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paskolas norėdamas išmokėti, tu siškų kareivių ir kazokų didinasi, įvairių miltų, 200 p. avižų. Lig- esą nieko garo nepriduodą tie vi
IS VIEŠKNIŲ,
grūmodamas, liepia valstiečiams
rės vėl skolinti. Jeigu neįstengs kadangi šachas geriau kazokus šiol karo intendantai (valdininkai, sokie skaitymai. Kiek kartų teko
Šiaulių pav.
nesikelti iš sodžiaus, kol su dva
kurie rūpinasi maisto pristatymu) girdėti šiuos žodžius: "kad ir męs
užmokėti, nužudys su visu kreditą,, apdovanoja.
Kapenų dvaro savininkas p. Gri- rininku nesusitaikys, t. y. kol ne
vis tai pirko nuo dvarininkų ir mokėsime skaityti ir rašyti, visgi goravičius parduoda aplinkinius, užmokės jam už pusę bendrų ga
o be jo negali apsieiti nė vienas
MASKOLIJA.
*
TURKIJA.
ūkio
draugijų. Šįmet nutarta pirk- mus ponais niekas nevadįs”. Tai tam dvarui prigulinčius palivar- nyklų. Nuo šių metų butų neli
civilizuotas kraštas. . Dabartinis
B . Kariškiejie teismai vėl pradėjo valdymo būdas gali Maskoliją pri
Pereitą sanvaitę staiga pasimirė ties iš valstiečių ir jų ūkio rate čia matoma, koksai dar tamsumas kus. 2emė užstatyta banke. 2e- kę Veliuonos valsčiuje nei vieno
B* smarkiau darbuotiesi:
nepereina vesti prie, liepto galo, nustumti vienas iš žymesnių jaunųjų turkų lių. Intendantų viršininkas krei tebeviešpatauja, šviesesnį žmpgų
mės dešimtinė įkainota 100—80 sodžiaus, neišsiskirščiusio viensė
sanvaitę, kad keliolikos ypatų ne ją į tokias sanlygas, kokiose toks vadovų, dabartinis Turkijos karo pėsi j Vilniaus gubernatorių, kad jei nori rasti, tai turi su geru ži rub. Žemė gera. Vietos labai
džiais, kad žemės tvarkymo komi
pasiųstų ant kartuvių. Dabar jie jau sultano valdymo būdas nustū ministeris. Jo laidotuvėse daly šis įsakytų žemiečių viršininkams buriu jieškoti.
gražios, Virvytės upės pakrančiuo- sija nespirtų valstiečių Žtšilyginti
smarkiausiai darbuojasi ne masko- mė Turkiją, kur urėdninkai ir ka vavo gal trečia Konstantinopoliaus palengvinti pirkimą.
Narkunų luotas.
se. Vieno palivarko dar tebėra su dvarininkais už bendras gany
lių apgyventuose Maskolijos kraš reiviai, dėl stokos pinigų, kartais gyventojų dalis.
geri
visi trobesiai (dešimtinė įkai klas. Dabar visi susilaikė, nes
.
(Iš “L. U”.)
tuose, darbščiausi jie \ arsavoj ir ir kelis metus negauna algų, gyve
Didesės Europos viešpatystės,
Liepos 25 d. grapo Tiškevičios
nota šimtą rublių).
kiekvienas sodžius, turintis bend
Lodziuj.
Kadangi
kariškiejie na iš to, ką lupte išlupa nuo žmo- prižiurinėjimui Turkijos urėdnin- dvare Landvarava policija mėgino
IŠ RASEINIŲ. *
ras ganyklas, teiraujasi, ar ne
teismai valdžios, priešais paprastas nių. | tokias sanlygas Stolypin kų darbų Mavedonijoj ten siuntė šunelius, kuriuos išsirašė vagių ir
šienpiutė užbaigta giedram orui
reiks už jas dvarponiui užmokėti.
teises, išmislyti žmonių nuramini- gali nustumti Maskolija; kartu- savo kamisorius ir žandarų oficie- užmušikų merkimui. Suneš pui esant. Šieno ir šeriamųjų žolių
*
' IŠ ZIZONŲ,
Sodietis.
niui. tai smarkesnis tų teismų besi- vėms ir kariškaisiais teismais pa- rus. Algas jiems turėjo mokėti kiai atrasdavo vaikinus, kurie nu derlius vidutinis. Šienas labai ge
Ciprnų
valse.,
Panevėžio
pav.
darbavimas parodo, kad ypač Len kelti krašto negalima. Juk tuščias Turkija. Dabar, pagarsinus Turki duodavo “piktadarius”.
ras. Prasidėjo rugiapiutė. Pasta
Berželio pabaigoje Zizonyse pas
kijoj ir kituose ne maskolių apgy iždas ir privertė Turkijos sultaną joj konstituciją, Europos viešpaty
ruoju laiku kaitra nedavė rugiams
Iš ROKIŠKIO,
J.
Galvanauską apsilankė urėdpinventuose kraštuose ramumo nėra, suteikti Turkijos žmonėms konsti- stės atšaukė savo kamisorius; tą
Neužilgo Vilniaus Teismo Rū nunokti ir grudai nepilnai išplau
Ežerėnų pav.
arba gal čia ramias laukia sm*. tucijonališką rėdą, nes kitaip visi padarė net Maskolija. Yra viltis, mai nagrinės 55 darbininkų kaila- kė. Derlius menkesnis už vidutinį. kas su sargybiniu. Klausinėjo vi
Liepos
17
d. naktį nukentėjo nuo
kesnio žmonių subruzdimo. Tas
1 as žmonės butų sukilę. Tas pats ne kad gavusi konstituciją ir pasiliuo- dirbių bylą kurie kaltinami kaipo Vasarojus nupliko, bet gal po pas sų namiškių, kur dabar esąs Er
ugnies
“
Kauno
Ūkiškosios Drau
nestu Galvanauskas, politiškasis
gali ir atsitikti, kadangi valdžia tik gali, bet turės atsitikti ir tai savusi nuo didžiųjų Europos vieš dalyvavusiejie ginkluotame sukili kutinių lietų pasitaisys.
gijos
Rokiškio
skyrius: supleš
pabėgėlis. Nieko apie Šį nesuži
ne maskolių apgy ventuose kraštuo neužilgo ir caro valdomoj Masfco- patysčių globos. Turkija susidru- me Kriukų miestelyje; (Gardino
(Iš “V. 2.”)
kėjo
ūkio
padargų
sandelis. San
nojo, paklausė tėvo apie priklau
se vėl griebiasi savo senojo įnagio, lijoj.
gub.) 1905 m. Jiems gresia baus
tys, pasikels ir ekonomiškai.
krova
per
ugniagesių
vikrumą iš
IŠ VYŽUONOS,
sančią jam iš tėviškės turtų dalį.
taigi persekiojimo ne maskolių ir
mė — katorga nuo >5 likt 20
Rodosi, kad laikraščių garsina-,i
Ukmergės j»av.
Tėvui gi paaiškinus, kad jo sūnūs liko sveika. Nukentėjo keletas ir
nestačiatikių. kuom, žinoma, suer mos žinios, jog \Vitte iškeliavo į
metų
‘
,
HOLANDIJA.
“
labai
Vyžuoniškiai
susilaukė
ErnesUs, eidamas mokslus jau at kitų sankrovininkų, kurių prekės
zina paragavusios truputį daugiau užrubežius naujos paskolos j ieško
Tcrp Holandijos ir Venezuelės,
buvo trme pat kieme sudėtos. Iš^revoliucijos laike laisvės žmonis. ti yra teisingos. Londono laikra pietinėj Amerikoj, užgimė teip di
Žmonių apšvietimo ministerijos malonų” dvarponį p. Meištavičių. siėmė visą savo dalį, surašę visą kur kilo ngnis, nežinoma, tik spė
/Lengviau suvaldyti dėl prispaudi ščiai pereitą sanvaitę pagarsino, deli nesutikimai, kad Holandija įsakymu V ilniaus a|>skričio liaudies kursai nupirko Vyžuonų dvarą nuo J. Galvanausko šeimyną išsidan
jama, ar ne keršto busiąs darbas
mo užmigusius, negu prispaudimu jog Maskolija jieško Prancūzijoj rengia savo kariškus laivus ir ka mokyklų direkcijos dabar renka grovo Zyberg-Pliaterio. Atvažia gino.
už plačią prekybą dirbtomis trą
užmigdyti jau pabudusius ir ra milžiniškos paskolos, 800 milijonų riumenę, kadangi mano, jog reiks žinias, kokių amatų reiktų mokyti vęs šią vasarą į savo nupirktąjį
šomis ir kitais ūkio padargais.
gavusius laisvės.
1 ą valdžia ži rublių, nes jai reikia užmokėti se karas pradėti. \ enezuelės prezi dvikliasėse mokyklose. Ministeri dvarą, jisai pradėjo įvesdinėti nau
Kiek čia tiesos, sunku pasakyti.
IS VELIUONOS.
no, todėl jos, gazdinimui žmonių niau užtrauktas skolas. Ar gaus dentas išvijo Holandijos pasiunti ja yra paaiškinusi, kad amatų mo ją tvarką, kuri net užgina sveti
Iš kitų žmonių niekas 'nėra nu
Kauno gub.
įvesti kariškiejie teismai ir pradė Prancūzijoj tiek pinigų, nežinia. nį paskui uždraudė Holandijos kymas reikią įvesti prisitaikinant mam šuneliui perbėgti per p. Meiškentėjęs,
taigi, jei vaikščiotų kas
jo smarkiau darbuotiesi. Su pa- 800 milijonų tai nemaža suma, o laivams atkakti į Venezuelės por- prie reikalų tų žmonių, iš kurių tavičiaus lauką. Taip, liepos 11
Anuo kartu rašiau, kad žemės iš Rokiškio padegėliais, tad neikia
d., dvarponis, apveizdėdainas savo
gelba paprastų krin inališkųjų teis ją skolinanti gali nužudyti. Išve tus, neįleido nė pačto laivo su siun- tarpo yra kilę patįs mokintai.
tvarkomosios kamisijos narys pra žinoti, kad tokie žmonės kitu tik
naująją vietą (folvarką “Dobramų negalima mat žmonių nura žimas ant syk tiek pinigą į sveti tiniaię vokiškam pasiuntiniui. Ho
nešė Pakalniškių sodžiaus ūkinin apgaudinėja.
minti prisilaikant senojo valdymo mą kraštą gali ir Prancūzijai už landija pastatė jau Venezuelci pas
Liepos 25 d. Vilniuje buvo na Volia”), pamatė savo kaimyno,
kams. kad jie nesikeltų į viensėBėdinėlis.
budo,
kadangi
kriminališkame kenkti. Taigi prancūzai turės ge kutinį reikalavimą, kad atšauktų grinėjama Petro Ulevičiaus ir Mi- Juzepavičiaus šunį, į kurį šovė 3 1 džius, kol nesusitaikys su dvarininkilis i- n v’lvrrio . . Ik t ik.
Maskolijos kodekse nėra mirties rai apsvarstyti, kol tiek pinigų ne- jadavadijimus stabdančius Holan kolo Kirtiklio byla, kuriedu buvo
t\u Zaleskių bendrų ganyklų klau
kliuvo.
Mat. >•110, nežinodamas po 1
bausmės, tai Stolypin ismislijo ka praduktyviškiems svetimo krašto dijos prekystą ir išsiteisintų. Jei kaltinami už pasikėsinimą ant gy
sime. Bet žmonės, nei komisijos,
Iš GATAL’CIŲ,
riškus teismus, kurie prie nusidė reikalams leis iš Prancūzijos iš gu to nepadarys, H<kandijai nie vasties Padovinio gminos vaito P. no Meištavičiaus įvestos naujosios nei dvarininko nesiklausę, išsiskir
Cipėnų valse., Panevėžio pav.
jėlių pritaiko karės laiko teises — vežti. Jeigu gi prancūzai ne sko- ko daugiau ne lieka, kaip pradėti Vasitiaucko. Byla buvo peržiūrė tvarkos*, perbėgo per jo apartą pū stė į viensėdžius, tarp savęs pasiGalaučiuose liepos mėn. iš 14 į
dymą,
palikdamas
savo
pėda*,
ir
tai <i kariumenės viršininkų . sau lys, kitur caro randas negaus pi- karą. Ji jau susinešė su Suvieny ta prie uždar\ tų durų. Abudu
, dalinę bendras ganyklas. Žemės
tuo gal padarydamas dvarponiui tvarkomosios komisijos narys pa 15 nakčia sudegė Braždžių visos
toms Valstijoms šiaurinės Ameri kahinamiejie tapo pateisinti.
valių.
triobos, išskyrus klojimą, visi-rū
didelį nuostolį. Dabar VyžuonišAr su pagelba kariškųjų teis
kos, kurios pažadėjo nesipriešinti
sakė jiems kad, jei valstiečiai jo bai, ūkio padargai ir gyvtfliai.
kiams
bus
sunkiau
ir
malkų
nu

5 antrosios durnos musų atsto
Holandijai, jrigu ji bandytų nu
neklausys, tai jis juos su leazokų Pirmučiausiai užsidegė daržini.
mų. nors jie ir labiausiai siustų,
MOROKKO.
Kolaik \ yžuonių dva
galima bus Maskolijos žmonis nu
bausti Venezuelę už įžeidimą, kad vų, socijaldemokratų byla, kuri bu sipirkti.
pagelba suvarysęs atgal į kaimą. Gaisro priežastis, keršus. Norėta
Karas Morokko sultanate, šiau
ras prigulėjo Z>berg-Pliateriui, ne
tik ne užimtų kokį nors Vcnezue- vo paskirta rugsėjo 15 d., vėl ati
Žinoma, žmonės negalėjo jo klau atkeršili vienam Braždžiui, u*
gamint!, reikia abejoti. Ir karišrinėj Afrikoj, terp besivaržančių
dėta, nes surado dar vieną kalti turtingiems žmonėliams galima bu syti, nes jau triobų pusę buvo iš čiaus nukent^ du. Be;
teismų ne galima ilgai palai
lei prigulinti žemės plotą
sostą brolių — Abdel Aziso ir
vo pirkti malkas atskirais sieks
ninką Ravdzevičią. Dėlei jo eis
sodžiaus nusikraustę į viensėdi sudegti ir daugiau, nes Braždžiai
kyti. Juk karai negali ilgai traukMulai Hžfigo, rodosi, ant galo
niais, o dabar naujasai jx>nas pa
tardymas; jam ftasibaigus, bus pa
jas. Keliatą dienų palaukus at gyvena pačiam sodžiaus viduryj.
tiesi, nes jie sunaikintų visą kraš
turės pasibaigti, nes visai netikė
darė kitaip: mišką galima pirkti
skirta b) los nagrinėjimo diena.
važiavo žemės tvarkomosios komi I ai dar laimė, kad kaimynai greit
tą, išstumdami žmonis iš nomiatai Mulai Hafig aplinkinėse miesto
tiktai “dieliankomis ’, t y. atskysijos narys drauge su dvarininku pamatė degančią daržinę ir subėgę
liškų vėžių. Žmones užsilaiko ne
Morokko sumušė AtRlel Aziso karais plotais, iš ko gali naudoties
Laikraščio “Echo”, kurs ėjo Vil
Zaleskių, antstoliu ir sargybiniais, sulaikė ugnį.
ramiai, kad jie neužganėdinti, o
riumenę. To nieks | netikėjo, nes
vientik perpirkliai. Trumpai pa
niuj 1906 m., redaktorius V. Stoiidant uždrausti ūkininkams arti
žiaurumu ir baime dar nieks mi
A. Varmas
sakius, vyžuoniškiai turi “malonų”
lijonų žmonių neįstenge. nuraininti, pirma keliucse mūšiuose pajiegos
bendras ganyklas ir ant jų triokovas buvo pasmerktas 3 mėne
Peterburgo
telegramų
agentija
(E
‘
V.’)
Mulai Hafigo likosi sumuštos.) Ir J
bas statyti. Vienas ūkininkas, B.
siams kalėjiman, bet padavė pra kaimyną.
visų neužganėdintų iškarti negali
(draugija)
įsakė
savo
korespon

paskutiniame mūšyje Abdel Azis
\ yžuonosc dagi atsirado ir “cen 2., norėjo kasžin ką paaiškinti,
šymą carui, kad jam bausmę do
ma. Juo daugiau kariškiejie teis
IŠ VEPRIŲ,
turėjo daugiau kareivių negu Mu dentams mažiau pranešinėti apie vanotų. Šiomis dienomis teisių mi- zorius” — kunigas - kamendorius bet žemsargis prišoko prie jo ir
mai kars žmonių, juo labiau gy
plėšimus,
užpuolimus,
užmušimus
Ukmergės
pavieto.
lai Hafig.
nisteris pranešė Vilniaus Teismo A. Milcika. Vyžuonų vartotojų bizunu sukapojo^ Už tokią gerada
vuosius suerzįs, juo daugiau at
ir
tt.,
o
daugiau
apie
tai,
kaip
pa

draugija gavo nuo valdžios dalei- rystę dvarininkas padovanojęs žemPradžioj mūšio didelė dalis Ab
Į mokyklą čia ateina apie 40
Rūmams, kad caras bausmės ne
siras neužganėdintų.
Siutimas
dcl Aziso kareivių perėjo į Mulai kilęs yra pas žmones tikybos ūpas, dovanojęs, ir įsakė Stotkovą kalė dimą pardavinėti savo sąkrovoje sargiui 25 rub. vertės revolverį.
vaikų
; namas mokyklai visai ne
valdžios yra tai bergždžias darbas,
“Vilniaus žinių" atskirus nume
Hafigo pusę. To dar nejiakako. doros jausmai, prisirišimas prie
tinkamas
: mažas, mokykla tik
jimai) įkišti.
gali sektiesi tik iki laikui. Matyt
Tuo dar nepasibaigė. Liepos
rius. šitas viešo “bedievybės” pla
Pradėjus šaudyti iš kanuolių. tur Rusų valstybės. įsitikėjimas val
dviem
langais
ir šaltas. Vaikams
randui ir rupi vien kuo ilgiau
3 d. į \ ei i nonos valsčių atvyko
tinimo dalcidimas nq>atiko musų
būt nemokanti su joms apsieiti, džiai. Tokius pat įsakymus aptu
nėra
kur
pasikabinti
viršutinių dra*
Išėjo No. 1 naujo laikraščio len
siai, kaip tik galima, palaikyti se
komisijos narys, o su juo drauge
kunigėliui, ir jisai “Vilniaus ži
>bdel Aziso artileristai negerai jas rėjo ir agentijos korespondentai kų kalba “Litiva”.
bužių,
ir
jie,
palikę
kituose
namuo
Miesięcznik
nąją tvarką; bet kad tas įnagis j>aKauno gubernatoriaus pasiųstasai
iš Lietuvos.
nių* pardavinėjimą, užgynė. Ir
užtaisė,
jos
viena
«•>
kitai
pradėjo
illustrovvany litewski w języku
stovius vaisius išduotų, to, turvaldininkas, isprauninkas, antstolis se drabužius, skersai kelią ir per
taip, ką žmonės išprašo nuo val
trukti. Tas dar labiau išgazdino
polskim".
Jį
leidžia
*p.
M.
Dolauir šeši šautuvais apsiginklavę sar kiemą turi bėgti į mokyklą, šabūt, nė caras, nė Stoly pin ne
šiomis dienomis švietimo mini
džios, tą kunigėliai atima. Tai j»aAbdel
Aziso
kareivius,
jie
pradėjo
voina-Silvestravičius.
Turinys:
1)
gybiniai. Pašaukė valsčiun iš Pa Ivmais stovi valsčiui priklausomi
kia. Kur žmonės su valdžia prasterija atkreipė komercijos mo
vyzdis kelio, kuriuo Lietuvos dvabėgti.
Abdel
Azis
likosi
su
visu
redaktoriaus įžengiamasis “Zgoda
kalniškių sodžiaus ūkininkus. .At namai; jie, kiek pataisius, butų at
deda kovoti, ten valdžia ant galo
sumuštas; su likusiais kareiviais kyklų direktorių atidžią, jog žydų co do językow”; 2) V. T., St. siškija stengiasi užlaikyti savo pa
vyko ir Zaleskis. Suvarę valstie sakomi mokyklai. Lietuvių kal
turi nusilenkti, turi pasiduoti, Tutegalima josna kelintas procentas
žiūras žmonelių galvose! Nors,
jis
pabėgo
į
šiaurius
ir
kaip
laik

bos ligišioj Veprių mokykloje dar
rėš todėl išnykti ir kariškiejie teispriimti, tuo tarpu jųjų esama ligi Okoličiaus ir M. Dov. Silv. eilės; kas tiesa, krautuvės užveizdėtojai čius į valsčiaus kanceliariją, valdi nepradėta mokyti.
raščiai
paduoda,
rengiasi
visai
iš

mai Maskolijoj, nes jie kenkia norŽydų mokinių tėvai bijosi, 3) J. Basanavičiaus straipsnis apie yra labai apsileidę, kad duoda sa- ninkai tolaik gazdino, tai kalėjimu,
keliauti iš Morokko į Turkiją, nes
(Iš “V.”)
senovės lietuvių dailę ir raštą (iš
tai kazokais, niekur neišleizdami,
Buliškam gyvenimui, o kiekvienas
galutinai nužudė viltį atsigriebti. kad daugelis jų sūnų nebūtų iš “Vilniaus Kalendoriaus”) ; 4) prie v? neteisingai stumdyti kunigui kol žmogeliai nesutiko užmokėti
nenormališkumas atsiliepia ant vi
A. Mileikai.
Visos kanuolės ir daug ginklų ir mokyklų prašalinta.
15 SUVALKŲ GUB.
lankių laikraščiui žmonių laiškai;
dvarininkui už bendras ganyklas.
so krašto ekonomiškojo >tovio, pulVėjas.
amunicijos pateko į Mulai Hafigo
Dvarininkas už 18 dešimtinių ga
1908 metų liepos mėn. 22 d.
do jį materijališkai.
Pastebėjęs, jog daugelis gaisrų, 5) musų raštų statistika iš “V, 2."
rankas. Prasiplatinus žiniai apie
No.
119.
Numeris
papuoštas
|>anyklų
reikalavo
nuo
valstiečių
Marijampolėje
žemės dirbimo mo
Jau ir dabar pats randas jaučia Mulai Hafigo laimėjimą mušyj, kurie paskutiniu laiku ištiko Kau
IŠ
2AGARES,
veiksitiiais.
dviejų
tūkstančių
rublių.
Valdinin

kyklai
įsteigti
komitetas
nutarė:
pasekmes savo beprotiško elgimo visi žymesnieji® miestai, neišski no gub., paeina nuo padegimo, VilŠiaulių
pav.
kai,
nusprendę
dešimtinės
vertę
po
1)
Nesant
pakaktinai
pinigų
si. Išlaidos palaikymui dabarti riant Tangero, apšaukė Mulai Ha- niaus general - gubernatorius, pa
Sulyg
valdžios
aproka
vinto,
sau

50
rublių,
prispyrė
žmonės
už

įsteigti
minimajai
mokyklai
ir
vaLiepos
13
d.
buvo
lietuvių
nės tvarkos milžiniškai užaugo, o figą Morokko .šultanu.
sirėmęs apsaugos taisyklėmis, išsio
i
d.
1908
m.
Vilniuj
buvo
174mokėti
už
18
dešimtinių.
Tuoj
matant
didelį
reikalingumą
šiokiu
karas:
vaidinta
“
Vaito
piršlybas
’
•Brinkimai iš žmonių išlupti ne
leido tam tikrą raštą, kuriuo: 1)
Kadangi Mulai Hafig neprilanir ‘‘Saisčiau# siūlas’”. Vaidiniųias liepta buvo parašyti valsčiaus nu ar tokiu budu kelti Lietuvos ūkį,
pasididino, sunaikytame nenormaragina gyventojus prisidėti polici 291 gyventojas
kus europiečiams, jis kursto mau
pavyko pusėtinai; kiti artistai su tarimas, kad už bendras ganyklas pradėti rengti pavyzdingą ūkį (fer
liškų sanlygų krašte negalima jau
jai j ieškant padegimo kaltininkų,
rus pradėti šventą karą su prancū
Išsiųsta
Vologdos
gubemijon
lošė net visiškai gerai- Taip ir po valstiečiai turi užmokėti dvarinin mą) tais pinigais ,kurie jau šian
daugiau pinigų išspausti, priešin
2) perspėja, kad padegintojai, be
zais, tai nežinia, kaip ant jo žiū
ant
3
metų
buvustejie
bendradar

vaidinimo, mokytojo Vokietaičio kui Zo’ieskiui 900 rub. Tuo tarpu dien yra sudėti, bet, anaiptol, ne
gai — ir seniejie mokesčiai nesi
paprastųjų, gali būt patraukti ka
rės Europos viešpatystės; ypač ne
biai
uždengtojo
peniai
x
žydų
soci•u
ytas choras, padainavo kele valstiečiai turėjo užmokėti tik siliaunant rupinties išgauti leidi
duoda visur išspausti. Nors žmo
ro teisman.
žinia, kaip užsilaikys laikanti Cajal
demokratų
laikraščio
“
Volkstu iietdviškų dainų. Dainuojant rankpinigių po 4 rublius nuo de mą normalinei žemės dirbimo mo
nės ir norėtų, ne turi iš ko mo
sablanca aplinkines įsiveržę į Mo
zeitung
”
,
pp.
Trumkinienė
ir
Koitautiškąjį hymną (“Lietuva, tėvy šimtinės, o kitus Zaleskis sakėsi kyklai įsteigti, kur išguldomoji
kesčius mokėti. Nepereina metai,
Valstiečių bankas neseniai nu
kareiviai.
rokko praneuzi škic jie
ginas.
nė musų”.... ), visiems - sustojus atsimsiąs iš valstybės iždo. Pliaci- kalba butų lietuvių.
kad didelių apskričiu ne atlankytų
pirko Lietuvoje šiuos 5 dvarus: 1)
Dar gali užgimti karas Morokko
2) Tas pats komitetas randa rei
“nadziratelis” dar kurį laiką sėdė ninkams, teko tik 5 ganyklų de
badas, nes randas nemoka ekono
Sidarai (du dvaru — Sirjotavičio
su Prancūzija.
šimtinės,
kurias
taipgi
turės
jie
kalingu
paaiškinti laikraščiuose
I§
KAUNO.
jo, paskui atsistojo ir, valandėlę
miškai jo paties iš normališkų vė
ir Mor.činskio), 2) Dubintai l.’besnupirkti
nuo
pono.
.
Dabar
žemės
apie
svarbumą
Lietuvos kultūrai
Liepos 20 d. Kaune 2 chuliganu pastovėjęs, išbėgo jieškoti atsako
žių išstumtų žmonių pakelti. Nuo
sai, buvęs Pimėnovos dvaras, prie
i) PERSIJA.
tvarkomoji
komisija
atsiuntė
savo
minėjo
pavyzdingo
ūkio.
gyventojų bado apimtų kraštų ne
pat Prūsų7 rubežiaus, 3) Paieikiai užpuolė naktį ant 2 mergaičių, ku mojo vakaro šeimininko, kuris išmatininkus,
idant
išnaujo
perdirbti
a)
Pavizdingas
ūkis
priima
rios grįžo iš ciriso>. Viena jųjų aiškino nadzirateliui, kad ta daina
tik negalima randui prigulinčių
Riaušės Persijoj ne pasibaigė. ir 4) Teinėniai.
viensėdijas,
kuo
sukėlė
vaidus
tarp
praktikantus,
kad
praktiškai
susi
mokesčių išspausti, bet reikia iždo Dabar Čia užgimė dar vaidai tcrp
Sidarai, kaip teko girdėti, bus spėjo pabėgti, kitą gi jie pabraukė yra gubernatoriaus leista dainuoti.
pažintų
su
visa
ūkio
tvarka,
kaip
ramių
ūkininkų.
'
■
pinigais baduojančius šelpti, nes šacho kariumenės viršininkų ir ži parduota vietiniams sentikiams, ku prie Nėrio kranto. išžagino ir api Po dainų buvo šokiai.
antai
•.
žemės
dirbimu,
gyvulių
au
Pirma žemės' tvarkymo komisi
kitaip jie sukiltų.
Alkanus ne noma, už pinigus. Teherano gu rie ir pirma jau gyveno musų plėšė. Vienas jųjų jau suimtas. buvo pilna tam tyčia Kviadaro pa
klėjimu,
pienininkavimu,
bitininkastatyta salė. Gryno pelno elgetų jos narys, atvažiavęs, žmonėms
(Iš “V:2.“)
lengva suvaldyti, nes žmogui vis bernatorius,
maskolius
Lachov krašte, ar tai nuomodami žemę ar
prieglaudos užlaikymui liko apie aiškino, kad bendrosios ganyklos vimu ir tt.
tiek ar mirti iš bado, ar nuo ka prašalino nuo vietos perdėtinį tre sėdėdami ant savo.
b) Steigia skaitymus bei moks
40 rub. Visiems puolė į akį, kad taip lygiai dvarininkui, kaip ir
Iš SKIRSNEMUNĖS.
zoko kardo ir kulk/*. Žmonių^ba- čiojo kazokų regimento, jenerolą
Dubinai-Ubessai ir Palcikai ir
liškus
pasikalbėjimus apie ūkio da
das yra didžiausias nedoros valdžios Kazimaga, kuris laike išvaikymo gi nutarta parduoti tiktai senti
Čia ūkininkai apšvietimu nickick šį kartą vakaro neaplankė nė vie mums, valstiečiams, tepriguli; ka
lykus
lietuvių kalba.
priešas. Todėl tai caro valdžia ir parlamento ir paskui Teherane ga kiams, kurie tapo iškelti iš Kauno nesirūpina. - Žemė, galima saky nas kunigas, nė jų gaspadiuės. dangi dvarininkas jpmis nesinau
c)
Leidžia
tam tikrus instrukto
nenorėdama, pati neturėdama savo na žiauriai siautė su savo kazokais. gub.
ti, yra derlinga, nes ąkininkai pri Visiems matomas buvo kunigų doja jau 30 metų, tai jis galėsiąs
rius
(rodytojus)
į apylinkes.
reikalams pinigų, turi baduojan Nesutikimai terp tų jenerolų užgi
Reikia pažymėti, kad šie visi pildo rudenį aruodtfc javais, bet boycotas, apskelbtas draugijai ir tik apskričio teisme savo dalį jieš
3)
Projcktuojamajai
mokyklai
čius šelpti. Ir šįmet gana didelius mė už pinigus gautus už sosto ap trįs dvarai manoma parduoti pi nelaimė, tai tie važi dėjimai į Jur jos daromiems vakarams, kam ne koti. Girdėdami tokį dalykų iš
ligšiol
dėjo
aukas
beveik
vieni
ku
Maskolijos plotas pasieks badas, gynimą nuo šacho.
Maskolius giau, negu už juos yra užmokėjęs barką į mugę daug c|aro. Du kart išsižadėjo šelpti nekatalikus. Tuo aiškinimą, ūkininkai drąsiai kelia
nigai.
Ūkininkai,
kuriems
toji
mo

reiks vėl ne vieno milijono rublių Lachov, kaip pridera tikram mas pats bankas.
per sanvaitę važiuodami, tik po pačiu laiku, kada prasidėjo vaidini si į viensėdžius, manydami, jei
kykla
labiau
turėtų
rūpėti
savo
baduolių šelpimui. Pinigų gi val koliui, sau pasiliko didesnę dalį
Tik paskutinysis dvaras, būtent pūrą parduodant, išfeža visus ja mas, ugniagesiai darė pagal šven jau būtinai reiks, dvarininkui kiek
aukomis mažai tėra prisidėję. Mo- ’
džia neturi nė paprastiems išleidi nuo šacho gautų pinigų. Neuž- Teinėniai žadama parduoti lietu vus žydeliams, o pavasarį kaip rei torių manevrus ir kunigai, kėdės primokėsią. Tik kaip valstiečiai į
kyklos gi reikalams būtinai turi
kenčiantis Lachovo karo ministe- viams, nes šie Nutinka brangiai kia apsėti laukai, tai vėl perka pa išsinešę, ant gatvės sėdėjo ir žiop viensėdijas išsidalino, pradėjo triomams. *
būti sudėta dar apie 9 tūkstančiai
siskolinę pinigus.
Rudenį par sojo. Čia žinoma už žiūrėjimą ir bas statytis ir bendras ganyklas
Artinasi laikas, kada randas tu ris, jo prašalintą jenerolą Kazi užmokėti už žemę.
arti, tuomet komisijos narys, iš rublių I
duoda pigiai, bet pavasarį užmoka mokėti nieko nereikėjo.
rės išmokėti gana dideles sumas maga pakėlė ant augšfc) kariško
Komitetas nužiūrėjo busimoja
sižadėjęs neseniai ištartų žodžių,
Artistas.
Vilniaus kariumenės maistui pirkdami dukart brangiaus.
O
seniau užtrauktų .skolų: o jis tam urėdo visai neprigulinčio nuo
mokyklai
tris virtas: Marijampostabdo darbą ir, atsivedęs policiją.
tikahu puiigų neturi, todėl senas Lachovo. Ncsutikinias terp per- kasmet išeina: 950 p. rugių 920 p. apie laikraščius tai liė kalbos nėra,
(Iš “.V.

POLITIŠKOS ŽINIOS
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IŠ LIETŪVOS

t

mK.lis siautė cholera Ru
pareigų atlikimas stiprina kiekvie
ija, kurios 13 darbininkų Ufcos
f Clarksburg, Wa. Va. Dirbtu Mokykla čia yra, mokina tik va
lės, Vilkaviškio ir Kauno apylin
ną draugiją, kol jos narių dvasia sijoje. Cholera liko užnešta ir į 'linkiai sužeistų, 6 ypatus sužei- vėse West Fork Glass Co. prasi karais už 50c. į mėnesį, bet lietu
kėse. Iš kur ligi šių metų ‘gruo
Liublino rftlestą, .Lenkijoje. Pasi stos mirtinai.
suteikia visuomenės prijautimą.
viai iš jos nesinaudoja. Nekartą
dėjo darbai
džio 1 dienos daugiausia atsiras
rodė, kad cholera į Liubliną at
P. G.
girdėjau tėvus kalbant: “Kam to
aukų, ten komitetas nutarė galu
nešta ties iok iš Rostovo prie Dono,
Grand' Ėapids, Mich.
Caq
Carj
Salem, Ky. Šitose aplinkinė mokslo. reikia, kunigu vištide notinai išrinkti vietą mokyklai įtai
tuo tarpu nuo pastarojo miesto ligi ežere išlėkė į padanges pasivažinė
se yra cinko kasyklos.
Visose bus”;
syti. Idant Komitetas galėtų įtik
LiubRtio visli pakeliu niekas nie jimo laivas Leclanan. ExplioziDarbai anglių kasyklose tuom
dirba pilną laiką. Šįmet ketina čia
BAUSMĖ U2 PABĖGIMĄ
kur cholera dar tiio laiku nesirgo. jos trįs ypatos likosi užmuštos,
ti didžiumos nuomonei, butų gei
tarpu
visai prastai slenka, vos ant
atidaryti daugiau kasyklų.
NUO KARIUMENĖS.
stina, kad aukotojai, siųsdami au
Betyrinėjant, kaip čia į Liubliną kelios mirtinai sužeistos, 16 gi
maisto galima uždirbti; bėdavoja
Neseniai gavau nuo vieno lietu užnešta cholera, pasirodė, kad vie
kas, paženklintų kurioje vietoje
ypatų tapo sunkiai sužeistų.
Hermine, Pa. Visose kasyklo žmonelės, kaip pragyvent. Bando
vio iš Amerikos laišką, kuriame na vietinio kunigo giminaitė bu
jiems parankiausia butų turėti.mo
se Ocean Coal Co. dirba gerai. paskandyt tuos vargus prie baro.
klausia manęs, kokia jo laukia at vusi 'Rostcfrt prie Dono, grįžda
kykla.
V. Lietuvaitis.
NELAIMES ANT GEL2KE- Darbo yra ilgesniam laikui.
sakomybė, jei jis sugrįžtų namo, ma Is ten atsivežė cholera ser
" Komiteto sekretorius,
LIU.
V. Jajcubauckas.
už tai, kad 1903 metais, būdamas gantį kūdikį. Kūdikis kiek pasir
Inving, Pa. Kasyklose United
IS DURYEA, PA.
G raston, W. Va. Netoli Pennpriimtas kariumenėn, t. y. jau po gęs pagijo, bet skalbėja, jo rūbe
Coal Co. dirba gerai ir yra viltis,
šioje aplinkirfėj yra tik kietųjų
prisiekos, paleistas atsisveikinti su lius skalbusi, apsirgo ir mirė. Nuo sakoro susidaužė gelžkelio trauki
kad darbas trauksis ilgą laiką.
nys
su
pasivažinėtoj
ais.
Prie
anglių
kasyklos, kitokių darbų nė
to
Iš SIMNO,
namiškiais, išbėgo į Ameriką.
to dafagiau žmonių užsikrėtė cho
ra. Darbai, kaip šiame krizio lai
Klausiantysis norėtų grįžti na lera ir prasidėjo giltinei šienapiu- 10 ypatų tapo užmuštų.
Suvalkų gub.
Cianykščius
Hecla,
Pa.
Nedėlioję 19 d. liepos Simne bu
mo, bet nežinąs, kas jam už tai tis.
ke, eina vidutiniškai. Žmonių be
kokso pečius dabar taiso, Neužvo sušaukta dvi sueigi: parapijinė
darbo perdaug nėra, bet iš kitur
butų. Esą Amerikoje yra daugiau
Iš to atsitikimo jau aišku, kad
ilgio prasidės darbai.
pribuvusiam darbas sunku gauti.
tokių pabėgėlių, kurie geistų irgi negalinu atsidėti ant to, kad cho
ir valsčiaus sueiga. Parapijinė su
eiga buvo sušaukta, kad nutarti
Pirmiaus darbai ėjo pusėtinai iki
parvažiuoti į tėvynę. Kad dau lera dar toli nuo musų, bet reikia
U Fort -Worth, Tex. Didina
I§ KURSO.
kokiu budu surinkti 3000 rublių
4 d. liepos dirbo pilną laiką, še
giau apie tai žinotų, atsakymą būti prisirengusiems atremti tą
čianykščias geležies dirbtuves. Pas
Si .pusmetį Baltijos pajūryje duodu per laikraštį.
Simno špitolės pataisymui. Kle
nelabąją viešnią ir neduotą jai iš
IĮ
Indianopolis,
Ind.
Preziden

kui pri darbo priims daugiau dar šias dienas sanvaitėj, o nuo 4 lie
bonas savavališkai, be parapijonų (Kuršas, Estai) teismas nuteisęs
pos vienos kompanijos dirba 3
Jeigu koks prasišalinęsis nuo ka- traukti iš musų tarpo nė vienos tas Suvienytų kalnakasių organi bininkų.
sutikimo, jau pradėjo statyti naują pakarti 136 žmonės, katorgon nu riumenės būna suimtas, tai jis tuo gyvybės.
dienas sanvaitėj, kitos ir keturias
zacijos prisakė sustreikavusiems
špitolę, bet pavieto viršininkas pa siųsti 244 žmones
jau atiduodamas į kariumenę ir
Ne vienas gal musų valstiečių angliakasiams grįžti darban.
Glenns Run, O. Pasibaigė dienas.
(Iš ‘V.’)
reikalavo, kad butų surašytas pro
Čionai yra ir lietuvių būrelis;
pagal įstatymus gauna bausmės yra persitikrinęs, kad cholera yra
streikai čianykščių angliakasių;
tokolas (nutarimas) apie* tai, kad
kaip
girdėti, jie rengiasi tverti pa
nuo i iki 4 mėnesių kareiviško ka tokia liga, nuo kurios jokiu budu
M artins Ferry, O. Langhlino darbininkai sugrįžo prie darbo.
IS RYGOS.
rapiją ir statyti bažnyčią; lotai
parapija sutinka pavesti savo že
lėjimo. Tiek pagal įstatymus. negalinu apsisaugoti. Bet tokia geležies dirbtuvėse dirba pilną lai
Rygos laikraščio “Rižskija Ne Bet paprastai prieina atsėdėti 10—
mę špitolei ir tuo tarpu užgynė
nuomonė klaidinga. Galima ir nuo ką, o blėtos dirbtuvėse Aetna
f Listoųsburg, Pa. Anspak ka bažnyčios statymui seniai nupirkti,
vosti
” redaktorius Smidtas esąs 20 dienų, o daugiausiai du mėne
toliau špitolę statyti. Musų kle
choleros apsisaugoti, tik reikia bū Standard tik iš dalies.
syklose dabar dirba pilną laiką, Jau kįla terp jų nesutikimai dėl
bonas visuomet šitaip elgiasi: rei nubaustas 1000 rublių už “patal siu. Tas sėdėjimas priskaitomas ti atsargiam. Cholera negalinu
Vieni nori,
iškasa kas dieną po 500 tonų an bažnyčios statymo.
kėjo aptverti šventorius, klebonas, pinimą neteisingų žinių apie vir prie tamystos, taip kad ilgiau ka- kitaip užsikrėsti, kaip jei tik vib
kad
prigulėtų
airių
vyskupui,
kiti
Atlanta, Ind.
Cianykščiose glių.
nieko nesakydamas parapijoninis, šiausios spaudos reikalų valdybos riumenėje būti nereikia. Tankiai rionas pateks t lesiok į vidurius. plieno dirbtuvėse, kurios stovėjo
tam priešinasi. Nežinia katra pusė
aptvėrė, o vėliau paskyrė užtai tiek veikimą”.
esti taip: naktį pasodina į karcerį Patekti gi jis į vidurius gali tik tris sanvaites, prasidės darbai.
f Reading, Pa. Didesnėj dalyj paims viršų.
(Ii "V.”)
pinigų, kiek jis norėjo, o parapija
Terp čianykščių lietuvių apšvie
arba taip vadinamą hauptvachtą, tai per vandenį ar dulkes. Todėl
Reading Iron Co. dirbtuvių dabar
murėjo sudėti. Taip turbūt ir stT
o dieną atleidžia į kazarmę ir mo būtinai reikia negerti nevirinto
* Lcbanon, Pa. Lackawana Co. dirba. Yra viltis, kad darbai pra timas ant žemo stovi laipsnio.
špitole manė klebonas padaryti.
Progresyvi škų draugysčių nėra:
kina kartu su kitais naujokais (no- vandens ir nevalgyti žalių darro- pardėjo dirbti savo geležies dirbtu sidės ir kitose dalyse.
I§ PETERBURGO,
Vž taigi žmonės, susirinkę ir payra tik S. L. R. K. A. 61 kuopa
vobrancais).
vių, ant kurių dulkių dažnai esti vėse. Y'ra viltis, kad darbo užteks
Tik pasiminkim,* kiek tad gra•ikalbėję, tarp savęs nutarė, kad
Taipogi nedidelė, galima sakyti, choleros vibrionas (užkretalas). ilgesniam laikui.
Linton, Ind. Prasidėjo dar ir pagelbinė draugystė šv. Juo
jiems tokia brangi špitolė visai ne žiu užmanymų jau buvo: ir met- tokia pat bausmė esti ir tiems, ku Todėl, reikia užlaikyti bute švaru
bai cianykščiose geležies dirbtu- zapo.
rastis
”
,
ir
“
mirties
kasa
”
,
“
vaiPirmeiviškų laikraščių iki šiam
reikalinga.
rie pabėgo iš pat kariumenės, jei mą, o ir pačiam švariai užsilai
f Newport, Ky.
Darbininkų
lietuviškųjų gu tik bėgdamas neišnešė ir neiš
kams prieglauda’
M—jas iš B.
metui nebuvo ateidavo vien “Sau
kyti ; gerti reikia tik gerai atvi- streikai čia pasibaigė ir darbininkai
knygų sankrova” ir nemažai kitų gaišino valdžios daiktų arba kuo
rintas vanduo, be to dar reikia sugrįžo prie darbo.
Beaver H iii, Ore. Darbai lė” ir “Žvaigždė”, Dabar, atkaAnuokart viršaitis apskelbė, kad visokių naujų ir gerų projektų.... kitu neprasikalto.
dažnai gerti rakštys gėrimai, pašiuom kartu eina čia prastai, dir kus iš kitų aplinkinių darbininvalstiečiai be ‘atidėliojimo sudėtų “Metraštį” galima dabar svarais
Tiems pabėgėliams, kurie nori vyzdin: s{>anguolių ar citrinų rakš
ba
mažai, galima vos ant valgio kairu darbo jieškoti, ateina jau:
f Hyde Park, Pa. Cianykščio
2800 rub. apmokėti už naujai sta gauti, dauguma jo egzempliorių patįs stoti ir atitarnauti, reikia dar tis ir toms panašios rakštįs.
se geležies dirbtuvėse prasidės uždirbti. Iš kitur tegul čia nieks “Lietuvos” 2 egz., “Vienybės Lietomąją mokyklą. Žmonės nemaža silkėms suvynioti liks sunaudota; žinoti, kad tarnavimo pradžia esti
tuvninkų” 1
egz., “Keleivio1
ne keliauja darbo j ieškodamas.
Plačiai čia nerašau apie prie darbai.
kasos”
nesulaukėme, visados rudenį ir ne vėliau naujų
nusistebėjo, apie tai išgirdę. Jie “mirties
egz.,
“
Kovos
”
3
egz. Seniau ateimonės apsisaugojimo nuo choleros
gerai atmena, kaip pavieto virši “prieglaudos” irgi. Apie “knygų jų metų. Dėl tos priežasties ge
davo
vos
po
vieną
egzempliorių
CianykJ Tunnelton, W. Va.
ir kaip užsilaikyti cholerai siau
ninkas pernai rudenį, kuomet bu sankrovos” įtaisymo projektą, ro riausiai stoti į kariumenę rudenį,
“
Kovos
”
ir
"Lietuvos
”. Moksliš
streikai,
ščio>e kasyklose užgimė
kas
beatmena.
Peter nes jei kas, duokim. r»totų po nau čiant, kadangi apie tai kiekvienas
vo užmanyta statyti Simne nauja dos,
kų
knygelių
čia
ir
su
žiburiu, tur
pasiseks
galt perskaityti Dr. A. Vileišiu pa bet yra viltis, kad unijai
mokykla, sušaukęs juos pasakojo: burge, kur, anot vieno vietinio jųjų metų, tai jį, žinoma, tuojau
būt,
nerastum.
Musų
lietuviams
rašytąją knygutę apie cholerą, kur nesutikimus prašalinti.
“Apie pinigus nesirūpinkite, nė ne musų “statistiko”, kelios (ne atme paima į kariumenę, bet tarnavimo
rodosi,
kad
geriau
laikas
praleisti
viskas smulkiai išdėstyta.
Tik
I§ TOLŲCA, ILL.
pajusite, kaip pamažėliu susirinks nu kiek) dešimtįs tūkstančių lietu pradžia jam skaitosi tik nuo pir
smuklėse,
ir
prisikaušus
rudučio,
X Watertown, N. Y. Darbinin
kiekvienam sodžiuje ’ gyvenančiam
Darbai eina čia gerai dirba kiek daužytis makaules; paskui narsureikalinga suma: Direkcija duo vių gyvena, jei reikia kam nors mojo po pastojimo rudens.
kai International Paper Mills su
inteligentui,
svietiškam
ar
dvasiš

vieną
dieną po 7 valandas kas namš prisieina gerai mašnelę pa
danti Simno mokyklos pastatymui lietuvių elementorių, ar kokią ki
Stoti tokiam pabėgėliui reikia kam , patarčiau stmgties pra streikavo,
Manoma, kad reiks
dieną. Iš kitur pribuvęs gali dar krapštyti.
500 rub. ir 1000 rub. be nuošimčių tą knygelę gauti, tai žmonės eina geriausia pačiam pas savo apskri
platinti tarp sodiečių žinias, kaip streikuoti ilgesnį laiką.
bą gauti, tik reikia turėti unijos
paskolina.; 400 rub. iždas primoka į garsiąją “Lietuvių Laikraščio” čio karo viršininką (vojinskij naMėnesis laiko atgal čia vienas
apsisaugoti nuo choleros ir kaip
kortą, arba angliakasių popieras. žmogelis (ar lietuvis? Red.) su
Simno valsčiui už žemę, ant ku Redakciją ir knygų krautuvę A. čalnik) ir, žinoma, reikia jau vis
f Nuo 1 d. rugsėjo be abejonės
užsilaikyti jei pasirodytų cholera.
Lietuvių yra čia apie 15 šeimy sibarė su savo drauge; nuėjęs ant
rios stovi gelžkelio sargų trio- Smilgos.
ką pasirengti išvažiavimui į pas
užgims angliakasių streikai WyA.
Musteikis.
Bet tenai, rodos, vien tik seną kirtąjį pulką, nes paprastai tokius
nų, o pavienių apie 10. Nesuti gelžkelio, atsgiulė. Atėjęs trąhkibėsiai; apie 200 rub. rejentas įneša
omingo valstijoj. Kasyklų savi
1 > (13 ‘V. 2.’)
kimų terp jų nėra, bet apšvietimas nys nuvažiavo ranką. Pats nete
į Simno kasą tai ir turite virš numerį p. A. Smilgos^ ^Organo" areštuoja ir varo į pulką, jau ncninkai stengiasi išnaikyti uniją.
galima
gauti.
Ir
eina
žmogus
iš
jų
labai žemas. Nedėlioms sude ko rankos, o jo šeimyna liko be
MNftgSPb-' trūksta tik 800 rub.,
leizdami namo atsisveikinti.
Streikuose dalyvaus 12000 darbi
“knygų krautuvėj’ nieko nepe
da
po pusdoliarį, prisiperka gė duonos kąsnio. Atsiranda čia tor *
jau jums reiks sudėti.
Beto, kas buvo už sienos (raninkų.
rimų
ir eina į laukus gerti Laik kių, kurie terp svetimų moterų
Ir dabar, kuomet jau namas mo šęs....
bežiaus), tam reikia žinoti, kad
•
Kas
gi
kaltas
kad
tie
visi
pro

raščius
ma^ai kas skaito: ateina užsima prostitucija.
kyklai beveik pastatytas, kuomet
už kiekvienus, praleistus už sienas
f San Toy, O. England Coal
reikia už jį užmokėti,'-tai nuo val jektai neįvyko, arba griuvo? Ogi metus, valdžia reikalauja užmokė
čia 2 egz. “Lietuvos" ir 3 “Sau
Co. neužilgo pradės dirbti savo
Unija kietųjų anglių darbininkų
stiečių reikalauja visos sumos t. stoka “darbininkų”, stoka žmonių, ti 20 rublių. Kas jokio turto, t. BtAURUS KAREIVIŲ DAR
lės”. Daugumas laiką praleidžia
kasyklose.
silpnai
laikosi, mažas skaičius są
BAS.
yra 2800 rub. Kurgi tie pinigai kurie norėtų ir galėtų dirbti!! Mu y. savo lauko, namų, ar užrašytos
prie gėrimo.
narių
priklauso
prie unijos, o dar
Denver, Col. 32 dalyvaujančių
apie kuriuos pernai taip gražiai sų “veikėjai” pakalbėti mėgsta visi, dalies neturi, iš tokio, žinoma, šio
M. A.
f
Zancsville,
O.
Crooksfield
bininkų
sutartis
su darbdaviais
kalbėjo viršininkas? Pasirodo, kad .netingi ilgai, karštai, net kartais mokesčio neišjieško; tokiam, taip manevruose kareivių, patikę unterdistrikte
sustreikavo
2500
anglia

baigiasi,
pasibaigs
1909 m, 1 d.
oficierą 25 regimento vaikščiojant
viršininkas, neturėdamas tam tik gražiai kalbėti, labiausiai tie, ku- sakant, dovanoja.
15 CHELTENHAM, PA.
kasių.
balandžio.
Gal
reiks
streikuoti..
rų žinių apie anuos šaltinius, iš me dar savo tėvų kalbos nėra paKas prasisalinęs nuo kariume su jauna mergina, jį primušė, pa
Čia
yra
lopetų
dirbtuvė,
kurioj
Unistai užsidarę duris nuo kitų
kurių sakė gausiąs pinigus, mus miršę, bet kada prisieina kokį už- nės, sulaukia 39 metų amžiaus, to griebė merginą, nuvilko į krūmy
f Terre Haute, Ind. Vienuolik dirba 200 su viršum žmonių, jei darbininkų, laiko mitingus ir da
manymą
įvykdinti,
tai
vienas
tik suvadžiojo. Direkcija atsakė:
ne- jau suvis neima į kariumenę, bet nus ir ten vienas po kitam ją ža
“Simno valsčius didelis, turtingas turįs laiko, kitas nenorįs, o tre- paprastai neima jau ir tų, kurie gė. Oficierai stengėsi tą atsitiki tame distrikte Indianos valstijoj darbai gerai eina, dabar nėra nė pastato 2 sargu ant durų, kad ki
uždarė didesnę dalį kasyklų; jeigu šimto, dirbtuvė tedirba pusę arba tokių darbininkų neįleistų, vien
ir užlaiko tik vieną mokyklą; yra čias, visų kitų užkalbintas, prispir
lur> 33 — 35 metus, nes, supranta mą paslėpti, bet ne buvo galima. kokiose kasyklose dar dirba, tai trečią dalį laiko.
unistus į svetainę teleidžia, -užtai
gi valsčių kur kas biednesnių, ku tas priima, bet.... dažnai nieko mas daiktas, kas jie per kareiviai 26 kareiviai likosi jau suareštuoti,
Lietuvių
čia
yra
10
šeimynų
ir
ateinančią
sanvaitę
ir
tos
bus
už

gal
ir mažai yra priklausančių
nepadaro
!....
riuose yra po 2—3 mokyklos, ten
šeši gi pabėgo, bet trįs jau suėmė
— seni vyrai tarp jaunųjų.
apie
20
pavienių
;
visi
sutikime
darytos.
prie
nuijos,
kad unistai ne unistus
Galų
galais
neretai
yra
tokios
ir reikalinga duoti pašelpa, be
Už patį gi perėjimą per sieną Rusoiinse.
gyvena
kol
neragavę
miežių
sky

ne
laiko
draugais.
Terp lietuvių
pasekmės,
kad
musų
“
veikėjai
”
,
nuošimčių irgi negalinti pasko
be pasporto teisia gmino (vals
stimo,
bet
kaip
tik
išsigeria
rudžio,
f
Knozville,
Ten.
Kadangi
unistų
teipgi
neatsiranda
tokių,
neužbaigę
vieno
darbo,
kimba
už
linti, nes Direkcijoje visai nesą
KUNIGŲ PRIEGLAUDOS
čiaus) teismas ir nubaudžia papra
tai
tuoj
mėgina
galvų
kietumą,
Kings
Coal
Co.
priėmė
prie
dar

kurie
galėtų
savo
broliams
paaiš

j tokių pinigų”. Už žemę ant kurios visokių naujų projektų, bet greit
NAMAI.
stai 2—3 paromis į šaltąją arba
r
“
16
d.
rugpiučio
buvo
čia
krikš

bo
baltparvius
ir
negrus,
čia
užgi

kinti,
kas
tai
yra
unija
ir
ką
sustovi gelžkelio sargų triobėsiai, ataušus karščiavimams, sustoję ant keletu
Muskegon, Mich. Kunigas R.
rublių pabaudos.
mė dideli vaidai terp baltų ir par- tynos. Seimyninkas pasikvietė gi sivienyją darbininkai galėtų atsiek
iždas išmokės tik po naujų metų. vietos, laukia naujiems užmany
A.
Forman, prabaščius katalikiš
Andrius Bulota.
mines ir pažystamus. Į tą susi ti ir tt. Lietuviai klauso vien ką
vuotų darbininkų. .
Notaro pinigai, įnešti į Simno mams įkvėpimo. Dabar Peterbur
kos šv. Kazimiero bažnyčios Chi(Iš “L.U.”)
rinkimą įėjo kaimynas jau užsi sako svetimtautis, nuo jo viską
kasą, priguli miestelėnams; mie- ge nemažai kalbama apie naują
cagoj pirko netoli čia 60 akrų že
traukęs
ir pradėjo čia esančius priima be jokio apsvarstymo, kad
f
Brookside,
Ala.
Streikuoja
f stelėnai gi nesutiks jų paskirti projektą lietuviams gelbėti, apie
mės, ant kurios bus pastatyti prie
Vienas vaikinas perspėjo, jis nors nuvestų į balą, o jeigu lie
čia
darbininkai.
Dirba
tūlas,
skait

kolioti.
mokyklai, nes jiems reikia mieste “labdarių” užmanymą visų vietinių
CHOLERA ATRINASI.
glaudos namai pasenusiems kata
kad
čia
ne
vieta koliotis. Be mažo tuvis ką nors patartų ir ant gero,
lius
streiklaužių,
bet
jų
padėjimas
lyje viena gatvė akmenimis išgrį lietuvių draugijų susiliejimą į vie
Iš paskutinių laikraščių nume likiškiems kunigams. Žemė ta yra
užtai
nekįlo
muštynės namuose, tai nuo lietuvių gauna vardą šliupne
vertas
pavydėjmo.
sti. Užtai gi žmonės pasipiktino ną;- tos draugijos įstatymų “užga rių sižinojome, kad jau esama prie Michigan ežero.
bet
kad
tas
neįvyko,
tai neprašytas ta'rnio, cicilijco ir tt
ir panorėjo išgirsti apie tuos paža nėdinančių visų draugijų siekius”, Rusijoje choleros.
Astrachanės
Fairmont,
W.
Va.
George
svečias
ant
jardo
prisirinko
akme
Darbininkiškų ir pirmeiviškų
dėtus pinigus nuo paties viršininko; projektą prižadėjęs priruošti kun. mieste, kaip rašo laikraščiai, jau)
ATEIVIAI.
nų
ir
butelių
ir
laukė
išeinant
Creek
Coal
Co.
netoli
Farmington
laikraščių
skaitymas tai geriausia
pasakė: “be viršininko męs nieko Matulevičia, anot p. L Z., “žinovas buvę du susirgę cholera, Rovno
Washington, D. C. Sulyg atei
jį
perspėjusio
vaikino,
kaip
tas
iš

rengia
naujas
anglių
kasyklas,
ku

mokykla.
Laikraštį skaitydamast
visokių draugijų gyvenimo”. La mieste susirgę cholera jau net ke vių užveizdos pagarsintų žinių,
netarsime”.
ėjo,
tuoj
smogė
buteliu
į
galvą,
riose
ras
darbą
500
darbininkų.
susipažysta
žmogus su darbais su
“Valsčiaus poneliams” toks drą bai malonu, kad už tokį sunkų dar turi. Pasirodžiusi taip pat chole liepos mėnesyj atkako Amerikon
Nuo
pradžios
rugsėjo
prasidės
dar

kitu
į
krutinę.
Jeigu
užpultasis
ne
sipratusių
pasaulio
darbininkų, dasus valstiečių reikalavimas nepa bą, kaip “pilną susiliejTfhą” į vie ra Caricine, Volske, Žemojo Nau- tik 27000 ateivių, arba ant 72%
bai
dirbtuvėse
Fairmont
Window
butų
pabėgęs,
gal
butų
jį
primu

sižino, kaip jie kovoja už laisvę
tiko ir tuojaus viršaitis vieną iš ną draugiją, yra bent vieną kartą gorodo ir Saratavo guberni jc.
mažiau negu pernai. Žymiausiai
prieš monarchizmą ir kapitalizmą
drąsesniųjų paliepė sargybiniui ve “žinovas” pasiėmęs. Žinoma, jei
Cholera dar, žinoma, gan toli sumažėjo ateivių Skaitlius iš Mas Glass Co. teipgi dirbtuvėse Fair šęs.
Drauge buvęs.
ir kaip jie pagerina gyvenimo
sti į šaltąją. Kam girdi, sueigą tad galimas daiktas, dirbkime tam nuo Lietuvos (nors Rovno miestas koliuos: liepos mėnesyj iš Masko- mont Bottling \Vorks dirbtuvėje.
sanlygas.
Knygas skalbdamas,
kursto!” Sargybinis ėmė darbuo stos!
nėra jau taip toif), tačiaus ir lijos atkako tik 6198 ateiviai, o
IS PITTSTČN, PA.
Dirbtuvėse
Leechburg, Pa.
susipažysta su gamtos teorija ir
Bet.... kad jį! be to “bet” vis mums grąsina ji savo atsilankymu. pernai jų atkak‘6 28971. Pirmame
tes: jis pradėjo susirinkusius vy
rus gąsdinti dragūnais, jeigu jie negalima apsieiti! Pirmų pirmiau Gal ji ir nepasieks musų, gal ji pusmetyj1 šių mi^ų atkako 193006 American Sheet & Tin Plate Co.
šitam miestelyj gyvena lietuvių kitokiais dalykais.
jieklausysią viršaičio. Kadangi jo siai kasžin ar dauguma musų umu laiku bus užslopinta, bet męs ateiviai, pernai j^i 787667, iš Mas- prasidėjo darbai ir 200 darbininkų apie trįs tūkstančiai. Apšvieta jie
K. G.
gąsdinimų niekas nebijojo tai grie “didžturčių” su “mažturčiais” į privalome būti pasirengę sutikti tą kolijos šįmėt atkako 32284, o per rado jose darbą.
menkai besupranta; sunkiai žen
bia dar kitą valstietį iš sueigos ir vieną draugiją norės susilieti? O neprašytąją viešnią ir atremti ją, nai 14453J ateivis, taigi šįmet
15 BAYONNE, N. J.
gia pirmyn, rodos pradeda žengti
Taxhom
Springfield,' III.
traukia į šaltąją. Bet vyrai, už- jei norės, tai šiems paskutiniiem- neduoti jai įsišaknyti tarp musų. ant 78%? 'rhažiali.’
atgal. Naujas klebonas kun. Kau
Iš Elizabetho kunigas Žindžius
anglių kasyklose baltveidžiai an- pas turi protą, net tūli laisvama
matę tai, nedavė to daryti, saky siems višai neapsimoka patiems tos Kai kurie mano, kad cholera toli
išvažiavo į Lietuvą, o kunigas M.
dami: “jeigu taip, tai veskite į šal giminystės pageidauti: neužmirš nuo musų ir męs galime būti ra VEJA LAUKAN NEGRUS. gliakasai atsisakė dirbti drauge su niai pradėjo verstis į katalikus
šedvydis iš Bayonne užėmė Žintąją mus visus, o ne jį vieną, nes kite, mažturčiai, kad tenai beveik mus. Tokia nuomonė labai klai
Knoxville, Ten.- Pulkas gin juodparviais, bet dabar vėl pradė po jo atvažiavimui į Pittstoną.
džiaus vietą Elizabethe.
męs visi reikalaujame “kad, svar tie patįs žmonės, kurie 1904 metų dinga. - Veltui mano, kad cholera kluotų bahparvių užpuolė ant ne jo dirbti drauge.
Kągi galima sakyti apie jo pui
Gavome kunigą Jakštį iš Worstant šį dalyką, butų ant sueigos gegužės 25 d. kuopavaldiniausiai turi platinties pamaži, užgriebda grų kalnakasių’ ' stovyklų netoli
kius pamokslus? Keikia, kiek ga cesterio, Mass. šitas pradėjo ne
pats viršininkas . Tai pasakę žmo padėkovojo už lietuvių spaudos da- ma pakeliui visas vietas. Labai Jelico ir V/sus hegrus išvaikė, jų
New York. Streikuoja čia lėdamas, tučs žmonės, kurie ban pagal Christaus mokslą elgtis.
nės pradėjo skirstytis.
leidimą, kurie Japonų karės reika klysta taip manantiejie. Cholera turtus išnaikino? Visi negrai ant siuvėjai. Iki šiol streikuoja 1000 do platinti laikraščius arba kny
Rodosi Christus pinigus nerinko
M—jas iš B.
lams buvo šimtus aukavę, kurie gali pasirodyti visai netikėtai, kuo 30 mylių filio Jttlco gavo prisaky siuvėjų, bet manoma, kad neuž- geles, liepia parapijonams tokias
sau, žmonis mokino visus lygiai,
pagalios gali ir “mažturčius” savo met męs jos nelaukiame ir nesa mą išsinešdinti. Baltparviai užde ilgio skaitlius streikuojančių už ypatas su šluota prašalinti iš savo
platino meilę terp žmonių; musų
“darbštumu” užkrėsti. Jau aš gir me prisirengę atremti ją. Ji visai gė vienus negrų užimtus namus ir augs iki 30000. Streikieriai reika namų. Bet gaila, kad kunigėlis gi kunigas nepaiso Christaus
mokI§ SENAPILĖS, ,
džiu balsą: “męs paimsime viršų, netikėtai gali užklupti mus nepri juose sudegė šeši negrai.
lauja pakėlimo algų ant 20%.
nepatėmija gerų darbų savo pa- slo ir elgiasi visai kitaip, negu
Suvalkų gub.
nes musų daugiau”. Kasžin, jei sirengusius. Tiesa, dar cholera to
rapijonų. Vaikučiai vos 12 metų Christus prisakė.
iš Senapilės administratyviškai pagal kun. Matulevičiaus projektą, li nuo musų, bet greit ji gali pri
Kewanet, III. Sustreikavo čia pradeda jau traukti alų karčiamoGAISRAI.
Pribuvęs į Bayonne kun. JakiIšsiunčia, neapribuotam laikui du draugijų kasos pasiliks autonomiš siartinti, kadangi ji lengvai per
se. Ar ne butų geriau, jeigu ku us pasiėmęs viena trustisą ir pra
Colfax, Wahs. Sudegė netoli geležies dirbtuvių darbininkai.
kurpiu: G. Majų ir J. Jobolį.
komis tai bereikalo, vyrai, pagei nešama iš vienos vietos į kitą nuo čia galvijų augintojo Schulzo
nigėlis lieptų karčiamninkams to dėjo' po visus lietuvius kalektuot
daujate “svetimų turtų”. Geriau nors ir tolimą, vietą, __
net _____
kelias namai. Ugnyje pražuvo šešetas
Berwick, Pa. Streikuoja čia kius vaikėzus su šluota išvyt iš pinigus. Surašinėja šeimynų var
"imkime viršų” savo tarpe ir Yary-Į gubernijas aplenkiant. Kaip cho- vaikų.
karų dirbtuvių darbininkai. Nėra karinamos ? Gėda Pittstono lie dus ir pravardes, nors tą atliko
IS KALVARIJOS,
kitę toliau darbą, kaip išmanote. lera gali būti parnešta iš toli,
vilties, kad streikai greitai pasi tuviams, jeigu jie ne suvaldo sa kun. ševydis, vienok šitas ir vėl
EXPLIOZIJOS.
Suvalkų gub.
Neužmirškite visuotinųjų susirin privestu čia tikrą atsitikimą iš
Todėl darbininkams ne vo vaikų. Ar negalėtų siųsti juos surašinėja.
Detroit, Mich. Ant laivo Des- baigtų.
Kalvarijos “2iburys” jau neįsi- kimų nutarimų bei nurodymų; tik 1892 metų, kuomet Rusijoje buvo
apsimoka
dabar eiti čia darbo j ieš mokintiesi ? Jokiu budu negali
troyer, naudojamo prie dirbimo
2 d. rugpiučio per pamoks^
cidžia savo skaityklon “Vilniaus darbas, visų narių sąžiniškas savo cholerą.
ma teisinties4 kad ne buvo progos. pradėjo keikt ir niekit žmonės.
koti.
•
Levingston kanalo, atsitiko exj>lioŽinių* Ir “Lietuvos Ūkininko”.
Mat, sulyg Senapilės “Žiburio”
protesto, ir Kalvarijos žiburiečiai
nutarė boycotuoti šiuodu, anot jų.
“bedievišku" laikraščiu. Tai kaip
greitai pasirodė, kuo “2iburys”
esąs! Tik nežinia, kas iš to vis
ko išeis, nes be boycotuodami šiuo
du laikraščiu, vienkart nuskriau
džia ir kai kuriuos “Žiburio* skai
tyklos skaitytojus, kurie skaity
davo “Vilniaus Žinias” ir “Lietu
vos Ūkininką”, o dabar, žinoma,
negauna jie jų skaityti
Kasžin, ar daug galės musų
žiburiniai išsilavinti politiškai skai
tydami vienos pakraipos laikraščius ?
A. Kelmutis.
(Iš ‘V.2.’)
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kiai. Per atviras laiškus sušau tie bijo savo nuomonę išreikšti, randu Kalnia, kaipo personifikuo turėti, kad kūdikis ne persišaldytų. ninkli ma|unUose ir grudų sankro- vaisiais, grietinę pirma išplak ir
kė viešą susirinkimą, bet visus lie kadangi klierikalai bėga kuogrei- tą Mirtį, Giltinę, riors ten pragaro Jlona, minkšta flanelinė palutė ap- VOse.
atskiesk vaisių skystimu.’
čiausia skųsti Universiteto valdy dievas taukiaus vadinamas yra vyniota aplink kūdikio kūnelį dau
tuvius sušaukti nepasisekė.
I yttvaisius.. Ypatingai yra var
Iš užsiėmimų, kurie yra priskaigiau apsaugos jį nuo umaus atša- tomi kaipo pavojingi sveikatai, yra tojamas užsinuodijus kraujui ir
„ Mitingas atsibuvo nedėlioj, 16 bai, kad tie ištvirkėliai bedieviai Mana ar Tuoni ar Surma.
Mielikki, žiponė girių, sužieduo ino, negu paprastas aprėdalas ku- ĮjaJtjntojgi, knygrišiai, misingio lie- neužviliamas vaistas nuo pilvaligės,
d. rugpiučio. Pribuvo visi drau nori suardyti kunigų šventenybę.
tinė
Tapio, dievo girių, labai pri dikio, kaip tai: kclinaitės, marski- jėjai, raidžių rinkėjai, elektrotip- odos išbėrimo ir kraujo ligų abelgai ir kiek neprigulinčių. Pirmsėdis Teip kelis sykius atsitiko, kaip tik
mena
lietuvių dievę Mildą, ar Prū niai, pančiakaitės ir tt.
ninkai, akmenų tašytojai, baltojo nai. Valgyti reikia apsčiai.
pradėjo kalbėt apie tautiškus ir apšvįęsteniejic buvo pradėję veikti.
Jei ne draugausi su lietuviais, sų Melytėlę.
Šita palutė tik tiek turi būti pla- švino dirbėjai, gazo dirbėjai, pie
darbininkų reikalus ir apie rei
Obuoliai. Seniaus tankiai ne
Ir daugiaus “Kalevaloje’’ paste tį, kad plotis apjuostų jo pil- lyčių dirbėjai, dažymo darbininkai gana buvo vertinami sulyg jų ge
kalą uždėjimo knygyno ir tt., bet tai busi išgama vadintas. Jei ne
colis ar du augščiaus bam- įr dirbanti audimo įstaigose, gu- rumo ypatybių it tik paskcsniais
matė, kad draugai jo ne klauso, dalyvausi L. V. U. L. D,, tai busi bėtinų dalykų yra. Bet gana bus velį
vieni meužsilikėjo pinnsėdžiui, o visų giriamas ir lietuviu busi va čion atkreipus atydą ant suomių butės ir 2 ar 3 coliai žemiau jos. ino dirbtuvėse ir dirbanti piaiša- metais jų tikra vertė likosi visuokiti nesuprato; tai jis paliovė kal- dintas. Vienu žodžiu — nesusi mythologijos ir kalbos, ir papra Bet ji turi būti švelni ir be susi- jU9
tinai pripažinta, Maitingumo verŽinoma, reikia atminti, ka<^ net tė obuolio yra apie 14 nuošimtis
bėjas. Bandė pakviesti kitus, bet dės! su lietuviais, tai tau ir pri šius tų, kurie artymai suomių gy ringiavimo, žinoma, skaisti ir su
neatsirado norinčių kalbėti. Ant plaks šlykščių, negirdėti] naujienų, vena, kad pamėgintų ištirti jų segama minkštu bovelniniu siulu, prie teip vadinamų pavojingų už- ir susideda daugiausiai iš vandenė
siėmimų sanlvgos labai įvaįriuoja. tųjų angledarių ir augmeniškų
galo visiems pradėjo kalbėti apie o jei draugausi su jais, tai nieko kalbą, teikas, jiasakas; tikiu, kad o ne špilkomis.
Tik tokios palutės ir parišalo Kaikuriose įstaigose, kur yra atsa- rūgščių. Jame teipgi yra gera datautiškus reikalus, bet susirinkę neišmoksi kaip tik lietuviškai ir toks darbas butų labai naudingas,
nes gal būt susektumėme, kokią kudikis ir tereikalauja sau laike kamįg apžiūrėjimas, pavojus susi- .is fosforo, kas padaro obuolį ypa
pradėjo šaukti, kad to ne reikia tai ne geriausiai.
Aš neužginu važiuoti, bet norin įtekmę kultūroje viena tauta tu vasaros karščių, būvant grįčioje. I mažina iki mažiausiam, ir visuo- tingai vertinamu dirbantiems pro
kalbėti, pradėjo rėkti, trepsėti, į
Neguldyk kūdikio toje pačioje met su ta pasekme, kad ten at tu ir ypatoms nerviško palinkimo;
stalą mušti teip, kad salėj esanti ti ten važiuoti pareikalaukite nuo rėjusi buvo senovėje ant kitos.
už vienas kito pradėjo juoktis ir besimokinančių studentų plačių pa Rezultatus tokių tirinėjimų vely- lotoje su kitoms ypatomis. J^t sitinka mažiau mirčių terp darbi- teipogi vaikams ir pasenusiemš.
žmonės, einanti gatve, bėgo žiūrėti, aiškinimų, o nukakę patįs pamaty tina butų pamatyti musų laikra neturi lopšio, tai motina gali su- ninku. Tokiu budu vargiai yra t Jbuoliai prietam turi kitą viršų
statyti dvi kėdės į krūvą šalę sa- teisinga laikyti tulus amatus pavo- mt kitų vaisių, kad jie yra leng
kas per riksmas, kodėl bildėjimas site, ar ištikrųjų teip yra. Ištir ščiuose atspaudintus.
J. šliupas.
vot lovos, patiesti ką nors minkŠ- jingais, kuomet pritirymas parodė, vai gaunami visuose meto laikuo
darosi nedėlios diena; visi žiurėjo kite gerai, o paskui galėsite ke
to ant jų, tik ne plunksnų prie- jOg nėra blogų • pasekmių įvedus se šviežiame stovyje be stularvmo.
jųjų paaiškiniper langus,
Pirmsėdis nustojo liauti, suprasite
galvį, ar kokį vilnonį daiktą atsakantį uzliėgimą.
kalbėjus. Užmanius pirmsėdžiui, mų, ar bus kokia nors nauda ar
1 ik minkštosios ir skysiimingos
Iš MILLINOCKET, ME.
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Lietuvių čia yra to vedusių šei
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prie
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Liet.
Am.,
vienas
nevirinus;
kietosios ir iš dalies
mynų ir apie 40 pavienių. Drau
DIKIŲ IR VAIKŲ PER VASA
ros naktyse, negu pasiguldant mo-|kaip lauko: oras dirbtuvėse, krau- nenunokę reikia virinti. Obuo
stojo
ir
pradėjo
šaukti,
kad
pirm

gystės neturi nė jokios. Sutiki
ROS KARSČIUS.
.4 filinkraitis sveikatos nšveisdot tinai prie savęs ir šildant savo tuvėse, pabrikuose, gyvenimuose liuose yra daug geležies ir jie yra
mo terp jų irgi nėra. Nėra be sėdis suka pinigus, mulkina visus;
mieste CKicagos. Sutaisytas D-ro karštu kunu jo kūnelį; tokiu budu niekuomet nebūva toks grynas, geri atsitikunuose mažakraujybės.
veik susirinkimo, kuris apsietų pradėjo draugams pankoli, kad
LIETUVIAI IR SUOMIAI
Bananai yra maitingu maistu
F. M. Keiliy, f*adtjtja komisoriaus motina netik pati galės geriau pa kaip oras lauko dėlto, kad jis yra
be peštynių. Apšvietime stovi teip- jis vienas išėmė čarterį ir pinigus
(F1NNAI),
silsėti,
bet
ir
kūdikis
ramiau
mie

užteršiamas
produktais
kvėpavimo,
jei yra nunokę savo prigimtame
gi ne ant augsto laipsnio. Laikra visur vienas moka, be draugystės
Męs labai mažai tesirūpiname sveikatos D~ro W. A. Evanso.
Nepenėk kūdikio šaukštu. Čiul gos. Kėdžių atlošos neduos kūdi degimo ir išsidėstymo. Buvimas krašte, bet pardavinėjamus šiauri
ščių pareina apie 15 egzempliorių, žinios. Bet tūli draugai jį sustab Suomiais (“gyventojais pelkių”).
vienok juos teskaito vos penkta dė. Dėl triukšmo vienok daug O toji tauta mums turėtų būti la pimas yra prigimtas būdas kūdikio kiui nupulti nuo jo lovelės ir mo- žmonių kambary je lenkia prie ga nėse tolymose nuo jų gimtinės ša
dalis lietuvių; kiti gi skaitymo bi žmonių išėjo iš svetainės. Pasili bai akyva, netik iš politiško atžvil priėmimo maisto. Jis reikalauja tina norėdama, lengviai galės pa- dinimo oro dulkėmis, perais ir lyse reikia vartoti atsargiai. Iš
organiškomis dalelėmis odos, plau dalies išsidėjimas įvyksta Išnoki
josi. Susipratusius ir apšviestus ko vieni draugai, užsimokėjo mėne gio ir apšvietimo dėlei, bet taipgi čiulpimo veiksmo lupelių, burniu siekti savo kūdikį.
Visuomet
užtiesk
miegantį
ku
čių. drabužių.
nant juos ir rūgimas prasideda
vadina cicilikais, bedieviais ir ki sinius mokesčius; mitingas pusi- tirinėjant senovę pačių lietuvių kės ir liežuvio sumaišymui maisto
Jei nesirūpiname kaip reikia vie- kuone tuojaus kaip vaisius paten
tokiais gražiais vardais. Smuklių1 baigė ramiai.
tautos ir jos įtekmę ant kaimynų. su seilėmis .burnos ir sulaikymui dykį, idant musės neprieitų ir gan
Darbas čia sunku gauti tam pa Aš pats nepažįstu nė suomių kal jo nuo pergreito nubėgimo pilvan. greit neužkrėstų kokia limpan-1 tose užsiėmimo tinkamu prašalini- ka į vidurius. Bananai išsiunti
čia vra 3. bet degtinės pardavinėji
mu užteršto oro ir prileidimu tyro mui yra skinami žali ir tankiai
mas uždraustas.
Lietuviai josi čiam mieste gyvenančiam, o pri- bos, nėgi man teko kuomet nors Penėjimas gi šaukštuku tos progos Čia liga.
NVšerk kūdikio vaistais.
Jei oro, tai visuomet bus sanlvgos, Icu- sudedami pirma tekinimo į drėg
parsigabena iš Bostono pakaktinai.. buvęs suvisu negali gaut.
kūdikiui
neduoda.
susieiti ypatiškai su finnu. TaTorontietis.
Darbai čia daugiausia popieros
Vartok paprastą bonkelę penė nežiurint į visą priežiūrą kūdikis rios kryps prie pagaminimo apsi- nus ponamius, kurių rūgštis vai
čiaus neseniai teko man perskaity
susirgtų, nekimšk vaistų, apie ku-1 reiškimų spaudimo, galvosskaudžio sius greitai sugeria. Bananuose
fabrikuose ir lentų plovyklose.
jimui,
su gurno speneliu ir be il
ti suomių ėpą “Kalevala ”, ir ten
riuos nežinai nieko, kunelin, kurį svaigimo, alpimo, o tas pagimdo yra apie 14 nuoš. niaitingumo,
Darbai eina gerai, čianylęščiai dar
užtikęs keletą akyvų dalykų, no gos gurno dudelfs.
nužudymą noro valgyti ir kūno susidedančio daugiausiai iš van
bininkai neatjautė krizio. \ ienok NORINTIEMS KELIAUTI Į riu dabar atkreipti atydą tautie
Pagražintos penėjimo bonkelės dar mažiau težinai.
Nėra motinos mieste Chicagos. stipruma Iš šito yra aišku, kad denėtųjų angledarių. kurie, vaisiui
darbininkų čia yra daugiau negu VALPARAISO UNIVERSITE čių ant šitų musų kaimynų, (jai su ilgomis gurno dūdelėmis ir pa
reikia. Tegul todėl nieks iš kitur
netik kad kuri negalėtų gauti geriausią gy- svarbiausiu veiksniu yra pakakti- esant neišnoknsiu, yra labiausiai pa
būt Amerikoje gyvena kur nors tentuotais išmistais
TĄ.
vidale skorbylo; bet l>enokinaut
nekeliauja darbo j ieškodamas.
Moksląeiviai visus šaukia j Val lietuviai šalymais suomių; tai ve- brangiai prekiuoja, bet jų negali dytoją susirgusiam kūdikiui be na® turėjimas tyro oro.
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paraiso Universitetą. Randame be lytina butų, kad kas nors nuo jų ma nė gerai ir lengvai išplauti, o
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Iš CANTON, N. C.
žiuok į Valparaiso Universitetą. dalykus.
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Lietuvių čia yra 4 šeimynos
Bet pirma reikia ištirti tas dalykas,
Senovėje finnai buvo mums ne geriaus kidikiui. Boukrlė su ilga
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kaip
“
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pavienių 15. Suprantimas jų sto- ar galima bus šiokią tokia nauda tolimi kaimynai. Juk šaka jų, ly-| gurno dūdele yra kipšo išmistas
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nuo
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,
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ir
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Kiekvienam užeina ant vai, susilatvino; ėstai dar šiądien tinginėms motinoms. Jau blogiau
vi žemai, Skaitančių laikraščius įgyti?
viską**,
kurie
tavo
kūdikiui
padarys
su
kitais
vaisiais
ir
riešutais,
ba
rėti
apsaugojimui
darbininkų.
Laiką praleidžia mislies klausymas: kągi aš ten nu susiedauja su latviais. Todėl ne- nebereikia, jei motina negali pe
čia yra mažai
daugiau
blogo
n'rgu
gero.
nanai
gali
būti
tikanųi
valgiu.
prie kazyrų ir prie gėrymų. Nors važiavęs. nieko nemokėdamas, da išvengtini buvo pirklybos, apšvie- nėti kūdikio savo kratini tegul ji
V iskas šitas parodo svarbą ge
Gervuoges suteikia branginamą
Nors šitie patarimai labiau* tinka rai pažinti sanlygas liečiančias
čia raugalo ant vįętos nėra, bet jo rysiu, dargi kur — į Universitetą; tos, politikos prietikiai tarpe lie i bent paima jį ant savo rankų ir
suojunginį
rūgščių', fosfatų, gele
kūdikiams
pirmam
jų
amžiui,
bet
jei važiuoti, tai reikia būti prasitry- tuvių ir suomių. Netylą lietuviai l paglamoni, kuomet jis pavalgo.
prisigabena iš kitur.
sveikatą prie įvairių užsiėmimų,
žies
ir
kitų
mineralų organizuota
galima
juos
pritaikinti
ir
senes
Darbai eina čia ne prastai .tik nusiam, kad įstojant, galėtume jier Dauguvą persikeldinę, grobi šitas pažinimas yra svarbus tam.
Nuimk spenelį nuo bonkelės po
me
stovyje
;
bet kadangi sėklos ir
niems
kūdikiams.
mažai moka: vos po 15c. už dar kvotimą išturėti. O dabar šaukia šaudavo jų šalyje. Apie tuos prie kiekvienam papenėj imui ir tuo
idant męs galėtume sužinoti atnamėsos
kenkia
įvairiems kūno or
Nerperšerk kūdikių ir neleisk,1 šinius pavojus kiekvieno ir prie
ne tik prasitrynusius, bet visus.... tikius “Kalevaloje” nerandu jokių jaus dėk bonkelę ir speniuką į
bų vaSodą.
ganams,
tai
tik
skystimas
S. Ryklis.
žastis nereikalingo apsireiškimo tū
Įstabu, fcad teip yra. Dalykas minėjimų. Tačiaus vardai “Kale karštą vandenį ir virink kokią 10 idant kūdikis pats apsivalgytų.
vartoti.
Išvirink
uogas. HSAsJc
Neduok sunkių valgių kaip tai: lių ligų prie tam tikrų užsiėmimų,
tame, kad ten nėra skirtumo tarp valoje” randami, aiškiai parink > minučių. Prieš vartojimą kas sy
per
flanelinį
krepšį
ir
supilk skys
I§ JEROME, ARIZ.
mokyto ir nemokyto. Mokyti ga musų tautos kultūrišką įtekmę ant kis perplauk bnnkutę ir spenelį iš mėsos, taukų, blynų, pi ragelių ir teipgi, kad galėtume išduoti padatimą
į
bonkas
nesuragusiame
sto
Darbai eina čia ne prasčiausiai, li pasiskirt augštesnę šaką mokslo, suomių ir atbulai. Čion aš remiuo virintame vandenyje — varUnlama daugel j kitų kūdikiui netikusių į vadijimus ir taisykles, jiagerinanvyje;
arlia
padaryk
drebučius.
bet iš kitur pribuvusiam sunku o nemokyti gali pradėti nuo A. B. si tik ant kalbiškos papėdės.
apie vieną kvortą atvirinto van maistų, ir priegtam neduok didelei I čias sanlygas ir darančias šituotr
Padaro labai gaivinantį gėralą, padarbas gauti, nes ant vietos yra
Pats vardas “Kalevala” ženkli dens, įdedant pusę arbatinio šaukš maišyto maisto. Juo prastesnį ir užsiėmimus visai nekenkiančiais.
jri kraujas yra sumenkėjęs
šitas, žinoma, yra apsaugojimo
pakaktinai darbininkų.
Bet gerai žinoma, kad čia na šalį Kalevos, pratėvio suomiš- telio tyros sodos, arba laikyk lengvesnį maistą duosi, juo ge
ir
neturi
gana geležies.
ar Kalevala j įmerkus tokiame vandenyje bon- riau. Duok ganėtinai pieno, kvie darbu ir svarba jo negali būti perLietuvių yra čia jau 8 ypatos. “business” viską veikia, tai beveik kių didžiavyrių. Bet
1
l
’
yšnios
yra “maistu dievų” ir
Iš laikraščių, ateina čia “Lietuva* patraukimui mokinių įstaiga ir iš ne yra tas pats kaip musų kalvis? kelę »u speneliu ir tik kaip prirei tinės duonos, avižinės košelės, kep Idedama; todėl, idant jis butų pa
daug
ką
galima
butų pasakyti apie
tų bulvių, keptų obuolių ir visokių sekmingas, reikia prisidėjimo da
ir “Lietuvos Ūkininkas’’.
vadinta Universitetu. Tiesiog pa 'arpe didžiavyrių žymią ten vie- kia vartoti išimk.
jų
patogumo
ypatybes.
Gana bus
K. Ccpukas.
įgauna šviežių vaisių, kuomet jie atsiran lyvaujančių pusių, kuriomis yra—
sakius, \ alparaiso Universitetas t;ą įima kalvis llmarinen iš Urnos
Kūdikiai daugiausiai
pasakius
tiek,
kari
jas
galima
val
ne augštesnis negu “High school”.' ( Oro). Regimai kalvystę suomiai išdegimą burniukės. ar gėlimą pil da. bet buk visuomet persitikrinus, valstybė, darbdavis ir darbininkas.
gyti
kuomet
tik
jianorėjus.
Yra
IŠ TACOMA, \VASH.
velio. ar vasarinę ligą dėl neatsa kad vaisius yra misirpęs ir švie Kiekviena jų turi pildyti savo paĮgijo vardą tas Universitetas tik išmoko nuo lietuvių.
gerai turėti šiek tiek sudarytų
Laikraščiai rašo, buk Tacomos gal koki 4—5 metai, Kada lietuviai
Epys padalintas yra ant 50 kančios priežiūros penėjimo bon- žias. Visokios mėsos visokeriopai ! reigas ir kiek viena turi rūpintis
idant turėti po ranką ištisus me
lietuviai miega. Tas ne tiesa: jie pradėjo lankyti tą garsųjį Univer “rv;ios” arba giesmių, Žodis “ru- kelės už visas kitas priežastis. Ga sutaisytos greitu laiku pertikrina įvykinimui geidžiamų pasekmių.
tus. Iš nerauginto skystimo yra
Iš "Health Dep. Talks”.
net per karštai darbuojasi. 2 d. sitetą. pradedami patįs mokytis nos” mums iš senovės žinomas, na trupučiuko apgyžusio ar surū motiną, kad negerai yA tuo mai
puikus vynas. Jį galima padaryti
rugpiučio pas Romanaucką ap nuo A. B. C. Tąsyk pradėjo į o latviai dar šiądien šneką vadina gusio
pieno apie bonkos kaklelį, ar tinti, nes kūdikis greit suserga ir
j
iš drebučių, ištirpinus atsakan
vaikščiojo varduvių dieną; vardu laikraščius rašyti, kad nėra geres runa, ir šnekėti — runnat.
spenelį, kad suraugintų ir užnuo- gauna pilvo ligą.
čioje apstyje vandens pagal rei
vės buvo ir pas Žukaucką. Kadan nės mokyklos, kaip Valparaiso Uni
Kalevaloje užtinkame ir kunigą. <dintų visą kūdikio maistą, o žino
Kasdieną maudyk iki neįeis į
VAISIAI.
kalavimą skonio.
gi tą dieną saliunai uždaryti buvo, versitetas.
nors retkarčiais ir ten jis ženkli ma. kūdikiui tokį maistą priėmus, įprotį ir kūdikiai patys kaip ančiu
Spaugenos arba spanguolės la
nuo
Vaisiai
yra
vaistu
žmogui
tai gėrymų parsigabeno iš vakaro.
Žinoma, jei kas ko pirma neži na patriarchą, vyresninką gentės. tuojaus užnuodija kūdikio dėli- kai į vandenį lįs.
visokių ligų. Jie turi visas gydo bai tinka sungai, kuri gera prie
Pas Ramanaucką nors darbavosi nojo, o dabar žino, jis stato savę
Narbutas, rašydamas apie seno katnus audinius burnelės, gerkliuLaikyk juos kiek galint ant švie
mąsias ypatybes reikalingas užlai- patiekalų iš riešutų, bet reikia iš
visą diena, bet nieko ne nuveikė. daugžinančiu. Pastodamas į Uni- vės lietuvių tikybą mini dievą Ok- kės ir pilvelio.
žio gryno oro, jei gali tai nors ap
sunkti per rėtį ar koštuvą pirm;
Pas Žukaucka jau pradėjo viens versitetą, kiekvienas gali laisvai kas, kurį Oru išguldo; primini ir
Gink muses nuo kūdikio maisto, skritus metus ir pasiųsk ant far- k rami žmogatis sveikatos. Išmavalgymo. . Žievės yra nesuvirina
jų
vartojimas
atvėdins
užningas
kitą vaikyties ir būt galo nebuvę, sau pasirinkti kokia nors mokslo šventę Okko atginimo. Labai man nes musės tankiausiai yra priezas- mų, jei tik proga pasitaiko, bet
mos. •
veidą
ir
sulaikys
žingsnius
kiatusį
jeigu dėdės nebūtų atpyškėję su šaką. Nemokantieji? gali pradėt įstabu buvo Kalevaloje nuolatos čia užkrėtimo visokių ligų. Su tik į tokias vietas siųsk, kur užDaktiliai džiovinti turi 62 nuoš
veliančius kapan. Kadangi vaisių
karieta ir darbščius tautiečius nu net nuo A. B. C....
rasti maldas į dievą Ukko, kurs prantamas dalykas, kad kūdikio tektinai yra Čysto vandens.
yra tokia įvairybė, tai sunku juos vandenėtųjų angledarių. yra laba,
vežė pernakvoti ant kalnelio. Ant
Draugija labai apsigauna daug paprastai tolygi naši J urna lai, die maistas turi būti visuomet šiltas,
Jei kūdikis verta turėti, tai jis
maitingi ir turi būti valgomi ne £
rytojaus kiekvienas užmokėjo po gero laukdama nuo Valparaiso vui dangaus, kurs ypatingai valdo beveik bJcs pat, kaip motinos pie ir verta gelbėti ir daugiau negu apšnekėti kas sau, todėl paminė
sime svarbiausius, augančius Su po daug. Tik geriausia rųšis rei
15 dol. Teip mat darbuojasi mu studentų. • Kągi prastas žmogelis debesius. Bene lietuviai bus savo nas. arba kraujo šiltumas, tai yra pusė -kūdikių ir jaunų vaikučių,
vienytose
Valstijose
šiaurinės kia vartoti.
sų tautiečiai! Jeigu juos pakal gali veikti, jei studentai neveikia! Okką perėmę nuo suomių?
taip šiltas, kaip vidus burnos.
kurie miršta Chicagoje, kas metas Amerikos. Čia vėl, kiekviena ypaSerbentai arba žvirblet nogės,
bini užsirašyti laikraštį, tai sako, Čion lengva jiems pasigirti, kad
Užlaikyk kūdikį švariai, tai jis butų galima išgelbėti, jei tik mo
Lietuviai turėję .yra Kaukus,
ta skiriasi viena nuo kitos savo kurios yra įgabenamos iš kitur
kad pinigų gaila, bet nakvynei šal atlošė užpernai' gegužės mėnesyje Kiuržukus, kurie gąsdino žmones geriaus galės išlaikyti karštį. Kuo linos prisilaikytų šių patarimų.
temperamentu ir mėginiais, todėl džiovintos, yra be sėklų ir todėl
tojoj ir gėrimams tai jų negaila, “Paskutinę Bangą” Chicagoj, po- naktimis. Prūsų metraščiai tikri met termometras rodo 8o°, ar
Vertė Dr. Graičiunas,
negalima paduoti aštrios taisyklės, geresnės negu Čia auginamos rųšliuptarnis.
tam kad S. Šapranauckas laikė na, kad męs pasisavinę juos ėsą 90° šilumos pevėsyje, tai nėra taip
Medikališkas Inspectorius.
kuri turėtų būti užlaikoma kiek šys, kurios kuone visos yra tik
prelekciją “Aušros” draugystėje. nuo skandinavų. Vienas iš Kale- lengva užlaikyti kūdikį vėsiai. Bet
viename atsitikime.
Kiekvienas žievės ir sėklos. Tik skystimas
IŠ TORONTO, ONT. CANADA. Kur jie dabar dingo (Valparaisie- valos didžiavyrių, Lemninkainen,1 jį visuomet galima užlaikyti šva
žmogus turi atsižinoti iš patyrimo, pastarųjų tinka vartoti kaipo dre
Lietuvių yra čia mažas būrelis. čiai)? Jeigu jie tuom tik tegali nuolatos vadinamas yra Kauko, riai ir, be abejonės, jis jausis
PAVOJINGI AMATAI IR NUO ar jam koksai vaisius tinka ar ne. bučiai arba kiąpo neraugintas sky
Yra čia draugystė vardu šv. Juo pasigirt, tai. labai mažai. Iš 80 Kaukomieli. Bet ką tai ženklina, smagiai ir turės geresnę progą per
JŲ LIGOS.
Svarbiausios atnašos kiekvieno pa stimas laikomas bonkose. Džio
leisti karštą laiką vasaros. Visuo
zapa Užsidėjo ji praeitą meta, (jei ne klystu) studentų, tik tiek epas nepasako.
minėto
vaisiaus bus paduota ir su vinti serbentai reikia gerai išplau
Seniai žinoma, kad tūli amatai
į ją beveik visi lietuviai prigulėjo. jie parodė savo darbo, tai matyt
Akyva butų sužinojus, ar suo met jis turi būti nors vieną sykį
ti pirma virimo. Virti reikia dvie
lyg
jų
reikia
padaryti išvedimai.
Paskui pribuvo daug draugų iš kiek jie pakilę apšvietoj! Iš tokio miai muziką ne nuo lietuvių per per dieną išmaudytas, ar net tau ir užsiėmimai pavojingi sveikatai.
Viri vaisiai valgymo ar virimo juose vandenuose, nupilant pirmu
kitur ir tie užsimanė draugystę puikaus pulkelio turėtų jau atsira ėmę buvo, nes Kantclė, suomių kiaus laike didelių karščių. Nie Dar 1670 m. prof. Ramazzini, gar
tikslams,. turi būti sveiki ir val tinį pavirinus penkias minutas.
draskyti ir supiudyti visus * drau sti daugiau besidarbuojančių.
arfa ar citra, labai primena musų kuomet nemaudyk kūdikio grei sus italas mokslininkas ištyrė tulus
Pigos džiovintos turi 70 nuoš.
gomi iš lėto, geriaus sakant, jie
gus. Draugai nutarė, kad ne
Jeigu kam kįla svajonės apie kankles, kurios rods jau ir pas čiau, kaip praslinkus valandai lai amatus ir marumą apsireiškiantį
vandenėtųjų
angledarių; jos yra
ko po davimui jam maisto. Vi terp žmonių tų amatų. Tai, tur reikia sustyusti arba reikia valgy ^era maistu ir reikia valgyti - ne
reikia čarterio. Lenkai dasižinoją. tą Universitetą, jei kas yra kiek mus bdigia nykti.
ti mažais šmoteliais, idant susi
sutvėrė draugystę ir išėmė čarterį mokslo uostęs, geriau patariu ne
Panų, saulės sūnūs,•panėši į se suomet pirma ištuaudyk, o paskui būt, buvo pirmas tardymas šitos
po daug. Pasirink vartojimui tik
rųšies ir jis atkreipė į save daug maišytų su seilėmis, padarytų vai geriausią atmajną, kadangi pigesir lietuvius sykiu padavė. Lietu į Valparaisą važiuoti: jei nori ir noviškąjį Paną.
Kuura, vardas papenėk.
Aprengk taip lengvai, kaip gali atidžios; jo veikalas buvo išversta sių tuo, kam jis yra skirtas, — nėsės rųšys turi didelę daugybę
viai pradėjo čarterio jieškoti, bet turi patraukimą mokyties, tai visur Tiesos, draugo Lemu inkai nen'o,
valytojų. Verdant, visą vaisių rei
buvo sunku ,nes buvo suvienyti patogiau mokyties negu Valparai- primena pas mus vardą upės Ku ma. Geriaus pusnuogį laikyk, pa į prancūzų ir anglų kalbas ir pakia vartoti. Visuomet reikia vai vabalėlių, kurie, patekę į vidurius,
su lenkais. Da ir tūli lietusiai se (tik reikia turėti kapitalą). Daž ras (netoli Gruzdžių); Tuuri, sta liekant palutę ir juostą vidurdienio siplatino plačiai. Nuo to laiko iki
siai suvirinti į tirštą košę su kuo- padaro didelį galvos skaudėjimą.
pranešė, buk tik 7 yra sanariai, nai atsitinka teip: atvažiuoja kas tytojas namo, kur medus sudeda valandose laike vasary karščių, dabar dalykas pramonijos ligų at-1
mažiausiai vandens, paskui nu Baltosios kaipir cukraus nuosėdos,
todėl čarterio nedavė. Tuom tar studentų prikalbėtas pažiūrėti - to mas esti, artimas yra musų Turui, jei yra viduje. Kiek galima lai kreipęs į save šiek tiek atidžios ir
kurios lengvai matosi nuoga akia,
sunkti per koštuvą.
pu piktadėjai lietuviai pradėjo Universiteto, ir pasilieka.
Tauriui; Kauppi, Lappas, lavus kyk kūdikį ant gryno oro lauke, toliaus įgauna vis didesnę svarbą,
turi vebalėlius; jie yra matomi tik
Visi džiovintiejie vaisiai reikia
tverti kitokias draugystes, Kliubus
Pasimokina kokius metus, pra išdirbime ledžingų, primena lietu- bet ne ant saulės, terp saulės, tekė kadangi jo įtekme į gyvenimą ir
tai su pagalba mikroskopo. Rajimo ir nusileidimo. Grynas oras amžių žmogaus stojasi geriaus su išmirkinti verdančiame vandenyj dzinkos, džiovintos slyvos, dakti
Laisvamanių ir tt. Pradėjo mi leidžia visus pinigus ir važiuoja,, vių pavardę Kaupas.
Sampo, magiškas malūnas javų,, lauko, nors ir nešvari gatvė butų, prantama. Yra žinoma, kad terp kelias minutas arba kol pasidarys liai, ir tt. su šitomis baltomis nuo
tingus daryt, kad sudraskyt drau verkdamas iš Valparaiso nieko ge
gystę šv .Juozapo ir pinigus išsi ro neapturėjęs. Kur dings žmo■ druskos ir pinigų, regis iš to pa-• yra visgi šviežesnis ir geresnis ne dirbančių dulkėse tankiai atsitinka minkšti, paskui nupilti vandenį ir sėdomis reikia gerai ištirti dėlei
mirtys nuo bronchito, uždegimo užpilti šviežiu virimui. Visuomet tos pačios priežasties.
dalinti. Bet tūli draugai šv. Juo gus, jau pasilsėjjęs gerą laiką, ne• ties žodžio išdygęs yra, kaip mu-• gu oras grįčios.
plaučių ir džiovos. Teip pat yra virk vaisius, kol jie gaus prigimtą
ku

Grynas oras įtrauktas per
zapo Dr-tės suprato, kad tie nori ar nori sunkaus darbo dirbti, o leng• sų samanas, o gal Samija SambiAgrastas netinka kam kitam
dyt ir pasijuokti iš draugystės šv. vą gauti ne gali. Žinau tokių ke-• ja, netick .arti stovi Žemaitijos,, dikio noselę yra tai gyvasties l žinoma, kad minerališkos dulkės saldumą be pridėjimo cukraus.
Niekuomet nevartok cukraus su kaip tik sudarymui į drebučius ar
Juozapo, sulaikė mitingus, kol ne lioliką, kurie pabudo iš miego, liet kiek šaknies sam, iš kurios ir soma,, vybė. Išvežk ar pasiųsk jį daržan, daugiaus kenkia plaučiams ir oro
maršmeliadą. Sėklos ir žievės vi
ar norš ant didelio švaraus plia- kanalams negu augmeniškosios. vaisiais . šviežiais ar džiovintais. suomet reikia numesti.
bus čarterio. Pirmsėdis paėmė kny jau pervėlai. Nekuric mokinasi magiškas gėrimas yra išvestas.
Ncsykį girdžiu lietuvius kei ciaus, ar į paežerį kuo tankiau Dėl Šitos priežasties mirtys nuo Jei vaisiai yra perdaug gaižus ar
gas ir visus raštus, per tai ar kelis metus ir angliškai nemoka
geriausiu iš visų
ligų kvėpavimo organų terp ak- rūgštus, tai sudėk juos su sal- ' Citrinos yra
dytojai negalėjo sudraskyt drau kalbėti.
kiant : kad tavę kelmas! Ar čion siai.
I
citrininių
vaisių
ir jų gydomosios
gystės ir pinigus pasidalyt. Bet
r____ z__, keli,
___ ,
Chicagos oras tankiai mainosi menų ir geležies dirbėjų daug tan- džiais vaisiais padarymui apyrug- I ypatybės yra plačiai žinoiuof
Jei ir yra prasitrynę
tai_____
vis kelmas yra kokia personifikacija
Bet Kalevaloje ir pertai didelis atsargumas reikia kiaut atsitinka negu terp darbi- ščio valgio. Vartojant grietinę su
dabar gavom čarterį, nors sun- beveik iš Lietuvos tokiais atvikę, |aš ne nežinau.

Revoliucijonierius ir socijalistus
išvadino paleistuviais, priešais žmo
nių ir tt.; priminė ir vietinę 36
kuopą L. S. S. Girdi čia yra
maža saujalė, 5—6 socijalistai, jie
girdi, nesnaudžia, nemiega nakti
mis. įieško svetainių, rengia pra
kalbas, o jus katalikai, ka nuvei
kei? Jeigu jų butų tiek kiek jus,
tai jus visus išsmaugtų socijalistai.
Naikykite, suriko, tuos socijalistus,
neduokit piktai sėklai išaugti! To
liaus nupeikė moksliškus raštus.
Socijalistų, girdi, susitvėrus maža
saujalė išleidžia laikraštį ir skai
to. jį pusė svieto, jie savo raštus
ne brangina, duoda pigiai, arba
visai už dyką. Bruka žmonėms į
kišenių, kiša už enčių. tik imk. panevali siūlo.
Musų katalikiškų
laikraščių mažai yra ir mažai jie
turi skaitytojų, silpnai užsilaiko.
\ argdienis.

Gadyne šlėktos viešpatavimo

tcofie tie raracijose užrubežiniems dvarams Kasciuška ne-

Idant gauti pilną vertę, citrinas
SJ Wc
kad sukilimas Lenkijos rėmėsi ant pagrin- ’
reikia kepti viduniškai karštame
dųjjrafcuziskoms tiesiog priešingų, kad jis skaitytų tė
krosnyje, kol bus minkštos, dabovynes priešais visus, kurie norėtų tverti ratelius ar atski
jant, kad nesudegtų ar nesutruktų.
las, bendrijas, o ypatingai, kad su karaliumi reikia apsieiti
Karščio veikmė bekepant padaro
su Tigu<xJone ir nuolankumu, jam prigulinčiu. O vienok
organizuotąją salicilinę rūgštį, ku
(1569—1795m.)
tasi.pats žmogus, kurio širdis sudrebėjo matant vyliugius
ri yra geru išprakaitavimui vaistu.
nu baustus be formos įstatymų, nekruptelėjo pasirašyti ant
JJžėjus slogoms ar plaučių ligoms
mirties nutarmės žmonių, kurių visa kaltė buvo karštesnis,
ji veikia labai gerai. Tik organi
.^?AYęsn.,s’_ Mkresnis atjautimas reikalingųjų įrankių gelzuotoji salicilinė rūgštis, kokia
bėjiĮmui tėvynės. Atsitolinęs nuo minties sujudinimo liaudies
yra gaunama iš citrinų vaisių,
mimų, niekur aplink save nerasdavo paramos ir pagelbos,
ypatingai iš citrinos, arba grynas
(Tąsa).
net karščiausius patrijotus atšaldė, kuomet nuolatinės praaliejus žiemos rietenos, tegalima
losos naikino jo kariumenės korpusus ir jį patį vedė į nu
vartoti kaipo vaistas išprakaitavi- ir aupti i iralvbe
Tas pats karalius, kurs savo akte 2 d.
siminimą.
mui; vaizbnojamoji rūgštis, kuri balandžio U^.m., Maskoliams dar Varšayoje
Apgulimas Varšavos traukėsi nuo 13 d. liepos iki 6 d.
nėra organizuota ir pasidaro iš jant, pavadino sukilimą buntu, o Kascius ą
} J »
rugsėjo ir pasibaigė atsitraukimu priešų; mat pavietai Did
karbolinės rūgšties (iš dervos pro-! piktadlju. vėliaus-^audavo nuo Kasemskos ra >>rtu
*.
lyg lenkijos pakėlė kovą su Prūsais. Ksaveras Dąbrovskis, su
dūkto), yra baisus nuodai ir anaip nuo kokio bendro savo begarbių ketinnnų.
.
rinkęs į 2000 chlopų ir 400 raitos šlėktos, įėmė Kolo ir Konin.
tol netinka imti į vidurius. Citri-( augšėiausios i durnos, visose adnnnistra yv .
„;sur
Kujavų kaštelionas Dijonyzas Mnievskis, kurio kiekvienas
nos rūgštis visuomet reikia vartoti straturose, o net kariumenėje, vadovystoje kori usų, visur
drąsesnis žingsnis 1 )idlenkijoje susitiko su didelėmis sun
vietoje acto (uksuso).
buvo nužvelghnai ar Maskvos apmokami urėdą rnk^ ir kenybėmis, nes šlėkta nesigėdijo net vyliaus, įėmė Bračsius
Apelsinai duoda gardų skysčių, vadai; visur matėsi abejingumas ar vylius. Kas«“*
?ri \ kxlavką, potam užpuolė ant Prūsų laivų, plaukiančių
kuris ir gaivina ir priduoda norą jodamas dar labiaus įžeisti šlėktą, visus paliko ant n etų ,
linkui \ aršavos, ir paėmė visą transportą kanuolių, kulkų
valgyti. Su nauda galima valgyti karščiausius patrijotus, pvd. Jasinskį, nuo vai >s ■
’
ir parako, lasai atsitikimas pamaišė užmanymus priešų,
rytmetyj, prieš pusryčius. Mėsas o nužvelgiamiems ar nerangoms jų urėdus davin' "
bridrikis \ ilimas, netekęs amunicijos, atsitraukė nuo ap
ir žievę reikia numesti. Sergėtis nubaudimą tikrų vyliugių, visuomenes vyliuje pertikr nt^
gulimo. I aip-pat bersenas iškako į Liubliniškius.
vartoti apelsinus, kurių žievės turi vilkino po visokiomis priedangomis. Nestebetma, kad iš
Atmušimas priešų nuo Varšavos buvo paskutiniu
aliejų su kerpiančia ir kandančia sekė kantrumas liaudies, žiūrinčios į tiek negandų. Išėjo
triumphu sukilimo. Ir kaip galėjo sektiesi maišias, kada
ypatybe lupoms; skysčius tokių ii ant gatvių ir ėmė pati bausti piktadarius.
šlėkta su nenoru pristatinėjo maistą ir kada mokesčiai su
apelsinų yra nuodingas kunui.
Varšavos miesčionys, atsikratę nuo maskolių kariu vargu surenkami buvo. Paliepimai valdžios ar nepildomi,
Bambuotoji rųšis yra geriausia.
menės, ėmė šiauštiesi. Galop gegužio, susiorganizavus ar bent buvo vilkinami. Taip nedorai elgėsi šlėkta.
Persaslyvės pilnai nunokę ir ge augščiausiai tautiškai durnai, kako į Kasciuskos stovyklas
Apverktinas liėgis sukilimo Lietuvoje užbaigė dalykus
ros atmainos yra sveikos vidutinėje deputacija Varšavos miesčionių su protestu, kam nominavo
labai tragiškai. Paėmęs Vilnių ir susidrutinęs, Jasinskis
antyje.
Valgant nenunokusias, ta magistratūrą be jų dalyvumo. Žinia apje_ kapituliaciją | sumušė Maskolius trijuose mūšiuose: Levisą pas Nemenjos kenkia. Pūkuota žievė jų rei Krokavos. įvykusią regimai per vylių, iššaukė sukilimą 28
činą 30 d. kovo, Dejovą pas Polanus 7 d. gegužio, ir Zukia nuimti pirma valgymo; val d. birželio. 'Mat. 27 d. birželio Kaz. Konopką atkakęs i bovą pas Siolo 23 d. birželio 1794 m. Nežiūrint į tai, vy
gant su tąją žieve, jos tankiai pa pas apkasus Varšavos, į miliciją šnekėjo apie ‘Vylių
ie
riausiu komendantu lietuviškos kariaunos Kasciuška pa
gimdo mėšlungį ir didelius skaus niavskio ir peikė augščiausią tautišką durną už jos patai
skyrė Miką Vielhorskį, nėsa Jasinskis, kurį regis' pakėlė į
mus. Persaslyvių kauleliuose yra kavimą Targovičėčiams. Esą — kareiviai basi vaikščioja,
generolus, linkęs buvo ant terrorizmo. Vielhorskis, teisybė,
hydrocianinė rūgštis (dideli nuo o tėvynė brangiai maitina vyliugius! Ragino žmiones ir
ilnių nuo šturmo priešų kariaunos, bet veikiai at
dai) labai silpname skiedale ir jei kareivius pasiskubinti su nubaudimu kalinių.
\ ėlai va sisakė nuo vadystos dėl skaudamų žaizdų, įgytų seniaus
valgyti daug, padaro blogas pa kare minios susirinko ant rinkos Senmiesčio, pas rotužę,
Austrijos tarnystėje. Tad Kasciuška nominavo Stanislavą
sekmes. Kauleliai slyvų, vyšnių, Kkur Konopką vėl kalbėjo ir kurstė gaujas, kad tėvynės \yMokronovskį, žmogų rods apžvalgų ir su pasišventimu, bet
armėniškų slyvų, nektarinių ir kar liugius urnai mirtimi nubaustų. Gauja jiastatė kartuves.
iki tas pribuko apimti lietuviškąją komandą, Vilnius gina
čiųjų migdalų teipgi turi nuodin Kad rytoj augščiatfcioji tautiška durna liepė policijai kartu
mas Antano Chlevinskio, tapo jiaimtas. Dabar Maskoliai
gas ypatybes ir jų nereikia val ves išvartyti, gauja sukapojo policiją kardais ir reikalavo
gyti.
tuojaus nubaudimo vyliugių. ’Preziderrtas durnos atsisakė
Kasciuška turėjo dabar į 70000 armijos, pusiau neapFvMMOgėr. Jokis vaisius neturi nuo to, gauja puolėsi ant kalėjimų. Pakorė Peremysliaus
giluotus ir nepramokintos. O prieš jį buvo: j 60000 Prū
tokios didelės maitingumo vertės, kaštelioną kunigaikštį Antaną Četvertynskį, Vilniaus vys
sų, 50000 Maskolių ir 40000 Austrų, kurie dar pabaigoje
kaip vynuogės.’ Nuo neatmenamų kupą Igną Massalskį, slaptą dumčių Boskamp-Lassopolskį,
birželio, po vada generolo Harnoncourt’o, įsiveržė į Sanlaikų jos grožino skomes teip tur Grabovskį, Majevskį, Mat. Roguskį, Piętką ir advokatą
domieriškius okupacijai tos respublikos dalies. Be to iš
čių kaip ir vargšų ir davė jiems Mikolą Vulfers’ą. Vyskupas Skarševskis atsipirko pinigais
Nemyrovo traukė generolas Suvorovas malšinti maištą su
vyną nesulyginamą su dievų nek nuo budelio, o didį lenk, maršalką Mošynskį atprašė prezi
18000 žmonių ir su 60 kanuolių. Idant visur priešą atkarti,
taru. Duona ir vynas yra vis dar dentas Zakrzevskis.
Kasciuška pasiuntė prieš Prusus linkon Bzuros diviziją
svarbiausiais valgytos dalykais
kunigaikščio Juozo Poniatovskio. Generolams' Heinrikiui
daugelio rytėniečių. Druskos ir žodžiai: “Velijęs bučiau du mušiu pralošti, negu išgirsti
Dąbrovsktui ir Ant. Madalinskiui liepė eiti pagelbon Didrūgštys šito vaisiaus gausina krau apie tą kruviną sceną“. Tas išsitarimas nupiešia visą jo
lenkijos maištininkams. Sulaikymui Suvorovo paskyrė geją ir prisideda daug prie užlaiky mintį.
mo jo stovyje grynumo. Sėklos Augščiausioji tautiška durna suareštavo vyriausius kal
Kunigaikštis Poniatovskis pas Bzurą sulaikė Prūsų
ir žievės yra nesuvirinamos ir jų
tininkus
sukilimo, tarp jų Konopką ir kn. Nlejerį. Kas armiją. (Generolas !>ąbrovskis gujo įguliines Prūsų iš
nereikia valgyti.
Stiklas vyno
miestų Didlenkijos, persikėlė per Notecę, pas Bydgoščių į
prieš kiekvieną valgį vietoje kavos ciuška, žinoma, nupeikė sukilimą ir kaltininkus atidavė
nelaisvę pagavo garsų smarkautoją pulkininką Sekuly. Bet
b aru%^tos atidarytų plačiai duris teisman. Kriminališkasai teismas šešis prievartdarius pas
Sierakovskiui nenusisekė su 5000 žmonių. Ne per toli nuo
ten šviesą išmin merkė pakorimu, mažiaus kaltus kalėjimu, Konopką isgujimu iš šalies, o kn. Mejeris atgavo laisvę kaipo geras pa Kobrvniaus, pas kaimą Krupčyce, jis susidūrė su Suvorovu,
ties.
triotas. Sako, teismas nuolankesnis buvęs Konopkai ir turinčiu daug didesnę spėką, ir traukėsi atgal linkon liet.
Kalbant apie vyną, reikia ne
kn. Mejeriui per įtekmę Kollątajaus, morališko parengėjo
Brasčių, persikėlė per Būgą ir apsistojo tabaru pas Teresraugintą skysčių suprasti; tas ku
to
sukilimo.
Kasciuška
liepė
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paimti
visus
’
iš

polj.
19 d. rugsėjo Suvorovas jį pavijo, atėmė 28 kanuoles
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vaivadijoje.
mui žmonių.
pasmerkti kartuvėms. Potam Kasciuška artinosi prie \ arKriaušės (griušios) tankiausiai
Ant kovos linijos |>as Macicjovicų pylį stovėjo 7000
šavos, kuriai grėsė Prūsų karalius su vadu maskolių, gene
turi medinę valakną, kuri yra ne
kareivių
su 20 kanuolių. Vadu dešiniojo sparno buvo ge
rolu Fersenu.
suvirinama. Tas rųšis, kurios yra
nerolas Ignas Kamienskis, vidurio — Sierakovskis, kairiojo
Gynimui sostapilės Kasciuška parengė ant kairiojo sjiarho — Karolis Kniazevyčius. (Generolas Adomas Poskystimingos ir minkštos ir be
kruopelių, galima valgyti su nau Vyslos kranto tris stovyklas: savąjį su gaspada Mokotove,
ninskis (sūnūs), stovintis su 3500 kareivių aplinkėse Ve
da. Didžiausia jų vertė yra sky Zająčeko pas Volią, ir kunigaikščio Juozo Poniatovskio pas . prio, gavo paliepimą laike kovos persikelti per Vyslą ir už
styje, kuriame yra organizuotos Marimontą. Ant dešiniojo Vyslos kranto pas Pragą sto
pulti ant priešų iš užpakalio. Auštant 10 d. spalių priešas
minerališkos druskos k. v. geležis, vėjo tabaras 3000 žmonių. Iš viso Kasciuška turėjo \ar- i kovos glitose artinosi prie Maciejovicų. Kasciuška, atkar
šavos gynimui 26000 kareivių su 200 kanuolių. Suvienytos- Į damas antpuolį priešų, nesulaukė Poninskio, periančio už
natras, tėipgi fosforas, ir tt.
Slyvos turi savyje rūgštį, kuri gi armijos Prūsų, po vada Fridrikio Vilimo, ir Maskolijos
pakalį priešams. Nežiūrint į didvyriškumą vado ir kariu
kenkia gromuliojimo organams skaitė 40000 galvų su 230 kanuolių.
menės, po piet aplink pirmą valandą Lenkų armija tapo į
daugelio žmonių ir jų reikia ne
plėnį sumušta. Išliko 1000 žmonių; kiti krito arba pateko
Varšavenai, besigindami nuo priešų, netikėjo ypatoms
valgyti, patėmijus, kad jos kenkia. mažo patrijotizmo. Paėjo gandas, kad primasas kunigaikš
j nelaisvę. Macejovicų pylyje susitiko kaip suiminiai:
Džiovintos slyvos yra labai mai- tis Mikas Poniatovskis, rašęs esąs gromatą Prūsų karaliui,
Sierakovskis. Kniazevyčius, kamienskis, Kasciuškos adju
tingos ir galima valgyti kuomet kaip galima butų lengviausiai įimti Varšava. Žmonės gat
tantas Fišeris ir sekretorius Julijonas Ursinas Niemcevytik panorėjus. Jos duoda geriau-, vėse siautė ir rengėsi statyti kartuves. Sako, Stanislavas
čius. ' Vakarop, aplink penktą Valandą, kazokai ant kesčių
šią maistą nervams ir smegenims, Augustas prikalbinęs esąs brolį paimti nuodų, išvengimui
atnešė sukruvintą, be sužinės patį Kasciuską.
suteikia šilumą ir jšmetalą, bet gėdos: rytmetyj 12 d. rugpjūčio priniasą rado mirusį. Gra
Kasciuška įgijo gražiausią garbę vidur apverktiniaunėra maistu raumenims. Visuo sino ir pačiam Stanislavui Augustui. Draugas Kollątajaus,
sio
sugedimo
aplinkui. Tačiaus silpnumas budo viešame
met vartojant džiovintas slyvas, kn. Pranas Dmochovskis, atstovas neesančio dumčiaus Jasžmoguje gali užtraukti tiek nelaimių, kiek pats vylius.
pavirinus dešimts minučių pirma kevyčius, užėmė augščiausioje - tautiškoje durnoje skyrių
Juk ir Kasciuška praeikvojo tiek pasišventimų, tiek pa
vandenį, reikia nulieti; paskui už instrukcijos. Be kontroliavimo mokyklų, prižiūrėjimo laik
sistengimų sumaitojo, tiek užsidegimo isgėsino, tiek revopilti šviežiu verdančiu vandeniu, raščių ir spaustuvių, Dmochovskis išleisdinėjo dienraštį
liucijiškų gaivąlų nuramdė, tiek leido prabėgti laimėjimui
kad apsemtų ir virti šešias ar as “Gazeta Rządovva“, kuriame talpino paliepimus augščiauprogų, jog nėra stebėtina, jeigu Mochnackis ir 1 įeit manas
tuonias valandas. Tas jas padaro sios tautiškos durnos ir politiškas žinąs. Galop rugpiučio
jaučiasi priverstais ėsą ištarti: Kasciuška prapuldė Len
minkštomis ir labai gardžiomis. jis apgarsino rastą archyve Maskolių ambasados atskaitą
kiją! Žinoma, nuo vieno žmogaus nepriklauso likimas
Visuomet pirmą vandenį reikia nu su vardais dignitorių, kurie laike delegatiško seimo ėmė
tautos. Lenkija ne dėl to dingo, kad silpnabūdis vyresninlieti, nes su juo nusilieja siera ir algas nuo Štackelbergio. Tarpe paminėtųjų buvo taip-gi
kas jos pastangas vedė. Savanorumas šlėktos įtrenkė ją į
šarmadruskė, vartojamos bedžio Stanislavas Augustas, kaipo paėmėjas keliolikos tūkstan
kapus. "Bet Kasciuška turėjo savose rankose valdžią ir tai
vinant ir be rengiant jas pardo- čių dukatų. Karalius turėjo teisintiesi iš užmėtinėjimo ir
vyriausiąją valdžią; turėjo meilę ir užsitikėjimą liaudies,
žėn.
prašė augščiausiosios tautiškos durnos- išteisinti jį prieš

Lietuvoje

2arašė Jonas Šliupas, M. D

Redakcijos atsakymai.
Gurbui. Tai paprastos mušty
nės. Aprašymui tokių menkų at
sitikimų ištikro gaila vietos laik
raštyj.
Rybeliui. Janonis neišjuokia ko
munijos, bet visai ką kitą. Per
skaityk Tamista dar kartą, o jo
feljetone nerasi išjuokimo komu
nijos, bet visa ką kitą.
Lietuvaičiui. Per menkas tai
atsitikimas, vietinis, todėl ' jis
ne tinka paantrinimui visuose laik
raščiuose.- . Galima reikalauti at
kartoti kituose laikraščiuose tik
straipsnius su ^kokiais nors svar
biais visuomeniškais reikalais.

publiką. Publika taip-gi nerimo dėl nebaudimo dalyvunų
Targovicos ir seimo Gartino. Mat kriminališkasai teismas
kunigaikštystės Mozurijos kartuvėms pasmerkė dekretu už
akių visus, kurie pasirašė ant Targovicos akto 14 d. gegu
žio 1792 m., beje ščęsną Potockį, Severiną Rzevuskį, Branickį, Suchorzevękį ir tt., bet neišpildė. Tad Kasciuška
pertraukė kriminališkąjį teismą Mozurijos kunigaikštystės,
o įsteigė kriminališką karišką teismą, kurio pirmsėdžiu tapo
generojas Zająček, paskaitomas prie terroristų, vadinamų,
anot Kollątajaus, Hugonistais. Rugsėjyje tas teismas pas
merkė kartuvėms vyskupą Skarševskį už dalyvavimą Gar
tino seime. • Targovičėnams bekariant in effigie dekretą
Skarševskio, prašant karaliui ir popiežiaus nuncijui, Kas
ciuška suminkštino, pamainydamas kartuves ant ikgyvastinio kalėjimo. Dėlei tokios mylistos, suteiktos Skarševskiui,
visas kriminališkas kariškas teismas pasidavė į dimisija.
^asciuškoje, mat, tvylojo mintis sulaikyti, kaip nebūk,
savaimų, smarkesnį liaudies sujudimą. Jis drebėjo, kaip
drebėjo šlėkta, kaip drebėjo karaliai ir visi liaudies spaudikai, vien pamanęs apie padrebinimus panėšinčius į tuos,
kurie įvyko Prancūzijoje; jis tikėjo, kad ir Lenkijoje galėtų
kilti kruvina reakcija, kaip kad buvo iššaukta Prancūzijoje.

galėjo visus, nors ir smarkiausius įrankius panaudoti.- Ne
panaudojo jų. Už tatai ir ant jo kabo baisi atsakomybė.
Pats pateko į nelaisvę.
,
Gąvusi žinią apie nelaimę, augščiausioji tautiška durna
Kasciuškos įpėdiniu paskyrė Vavrzeckį. pasiuntinį 4-metinio
seimo, pagarsėjusį maište Lietuvoje. Padėjimas buvo kri
tiškas. fersenas j>avo tuntus siuntinėjo po pačia \ aršava.
Keletą mylių nuo sostapilės reikėjo beveik kasdien grumtiesi su Prūsais. Austrijos generolas Harnoncourt nelei
do pirkti javus Liubliniškiuose ir artinosi pas Radomių.
Su kiekviena valanda siaurinosi skritulys Maskolių armijos
aplink Varšavą; maištininkams truko rekrutų, pinigų ir
maisto. Tačiaus Lenkai dar nenuleido rankų: 8000 miesčionų kasdien pylė pylimus aplink Pragą paatyanginimui
Varšavos; statė ant Vyslos plaukiančias baterijas; visos
dirbtuvės rengė kardus, durtuvus ir tt. 1 uomi tarpu Su
vorovas, iš liet. Brasčių susivienijo su Derfeldenu ir Fer
senu ir artinosi prie Pragos. Bandė sulaikyti jį lietuviškoji
armija po vada Mokronovskio, bet tapo sumušta pas Kobvlką grįžtant atgal neteko 1500 žmonių ir visų kanuolių.
Ateinant Suvorovui, Pragą gynė 18000 žmonių, tarp kurių
buvo 5000 miesčionių. Likusiejie Lenkų kareiviai stovejr

ant kairiojo Vyslos kranto, kad atmušti antpuolį Prūsų ant
V aršavos.
« •
4 d. lapkričio Suvorovas šturmu antpuoli Pragą ir J4
paėmė. Krito su ginklu rankose 8000 apgynėjų, tarp jų
generolas Jasinskis.
)
*
Vavrzeckis su likučiais atsitraukė
•) *k
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J
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žinojo, kame tuno piki
*
*»ti»
priet

Lenkijoje: ant pri»ne<iruotowoa lu

ji» vertė visai nelaimes. Pykino jį šlėktoa atlušumaa taip labai,
šalin gangrenuotąją tautos dalį, idant išgyti ir pasveikti galėtų likučiai draugijos uno.
atstumtai auo vyriausio! vadystos Lietuvoie per Kaactuską, kuo MĮojo /o energjjea,
__
ko viltie
*
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*
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*
vieni tiktai vyliugiai. arba žmoni
*
ulpnadufcai ir ba energvoj,
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nieko nira galima padarvti. Oginridui utttaiijua, kad azuot taip tolimo
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Mitiko »u jo minčia ir | agvaitg potam —
jia prapuolė ant Prago
*
pylimų!

j Varšavą, ir sudegino tiltą ant Vyslos.
Nusigandusi Varšava rįžosi kapituliuoti. Augščiau
sioji tautiška durna to dėlei pasiuntė į Pragą Ignotą Po
tockį, vedėją skyriaus užrubežinių reikalų. Suvorovas ne
norėjo su juomi tartiesi, kaipo perstatančių maištišką val
džią. Sugrįžus Potockiui, augščiausioji tautiška durna pa
siuntė į Pragą 3 sąnarius magistrato, o karalius parašė gromatą pas Suvorovą su propoziciją kapituliacijos. Perga
lėtojas patikrino gyventojams nq>alytėtinumą savasties ir
ypatišką atvangumą, reikalavo sudėjimo ginklų ir atstatymo
tilto ant Vyslos. Augščiausioji tautiška durna liepė magystratui priimti sąlygas be sudėjimo ginklų. Galiaus įvyko kapi
tuliacija Varšavos, bet ne kariumenės. Vavrzeckis su likusia
Lenkų armija iškeliavo į pietus, o Suvorovas 9 d. lapkričio
įvažiavo į Varšavą. Vavrzeckis drauge su Kollątaju ir
Dąbrovskiu traukė į Krokavą, bet pas Radošycus, netoli
nuo Kielčių, vejamas Maskolių, paleido savo armiją.
Į Maskoliją, su Kasciuška ir jo draugais, tapo išvežti:
Ignotas Potockis, Vavrzeckis, Zakrzevskis, Kilinskis, Ka
posiąs ir daugelis kitų. Kollątajus
)
*
ir Zająček pateko į
*) Koll«taju« tam* maiite atloM kilt* role; jlaidunų partija laikf jj ai merr»ka. net terrorist*. Tačiau* ir jis nesuprato tikrųjų įrankių iigefbčjttntii tėvynė*.
Jia
buvo viena* ii tų. kurie kreiva politika — nen*dinti *t:*iedi«kųju vieipatyičių — vedami, gyni*
•i nuo iimetinėna*o bendrumo «u nuomonėtai* vakarų (*lg. jo veikalų: O u»tanowteniu 1
upadku konctytucyi J-go majn*: jia prigulėjo ir triuao netigailėjo i*dirbant vi*atin* phanų
veiklumo ir rengiant mailių, o ka* labiau* jo dar būdų iiaiikma. tai ta», kad Kaaeiuikai pa
teku* | nelaisvų, ji, pasiūlė ant viršininkystė* Vavrzeckį, patrijotų be spalvos, o per tai maiiausiai tinkamų vadovauti tautai valandoje, kada reikėjo ne taikyti nesutinkančios, bet pa
tikrinti persvarų ir vievpatavim' vieno, kilto, mintie*.
Rod* Kol luta jų*, ragino Kaaciuškg
prie energiėketmo veiklumo, grasino jam. pertraukinėjo su juomi prietikius, net manė apie
diktatūros apėnum- ■ bet visa* jo pastangos apairubeciavo sunaikinimu tiktai maskoliškosioa
partijos, pradedant nuo paties karaliau*.
Sako, kad jakobinų partija (Hugoaistai) ketino
paglemžti karalių ir mirtimi nubausti'tuos, kurie jo partijos laikėsi. Iš tikrųjų tokia pakraipa
butų galėjusi daug kliūčių prašalinti, nes Maskvos šalininkai labiausiai priešinėm pastangom*
patnjutų, vienok panaikinimui vyriausio* pikto priežastie* nebūtų pakaktina buvuat

Austrijos nelaisvę, o ^fadalinskį apkalino Prusai.
1 ai-gi puolė maistas Kasciuškos, taip gražiai prasidė
jęs, dėl stokos parėmimo. Dauguma šlėktą juk nė iš vie
tos nekrustelėjo. Magnatai, su keliomis išskyromis, laikėsi
iš tolo nuo vyresninko maisto, dėvinčio chlopų sermėgą.
Kaimiečiai išpildė savo pareigas ten, kur suprato reikalą,
bet miniomis nesujudino, nesulaukę apskelbimo Ivgvbės tei
sių ir išliuosavimo nuo bąudžiavos. Tik Varšavos miesčionys gerai laikėsi drauge su kariumene ir žiupsniu šlėktos
bei liaudies, jie atlaikė visą sunkumą 8-mėnesinės karė?.
Kasciu>ka “pasikėlė ir išgelbėjo garbę nykstančios tė
vynės, o su taja išdidumą ir ramybę sielos ateinančioms
gentkartėms lenkiškosios tautos“, tą šiądien pripažįsta Len
kai. Caras Povilas 1 paleido jį iš nelaisvės, gausiai apdo
vanodamas.
Stanislavas Augustas, gromatoje 21 d. lapkričio, savą
likimą ir likimą Ixnkijos pavedė rankosna “kiltadvasės
triumphatorčs”. Atsakyme ‘gavo propoziciją apleisti Var
sa vą ir atvažiuoti į Gartiną. Išpildė tatai pradžioje sausio
1795 Gartine jis rado seną kniazių Repniną, su misija pri
kalbinti jį, kad jiasirašytų ant akto abdikacijos.
Vienlaik Maskolija, Prusai ir Austrija sątaravosi apie
paskutinį padalinimą respublikos. 3 d. sausio 1795 m.
Maskolija su Austrija sutarė padalytinį traktatą; 24 d.
spalių mėn. tokis pat traktatas įvyko Peterburge tarp Mas
kolijos ir Prūsų. Grobis Maskolijos ėjo iš pietų Bugo upe
į Nemyrovą, iš ten tiesia linija į Gartiną, potam Nemunu
ir senu prūsišku rubežiumi į Baltijos marę. Iš didesnių
miestų, pateko Maskolijai — Vilnius, Kaunas, Gartinas,
Brasčiai ir Jelgava. Tas žemės plotas išnešė 2183 □ mylias.
Austrijai pateko plotas tarp Pilicos, Vyslos ir-Bugo, su
miestais Krokava. Kielčiais, Radomįp, Liublinu ir Zamosciu, iš viso 835 □ mylios. Prusai užėmė šalį tarp Pilicijos,
Bugo ir Nemuno su miestu Varšava, iš viso 697 Dmivlias.
Lenkija tad, ir jos provincija D. K. Lietuva, kaipo viešpa
tystė pasiliovė buvusi. Europa tylėjo, tik viena Turkija
nepasirašė po aktu numarinimo I^enkijos.
Nors nenoromis Stanislavas Augustas pasirašė po
aktu abdikacijos 25 lapkričio 1795 m., sukaktuvėse savo vai
nikavimo ir dienoje vardūvių carienės. Nežinodamas apie
savo tolesnį likimą, gyveno Gartine iki numirštant Katarinai; potam caras Povilas I liepė jam persikraustyti į Peter
burgą, kur ir mirė 1798 m.
Iki gyva buvo Katarina. Lenkai buvo laikomi piktadėjais, ir kaipo su tokiais Maskoliai žiauriai apsieidavo.
Tūkstančiai vaitojo ledinėse pustynėse Siberijos ar kalėji
muose Peterburgo ir Maskvos, ir kasdien dar jų daugybes
gabeno į kalėjimus ar į Siberiją. Povilas I jau įlaidžiaus
apsiėjo, bet neilgam"jis tevaldė šalį, nes 14 dieną kovo 1801
#m. jis tapo pats pasmaugtas.
Tai-gi puolimas Lenkijos ir Lietuvos turėjo sugyvulinti kaimyniškas tautas. Idant įjungti sielą* paveiktųjų,
prispaudėjai patys morališkai garmėjo žemyn kaipo budeliai
ir žvalgai. Jaunuomenė Vokiečių ir Maskolių, mylėdama
savo tautą, turėjo pastoti persekiotoja tokių pat jausmų mū
siškų. Netikę, begarbųs žmonės turėjo užimti augštesnius
urėdus. Lietuva tad (ir Lenkija) pastojo vieta, kur tunka
visokie Vokiečių ir Maskolių pašlemėkai, kurie vėliaus ne
sidrovi engti ir savus vienžemiečius. Ypačiai Maskolijoįe
ramsčiai cariškojo despotizmo susideda iš “diejatelių”, kurie
jaunystą, o kartais ir subrendimo amžių, perleidę yra Lie
tuvoje ir Lenkijoje urėduose, ir išsitobulino čion amate
kenkiančiame jų pačių tėvynei.

14.

APŠVIETIMO REIKALAI LIETUVOJĖ 18-tame
ŠIMTMETYJE. *

I.
18-tame šimtmetyje priviso Lietuvoje kunigų ir zokonininkų. Didžiūnai pastatydino daugelį naujų bažnyčių,
kurioms vyskupai pavedė parapijas.
Domininkonų klioštorių tuomet buvo rusiškoje provin
cijoje 52, o lenkiškoje — 47, iš viso 99. Priimant, kad
kiekvienas klioštorius visatinai turėjo po 10 zokonininkų,
tai išpuls ant pačių dykaduonių Domininkonų 990 galvų;
bet jų buvo daug dauginus, nėsa 850 tik lenkiškoje provin
cijoje. Berods netaip buvo skaitlingi klioštoriai kitų tai
syklių, k. a. pranciškonų, bernardinų, reformatų, kapucinų,
cistersų, benediktinų, kamedulių, reguliariškųjų kanonikų,
norbertonų, basųjų ir čeverykuotųjų karmelitų, paulinų ir
tt., vienok kiekvienas iš tų zokonų vidutiniškai skaitė ma
žiausiai po 500 galvų; už tai-gi išeina suma apie 6000 galvų,
(loliaus bus).

jų vadovą, kuris rūpinas žinomu ritualu. Nie
II
Maypole anglių ka Hammond, Ind. karais iki vietai.
Pajieškau savo dėdės Antano Buč
kuomet Rymas nebuvo taip atsitolinęs nuo
syklose atsitiko expliozija, kuri iš Oirdiftgai kviečia visus atsilankyti.
kio, Kauno gub, Telšių pav, ir parap,
plianų realizavimo —„valyti visą pasaulį. Ir
_
** Komitąjas.
griovė olą ir joje užbėrė 70 darbi
Jonaičių aod.; turiu Į jj labai svarbą
kuomet užsidegė franeuzų revoliucija, buvo || Už atidavimą Kongo viešpa-, ninkų. Maža yra viltis išgelbėti
reikalą. Jis pats ar kas kitas t ei keta
ANTRAS METINIS R1KNIKA8.
duoti žinią adresu:
galima manyti, kad žmogaus teisių dekliara- tystės Belgijai, karalius Leopoldas ką nors iš užbertų.
Chlcagoe Si si vienijusio* Lietuvių
Juozas Prelgauskls,
cija užmuš popiežių, tąjį žmonijos dvasios ser “uo Belgijos pareikalavo: kad ku
Draugystė* parengė pikniką 7 d. rug 14 W. 17 Place,
Chicago, III
nigaikščiui Flandrijos butų moka
gėtoją.
Ir
tikrai,
koksai
beprotiškas
neramu

Ii
Saksuose,
Vokietijoj
7
mieste
sėjo 1908 m. (Darbininkų Dienoje)
ROMANAS
24000 dol., Dresdene, atsibuvo terfRautiškas Schultzo darže. Rlverside III, prasi
mas, koks pyktis apėmė Vatikaną, su kokiu ma alga kas metai
Pajleškau apsivertimai merginos be
įniršimu jis grūmėsi prieš liuosybės idėją, kunigaikštienei Klėmentinai po esperantistų kongresas. Teatre at dės 9 vai. ryto, įėjima* 25c. porai. skirtumo tikėjimų nuo 30 metų am
VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS
prieš tą naują credo, kuris išliuosuoįa protą 35000 dol. Už kariliui prigulin lošė esperanto kalboj komediją Nhvažiuoti galima 22 gat. karai* iki žiaus, suprantančios gyvenimą eolu
1
galui, paskui La Grange karai* iki 30 metų amžiaus. Artesnėms žinkoma
ir žmoniją, kuri pasidarė, ant galo, viešpačiu čias žemes, kad’butų užmokėta 10 Kotzebues.
Bergmano daržui, o nuo ten išlipus meldžiu kreiptis adresu:
milijonų deliarių, 9 milijonus dopati ant savęs.
eiti po dešinei iki daržui. Pelnas nuo
(Tąsa).
Ir Pierre užbaigė pirmąją savo knygos liarių turi apversti viešiems dar || TabYiso aplinkinėse, Persijoj, pikniko eis statymui Lietuvių Salės, Box 121, P. Z. Kalnakasį*,
Mt daro, W. Va.
Praeitis — tai buvo labai ypatinga pradi- dalį, apgindamas pirmųjų laikų krikščionybę, bams. Karalius pasilaiko sau 40- revoliucijonieriai vėl susidrutino. todėl kviečiame visus kuoekal Blo
paėmė nelaisvėn , šacho atsiu giausiai susirinkti.
Pajieškau savo draugų Andriau*
nes krikščionybės istorija, kuri pamažu persi kurią jis pastatė pa vyzdžiu dabartinei katali 000 akrų turtingos žemės. Taigi
Komitetą*.
mat
karaliaus
reikalavimai
gana
stų
Laukaičio,
Suvalkų gub, Seuapilėa
vu
1200
kareivių
gubernatokybei,
pasidariusiai
stipriųjų
ir
turčių
paramkeitė į dabartinę katalikybę. Jis darodinėjo,
pav,
Garliavos
parap, UgaJdemio kai
dideli.
rių
Ain-ed Dovvteh.
kad kiekvienoje religijos evoliucijoje šiepiasi čiu. Argi katalikiškas Rymas nesutvėrė seDIDELIS PIKNIKAS.
mo. Pirma gyveno Scranton*. Pa, ir
Chicago. Draugystė ftv. Roko su
koks-nors ekonominis klausimas ir kad kiek nojo Rymo ir tosios tvarkos, kurią Kristus
|| Prancuziškiejie kunigai ren rengė pikniką nedėiioj, 30 d. filp mė V'alentino Kalaucko, tos pačios gub.
|| Kariškiejie teismai Maskoliatėjo
panaikinti
vargdienių
ir
nužemintųjų
ir pavieto, Veiverių parap. Balerinų
vienas piktas išdygsta tiktai iš amžinos, nesi
giasi savo pinigus siųsti j Mexiką. nesio. Schutzo darže, Rlverside, III sod.; turiu i juos svarbų reikalą. Jie
liaujamos kovos tarp vargdienių ir turčių. Pas vardan? Ir kokia pasirodo baisi ironija, kuo joj vieną tik 19 d. rugpiučio mir Dabar
Prasidės 9 vai. ryto. Įėjimas 25c. po patys ar kas kitas teiksią duoti žinią
žydus, kaip tik jie perstojo būti nomadais ir met prisieina konstatuoti, kad, po tūkstančio tim pasmerkė 26 ypatas: 1 Char- frankų. siunčia jie ioo milijonų rai. Važiuoti reikia La Grange ka adresu:
Matyt
jie
vargo
neturėjo.
užkariavo Chanaaną, kur jie pradėjo apsįgy aštuonių šimtų metų evangelijos gyvavimo, chove, 2 Saratove, 3 Kijeve, 5
rais iki Desplaines Are., o ten išlipti
Juozas Jankauckaa,
venti, prilaikant privatiškos nuosavybės pa pasaulis vėl turės nugriūti ažiotažo, tamsių Varšavoj, 5 Pinske, to Lodziuje.
Ir eiti | žiaurius iki daržui. Bus ge 545 Market st,
Scranton, Pa.
d.
rugpiučio
Konstantinomatą, prasideda kova tarp luomų. Atsirado bankinių operacijų, finansinių krachų verčia Apart tų, tą dieną Varšavoj pa poliaus priemiestyj Stambu! siau ra muzika, visokios žaismės Ir lenkty
padalinimas į turčius ir vargdienius: tuojaus mas, paėstas baisiausios neteisybės I Visą dar korė 2 ypatas. I-apkraščiams už tė gaisras, kuris išnaikino 2000 na nės. Lenktyn ėję laimėjęs vyras gaus Pajleškau aavo švogerio Juozapo
drausta padavinėti žinias apie nu
skrynelę cigarų, moteris puikų liet Kalinskio, Kauno gub, Raseinių pav,
išplaukė į viršų ir socijalinis klausimas. Per bą nelaimingųjų naudai reikia pradėti išnaujo.
sargj, mergina pusę tuzino puikių Tauragės parap, Vitkallkačių kaimo;
budimus. 20 gi dieną mirtim pas mų.
Bet
visus
tuos
baisius
daiktus
Pierre
išreiškė
maina buvo tokia staigi, nauja tvarka trumpa
skepečlukių. Vienas iš 5 vaikų už turiu svarbų reikalą praneiti. JI*
merkė: 5 ypatas Vilniuje, 2 Nir
me laike įstūmė į skurdą, kad vargdieniai, at tokiais minkštais ir gerais žodžiais, juose taip šau}, 3 Lodžiuj.
suvalgymą
greičiausiai obuolio gaus pats ar kaa kitas teiksis duoti žinią
|| Norvegijos pakrantėse pa
50c. Kviečia visus skaitlingai susi adresu:
simindami ' auksinį nomadisko gyvenimo lai daug skambėjo vilties į geresnę ateitį, kad jie
skendo
jasazicrmis
gar lai vys
Bernotas Kulėfta,
ką, juo labiau reikalavo permainų. Lig Kris nustojo viso savo skaudumo. Nė vienu žo || Ant salos Formoza čiabuviai ‘‘Folge Fonden”. Prie to prigėrė rinkti
Komlteta*.
džiu
jis
nekritikavo
dogmos.
Jo
knyga
buvo
2
Wheller
st,
Scranton. Pa.
taus, visi pranašai — tai maištininkai, ku
medžiotojai ant žmonių galvų už apie 40 ypatų.
apaštalo
vaitojimas
fioėmos
pavidale,
permerk

riuos sutvėrė liaudies vargas — jie, kalbėjo
We«t Pullman, III. Jaunų Vaikinų
Pajieškau savo tėvo Bronislovo
puolė ant 300 japoniečių kareivių
apie liaudies kančias ir plakė turčius^ kuriems ta viena tiktai meile prie artimų.
Neprigulmlngaa
Kllubaa parengė pik- Kunpikevičiaus, Kauno gub., Rasei
ir
visus
išskerdė,
išliko
tik
trįs,
ku

Antrąją savo veikalo dalį Pierre pašventė
nlnką nedėlioję 30 d. šio mėn. Ka- nių pav., Batakių vol., Sveikintų sod.,
pranašavo visas nelaimes, kaipo atlyginimą
aprašymui
dabartinės krikšioniškos visuome rie pranešė Japonijos valdžioms, PONAS K. JANONIS RENKA rectoo darže prie 723 gat. Ir Union *t 19 metų kaip Amerikoj*, norėčiau
už jų neteisybes ir žiaurumą. Pranašai skel
kas su kitais atsitiko. . Dabar jaĮėjimas dykai, prasidės 9 vai. ryto. žinoti ar jis gyvas ar ne ir turiu | JĮ
“DOKUMENTUS”.
bė socijalinę lygybę,' reikalaudami sugriauti nės. Rūsčiais dažais jis aprašinėjo skurdą, poniečiai pradėjo kovą su čiabu
Kviečia visu* kuo* kalt tingiausiai at labai svarbų reikalą. Jis pats ar kas
Nelabai
seniai
aš
buvau
parei

kurį
jis
matė
savo
akimis
ir
nuo
kurio
jo
šir

pasaulį, jei jame nėra vietos teisybei. Laike
silankyti
kitas teiksis duoti žinią adresu:
viais.
Jie
išvadžiojo
elek

pirmų trijų krikščionybės amžių kiekviena dis plūdo kraujuose. Ta neteisybė, sakė jis trizuotus dratus. Nieko nežinoda kalavęs nuo garbaus “Ijetuvo*”
Bronislovas Kunpikevičia,
Komitetas.
bažnyčia buvo komunistiška draugija, kurių negali ilgiau tęstis, labdarybė pasidarė bejie- mi čiabuviai prie dratų prisiglau “Feljetonisto”, p. K. Janonio, kad
275 Wllber st,
Scranton, Pa.
nariai valdė viską bendrai, išskiriant moteris. gė, viltis atsitraukia iš nelaimingųjų širdžių. džia ir juos užmuša drūtas elek susisemtų tąs sąšlavas, kurias jis,
po pseudonymu pasislėpęs, susi
Pajtešku sau draugės nuo 25 iki
Apgynėjai ir pirmi bažnyčios tėvai liudija, kad Argi nebaisus krikščioniškos draugijos reginys trikus tekėjimas.
30 metų amžiaus; turi būti laisvą
manė ant manęs pilt. NeapsivyPajieškojimai
užmušė
jame
tikėjimą?
Ir
prisipuvusios
civi

krikščionybė buvo tuo laiku tiktai nužemin
pažiūrų ir
mylėti gyvenimą ant
tų jų ir vargdienių tikėjimu, kovojančių prieš lizacijos pa veikslu, prisirengusiu visiškai su Į| Jau manoma buvo, kad Mo- liau ponu Janonių — pas jį da Pajleškau savo brolio Jono Prane- ūkės. Mano adresas: J. L., F. R. D.
ęsama
kas
tokio,
ką
męs
papra

griūti,
jis
davė
istorišką
peržvalgą
nuo
fran

• visuotiną Rymo tvarką. Ir kuomet Rymas
kaičio. Kauno gub., Šiaulių pav., 1, Boz 70, Gig Harbor, Wash.
rokko sultana* Abdel Azis paėmė
buvo pergalėtas, jis žuvo nuo puldančios pi euzų revoliucijos laiko, kuomet liuosybės idėja viršų ant savo brolio Mulai Hafi stai inteligentiškumu vadiname: Kurtavėnų parap., Viekvedžlų kaimo,
nigų įtekhiės, ažiotažo, finansinių krachų, o uždegė ugnį žmonių širdyse. Paėmus j savo go. Pasirodė vienok visai kas ki jis, “Lietuvos” 33 No. vėl atsilie gyvena Anglijoje, ir pusbrolio Petro
ir nuramina lietuvius ameri- Jankausko, Kauno gub., Šiaulių pa
ne nuo užplaukusios galingos barbarų sro rankas valdžią buržuazija, sakė jis, prižadėjo tas. Paskutiniame mūšyje didesni pia
kiečius,
kad palūkėtų, Jis svei vieto ir parapijos, Lukšių sod.. 10 Ant Pardavimo.
vės ir išsiplatinusio krikščioniško mokslo. Pa dirbti visuotinojo labo naudai. Bet liuosybė, dalis kareivių Abdel Aziso perėjo
kas
da
ne
viską esąs išpylęs ir metų kaip Amerikoje. Jie patys ar
mate Visuomet guli pinigiškas klausimas. To kaip pasirodė po šimtmetinio datyrimo, negali į jo priešo pu*ę ir Abdel Adt li
kas kitas teiksis duoti žinią adresu; DU PUIKUS FLATAI ANT
Uudvika Pranok ai t ė.
aiškiausiai parodiniu yra tas, kad krikščionybė palengvinti nelaimingųjų padėjimo. Politiš kosi visiškai sumuštas. Visi di- užtai aš dar ne taip baisum išra
RANDOS “LIETUVOS” RE
dau. Todėl, kad savo vardo\ kai 3252 So. Halsted st..
koje srityje prasideda nusivilkimas. Jei trečiaChicago, III
buvo apskelbta valstybišku tikėjimu, kuomet SM
DAKCIJOS NAMUOSE.
luomai. įgavęs valdžių, apskelliė save vi/ desniejie miestai Mulai IL ngą ap- po profesijonališko šmeižiko nepastarasis įgavo spėkas, ačiū istoriškoms, so
Du
puikus, po 7 ruimus, Batai
šaukė s ui tau u. laikraščiai prane
Pajleikau savo brolly Petro ir Ancialinėms ir kitoms sanlygoms. Kad užtik siškai. užganėdintu, tai ketvirtasis luomas ken ša, jog Abdel Azis nori su visu pralaimėt, jis štai ką pažada: “Pa tano Mlltaklų 1r Jono Kulsino, visi ant išrandavojimo “Lietuve*”
laukit da truputį, aš savo rankose
rinti sau galutiną pergalėjimą, jis priverstas čia kaip ir kentė ir reikalauja savo laimės da prasišalinti iš Morukko.
redakcijos namuose, šituose Ba
da neturiu visus dokumentus”. Kauno gub., Raseinių pav, Petras Ir
lėlės.
Ir
štai,
visame
savo
painume
iškilo
bai

Antanas Iš kaimo Gaupčio, o Kuizl- tuose daktarai nori turėti 3 rui
buvo pereiti’ į turčių ir galingųjų pusę. Tai
buvo reikalinga tolimesniamjam krikščionybės sus klausimas apie santikius tarp kapitalo ir f Angliška expedicija Mansfiel- Dabar pradėsiąs rinkti jau ir “do nluka* iš Pabriomenio. Jie patys ar mus savo ofisui ir mokėti už
kumentus”. Pirmiaus šmeižė be kas kitas teiksis duoti žinią adresu:
triūso, klausimas, nuo kurio išrišimo priguli
juos pusę viso Bato randos. To
gyvenimui.
do, išbuvusi du metu ant šiauri dokumentų. Tada mat jam neišIzld. Miltakls,
visa
dabartinės
draugijos
ateitis.
Kuomet
se

Tą pirmą savo knygos dalį, praeities isto
Crartney, Pa. dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
nių Įvedimų jūrių, ant salos Spitz- rodė reikalingi faktai. Matyt da Box 12,
drąsiai nusisamdyti visą Batą,
riją, Pierre papildė ištyrimais katalikybės isto name pasaulyje išnyko vergija, kad užleisti bergeno, ten užtiko aukso plotus. pirmą syk išeina į visuomenę su
rijos ištyrimais lig šių dienų. Štai šv. Petras, vietą samdomam triūsui, permaina buvo di Sala ta yra arčiausiai Maskolijos, tokia “literatūra”, užtai nedyvai, Pajieėkau savo brolio Antano Jan- pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
‘ atvykęs Ryman, kad išpildyti senus pranaša delė, ir žinoma, krikščioniška idėja buvo vie bet jos neužimta, ji visai neap kad ir suklupo. Ant toliaus žada čaičio, Suvalkų gub.. Starapdės pav„ mus parsamdyti daknntu
gm. ir parap.. Jonučių kai ofiso, kuris užmokės pusę Bato
vimus. Štai pirmiejie popiežiai, paprasti lai na stipriausių faktorių, prisidėjusių prie ver gyventa. Suradus čia auksą, be pasitaisyti ir net “liudininkus” pri Qarllavo*
mą, 10 metų kaip Amerikoje, 2 me
gijos
panaikinimo.
Dabar,
kuomet
dalykas
randos.
Flatai puikus, štymu
dotuvių asocijacijų viršininkai, štai pamažu
abejonės pradės ir žmonės rinktie- statyt. Tilžėje nerinks — ten fla tai atgal gyveno Clevelande. O., 3
įsikuria visagalinga popiežija, kuri tolydžiojI eina apie samdomo darbo Įiakeitimą kuo-nors si. Girių ir apskritai medžių jau nelės. Surinks turbut pas "mo- Bule st ir dirbo prie laivų, paskui apšildomi, elektriką ir gazu ap
išvažiavo j St Louis. Jis pats ar kas šviečiami, visada yra šiltas ir
stengiasi užimti pasaulį, kuri visuomet mano kitu, kodėl krikščionybė nesistengia dalyvauti ant Spitzbcrgeno nėra.
dern"
madmaiseles
Šveicarijos kitas teiksis duoti žinią adresu:
tame
judėjime?
Tas
nebetolimas
ir
fatalinis
šaltas vanduo ir tL
jvykdinti savo /svajonę viešpatauti ant viso
kalnuose, ar gal Belgijos pelky
demokratijos
užviešpatavimas
ir
naujas
žmo

John
Jančaitis,
pasaulio. . Viduramžinių laikų gadynėje, atsi
H Jaunųjų turkų partija, pa nuose.... vanuosc, kur sekas
Kent, Ohio.
LOTAS LABAI PIGIAI.
radus galingiems popiežiams, buvo momentas, nijos istorijos fazis yra busimos draugijos ėmusi raidžią Turkijoj į savo ran Amerikos laikraštiją su puikiais 526 Dodge st..
Parsiduoda
lotas už $500 leng
kuomet, rodėsi, kad popiežija prisiartino prie pranašas. Ir Rymas negali pasilikti nuoša kas, mažina sultano rūmo určdnin- "Feljetonais“ fiapuošt.:..
Pajieškau savo draugo Jurgio Gilio, vomis, mėnesinėmis išmokestimiž,
savo tikslo, pasidarė patvaldžiu viešpačiu ant lyje, popiežija turi prisidėti prie vienos ar ki kų skaitlių: paveikslan, skaitlių Lauksiu, lauksiu. Man netiek Kauno gub, Ukmergės pav, Kavar po $10 per mėnesį, geroje vietoje
visų tautų. Argi absoliutinė teisybė nėra įsi tos pusės tame klausime, jei ji nenori išnykti Miltano adjutantų sumažino nuo svarbu bus, kaip fjonas Janonis sko parap, Pravldžių kaimo, pirmiau terp 34 ir 35 gat. prie Emerald
kūnijusi popiežiuje — pirmajame kunige, po iš pasaulio, kaip sena mašina, pasidariusi be 200 ant 30. Pagarsintas jau pa išsiris iš tokio painaus šnipinėji gyvenusio Jersey City, N. J, paskui avė.. 25 pėdų per 125. Gatvė as
Heinemane. Wis„ J kur išvažiavo iš
piežiuje — žemės karaliuje, kuris neapribuo- jiege.
liepimas sultano šeimynos kuni- mų uždavinio, kurį ant savo spran namų sirgdamas pabaigoje pereito faltuota. Savininkė našlė, gyvena
tas valdo žmonių dvasią ir kūną, panašiai į
Toliau ėjo platus etiudas apie demokratiš nigaikščiams sugrąžinti kraštui vis do pasiėmė (ar dykai, ar apmoka mėnesio. Jis yra 29 mėty amžiaus, kitame mieste ir dėlto nori par
patį Dievą, kurį jis atstovauja? Toji neapri- kus katalikybės baudimus visose krikščioniš ką, ką jie gavo nuo sultano. Al mai, — tai kitas klausimas). Man 6 pėdų augščio, juodais, plaukais. duoti. Pasinaudokite iš tokios pui
buotą ir viską paglemžianti guodulybė apsireiš kose šalyse. Ir šiame atvejyje jis pabrėžė tą gos urrdninkų bus iš fialcngvo iš svarbu, kad ponas Janonis iš tik mažais geltonais ūseliais. Jis pats ar kios progos. Artesnėms žinioms
kas kitas teiksis duoti žinią adresų:
kė Augusto ypatoje, imperatoriaus ir pirmojo apsireiškimą, kad kova yra gyvesnė ir gauses mokamos.
reikia kreiptis pas A. Olszewskf,
ro nepatarnautų caro valdžiai, ku
C. Shaskus,
kunigo, pasaulio valdono, ir ta prakilni Au nė šalyse, kur yra mažiau įsivyravusi katali
ri dabar labai širdingai pradėjo
3252
S. Halsted St
Heineman, Wia.
gusto figūra viešpatavo ant senojo Rymo griu kybė. Taip, kur tik pastaroji susitiko su pro || Uoste Sydney, Australijoj, kviesti savo išeivius iš Amerikos....
t
Dėlei išvažiavimo j Lietuvą par
vėsių, į kurią persekiojantiejie popiežiai žiu testantizmu, kunigai kovojo su neajisakoma atkakus Amerikos kariškam lai apkalusi kandalais! Yra dalykai, Pajieškau apsivertimui merginos ne- duodu:
1) ketvertą arklių, visi jau
rėjo, kaipo į nepasiekiamą idealą. Bet kuo energija, stengdamies ištraukti iš pastorių ran vynui užgimė tuojaus nesutikimai, kurie, matyt, ponui Janoniui vi Renesnėa kaip 25 metų. Turiu vertės ni, 5—6 metų, drūti, be naravo, mo
ant 12000.00. Artesnėms žinioms mel ka «iti poroje ir po vieną; 2) Du dar
met po Rymo imperijos žuvimo valdžia j)er- kų įtekmę į liaudį drąsiausia demokratiška te nes uosto perdėtinis uždraudė sai nežinomi.
džiu kreiotls adresu:
biniu vežimu sunkiems daiktams ve
siskyrė į dvi dalis, tai reikėjo nusilęijkti ir ati orija. Germanijoje, toje kliasiškoje socijaliz- amerikoniškiems jurininkams iš
A. Žagaras.
Juozas Stulminskis.
žioti; 3) vežimą vežiojimui ledų ir
duoti imperatoriui svietiškąją valdžią, palikus mo šalyje, Ketteleris pirmas prakalbėjo apie lipti su ginklais ant kranto. Ant
Glen Lyon, Pa. 4) visokius pakinkalus, visi nauji
Boz 97, 1
popiežiui tą teisę, kad šis galėjo patepti jį ant pažanginį mokestį, sukėlė plačią agitaciją, ku galo po ilgų derybų,, leido paimti
ir drūti. Kas nori, gali viską matyti
sosto Dievo vardu. Liaudis prigulėjo Dievui, rią dabar varo dvasiškija su pagelba daugy jiems ginklus, bet ne leido imti
Pajieškau Domininko Fukinsko, iš rytais nuo 5 iki 6 vai. ir vakarais
Kauno gub., kiaulių pav., Iš miestelio nuo 6 iki 7 vai. pas Juozą Ulbą 919
popiežius Dievo vardu atiduodavo ją į impera- bės asocijacijų ir laikraščių. Šveicarijoje kar amuniciją.
Žagarės:
jis yra vidutinio ūgio, gelto- — 34-ta gat., Chicago, III.
toraus rankas, iš kurio jis galėjo ją atimti, dinolas Mermilijo taip balsiai užsistojo už
tonų plaukų, eidamas šlubuoja; 19 d.
pasinaudodamas visų galingiausiu įrankiu — vargdienius, kad dabar ten vyskufiai dirba be
’Tfi VISKAS PAVYZDYS.
| Maskolijos užrubežinių reika
šio mėnesio išeidamas išsinešė iš bakatskirti nuo bažnyčios, įrankiu, kuris stūmė veik drauge su socijalistais, tikėdamies, reikia lų ministeris Izvolsky iškeliavo ne Niekas neturi tokios žyinioą įtek *o >15.00. Kam teks Jj patėmytl knr, Parsiduoda viešbutis, tinkamas ne
viui ar lenkui, nes lietuvių ir lenkų
popiežiją pirmyn ir kuris galutinai jai padėjo manyti, atsakančioje minutoje patraukti juos į va gydytiesi į Čekijos vandenis. mės į vaiką kaip tėviškas pavyz malonėkite pranešti adresu:
apgyventoje vietoje, arti didelio paJonas Zomer,
Užvaldyti imperiją. Tokiu budu, tarp popie savo pusę. Anglijoje kardinolas Manningas Paskui jis rengiasi atsilankyti Pa dys. Jie visuomet stengiasi megzbriko ant 120-tos ir Green gat W.
Chicago III. Pullmane, III.; namas turi 50 kam
žiaus ir imperatoriaus tęsdavosi nesiliaujanti laimėjo didelę kovą, įsikišęs į darbininkų apgy ryžiuj ir Izmdone; Berlyne ir Vin- džioti tėvus visame ir tas reikia 50 W. 23 St.,
kova dėlei viešpatavimo ant liaudies, ant to nimą laike vieno žinomo streiko, ir tuo iššau dabonoj jis susitiks su Vokietijos visuomet turėti omenyje. Vaikas Pajleškau savo sesers Marės Mi- barių, parsiduoda dėlei savininko už
sios nebylės, inertiškės nužemintųjų ir ken kė didelį laudies judėjimą katalikybės naudai. ir Austrijos užrubežinių reikalų tuojaus pastebės, kad atsitikus li kulsklutės po vyrui Talačkienės. Vil dėjimo kitos vaizbos. Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis adresu: 12020
čiančiųjų minios, kurios vieni duslus vaitoji Bet katalikškas socijalizmas ypač išsiplėtė Su vedėjais.
gai tėvai gydo nuo pat praždios niaus gub., Trakų pav., Butrimonių Halsted st., Pullman, I1L
mai, laikas nuo laiko liudijo apie slegiantį ją vienytose Valstijose, toje demokratijos šalyje,
ir kad jie niekuomet nepraleidžia vai., Galakiemio sod.; svogeris tos pa
vargą. Su Baudžia "elgėsi, kaip su kūdikiu, ir toki vyskupai, kaip Airelandas, priversti || Per 7 mėnesius šių metų, iš jos. Tas įeis į papratimą vaikui. čios gubernijos, pavieto ir volostiea, Parsiduoda sankrova valgomų dali)kaip tų ir mėsos bei vaisių. Parsiduoda
neva jos pačios labui, ir bažnyčia tikrai padė buvo pasidaryti darbininkų reikalavimų užta Europinės Maskolijos Siberijon Jis išmoks kaip apsieiti su pirmu Butrimonių parap., apie 6 metai kitas
Amerikoje Jie patys ar kas
dėlei šeimyniškų reikalų. Adresas:.
jo civilizacijai, davė pagelbą žmonijai, daryda rėjais; ir męs matome, kad ten tveriasi visiš iškeliavo 491000 išeivių, taigi dau tiniais apsireiškimais. Kuo jie teiksis duoti žinią adresu
€18 Union gat, Chicago, III.
ma gausią almužną. Pirmosios svajonės apie kai nauja bažnyčia, dar tebesvyruojanti, pilna giau, negu per tų laiką iš kitų yra paprastai ? Nužudymu noro
Raulas Mikulskis,
krikščionišką draugiją netrunėjo, nors vie gyvybės, jiegos ir užsidegimo, tartum busimo kraštų atkako, ateivių Amerikon; valgyti ir pajiegų. Ir koks yra
Bradley, Conn.
Parsiduoda prieinama kaina sankro
nuolynuose viena trečdalis surinktų turtų pa- sios atnaujintos krikščionybės aušra. Pažvel atgal gi sugrįžo 18000 išeivių ir vaistas? Gi Trinerio Amerikoniš
va valgomų dalgtų. Vaizba gerai iš
Pajieškau savo pačios Onos Gudevi- dirbta, vieta lietuvių apgyventa. At
siskirdavo bažnyčios reikalams, trečdalis eida gę į Austriją ir Belgiją, į tas grynai katali 34000 žemės j ieškotojų.
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno.
čienės, po tėvais Miniauskiutės, apie siknoti reikia adresu: 542 S. Union
vo į kunigų rankas ir trečdalį paglemždavo kiškas šalis, reikia pažymėti, kad pirmoje ka
Jis sutaiso gromulio j imo organus 31 metų amžiaus, 5 pėdų augžčio,
labdarybė.
talikiškasis socijalizmas susijaukia su antise || Belgijos parlamentas, 83 prieš į jų prigimtą veiklumą, išvalo juosvų plaukų, mėlynų akių, blskj at, Chicago, III.
Bet Pierre piešė toliau, kaip popiežija pra mitizmu, o antroje jis neturi jokios apribuotos 55 halsus užgyrė paimti Belgijos kraują ir sustiprina kūną. Jis ne riestos nosies, apskritaus veido, šneka Parsiduoda pigia kaina sallunaa
deda silpnėti ir pulti, tuojau po viduramžinės fizionomijos; judėjimas tas apsistoja arba vi valdžion dabar karaliui prigulinčią tik yra naudingas pasirodžius pir lietuviškai, angliškai ir lenkiškai; tu lietuvių apgyventoje vietoje; vieta
begalinės galybės, kuomet ją sutiko labai rim sai išnyksta tokiose tikėjimo šalyse kaip Is vidurinėj Afrikoj Kongo viešpa miems apsireiškimams, bet ir vi riu j ją labai svarbų reikalų. Ji pati gerai išdirbta, parsiduoda dšlei ne
ar kas kitas teiksis duoti žinią adresu sveikatos savininko. Reikia kreipti*
tas pavojus. Ji tik-tik nepražuvo nuo puikybės panija ir Italija, pirmojoje nenurimstantiejie tystę. Bet tižgirnė nestitikimai suose faziuose ligų gromuliojimo ne
vėliau kaip per 3 nedėlias, po 3 adresu: 56 W. 25th St, Chicago, IR.
ir turtų karštoje jaunybės ir gyvenimo ban-* vyskupai pasiganėdina, kaip inkvizicijos lai dėl skolų Konfoo viešpatystės, ku organų. Gali vartoti jį kuomet nedėlių bus pervėlų.
goję, išsivertusioje iš gamtos šaltinio, kurią kuose, netikėlių keikimu, antrojoje užšalo tra rių parlamentas ne nori priimti. tik nesijauti gerai. Gaunamas ap
Geo. Johnson,
įi i
ištisais amžiais spaudė ir marino. Dar dides dicijose, be jokios inicijatyvos ir, stovėdama
Old Club, St Clalr Fiat*,
tiekose. Juozapas Trineris, 616Detrott, Mlch.
niu pavoju išrodė kylanti liaudis, didi, nebylė, apie popiežiaus sostą, tyliai jį garbina.
Reikalavimai.
|| Prancūziškos karitųnenės per- 622 So. Ashland Avė., Chicago,
kurios liežuvis, rodėsi, pradėjo judėti. Paskui
III.
Frąncuzijoje kova eina energiškai, bet be dėtinis Morokkoj, jeneraįas d’Amą
K Pajieškau tavo pusbrolio Tado Grapo to užsidegė reformacija, kaipo proto ir tei veik tiktai ant idėjiško pamato. Abelnai, katali de. pranešė Paryžiun, jog sultanas
Reikalauja kelių vyrą mokančią
raalo, Kauno gub, Telšių pav. Blakių
skaityti ir rąžyti gražiai Hetnritt**
sybės protestas, kaipo šauksmas prie teisių, kybė kovoja ten prieš praėjusio šimtmečio idė Abdel Azis užėmė miestą Movol, Gedrimų sod. Jis pats ar kas
Gera alga, vienvallnis darbas,
evangelijas atmetus, ir, kad išgelbėti Rymą ją, manydama, kad užtenka įvykdinti vėl se rokko, iš jo išvijo Mulai Hafigo
kitas teiksis duoti žinią adresu:
atsiliepk ypatišk&L tik parašyk
Augustinas Eltvidas,
nuo galutino pražuvimo, reikalinga buvo nąjį vežimą, ir šalyje vėl užviešpataus auksi šalininkus.
vo kalboj adresu: IX Murphy, 141
18 Ida St,
W. Lynu, Mass?
inkvizicija, palengvas ir stropus Tridenteno nis amžius. Ir štai kodėl darbininkų koope
N. Clark SL
ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS.
susirinkimo darbas, užtvirtinusio dogmą ir už racijų organizacija pasidarė beveik vienatiniu
Pajleškau savo brolių Klemenso tr
|| Stetino laivų dirbtuvėse strei
Jauną Am. Lietuvių Pasilink. Kliū
Reikalingas vaikinas 16 — 12* metą
tikrinusio dvasišką valdžią. Popiežija pergy katalikų rupesniu. į kurį jie žiuri kaipo į
M
i
koto Navardauskų, 3 metai atgal gy
ties parengė pikniką nedėlioję, 30 d.
“Lietuvos” spaustuvėje prie UnotyąP
veno tuomet du santaikos amžius ir ramumo, vaistą nuo visų liaudies vargų. Bet ir šiam# kai nytuotojų pasibaigė ir darbi šio
veno
Phlladelphljoje,
Pa,
paeina
ii
mėnesio Kendalio vietoje, Lake
nės mašinos literoms statyti. Tik
nes stiprios ir neprigulmingos nonarchijos, pa atvejyje ten viešpatauja gilus nesutikimas: ninkai sugrįžo prie darbo.
George Picnlc Grove, Hammonde, Ind- Kauno gub, Panevėžio pav, Pienevo toks, kuris jau yra dirbęs spaustuvėvėl,
Besikių
kaimo.
Jie
patys
ar
kas
sidalinusios terp savęs Europą, galėjo apsieiti vieni sakof kad valstybė neturi kišties į jas.
Prasidės 9 vai. ryto. Įėjimas 25c.
je ir supranta rankini 1 įtarų rinkimu
| Cholera Maskolijoj platinasi porai. Gera muzika ir smagi vieta. kitas teiksis duoti žinią adresu:
be jos, nebijodamos daugiau atskyrimo nuo jie aukščiau stato grvnai morališką įtekmę,
suskaitąs rankraščius ir pažystąa llm
Juozapas
Aleksandravlčla,
vis labiau. Ji pasiekė jau Kauka Važiuoti reikia iki 63-čiai gat, tąja
bažnyčios, kuris pasidarė nepavojingas, ir jos
**
Scranton, Pa uvlų kalbą, teatsiliepia.
| rytus iki Madison avė., o nuo ten 2902 Marvrine Avė,
zą ir Juodųjų jūrių pakrantes.
Kiūrėjo į popiežių kaipo į paprastą ceremoni-|
(Toliaus bus).

EMILE ZOLA

IŠ VISUR.
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APGARSINIMAI

Draugysčių reikalai

g

b.) ,u kapluilu >2000; turi »•*»“
Kerui HetuviSkai. AtsISauktl meldslu
Apatiškai pas J.Porembskl, 3613 Fenu

avė., Pittsburg, Pa.
Reikalingas lietuvys ui raštinius
gydytojo ofise. Turi mokėti susikal
tuanglimi, gramatiškai lietuviškai
U lenkiškai raSytl. Turi M Svaru.
Ir nesibijoti darbo. V!envalln
darbas atsakančiam vyrui.- U49 »•
Oakley avė., Cbicago 111

Reikalauja pusininko su keliai šim
tais doleriuTuri būti teisingas ir
blaivas.u’ Gera vaizba per ištisus meme
tus. Atsizinok. Pinigai apdrausti. Ad
SL,
resas: C. Urnich, 43 La Šalie, 8U
Cbicago, III.

v . V
320 akrų Jtrper Co., Ind. H my
PoinL Visos reikalingos trobos. GeE. Posteri. Verta K. J. Odesoje, 1905, ra
Skolo. »1.300. Reiki. !■>* lios nuo miestelio Kaiman, visa iš
pusi. 190 ............................................. 25c ti 11.200. Kaina ..................... $2.500 dirbta. Puikios trobos, visos reika
lingos mašinos, didelis sodas. Kai
124 Robinsonas Kruzlus. Graži mo
$20XXX)
80 akrų, Portage Co. Wls.
1H na .................
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
mylios nuo miestelio Dewoy, 7 my
da. Chicage. III. 1903, pusi. 83 ....25c
Minnesota.
lios nuo Bevens Point. 60 akrų ar a
134 S.dabrinls Kryželis arba Dallyd* mos žemės, 10 akrų pievos, 10 akrų
160 akrų, Grant Co., Minn., 4 my
ii Nazareto. Apysaka iš laikų kanki ganyklos su mišku. Visos reikalin lios nuo Herman, Minn. Juoda pralnimo Kristaus. Eugenlus Sue. Verti gos troSos. K iš kalno, likusi dalis elnė šlyną.
Gerai išdirbta.
Visos
J. Laukis. Cbicago, 111. 1900, pusi. 169. ant išmokesčlų. Kaina .......... *3-500 reikalingos trobos, stovi ant kalno,
(Sitų knygele Vilniaus vyskupas už
•uilnys.
Skotas $%000. Reikalauja
traukt lietuviams skaityt!)............. 50c
90 akrų neišdirbtos žemės, Portage pasiulijtmo, ųrba Išmainytų ant ki
165 Žmogus nepliuški*. Vertė U Co., Wis. Gera žemė. Purė iš kal toniškų nuosavybių- Kaina .. $8.000
Vediško Nėris. Labai graži apysakė no likusi dalis ant išmokesčlų. Kai
28 akrai, Oneida Co., arti Freeport,
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apal na’ ................................................ *°°o
N. Y.
Išdirbta, gera, lygi žemė.
vedė su -arginga mergina ir laimio
Trobos, mašinos, padarai, gyvuliai.
giau gyveno už kitus, apsivedusius su
40 akrų ariamos žemės, Portage
Prūdas. Kaina .......................... $1.200
turtingumą
Šita' ' apysakėlė užima Co., Wls.
4 mylios nuo Btevens
Taigi . kaip matote męs turime
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir Point. Troba ir daržinė. Skolos 81.300.
mokina žmogiškos doros. Chlcago, 111. Reikia {nešti 81.200. Kaina 82-500 gana išgyventų farmų ir ne iš
1899, pusi. k3 .. .t........... . ............10c
gyventų ant pardavimo, ir tiktai

80 akrų Clark Co., Wis.. Woodvlllo
200 Akis už ak|, dantie ui dant|.
Juokai viename akte. Perdirbta U vo Townsbip, 3 mylios nuo miestelio CoTAUTIŠKI LIETUVIŲ PAVEIKSLAI! kiško. Cbicago, in._l$07. puol 29.. 10c lombia, 8 mylios nuo miestelio NeillsvilJe. 20 akrų dirbamos, o likusi
Papuošimui savo kambario, yra
210 Dėdė -atvažiavo. Komedija vie kelmynė. Rųšis žbmės smiltis su mo
gTsttjs tautiški paveikslai.
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. lių, kalnuota. Ant tos farmos stovi
1. Didis Liet. Kunigaištis Algirdas,
B-a ir M. P-i*. Cbicago, Iii. 1902, pu troba, staldas ir vištinykas. Ant išmiera 22x28 colių. Kaina............. 35c.
slapių 62 .............................................20c mokesčio 81-200.
Kaina už grynu*
2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi225 Gerlaua vėliaus negu niekad. pinigus ........................................... 3800
nas. miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
3. Didis Liet. Kunigaikštis Keistu Komedija viename akte. Pagal lenki
80 akrų Waushara Co., Wis., 2 ir
tis, miera 22X28 colių. Kaina....35c škų sutaisė K. Bu Ir M. P-is. Cb! ra
mylios nuo miestelio Wlld Roso.
4. Didis Liet. Kunigaikštis Vytau go. III. 1902, pusi. 48..........................15c
60
akrų ariamos, 20 akrų ganykla.
tas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
257 Kun. Uramulos Raštlnyčloja. Xo
5.
Vincas Kudirka, miera 19X24 mediją viename akte. Parašė kun. Fr. Visos reikalingos trobos, mašinos, gy
colių. Kaina .................................. 35c‘ Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin vuliai, ir kiti farmos padarai, žemė
6. Simanas Daukantas, Lietuvos Is kanti perstatymui. Cbicago, I1L 1906. gera, geri aplinkui keliai. Wlld Roae
yra lenkų bažnyčia, | kurių priguli
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c. pusi. 14 ................................................ '0c
net 1000 šeimynų. Kaina su visais
7. Gediminas, D. L. K». apima Kija262 Mlndaugis Lietuvos Karalius. formų padarais ir gyvuliais $4-000.
vos pil| 1318 m., miera 17X24 colių.
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. Kaina tiktai už žemę ir trobas, be
Kaina..............................
30c*
Lenkiškai parašė Julius Blovackl. Lis gyvulių ir mašinų ... i.............. $3-000
8. D. L. K. Vytauto prisieita, miera
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. K •
20 X 25 colių. Kaina..................... 30cdirba). Cbicago, 111. 1900. pusi. 86. 25c
160 akrų Adams Co., Wis., 4 my
9. Krakių Skerdynė, 1893 m., miera
lios nuo miestelio Kiilboura City. 2
331 Žilė galvon — velnias vuodegen.
22X28 colių. Kaina ..................... 60c.
mylios nuo Wlsconsin River. žomė
Pinigus siunčiant su užprašymų, ad Komedija vienam akte. Pagal lenki
neišdirbta. Kaina $20 ui akrų, arba
štrų
sutaisė
M.
P-is.
Cbicago,
14.
19C1.
resuokite telp:
160 akrų kaštuos ..................... $3.200
pusi. 31 .....?..................... ... ...........
A. OL8ZEWSKI3,
3’52 8o. Halsted SL,
Cbicago, III.
136 akrai Juneau Oo., Wla.. arti len
471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų kiškos bažnyčios. 7 ir H mylios nuo
nesupranta.. Su 7-paveikslėliais. L«n miestelio Mouston, Wis.
80 akrų
kiška! parašė Promyk. Pirmų rykj Iš ariamos, likusi ganyklos. Gera že
versta j lietuviškų. Labai naudinga mė Ir visokį javai yra sėjami Ir gra
AUKOS.
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš šiai auga. Geri keliai ir visur aplink
Aukų kiek pas mus sulyg šiol ko darosi žaibai, griausmai lietus Ir
gyvenamos tarmes
Visos reikalin
susirinko, šiądien visas išsiuntėme sniegas. Kas yra debesiai, ant ko Jie gos firmai trobos ir mašinos, taipo
tam tikriems aukų kasieriams, se laikosi ir tt Cbicago, 111. 1894, pu gi ir gyvuliai yra parduodama drau
slapių 79 ............................................. 30c ge su farma Arti trobos bėganti*
kančiai :
$31.92 "Aušros” draugystei, pa 472 Apsireiškimai Atmosferoj arba upelis. Išlygos: $3.000 iš kalno, ly
Mett orologlja. lagal profesorių Vojei- kis ant išmokėjimo su 5 nuošimčiu.
siųsta Dr. J. Šliupui.
kovų sutaisė šernas. Aprašo iš ko Kaina tos farmos su gyvuliais ir vi
$62.86 kankintiniams, pasiųsta
susitveri- ore žaibai Ir griaustiniai, sais padarais ............................. $5.500
J. J. Paukščiui.
nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios
100 akrų Juneau Co., W!s., arti
$133.00 revol. S. D. P., pasiųsta šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
miestelio Mouston. Wls.
21 akrai
kitų
{vairiausių
ore
apsireiškimų.
Pla

O. J. Sirvydui.
dirbamos,
likuslejie
78
akrai
po gi
$22.30 išleidimui Dr. V. Kudir čiai ir labai suprantamai paaiškinta ria. Trobos ir gyvuliai. Kaina su
kaip galima sužinoti oro permainas ir
kos raštų, pasiųsta A. J. Povilai- daug kitų (domių dalykų. Kiokvleo. » gyvuliais ..................................... $3.600
kai.
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo be gyvulių ................................. $3.000
$15.75 prieglaudos namui, pa parodomas ant paveikslo. Norintiems 40 akrų neišdirbtoa žemės Portage
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
siųsta J. Skritulskui.
Co., Wis. Vk mylios nuo Btevens
verta perskaityti. Cbicago, IIL 1907,
PoinL Mažas namelis. Upelis bėga
A. Olszewskis,
pusi. 238 .............................................. 75c
per laukų. Dalia Išvalyta, likusi ap
^Lietuves” išleistojas.
Apdaryta .... .................................$1.0C
augusi medžiais, bet lengva išvalyti.
Kaina ............................................. $800

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Ode
son Sveti Alf-rden^TJPTu vlškoa kartjon
ijyį«ja*r K.. Zegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato.
Cbicago, III.
1907 ......
$1.50
Apdaryta ..........................................$2.00

©3 Karts laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garėta.
Vertė A. Lis, Užimanti pasaka ii
laikų karės maskolių su turkais. CbiCago. 111. 1906, pusi. 81 .................. 20c

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

120 Pasaka apie kantrių Alenų. Duk
terį turkų decorlaus Antonlaus, kuri
per 22 metu vaikščiodama po svietų,
daugybę bėdų ir vargų iškentė,o. An
tra laidą. Iš lenkiško vertė A. Olšew•kis. Cbicago. 111. 1902, pusi. 66 ..20c

Valstijoje Wisconsln.
40 akrų Juneau Co., Wisconsin,
30 akrų išdirbtos žemės, 10 gi akrų
dykos tinkamos ganyklai, gera nauja
stuba, mažas tvartelis ir šulinys.
Kaina ..............................
$600

114 P«.nas Ir bernas.. Apysakėlė L.
Tolstojaus Iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
tinti su būviu ir sanlygoms maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais
žmonėmis. Chlcago, III. 1904, pusla60 .................................................. ..

80 akrų išdirbtos žemės, Portage
Co., Wis., 2 mylios nuo Btevens
Point. 50 akrų ariamos, 15 pievos,
15 ganyklos su mišku. Visos reika
lingos trobos, mašinos ir tt. Skolos
yra $2.500.
Reikia {nešti $1.500.
Kaina $50 akras ..................... $4.000

1^0 Po prlidanga šventlnybė*. Isto40 akrų išdirbtos žemės,
T ika apyaaVa iš Rymo laikų. Parašė Co., Wis.
4 mylios nuo

Portage
Btevens

Naujos Knygos gaunamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Viskbška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonetai, Proverbai ii Jautimai.
Pusi. 41, Kaina ............................. 15c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. lluils, Bu daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos. Pusi.
12 Kaina
................................... 10c.
Istorljos-Pasakos, Aprašyme telpa
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietu v A
didvyris, 2) žemalčiai-drųsuoliai, 3)
Pilėnų apgyveni m as, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris,
6) Mušis ties žaliagiriu. 7) Lenkų
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė kunigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas.
Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Janlta, drųsusts Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas Iš karės
japonų su chlnais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. 8. Pus!. 23 Kaina ..5c.
Japonų Pasakos.
Pagal rusiškų
vertimų sutaisė B. Vattiekupiunas,
telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi.
21, Kaina ......................................... 5c.

Alluma ir kitos pasakos, Guy de
MsupassanUo, vertė J. Laukis. Altoj knygelėje telpa šios pasakos:
Alluma, Netikri brangieji* akmenys,
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas
padūkėlio.
Mėnesienoje,
Valdulys,
Užšalusioj
padangėj,
Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėvas Ir aunu* ir Rože,
viso 13 laba! gerų pasakų. Guy de
Maupassant yra vienas iš geriausių
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Blnktevič’io, vertė Adl. ‘ V. ir
Juros švyturio sargas, vertė J. Margevičlus. Pusi. 39. Kaina......... 10c.
Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga?
Parašė Kemėža. Ai knygelė aprašo
kiek nuostolio Iš karės žmonėms ir
bas { jų žmonijų stumia. Puslapių
47. Kaina ......................
15c.

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems,
kurte nori trumpu laiku pramokti
angliškai susikalbėti kasdieniniuose
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Be
atai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama. Ir kiekvienas
turi progų pasinaudoti, ypatingai kas
nemoka angliškų kalbų, tai dabar
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90.
Kaina .........
yųc.

Kaip žmonės su penais kovojo?
Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
A. J-tia. Pusi. 34. Kaina.......... 10c.

Koks privalo būti valkų auginimas
Ir auklėjimas?
Raškius raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kotnam žingeidi
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
Airija. Lapai iš istorijos Airijos vams suginantiems vaikus, susipa
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai žinti su# šia knygele. Pusi. 91. Kalna ........................................
15c. »» .................................................... 25c.

Anatemos knygelė. Telpa Ha: Po
piežiuos prakeikimas: Pravoslavtjos
prakeikimas; popieaijoe prisakymai
Apie Keipų ir jus gyventojus, eilėmis
rašyta, ir Atsišaukimas { žmogų <—
Eilės Pusi. 30, Kaina .................. 10c.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Kairini n k aš. 2.) Tėvo slau
gytojas. 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, i.) psukuŲnė Judus nak
tis ir 6.) Pats saitas. Yra gražios ir
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perakaltytL
Pusi. 85. Kaina
15c.

Ar bus gerlaus, kad socljalistai
gaus viršų? Parašė D. Dutobrė Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
80 akrų Sbawano Co.. Wls. 5 my tyk šitų knygelę. Pusi. $3............. 10c.
lios nuo Cectl, 5 mylios nuo UnderAr geras katalikas gali būti socljablll, 9 mylios nuo Shawano. 70 akrų
listu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos
ariamos. 10 akrų ganyklos ir miško. kunigai užsipuldlnėja ant soc. bažny
Visa aptverta. Visos reikalingos tro čiose per pamokslus, laikraščius Ir tt.
bos. Dalis iš kalno, likusi ant iš mo Pusi 15. Kaina ....................................5c.
keities. Kaina $40.00 akras.
Aritmetikos uldavlnynas.
Vadovė
80 akrų netoli Green Bay, Wls. lis aritmetikos pradžiai; antroji da
35—40 ariamos žemės, likusi apaugu lia.
šita knygutė — antroji ir paskuti
si mišku. Arti bažnyčios. Reikalin
gos trobos.
$1.000 iš kalno, likusi nė dalis uždavinyno, paskirto arit
dalis ant išmokesties. Kaina $2.700 metikos kursui; čionai, kaip papra
sta! yra daroma, surinkta uždavinių,
100 akrų, tį mylios nuo Krakovr, su skaičiais visokio didumo. Para
Pusi. 68.
Kai
Wis. 70 akrų dirbamos žemės. Rei šyta Pr. Mašioto.
20c.
kalingos trobos. Kaina .......... $5.500 na ..................£...............

63 L hiuvlškos Pasakos Yvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daliu
80 akrų, 5 mylios nuo Krakovr, Wla.
50 dirbamos žemės. Upelis bėga per
II. Čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų
laukų. Visos reikalingos trobos, ma
Valstijoje Michlgan.
skaitytoj} ir klausytoj] ir labai naudin
šinos, gyvuliai ir tt. Kaina.. $4.500
40 akrų Lake Co. Michigan, visa
gos. Cbicago, III. 1403, pusi. 330 $1.25
išdirbta, su trobomis, šuliniu ir sodu.
Drūtai apdaryta..............................$1.50
92 akrai, miestelyj Flltvilie. Wis.
Kaina ......................................
$700
10 mylių nuo Green Bay, Wls. 65
67 Lieti viikcz Pasakos Yvairlos.
akrai ariamos žemės, 12 akrų mieste
120 akrų Išdirbta farma, 30 akrų
Surinko Dr. J. Basanavičius. • Dalfc.
lyj, padalintų J lotus. Trobos, maši
pelkės)
7^4
mylios
nuo
Benton
HarI. Čia telpa 141 labai gražių, juokinnos, gyvuliai ir tt. > Upelis bėga per
kingų, išmintingų ir žingeidžių paša bor, Mich., 314 mylios nuo Coloma.
laukų.
Kaina ......................... $5.500
Visos
reikalingos
trobos,
sodas,
pa

kų. Cbicago, Iii. 1903, pusi. 280 L1.25
Drūtai apdaryta........................... $1.50 darai, gyvuliai, vėjinis malūnas, ve
106 akrai terp Pulaskl ir Krakovr,
žimai ir tt. Telefonas ant farmos.
oi Lietuviško Pasakos Yvairios.
IVfc mylios nuo Krakow, 4 V9 mylios
Kaina ......................... .............. $10.000
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
70 akrų dirbamos.
Tai yra kaina šių dviejų farmų. nuo Pulaskl.
IIL Čia telpa 202 <Lr gražesnės ir
Juodžemis.
Geros
trobos, mašinos,
Kas jas pirks š| mėpes{, gaus jas
juokingesnės pasakos. Cbicago, Iii.
gyvuliai ir 11. Kaina .............. $8.000
pigiai.
1904, pusi. 333 ....................
$1.25
X
Drūtai apdaryta.............................. $1.50
160 akrų išdirbta farma,, 120 akrų
64 akrai, netoli Green Bay, Wls.
ariamos, likusi po ganykla ir mišku, 20 akrų dirbamos žemės, likusi po
70 Lietuviškos Pasakos Yvairios. 17 mylių nuo Muskegon, 2 mylios mišku.
Geros trobos.
Gyvuliai ir
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis nuo stoties Holton, 50 akrų užsėta padarai. Kaina su padarais ir gu
IV. Cbicago, Ui. 1905, pusi. 299. Šio rugiais. Sodas, visokį vaisiai, trobos, vuliais ......................................... $3.000
je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da- gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų žo, bet gražaus ažerėlio, daug žuvlų.
pasakų, telpa keli šimtai užimanččlų Išlygos: i/^ dalis iš kalno, likusios
120 akrų, 2 mylios nuo Flitvllle,
ir juokingų pasakų. Kiekvienas naši dvi ant išmokesčių per 3 metus.
Wls., 12 mylių nuo Green Bay, Wts.
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III Kaina .................
$8.000 35 akrai išvalytos, likusi po mišku.
ar IV dal{, turės per visų savo am
Kaina $25.00 akras
tlų neišsemiamų pasakų turtų .. $1.25
80 akrų išdirbtos žemės, arti
Drūtai apdaryta ........................... $1-50 La w to n, Mich. Gera žemė.
80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wis.
Mažas
C akrai išvalytos, gera žemė. Bu tro
76 Maxlm Gorki j. Pasakojimai. Iš sodas. 30 akrų, vynuogių, likusi šį
rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys: met kornais apsėta. Mažas obuolių boms. Pusė iš kalno, lykis ant išGiesmė apie sakalų, Nenaudėlis, Ma sodas. Parduos po 40 akrų. Kaina mokesties. Kaina $18.00 akras.
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši po $50.00 už akrų.
ir viena. Chlcago, III. 1906, puslapių
160 akrų neišdirbtos žemės, 5 my
103 ........................................................ 25c
lios nuo Wblte Claud, Mich., Newago
90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų
Co. Gera, lygi žemė. Kaina $15.00
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos
akras, mokant iš kalno $12.00 už
indijonų. Vertė A. Olšewskls. Antra
akrų.
patairv.a laida. Chlcago, IIL 1906,

dabar yra laikas jas pamatyti kol
javai nenukirsti, kad pažinti že
mės genimą. Todėl reikalaujanti
atsišaukite pas mus adresu:
A. Olszcwski,
3252 S. Halsted et., Chicago, III.

ranaucko atmininiu!.* Knygų sutaisė
Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių
Juozapas Garbačauskis. Pusi, 77 Kai paveikslais ir žemlapiu.
Lietuvos
.................................................... $1.35 Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
Gersi atlikta išpažintis. T1 italų nis (A. M-lis). Trečių kartų atspau
Kai
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, sta Ir pertaisyta. Pust 259.
na ....................
75c.
............................................ 15c.

Astronomija,
parašė
pagal
K.
Flamarijonų ir Lockyerų. A. Aga
tas.
Telpa:
Dangaus
apžvalga,
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per
visatą, Saulė, Pianėtoe, Komėtos.
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės
(statymai.
Bu daugeliu paveiksiu
llų. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.
Attelea Princepe. Vertimai Pr. Siū
lelio. telpa čia šios apysakos:
1)
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3)
Piemenukas, 4 Kraujas. 4) Du pa
veikslelial iš baudžiavos, 5) Auna li
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi.
69. Kaina ....................................... 20c.

Auka, apysaka parašyta M. Lestauskienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72.
Kaina ...........
20c.
Boleslovas arba tolesni* Genovaitės
gyvenimas.
Morališkas pasakojimas
žmonėms. Pusi. 86. Kaina.......... 20c.
Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras
A. V. Pusi. 16. Kaina................ . 5c.

Censtachavos Apgynimas. Apysaka
iš laikų švedų Karės iš Henriko
Sinklevičiaus
apysakos * "Tvanas"
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .s............... 30c.
Daktaro kabinete, Komedija viena
me akte. Pagal lenkiškų sutaisė K.
M-a. Pusi. 39, Kaina...................... 15c.

tinkami apskaitymai.
Puslapių 32.
Kaina .............................................. 10*
Ratelių spėjimą L ~ra linksmiausi*
žaislas (zabova) šeimyriškuose susi*
rinkimuose.
Parašė D-. Bpėjikas.
Poslapių 16. Kaina ................. 10c.

Lietuvių tauta senovėje ir ėiųdien.
Parašė J. Šliupas M. D. Antras to
mas.
Aitas 2-ras tomas apglėbia
Lietuvių tautos veikalus nuo XIII-jo
Iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi.
563. Kaina ....................................t1-*0

Raistas — The Jungle.
Parašė
Upton Sinclair. Lietuvių kaJbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas.
Apysaka paimta iš lietuvių
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais
iš Cblcagos skerdyklų; naudinga ir
Lltvomanai. Drama keturiuose veik {domi knyga perskaityti kiekvienam.
smuose.
Parašė Dvi Moterį.
At Puslapių 355. Kaina .......... t. $1-00
spausdinta iš “Varpo".
Pusi. 58.
Revoliucijos Žmonės, parašė A.
Kaina ............................................. »cLlgonlų Draugas, Homeopatiškasis. Niembjewskl, vertė K. Puida. Tel
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš pa čia devynios gražios apysakaitės
latviško B. ž. Pusi. 22. Kaina .... 10c. iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varia rojo laikuose rusų ka
Lltwinl w Lltwle. Otton Zawisza. rė* su japonais ir {vykusios po jai
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi. pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny
53. Kaina........................................... 25c. gelė (domi kiekvienam. Puslapių 76.
Kaina ...........................
20c.
Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas.
Tu manęs nelaimėje neapleidi, nu
Rugštasal Pienas, Įrankis liaudies
liūdus! palinkaksminl, nuvargusiam sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A.
rankų paduodl.... Dėkingas už atsi V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
dėjimų ir šird{ gerų, aš Tau nors vartojamas rugštasal pienas kaipo vai*
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... stas nuo (vairių ligų. Pusi. 22, Kai
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu. — na ...........
5c.
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raštininkas, kurs iš bado be * Sceniškieji e
vaizdeliai.
- Parašė
laiko atsiskyrė iš šios passulės Vaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj
Pusi. 31. Kaina ......................... 10c. sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
Moteris Ir jos vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis. Altą knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir
vyrams. Anot autoriaus: "Teisybė
yra tokia prasta, kad męs tankiai na
rnėtoms jos tik dėl Jos prastumo”.
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
joje. Pusi. 47. Kaina .............. 15c.

nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžinė, Monolo
gas, 3) Paskutin] Kartų, Monologas,
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena
iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

Siaurės Karžygiai, keturių veiksmų
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida.
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pust 77 Kaina .. 25c.

Mokykla ir Jos uždavlninys. Pa
rašė Alfa.
Aprašo apie mokyklas
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai
Sparnai, Drama IlI-juose aktuose.
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių Parašė V. Aiaulėnlškis; yra geras
69. Kaina ..................................... 25c. su naujomis idėjomis perstatymas.
Pusi. 44 Kaina ............................. 30c.
Męs Ir Lietuvos oocljaldemok ra
tai. I, Muaų arttmiausiaa tikslas ir
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
kelias. , II, Lietuvos socijsldemokra
komedija. Parašė P. Bayard su kaitai ir kultūra. HI. Lietuvos soči jai- kuriomis permainomis iš lenkų kal
demokratai ir tauta. Parašė Juras.
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 Kai
Pusi. 16. Kaina ......................... 5c. na ..................................................... 15c.

Katschetiėkl pamokinimai iš de
šimties Dievo ir penkių bažnyčios
M on įninkąs arba Maglkas.
Pa
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikls,
Knyga II Pusi. 191. Kaina .... $1.00 gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa viaokl magiški pavelkšlėiial ir
Kiškeliai. Apysaka valkams, p*, kaip padaryti visokias ftnkas. Pus
gal Kukliau, parašė A. Agaraa.
lapių 32. Kaina .......................... 15c.
Grašiai aprašo apie kiškius (zuikius),
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
Malūnas.
Apysaka; i£ rusų kal
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai bos vertė Pranas 8-lia. Puslapių 23.
10c.
maloni džiaugtis. Pusi. 33 .... 10c Kaina .....................

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

^Šventas Petras Ryme, Apysaka iš
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose.
Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadis" H. 81..
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
Klebono Karčiams. Atsitikimas iš
Marija musų Viltis arba Avenč. na .................................................... 40c.
nesenos Ala ulių praeities.
Parašė Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de*
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina. .5c. Ligorl raštų surankiojo J. Baltrušaitis.
Svsjus, arba vaizdas siekimo augfc(ybės. Tragedija-Poėma, V aktuose.
Kišeninis Rusiėkal-Lletuvlškas žody Pusi. 63. Kaina ............................. 15c.
Pąrašė J. Viskoėka.
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
Yra tai fantazišk&s piešynėlis. pa
Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
na ........................................
40c.
dramatyškame
pa vi data
Parašė Smalstys-Smolskis.
Kamajų rašytas
40c.*
Kaip kunigas virto acdjaldemokra- Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. Pusi. 135. Kaina .................
tu. Parašė Gėrė. Telpgi prie tos pa Pusi. 20. Kaina ......................... 10c.
Svarbus Klausima*, Ar yra Dievas?
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
Nuolatinė
kari um nė Ir milicija. Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
šė Aermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.
Pusi. 17, Kaina .................................. 5c. ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusk
Koks mums reikalingas “Vaiskas"
71 Kaina ......................................... 20c.
•
Vertė M. Pusi. 15. Kaina.............. 5c.
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
šventoji Istorija žemesniam jam liau
|
Lekcijos
Prof.
Blochman
o.
Sutaisė
Komunlatų Manifestaa. Prakalbos
dies mokyklų skyriui, trumpai spsakė
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško šernas. Visiems suprantama! apra
kun. J. Auster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
šyta
ypatybės
chemiško
ir
fiziško
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
Pusi. 88. Kaina............................. 15c.
sipažinti su socljalistų tėvų Markso proceso, aiškesniam parodymui yra
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
ir Engelso teorija link 80c. partijos,
šv. Pranciškaus iš Assyžiaus gyve
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52, 138. Kaina..................................... 40c.
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Su
Kaina .............................................. 20c.
Pasakos, Prityrimai Ir Veselijoe su taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
Suderinimais
parašyta na ..................................................... 15c.
Kraujo sėja. Apyoaka iš laikų ka dainomis.
kun.
K.
Aleknos.
Yra
tai
nekurtos
j
rės Maskolijos su Japonija. Parpšė
Trumputė Lietuvos istorija. Antras
Waciaw žmudskf. Lietuviškai Išvertė pasakos, nuotlklai, žaislai, giesmės, pataisytas išleidimas. Knyge’ė gera
veselljos. najivlškai išpasakotos, vis
V. Starams. Dviejuose tomouse.
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142. pradinėms lietuvių mokykloms Pusi.
Apysakoje aprašyti mūšiai ant že
20c.
Kaina
............................................
35c. 79, Kaina ..........................
mės ir ant jurtų, aprašyti teip aiškiai,
kad. rudos savo akimis viskų matai
Trjs Mylimos. Komedija trijuose
Pietro C a rašo, Vieno veiksmo Dra
beskaitydamas. "Kraujo Sėja" yra
Parašė žemaitė. Pusi. 44
, ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida sktuose.
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra
į Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų Kaina ............................................. 25c.
ir paudingos ir smagios perskaittytl,
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.
dėl to jų teikiamo kiekvienam per
Tautlikos
Politikos
knygynėlis.
skaityti.
Pilėnų kunigaikšti}. Tragedija V Telpa čia Rusi los policijos viešpata
Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina $1.00.
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev vimas. perse kic j i m as ypatos laisvės,
Antras tomas pusi. 246. Kaina $1.00
skio apysaka "Kunigas". Parašė M. draugijų ir suuirtnkimų, laisvės žo
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c. džio ir sąžinės, ir kame išganymas?
Labdarybė plrmlaua ir dabar. Para
Pusi. 47. Kaina............................. 10c.
šė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa
Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų
čia: Į Senovės p: sodu labdarybė, gyvenimo. Parašė Uida. Graži apy
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė. Ir sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.
Teismas, Parašė V. Reympnt, iš
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36, Pusi. 27. Kaina ......................... 10c. lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
Kaina ............................................... 10c.
Popullariškas Rankvedis Fizikos. 22 Kaina ..........................................' 10c.
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Erkman-Mtrianų. sutaisė S. M. Pa Parašė P. Neris. Knygelė susideda
Teismas Ir jo nepriklausomybė, A.
I, skyrius: Svarybė,
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų iš 5 skyrių:
Iš rusų kalbos vertė
Pajlegą. Svarumas, svarstyklės ir tt. Leontjevo.
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c. II* skyrius*, šiluma, Gazų išslskėtl- Alfa. Pusi. 32, Kaina ................. 10c.
Lalsva Valandėlė, Broliams dova mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
Tiesų lygybe, A. Leontjevo, vertė
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. metrai. šilumos jausmas, šaltis ir
Pi. VC.kalėlis aiškina žmonijos Tiesų
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva. tt III skyrius: Balsas, Baiso grei
lygybę, kurių linkui eina žmonija
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
šaukdama "laisvės ir lygybės". Pusi.
tybės.
IV
skyrius:
šviesa,
šviesos
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
19, Kaina ...................................... 5c.
— žemė. —' Saulelė. — žmogus. — šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos
V skyrius:
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- atsimušimas Ir tt.
Tikri Ir netikri Aventiejle. Paveik
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai- Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas, slėliai iš gyvenimo kankintinlų ir
Prigimtinė Elektra, Budas elektros
išslplatinimo ant daiktų, elektros ki- kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių
Lietuva Ir jos reikalai. Tautiškaa blrkštisvir tt Yra labai naudinga Laisvamanių.
Pusi. 61, Kaina 15c.
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
me? Ko mums reikia? Kų privalo visokiems amatinininkams. Pusi. 100.
Vaikai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
me daryti, kad visiems mums butų Kaina ...........
40c. tė J. V: Telpa Čia šios apysakos:
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge,
mųsų motinos • Tėvynės? Pusi. 20.
Papasakojimai Iš Prancūzų revolIu- Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
Kaina ............................................. 10c- cljoc. "Ateities" išleidimas Nr. 2, vienam. Pusi. 48. Kaina ........... 15c.
Pusi. 73, Kaina . ..................
15c.
Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis
Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš nor
iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
Parmazonas arba Dievo Rūstybės vegų gyvenimo, sekant Bjersonų.
kiuose veiksmuose.
(Turinis pagal Baisumas. Parašė šventmikis II lei Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
Lermontovo
poėmų
"Lietuvaitė”). dimas. Labai akyva ir kožnam nau žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
Parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai dinga perskaityti šita knygelė. Pusi.
na ..........................
20c* 40, Kaina ......................................... 10c.
Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių

40 akrų, terp Sobieski ir Pulaskl.
Dėl Tėvynės. Pąrašė Aatrljos Raga
6 akrai išvalytos.
Sienojų gryčia.
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
Kaina ............................................ $750
LietuviaiI ar gerais keliais žengiažmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
Nuoširdus atsiliepi
80 akrų, 2 mylios nuo ^remble, na .................................................... 20c. me prlskyn?
mas { lietuviškųjų visuomenę D-ro
2H mylios nuo Flitvllle, Wis.
10
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų,
mylių nuo Green Bay, Wls. 35 iš
iš Kristaus laikų pagal Wallace*o laikytų Waterbury, ConnM 25 gruo
dirbtos, likusi po mišku.
Daržinė veikalų "Ben-Hur”, iš lenkų kalbos
džio 1906. Union City, Conn., 26
ir tvartas. J Upelis bėga per laukų. vertė _ Karolif Vairas.
Pusi. 210.
gruodžio 1906, Edwardsvllle, Pa., 31
Pusė iš kalno, likusi dalis ant išmo- Kaina ...........
40c.
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
kesties. Kaina ......................... $3.000
Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.
s
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
Indiana.
Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
80 akrų Starke Co., Ind., 5 mylios sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. mai ir parodymai, kaip virti, kepti Ir
7.
Kaina
........
.
................
5c.
nuo Hamlet, 5 mylios nuo Walkertaisyti visokius puikius valgius su
town, 10 mylių nuo Knox. 60 akių
Edgaras arba nuo ateizmo prie mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
smilties su šlyną, 10 akrų miško, 5 pilnos teisybės. Pagal L. Hammers- ninku; kaip daryti skaniua ir nebran
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo
akrai kalvos, 5 akrai sodo. Visa ap teinų parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
tverta.
Trobos.
Kaina $45 akras.
Visas raštas perstatytas formoje Aldonė V. Pusi. 256, Kaina ...... 80c.
Iš kalno.
ginčų arba disputų terp protestoLietuvos virėja. Parašė V. A. L.
niškos ir katalikiškos šalies, kaipo
t!*—117 akrų. Išdirbta farma, Jas- jos viena kitai yra priešingos ir tt. Zavadskienė. Seniai geidavo musų
75c. šeimininkės tokios knygos, dabar ga
per Co., Ind., prie pat Kaiman, Ind. Pusi. 214, Kaina ...................
li pasinaudoti, telpa čia šimtai {vai
65 mylios nuo Cblcagos, J1L Kaina
rių nurodymų pataisymui
valgių
Gabija.
Rinktinė
knyga,
Paaukota
$50 akras.
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- Pusi. 555. Kaina ....................... $1.25

gyvenimo. Parašyta Šatrijos Raga
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėliai nos. Pusi. 143, Kaina.................. 35c.
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra
ištraukos kelių rašytų straipsnių
Volungė ir vieversėlis. Eilės Mar
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos
gelio, yra daug (vairių eill > Tėvy
sutaisė K. Btkls. Pusi. 16. Kaina 5c. niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir
dekliamacijoms.
Pusi.
170,
Kai
Polacy I Lltwlnl. Od R. 1228 do na ..................................................... 50c.
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
Užkapotas Žvlrblys. Apysaka V. J.
bergis. Pusi. 75. Kaina.................... 30c.
Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24,
Revoliucijos Dainos.
Surankiotos Kaina ..................................... - - • - 10c-

iš visu* ir atspaustos knygelėje, 30
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti ..................................................... I*®

žibutė arba pirmlejle pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių
eilių parašytų vieno iš gabiausių
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šią knygelę augščiaus iškėlė, ‘
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15,
Rankų šašeliai Ir Parlnktlejle žala Kaina ................................................. 5ois!. Surinko A. Agaras. Praleidimui
vakarais liuoso laiko; šitoje knygtr
žmonių Savivalda Naujoje Zelan
Įėję telpa paveikalė.ial, kokius su dijoje. N. < ■ furkiv’o. Iš rusų kalbog
!’:»»•!. ”5. Kaina 10e»
rankų šašeliu galima parodyti ir tam vertė A. iuyb--

“RAISTĄ” (tie Ju«ll) DUODU fiOVANAI
SkaitytoJaaM “LteUivoa“ Ir “VlanyM* L”, kurie dar to* kayeae n-tof^lr »tauak*it|.

Jei knyga* * KAISTAS’* nhldu akaitfe. taivUal matai taAinal .šaaiMtn* g u d r y be*,
• ak tyb* *tr. tol> vadinamai*, gerove Ir u*<all U*iasus«ti buto vtamkių ptu* 11a, ue*
neturi fana petyriar>. “RAISTAIS tai knyga patyrimų
Perateaitai “BA1STĄ“ tetppat žlno«t visa autvarirymę dabartine* pr*m<>ni,o« u kotai
bedarbta kjla. o taomk Ir kaip galima turOll visuomet daro** ir gvrruu laimingai.
„RAISTAS * <M1 itaatumo aaro idiju yra taip page idaujama Knyga, kad yra IIversta 1
vlia* kalinta.
“RAISTAS”, kurt* sndreblno Amerlton* ir Ewmi>o* parlamentamyraMldeM. 9M pusteplą knyga ir svarbi tuoiul, kad a prato gyvenimą lietuvių Amerikp>
^RAISTO“ kaina 9i.00, perkant pažte knyga. Prenumerata mlktal^h "Lletavo*” av
“Vien. Liet.“ metams S 2. (M). Het kas naujai užstatai* “Lketerf "MV-‘Vu>n Liet.“ metams;
prlslųsdama* mau S2.OO. aptarta metams vieną litų lalknta'lų ir “RA Ils j ą" dykai.
Siuntimui prenumeratos adresas: J. N*u|okaa, Madlsan Sq. bok ISO, New Y ark. N. Y.
Kiekviena* lietuvy* Inteligentą* pripažins dldelg vertę knygos • Ra IŽUS",

Neužilgio apleis Spaudą
“LIETUVOS”

Kalendorius
1909 Metams

FIRMOS! FIRMOS!
Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionijoje
Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

Sutaisytas J. Ilgaudo
Rengėjai žiometinio Kalendoriau* atspėjo ko žmoni m* rei
kia: naudingų žinių, statistikų ir pamokinančių straipsnių, o
ne vien šventųjų vardų it iš misiąs apie orą. Rengėjai, mat,
manė, kad žmonims reikia duoti tokių žinių, iš kurių jie turė

.

’

IGERA

tų naudą, o ne tuščių zaunų. Vistiek ir Kalendorius yra kny
gelė, o kadangi jisai pasiekia platesnis minią, tai jįs ir turi turėti savyje dvasišką peną; jis turi būti tokiu, kad skaitytojas
galėtų juo m pasidžiaugti imdamas jį kasdien pankosna. Kad
rengėjai neapsiriko su šiuometiniu Kalendorių, tai tą parodo
jo didelis prasiplatinimas. Trumpame laike tapo išleistos dvi
spaudos! Taigi, šitas parodo, kad tasai takas yra tikrasis, kunuo pradėję rengėjai eiti. Tuo taku eis talya Ir ateinančią metą
Kalendorius! Ir ateinančių metų Kalendoriuje tilps tiktai nau.
dingos žinios, statistikos ir pamokinanti straipsniai ir tai daug
daugiau negu šių metų Kalendoriuje. Rengėjai, mat, tiki, kad
Kalendorius, nors ir kasdien vartomas, neturi nusibosti, bet,
priešingai, visada padaryk naują įtekmę! Ir Kalendorius turi

DRAUGAMS
Lietuviam I

| NAUJIENA
t Kenčiantiems

Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais,

0

M nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta uoao, šm gyvybės, leng

vi vai nuvergsiantis ir neramus?

Ar atmintis tavo prasta, gydysi draugijos,
V trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystoa, pajuodavę paakiai,

M spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai aut odos, nemorališki ir

■F nesuauguaioB Ir Šaltos dalys, nusistojimes Šlapume paliktame per naktį,
Ml pieuėtaa šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų?
M Išsipūtimą Gyslų Maišely); Uisendintų Puletekį; Užakimą V arpe kylės; By

tegul tuojau užsirašo “Lietuvą”, kurios kaina yra; metams

li tihuiką Užuuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo

• 2.OO.
Pasarga. Perk u pČ i ai ir krautuvės malonės mums laiku
pranešti kokį skaitlių keta paimti, kad žinotume kiek spausti.

see dalia, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puohpią plaukų, skau
damą gerklę ir tt. ?

>

P.8. Męs turime pardavimui ir išgyventų farmų Wiscoii8ine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs praneši m e jums pla
čiau.

-

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic

_

Chicago, III.

užtikrins tau pilną ir laikantį aut visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą ii pirmos dienos. Ir neužilgio
atrasi save karalium tarp vyrų aut kūno, proto ir širdies. Niekas taip beM suuaikiua jaunus ir pukainzimus vyru* kaip išbėgimai sėklos nakties laike,
arba slaptinga* nubėgimas sėklos su šlapumu. Tu j>ad»ro žmogų netinM kančių prie darbo, ienai v ta Ir smagumo. Nedaro iktrtusao, ar tu paeina

■

Gaunami “Lietuvos“ Redakcijoj.
j Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
rūpintas
doram ir patogiam pasl
braziejaus
Laikraščio
reJaktorlatrs
Yra
tai
toblyčia
•Šviesa”. Pusi. 552 Kaina .... $2.80 linksminimui.
22x24 colių su nupieštais keliais Ir
2e stocunk6w litewsko-polskich, Glo* tinkamais
Dum
išreiškimais
■u
sy Litwin6w Audiatur et altera para.
pradedant nuo 1 iki 12L
Išleista rupesčia J. K. rybotame skaltliuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
šiame šalele kiekvienas dalyvaudas. Pusi. 231. Kaina....................... $1.50
dalyvautl
Užsiprašydami virš minėtų knyge jus turi mėtyti kauielj;
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena
lių. adresuokite:
y pats apsitenka jsau vienų kupstai]
(yra
5
y vairių
spalvų)
kuriuom
A. OLSZEWSKI,
.22-2 S. Hplctol St.. Chivaęo, III. uždengia tam tikrų numerj kaule!]
Toblyčia susilenkia | 4 da
metus.
Ils, su skrynute prisiunčiama
Prekė ...........
mus per pačtą.
$1.50

Dr. A, L. Giaiczunas

3312 S. Halsted Street :: Chicago
Medikališkas miesto inspektorius.

LIETUVOS ŪKININKAS.

CHICAGO. ILL.

em PAS SAVA!D,,M^Se»

Flirtas, žaislas ir lošimas, suaugusiems pa ręstas.
Yra skrynutė ąu
55 kortelėmis 3x4 colių, su y vai risis
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.

Norėdamas pirkti pigiai laikrodėlį, eik pas
savą laikrodininką. Prisiųsk savo adtesą, o gau
si Kataliogą laikrodėlių lietuvių kalboje dykai. I

Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmis,
yarduodami vienas kitam korteig ir
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo?
Prie-.Dangaus ir prie Flirtas •
yra paaiškinimas kaip žaisti
Fiirtos prekė ............................................ $1.25

aa viduriai* SIX - atdabrimi* iaikrvd*U». gi(ia *r VVaHha* vtdu-

Kaikurių Čia yra kainos:

' Paaukavo*** Utkro<|*)la. •iUkrH«rau» ««lą Elgtu ar Wallk- Į

Nlkvbsts iatkeaCUo

F. P. Bradchulis

stamUrd |X7S.

Laikraštis skiriamas darbo žmo
AprMymą žiodą SpUką. GraadlaShą raai Kataltog* ItetaviUaoi
nėms, eina kartą per savaitę iš
P. K. Bruchsi, 33!6 S. Ntrgaa SL, Chicago, III.
ATTORNEY & COUNSELOR at UW
Ctamber oi Ceei nerto Bldg., Roem 709
Vilniaus, Lietuvoje.
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
MBMBBiMHMHBaBBHBMBnnBMM^Kun
CHICAGO, ILL
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals 3252 S. Halsted SL, Chicago, III.
Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
čius, mokyklas ir žmonių laisvę
jorisprudencijoe Čia Amerikoj. Veda
vMokias provaa, civiliška* ir krimrnaapie vyriausybės darbus ir politi
liikaa, visuose teismuose (suduoeej.
ką ir tt.
Gy». >112 S. Halsted St.. arti 31mos gatvės
Lietuvoje metams .............. $1.75
Amerikoje metams .............. $2.50
KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Užsimokantiems už metus iš kal Galima gauti kiekvienų savaitę
Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męs nusprendėme
no, duodu Vilniaus Kalendorių “Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus: į
išparduoti visus vasarinius tavorus už sumažintą prekę šitaip:
Vyrišką drapaną siutai, verti 810.00 šus išperdueti pe..........88.00
1908 m. dovanų.
Brooklyn, N. Y.
Siutai verti 815.00 bus išpardueti pe...........................................13.50
Ant pamatymo vienas num. 5c. E. Fromes,
73 Grand Street.
Siutai vedi 818.00 tais tšperdueil pe......................................... 15.00
Dr. Kazimieras Butkeviczia
Pinigus siųskite atstovui Ameri Ant. Diršulaitis,
97 Grand Street
Siutai verti 822 00 tart išpardueti pe............................................18.00 Irtt
prieinant* nuo 3 valia po pietą iki S vai vakaro.
■Metsltaia* motetu ir vaiką litą; abe totmuo^ atkoje po adresu:
Ant. Jankauskas,
77 Gold Street.
ktmu.oe lS4.uklame institutą prv>wrius ant
Ši* pigus išpardavimas bus tiktai iki 32 d. RugpiuT. Jermalas,
215 Berry Street
M. J. Damijonaitis,
A
>
Čio (Augusio). Todėl reikalaudami gerų drapanų,
Valatai ataušinimui plauką rvaraatooti. RČc*p<al
144 Grand Street
3252 So. Halsted str., Chicago, III. W. Dackeviče,
pirkite dabar, o gausite grras drapana* pigiai.
aatatooml [■» »peciall»ku mutą užžiur^jltnu. JT*

A. Olszewskl

Kozna liga išgydomą

Musų paprotys yra išparduoti visa* vasarines dm.
peuas dabar, kad jos nepasilik tų ant kito meto ir
kad atituštintų vietą naujom drapanom*
Todėl
męs nusprendėme ja* išparduoti žemiau jų verlės.kad
pripšMyti savu šlorą naujumu rudeninemi* ir iteminėmis drapanomis.

Bridgeport, Conn.
Kazys Lendraitis, 324 Warren Street

Taigi, naudokitieai kul ym iš ko išsirinkti.
Chicago, III.

Wabansia Avė.
P. M. Kaltis, 221
J. Vasiliauskas, 2498 JCcnsington Avė-

Dom.

Elizabeth,
Bočkus,

N. J.
211 First

St.

Elmora,
Antanas Rėklaitis.
"

The Bridgeport Clothing Co.

A. Ramanauskas,

199 H

Montreal, Canada.

samus po nr. 3149 8. Morgan gaL,
Portland, Oreg.
kertė 32tos gat. augščiau didelės aptiekos pono Krzywlnskio.
Mano ofi John Brovrman, Browmaa News Co.
sas aprūpintas naujaisiais budais gy
Scranton, Pa. ,
dymo. Visus ligonius stengsluosf už
ganėdinti, kaip ir lygšiol.
Pasitikė M. Valentanavičia, 1831 N. Main St.
damas, jog gerbiama publika ir to
Seattle, Waah.
linus mane rems, estu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nak Inter Nears Agency.
tį.
Estu specialistas ligose vaikų,
W ore este r, Mase.
moterų ir vyrų ir užsendlntoee ligo•e.
Darau visokių operacijų.
Lie M. Paltanavlčia, 15 Milbury Street.
kuosi su pagarba.
Wauksgan, IM.
_
D-ras Geo. M. Glaser,
>149 So. Morgan ir 32-tros gatvės.] M. Rakauskas,
1015
8-th Street.

4552 S. Ashland Avė.,

Chicago

T.Usbsne Yarda UOė

VYRAMS TIKTAI
GALERIJOJ MOKSLO

Bušų itora* atdaras iki 9 valandai vakare: PanedėlisH, Utarninšais, Ketvergais Ir
Subatomis iki 10 valandai.

344 So. Stote SL

...
—
\
!»V
Net^ąrk, N. J178 Ferry
V. Ambiazevlčia,
’ w
Pitteburgi’1 Pa.

______

“LIETUVOS” AGENTAI.

/
Pas

šiuos

agentus

galima

užsisa

kyti “Lietuvą" metams ir užsimokėti.
Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauakas,
3f7 Rodney Street.
8. Rinkevičia,
73 G rand Street.
Balti mere, M d.
L. Gawlia,
1834 N. Castle Street.

Street

Jonas A. Ignotas, 46 Sfo- 32-nd Street

8o. Boston^'|Hass.

N.

Gandrelius,

Juoz.

224 Atbens

Street

Bcranton, Pa.
Petrlkys, tie * 1114 Roes

2

Bhenandoah, Pa.
And. Mačls,
133 So. Main Street
Claveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forman Are. S. E. T. Kryžanauskas, 12fe Cberry Street
Chicago, III.
Jonas Janušas,
843 — 32-nd Place.
Cambrldgeport, Mass
C. Karalius,
• 19 Harriscm Street.
■ *

Juos.

!~T

East 8t. Loula, III.
Rainis
452 ColHnsvIU*

7

'■

'<

'

..

Turners Faile, Maaa.
K. P. šlmkonis.
Waterbury, Conn.
temantauskas, 89 W. Porter St

Ant.

«.

Bernotas,

Mass.
Harlem

We*tville, UL
Wew Brhata, Cann.
M. <, Čeponis, 11 Pleaaant Street. Juotas J. Šilkas

Street.

lubų.

natų
natų

medinis na$1800.00

2

flatų

medinis na............. $3500.00

Wal1ace SL, terp 28 Ir 29 ui.

3

lubų.
3
flatų
mūrinis namas
.... ........................
$5300.00

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

! 344 S. State St.

Chicago, III.

Morgan BU terp 63 Ir 64 ui.
2 lubų, 2 flatų mūrinis namas.
akmenio pryšakis ir trepal,. 862004)0
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
ruimų mūrinis namas ...$1200.00

Canalport avė. arti Union ui.
3 lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas. apačioje 3 štorai viršuje
12 flatų .................................. 830.0004M

Wallace St., terp 29 Ir 30 ui.
Leavltt SU terp 23 Ir 24 ui.
lubų, 4
flatų
mūrinis na2 lubų, 3 flatal ir storas, mūrinis
ma*
.... .....................................$8000.00
namas ........................................ 870004)0
3

Wallace St„ terp 30 Ir 31 ui.
29th St, terp Quinn Ir Throop uL
lubų. 6 flatų
mūrinis na5 ruimų mūrinis namas ....>1200.00
mas
.... .....................................$5500.00

Wallace St., prie 37 ui.
2 lubų, 8 natai ir 1 štoraa mūri
nis namas
87500.00
31st St. tarp Emerald Ir Union avės
flatal
mūrinis nalubų, 6
3
mas
.... ................................ $10000.00

18th SU arti Union avė.
3 lubų. 4 flatal ir Storas mūrinis
namas .......................................$10.5004)0

Halsted SU terp 31 Ir 32 ui.
2 lubų, 2 Ratai ir Storas, mūrinis
namas ......................................... $68004)0

Burlington avė., terp 154 ir 155 uL
2 lubų, 2 flatų
murini* na
2 lubų', 3 flatal ir Štaras, mūrinis
mas .................... ..........................83300.00
84000.00
namas

Place terp Auburn avė.
Ir Morgan St.
lubų, 2 flatų mūrinis na............................................82200.00
mas

Christiana avė., arti Milwaukee
Ir Campbell avės
lubų, 1 flatas ir 1 Storas, me
dinis namas ............................$3500.00

31st

2

lubų. 4 flatų mūrinis na
mas
.......................................... 84500.00
31«t

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto Iki
vidurnakčiui.

medinis

Imerald avė. terp 36-tos Ir 37-toe ui.
Fisk St-, terp 33 Ir 34 ui.
! lubų. 1 flatų medinis na2 lubų, apačia medžio, viršus
mas
. . . . .............................. 4. $1600.00
muro, Storas ir vienas natas 20004)0

arti Hamaoa gatves

Tyrini k įttamf ligos ir paleistuvystes,
perstatytas gyv didum figūrose, sveikuose
ir ligotuose padėjimuose. Levusišrodinėtojas
atsakinėja viackius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

Morgan SU terp 32 Ir 33 ui.
lubų. 6 natų ir štoraa. mūri
nis namas....................................$18 000 00

na835004)0

lubų , 2
mas
....

lubų.

INEJIMAS DYKAI!

Tyri n ik pradžią ir išsivystymą
žmogiikoa rasos nuo lopiioiki grabo,
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumus.

medinis

83500.00

2

lubų,
mas

35th
2 lubų,
lubų 1

INŽENGA DYKAI!
Avė

3 flatų

3 lubų.
mas

CHICAGO, 1LL

Žingeidumai Pathologijoa
Žingeidumai Osteologijos
Žingeidumai GromuliavimoOrganų

■ ■

........................................... 83500.00

mas

Red Cross Pharmacy

3246-48S. Halsted st., Chicago,III.

K. Blelek, 1135 St. Ekatherine Street.
New Hayen, Conn.
šiuoml pranešu gerbiamai publikai, And. Ješinskaa,
217 Ferry Street.
jog estu seniausiu gydytoju ant BridPhiladelphia, Pa.
geporto, praktikuodamas 17 metų.
Dabar savo ofisų perkėliau į savo M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street.

Aptkka atdara diena ir naktį.

Kas gali būt matyta

Oak Street

Monteilo, Mass.
B. P. Miškinis,
” 9 Arthur Street.

k*« prirlaamo*

A. OLSZEW8KI, Prezidentas

L aw re n c e,, Mm.

$31004)0

A^ Olsz«wskis
Arti bažnyčios. 2 lubų mūrinis na
3252 S. Halsted 8t-,
Chicago, III. mas, viršuje gyvenimui ruimai, apa
čioje grosernė ir bučernė parsiduo
1 ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO: da su visu bizniu, su arkliu, vežimu
ir v^omis prieta Įsomis.
Namo kai
Emerald avė.
Terp 32-roe Ir 33-čios ui. . . Prekl na 82200, o biznio $1090, viskas sykiu
u$
$32004)0
na2 lubų,
4 flatų medinis

| Didelis Iszpardavimas!

Baltlmore, Md.
Jur/Diemedis,
521 Columbia Avė.
Jonas Luisą, *
521 W. Lombard St.

Place, terp Halsted
Ir Auburn avė.
lubų.
2 flatų mūrinis

Turime ant pardamo žemiau su
rašytus namus, iš kurių gali pirkti
Aubur Avė., terp 31 Ir 32 ui.
kurj nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk 3
lubų mūrinis namas, naujas 85.900
damas, o rėžtą išmokėsi 5 per metus.

(Clearing Sale)

NAUJIENA.

33-d

UI 509 rublių, rublis po.................... 51 fe
Nao 500 Iki 10V0 rublių, rublis po. .53
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
Union avė., terp 31 Ir 32 ul5
Virė 1900 rublių, rublis po........... 51 fe
moka uš tavo namą.
Pasirink sau 3
lubų,
2
flatų mūrinis
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri bile namą. įmokėk mums pusę pini
. mas
$90004)0
dėti 25c. ant pačto kaštų.
gų iš viršaus, o likusią pusę išmolubų, 2 flatų mūrinis naJeigu norite, kad pinigai greitai ir kėši mums per 5 metus iš to paties 2
mas .........................
$57004)0
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, namo rando*
'lai siųskite ?er “Lietuvos” redakcijų.
Męs šią savaitę pardavėme šiuoa
Auburn avė., trep 33 ir 34 ui.
namus:
1 lubų. 1 flato mūrinis namas
3043 Quin 8L
A. OLSZEWSKI.
ir 2 lotai ............................... 84000UB0
2906 Lowe avė.
325a S Halseted St., Chicago, UL
lubų, 2 flotų medinis na648 29tb St.

CHICAGO MEDICAL CL1NIC

8S.SC.

...................................... >5300.00
5
natų mūrinis na.................... ................. 843004)0

pardavimo pigių ir brangių.
Pirk
Poplar av«M arti 31 mos ...
ui.
vieną namą ir nustok mokėjęs ki
tiems randas.
Męs tau galime par- j 6 iruimų mūrinis namas ir 9 pėdų :
- tas ...
8220000
duoti gerą namą už $4000.00, j kur) i augštas base m en
825OO.M
tu gali {leisti 4 šeimynas po $10.00. 8 ruimų medinis namas

Pinigu Preke.
344 SO. STATE STREET ,

mal
lubų.

tume! gyventi ne 10, bet 50 metų. 2
Toks namelis tau kaštuos $1300.00,
3252 So. Halsted sL, 0huewskio name. o laikyt ant 50 metų arba ir ilgiau;
Traukia dsntu l* skausmu, iigvdo Kkorbut*.
X«Bral*i)a. K4«h nauju* vieton i*puoiu«ių pri o mokėdamas uitiems randų po $10.00
pila-. t»kiro.t)u»l m aukea ssCabru sbsmmm. ant mėnesio tu per 50 metų išmoki
Vataados: Avita me dmoni nuo S ryto Iki lt.
luto 1 Uu 9 rak N etai rusu «*■<• *r Ud I vnk- $6000.09, ir kodėl ūda neperki sa 2
vo namo?
#
Teiepte'me Vata* IX9«
Mę« turime daugybę namų ant |

Męs tikrai tave i&gydyslme.

įj^

korlaB<>

A.J.Zimontas(lietuvys) ~ ■

nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertenkaus užgoS nčdinimd lytiškų geidimų.
*

Nauji
Žaislai
Atvežti Iš Lietuvos.

plrtM

<>ertau.lj.lietUvHk«dąnt1) dakUrM

VH

Žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382.
iki šiol turėjome tik su apdarais po
$2.90.
dabar kas nori plgiaus nusi
pirkti, tai popieros viriais, kaina >1.00

Chicago, III

3252 South Halsted Street,

K ar uiseuduilą ligą? Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas ant
Svaido, neramus naktyje, mainančio ūpo, ailjmaa vyriškumas, turi uikurds-

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St.,

A. OLSZEVVSKI, “Žinyčios“ Mgr.

Nusilpninanti Sapnii, Pitrotytas Vyrinluunu, Sekllszkt Silpnybe

biznieriui.
Visiems ‘‘Listuvte” skaitytojams Šitas Kalendorius bus
duodamas-OYKAI! Todėl, kūno nori gauti šitą Kalendorių,

*

Kol vasara ir kol dar javai nuo laukų nenuvalyti, tai važiuokite šią
žemę apžiūrėti, kad pagal javų augimą pažinti jos vertę.
Tikietas iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.35, į abi pusi $12.50.
Kas nuo mus žemę perka, tam kelionės lėšas męs sugrąžiname. Norėda.
mi važiuoti, rašykite mums, o męs jums nurodysime kur ir kaip važiuoti
ir kas žemę Jums parodys.

užsimokės tau atsmaukti į Chicago Medlcal Cllnlo, 344 •«. State SL
A prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes Jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį IIU gydymą kainos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi-

būti viena iš tų knygų, “iš kurių išeina paslaptinė pajiega,
kuri, lyginai palaiminimas veikia ant vaikų į* ainių”.
Uitai ateinančių metų Kalendoriuje tilps daug daugiau
visokių naudingų žinių ir todėl bus reikalingesnių kiekvienam
lietuviui ir lietuviai: paprastam darbininkui, amatininkui ar

,

Žemė 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 ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems ‘\Žinyčios” Dr-tė pa
statys ir trobas išmok esčių i, iškas šulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys
galėtų tą padaryti.
m

Place, terp Morgan
Ir Musprat ui.
4 flatų
mūrinis «a........................................ 83000.00

Placs, terp Auburn ava.
Ir Gage 8t.
4 flatų Ir užpakalyje 1
flato abu mūriniai na-

Lowe Avė., terp 36 Ir 37 ui.
2

medinis namas,
almai. 16 ruimų
lubų

4

gyve-.
82.200

Lowe Avė., terp 38 Ir 39 ui.
9 ruimų medinis namas .... 81.700

5th avė., terp 42 ir 43 ui.
3 lubų medinis namas ......... 84500.00

2

Grant Worka ant 14 vi.
lubų, ant 2 lotų, 6 flatal, 2
Storai, medinis namas, parsi
duoda su Storo fixturės... 88500.00

Grant Works 49 avė.
lubų, 3 flatal ir ' šteras, me
dinis namas ........................... 85200.00

2 luboms, 2 gyvenimais, po 5 rui
mus medinis namas ................ 82.00H

Lotai!

Ant Western avc. bulvaro terp 43čios Ir 45 ui. puikus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo $250 00 ir auk
Laflln St., terp 68 Ir 69 uU arti
ščiau.
Pirk šiuos lotus dabar, nea
Ogden Perk.
kainos jų netrukus pasiderins.
82.000
6 ruimų meilinis namas
Telpgi turime daugybę
kL
tonišku . ........ '•
Tu molu po >10.00 raudos ant mė
SU terp Lyman Ir 31 S*,
visose pusės, miesto Chlcagoa.
nesio ui save flatų.
Tai per metą
tu išmoki >120.00, o per 10 metų 5 rūmų medinis namas ........... >900
>1200.00, ir tie tavo uš radas išmo
kėti pinigai jau niekada tau atgal
Emsrald AveM terp 30 Ir 31 ui.
nesugryi.
-1 2 lubų mūrinis namas, 3 gyve
Uš >1200.00. kuriuos tu per 10
83.500
nimai ..........................................
f
'
metų randa išmoki, gali sau nual-

Apsižiūrėk ką darai?

A.OIszewski

3252 S. Halsted SL

Mare Laukienė

Atsakanti Akušerka
3282 S. Haliteš St
Chlcago.lll.

Teiephonae Verda tsss
Duoda vlsokta rodą ir girtausią pagalba mote
ris. Juliuose. PaeNtuuueai aUtaka darbe prie
gimdymo ir dailuti ataakaoMal po gimdymo* 6fflaaair gyvenimas OU.ew.ldu uaiue 3X&« t S*uu4 <.

Naujas Išradimas
bu.tiprlnlmui ir u«taikymui plaukų.
Tūkstančiai pilką amonių atgavo puT
ktus plaukus, sulaiko slinkimą plauku

OĮtal. Arteeaėma iluioma nikis ra
ut kvaaoa ženk kalį.
P«OF. J. M. B RUNGIA

SERGANTIEMS ŽYDI!

t

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei jsisen?ti5
P®r tij tų daktarų nesumanimų ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, Kurie niekad negali ligos išgydyti,
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
negaižipęt> laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabičkai ar laiške aprašydamas savo ligą per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke. kame pasekm i ilgiausiai
išgjdo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurį laiką gydę,
rankas nnleisdami apleido.
_____ ,

Akalvmoc ‘
Tekia bodu, kad The COLUJIS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
. ymo. ra atyda litiryl*maS
lengva
8
užtaikoma, rrri.a.la diplomatą daktarą specOalirtą; viens lirą apra^erįJalIAkai, nuo menkiausio iki svarbiausio Ilgo* apaireiikimo Imh Jos pamato, irautai-o

^krienam pritaikytus vaistus Išgydymui liros ir silpnybių; nes kitas lastltr.tas užlaiko didžiausią
laboratoriją vai.tą ii viso sviete Šaltą, tarp kuris daugelis yra pačiiį daktarą išrasta, karią niekur kitur negalima
gauti. I itai išgydyme lirą nė Joks daktaras nė kitas institutas negali lyristis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą

Collins N. Y. M. In»L SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės
padekavonią, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
AUUŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAKBI

Jeigu klU dėkavoja na išgydymų, tai Jaa mano prtderystė taipgi taralkaU
padėkavoną at išgydymų llgoe, kurių aso manus kaip sloginanti kalnų na*

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

REIKALINGAS
yra tau musą No3 KATALIOGAS
didžiausias lietuviškoje kalboje ir
bus nusiųstas dykai kožnam kuris
prisius savo tikrą vardą, pravardę,
adresą ir porą markių. Baigiasi
2f>tas tūkstantis, pasiskubink su
jisreikalavimu. 54 dideli pusiąpei.
JAMU TELPA teminki apraiymai apie suvtri 200 visokių kunil
kų nesveikumų, vyrą, moterų ir
vaikų. Įtaikina pradžią, priežaatj
ir pasekmes lirų ir pakako kokiss
gtduoles naudoti. Telpa paveik
slai ir prekė* visokią naujausių
etoetro-gydančių aparatų, Koberiniu daiktų. Magiškų Aparatų,
Drukuoiamų ir Rašomų Mažinu,

A. OLSZEWSKIS, Savininkas,
t---------------------------------------------r-r

'—-„n

Banka.

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.

Armoniką, Kuncartiuų. Bntvų ir
daugel kitokių kosnam reikalingų
daiktų.—Joh_i I. Bagdaiuiuta, Prp.

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

SKAITYTOJAU!

Jei Tavė vargina ramiau paminetot ligos, nssendink, neatideliok, bot atūžauk, o galėsi būti iigydytas kaip Ir kiti nuo:

kordui, kataro^ plaučių iwvcikuinoy dugųlio, trumpo ir sunkaus kvrparimo^ krpenų
ir inkstų (kidnryt) ligos, dispepsijos, neviriuimo, vidurių ligos, užkietėyimo ir skaudėjimo vidu
rių, tonuose, tuitymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
nečystumo, iiberimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatismo,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sųnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjime
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo —sugriovimo sveikatos. Priepudlo, nerviikumo; nuo slaptų
ligų,—kokso jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliaritkų antdrapar
nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATKUM. CHICAGO, ILL

J VISA AMERIKĄ, CAMADĄ, EUROPĄ. AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT K0Ž50 PAREIKALAVIMO.

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

The Collins New York Medical Institute <ln0>

0 L' S i S-hifiptt 11 h h, Nžiitw gąt.*

Oflra valandas: K ryte

mm

10 Iki 5 p* piet. Šventadieniais nno 10 iki !•

Jauni ir pusamžiniai
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų-Nenusimin
kitę! Prasidrusinkite!
GELBĖKITE SAVE!

The Odeli No. 4

Atsišaukit pa$ mane!

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domas ir tapsi greitai SVEIKU,
čėdysi laiką ir pinigus eidama
pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

ODELL TYPEWRITER yra viena II geriausią pigiąją dmkuojamą mašiną. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina ui >100.00.
Visa maiina plieninė, o raidės varinės, Išlietos ant plieninio volo.
Visos didesnės Ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais Ir
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam joje pagesti. JI gali
laikyti 100 metą, arba ilgiau.
Drukuoti su ja ja gali kiekvienas
žmogus, net ir mažas valkas, jokio mokslo prie jos nereikia.
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją j savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti
drūtą, plgę ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o

niekada nesigailėsi.
Aitą mašiną kainos buvo >20.00, vėliau buvo
>15.00, o dar vėliau >10.00. o kad męs ją Mpardavėms didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar jas par

duodame su prlsiuntimu po.....................................................

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

bus

$6.95

8u gražia audimo apvilkta skrynele ......................................................... $8.95

Sutinimai Ir Mitrai noavoikumai yra iigydoml trumpam laika ~ bėgyje kelių dien^
maoooeigiaalKku gydymu. Atsakančiai pritaikintas, yra tai greičiausiai būdas ant svieto
įsteigimui Buodugnko Ugrdymo. Netrotyk laiko ir nerizikuok saro sveikatos klausdamas ro.
dos apttekoriiB' arba saro draugo. Jeigu tamsta nėši po atsakančiu g-dymu, UI gali b-Jtl
tikras, kad t ulės1 tą ligą per saro visą smilų ir visados atgabens tamistal nelsimg ir sus.krim
timą. A* iėgydilau tuksiančius tok Iii ligą dėlto, kad turiu ypaniką Jom* gydymą.
Uėaikimėima* arba užakimas varpos skylutė*. Nedaro skirtumo kaip ilgai tamsta
kenti nuo užakimo varpaskylė*. ir nežiūrint kiek daktarų tamistą prigavo ir suvedamojo, mano
gydymas tasnlatą tikrai iigydys. Prie mano gydymo nereikia Jokio piaustymo. Mano gydy
mai yra gerkaus.as ant visos pasaulės, be jokio skausmo ir praMuna uesvvikumą ant Visados.
Kraujo Užnuodysimas Syfilis arba Francai). Jeigu vartoje! nnodlagus raistus ir
tebeturi skausmus skaudulius (romas) burnojo ir gerklėje, ronas arba pratruk imu* ant Ule ko.
klos dalies kūne, tai tas j ra kraujo nžnuodyjlmas, kurį gali iftgydyU Dr. Tiitouoa. Ai jieėkan
Šankiausiai ilgydomų ligą praačiaasiame padėjimo. Al iėčyatysiu grynai tavo kraują ir praialtnsl'u ii viso kūno yvalrius neėjstumua ir nuodus į trumpesnį laiką negu kas kitas kitoj
kokioj daly j pasaulės.
Gužuotos ir nuniauką gyslos. Ai iigydan tokį padėjimą gyslų be nuotrotos laiko, be
jokio skausmo ir ant syk. Mano gydymas prajauna visokius ligoSus padėjimus, pagamlUa
pilną bėgimų kraujo, sugražins tamstai greitai normaliikų sveikatų ir tvirtumą. Skausmai
visai pranyksta.

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Ai taipgi iigyd;.u trumpam laike visas ilgas, kurios a pairę ilk ta tarp jaunų, senų lt pinamšinių vyrų.
Paslrodavlmat Ir egzaminas dykai. Vitkų užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy>
dymu, niekas nežinos kodėl. Ai tariu tam tikrą gydymą koanai ligaL

Su gražiaskuros apvilkta skrynele......... .. ............................................... $9.95

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

Pinigus siunčiant adresuokite:

Chicago, III

New York.

BRUKUOJAMA MAŠINA Serganti Vyrai!

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

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

(arti Broadway)

140 W. 34 «L,

D6NTUTAS

Real Estate.

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

.

KAM K1UOT IK VARtilSTl SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adreau<da.nt:

Dr. O. C. MEINE

Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
todėl kad šios bankos siunč'ąmi pinigai greičiausiai nueina.

siuntė Ir pagal pamokinimus suvartajas. Prieš tai netikėjau, kad per savo
išdykumų suardytų sveikatų galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didslj
nusilpnėjimų, tstpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytų, drauge ir visas vi
duriais organlsmaa buvo sutrųe tr Uk kaip lapas rudenlje suvytus, laukiau
kada nukristi
Bet kad išskaičiau laikraštija apie J qnų galingų gydymų ir
grynus vaistus, tad stsišaakao ir stalu ata man v .Intas, kurtuos suvartojau *lrgųs per ėn statu, skaudėj
pagal pamokinimus, sakau kaip kaišų nukasė, teip nuo manąs Ilgų, likausi ■ Bstrėaų. kruOMJe tttagl!
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoje ut aantlntškų ir gubą išgydymų. Dabar
ntjimo susinę ir abelqu n salipaėjimo aat yveikstoe į 18
Ura FRAMC1ŠIA
lietuviams praaešn, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės Ilgos.
ŠKLKNAKiBMl,
FssUieku dėklsgas ir visada garsinsiu J ųsų garbingų v ardų,
JONA8 8M1KNAV1CZ1A,
JOHN PAUUM9,
Roato No 1,B. », Cereaeo, Nsb
1825 Frontst., Pblladelphta, Pa

A. Olszevvskis
3252 S. Halsted st. Chicago, III.

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti a pairęs’, i, privalo ats i Jaukti pas mane ir pasiduoti egzaminui, idant iš
tirti ar yra tinkami apalveditnui ar ne. Kitąsyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytų laimin
gam gyvenimui apalvedustems.
Jeigu temina turi kokį nesveikų padėjimą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų,
kaipo tai. Žagimosi savęs, tai nemėgink užslėpti ieuatve. nes Senatvė tiktai gelbsti ligai Įtautl
takui* giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galutinai sunyks.
AUilauk dėl egzamino į Dr. Tillotsono ofisų ir užsitikrink sau, kad esi tikęs apaivedimuL

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikalauja pinigą dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai raėyk.

Lietuviška Sankrova

Kozmmsky & Yondorf, adresai viršininku

ir agentūra literatūros ant *'North Side” Chlcagoj. i
Čion galima gauti moksiUką, svietlikų ir dvasi- į

kiu
*bro**lut’ T1*°’
aeomai
<
i 11 ik
r poplerą
grumstams, leipgt užlaikau visokio ta voro; juo
-dylo. paiielią. plunksnų.drukuojamąmažinukią,
kritvų. stereoskopų ir daugelio kitą daiktą. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti. .

Petras M. Kaltis

r

'*'*
73

*
Street.

Dea.'born
Bankieriai. •

“ŽINYČIOS” DR-8TE8
Prezidentas—J. J. Hertmansvlčls,

skolljame Pinigus ant turtenybią ir jei
3252 South Halsted Street
tu
tnrtenybę pirkti, np su džiaugsis*
- *. ..
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT Vice-Prez.— Justinas Jaksvičls,
uigiĮ Greitai veikimas. Lengvos Išlygos. Agsv
1512 W. 19th Street
tai apmokami dosniaL
1- mas-Raštininkas—M. M. Julita,

821 VVabanaia Ava. ,
Chicac*. UL
įšalo Lietui liko* Bažnyčios).
*

581 W. 22nd Street

2- ras Raštininkas - Aleksandra Olszevvskis.

i*?oiary Public CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Mokina: stenografijos, spaudinamos m ašinėlės spaudinimo, knygų vedimo, aritmetikos, skaitymo, rašvmo, spelinimo,
— --------------- y
f
a
v^vssuiUJV,
» s.
Išdirbą visokias legališkas popleras,
g-------eo£rnfij°s
U u, •
§peci|slitko$ instrukcijos angliškos kalbės
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus,
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba
ir kurie nori joje išsilavinti.
*
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
Męs išlaviname vyrus ir moteris Įgyti
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis
ir vakarais.
Ofisas
Atsišauk ar rašyk klausdamas platesnių informacijų. Kataliogas dykai.

(Lietuviška? Notaras)

J. J. Hertmanovvicz
A. Olszevvski’o

;1252 So. Huljted,

Cor. 33rd St

W. H. Hirmon Ir W. 1. Tlnua,

IŠGYDAU IN 5 DIENAS »=

Hgyd«» klvkvtaoą »«nr»n’l Varicooele, Btriktura, ažsikritaslns kraujo užnneriyjlmu.
nuailpnėjlmą nervą, llydrooalj arb* vyrą jtiikM ligas. Tokiai gantas ofertaa teikiame vi,icmt tiem* kurie baao gydomi puo krliolikoa visokią daktarą be patektais ir ildavė tavo pini
gas dykai, kad parodyti, jogini turiu vienintalį būdą, »u kurio pagalba ant viaatlos Jus ligydyslu.,

Nemokėkite ufc neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimas sMilvioukspeną Ir inkstą, nors labai uėaia«nėjusius, ligydau galutinai.

PLAUČIAI.

ligydau galutinai

Privatlškas vyrų

Kraujo užnupdyJlmus

Su visokiais reikalais prie “ŽinyČioe”,
kaip tai apžiūrėjimui žemės fermai, ar

Al ligydau kiekvieną greitai ant
Visados ir didžlauaJoj paslapty).

ir odos ligas, paveisdan: llbėrl.
mus, skaudulius, plauką nualinkimus ir tt. w

prisiralyme prie Dr-etės “ŽlnyČioą” It
nusipirkime nuo jos akciją Kreipkitės
visada
raštu ar arabiškai prie jos
visa<i
a ar
*r tai raitu

Visokios pats rmšs dovanai!

$®nw*Hlko užveizėtojo adresu:

“Ž'nyčia", A. Olszewski, Mgr.

GhilicrBidg.. 109RanttaphSfrML
CHICAGO, ILL. $U2 8o. Halstod Strral,

CHICAGO, ILL

Spoclalittas mo*
torą ir vyrą ligą.

SU,ūOOįJISS DYKAI

PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Moteriškas ligas.
Patinimus gimdos, skaudėjimus
pečių, beitiigj. pagal mano mstodos sutaisytus vaistus ligydsu pasėkmingiausiai.

Visi CHICAGO, ILL.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po pietą. Ir nuo • iki 7 vakaro.
Nedėliomis ir Šventadienėm nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

—2=*’ Mririlą k tkivlijlm

Sergantieji dusuliu, bronchitu
arba diiova lėgydomi galutinai
nau jautla mano metodą pea įtrau
kimą O x ai Ino garą.

Į Kasierius—NicMfiras Žilevlčla,
1 rtanp_-]
M
ir*l-Lžveizėtojaa—A. Olszewskis,
8252 South Halsted Street

DR. TILLOTSON, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL

ei ligydau ant viaados.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS.4I S. Clark S!rMt,X^CHIO*80. U-L-

RODĄ

DYKAI.

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5 : nedaliomis nuo 9 iki is.

DR. JOS. LISTER CO.

22 Fifth Avenue. La. 8

CHICAGO, ILL., U. S. A.

