knygų, kurios yra
Kaina
tiktai
už
žemę
ir
trobas,
be
ti butų apsaugoti nuo gėdos. Jei
kuriuo drauge atvažiavome į Ame VVabansia Avė., Chicago.
Flamarijoną ir Lockyerą, A. Aga ir naudingos ir smagios perskaittyti,
gyvulių ir mašinų.............. $3000. ras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga, dėl to ją teikiame kiekvienam per
aš tapsiu išrinktas, tai mano svar
riką, paeina iš Suvalkų gub., Pun
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per skaityti.
Parsiduoda pigia kaina dėlei iš
biausiu dalyku bus laikyti teismą
Pajieškau saVo draugo Juozapo sko parap. Jis pats ar kas kitas
160 akrų Adams Co., \Vis., 4 visatą. Saulė, Planėto^, Komėtos. Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina 81.00.
važiavimo j Lietuvą sankrova val
prislėgtųjų toli nuo politikos." Ne Vilki šiauš, Vilniaus gub., Trakų teiksis duoti žinią adresu;
mylios nuo miestelių Killboum krintančios žvaigždės, žemės padėji Antras tomas pusi. 246. Kaina $1.00
gomų daiktų su arkliu ir vežimu,
pamirškite už jį savo balsą ati-. pav., Valkininkų parap., Pirčupių
Chas Osepuolis,
City. 2 mylios nuo Wisconsin mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės
pirmiaus ir dabar. Para
duoti ateinančią subatą 8 d. rug sod., apie 15 metų kaip Ameriko Hollv Cross College, Worcester, ir naminiai baldai. Vaizba gerai River. Žemė neišdirbta. Kaina įstatymai. Su daugeliu paveikslė šė Labdarybė
P. iJtfsrgua, Vertė M. N-a*. Telpa
išdirbta lietuvių apgyventoje vie
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c. čia: l Senovės ptųjonų labdarybė,
piučio.
je, pirmiaus gyveno PennsylvaniMass.
po $20 už akrą, arba 160 akrų
toje.
Artesnėms žinioms reikia
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
$3.200.
Attelea Prlncep*. Vertimai Pr. Siū Iii Buržuazų labdarybė. Pusi. 36,
kreiptis adresu: M. Narvid, 121 kaštuos ..........................
lelio, telpa čia šios apysakos:
1)- Kaina .........
10c.
W. Huron St., terp Noble ir
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės. 3)
136 akrai Juneau Co., Wis., azti Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa Laikrodininko atminimai. Pasak
Centre Avė.
lenkiškos bažnyčios. 7 ir 1—2 veikslėliai iš baudžiavos. 5 i Auns II- Erkman-šatnaną. sutaisė S. M. Pamylios nuo miestelio Mouston, kim*s. ir 6) Skrandos istorija. Pusi. veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų
\Vis. 80 akrų ariamos, likusi ga 69, Kaina ....................................... 20c. kariavimų. Pusi. 44. Kaina.... 15c.
Męs, lietuviai ūkininkai Rhine- nyklos. Gera žemė ir visoki ja
Laisva Valandėlė. Broliams dova
Auka, apysrka parašyta M. Lestaulanrlerio apygardos, pranešame, vai yra sėjami ir gražiai auga. skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio.
kad 19 d. pereito mėnesio turėjo Geri keliai ir visur aplink gyvena ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
Kaina ............................................. 20c. — Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
me balių vienų ūkininkų su prakal mos fanuos.
Vitos reikalingos
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
bomis ir nutarėme remti kuomi farmai trobos ir mašinos, teipogi
Boleslovą* arba tolesnis Genovaitės — žemė. — Saulelė. — žmogus. —
galint kiekvieną naujai pirkusį pas ir gyvuliai yra parduodama drau gyvenimą*. Morališkas pasakojimas Reginys Lietuvoje ant gražaus augŠešupės kranto. Pusi. 32. Kai
mus žemę.
Męs jam paderime ge su farma. Arti trobos bėgan žmonėms. Pusi. 86. Kaina.......... 20c. što
na ..........................‘......................
10c.
trobas talkomis išsistatyti, patal tis upelis. Kaina tos farmos su
Cholera ir Kova *u Ja. Vertė D-ras
Lietuva Ir Jo* reikalai. Tautiškas
5c.
kindami kiekvienas po porą dienų, gyvuliais ir visais padarais $5.500. A. V. Pusi. 16. Kaina.................
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
nes mus čia yra daug lietuvių. Su Išlygos: $3.000 iš kalno, lykis ant
me? Ko mu.as reikia? Ką privalo
Cenatachavo* Apgynima*. Apysaka
me daryti, kad visiems mums butų
pagarba.
iš laikų švedų karė* iš Henriko
išmokėjimo su 5 nuošimčiu.
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros
Slnktevlčlau*
apysakos
“
Tvanas
“
Juozas Kundrotas,
mųsų motinos - Tėvynės? Pusi. 20.
100 akrų Juneau Co., Wis., perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė Kaina ............................................. 10c.
Box 132,
Rhinelander, Wis.
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.
arti miestelio Mouston, Wis. 28
Listuvaitė. Dramatiškas veikalėli*
Daktaro kabinete. Komedija viena
akrai dirbamos, likusiejie 78 akrai
—
iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
po giria. Trobos ir gj vuliai. Kai me akte. Pagal lenkišką sutaisė K. kiuose veiksmuose. (Turinis pagal
M-s. Pusi. 39, Kaina...................... 15c.
Lermontovo
poėmą
“Lietuvaitė’’).
na su gyvuliais ....... .$3.600,
Parašė
Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai
be gyvulių .. ..... .............. $3.000.
Dėl Tėvynė*. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos na ..................................................... 20c.
Reikalauja 500 .darbininkų prie
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
320 akrų Jasper Co., Ind.
Lietuviai! ar gerais keliais žengi*,
valymo laukų pietinėje ir Siauri
na ..................................................... 20c.
me prieky n?
Nuoširdus atsiliepi
nėje Dakotose ir Minnesotojė, mo mylios nuo miestelio Kniman, vi
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka mas | lietuviškąją visuomenę D-rą
kestis nuo $2.00 iki $2.50 dienai sa išdirbta. Puikios trobos, vi
Kristaus laikų pagal W*llace'o Jono fillupo. Arba sutrauka kalbų,
ir valgis su kambariu; kiekvienas sos reikalingos mašinos, didelis iš
veikalą “Ben-Hur“, Iš lenkų kalbos laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
turi užsimokėti už kelionę iš Chi- sodas. Kaina ............... $20.000. vertė Karolis Vairas. Pusi. 210. džio 1906, Tnion City, Conn., M
Kaina ......................................
40c. gruodžio 1906, Edvrardsvilie, Pa^ 31
cagos nuo $to iki $14. Teipgi
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
Taigi kaip matote męs turime
reikalauja 200 ’yyjų į Michigano
Difteritas, Parašė I>ras A. V. Difte ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.
girias ir prie piovyklų lentų, mo gana išgyventų farmų ir ne iš ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
: ■
kestis nuo $20 iki $30 mėnesiui ir gyventų ant pardavimo, ir tiktai sia pasirodo gerklėje pas vaikus. Pusi.
Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
5c. mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir
užlaikymas.
Nerašyk, tik ateik dabar yra laikas jas pamatyti kol 7. Kaina.........................
taisyti visokius puikius valgius su
pats į mano ofisą. Lucas, Lietu javai nenukirsti, kad pažinti že
Edgaras arba nuo ateizmo prie mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
viškas Agentas, lot Canal st., Chi mės gerumą. Todėl reikalaujanti pilnos teisybė*. Pagal L. Hammers7 ninku; kaip daryti skaniu* ir nebran
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
atsišaukite pas mus adresu:
cago, III.
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo
Visa* raštas perstatyta* formoje
Aidonė V. Pusi. 256, Kaina.......... 80c.
A. Olszewski,
ginčų arba disputų terp protesto3252
S.
Halsted
st.,
Chicago,
III.
niškos
Ir
katalikiškos
šalie*,
kaipo
Reikalauja išlavinto pardavinė
Lietuve* virėja. Parašė V. A. Ik
jo* viena kitai yra priešingo* ir tt Zavadskienė. Seniai geidavo musų
tojo valgomų daiktų sankrovoje
Pu*l. 214, Kaina ...................... 75c. šeimininkės tokios knygos, dabar ga
miesto prekybai. Turi mokėti ge
li pasinaudoti, telpa čia šimtai Įvai
Gabija. Rinktinė knyga, Paaukota rių nurodymų pataisymui
rai skaityti ir rašyti angliškai. Ge
valgių.
FARMOS!
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- Pusi. 555. Kaina ...................... |13»
ra proga padoriam,darbščiam vaiki
Jei nori geros žemės farmai, ranauoko atminimui. Knygą sutaisė
nui; kas nori gerą vietą gauti te
Lietuves Istorija. Su kunigaikščių
geroje vietoje, terp savo žmonių, Juozapa* Garbačauaki*. Pusi. 77 Kai paveikslais
ir šemlapių.
Lietuvo*
gul pasiskubina atsišaukti adresu: arti miesto, arti bažnyčios, arti na .......................................................8135
joje; turiu pas jį labai svarbų rei
BALSUOKITE UŽ JONĄ M
kalą. Jis pas ar kas kitas teik
SIENKIEVVICZIĄ,
sis duoti žinią adresu:
Stanislovas Noreika,
42 W. and St., S. Boston, Mass.

Ant Pardavimo

Pajieškojimai

Mylėtojai Ypatiškosios Laisves
Balsuokite už

JONĄ E. W. WAYMANĄ,

Kuris yra pastatytas Suvienytų Draugijų

Reikalavimai.

Priesz

JONĄ J. HEALY

Republikonų Kandidatą ant

Valstijos Apgynėjo.

S. Peterson & Co.,
Randolph & Desplain St

gerų geležinkelių ir kelių, ‘ tai
važiuok pažiūrėti “Žinyčioą” že-

Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
Garai atlikt* Išpažinti*.. Ii Italų nis (6. M-lis). Trečią kartą atspau
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, sta ir pertaisyta. Pusi. 259.
Kafc
Kaina .............................
15c. aa ..................................................... 75c.

EIK PAS SAVA!
Norėdamas pirkti pigiai laikrodėlį, eik pas
savą laikrodininką. Prisiųsk savo adresą, o gau
si Katalio<ą laikrodėlių lietuvių kalboje dykai.
Kai k ariu Čia yra kainos:
PauMkiuoUs laikrodėlis, užtikrinama* SD matą. F.lfln ar UTaKbam viduriais *13. — gtaiahriuia laikrodžiu. Eljin ar WaMham ridurt-.te S7.S0. — Mikailai* laikrodėli* Klgia ar Waltham v (dariai*
S5.5O. — Nikelinis laikrodėlis New Yefk Standard 0X7 S.
A prašymu Žindą. išpliką. Grandinėlių rasi Ratelio** ItetnviSkam.

P. K. Brnchas, 3316 S. Morgan Si., Chicago, UI.
Lietuvių tauta senovėje ir Šiądien.
Parašė J. Šliupas M. D. Antras to
pui s
Alias 2-ras tomas apglėbia
Lietuvių tautos veikalus nuo XIII*jo
Iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi.
K3. Kaina .................................... 11.50

Litvomanai. Drama keturiuose veik
smuose.
Pai*ašė Dvi Moterį.
At
spausdinta iš “Varpo**.
Pusi. 5X
Kaina ............
20c.
Ligonių Draugas, Homeopatiškasta.
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš
latviško g. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.

puslapių, telpa 24 dainos naujos ga
dynės. visiems Iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
U ......................................................... 15c
Rankų šašeliai ir Parinktieji* žalelai. Surinko A. Agaraa. Praleidimui
vakarai* lluoso laiko; šitoje knyg«
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su
rankų šašeliu galima parodyti ir tam
tinkami apskaitymai.
Puslapių 22.
Kaina .........................
10c.

Ratelių spėjimai. ”ra linksmiausia
šalsiąs (žabov*) šelmy l lakuose susi
Litwtai w Lltvvie. Otton Zavrlaza. rinkimuose.
Parašė
D.
Spėjikaa
Laida trečia žymiai padidinu. Pust Puslapių lė. Kaina ................... 10c.
U Kaina ............................................... 25c.

Liūdna Pasaka.
Parašė J. B-nas.
Tu manąs oriai mėje neapleldi. nuHudusj pa lin k sk linini. nuvarguaiam
ranką pėduoju.... Dėkingas ui atsi
dėjimą ir šlrUį gerą, aš Tau nors
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!....
Jeigu patiki Tau, ir gyvas buaiu. —
ir daugiau ptpasakosiu?... Te1p pra
deda raštininkas, kurs iš bado be
laiko atsiskyrė
Iš
šios
pasaulės
Pusi 11. Kaina ............................ 10c.

Moteris ir jos vieta imonjjoje. Pa
raše J. Laukis. Aitą knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims - ir
vyrama.
Anot autoriaus: "Teisybė
yra tokia prasta, kad męs tankiai neBuome jos tik dėl jos prastumo”.
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
joje Pusi. 47. Kaina ............... 15c.

Raistas — The Jungi*.
Parašė
Vpton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
st a Iš angliško*. Išleido Joną* Nau
jokas.
Apysaka paimta iš lietuvių
gyvenimo, pasiremiant tikrai* faktais
iš Chicago* skerdyklų; naudinga ir
j domi knyga perakaityti kiekvienam.
Puslapių 355. Kaina ............... 11.00
Revoliucijos žmonės,
parašė A.
Niemojevvaki, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynlo* gražina apysakaitės
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rė* su japonai* ir įvykusio* po jai
pairtu vės rusų viešpatystėje.
Kny
gelė {domi kiekvienam. Puslapių T6.
Kaina ................................................ 20c.,
Rugštaaal Pieną*. Įrankis liaudie* ■
gveikato* užlaikymui, vertė D-ra« A. Į
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
vartojamas rugštasal pienas kaipo vai
stas nuo (vairių ligų. Pusi. 22, Kai
na ........................................................... 5c.

Mokykla ir Jos uidavininys.
Pa
rašė Altą.
Aprašo apie mokyklas
Prancūzijos. Vokietijos ir kitų vieš
patysčių. potam kokia mokykla mums
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo
Sceniškieji*
vaizdeliai.
Parašė
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai
Telpa šitoj knygelėj.
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių Vaišgantas.
69
Kaina ........................................ 25c. sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —j
nėr ko kasti, dviejų velkamų kome
dija, 2) Negryna saulinė, Monolo
Męs ir Lietuvos soči ja i demokra
gas. 3) Paskutini Kartą. Monologas. Į
tai. I, Musų artimiausias tikslas ir
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena ;
kelias.
II, Lietuvos sočijaldemokra iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce j
tai ir kultūra. UI, Lietuvos socijalniškas vaizdelis. 6) Lietuvių pavasa
deoeokratai ir tauta. Parašė Juras.
ris — Eilės. Pusi. 93 Kaina .. 35c.
Pusi. 16.
Kaina .,......................... 5c.

šiaurė* Karžygiai, keturių veiksmų
Monininkas arba
Maglkas.
Pa tragedija H. ibsen’o. Iš rusų, lenkų '
gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida.
pa viaeki magiški paveikšlėllal ir Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė- į
kaip padaryti visokias štukas. Pus je. Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir- '
lapių 32. Kaina ............................ 15c. vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Sparnal, Drama Ill-juos* aktuose.
Malūnas.
Apysaka; ift rusų kal
bos vertė PrM*s B-il*. Puslapių 23. Parašė V. Alaulėnlšjd*, yra garas ,
r xa ................................................ 10c. su naujomis Idėjomis perstatyme* '
Pusi. 44 Kaina ............
90c. į
Marija musų Vilti* arba ėv*nė.
Svarbi priežastį*, vieno veiksmo
Marijos stebuklai, iš šy. Alfonso de*
komedija. Parašė P. Bayard su kai :
Ugorl raštų surauktojo J. Baltrušaiti*.
kurtomis permainomis Iš lenkų kai-.
Pusi 63, Kaina .........................
15cbos vertė K. Žegota. Pust. 62 Kak
na ......................................................... 15c.
Nutruko. Vieno veiksmo komedija
Parašė Smalstys-Smolakis.
Kamajų
Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. jimo pasakojimas.
Parašė Teresija
Pu*1 20. Kaina ............................ 10c. Jadvyga, Iš lenkų kalbos vertė Bal

trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
Nuolatinė
kartumnė Ir milicija.
Užsiprašydami virš minėtų knyge
Pusi 17, Kaina ........... ....................... 5c. lių. adresuokite:
Or^s, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Lėkcijo* Prof. Blochman'o.
Sutaisė
gemas.
Visiems suprantamai a p ra
irta ypatybės chemiško ir fiziško
0oce*o. aiškesniam parodymui yra
daugeli* tam tikrų paveikslėlių Pusi.
133 Kaina .......................................... 40c.

Pasakos, Prityrimai Ir Vesefljo* su
dainomis.
Suderinimais
parašyta
knn. K Aleknos
Yra tai nekurtos
pesAkas. uuottklal, žalslaL giesmės,
ve* tol jos, najtvlškai IšpasAotoa. vis
tas* *11 imi s sutaisyta.
Pusi.
Kažaa ................................................

142.
35a.

Piotro Caru**, Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco. vertė K. Puida
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.
Pilėnų kunigaikšti*.
Tragedija V
veiksmuose, sutaisyta pagal KraSevaklo apysaka "Kunigas”. Parašė M.
Šiaulėniškis.
Pusi. 91. Kaina. .35c.
f
1
Ponaiti*. Apysaka iš anglų valkų
gyvenimo. Parašė Vida. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams
Pusi. 27. Kaina ..................
10c.

Popullarlškas
Rankvedi* Fiziko*.
Parašė P. Nerta.
Knygelė susideda
iš 5 skyrių:
I, skyrius: Svarybė,
Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tt
II skyrius: Šiluma. Gazų išslskėtlmas, Tlrštumo atsimainymas. Termo
metrai, Šilumos jausmas, Šaltis Ir
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas. Balso atsimušimas. Balso ypa
tybės.
IV skyrius: šviesa, šviesos
Šaltiniai, šviesos greitumas, Šviesos
atsimušimas
Ir
tt.
V
skyrius:
Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas.
Prigimtinė Elektra, Buda* elektros
Išsiplatinimo ant daiktų,- elektros ki
birkštis Ir tt.
Yra labai naudinga
knygelė kiekvienam,žmogui ypatingai
visokiems amatinininkams. Pusi. 100.
Kaina ............................................. 40c.
Papasakojimai Iš Prancūzų revoliucljoc. "Ateities**, išleidimas Nr. 2,
Pusi. 73, Kaina ............................... 15c.

Parmazonas arba Dievo Rūstybės
Baisumas, Parašė Sveotmikis II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi.
40, Kaina ............................................ 10c.

Pasninkai Lietuvoj*. A prašymėliai
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra
Ištraukos
kelių
rašytų
straipsnių
Lietuvos laikraščluoce. Ir pagal tuo*
sutaisė K. Stkla. Pusi. 16. Kaina 5c.
Polacy i Lltwlni. Od R. 1228 do
1423, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
lenkiškų Istorikų Parašė Gab. Lands
bergį*. Pusi. 75. Kaina..................... 30c.
Revoliucijos Daine*.
Surankiotos
IŠ vtou’* ir atspausto* knygelėje, 30

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Kalstei 1 St., Chicago, III.

LIETUVOS ŪKININKAS.1
Laikraštis skiriamas darbo žmo- i
nėms, eina kartą per savaitę U
Vilniaus, Lietuvoje.
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma 1
apie įžymiausius Lietuvos reika-!
lūs, apie žemės valdymą, apie vals-1
čius, mokyklas ir žmonių laisvę
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams ................ $1.75
Amerikoje metams .............. $2-5°
Užsimokantiems už metus iš kai
no, duodu Vilniaus Kalendorių
1908 m. dovanų.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

CENTRAL BUSINESS C0LLE61 F. P. Bradchulis
Mokina: stenografijos, spaudinamo* m*
šlnMė* spaudinimo, knygų vedimo, arit
■retikos, skaitymo, rašymo, spelinlmc
istorijos, geografijos ir tt.
tp**i|*llšbo* l*»lr*kcijo* aaglltko* kalbi
tieaaa, kurie pradeda mokyti* ta kaliir kuri* nori joj* ilsi lavinti.
Męs Išlaviname vyrus ir Botsrti įgy
geras vietas. K liesos atdaro* dienom
ir vakarai*.
Atsišauk ar rašyk klausdama* plat
snių informacijų
Kataliogas dykai.

W. M. Marmon Ir W. f. Tinus,
Pribclp«l>

ATTOKHIT k COOMSEUS at UV

CHICAGO. ILL.
TELIPHėMI »AIN **41

Lietuvy* advokatas, baigę* mokai*
jarisprudenoijo* čia Amerikoj. Ved*
visokias provas, civiliška* ir kristina*
liškas, visuos* telstnuo** (suduos*).
Gyv- 3112 S. Hslsit-d 31., arti 3lm*« gatvė*

•hlltor Oldg-. K>» Randolph Str*e
CHICAGO, ILL.

“RAISTĄ” (m

FARMOS! PARMOS!

Cbamtor *1 Commerc* Bld|., Re*m 709
S. E. Ossmt L* ė*U* **d WMl»in*ten Strsste

Tslsshsee Tarės *04*

Lietuviszkoj e “Zinyczios“ Kolionijoje
Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

<

Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upė “Black
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemės kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvirtą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems ‘ Žinyčios” Dr-tė pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys
galėtų tą padaryti.

DUODU DOVANAI

Bkaftytojsma “Lietuves” U “VtenjrMa L “, kurte dar toa k*>g*« netari tr *«** *k*i<[.
Jai knyga* ‘ HalfTĄ*” a*«l darstealtp, tai v.tol mažai Mstaai Aaanrlko* g u dr y *•*.
a ak ly be a ir. taip radikalu* )<■»». ■•»«> v f Ir uagail iaal*au*s*i t>*> rtaokuj pmkilą, nea
tMtari
patyriaau. ' RAISTAS*’ lai knyga patyrimu,
Penksltaa “KAISTA“ telppat Stno*l via* sutiarkyinf dabartlnž* pmn>orl>* u ksė»l
bedartė* klM. o tuoml Ir kaip galluta turtu vuuo«M*t įtarum, ir grtMU laimingai.
..RAIbTAS ’ džl UnaAuaie saro Ktaju jra taip pagridaujatna Kayga. kad yra iterar*ta į
visa* kalba*.
"KAISTA*“, kari* sudrebino Aaaerikot Ir Europi** nartamenta*. yra dideli. M* pa*laplų knyga tr trarbl teeini, kad aprėžo gyreslm* bėtavią Au.«rtk<>)«
“KAISTO** kaiaa *| M. parkant pežl* knvgą Prenumerata laikralflu“ Liet urna“ ar
“Vten. Liet.” matam* SZ.oo. Bat ko* naujai uMtsaki* “Liatuva“ ar V ten Ltet.*’ metam*,
prt*ių*dama» man *2.00. apturi* metam* vten* IIt*lalkraMt* tr “KaMT^** gytcoi.
Siuntimui preuuiaerato* adraaa*: A Naadokaa, Modltoe Sq. bos !••, Now York, N. Y.
kiekvtfnM ltet u v.v* Intel įgauta* pripažtaa didelf vartf knygos "Baletai',

ISGYDAUIN 5 DIENAS
i

Kol vasara ir kol dar javai nuo laukų nenuvalyti, tai važiuokite šią
žemę apžiūrėti, kad pagal javų augimą pažinti jos vertę.
Tikietas iš Chicagos j Thorp prekiuoja $6.25. į abi pusi $12.50.
Kas nuo mus žemę perka, tam kelionės lėšas męs sugrąžiname. Norčda.
mi važiuoti, rašykite mums, o męs jums nurodysime kur ir kaip važiuoti
ir kas žemę Jums parodys.

miCOCELĘ
HYDKOCtLĘ

A. OLSZEVVSKI, “Žinyčios“ Mgr.

Ilgydau ktekvten| **TganU Vartoocnte, Strllrtara. ažalkr*ta*ia* kraujo už a eod yJira u.
nunilpo4)tm| narVĄ. Hydroeole arte vyrą yttaka* ligas. Tokiai garsia* -tarta* to,kiaute vg
ttem« t tom* kurte beve gydomi ano koltoljko* visokių daktarų bo pastamžs Ir iždaV* aavo pini
gu* dykai, kad paradyti, jog až turis vtenintollbudf, *a kurto pagelto ant vtaadu* Ja* ižgydyata.

3252 South Halsted Street,

Nemokykite už nelšgydymą, tlktil už išgydymą.
Skaudtpma* akėvio. kapanų ir iatotą.

Ubai užataaažfaaiua. rtgydau gaiatutal

PLAUČIAI.

Moterlėkas ligaa.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arto džiova lijyd'nnl galattaai
aaajautta manu amtoda pa*įtraakia*| Osaltao garą

Pattaieus glaado*. *kaud*jlu>ua
psėlą, ha.tllgy pagal maao mato
do* ■ s tai* y t u* vetoiua ilgydau poaoka»i*gl***l*l

Privatlškas vyrų
ligas.

Kraujo užnuodyjlmua

Al togidsu ktokvtenį areliai aut
visados Ir didsiaasio) paslapty)

tr oda* ligas, pavvtsdaa: iSbžrl
wut. *kaadullua. plauku aa*ltniu
rnu* ir tt

Visokios patar
mes dovanai!

•ė Išgydau ant vtoadea.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 4I S. Clark Strat, X“* CHICAGO, ILL.
Priėmimo valandas i sos ė tai. ryta BI S ral satars.

Hadai lomia

aoa • tai ipa IM 4 tai »a ate*,-

P.8. Męs tarime pardavimui ir išgyventų farmų NViscoiirine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau.

-*ą»Rb ■'*- ***** U♦**?»**** *<<l*'*t

Temykite Lietuviai.
Reitadsujsstl yvairią daiktą
kai* tai: Laikroėslią, Žtodą,
Srltvą, Armonikų. Koncertinų,
Smulky, Ktamrią, Drukaojamy ir štokamy aialia«, Lito, knygą ir kitokią visokią drikty. Tai
visados krrigkitos pu OASIJORAITĮ Cbioago,
• H-čta faurita por pačią Uotaviškoj* kalboj*
KžTALIOGį No. 7 dykai, katram* yri šimtai

visokių daiktą *av*iksi*liai Ir |ą k a I a o *. (|
Cktaag*’* m nostunčiu )

ŠGERA

MUSUS

Taipgi čia aatoiamas fkm DaukanUL. L
paveikslas mbra t2 12B crily kaina ... 25c
Psrkupčiai gauna nuošimtis. Adrossu:

M.’J. DAMIJONAITIS
3256 Union Avo.
Chicago, III.

DRAUGAMS
Lietuviam! h Kpžna liga išgydomą

NAUJIENA
Kenčiantiems

AUltaublto į DkMif «a»« Ra* Crw« Pte*r■ *iry
4SS3 to. A.*bte*to Ata, o bu*n* *»ilki

Skaitytojau, jeigu e«i apimta* kokio* liga* ar poiniaž* n**v*ikuasata,
užsimokąs tau ateUatikų į Ohlcago Šlodleal Oi Into, 344 •*. 3t*t* M.
prieš ėjlmę gydyti* kur kitur, Bes Jie užtikna* tau nuoseklu Ir laikantį Ufl'dymę kožao* liga*. kuri| prisiima gydėsi. Ar esi nen iškas Ir Dualminfu, sUpc.as tr nuilsęs, pavargus rytmečiai*, tmkata aom, b* gyvybė*, leng
vai nuvergsiantis ir ntftmui! Ar atmintis tavo prast*, gėdysi d raugiJ o*,
trūksta energija* Ir tvirti, n u, aky* įdubusio* Ir naėystofc pajuodavę paakiai,
spaugai, plžtmai ar kitokį tlbėrtanai ant odos, notnortlHlkl ir

Dr. Kazimieras Butkeviczia

prtažMOMte
S vatas pa *>•■ y >kl • vai vakar*
špoataUala* atetaeu tr v*!k, ll«u: atetotteoote **• Ittkuaono* itaa«k'«n>* intutuly preOeMTilM aat
roto Vatetal UnportaoU lt **a« tevyn**; t*ip<l
adlaibtei* vSyyaM Tn*)a* Devvaarta* ii Fatauso*.
Vatetal a:*o<<almu. iH*u*ų svaTBBtO.H Raovp'.al
•«iato««i po ipaelalHka tuu*y aSStovSyiiau Frak** prteiaatea Apuoką atdara dteaa ir aaktĮ.

Red Cross Ph&rmacy
•

Nusilpninanti Stpaal, Patrvtjrtu Vyrtakuinu, Sekloki Silpnybė

3312 S. Halsted Strset

Chicago

Medikališkas miesto Inspektorius.

Iš Vilniaus ‘eina Naujas
Laikraštis

‘EŽYS’
Pašaipos, pajuokos* ir pakalbės
mėnesinis su juokingais paveikslė
liais laikraštėlis, skiriamas visiems
Lietuvos žmonėms. Kaina me
tams: Amerikoje $ 1.00. Lietuvoje
1 rublis. Adresas:

Russia, Vilno, Antokol, V.
Gospit. No. 1, 3 “Ežys”.
Kozminsky & Yondorfį
73 Dearbom Street.
Bankieriai.
Mf» *koll>me Pinigus ant turtenybią ir ja*
ta rengto*! turtenybg pirkti, mg* su džiaugsimi
prtgelMsUM, paakolindnmf teu <UJį pirkinio pt
algą. Greita* veikimą*. Leųtoi Mbgos. Ags*
ta* *puwk*iai dosaisL

>

Chicago

TeAaoBaoa Yardo 110*

Jeigu turtf tai Chicago Medical Clinio
uitlkrios tau pilną ir laikantį ant vlsado* Išgijimą, jeigu ji* nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą ii pirmo* dtonoa, tr ncuiilgio
atrasi sava karalium tarp vyrų aat kūno, proto ir Širdie*. Niekas taip ne
sunaikina jaunu* ir pasatnMolu* vyrus kaip iibėgimai sėklos naktie* laika,
arba slaptingas a u bėgi mus sėklos su llapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ienai vės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina
nuo jaunystės blogų darbų, naturallško silpnumo ar nuo pertsnkau* užgaDėdinimo lytišką g*idimų.

Teito*. Yarda 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)
Išdirba visokias legališka* popierts,
kaip tai: Pl*nlpotencijas. Kontraktus.
BiUof Sale, Tmtainentua, Affldavit* ir
kitonišku*. Inkorporuoja draufyste*.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvskl’o
32S2 So. Hiltted, Cor. 33rl St
Chicago, III.

Mfs titrai tave išgydyaime.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State St. CHICAGO, ILL

CHICAGO MEDICAL CLINIC 0

344 SO. STATE STREET

arti Harriaen gatvta

INEJIMAS DYKAI!

CHICAGO, ILL. S

Žingeidumai Patbologijos
Žingeidumai Osteologijos
Žingeidumai GromuliavimoOrganų

Didelis Iszpardavimas!
(Clearing Sale) - Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męs husprendėme
išparduoti vi«u» vasarinius tavoms už sumažintą prtekę šitaip:
Vyrišką ėrapaną siutai, verti 610.00 bu* išparduoti *«. . j.38 00
gintai verti *15.00 bu* išpakuoti po............................13.50
Siutai verti *10.00 bus išparduoti po ......................
15.00
Siutai verti 322.00 bus išparduoti p*.............................. ‘L.’.' 16.00 ir tt.

«
Jt
t)
eis pigus išpardavimas bu* tiktai iki 2^ d. Rugpiučio (Augusto). .Todėl reikalaudami gerų drapanų,

A

ęFf \\

x

ffigKgtefllL

įgjgy

pirkite dabar, o gausite geras drapinis pigiai.

Musų paprotys yra išparduoti visas vasarine* dra-i
panas dabar, kad jos nepasiliktų ant kito meto ir
kad atituštintų vietą naujom drapanoms
Todėl

n<ąs nusprendeme jas išparduoti žemiau jų vertės,kad
pripildyti *avu štorj naujomis rudeninėmis ir žieminėtOis drapanomis.
Taigi, naudokitlesf kol yra Iš ko išsirinkti.

The Bridgeport Clothing Co.
2L 0L8XEWBKI, Preaidentas

3246-48 S. Halsted st., Chicago,111.
Musų šlsras atdara* iki 9 valandai vakare: Psnedsltais, Utarnlnksit, Ketvsrfais Ir
SubstOflii* Iki 10 valandai.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

A. J. Zimontas (lietuvys)
3252 So. Halsted st.. Oi&mrskio name.
Traukia dantis te skaninio, ižrido "'korf.uta,
KearateŲa. sudrd* nauju* vteto. ft|.uoh.»iu. prtpUdo itoirtyijust i* auksu. sICatCu. amatea.-uo.
Vatando*: Siokk n>* dtenom* nuo S n to iki IZ
nuo 1 Uu 0 vto .v*dėiioui»; auo S r. iki S va*.
Ttoeplertsa Yards 22*0

Apsižiūrėk ką darai?
Tu moki po 110.00 rando* ant mė
t
nesio už savo flat*
Tai per metą
tu Išmoki >120 00. o per 10 metų
21200.00. tr tl* tavo už radas išmo
kėti pinigai jau aivkada tau atgal
nesugryž.
Už >1200.00. kuriuo* tu per 10
inetų randa išmoki, gali sau nusi

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą
žmogiškos rasos nno lopšio iki grabo,
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir tnilžiniškumus.
!

vo namo?
M** turime daugybę namų ant
pardavimo pigių ir brangių.
Pirk
vien* nam* ir nustok mokėjęs ki
tiems randas. Męs tau galime par
dtžotl «er* nam* už 34000.00, | kur)
tu gali įleisti 4 šeimynas po >10.00.
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
moka už tavo nam*.
Pasirink sau
bllo nam*. įmokėk mums pusę pink
gų iš viršaus, o likusi* pusę išmo
kėsi mum* per 5 metus iš to paties
namo rando*.
Męs ši* savaitę pardavėme šiuo* [
namus:

3043 Quin St.
2906 Lqwe avė.
<148 29-th St

INŽENGA DYKAI!
Atidaryt* kaadien nuo * valandos ryto iki
vidurnakčiui.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St.

Chicago. III.

Vienatinė Liatuviška Sankrova
Ir agentūra literatūra* ant "North Side" Chicago).
Čion galima gauti mokslllkų, *vtetUkų ir dvasiiką knygą, rašančią, ikapliertą, abrasAllą. viso
kių lalkraHlų, Amertko* ir Europos ir poplerą
gramatom*. Telpgi užlaikau visokio tavoro: juo
dilo, paifellą, plunksnų,drukuojamą maiiaukilį
brftvą. *tereo*kopų Ir daugelio kitą daiktų. Neušmirikite atellankytl, o busit* užganėdinti.

Fotra* M. Kalti*
221 Wab*n*la Ava. ,

„ t__ Chtea**, ilk

(Šate LletuvUkos Bažnyėtoaj.

Dr. Marija Dowiatt-sass
749 w. leth Street

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Oflao vatandoe:
8:S0 Ori » » ryto; nuo S
ikiž:*0 po plotų: *uo 7 tkl B >0 vok. N*d*UeaM*
nuo l;S0 iki 11 tlktaL Taiofeeae Ganai 14TB.

2

35th Place. terp Auburn avė.
ir G«ge 6t.
w
2 lubų. 4 flatų ir užpakalyje 1
lubų 1 Halo abu mariniai na
ciai ................................
$53004)0
2
lubų,
5
flatų mūrinis na
mas
.......................................... $43004)0

Poplar ave^ arti 31mo« ui.
6 ruimų murini* namas ir 9 pėdų
austas base me n tas .............>2200.00
8 ruimų medinis namas ....$2500.00

3

Arti bažnyčios. 2 lubų mūrinis na
mas, viršuje gyvenimui ruimai, apa
čioje grosernė ir bučernė parsiduo
da su vIeu bizniu, su arkliu, vežimu
ir vtaomi* prietoisomte. Namo kai
na >2200. o biznio >1000, viskas sykiu
....................................... $320000

Morgan SL, terp 32 Ir 33 ui.
lubų, 6 flatų ir Storas, muri
ni* narna*................................. *16 000.00
Morgan SL, terp 63 ir 64 ui.
2 lubų, 2 flatų murini* namas,
akmenio pryšakis ir tropai. .$62004)0
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
4 mimų mūrinis namas ....*12004)0

Turime ant pardamo žemiau su
Fi*k St., terp 33 Ir 34 ui.
rašytus namus, iš kurių gali pirkt!
2 lubų, apačia medžio.' viršus
kurį nori. įmokėsi pusę pinigų pirk
muro, Stora* ir vienas flatas 20004)0
damas. o rešt* išmokėsi 5 per metus.

A. Otazew*kls
Canalport avė. arti Union ui.
3252 8. Halsted 8L.
Chicago, III. 3 lubų, ir ant 3 lotų murinta na
mas. apačioje 3 štoral viršuj*
12 flatų
............................ $30.000M
NAMAI

ANT

PARDAVIMO:

Leavltt St, terp 23 Ir 24 ui.
2 lubų. 3 flatai ir Storas, mūrinis
Mtntt ..................................... $700000

Erne ra ld avė.
Terp 32-ro* Ir 33-člos ui........... Prekė
2 lubų, 4 flatų medinis na
2®th St.. terp Qolnn tr Throop ui.
mis .......................................... 63500.00 5 ruimų murini* namas ....*12004)0
3 lubų,
3 flatų medinis na
18th St, arti Union avė.
........................................... $35004)0
mas
3 lubų, 4 flatai ir Stora* mūrinis
2
lubų. 4
flatų medinis na
namas ..................... ...........>10.50000
mas
$3500XX)

2

lubų , 2
mas

flatų

medinis na
$1800.00

2........ lubų, 3 flatų
mas
..........

medinis na
$3500.00

Halsted St., terp 31 Ir 32 ui.
2 lubų, 2 flatai ir Storas, murinto
namas ................................. *68004)0

Burlington sve., terp 154 Ir 155 ui.
Emerald avė. terp 36-tos ir 37-tos ui.
2 lubų, 2 flatų
mūrinis na
2 lubų. 2 flatų medinis na
mas ........................................ *330000
mas ...................................... $1600.00
Wallace SL, terp 28 Ir 29 ui.

Tyriaėk j tek m, ligos ir patetetsryttta,

perstatytas gyv dldnm figūros*. aveikuoM
1 ir ligotuos* padėjimuos*. L*tu» išrodinėtoj**
ataakiaėjavisckiutktaasimu*. Didžiausi* pro
tą tavo gyreuim*.

Place, terp Halsted St.
ir Auburn avė.
lubų. 2 flatų mūrinis na-....................................... $31OGJ»
33^d

Union avė., terp 31 ir 32 ui.
lubų,
2 flatų murini*
na
n»a*
....................................... $90004)0
2 lubų, 2 flatų mūrinis na
mas ............................... ............$5700.00
pirkti maz* namelį, kuriam* galė
tumei gyventi ne 10, bet 50 metą.
Auburn ave^ trep 33 ir 34 ui.
Toks nameliu tau kaštuos 11200.00,
o laikys ant 50 metų arba ir ilgiau; ' 1 lubų, 1 flato mūrinis namas
Ir 2 lotai .............rrrr: . $4j0ft0fr
o nR>kėda ruito kitiems rand* po >10 00
ant mėnesio tu per 50 mėty išmoki į 1 lubų. -2 flotų medinis na“as ............................. ..
$25004)0
>6000.00, tr kodėl tada neperki sa '

ŠITIE

Telefonas Y arde 3192

Dr. A. L. Graiczunas

Mtoatetol tetotolta Stota*.ta.

4552 S. Ashland Av*u.

ne*u**guslos ir šalto* daly-’, nustsipjlma* šlapume paliktame per naktį,
{•lenėtas šlapumas, skauTmai strėnoM, turi ne*v*iifum| pūslė* ar inkstų!
tei puti m | Gyrių Maišely j; Ušsendlntę Puletokį; Užaklmę Varpskylės; 8yfllltižh j Užnuodyjlnij Kraujo, ar kokię kltoklę gėdingą nervų, oda*, kraujo
ar ui**ndiat| ligą! Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas ant
veido, neramus naktyje, meinanėio ūpo, silpna* vyriškumas, turi ui kurdusas dalis, pr'.eAiaiktoĮ nykimą, skausmu* kauluos*, puoli m j plaukų, skau
damą gerklę ir tt. ’

Chicago, III.

3

lubų,
3 flatų murini* na
mas
..................................... $5300.00

Christlsns sv«, srtl Milwaukoe
ir Campbell sve*
2 lubų. 1 flatai Ir 1 Storas, me
dinis namas .....................*3500.00
t

Wa1lace 8L, terp 29 ir 30 ui.
lubų, 4 -flatų mūrinis na
mas ....................... ..............$8000.00

5th avė., terp 42 ir 43 ui.
3 lubų medinis namas ...... *4600.00

Wailacc St., terp 30 ir 31 ui.
3 lubų, 6 flatų mūrinis na
mas ..................................... $5500.00

G ra n t Works ant 14 ui.
2 lubų, ant 2 lotų. 6 flatai, 2
Storai, medinis namas, parsi
duoda su Storo f!xturei. ...*850000

4

Wallace St., prie 37 ui.
2 lubų. 3 fintai ir 1 Storas muri
ni* namas ..........................$7500.00

Grant Work* 49 av*.
2 lubų, 3 flatai Ir 1 Storas, me
dinis namas ..........
*520000

2 luboms, 2 gyvenimai*, po 5 rui
31*t St. terp Emerald Ir Union avoe mus medinis namas ............. $2.000
3 lubų, 6 flatai mūrinis na
mas ........
>10000.00

Lotai!

2 lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis
namas ............................... $4000.00
31*t Place terp Aubum avė.
Ir Morgan St.
1 lubų, 8 flatų murinta na
mas
............
$2200.00

lubų, 4 flatų murinta na- .
mas
................................... . M500.00
8T«t Place, torp Morgan
Ir Muoprat uk
lubų, 4 flatų murini* na
mas ......................................... $3000.00

Ant We*tern avė. bulvaro terp 43čioe ir 45 ui. pulku* lotai ant rezi
dencijų. Kalno* nuo *250.00 ir au^*
šėlau. Pirk šiuos lotus dabar, ne*
kainos jų netrukus pasidvejo*.
T*lpg1 turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo
visose pu*ė*J miesto Chleagos.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

Dr. J. KULIS

SVEIKATA IR LAIME

Uituvią Gydytsą** > ■Chirurgą*.

31S

So. Halsted St., Chksago, III.

covuiys^

vtookia* lltnp*učl**, uSsiesnjįtuia* ir PsslapUn-

TIEDICAUnstituTE

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Hil»t*4 St

Chlcąt.lU.

Tslspbonsa Varste gggg
Duoda visokis rudą ir geriausia pagalba mot*.
ri=* ją ligos*. Paaermlngai atlieka darbą prie
gimdymo Ir dažluri ataaktnčtai po gimdymo Offl.
gaa U gyvenimas Ol*»ew*kio narna nu S. Ustodri,

Naujas Išradimas
Sustiprinimui Ir užlaikymui plauką.
________ į Tuksiančiai plikų Amoniu atgavo pui
klui plaukus, sulaiko slinkimą plaukų
galvos laitai trumpam* laike. Vietoje
senų atauga nauji, gratua plaukai. Visokia In
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
ly trįdadsii t kratos ženklelį.
RROF. J. M. SRUNDZA

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

(

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III.

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

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

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

REIKALINGAS

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’

vrgtau musų No3 KATALIOGAS
duyiAUsias lietuviškoje kalboje ii
bus nusiųstas dvkat kuiliam kims
prisupi savo t • k r ą vardą, pravaidę,
adresą ir ;*urą maikių. Baigiasi
25tas tūkstantis, pasiskubink su
pareikalavimu, tkš dideli puaia|>ei.
JAME TELPA teisingi anrašy
inai apie suvuš 200 visokių kurna
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir
vaikų. Išalkina pratiną, priežastį
ir pasekmes lirų ir pasažu kokias
Suluoles i.auduti. Telpa paveik

Su dauų sverblų, nutįsusių apraiymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie sutelkia sveikatą Ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti,
Išsigydyti Ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK
MEDICAL INSTITUTO ir išleista.

electro-gv daučių aparatų, Kobelinui daiktų, Magiškų .Aparatų,
Drukuoiamų ir Rašomu Mašinų,
StereceKOįMį ir jiesn
1‘avetksių.
Armonikų. Koncertinų, Britvų ir
daugel kitokių k urnai n reikalingų
daiktų.—Jobą 1. Haąpi/n uas, Prp.
~ ADNbteUOK TSie------

Šitoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprėžyta vyrų
ir moterų visokios ir lytiikoe uisikrečiamos paslaptingos ligos.
y i
• <« •* . plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant lenybinio Ijrtiiko gyvenimo susituo'
■ ** ’• a kims ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,
kad per lytišką iidykutną nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius kitos knygos yra ilngeidus. Sergantiems męs rodijame skaityti apie Dispepsijų, Reumatizmų,
Plaučių Ilgas, širdies Ir Inkstų, ii epe u ų, visokias Vyrų ir .Heterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyve
nas, tegul pasiskubina tą knygą. ,,VA1N)VAS Į SVEIKATĄ** parsitraukti, nes netrukus irki paskutinė spauda tarp
3 milijonų lietuvių tuojaus ilsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoms.

JOHN’S SUPPLY HOUSE

NORS PASKUTINES LAIDOS DAUG TUKSIANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

ai ir prekės visokių bau įaustų

PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

Dr. O.WMDSTV>
C. MEINE
0H1S lamos >1 Ir te.

pi.

bet kad JI išdueta visuomenei, tai kiekvienas apturės jų dovanai, kuris tik atsiųs 10 centų markėms ui prisiuntlmų ir sava aiškiai parašytų adresų „VADOVAM į SVEIKATĄ w Raus (tų knygų), kuri jau daug gyvasčių
išgelbėjo Ir gero padarė; už tai Ji ir naudi u ga visiems.

Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus iŠisbaigs.

VISADA ADRESUOT

The Collins New York Medical Institute,
140 W. 34 «L»

Jauni ir pusamžiniai
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų—Nenusimin
kitę! Prasidrasinkite!
GELBĖKITE SAVE!

The Odeli No. 4

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

Atsišaukit pas mane!

į

- Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

ODELL TYPEWRITER yra viena ii ferlausly plglyju bru
kuoja mij maliny. Ji drukuoja telp gražiai, kaip magina ui 1100.00.
Vlaa malina plieninė, o raidė* varinės, Išlietos ant plieninio Tolo.
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais Ir
numeriais. JI niekad negenda, nes nėra kam jojo pagestl. Ji gali
laikyti 100 metų, arba ilgiau. Drukuoti au jaja gali kiekviena*
žmogus, net ir mažas vaikas, Jokio mokslo prie jos nereikia.
Jos sistema telp paprasta, kad kiekvienas paėmęs jg | savo ran
kas. Iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti
drutg, pl<ę Ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekada nesIgailOsl. Ritų 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 kainų, ir dabar jas par
duodame su prisiuntimu po................................... ..... ................ 86.95
Bu gražia audimo apvilkta skrynele .....................
88.95
Su gražiaskuros apvilkta skrynele ./.............
89.95
i

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

Pinigus siunčiant adresuokite:
i

Chicago, III.

New York, N. Y.

BRUKUOJAMA MAŠINA Serganti Vyrai!

Real Estate.

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

•,

*

i

A. O1szewskis;
Halsted sta Chicago, III.

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domis ir tapsi greitai SVEIKU
Čėdysi laiką k* pinigus
pas Dr. Tiliitson. Rodą Dykai
Sutinimai Ir kituki nuavutkumai rr* ilrydoml tfurap.ni Irikt — bėgjje kelių diea^,
•u mano origiMlHku gydymu. AUMkaaėiai pnteikintM, yra tai greičiausia* būda* ant įvirta
Irtalgitaai nuodugnia ilgidrmo. Kattotyk laiko Ir nrrtflkuok tavo tveikato* klausdama* ro.
do* aptrikorlau arba tavo draugo. Jeigu tamista nė.-i po atsakančiu gydymu, tai gali būti
tikra*, kad turėsi t| lig| por tavo ri»$ amtliį ir vuado* atgabens tamiatal ndiaim| Ir *u*ikrimtlm|. A* llgyd/iau tuksiančiu* tokią ligą dtlto, kad turiu y patilk) Jom* gydym).
Utuiklmkimas arba ukakimaa varpo* akylutte. Vėdaro skirtumo kaip Ugnį tomistu
kenti nuo užakimu varpaakylė*. Ir n4iiurlut kiek daktarą tamUtf prigavo ir tuvedlfojo, mano
gydymą* tamlat) tikrai ligydy*. Pri* mano gydymo nereikia Jokio piaustymo. Mano gydy
mą* yra geriausia* ant vi*o* pa*au 16*, be Jokio skausmo ir pmriUlna ne«reikum| ant Visados.
Kraujo Utnuodyjimas Byfilis arba Frsneuil. Jeigu Tartoje i nuodiugu* vaistu* ir
tebeturi skausmus, skauduliu* <roua*) burnoje ir gerklėje, rotia* arba pratruk imu* ant bUe ko
kio* dalies kanu, tai tas yra kraujo uinuodyjimas. kurį gali ikgyrdytl Dr. TTllotson. ▲* Jleėkau
Sunkiausiai iigydoiną ligą prasėiausiame padėjime. Ai iičystyriu grynai tavo kraują ir pralalinslu U vl»o kūpu yvalriu* uečystumu* ir nuodus į trumpesnį laiką Degu kas kitas kitoj
kokioj dali J pasauli*.
Ousuotos ir susisuką gyslos. Al irirydau tokį pad»Jln>| gyslą be nuotroto* laiko, be
jokio skausmo ir ant syk. Mano gydymas pratelin* visokius ligotus padėjimus, pagamina
pilną bėgimą kraujo, sugrsiin* tarautai greitai ncrmaliiką sveikatą ir tvirtumą, bkausmal
Tisai pranyksta.

a6 išgydau kada kitiems nenusiseka.
Ai taipgi ilgydau trumpam laike visas ligas, kurio* aprirelJkia tarp Jauną, seną ir posamAiblą vy rą.
Pasirodavlma* ir egsaminas dykai. Viską užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy
dymu, nieką* nežinos kodėl. A* tartu tam tikrą gydymą kuinai ligai.

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsikaukti pa* mane ir pasiduoti egzaminui, idant 16tlrti ar yra tinkami apslvsdimui ar ne. Kitąsyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytą laimin
gam gyvenimui apeivedusiems.
JoU« temi«ta turi kokį nesveiką padėjimą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesą,
kaipo tai, žagimosi savą*, tai nemėgink užslėpti senatve, peš ženatv« Ūktai gelbsU ligai įteisti
lakais giliau ir giliau į kūną, o tada tavo sveikata galutinai sunyka
AUilauk dėl egaamino į Dr. Tillotaono ofisą ir užsitikrink sau. kad esi tikį* apslvsdimui.

EGZAMINAS IR FASIRODAVIMA6 DYKAI!
Nertfkateuju pinigą dii pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mace, tai rąžyk.

“LIETUVOS” AGENTAI

Karalius,
19 Harrison St.’
Cambridgeport, Mass.

Baltimore, Md.
Jonas Žvlvls,

J.

L

711 W. Lombard St

Diemedis,

521 Columbla Av.

B.

Kataliogas Dykai!

Vice-Prea.— Justinas Jakavičia,
1512 W. 19th Street

8. E. cor. Sharp and Camden 8tr. ,
Millinocket, Me.
Luis,
521 Lombard St. I
o
Scranton, Pa.
Box 621 Joa. P<rtkl>t
1BM
Jurgis
Tumosa
Gaw1is,
1834 N. Castle st :
Brooklyn,
FToomes,

A. Dirzuiaitis,
tisu. Rinkevičius,

N. Y.
73 Gntnd

97 Grand 51.1

Carmol,

73 Grand B L Jonas Banį e.

F. Baubonis,

Clsveland, Ohlo.

į

-

N. Gendrolius,

Pa.
Bei

136 So. Locust St •Andrius Mačis,

New Brltain, Conn.

Nsw York, N. Y.

.A- Lesniewskis,

E. 8L Loula, HL
Av.

Gllberton, Pa.

9‘ Ambrazevičius.

Bok

347 Rodney St. Į

Nsvvark, N. J.

V. Ambrazevičla,
178 Fsrry są,
A. Staniulis,
4. <2 Jackson st,
N«wark. N.

2- ru Raitininkas—Aleksandra Olszewskis,

224 Athene et

'

VALANDOM PRIBMINVO: nuo 10 ryto Iki 4 po pietų. Ir nuo • iki 7 vakaro.
Nodiiiomla Ir Svontadionom nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

5B,000“ii£jDYKAh™4
PASLAPTINES VYRU LYGOS

1418 W. 21st Plane

Shenandoah. Pa.

*f.

M. J. Cheponls, ,
>1 Pleaaaat 8t
Po vii. Sukis, 0524 Forman av.S.E. t
’ And. Jasinskas,
217^ Ferry St.
Elizabsth, N. J.
New Haven, Conn. •
Bočkua,
211 First 8L
Juoz. Rainis, 452 Collinsville,

1- mas Raitininkas—M. M. Juška,
581 W. 22nd Street

80. Boston, Mase.

.<

jsouu rtamanausiuu*.

“ŽINYČIOS” DR-8TES

DR. T1LL0TS0N, 91-93 E. Washlngton St, CHICAGO, ILL

Prezidentas—J. J. Horlmanavlčia,
3252 South Halsted Street

Montello, Mass.
Pittsburg, Pa.
P. Miškinis, 775 Montello st Jonas A. Ignotas 46 So. 2211d St

Mlnerevllle, Pa.

.ADRESAI VIRŠININKU

•

*

Kaaieriua—Nleoforas Žllevlčla,

138 S. Main St

American Drukuojama Malina tad 73 raide*,
didele* ir matui, galima drukuoti visokiose kal
bose greitai ir gerai kaip su geriausia marina.
Tu r nėr Fallt, Mau.
V ieur para įduoda po 110.0d, bet mano kaina tik
K. P. Simkonis,
Box 617 •7.00, su metaline skrynele K) 00. Laikau taipgi
visokių sidabrinių ir aukrinlų prekių, musikall*'
Watorbury, Conn.
kų instrumentų, skustuvų, revolverių, albumų,
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter 8L guminių spaudyklų, kišeninių iibyklą. pop.arų
grotosiom*, visokių knygų. Ir U. Kas prisius ui
6c. krasrs ženklelį, aptarė* dykai didelį Kr. 3
Weetvllle, IIL
naują katalogą. Užtikrina. kad mano prekė* yra
NT. 8. Kreivėnas.
pirmos rųfces, o kainos pigesnis kaip kitur. UšslJuozas Slikas.
sakymas Hvtunčiu greitai į visus kraštu* Suvie
nytų Valstijų Kanados ir Anglijos H a no adresas:
K. Vllktvfch, 112 Grand Sirgti, Brooklyn, N.Y.

General-Utvelsčtojas—A. Ofszewskis,
8252 South Halstod Street

,coje

Visi CHICAGO, ILL.
Bu visokiais reikalais prie "Žiuyčios”,
kaip tai apiiurėjlmui žemė* fermai, ar
prisirašyme prie Dr-stes “Žinyčlos” ir

nusipirkime nuo Joo akcijų, kreipkitės
visada ar tai raitu ar asabiikai prie jos
generaliiko ui ve i tetoj o adresu:

“Žinyčia”, A. Olszewtki, Mgr.
8252 *0. Halstod Street,

CHICAGO. ILL

RODĄ DYKAI.

Urtdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nno 9 iki it.

DR. JOS. LISTER C.

40 Dsarborn Street.

La. 8

CHICAGO, ILL*. U. 8. A

