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nę, o ji kitokio budo žmonis vaikyti (išsiųstos šacho kariumenės dalį, bet pažinti, nes kitos tokios grynai draugijų: 1) katalikų darbininkų sirinkimą, kurs naują skyriaus val-[ nes atsiranda' tokie žmonės, kurie
išmislyti neįstengė išėmus šūvių. I paskui kariumenės atėjo daugiau. darbininkų kolionijos, turbut Lie šv. Juozapo draugiją Kaune, 2) dybą rinko, ir 2) dabar “ištikimų išrauna pasodintas gėles (kvietBuvo čia užmušti ir sunkiai pa-[Dabar miestas Tabris apgultas ša tuvoje niekur nėra.
darbininkų susišelpimo draug. Pa jų” išrinktąją. Sis Saulės” sky kas) ir parsineša namo.
Erškėtis. '
šauti.
Taigi mat kareiviai dar pa- cho kariumenės. Jos vadovas pa
Šančiai guli 1J4 versto• atstu nevėžio apskrities, 3) Kauno kata riaus susirinkimas aiškiai liudija,
MASKOLIJA.
nuo
Kauno;
darbininkų
čia
deda
cholerai
varyti
žmonės
į
gereikalavo
pasidavimo,
bet
revoliucii
gyvelikų ir tarnaičių draug., 4) lietu kaip mųsų kunigai “sauliečiai” nie
Besiplatinanti smarkiai Maskoli(Iš "L. U’*.)
J
joj cholera užpakalin nustūmė poli resnį svietą, o saugoti juos nuo jonieriai nesutiko. Kariumenės va- na apie trejatą tūkstančių; dirba vių darbininkų šv. Juozapo draug. kina visuomenės išdirbtus įstaty
» Iš MINTAUJOS.
dovas pranešė, jog bomborduos jie vietinėse (abrikose bei <dirbtu- Radviliškyje, 5) Linkuvos ūkio ra mus ir nesiskaito su visuomenės
tikos bėgį, nors teisybę sakant ir ji mirties žinoma, neįstengia.
Rugpiučio
23 d., 4 girti rusai
Londono laikraščiai užtikrina, miestą. Svetimų kraštų ukėsai no- tuvėse visi jie, išskyrus fabrikų telį, 6) Žagarės latvių mokyklų ir nuomone. Nuo pašalinių žmonių
atsiliepia ant politikos: ir choleros
plytninkai
pradėjo
vaikyti kėdėmis
besiplatinimas aiškiai rodo visą ne jog tarybos Maskolijos rando su rėjo iš miesto prasišalinti, bet jų administraciją, lietuviai,, persikrau apšvietimo draugiją, 7) Šaukoto dažinojusi, kad “Saulės” skyriaus
iš
aludės
ant
Akcizų
gatvės buvu
rangumą valdžių Maskolijoj, rodo, Prancūzijos bankininkais apie nau- revoliucijonieriai ne išleido. Jie stė iš Kauno ir Suvalkų gub. ūkio ratelį, 8) Žagarės apšvietimo mokykloj yra susirinkimas, aš, kai
sius
tenai
žmones.
Miestsargis,
iš
jog biurokratai paskendę formaliz ją paskolą artinasi prie galo. Ban- mat tiki, kad už svetimtaučius tu- kaimų, j ieškodami lengvesnio pra draugiją, 9) Kauno lenkų katalikų po to skyriaus valdybos narys, pa
girdęs
trenksmą,
įėjo
į
aludę
ir
me nieko gero, nieko vaisingo pa kininkai buk sutinka parūpinti caro rėš užstoti jų randai, įsikiš į tarpą gyvenimo. Kauniečiai, daugiau su draug. “Zorza” ir keletą žydų siskubinau, nors ir nekviesta, į supareikalavo
juos
į
policiją.
•
Vie

suvalkiečius draugijų.
sirrinkimą, bet mokyklos duris ra
daryti neįstengia; rodo jog biuro randui paskolą 800 milijonų fran- šacho ir revoliucijonierių, privers lenkėję , vadydavo
nas
plytninkas,
sužeidęs
peiliu
Kaune jau arti metai gyvuoja dau uždarytas: “ištikimieji” užsi
kratijos stabdymas kiekvieno savi- kų dar šįmet, o kitą metą dar pri- šachą pasiduoti revoliucijonierių “skribliais už tat, kad suvalkie
čiai būdavo visados gryniausi lie kunigų įkurtoji šv. Zitos tarnai rakino. Pareikalavus, idant atidary miestsargiui ranką, išbėgo ant gat
stovio žmonių žingsnio demorali dėti 200 milijonų. Kiek teisybės | reikalavimams,
tuviai ir anot tų “ožkinių šlėk čių draugija. Visuomenė ne ką tų man duris, išgirdau asakymą, vės Užpykęs miestsargis, bėgantį
zuoja ir žmonės toliau nuo rando yra vienok tose Londono laikra
nušovė; kitus gi, su pagelba pri
PORTUGALIJA.
tų” (taip vadydavo suvalkiečiai težino apie jos gyvavimą, — tiek kad tokių, kaip aš, į susirinkimą
stumenčius, naikina jų savistovy stę, ščių garsinamose žiniose, nežinia.
Iš Portugalijos ateina žinios, jog sulenkėjusius savo brolius kaunie rasi, kad jos vedėjai varė draugi neleidžia. Aš pareikalavau, kad su buvusių miestsargių, — pristatė
Bet jeigu tik randas ištikro gau
atima patiems žmonėms galėjimą
policijom
priderančiai aprūpinti savo reika tų teip didelę paskolą, kad ir ant ten republikonai rengia naują re čius) nuomonės, “skriblial” privalo jos nares įsirašyti Lietuvių Mote sirinkimo pirmininkas išeitų, ir tik
Pavasaris.
lus. Biurokratų rėdą, jų sau va didžiausių palukenų, jau jam ir voliuciją. Abidvi pusės ginkluoja gyventi užnemunėje, nes Kauno rų Katalikių Sąjungon, ragino iš’ po ilgų ginčų man atidarė duris.
si.
Republikonams
ginklus
į
Lispusė — tai “Polšča”: niat lenkai kalno už metus mėnesines mokėti Baigiantis susirinkimui, kun. Ž.
lia sudemoralizavo visus Maskoli trečioji, nors gana jam prielanki
jos žmonių sluogsnius, nupuldė durna butų visai nereikalinga; be saboną gabena moterys, kurių poli- įkvėpė lietuviui darbininkui ne tik ir t. p. Taigi neprošalį bus, ma pasakė “iškilmingą pamokslą” apie
IŠ MARIJAMPOLĖS,
juos doriškai teip jau, kaip panaši abejonės Stolypin, ar kad ir kitas cistai ne drysta kratyti. Rcakcijo- svetimą kalbą (lenkų iiargoną), nau, pranešus, ką pasakojo man tat, kad seniau Šančių darbininkai
Suvalkų gub.
kunigijos rėdą nupuldė katalikiš jo vietą užėmęs, j ieškotų vien prie nierių laikraščiai garsina, jog mie bet ir tokį supratimą TPolščos“ kaikurios (apie 20) narės, ypač buvę labai geri; bet paskutiniais
Nuo
1758
m. čionai yra kliošto
išstojusi iš draugijos E. K.
metais tarp jų atsirado pirmeiviai
ką tikėjimą, paskandino jį tuščiose kabių ir trečiąją durną bandytų iš ste yra 17000 ginkluotų juodašim rubežiaus (ribų).
rius
kunigų
Marijonų,
tikrai gi ui
Apšvietimą darbininkai (su ma
Jijė sugražinus narės bilietą, (mokytojas Matijošaitis), kurie įapeigose ir bažnytinėse fonuose, vaikyti, kadangi ji, nors :r užgi čių pasirengusių išgriauti redakci
Nekalto
Prasidėjimo
Švenčiausio

kurios nieko bendro su tikru tikė na viską, ko ministeriai geidžia, jas republikoniškų laikraščių. Re žu išėmimu) įgijo vien “fabrikos nes, girdi, draugija neduodanti to, kvėpė darbininkams pirmeivių dva sios Panelės Marijos Zokonas. At
visgi kartais ir jiems karčią teisy publikonai vėl užtikrina, jog j^igu ore”, ir saikuoja jį |>agal tą, kaip kas buvę žadėta. Žadėję mokyti sią. Kunigai, sakė jisai, norį tą
jimu ne turi.
sirado tasai ’ zokonas Lenkijoje
bę
pasako, o jos juk nė caras, nė reakcijonieriai mėgintų tą padaryti, ilgai žinomas asmuo tuo oru kvė siūti, skalbti, aftuoti, virti, bet jau pirmeivybę išnaikinti ir duosią
Peterburge cholera siaučia vis
tai visame krašte sukils visi mo puoja, ant kiek pramoko lenkiškai, II mėnuo einąs, o “jie” nesisku jiems “gerą” mokytoją, kurs nu 1673 m. Pagal savo regulų (įstasmarkiau ir smarkiau. Sulyg oft- biurokratai ne kenčia.
narchijos priešininkai ir išvers ka- ir kiek uždirba. laikraščius čia biną savo prižadėjimo išpildyti. ves juos turbut stačiai į dangaus tymų) jam labiausiai turėjo rūpėti
cijališkų žinių, 21 d. rugsėjo cho
šie 3 dalykai: 1) Garbinimas Pa
raliaus sostą.
VOKIETIJA.
dar maža kas teskaito.
Žadėjo mokyti skaityti ir rašyti karalybę.
lera apsirgo 380, o 155 ypatos nuo
nelės Marijos (nuo to jų ir var
Darbininkų persikėlimas iš so lietuviškai bei ‘lenkiškai,bet “len
Dar-neišdilo su visu dėl MorokPosėdžiui pasibaigus, kai-kurie
tos ligos pasimirė, bet čia nieks
das Marijonai), 2) mokymas že
džiaus fabrikon atsilikdavo maž kiškas pažądėjimas” taip ir likęs. darbinikai klausė kun. Žad. pata
netiki oficijališkoms žinioms, nes ko užgimę nesutikimai terp Vokie
mesniųjų žmonių, 3) maldos už
daug šitokiu budu. Vaikinas, ga Ir lietuviškai ne ką bebuvę gali rimų kas link spektaklio surengimo
žmonės ne kartą turėjo progą per tijos ir Prancūzijos, o atsirado ir
numirusius maro ir karo meUis.
vęs darbą fąbrikoje skubina mie ma išmokti, nes kunigai kuone šančų mokioj. Kunigas išpeikęs
sitikrinti kaip neteisingas valdžios jau nauja priežastis nesutikimams.
Taigi tas Zokonas buvo arba bent
stan, perka sau (taniėai už sko visą laiką pralęizdavo išklausinė- “svietiškuosius" sceniškus veikalus,
suteikia žinias: jos papratusios ma Mat Prancūzija stengiasi Austriją
turėjo būti lyg apšvietimo drau
lintus pinigus) juodą “ponišką" dami skundų ant kita kitos ir pa-^ nes, sako, juose mergos su vyrais
Iš VILNIAUS.
žinti nelaimes, nes jos gali suer ir Vengriją atitraukti nuo susiriši
gija. Marijampolėje kitą syk tų
žiponą,
o sermėgėlę, aovyturdavęs, barimui apskųstųjų. Žadėję narei bučiuojasi, patarė vaidinti tik šven
mo
su
Vokietija
ir
ją
nori
pakinkyti
šiais 1908 m. paims kariumenėn
zinti žmonės, nelaimės gali ir mie
marijonų ne maža buU. Dabar
gančius iš miego prikelti. Suhg į savo vežimą. Austrijos slavai ir Vilniaus gub. 6045 žmonės, Kauno siunčia ten, kur ji gimusi buvo: mirus, veltui palaidoti, sergant su tųjų gyvenimus. Ant galo norėjo gi su šiuo (VIII) menėsiu pasi
sodžium Jei jus kuomet nors pa teikti gydytojo pagelbą ar mokėti kaž-ką pasakyti vienas darbinin
rando pagarsintų žinių, apart Pe teip Prancūzijai prilaukus, nes jie gub. 5637, Girtino gub. 6889.
liko vos vienas zokono viršininkas
žinote tokį fioną, su juodu žiponu už ligonbutj, lankoti sergančias.... kas, bet “ištikimiejie” pakėlė dide
labiausiai,
ir
ne
be
pamato,
bijosi
terburgo, trijose tik choleros apim
kun. V. Senkovskis arba Senkus,
tose gubernijose 21 d. rugsėjo bu dar didesnio susidrutinimo Vokieti- j Rugpiučio 27 d. policija aprašė apsivilkusį, o sermėgėlę po ]>a- tuo tarpu K. gulėjusi ligonbutyj lę betvarkę, nes apstoję kun. Ž., nes neseniai pasimirė kun. Andr.
vo 488 apsirgiruai cholera, o 201 jos. Austrijos slavai todėl, jeigu kun. Jasienskio turtą, kurį Vil žasčia nešina ir, kiek laiko pras- apie 1% mėn. ir nieks jos nei ma kiekvienas stengėsi jam ranką pa Juraitis (Jurevičius) 85 metų ir
mirtfs. Nors be abejonės rando užgimtų karas terp Prancūzijos ir niaus- general - guliematorius nu linkus, vėl jį susitikę, užkalbintu nęs lankyti, nei užsirūpinęs, ar bučiuoti, ir kalbėtojas turėjo nu kun. Motiejus Gilius 74 metų am
pagarsintos skaitlinės nesutinka su Vokietijos nenoriai gelbėtų Vokie baudė 100 rub. bausmės už įrengi mėtė, tai tas ponas jums būtinai turinti kuo užmokėti už ligonbutj stoti kalbėjęs.
žiaus. Esąs dar • jų klioštorius
teisybe, nors be abejonės skaitli tiją, o Austrijos kariumenės regi- mą gegužės 28 d. procesijos Kal atsakytų: “nie ūmiem po litępcko"; i ar ne, nors apie jos sirgimą puiPortugalijoje, daugiaus gi niekur
nės!tos daug mažesnės negu tikro mentai susideda iš atskirų tautų. varijon be policijos žinios. Kun. jo vaikai tai jau nukalbės lietu kiai žinoję — ligonės sesuo jiems
tokių kunigų nebėra. TaigT~Mz«~
apie tat pranešusi. Žadėję tarny
siom,, bet ir pagarsintos jau ganėtiganėti Siųsti tokius regimentus karan pa Jasienskis teisinos, jog tai buvus viškai.
rijampolė turi dabar tiktai retą
Toks ponas per miestą eidamas stes netekusiai narei suteikti drau
dėti nekenčiamam kaimynui gana vaikų gegužy nė.
Iš ŽAGARĖS,
rodo,
jog
cholera
siaučia
Masdaiktą, tai kun. Senkų, kuris irgi
nai,
su savo tėvu-sodiečiu, leis jį ke gijoj prieglaudą, tą gi gauną tik
Šiaulių pav.
pavojinga. Ne kartą jau buvo at
turi jau 68 metus. Kunigija rū
kolljoj smarkiai.
liais žingsniais pirma savęs ir ne tai "laižarankės”, kitos gi jos ne
Nedideliame Domeikių sodžiuje pinasi tą klioštorių atnaujinti, nau
Nors Peterburge ligonbučių yra sitikimai, kad padėtojai perėjo į
Iš NAUJOSIOS VILEIKOS, kalbės su juo jei tėvas, ant nelai gauną, nes, girdi, pačios esančios patįs ūkininkai įsteigė net perą jais marijonais jį apgyvendinti.
daugiau ir jje čia geriau negu ki priešų pusę.
mės, nemoka lenkiškai kalbėti.
Dabar Prancūzija stengiasi makaltos, o ne |x>nios, jog taip trum “monopolių”, kuriuos pramini: Nežinia, ar pasiseks.
Vilniaus gub.
tur įrengti, bet ir jie ne atsako
Taip
buvo
pirma.
Dabar
gi,
ačiū
pai tarnavusios; toms, kurios skun “Naujosios - Žagarės" ir “Seno
Rugpiučio 30 d. buvo čionai mu
šios gadynės reikalavimams, ligon terijališkai pirmiausiai savo pusėn
Jeigu paklaustume dabar, ar
lietuviškos
spaudos
išgavimui
ir
džiasi ant blogų ponų, nurodą šv. sios - Žagarės”. Pirmąją girtuo- daug apšvietė
žmonių
musų
bučių ne užtenka. C )buchovo Ii’ ir vengrus patraukti. Dabar antai zikos ir dainų vakaras statomosios
lietuvių
inteligentų
darbštumui,
ku

klybės
vietą
užima
sodžiaus
bernai,
Prancūzijos
konsulius
Vengrijos
Zitos
gyvenimą,
kuri
visuomet
bažnyčios
naudai.
Be
lenkiškojo
marijonai, tai reikia pasakyti, kad
gonbutis, apsireiškus cholerai, pri
verstas varyti laukan sergančius ki sostapilyj Peszte, Vicomte de Fon- choro dainavo ir bažnytinis lietu ris padarė įtekmę ir musų kam- buvus nuolanki, visuomet kantri nes girtuokliauja ne tik šventa labai maža — knygų beveik nedieniais, bet ir darbo dienomis. spauzdino, mokyklų nesteigė. Tai
tokiomis ligoms ir vos pradedan tanay pasiūlė tenykščiams ban- vių choras. Šio choro dainininkai pelyj ,bet dar daug liko iš "senojo ,ir ilgainiui tapus, šventa....
įpratimo"
šalininkų,
žmonių
pa

Bernai taip įprato į degtinę, kad gi Lietuvos marijonai menkai pil
Taip
man
pasakojo
tarnaitė
ku

kieriams
ir
randui
uždėti
nacijonair
dainininnkės
—
vietinių
fabrikų
čius* taisytiesi. Kalinka ligonbutis,
žiūros šiek tiek atsimainė. Nema ri pirma buvo karšta draugijos neišgėrę degtinės, nenori niekur dė savo apžadus. 150 metų pra
lišką
Vengrijos
banką.
Pinigus
darbininkai
ir
darbininkės.
atidarytas tik 18 d. rugsėjo jau
žai prisidėjo prie susipratimo šio šalininkė ir, kaip man prisipažino eiti, nes degtinė priduodanti pajie- buvo jie Marijampolės klioštoriųje,
pripildytas ligoniais; reikia ligon duotų Prancūzija ir per tai, su
savotiško musų kampelio mokyto daugiau nei 30 tarnaičių įkalbėjusi gų ir drąsos. Reibinių ūkininkai, galėjo per tiek metų apšvietimu
prantama,
turėti;
ne
mažą
įtekmę
bučių daug daugiau. Mokyklas at
jas St. Matijošaitis, kuris netin jon įsirašyti.
važiuodami skolinties javų san minių pasirūpinti, bet kur jų tie
ant
visos
Vengrijos
politiškų
prie

IŠ
TVEREČIAUS,
sėjo uždaryti. Jų ruimus paskyrė
dėliu, apsistoja pas monopolį užsi- darbai ? Kas žino, tegul parodo.
gėdavo ir nesipuikavo lankyti ne
Pavišakių
Girininkas.
tikių.
Žinia
ta
labai
suerzino
Vo

gub.
Švenčionių
pav.,
Vilniaus
patalpinimui cholera sergančių; bet
| drąsinti bet, užsidrąsinę per daug,
Musų žmonės dar labai tamsus turtingas darbininkų grinčias. Jis
Iš neseniai mirusiųjų marijonų
jie gali užkrėsti liga mokyklų rui kietiją. Kadangi konsulius yra ne
rėkaudami važiuoja namo, javų ne kun. M. Gilius, sako, palikęs per
rengė savo mokykloj# vakarus su
mus ilgam laikui. Randas leido pa privatiška ypata, bet Pranęuzijos ir laikraščių mažai kas teskaito.
gavę.
Netik suaugusioji karta 10 tūkstančių rublių. Malonu bu
vaidinimais, kuriuose patįs darbi
Iš ŠANCŲ,
talpinti paprastoms ligoms sergan urėdninku, tai randui tarnaujanti Ateina po keletą “L. U.”, “V. Ž.",
girtuokliauja, bet ir maži vaikai tų išgirsti, kad tie vienuolio, pasi
ninkai lošdavo.
Jis supažindino
Kaune.
laikraščiai
stato
klausymą,
ar
ne
“
Šaltinio"
ir
kitų
laikraščių
egzem

čius miegbučiuose Techniško insti
Rugpiučio 9 (22)d. lietuvių dar- kai kada pasigeria. Taip, prieš žadėjusio turtų nekrauti, pinigai
priderėtų dėl tokio pasiūlymo pa pliorių. Yra vienas ar du ir len juos su scena ir jie ją labai pamė
tuto ir kariumenės kazermėse.
(dabar “Saulės”) mokyk Kalėdas pasigėrė trįs vakiukai ir butų paskirti visuomenės reika
go: užtat.kad mokytojas S. M. su Įbininkų
Į
reikalauti
nuo
Prancūzijos
išaiški-1
kų
laikraščių
skaitytojų.
Kaip
ir
Apart choleros, Peterburge smar
jais ištikrųjų susigyveno — jis bu loje buvo draugijos "Saulės" sky gulėjo ant gatvės. Pamatė kaimy lams, ypač apšvietimo da’ykams
nimo.
Jeigu
toks
reikalavimas
bu

visur,
žmonės
mėgsta
“
baltakę
”
kiai pradėjo siausti ir šiltinės.
vo‘jų draugas. Reikėjo Šančių riaus visuotinas susirinkimas. Kol nai tuos trįs vaikiukus, ant gatvės sakysime: nors Žiburio mergaičių
Gelbėjimui cholera sergančių ir tų pastatytas, nežinia, ką Prancū maukti, nežiūrint,kad kunigai nuo
mokykloje
būti vaidinimų mėgini pas mus mokytojavo mokytojas S. gulinčius, įnešė į grinčią ir sušildė; progimnazijai, busimajai Žemės
zija
atsakys.
Bet
visgi
tas
užma

lat draudžia girtuokliauti ir dagi
jos stabdymui miestas paskyrė 200mų
laike,
kuomet
darbininkai su M., susirinkimus darbininkai lan vaikai buvo suvisu sustingę.
nymas
ne
pataisys
prietikių
terp
kalbina lietuvių laikraščius skaity
Dirbimo Mokyklai, arba pavargė
000 dol., bet Ui tik lašas vandens.
Čia žmonės tamsus, nė laikra lių namams, ar gal kitam dalykui.
mėlynomis
bliuzėmis
atkartodavo kydavo lyg kokias iškilmingas
Prancūzijos
ir
Vokietijos,
o
tie
ti. Apie . durną mažai kas težino
Valdžia iki šiol vien žiuri į tą
ir tekalba. Mat nieko gero nuo, kokią nors sceniško veikalo rolę ir šventes. . Dabar-gi visiškai kitaip ščių neskaito; į Domeikių sodžių Tai sutiktų su Marijonų regula.
'it^yą miesto su epidemija, bet iš prietikiai ir daba? ngeriausi.
Vokiškose
pietinės
Afrikos
valdy

Užbaigimui apie Marijonus ga
įjos nesitiki ir nelaukia. Apie pir jus neišturėtumėte iš džiaugsmo, virto; rugp. 9 d. atvažiavo paslap pareina tik vienas “šaltinio egiži pinigų pati neskiria, nors epibose
vėl
iš
naujo
pasikėlė
jau
pasi

mi dvi dumi daug rūpindavosi ir kad. apšvietimas ir susipratimas čiomis kun. Žadeikis, parsikvietė į zemplioris. Laisvės metais dar vie lima pridėti, kad, neskaitant Mari
deniijos naikinimas tai ne vieno
tarp darbininkų taip žymiai kįla. mokyklą policiją ir "ištikimuosius” nas ūkininkas buvo užsisakęs “L. jampolės, buvo dar Lietuvoje (Su
nuėsto pareiga, nes ji gresia viso davęs čiabuvių vadovas Simon Clip kalbėdavo. Daugiausia kalba ir
Nepatiko toks kultūriškas dar darbinikus; nuo daugumo Šančių Ūkininką”, bet užėjus reakcijai, valkijoj) jų buveinės Igliaukoje
per.
Vpkiškiejie
kolionistai
ypač
žino apie Bulotą. Žino apie tai,
/krašto gyventojams. Bet caro tar
bas
“Saulės” Valdybai (mokykla “Saulės” skyriaus narių buvo sle pabūgęs, ne tik nustojo skaitęs, ir Miroslave (Slabadoje). — Prieš
nai vien naikinti laisvę ir žmonis rytinės valdybos dalyj atsirado di kad Puriškevičius tik skandalus ke
,
darbininkų
įkurta “Saulės" vardu), piama šisai susirinkimas. Mat, rin bet dar likusius numerius sudegi- keletą metų nuo valdžios buvo pa
bausti moka, bet nemoka jiems ge deliame pavojuje. Vokietijos ka lia ir “už valdžią stoja", Mums
kun.
Olševskio
ypatoje, ji prašali ko naują valdybą, nes senoji, kaipo no, nežiurėdamas į tai, kad lietu- rėjęs pranešimas, kad Marijampo
rą daryti, ne juos saugoti nuo blo riumenės čia mažai yra, kadangi, lietuviams durna nieko gero nepano
St.
Matijošaitį
nuo vietos, ir.... susidedanti iš pirmeiviško darbinin vių laikraščiai valdžios leisti.
lės klioštorius naikinamas, žemė ir
suvaldžius buvusį pirma sukili dariusi.
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go.
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klai ir parapijai; bet parapijos su
nyčią. Prie to darbo daugiausia
terp vargšų, beturčių- apgyventose Vokietijon. .
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skirtumo terp turtingo ir beturčio, dideli nesutikimai, kurie gali su- kad mokykloje butų lietuviškai
kurios ją valdo. Ir nenoroms pri nios apie susrinkimą neduota. Mat, kia du, tris ir daugiau karstu išme
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menės oficierams, bet klausymas, jos konsulius, bet jo besistengimai įr dvi mergaitės E. Ciaglytė ir A.
pedagogas. Darbininkams gi, pa• ^Alšauskas ir Bikinas) ir trįs dar šaus. Tai išrodo labai negražiai. kad, sugavę nepažįstamą žmogų
ar kariumenės valdžia geriau mo neišdavė nė jokių vaisių. Mat re- [Teličėnytė norėjo persikelti per
Kapų sutvarkymu reikėtų mums smarkiai apdaužė. Gerai, kad žmo
Jiems bevažiuojant, laivas dėjus tiek triūso ir aifcų savo mo bininkai. Kaip ta valdyba buvo renkės su cholera kovoti. Ji juk dar voliucijonieriai negali išsižadėti lai- Upę.
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(apie
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o
dabar
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darbininkus.
(Iš “L.U.”),
tinės Maskolijos miestuose gyven ko.
MEDŽIAGA BUSIMAIJAI MU
Mažasis.
sarį išrinktąją, kuri ne tik-ką neat vėl reikėtų,
Kova,
kuri
buvo
apsistojusi,
vėl
SŲ DIENŲ ISTORIJAI.
tojai turėjo gana smarkius su val
Ir dar yra vienas musų parapisisakė nuo savo priedermių pildyIš KAUNO.
Miestas Tabris vis
Paskutinėse
dienose liepos mčn.
džia susirėmimus. Antai Rostove atsinaujino.
jonų negražus paprotys: mes ne
Kauno gub. draugijų taryba š.. mo, tačiaus nebuvo nei pakviesta
Matai kam iš skaitytojų pa
_ _
du
pasiuntiniu
nuvežė Kaunas.
ant
Dono policija neįstengė žmonių revoliucijonierių rankose, y Iš syk
• į draugijos "Saulės ’ skyriaus su- galim gražiai papuošti savo kapų.
suvaldyti, reikėjo šaukti kariume-ljiems pasisekė sumušti prieš juos žįstami Šančiai, o vertėtų juos m. 19 d. spręs apie ’rašyma

POLITIŠKOS ŽINIOS

IŠ LIETUVOS

Čonncffsville, Pa. Fricko Co.
bardavo jį maldaknygėmis ir šiaip
knygomis ne kirilica, bet tuo pačiu žada ^uždegti 75% kokio pečių;1
šriftu ir ten pat, kur ir smarkiejie jeigif ta* atsitiktų, tai pritruktų
darbininkų, ’ reiktų juos gabenti iš
atsišaukimai.
Tautiškos mokyklos pastatymas Europos, hės amerikonai nenorės
priguli prie tos pačios rųšies veik dirbti! už tos algas, kokia* jiems
smų, ką ir spaudos išgavimas, ir kompknija-hori mokėti.
d
atlikti tai tegalima vien visos tau
f Akoonž, Pa. Altoona plieno
tos spėkų įtempimu. Visi turim
dirbtuvėse
Aiuo ateinančios sanatstovėti viens šalę kito. Vidurinis
vaitė*
prisidės
darbai. Pennsyltrinimasi* tarp įvairiausių grupų
vania
gelžkelis
pagarsino,
jog var
(kuopų) buvo ir bus. jis reikalin
stotuose
1
darbininkai
nuo
dabar
gas, bet reikalingas bendras ėji
mas, kur galima prie vieno tikslo, dirbs 50 valandų sanvaitėj.
rasi įvairiais keliais, o ne trep
| Hummbal, Mo. Sustreikavo
sėjimais ant vietos. Kitaip nieka
dos neturėsim tautiškosios moky čia 300 darbininkų, daugume atei
klos, kaiji ne butume įgiję spau vių, Portland Cement Co. Jie rei
kalauji po 14c. už prikrovimą vie
dos.
Vienas kovotojų už tautiškąją no karo- iki šiol gaudavo 12c.

kada mokytų zl x>nių buvo la
IS KENOSHA, WIS.
kol da iždas menkas. Toliau* p. gal
I
bai
mirai ir tie patįs tankiausiai
13 d. rugsėjo mėn. buvo pirmas T. rašo, buk atoirado tūli “pikta- I
lietuviška* pikninkas. Žmonių pri dėjai” lietuviai, .pradėjo tverti ki- <didžturčiams pataikavo. .. Darbo
sirinko daug ir iš aplinkinių mie tokia* draugystes, kliubus laisva- <žmogui mokslu buvo “kančių*' ir
stelių: iš Racine, Wis., atšilankė manių ir tt. Kas čia parašyta, tai jpaniekinimas tankiai žemiau* gy
draugystė šv. Kazimiero iš Wau sunku suprasti. Kas yra tie “Kliu- vulio, nes žmogus prigulėjo nuo
kegano, III., buvo ne mažai lietu bai Laisvamanių" ir kas juos tvė malonė* savo pono ir valdono.
kupui.
Turbut jokia tauta neturi teip
vių. Piknikas prasidėjo pirmą va rė, keli likosi sutverti? Mat tūli
Kaip tik pagarsėjo, kad į Žalandą po pietų, pasibaigė vidurnak-| draugai norėjo draugystę šv. Juo- mažaj mokytų žmonių kaip lietu
"garę bus atkeltas Šakynos klebo
tyj. Smuikininkai griežė maršus zapx> padaryt laisva (dabar į ją viai. Didžiausia stoka yra mums
nas Račkauskas, dalis Žagarės pair šokius, jaunikaičiai su skaisčio gali prigulėti tik Romos katalikai, žmonių iš visokio mokslo šakų,
rapijonų siuntė vyskupui' prašy
mis • lietuvaitėms šoko. Šokėjams kiti negali prigulėti), taigi, kad o labiausiai medicinos — daktarų,
mus, kad Račkausko neatkeltų.
pareikalavus, smuikininkai neku- galėtų prigulėti kiekvienas lietuvis pedagogų — gerų mokytojų ir
Bet vy skupas per kleboną Tamoriuos maršus net po tris sykius tu be skirtumo tikėjimo ir ją suvie literatų — raštininkų. Bet nerei
šaucką liepė Žagariečiams klausy
rėjo griežti.
nyti su 174 kuopa S. L. A. Už kia užmiršt, j<~g kitos tautos visas
ti vyskupo ir priimti kunigą Rač
Kenoshos lietuvių choras “Lie tą kilo neužsitikėjimas, viršinin savo pajiegas stato, idant turėtų
kauską, o paskui, jei napatiks, pa
tuvos Kanklės" padainavo keletą kai šv. Juozapio draugystėj smar kuodaugiausiai mokytų visokiose
rašyti vyskupui. Todėl dabar visi
lietuviškų tautiškų dainų, taq> ku kiai laikėsi romizmo. Todėl ne mokslo šakose, nes jos supranta,
męs pasirašę prašom Šviesiausio
rių gerai nusisekė: “Sveiki broliai buvo kas daugiaus daryti, tik mis- jog ištiriant ir pažįstant gamtos
Vyskupo išklausyti musų nužemin
lietuvninkai”, “Saulutė raudona”; lyti ajiie tvėrimą kito* draugystės. paslaptis, darosi lengvesniu gyve
tą meldimą ir duoti mums kitą
Lietuvos mokyklą.
tūlos dainos ne gerai pasisekė.
Toliaus Torontietis, rašydamas apie nimas ir dėlei palengvinimo savo
kleboną. Męs aprašysim šviesiau
f Whitin*vitte,
Mas.
CiaI kirbai pas mus eina vidutiniškai, susirinkimą 16 d.rugpiučio.sako.jog gyvenimo kiekvienas prisideda nors
siam vyskupui kunigo Račkausko
nykščios medvilnės dirbtuvės pa tat pribuvusiam darias sunku gau pirmsėdis kalbėjo aj>ic tautiškus ir su maža auka šelpimui moksląei
darbus ir tikimės, kad 1 amsta
garsino, jog jatlgina d arta lai ti.
darbininkiškus reikalus, apie uždė vių, tai steigimui visokių augštespats pamatysi, kad męs nebereikaką nuo 40 vai. iki 50 vai., o numa
Merkurids.
jimą knygyno, ir užmanė, kad nių mokyklų, nes supranta, jog
lo kelintą kartą prašom dvasiš
žina darbininkų algas.
draugystė prigulėtų prie S. L. A^ mokslas tai turtai ir galybė.
kos valdžios kito vadovo.
Iš CAMBRTDGEPORT, MASS. buk tūli draugai pradėjo stalus Pas lietuvius tas svarbiausias rei
Visų pirma męs nebežinom, ar
< Nrw York. Uniformų dirbtu
MOKYKLĄ UŽMIRŠOM.
Čia lietuvių gyvena apie 1500. daužyti, ir trepsėt, rėkti, klykti ir kalas atmestas, nes mokslo reika
REIKIA LEIDIMO KRIKŠTY vėse, kur dirba dukterys ir mote
pasilikai panaikinti, ar ne. Prieš
Iškovojus mums sjaudą, antra
Turi jie pašelpinę draugystę var tt., buk net svetimtaučiai pradėjo lams, šelpimui moksląeivių, au
NAS KELTI.
gavėnią mums buvo iš anibono ap sai eilinis kultūros klausimas tai
rys veteranų, numažino algas.
du “Lietuvos Sūnų". | ją jiriguli j»er langus žiūrėt. Ant ko pasi kaujama teip mažo skaitliaus žmo
Waterbury,
Con. Kadangi čia
skelbta, kad pasnikai palengvinti savos, tautiškosios mokyklos sutvė
apie 200 narių, yra 104 sisidedaiiti remdamas, šitą p. Torontietis pa- nių, kad apie suielpimą vieno ar
ir bifvo pasakyta, kokios dienos rimas nuo apačios ligi pat viršū tankiai pasitaiko muštynės krikšty
Įf Bellefountainr, O. Katilioriai iš vyrų ir 138 kuopa S. L .A. iš piešė? Turbut norėjo laisvės rei kito moksląeivio, kuris be laužymo
reikia sausai pasmkauti. Pirmą nių. šio antrojo uždavinio didu nose ypač terp italijonų, lenkų, o Big Four gelžkelio, kurie buvo su moterų ir merginų; yra L. S. S.
kalaujančius draugus purvais ap galvos ką valgys ir kur nakvos,
dieną sekminių kamendorius užsa mas is svarbumas visiems aiškus. gal ir teqj lietuvių, tai miesto val streikavę *15 <1. liepos, atšaukė strei kuopa, kuri stengiasi platinti apdrabstyti ? Męs galime tiek pasa kuris be rūpesčio apie gyvenimą
džia išleido padavadijimą, kad lei ką ir sugrįžo prie darbo.
kė metų čvertį ir pasakė, kad ga
Išties, jeigu sjauda yra pirmu
švietą tarp brolių lietuvių. Da kyti, kad viršminėtos draugystės galėtų užsiimti vien mokslu, nėra
lime valgyti su pienu. O antrą tinė musų gadynėj sąlyga kultūri dimas kelti krikštynas butų išpra
f Gaili fulis, O. Organizuoti bar 71 kuopa L. S. S. parengė pra jūrmsėdi* tiek mano apie tautiškus nekalbos. Musų tokisneattajimas,
dieną sekminių klebonas Račkaus nio tautos gyvenimo ir plėtojimosi, šytas nuo policijos pirm laiko. Į
kaltas 16d. rugsėjo. Klausytojų ir darbininkiškus reikalus kiek ilg- apleidimas moksląeivių, atšaldo ir
kas vėl užsakė metų čvertį ir lie tai tautiškoji mokykla yra antroji, krikštynas ne leisti muštynių bus cigarų dirbėjai sustreikavo; jų vie prisirinko apie 400 . L. Grikštas iš
veidė apie pipirus. Teisybė jis sa užkietina tuos,kurie tikėjosi patoj dirbtuvių savininkai parsitraukė
pė sausai pasnikauti. Ir per spa- be kurios ji negali pasekmingai atsiųsti policistai.
So.
Bostono
kaltajo
apie
senovės
kė, kad: žąsįs Lietuvoj jkt Nemu šelpos, o negavo ir su di<lžiauriu
streiklaužius.
viednę klebonas tara ir kolioja plėtotis ir kelti savo kultūrą.
gyvenimą, apie žmonių skurdą. S. ną plaukę. Tai visa jo kalta bu vargu pabaigę mokslą, nusikreipė
mus, jei pasisakom, kad nepasnir Co! limbu s, O. \ eik visose MK'lielsonas, “Keleivio" redakto vo. Negalima nuo pirmąėdžio nė nuo savųjų, išmėtinėdami: “Jus
Reikalavimas tautiškosios moky SUGRĄŽINO BANK 1 ERIŲ.
New York. Ant garlavio Af- anglių kasykk'sc rytinio C>hiu diria
klos, — nuo apačios ligi jat viršui,
kaujam.
rius kalbėjo apie carą Miką ir rr reikalauti jxt daug, nes jis nė jo nešelpėte manęs, aš jums nieko ne
Pradžioj mojaus kamendorius nuo pradedamosios mokyklos ligi gan Prince čia likosi iš Brazilijos : julną laiką.
voliuciją. Jis nurodė caro biau- kio laikraščio neskaito, į jokią tau kaltas”. O kurie ncatšalo, neužbuvo išdalinęs vaikams poteriams universitetui — viešai praskambėjo sugrąžintas Clevclando tankierius j
rius
darbus ir linkėjo jam gilo, nes tišką organizacija nepriguli. Pe kietėjo, suprato savo brolių nesusiW. V.
\ . Visose pri
Boneli. Jis mat su italijonų sur Wheeliųg,
\\hceling, VV.
mokytis katekizmo knygeles, ku garsiuose 41905 metuose.
Neuž
caras
daugiau žmonių kraujo pri reitą rudenį K. Š. vos prikaMiėjo jzratinią — nešeljiimą, tie šiądien
rių vieną prie šio rašto prideda mirštini nuopelnai Lietuvių Moky dėtais 30000 dol. išdūmė iš Clc- gulinčiose |>ric unijos cigarų dirb- lakęs negu jam reikia. F. Bago- “Lietuvą” užsirašyti ant pusmečio, jau kapuose, kaip Kudirka, Vaime. \ ieną pėtnyčios dieną kle tojų' Sąjungos įsteigėjų .kurie ja- vvlando į Braziliją, tat Brazilijos tuvėse dirbą pilną laiką.
čiu* kalbėjo apie socijalizmą ir dabar vėl turbut sustabdė, o apie- čaitis, Višinskas, Biliūnas ir kiti,
s,
|.a,ilu.Kė #,a
bonas bažnyčioje ėmė vaikus pote sistatė sau vyriausiuoju uždavi valdžios jį iMlavė. Mat prigavėjy
aiškino kokiu budu galės įvikti so- knygyną tai nėra nė ką kalbėti. ir męs jų raudo jame, kelintas ir
rių moky ti. Vaikai atsakinėjo kaip niu šįj klausimą judinti, aiškinti IvakUios niekur
streikas vagonų taisytojų Mi»- cijalizmo tvarka. P. Kazakevičienė Prie kokio S. L. A. pirmsėdis už grašį aukaujame ant paminklo
knygutėje rašyta ir kaip kamen žmonėms jo būtinumą. ~
..... a,.,* r.,. ........
a . *°un l^scifto gelžkelio, kuriame dat
S Hamkiutė deldiamas • ei manė, kad draugystė jirigulėtų?• į tiems gerinusiems — numirusū-ms.
______darbininkų.
.. .
dorius buvo mokinęs. Klebonas iš
Praužė'vėtra. Užstojo slogi ty NELALME SU NAUJU
J ORLAI ilvvavo)oooo
les. Kiaušy tojai buvo užganėdinti, Juk jis jier siutas vaikščioja ir
šelpimui moksląeivių turime “Ži
\ Ii .
peikė kamendoriaus mokymą, iš la. Viskas prislėgta. Brt gyveni
judėkavojo kalliėtojams ir deklia jasakoja, kad nieks nesirašytų prie j burėlio” draugystę Lietuvoje ir
Bandant
peikė knygutes ^ir pasakė, kad ve mas nestovi ant vietos. Kas nori » Washingkxt, D. C.
matorėms delnų plojimu.
Vm vienytas (suprask prie S. L. “Aušros? draugystę .Amerikoje.
(čia toliau Orville \Vrighto orlaivį,
stų vaikus jas klebono pročką, ji
Čia yra 2 letuviško* valgomų A.), kad niekas ten nepriguli kaip Apie “Žiburėlio” draugystės narių
atsitiko nelaimė: vienas sjarnas
išmokisiant kaip reikiant. Klebonui
daiktų krautuvės, o dabar P. Bart tik visokį bedieviai ir kad ta vie daugumą nieko nežinau. “Aušros”
n«un.k lyK»vary-1
parėjus namon, nuėjo jas jį Mo ti kalnai, ar peklf siekiančiu. |nului” ,r
kevičius uždėjo drabužių krautuvę nyta teksianti žydeliams. Klau draugystės narių skaitlius nevirši
nupuolė
sl;» ir "
“P"0!* nuo 75 .
|
nika Adeikyčia, Barbora Gaspa- skriodės. ‘
1A CHICAGO. 1LL.
ant 719 Main st.
siu p. Toronticčio, kas ant to su ja nė 40, kurie mokėdami jx> 25c.
Prie to pats \\Tight ir
raityčia,
Barbora
Kalekdryčia,
Kągi męs darome tautiškosios 1
Susitvėrusi tarp lietuvių Chica
Dariai j>ra<lcda geriau eiti, bet sirinkimo stalus daužė, rėkė, kly kas mėnuo, metuose sudeda $120
Sclfridge likosi pavojui- goj tam ikru taryta tsliuosavimui vi* daug žmonių
’
Magdalena \ ališauskienė ir Bar mokyklos sutvėrimui ? Ar naudoja- leitenante
neturi darbo ir kė, trcp*ėjo ir kas per langus žiu j— vienąm moksląeiviui pu^ci^meSelfridge sužeistą* j draugo’J.
mės
bent
tomu
tiesomis,
kurias
ajikultt.
bora Ivoškienė, kurios buvo su
Pureno nuo Rusijos į negali jo gauti.
-T- *•
rėjo? L>r<'iitieti. argi negėda to-!1^ pragyventi.
\Vrightą daktarai jasitiki. caro vaklzipt nagų, j>raneša visuo
tinusios svetimus vaikus prie sja- įgijom kovos ir audrom metu? Ar mirtinai,
1
kius išinislus rašyti, žmonis pur- Į S. L. A. tuos $200,
/
mirties išgelbėti.
viednės privesti, ir dar Dilbinų so daug įsteigėm privatiškųjų moky- nuo
’
menei, ka<l 'pagal gautas žinias iš
vais drabstyti? Nežiūrint į tą tamTaigi Amerikos lietuvi&odžiaus iLukpšas. Visi jie praiė .kle klų išguldomaja lietuvių kalta?
IS RAYMOND, WASH.
sybės apaštalų putojimą, jasisekė J* visuomenė metuose įstengia gu
DTFTERIJA.
bono. kad leistų kamendoriui vai Ar išnaudojame priderančiai lietu
laikas rinkimui jarn-ų po Petitu m
6 d. rugsėjo susirinko mažas bū moms sutverti 23 d. rugpiučio! šelpi vieną moksląeivį — ir išGreen^burg. Pa. Čia terp vaikų1 for 1‘ouren. Tarybos komitetas relis lietuvių |>as A. Mincc. Apart draugvstę vardu “Lietuvos Bro- r°d°» kad mums užtenka įstaigos
kus mokyti, bet klebonas pasakė, vių kalbos teises valdžios moky
ypač
pradėjo smarkiai siausti dif-. praw draugų paradų rinkėjų pa- kitko, kalbėjome apie padėjimąį lių”. Ji turi prigulėti prie S. L. vardo .turime Aušros draugystę
kad neįeisiąs, kad jei kas ir mo klose?
terija.
Tūlas mokyklas -sudarė.. Mskulnnti rinkti jara^us ir sugrąžin musų tėvynės. Nors šiame sun A. 174 kuopos. Kiekvienas drau- šelpimui moksląeivių, turime kokysis pas kamendorių, bet dar reiks
(5 teisės, tos siaurutės, menku
Mat
dėl
stokps
lytaus trūksta vau-f ti sekretoriui S. Dargužiui, 150 \V, kiame krizių laike mažai kas te- ga* mokė“ 50c. ant mėnesio į drau- mitetą, ir rodosi esame atlikę savo
ir pas pročką nuvesti, o kitaip ne- tės teisės tapo įgytos sunkiomis,
dens
išplovimui
miesto kanalų, o Į i8th st.. arta pasiųsti tiesiog į si&kubina su ja-clja jai, nutarė gystės iždą, ir kas bertainis metų Parrigas, esame ramus. Bet teip
priimsiąs spaviednės.
brangiomis aukomis. Ne vieta čio
tas
prisideda
prie
smarkesnio ligos ; New Y orką ant vardo Dr. Paulo me. po kiek galint, joaukaut.. bus atrvkuota po 50c. iš draugystės inėra ir ilgiau* teip neturėtų būt
O apie knygutes pasakė, kad nai joms minėti!....
Į
bcsiplatinimo.
Pažiūrėkim: musų artimiejie kai
jos vyskujx> neužtvirtintos, kad
j Kaplano, 230 E. Broadway st.
Trūnijame laike sumetėm $11.00.. iždo ir mokėsis į S. L. A, iždą.Lietiniai nėra skupųs su aukokunigai žmones tik apgaudinėja, mynai lenkai ir latviai ar taip
Kartu jirane^u visuomenei, kad1 Paskui dar K. Seredžius ir A.. Pašelpą sergantis draugas gaus i.š ,T,is, tiktai ta bėda, jog vietoje auGERA DABOTOJA.
___ naiviai viršminėto* ta- Mince perėjo j>er stulas gyvenan
kad spaviednei prieiti nereikia ne naudojasi įgytomis teisėmis? Jie
ant gero, aukauja, ant blogo.
rinkti aukas
draugystė; izdo, o posmertinę iš j
San Di< go. t ai. Ligonių jirižiu
sutvtkta tik tam tikriems rin- čių čia lietuvių ir dar surinko $
kokių knygų. Antrą dieną sekmi sėte užsėjo savo kraštą įvairiomis
S. L. A. į “Lietuvos Brolių” Nesupranta kame gerovė. Lietu
e vi či ai. A. .An-1 Pasidarė $16.00, kuriuos jasiun- draustę ir 174 kuopą S. L. A. gali voje kas metai vien ant girtybės
nių klebonas iš ambono vėl pasa mokyklomis prigimtąja kalta. O retoj a, 19 in. Marė Arthur aj> įkėjam*: jJ. Grigai
Grigalcvičiai.
reiškė,
jog
ji
jx'r
neapsižiūrėjimą,
1
męs
?!....
kė, kad pjoterių mokyti vestų pas
drijausktit, J. švcnnickui ir T. Ta- tėm l‘olt. Kauk. < kasterint J. J. j jirigulėti kiekvienas be skirtumo išleidžia arti 4.000.000 (keturių mi
jo pročką, kad reikia tik žinoti 5
Męs, be Marijamjx>lės mergaičių davė ligoniams gerti vandenį su 1I m<»šair*kiH. jiems išduoti |aliu<iiji> Paukščiui. Paskyrėm juo* pusiau: tikėjimo.
lijonų) rublių. Amerikoje saky
dalis spaviednės, daugiau nieko, ir progimnazijos, daugiau nė neįstei- nuodais nuo kurių 3 ligoniai pa-j mai su ja rašai* komiteto.
kime 400000 lietuvių, metuose pra
politiškiem* Liętuvos kankintiniams
Davatkos vaikas.
kad skaityti mokėti nėmaž nerei gėm mokyklų išguldomąja lietuvių simirė, o daug yra dar pavojingai j Ateinanti* tarybos susirinkimą* ir beturčiams lietuviams moksląei-l
geria tik po $5 kiekvienas, kas
kia, ba jei visi mokėsime skaityti, kalta. Męs vis dar laukiam.... sergančių.
atsibus nedėta), 27 d. rugsėjjo, p. viams “Aušros’*- draugystės fon- SUSIVAŽIAVIMAS LIETUVIŲ pafa.ro sumą nuo $2.000.000 (dvie
AGENTŲ.
kas tuokart mums duoną uždirbs ? turbut, kol mums visai užgins tai
jų milijonų). Jeigu tie 400.00 lie
! Radavičiaus salėje,, ant 33 gatvės dan. Vardan moksląeivių ir kan
EXPLIOZIJOS.
Lietuviai
šifkorčių agentai turės tuvių Amerikoje metuose aukautų
Po sekminių vieną dieną ant šven sytis savas mokykla*.
kinu
ištariu
aukavusiems
ačiū.
pn. <>42. •
Sedalia. Mo. Čia atsitiko tai
toriaus klebonas pasakė, kad su
Toliau, ar jau turime užtektinai
Malonu žiūrėti, kad ir čianykš- antrą susivažiavimą New Yorke 27 šelpimui moksląeivių tik po 5 cen
Tarybos komitetas.
si
parako
exp1iozija,
kurios
kamendoriaus - duotais katekizmais vadovėlių lietuvių kalba?
čiai lietuviai pradeda suprasti svar dieną rugsėjo, ant kurio apkalbės tus kiekvienas, tai sudėtų sumą
ypatų
likosi
užmuštų.
eitų ant rinkos mokytis, o ant
šia, jau treti metai, kaip skel
besnius reikalus — šelpia nuskriau tolesnį užlaikymą keliauninkų, na nuo $20.000 ir sušelptų apie 70
Iš KENSINGTON. ILL.
mo, kuris tapo įkurtas pereitą ge moksląeivių kas metai,vietoje vie-_
šventoriaus, kad nebūtų tokių kny biama* konkursas vadovėlių para
Kensingtono
lietuviška
Visų stą tėvynę.
McAlister,
Okla.
Perkūnas
tren

gučių. Šitai girdėjo tarp daugelio šymui. Ir kągi? Ar daug suteikėm
Dariai čianykščiose lentų plovy gužio mėnesį New Yorke ir kuris no,kur tie 40 narių “Aušros” drau
šventų jarapija, po vadovyste ku
kė
čia
į
parako
krautuves
ir
pa

kitų žmonių ir pirmiau minėtos musų mokyklai tinkamų vadovė
nigo Serafino, pastatė muro bažny klose prasidėjo 1 balandžio ir dir jasirodė dideliai naudingas ir gystės su visokiomis aukomis te
moters. Kas mokėsi px>terių pas lių? Stačiai gėda pasakyti — vos- gimdė cxplioziją, kurios viena yja- čią ir mokyklą. Atidarius šį ru ia pilną laiką, tik šiame mėnesyje patiems jakeleiviams, ir agentai gali sušelpt.
kamendorių ir nuo jo gavo korte nevos keletą. Ir kokių? Iš jienkių ta tapo užmušta, o aštuonios sun denį mokyklą, lietuviai pradėjo sių sumažėjo darbai, bet yra viltis, prie jo prigulinti yra be rupesties,
Taigi visi be skirtumo pastoki
les, tų klebonas prie spaviednės vos vienam konkursų komitetas kiai sužeistos. Tūlas ajdinkinių sti savo vaikus, tikėdami, kad jie kad vėl jasigerįs.
Moka $1.75 paleidę savo pasažierius į kelionę, me “Aušros” draugystės nariais,
nes žino, kad jasažieriai bus pri visur tverkime kuopas, visi dėkime
nepriėmė; tiejie buvo su Mikolo teatrado galimu paskirti pilną pre namų skaitlius expliozijos likosi joje geriaus bus išmokyti ne kaipo [už 10 vai. darbo.
imti New Yorke ir pristatyti ant savo pinigėlį šelpimui moksląeivių
Adeikio vaiku ir su kitais.
miją (Bendoriaus ir Daugirdo sugriautų.
K. Seredžius.
svetimtautiškose mokyklose. Pirlaivo ant kurio jie važiuoja į Lie ir mokslo, o tuomi atliksime savo
10 d. berželio Aleksandra Danta “Aritmetikos vadovėliui”). Tarpe
niiaus Kensington iečiai priversti
tuvą.
Dar tik mažesnė dalis lietu priedermę, įgysime turtus ir galy
norėdamas išmėginti klebono proč- premijuotųjų vadovėlių atrandame
I§ BISBEE, ARIZONA.
buvo siųsti savo vaikus į svetimtau
vių
agentų
priguli prie šitos orga bę, susilyginsime su kitomis tau
dagi
tokius,
kaip
Maciaus
geogra
kos mokymą, štai ką padarė:
Vario kasyklose darbai nekaip
čių mokyklas, nes savo neturėjo,
nizacijos,
todėl
kviečiam visus tomis.
f
i
jos
vertimas
(iš
rusų
kalbos).
Ste

Dantos žmona, pasiėmus savo 8
nekurie dar ir dabar nežinia dėl eina. Iš kitur pribuvusiam sunku
agentus
pribūti
ant
šito susivažia
bėtina,
kaip
galima
buvo
ne
tik
metų vaiką katekizmo dar nėmaž
P. M i kolai n is.
kokios priežasties leidžia savo vai darbas gauti, nes ir čion be dar
vimo
ir
prigulėti
prie
agentų vieny
premijuoti,
bet
dagi
priimti
kon
ti
Chicago,
111.
Sustreikavo
400
nemokytą, kartu su Žiūriu sodžiaus
N. B. Kiti laikraščiai teiksis at
kus į svetimtaučių mokyklas. Lie- bo yra keli šimtai žmonių; nėra
Adomavičienė nuėjo pas klebono kursan ne originališką darbą, — darbininkų, daugume italijonų ir tuvišką mokyklą lanko dabar 70 vilties, kad pradėtų geriau dirbt bės, kad kiekvienas galėtų apsaugo kartot.
ti savo pasažierius nuo lupikų ir
■ pročką ir prašo, kad vaiką prive juk tai prieštarauja pačiai konkur slovakų Northwestem geležinke vaikų.
iki rinkimų.
SI”
so
idėjai.
Matomai,
musų
inteli

lio, kadangi jiems numažino algas
stų prie spaviednės. Pročką iškarto
Lietuvių yra čia apie tuzinas. suteiktų patogesnę kelionę saviemec
Petras Gintautas.
MOKSLEIVIŲ PASKOLOS
nesutiko, bet kada jai padavė pu gentai neįstengė pristatyti geresnių ant 25c. už dienos darbą.
Jie labai maišiai laiką praleidžia. siems. Kas negali pribūti dėl to
RATELIO
ATSIŠAUKIMAS Į
lumo
,gali
rašyti
ant
žemiau
jasę rublių ir pyrago už 10 kap>eikų, vadovėlių. Parodė, ką gali!
Skaitymo nemyli, gailisi pinigų, o
IŠ yjlDCKTON, MASS.
VISUNOMENĘ.
duoto
adreso,
o
apturėsite
visą
imU Harrisburg, 111, Darbai eina
tada pročką sutiko ir nuėjus pas . Išties, šiurpuliai paima, žiūrint
(argi tai po pu karčiamose kaip katrie po pėdei
9 d.
Kelios savaitės atgal gavau laiš
kleboną tuoj atnešė kortelę, kad į musų ateitį, kurie taip esam at pusėtinai. Dirba beveik kiekvie santro m^uesiq.laikas rašyti? Red.) viską palieka, paskui eina, bučiuo formaciją ir galėsite prigulėti. Ku
ką
iš Europos nuo įžymaus draugo
spaviednės gali tuoj eiti, tik kad silikę užpakalyje kitų tautų apšvie ną dieną. Uždarbiai ne vienodi, buvo Švr$okp draugystės mėnesi ja maušai rankas, kad kredituo rie gali atvažiuoti, butų labai velytirevoliucijonieridus
P. G., kuris
na, kad pribūtų. Po susivažiavi
prie komunijos be rudens neitų. timo dalykuose ir tiek mažai da kaip visur kasyklose. Žmonių čia nis susįrinkjųus.
^Pribuvo Sa tų iki pėdei.
mui apskelbsime tuos, kurie, rūpi prašo paskolos mokslui pabaigti,
privažiavo iš visų šalių, bet dau Bostono r lietuviškos parapijos ko
T)antienė ėmė prašyti, kad tuoj | rom jo pakėlimui.
Varnelis.
nasi gerove jasažierų, prie tų žmo štai iš jo laiško ištrauka:
Ką gi męs darom tautiškosios gelis nori išvažiuot.
prileistų ir prie komunijos ir paža
mitetas ir užlęvįetė draugystę daly
“Malonus Drauge!
dėjo užtai dovanų. Tada pročką mokyklos sutvėrimui ? Kol kas
vauti 7 d. rpgsėjo pašventinimo IS TORA XTO, ONJ., CANADA. nės galės drąsiai kreiptis su ke
lionės
reikalais.
nusivedė Dantienės vaiką pas kle kaip ir nieko. Varžomės tarp sa
Big Moddit; III. kasyklose bažnyčios apeigose. Draugystė pa
Turiu prie jųsų reikalą — la
Ar galima korespondencijoms ti
M. Paltanavičia (Sekr. L.A.) bai svarbų.
boną ir už trumpios valandėlės vęs, vieni, norėdami padaryti mu No. I dirba ne kasdien, tai vos žadėjo dąlyyąuti pilnoj parodpj. kėti?
Buvau kreipęsis j
15
Millbury
st,
vaikas atėjo su kortele, kad gali sų mokyklą (kurios beveik kaip ir maistui galima uždirbti.
Kasy Buvo nutarta važiuoti specijališkam
įvairias
vietas
—
į gimines, į pa
No. 35 “Lietuvos” patilpo neva
Worcester. Mas*. žįstamus, į draugus, į moksleivių
tuoj ir prie komunijos eiti. Žino neturim) pirmeiviška (be kabliu klose No. 12 dirba kas dieną, bet traukinyj, bet atėjus laikui važiuo korespondencija iš Toronto. Tam
ma iDantai vaiko nė prie spavied kų), kiti “pirmeiviška” (su ka kad kasyklos prastos, tai nieks ti, ne buvo ne tik specijališko trau straipsnelyj nė ą-ta dalis nėra tei
sušelpimo draugijas, prašydamas
bliukais), — o tuo laiku žinomasai ne nori eiti dirbti. Čia yra 14 ka kinio, bet ne buvo nė karų. Brock- sybės. P. Torontietis rašo tarp
nės, nė prie komunijos nevedė.
padėti man pinigais; nes užsieniuo
Prie klebono Tomašausko buvo “tretysis” galingesnis už mus už syklų, bet visos po mašinoms, dir tono šv. Roko draugystė turi 400 kitko, “kad iš kitur draugai pribu ŠELPKIME MOKSLĄEIVIUS. se gyvenant nėra iš ko užsidirbtu
leista bažnyčioje giedoti lietuviš ima atgal taip sunkiai užkovotas banti kasyklose nenori po joms sąnarių, o ne galėjo išsirūpinti spe vę užsimanė čianykščią draugystę
Visi sutiksime, jog be mokytų Draugai amerikiečiai sušelpė šiekdirbti. Dabar neverta vižiuoti dar cijališko trūkio! (bet vis tai tik šv. Juozapo išardyti”. Ką p. T. žmonių neturime nė mokytojo, nė tielr; Lietuvoje esanti draugija
kais žodžiais. Kamendorius Steiku- musų pozicijas.
nas su vargamistra buvo sutaisę
Atsiminkim, jog spaudą įgijome bo jieškant nė į Harrisburgą, nė draugystę, o tie visuomenę apei mislydamas tą rašė? Juk tik drau daktaro, nė inžinieriaus, nė filiolo- “šviesa” davinėjo šiokią tokią sti
chorą. Klebonas Račkauskas liepė tik visos tautos pastangomis, visos į Big Moddit.
nanti dalykai. Kaip (naršalka ėjo, gai iš kitur pribuvę draugystę šv. go (— kalbų žinovo), nė literato. pendiją. Bet dabar pašalpos išsi
pradėti giedoti “maeną” ir daug nuo kairės lig dešinei. Tarp kai
mokytų
žmonių
tuojau* baigė. “šviesa” nebepajtegia dau
tas jau tik jį patį gali apeiti. Juozapo norėjo ant geresnių pa Be
Jcartų iš ambonos barė žmones, kam riųjų ir dešiniųjų tebuvo skirtu
1f Sharon, Pa. Streikuoja dar Red.). Vedėjas pirmutinis neži matų pastatyti, bet ne draskyti. sustotų visa pažanga pirmyn giau* pinigų , siuntinėti, nes val
gieda bažnyčioje bedievių prama mas kovojimo budo. Jeigu kairieji bininkai Briggs-. Sealency- dirbtu nojo nė kur eiti; tik vadovystę pa Toliaus jis rašo, buk draugai nu ir gyvenimas pastotų nepakeltinu. džios persekiojimai, kunigų ‘Imi
nytais žodžiais. Vieną nedėldienį buvo prišakyj ir šaudė į priešą vių. Vietoj streikuojančių dirbtu- ėmus Norkuj, broektoniečiai suėjo tarė, kad čarterio nereikia. Drau Su pastaba ir gailesčiu skaitome tacija ir skundai sustabdė kuone
klebonas pasišaukė -*-pas save px> smarkiais Tilžės spauzdiniais, tai
gai netarė, kad čarterio nereikia, istoriją kaip sunku buvo žmonėms visą darbą. — Taip tatai palikau
į tvarką.
visam giedorius ir pavaišinęs juos dešiniejie, eidami užpakalyj, bom- žius.
tik nutarė, kad teip ūmai nereikia, gyvent 100,500 ar 1000 metų at be jokios paramos, be jokių šaL
U

ypatiškai vyskupui įduoti raštą, po
kuriuo pasirašė šimtas suviršum
Žagarės (Šiaulių pa v.) parapijonų. Ištaisius tiktai rašybą, paduodaine jį čionai žodis į žodį.
“Jo Excelencijai Žemaičių vys-

alum
ir cigarais pagy/ė, kad po
<
juo
einą.
Bet giedoriams pasakius
.
Ikad jie giedos taip, kaip giedoję,
Iklebonas užpykęs išvarė juos iš
klebonijos ir užgynė, kad nėmaž,
nebegiedotų.
Sitų giedorių pavar
1
dės: Kasiantinas Nainis, Alek
sandra Danta, Ogiala, Makeveckas,
Mikola* Adeik i s.
Klebonas
Račkauskas vaikus j
mokydamas ant šventoriaus visada
ruko cigarus. Daug kartų rūkė
paperosus
špacieruodama
ant
šventoriaus kasžin-kokia poni ar
pana iš klebonijos. Kleboną rūkant
matė visi vaikai, katrie mokės jk>terių, o klebonijos ponią matė Mackevičia ir kiti.
Kad ir nemokyti esam, bet numanom, kad klebonas Račkauskas
nevisada elgiasi teip, kaip pridera
kunigui, todėl nužemintai prašome
Šviesiausio vyskupo, kad duotum
mums kitą dūšių ganytoją.
Seka šimtas suvirsimi parašų!!
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O aš nesilioviau, iš pašaknų tiriSublimatas (Hg C lą) yra varto- ’ ligonio nuo kitų šeimynos narių r išsimėtą viskas laukan; šienikas.
prie Revoliucijos Rėmimo Komite ir jų vartojimas vidutiniškose apšnėjau
tautiškąjį klausimą. Mano
paklodės,
marškos,
priegalviai
ir
1
Šiandien
užsibaigė
antras
turi
trauktis
iki
tolei,
kol
mikro

timų.
j amas ir tokiame tai skiedąle visi
to. kuris apsiėmė apdirbti M. P. tyse yra labai pagelbingas.
tirinėjimo
vaisius — buvo straips
kiti
drabužiai
išdžiaujama
ant
1
pusmetis.
Turėsiu
moskopiškas
tyrinėjimas
parodo
difmokslo
Uksusas neturi būti vartojamas, abrusai, nosinės, paklodės(j palos
nis,.
kuriame
nurodžiau,kaip lie
ištiestų
virvių
kambaryje,
arba
iš1
kinties dar dvejus metus, iki pa Ratelio centro darbų. Jo adresai:
terijos perus. Jei mikroskopas nė
kadangi acetinė rūgštis, kuri yra ir visi kitokie plojimu^ daiktai turi
pirmininkas
—
J.Šukys,
120
Grand
tuviai
turi
sutverti
savo nacijonaMan
reikia
dedama
ant
kėdžių
—
knygos
atsi

baigsiu universitetų.
ra vartojamas, tai lengvame atsi
jame, labai pavojinga jausliems būti įmerkiami į dezinfektųotų skie
lišką,
tautišką
ir
grynai
originališ
vožia
—
žodžiu,
kambarys
turi
būti
į metus turėti nemažiau.* 400 rub.; st., Brooklyn, N. Y.; sekretorius
tikime mažiausiai 10 dienų po
vidurių audiniams; vietoj jo var dalų ir nugręžiami pirma išnešimo
ką
kultūrą.
Šit
kame
dalykas
—
teip
surengta*,
kad
gazai
dezinfek

vargingai gyvenant, iš jų dar už — Cernauckas, 1711 E. Matheny
u geriaus citrinų.
ligoniu kambario. Ir tokiame pasveikimo ligonio, ypač kada jau
toti
lietuviai
turi
pradėti
vaikštinėti
galcijos
galėtų
prisigauti
prie
visų
jo
simokėčiau ir už mokslų, knygas avė. Springfield, III.; iždininkas —
Vartojimas kvepiančių žolelių, šlapiame stovyje turį būti paimta gerklė ir nosis pasiliko sveika. Aš
į vomis, — juk tokios kultūros nė
ir tt. Manau, kad tokių sumų ne J.-O. Sirvydas 120-124 Grand st., k.v.: Čiobreliai, peirusnos, šaiaGjvi, galutiniam išplovimui, pirnja viri- tresniuose atsitikimuose trjs san- dalių.
k.v.: čiobreliai, petruškos, šalavijos,
Brooklyn,
N.
Y.
%
Į viena tauta neturėjo ir neturės.
Kiekvienam
1000
kubiškų
pėdų
persunkti butų bent kam paskolinti.
saldusis meninas, meta ir česnakas, nimo tyrame vandenyje, o paskui vaitės po Išgijimo gerklės ir noJ.
S.
Pruselaitis,
Be to ir labai originališka I
kambario
erdvės
paimk
paklodę
2
Išėjęs mokslų ir užsidirbęs, sugrą
n kmynų
m.ij.ių salierų ........
-I X sėklos išvirnti ir išdžiovinti. Jeigu gi sies.
ir
ir krapų
17
James
Street,
Redakcija straipsnį patalpino ir
pėdų
pločio,
2
/
x
i
ilgio
ir
ištiesk
vi

žinčiau jų kaip greitai galėdamas.
Jei dar randasi kokios išmetos,
Waterbury, Conn. virale, žalivalgyj, padažale ir tt. dezinfektuojamas skiedalas yra pa kaip ve: iš gerklės, nosies, ausų ir duryj kambario, potam paimk for- padėjo tokį savo parašą: “Kadan
Tatai, ar nesurastum tarpe pažį
yra labai pagelbingi ir veikia kaipo darytas iš Phenoliaus arba karboP. S. Meldžiu ir kitų laikraščių,
gi straipsnis pajudina labai svarbų
stamų žmonių, jei ne vienų, tai
labai lengvi dilgalai.
linės rūgšties, tai tokiame atsitiki- akių, ar kokie ženklai uždegimo malino 8 uncijas (1# valgomų
kad
šį
atsišaukimų
atkartotų.
klausimų, męs jį mielai talpiname.
šaukštų)
ir
apipilk
paklodę,
kuri
kelis, kad suskolintų viršuj pažy
Vartojant po mažai ir drauge mc nereikia tyram vandenyje per inkstų, tai laikas atskyrimo turi
Be to straipsnio autorius yra vie
sugers
visų
fonnalinų
be
nulašėjimo,
I
mėtą skaitlinę? Jeigu nevisų su
su vaisiais, sekančios žolės bus pa- plauti, nes tas skiedalas negadina būti prailgintas iki tie visi ženklai
nas
žymiausių musų vadovų ir ti
Keturesdešimts
nuošimčių
skiedalo
mų, tai nors kiek. Visgi butų ge
nesveikatos pranyks.
gelbingos: cinamonai, muškatiniai sudyno.
kimės,
kad visuomenei bus labai
formaldehydinio
gazo
yra
užtekti

GARBI
REDAKCIJA^
“
LIETU

rai. Drauge, dalykas eina apie
šlakuotoji šiltinė. Ligonį visai
Visokios
išmetos ik
iš nn«irs
nosies ir
žiedai, šapronas, muškatinis riešu'
įdomu
susipažinti
su jo pažiūromis.
nai
1000
kubiškų
pėdų
pločip.
Var

VOS
”
1
tai, ar galėsiu gyvent ir dar dve
reikia atskirti nuo kitų šeimynos
kvepiantiej ie pi- gerklės: difterijoje, šlakuotoje šil
tas,
gvazdikėliai.
Red.
”
Meili
redakcija
ir labai pro
tiek
paklodžių,
kiek
pločio
rei

tok
Kas
tas
yra
ir
kų
tai
ženklina?
jus metus mokykloj, kad užbaigti
tinėje, --krupę,
tymuose, kokliuše, narių kolei visi besiiupimai odos
a|>cisuių
rievės,!
,
pirai,
citrinos
ir
apelsinų
žievės,
tinga!
Ji
vietoje
įžengiųmųjų
kia
dezinfektuoti,
viena
nuo
kits
ki

(Skaityk
“
Vienybę
”
Nr.
38,
16
universitetą ir paskui (vėl rasi)
tirdamos į valą, ar čystų mažais žvyneliais ne nusilups ir
vanilė ir vaisinės pagardi- tur*
tos atskirai. Juo prastesnis audi straipsnių visuomet tokius parašus
darbuoties darbininkų labui, ar tu rugsėjo, 1908 m.). Negana, kad teipogi
skudurų
ir tnojaus sudeginamos.
nancius
sudeginamos, jokių ženklų bėgimo iš nosies, au
nančios suukvo
sunkos.. Kvepiančiųjų žo- skudurą
mas paklodės, juo geriaus, nesi deda.
iki
šiol
Amerikos
lietuviai
nesulau

riu to viso išsižadėti.”
lėlių reikia vengti tiek, kiek gali- Neduok spiauti ar šnypšti ant aslos, sų, gerklės ar uždegimo inkstų ne
Po to mano vardas pasidarė pla.
pilnos atskaitos iš pinigų su
Toliau sako:. ‘‘Prašau ne au- kia
|
Iar
-- j: kokį sudyną
eiulvni ;• jei ligonis
liironis nety
netv- bus. Laikas lupimosi odos įvai- greičiaus išgaruoja. Namas ar
.
čiai
žinomas, jį garbina ir ant cim
ma.
kambarys
turi
būti
uždarytas
nekos, bet paskolos, kurių atiduosiu, jniktų revoliucijos reikalams, kurių
čia nuspiauna, tuojau* paimk ge riuoja nuo 4 iki 8 sanvaičių. Lengbolų
ir ant vargonų, garbina ir
mažiaus
kaip
8
valandas.
Šlakškaip tiktai galėsiu užsidirbti 1 Ame- «įiš Amerikos į Europą išplaukė apie
rai dezinfektuotų skurlų ir pašluo vesniuose atsitikimuose, kur lupi
maži
ir
dideli.
ty
klos,
vartojamos
šlakstymui
žolynų
rublių, jau vėl musų vei
rikiečiams dėkavoju už aukas, ku- 60.000
1
mosi olos nėra beveik patėmijama
styk.
Einant
gatve, visi iš tolo kepugali
būti
panaudotas
sušlakštymui
rias nekartų dėjo man. Bet iš kėjai užmanė naujų mintį, ir gal TRUMPI NURODIMAI ŠEIMY
Naktipuodyj reikia visuomet lai- ir tekėjimas iš nosies, ausų, akių
Deginimas
sieros
yraĮre*.
nusiima
ir šventai šnibžda:
pok
lodės.
KAIP ELGTIS
r" trečdalis
’• \
, .
suvis apsistojęs, skrepliavimas ne
aukų gyventi negalima. Reikia, pasitiki ganėtinai pasipinigauti, štai NOMS
,.,,e f’->L'nr-Ai
% m < mSUSI
• R-1.
ikvtl v,"
enas
stipraus dezin—
šit
tautos
vadovas! šit vei
neužtektinas
ir
jis
naudos
nesutei

LIM- fektuoto skiedalo, ir išvalyti ne pasirodo ir uždegimas inkstų nėra
mano padėjime esant, tikro šalti J. šūkis, V. Cemiauckas ir J. O.
kėjas
!
kia,
pertai
geriaus
suvis
nevartoti
PANCIA LIGA.
nio.
Todėl, prašau paskolos. Sirvydas sutvėrė “Moksleivių Pas
greičiaus, kaip už pusės valandos patėmijama, tai visgi turi pereiti ne
K. Janonis.
Meldžiu, drauge, pasiteirauti. Ki kolos Ratelį” šelpimui garsingo Šutais? sveikatos užveizda miesto po vartojimui ir tuoj aus vėl pripil mažiau* kaip 6 sanvaitės, o sunkes jo. Mokyklų viršininkai turi ne
priimti
vaikų
mokyklon
be
tam
tik

Chicagos.
tokio išėjimo aš neturiu. Norėjau revoliucijonierio p. P. G., kuris
dyti šviežiu dezinfektųotų skiedalu. niuose atsitikimuose negreičiau*
tų reikalų apskelbti laikraščiuose, kaipo atstovas trankėsi ,po .Ameri Lichtviif kalbou verti Dr. A. A. Abelnai visokios išmetos ligonio kaip 8 sanvaitės priverstino atsky ro paliudyjimo nuo sveikatos užveiz
ką, laikydamas savę neklaidingu. Graičunas (Medikaiiškas Iusf>et.). turi būti dezinfektuajama pirma ne rimo ligonio nuo kitų narių šei dos, kad tuose namuose, kur kūdi
MUSŲ DIDVYRIAI.
bet negaliu”.............
Tas draugas labai gerai yra1 Juk jis, norėdams, butų galėjęs suNelaiminga musų tauta! Kuo
Daug užkrečiamų ir limpančių gu pilti į tupyklų ar kur kitur. mynos arba kolei mažiausių ženklų kis gyvena liga praėjo.
Pasielgimas laike šermenų. Pa met kitos tautos didžiuojasi savo
mums daugeliui žinomas, ir kadIjčėdyti pinigų pabaigimui mokslo, ligų yra gydoma ligonio* namuose Toks . pasielgimas su išmėtomi*i ligos nesi duoda susekti.
Tymai.
Yra tai liga terp sitaikius mirčiai nuo užkrečiamos garsiais didvyriais, kuomet juos
jis pagelbos yra užsitarnavęs, to kadangi už atstovystę čia Ameri gydytojo, kuris tik sykį ar rėčiaus ypač yra būtinai reikalingas, jeii
žinantis jį neabejos.
Bet bene, koje gavo užmokestį nuo Centro į dieną ligonį atlanko.
kūdikių ir vaikų. Paprasta apštis ar limpančios ligos, lavonas turi garbina ir myli — pas mus to nė
ligonis serga uždegimu žarnų.
tik tas vienas tokiame kritiškame Komiteto Soc. Partijos, u jam- Sveikatos užveizda rado reikalin
Atsargumas su ligoniu reikia mirčių terp kūdikių jaunesnių kaip būti įdėtas ko veikiausiai karstan, ra! Neturim męs tiek tokių did
karstas užkaltas ir daugiaus neturi vyrių, kurie mus pakeltų į dausų
grįžtant
į
Europą,
lietuviai
irgi
gu
suteikti
trumpas
žinutes
šeimy

padėjime? Yra ir daugiaus.
turėti iki jis ar pasveiks, ar nu 2 metų yra kas ]>enktas susirgęs.
augštybes; jeigu kokis atsiranda,
_v Kaip žinom, męs daugiausiai sumetė ant kelio kelias šimtines.... noms, apie užsilaikymų patiems ir mirs ir iki visas namas nebus ge Neretai' atsitinka epidemija, kuri būti atidaromas.
Gėlės neturi būti prie lavono, , tai tų męs niekiname, mindome
Dr. A. L. Graičunas.
esam “plikiai beskatikiai”. Mat 1
išgalabina nuo 30 iki 50 nuošiinužlaikymą ligonio, idant jis kito rai dezin fektuotas.
kas pinigo negarbina, į jį netiki,
Atskyrimas ligonio nuo ki- šermenys ne turi ilgiaus trauktis po kojų! Nežinom, kad tai yra
neužkrėstų savo liga. Žinutės šios
Geras dezinfektuojamas skiedalas 1 čių.
kaip
36 valandas po mirimo, ir brangi medžiaga,nežinom, kad mu
tų pinigas ir apleidžia. Todėl su
nėra prašalinimui gydytojo iš li yra
vra lengvai prilaipinai
......... ----------------t x turi trauktis
------------ (
pritaisomas iš tani tikrų ...
tų „šeimynos
narių
vaistų
ir
čia
žemiau*
paduodame
mažiausiai
4
sanvaites,
ir
ilgiaus,
1
turi
būti
daroma privati skai.
rasti žmogų, kuris apsiimtų tiek |
sų didvyriai nedygsta it grybai
PIENIŠKI MAISTAI.
|gonio namų, bet tik papildymui
T
..........
G
•
1
___
1.._
I
Privatiškais
šermenimis
\
Privatiškais
šermenimis
vadina

po lytui.... Pagaliaus, nemokame
pinigų paskolinti, sunku. Atsaky
porų jų vardų ir kokiu budu su- jei didelis kosulys, ar uždegimas
nurodymų.
Kaip pienas, grietinė, sviestas. gydytojo
|
si
tie,
kuriuose
gali
dalyvauti
na

apsieiti su didvyriais.... (ne tik
ti tam draugui pagelbų ir palikti suris ir kiaušiniai reikia vartoti
Priežiūra ligoje. Visokiame at taiso: 1) Hydrargyjrum Corrosi- gerklės, nosies, ausų, ar akių bumiškiai
jau
dezinfektuoti
ir
tik
tie,
su divyriais, bet su viskuom rei
jį ant Dievo apveizdos, negalima. tik drauge su kitais valgiais ir jie sitikime užkrečiamos ligos, ligonis vum Sublimatum (Sublimatas) ga- va.
į
kurie
būtinai
yra
reikalingi
pagelkia mokėti apsieiti, o kad mokėti,
Todėl sumanėm štai ką.
Kokliušas, Teipgi yra dideliai
geriausiai tinka prie grudų, ank- jei tik tas yra galimu, turi būti Įima gauti aptiekosc pavidale ma.
ibon
karstininkui
(graboriui
).
Visi
reikia mokytiesi. Red.). Sakau,
kūdikių gyvenimui.
Kadangi iš draugų nesiranda 'ščių, — k. v. žirniai, pupos, — perkeltas suvis į atskirą kambarį, žų plakštelių, vienų tokią plakštelę pražūtingas ______
ištarpinti
ši.tame
vandenyje,
i
oPaprastas
skaitlius
mirčių
jiasiekia
kiti,
ypač
vaikai
negali
dalyvauti
męs amerikiečiai esame per daug
vienas, du ar trįs su užtektinu iš vaisių, daržovių ir riešutų.
kuriame kiti šeimynos nariai ne
šermenyse.
-----------------.
—
kįps
plokštelės
galima
pjauti
tik
dvidešimts
penkis
nuošimčius
pas
šermenvse.
Svečiai
nėra
leidžiami
išdidus, perdaug savę augštai statekliu, todėl užmanėme sutverti
Pienas ir grietinė reikia laikyti gyvena tuo laiku. Visos gi du
j
užkrėstus
namus.
tome.
su parašu ir paliud^mi gydytojo, kūdikius jaunesnius kai]) vienų i
“Moksleiviams Paskolos Ratelį ’
moliniuose sudynuose, ar tai var- ris vedančios į ligonio kamliarį tu
Dr.
A.
L.
Graičunas
Nenorim su didvyriais nei
(šitas "Ratelis” nuo “Aušros”
ir reikia vartoti didelei atsargiai, metų. Irgi neretai būva epi■
tojant kuomet yra saldus, ar tai ri būti uždengtos* su marška jukloMedikaiiškas
Inspektorius.
nam
krėsle sėdėti. Argi tas yra
draug. skiriasi tuom, kad
rauginant, nugriebus grietinę ar dė, kuri yra gerai išmirkyta ir teip kaip gydytojas prGako, nes tai demišku ir mirties nuošimtis past
regėta
!!,
ra“ šelpia moksleivius, “Ratelis
darant sūrį. Raugintas pienas su šgręžta dezin fektuojame (dezinfek- yra aštriausi nuodai ir jei tokio didina net iki penkesdešimties nuoŠtai,
paveizdan, atvažiuoja koks
tik skolina). (Ir "Aušra" tik sko
darytas su tdmėtėmis ar citrinų1 tuojamiejie vaistai yra užmušant! skiedalo nors vienų gurkšnį išger-’ šimčių. Mirtis nuo šitos ligos ladidvyris
iš musų brangios tėvynes.
reta terp vaikų senesnių
lina, nes pašelpą, ar stipendijų
sunka ir ant saulės džiovinta duo ir naikinanti užkrečiamų ir limpan tum, tai tikrai nusinuodytam. To-!liai yra 1
Kaip
męs
ji priimame; kaip pasi
kia plokštelė įprastai yra sunku-1 kaip 4 metų amžiaus. Mieris turi
gafzę turi jų arba pinigais draugy
šit kokie užrašai man pakliuvo į
na yra gaivingu valgiu. Jei pa čių ligą. Antiseptiški vaistai yra
tinkame?.
...
Tuoj apipuo1aimnW-' ~~~~"
stei sfigrąžinti, arba atsakančiais
mo 15 kviečių grudų ir joje yra būti apsaugoti kūdikius ypač rankas.
Paduodu juos žodis į
saldini grietine medum ar cukri tie, kurie naikina pulius ir
vyrį
iš
visų
pusių
it bitįs, ir be
Visuomenės labui nuveiktais dar
niais dalykais, visuomet pasudyk puvimą) skiedale. Toji paklodė grynų nuodų nuo 7 iki 8 kviečio! jaunesnius kaip 4 metų senumo nuo žodį.
jokio
garbės
atidavimo
imame jo
bais, Red.). Nors tuom tarpu pienų ir įdėk žiupsnelį borakso ar turi būti taip ilga ir plati, kad už grudų svarumo; jei ją suUrpinti1 užsikrėtimo tanais ir kokliušu,
Aš jau seniai svajojau pasida
klausinėti:
Kas
Lietuvoj
naujo?
P. Ratelio programas nėra
bikarbonato sodos išvengimui veik dengtų pilnai skersai ir išilgai ne tik pusėje kvortos vandens, tai pasida- Laikas atskyrimo ligonio nuo kitų ryti dideliu ir žinomu veikėju.
kol mėšlungi-1 — Bet kaip, kokiais keliais prie Kaip darbas sekasi ? Kaip su mer
Ar. galutinai išdirbtas, tačiaus
..... — narių tolei, uj
duris, bet ir adverijas ir dar siek rys tas vanduo labai stiprus ir gali šeimynos
mės.
ni>
laip-:ii>
kosulio
ncjiercis.
kuris Į to tikslo prieiti — tankiai klauzda- gelėms? (ar ir tas rišasi su visuo
patį
tikslų'
paviršum
apibricbent
tų žemę mažiausiai jxr kokius 2 ar jį vartoti visokiems reikalams. Pu
Sūrį reikia valgyti po mažai,
meniškais darbais? Red.). Ar daug
paprastai
pereina
per
8
*anvaites.
j vau aš savęs.
šių.
3 colius ir vusuomet turi būti nu sė to stiprumo, tai yra vienų plokš
Pažandėmis sergantis turi būti
I. M. P. Ratelio tikslas yra pri atmenant, kad jį reikia jungti su leista : einant gi į ligonio kamba telę į kvortą vandens užtenka su
Ba, vienų gražių dienų dingtelė ten yra tų mėlynakeiių? Ar pali
Suris . tarpimas,
kai joms nors po vienų “pikčerėlį”
atskirtas
nuo
kitų
narių
šeimynos,
iminėti paskolas ir aukas kaip nuo kitais valgiais.
rį ranka galima prastumti ir įėjus vilgsimi marškos užtiesimui durų
jo galvon mintis:
Ir
dar
pa
kokių
10
dienų,
ar
3
sanvaitės
tai
-pavienių ypatų, taip lygiai ir nuo virintas ar keptas lengviau yra su- 1 vidų
— Daryk taip, kaip daro kiti atminčiai?....
vėl užleisti.!
r nusimazgojimui rankų. 2) Penki kambario
.....................
*’
našiais klausimais apipilame didvy
įvairių draugijų. Norint būti pil gromulioti negu žalias.
Joki rakandai neturi būti įtaiko- (ka nuošimčio karboliui* n.iešalas yra, kol ištinimas žandų ne prapuo veikėjai ir busi išaugštintas.
Varškė yra padaroma iš rūgusio mi
nu nariu M. P. Ratelio, reikia Į
Aš gerai buvau prisižiūrėjęs, ką rį ! Nesuprantame, kad didvyrio
gana stiprus dezinfektavimui la.
kambaryj,
k.
v.:
kau- yra
,
Vėjarauplės.
Ligonis
turi
būti
mėnesį mokėti arba skolinti 50c.; pieno, Nuėmus grietinę nuo vir rai, kilimai, užlaidos, gražmenys, ir
daro kiti veikėjai: vaikščioja labai ausįs irgi kitoniškos, ne tokios kaip
■ jį galima laikyti bile kokiame
bet nėra aprubeziuota mokėti dau- jšaus tirštai surugusio pieno, pasta knygos, — žodžiu sakant kamba (sudyne nors jis negadina sudyno. 1 atskirtas kolei visi šašai nenudžius rimtais veidais — nevisuomet. tik musų....
Na, žinomas dalykas, didvyris,
tyk
puodynę ant karštos . krosnies rys ligonio turi būti plikas ir Paimk tris valgomus šaukštus ty-1 ir oda paliks gryna.
giaus arba mažiaus kaip 50c.
I
tuomet, kuomet mato minios
negalėdamas pakęsti tų šauksmų,
Rauplės. Tokius ligonius sveišvei kalba nesuprantamus žodžius.
Pasarga: Kurie siunčia į M. iir užpilk kokias tris kvortas ver- tuščias išskiriant tik tokius daly ros karbolinės rūgšties ir vieną
sušunka, netekęs kantrybės:
vandens, paskui supilk vis- kus, kokie būtinai yra reikalingi kvortų vandens, supilk ir gerai iš- katos užveizda paima |>ati j savo
P. Ratelio iždų turi, priimti, ar tai1 dančio
1
Ir aš tai]> ėmiau daryli.
— Šalin podlecai! J ums vieta in
!
kų
į
krepšį
nusisunkti.
Pakabink
paskola, ar auka; nes skolintojų
Visokiuose susirinkimuose nesi
I ligonio smagumui.
Neturi būti maišyk, tai bus reikalaujamas stip- j globų ir tik tam tikrame ligonbudų
spintoje!.1...
vėsioj
vietoj
ant
nakties.
Kaip
ir aukotojų vardai ir pinigai bus
gailėjau savo liežuvio, lavinau jį. ’
katės, šunes ir kiloki mylimi gy rumas dezinfektuojamo skiedalo tyje gydo ir prižiūri,
Išgirdę
tuos -žodžius, išdidus
gerai
nusivarvės,
gerai
išmaišyk
Dezinfekcija. Neprašyk sveika
skyrium užrašyti knygose. Sko
Gerai man sekėsi, greitai mano
vuliai, net ir paukščiukai reikia kurį teip pat gali vartoti vietoje
amerikonai
sušunka: podlecmeisteir
išminkyk.
Pridėk
druskos
ir
lintojas savo pinigus negalės at
Karbolinė rūgštis yra tos užveizdos j savo namus dezin- kursas ėmė kilti.
išnešti iš ligonio kambario, nes visi pirmojo.
ris!
Niekšas!
Vaidų kėlikas!....
užtektinai
saldžios
grietinės,
kad
siimti pirmiaus trejų metų, rokuoDaugiausiai man padėjo prisirajie gali užsikrėsti ir kitus užkrė yra taipgi nuodais ir tokio skiedalo fektuoti, kolei visi ženklai augščiaus
O
niekšai!!....
butų
pritinkančio
tirštumo.
Tru

>
jant nuo tada, kada paskolino
šimas į draugijų “Pramuštgalvis”.
išsigėręs nusinuodiji ir jį teipgi ga minėtų ligų nebus išnykę.
sti.
Nesupranta, biaurybės, kaip rei
Tt>ent mano tokia nuomonė). Ta putį kmynų sėklų galima įmaišy jšskyrimas, idant butų pasek lima gauti tik su leidimu ir parašu
Ligai pasibaigus, sumerk visas Šioje draugijoje buvo nebent ko
kia
apsieiti su didvyriu: nesupran
ti,
kas
myli.
Smulkiai
supiaustyti
čiaus, jeigu užtektinai pinigij iž
minga?, turi būti visiškas. Jokia gydytojo ir su juo teip pat atsar paklodes, užvalkalus, abnisus ir vi kie žmonės: daktarai, inžinieriai, ta, kad didvyris į Ameriką atkelia
laiškai
svogūnų,
garstyčių
lapai,
de rastųsi, tada norinčiam galima
ypata negali įeiti į ligonio kambarį,, giai reikia apsieiti, kai]) ir su subli- sus kitus skalbinius iš ligonio kam advokatai, buvo ir profesoriai.... vo ne “podlecus” dirbti, ne vaidus
žalių petruškų, bitkrėsiės (gumba- išskyrus tik t<«, kurios prižiūri
butų ir pirmiaus sugrąžint.
bario j stiprų dezinfektuotų skieda- Kaipgi, tikri profesoriai! Ir aš
mati.
kelti, bet..,.
2. Skolinti — “tik skolinti ”at- žolės) lapai yra tankiai vartojami ligonį ir tosios turi nešioti tokias I Sankrovos,
-dirbtuvės ir kitos vi lų ir kol dar jos šlapios atiduok turiu universiteto patentų ir esu di
Pro Publico bono....
•išaukusiems moksleiviams tokiems, pagardinimui. Patartina tūluose drapanas, kurias galima butų iš sokios vietos, kur žmonės atšilau- s»<ajt>iman, kur reikia virinti ma delis mokslinčius.
Didvyris trokšta juos pastatyti
Sykį draugijos “Pramuštgalvis”
kurie jau lanko universitetus, arba savotiškuose atsitikimuose nuo pri plauti ir išvirinti vandenyje. Ran ko, o jei jos yra sujungtos su žiausiai pusę valandos. Apšlakstyk
ant
radikališkųjų kojų. Bet kur
kitaip sakant, baigia kokių nors vatinių kliaučių. Išvoliok varškę kos prižiūrėtojo ligonio turi būti gyvenimo kambariais ir jei tokio gerai visus kitus daiktus ligonio susirinkime buvo pakeltas labai
tau
!
Nieklaužos amerikonai neno
? augštesnę šakų mokslo ir, kurie į kukulius. Paduok su salotų la kiekvienų sykį numazgotos dezin- se vietose suserga užsikrečiama ir fcamį^ryj, kajp tai: priegalvius, svarbus ir grynai moksliškas klau
ri
jo
nė
klausyti....
jį^u yra atsižymėję visuomeniškuo pais, papuoštų su čėrukais. Yra; fektuotu skiedalu, kada tik jis ap limpančia liga, tai apsaugojimui šienik^ ir kitus daiktus su stiprių simas: “Kokių įtekmę turi avino
Ot
kas
kita Lietuvoje. Ten žmo
se darbuose. Kitas visas progra- puiku su daržoviniais žalvalgiais žiūri ir dasilyti ligonio. Prižiūrė turi būti vienas iš žemiaus paminė- dezinfektuojamu skiedalu ir padėk bliovimas ant lietuvių tautiškojo
nės
kitokį,
moka guodoti tų me
mo smulkmenas išdirbs jiats gy ir sausainiais.
ant ^ujės pi/.vėdinti; vėdyk ma kilimo?
tojas turi saugotis, idant neįkvėp tų sumanymų būtinai padarytas:
džiagų. Jie gerai žino, ką atseina
Juk sunkus klausimas?
li Jei susirgusio šeimyna pairi- žiau5aj šešias valandas, apvartant
venimas.
tų ligonio kvapo, o jei tai butų:
neguodojimas didvyrių. Štai pa
Musų mokslinčių galvos nesu
Pagal didžiumos draugų išsireiš PRIESKONIAI IR ŠAKNELĖS • difterija ar krupas, ir jei ligonis kaiauja,
tai
sveikatos
užveizda
išdžiustančius
daiktus
ant
saulės.
Jei
|
veizdan, nukeliauja didvyris į Lie
kimą, tuomtarpu centro komitetu
veža ligonį į ligonbutį. I>et niekas šienikas ar patalai yra suteršti li- puvę, o klausimų rišome, rišome.
Yra labai pavojinga vartoti tan■ kosti tiesiog prižiūrėtojui veidan. ,
tuvos kaimų. Radęs stuboje kaimo
tapo pripažintas Revoliucijos Rėmi
kitas negal parvežti ligonio su lim- gonjo> tai geriausiai yra juos sude-• prakaitavome, prakaitavome ir tik
kiai dilginančius prieskonius; gro •Įtai jis tuojaus turi šlapiu dezinfek- |
bobelę užkalbina jų didvyriškais
mo Komitetas: (J. Šukys pirmi
pančia ar užkrečiama liga be pa- ginti. Jeigu gaila butų deginti, tai1 ant galo man pasisekė išrišti klau
ninku, V. Cernauckas sekretorium, muliojimo organai teip prie jų pri- tuotu abrusu savo veidų nušluo
žodžiais:
tarimo paties sveikatos komisijo- pasik]ausk savo gydytojaus patari- simas.
— “E kazeika!” Žinai kas aš?
J. O. Sirvydas iždininku). R. R. P^nta, kad prastas maistas tary- styti.
Šit kaip išrišau: Męs esame ne
mo tame dalyke.
* '
Asla ligonio kambaryj negali bū nieriaus.
Kaimo bobelė, nors drebėdama,
K. tų darbų atlikti prisiėmė.
*urn
skonio yra. ■ Toksai stovis
Išmazgok grindis ir visas adve- turtingi ir todėl skurstame. Rei rodo linksmų veidų, ir stengias,
2) Jei ligonis pasilieka namuose
sugadina norų valgio ir visa vir- 1ti sausa šluojama. Vietoje šluoti
Ir šiuomi apreiškiu visuomenei, !
turi suvilgęs skudurų gydytis, tai tas kambarys, kuriame rjjas jr duris pirma dezinfektuo- kia pradėti vaisinti lietuviškus avi kaip galėdama, linksmai atsakvti:
tynė blogumų paseka. Šakniniai prižiūrėtojas
,
nus ir išmokyti juos lietuviškai
kad M. P. Ratelis jau gyvuoja, 1
— O kaipgi, ponaičiuk, pažystu,
prieskoniai neduoda jokio maisto ,dezinfektuotu skiedalu ir nugręžęs ligonis guli, turi būti uždarytas ir jamu skiedalu, o potam karštu vanbliauti. Pasaulis išgirs, kad yra
jau yra susitvėrusios apie trįs kuo- 1
pažystu! Kaipi nepažįsi! Tai esą- ■
ir nėra reikalingi procesui gromu- jį peršluostyti kambario grindis, o užrakintas, ypač tos durys, kurios deniu ir žaliu muilu, kurį gali gaupos .Springfield, III.; Brighton, '
kiekvienoje aptiekoje. Atlik tą tokie keisti avinai, labai ims žin- te ar ne tas pats, kurs neseniai nu
liojimo sveikame organizmo stovy vietoje dulkinimo—adverijas, lovų, veda iš ligonio kambario stačiai į
geidauti ir visi suvažiuos į Lie
Mass.; Waterbury, Conn.) taipgi
je. Nors jie tūluose atsitikimuo langus, kėdės ir kitus daiktus, pa sankrovų, ar vietų, kur žmonės paų jr su kitais rakandais. Nu- tuvą, o męs jų dykai neįsileisime baudė ūkininkų Rudį 200 pa
yra keletas pavienių.
se gali pagelbėti veikmei susilpu ėmęs skudurų ir pašlapindams de- lankosi, ir skylės bei plyšiai su po- forauk sienas ir lubas gerai su di-* — nori pamatyti lietuviškai bliau baudos. Bet vertas ir buvo....
Dėl geresnės tvarkos patarčiau,
__ “No, charašo, charašo”, kad
sių vidurių tuo tarpu, bet jų vien- zinfektuotam skiedale ir išgręžus, piera užklijuota. Visi susinėsimai sjnfcktuojamu skiedalu, o paskui nančius avinus, mokėk pinigus. Ir,
kad mokestinę siųsti iždan prieš
tarp ligonio kambario ir sankro- įšpopieruok iš naujo arba išbaltink.
> pažysti. — Atsakė didvyris: ir
valinis vartojimas visuomet juos apsiuostyti.
pabaigų kiekvieno mėnesio; tada
2 ar 3 dienas laikyk langus ir žinoma, pinigai, yt upės vanduo pradeda apžiurinėti savo BrowninVisi indai: bliudai, stiklai, šaukš vos turi būti pertraukti.
susilpnina ir pasekmė būva ta pa
plauks į musų kišenių. O pratur
iždininkas pasiųs reikalaujantiems,
3) Jei nė vienas augščau minė duris atvirus. Nepamiršk teipgi tėję, viską galėsime padaryti. Rei gftti, ką ir nuo alkoholio ar kitų dil- tai, staltiesės, apdengalai vartoja
...
nes tikrai žino, kiek tų mėnesį su
Kaimo bobelė, nors ir visai su
galų—tuolaikinis palengvinimas su- mi ligonio kambaryje turi būti iš- tų sumanymų nėra pildomas, tai apmazgoti visas lentynas, šėpas ir kia tik greičiau griebtis darbo,
plaukė.
vyrinti vandenyje arba perplauti sankrova turi būti uždaryta ir visus kitus kampus ir kampelius
stirs* iš baimės, bet nenustoja vil
atmokesniu ateinamų kančių.
greičiau reikia pradėti veisti lietu
Draugės ir draugai! Kuriems
kur tik dulkės gali užsilaikyti.
ties.... Žino, ko trokšta didvy
Juodiejie ir baltiejie pipirai ir dezinfektuotame skiedale pirma ne žmonės neįleidžiami.
viškus avinus. Juk Darvinas paro
apeina dvasiškas ir ekonomiškas
Čia
paduodame
būdą
dezin
fektariška širdelė.... Išbėgusi, neša
muškatinis riešutas nereikia varto gu juos galima išnešti iš ligonio
Ilgis užkrečiamybės.
Ne ga
dė, kad tai galima.
(
musų visuomenės pakilimas, remšviežios grietinės ir pusbuteli ūką
vimo sveikatos užveizdos vartojamų
ti ; jie yra veiklus nuodai ir gim kambario.
lima
pasakyti
kolei
užkrečiamos
li

Kuomet aš užbaigiau savo giiy hyzopo vandens. Padejūs viską
1
kim, kiek išgalėdami, M. P. Ra
Žolynai atnešti ligonio suramini gos yra pavojingos visuomeniškai “Formaldehydo skiedalu”.
do pavojingas pasekmes net mažo
privedžojimą, visa salė ėmė man ant stalo prieš didvyrį, kiek galė
telį. Nes kuomet įgysim musų
mui, pasenus, negali būt stačiai sveikatai, kadangi laikas gali skir
Kambarys dezinfektavimui yra
mis dalimis imadt.
ploti ir išrinko garbės nariu.
tarpe daugiaus kelrodžių, tuomet
dama, linksmai meldžia didvyrį
Krienai ir garstyčiai yra artimi1 išmesti iš ligonio kambario, bet tis kiekviename atsitikime, bet svei- ua<]aromas aklinai ir prirengiamas
Po to aš dar daugiau norėjau
greičiaus apsišviesim, o apsišvie
reikia
pirma
įmerkti
dezinfektuo-l
katos užveizda nori suteikti nuro- kaip
papūtam
dezinfektavigiminės ir nėra kenkianti vartojant
valgyti.
pasidarbuoti tėvynės labui.
tę, geriaus pataikysim savo kas
_ Prašom, prašom, ponaičiu* *
tan
skystyman
ir
sudeginti.
mui
;
plyšiai
ir

dymus,
kurie
yra
naudingi
visuose
|
mui;
langai,
skylės
už
retkarčiais.
Pasidariau
rašytoju.
dieninio vargo reikalus aplopyti.
valgyti. Kiek turim, tiek duodam.
Užtektinai dezin fektuoto skieda
sikemša popiera, viskas kambary
Gvazdikėliai, kvepiantiej ie pipiatsitikimuose.
Ir rašyti man sekėsi. Visuomet Žinoma, reikėtų duoti koki biskį ir
Ikšiol M. P. Ratelio sutvarkinilo
turi
būti
ligonio
kambaryje,
me

je
ant
kiek
galima
su
visais
rakanredakcijos talpindavo mano straipsNurodymai čia yra paduoti suVu daugiausiai užsiėmė: V. Cer-• rai, muškatiniai žiedai ir cinamo- diniame, moliniame, stikliniame, ar
pinigų, bet.... kad neturime....
zmovų.
idais yra išdėdama aikštėn, šėpų
1
nai
reikia
vartoti
po
nedaug.
žinovų.
lyg geriausių laikas prašalinimo I durys atsidaro, stalčiai išsitraukia nius.
diuckas, J. Grinius ir aš žemiau
su
gera
paliva
sudyne,
bet
ne
meta

imbiras ir
. Hasirašęs. O dabar su visokiais1 Raudoniejie
-------- , - .pipirai,
.
Difterija.
vf. P. Ratelio reikalais kreipkitės I druska turi gydomąsias ypatybes liniame (geležiniame) ypač jei

I Mažas Feljetonas.

■

Gadyne šlėktos viešpatavimo

Pavasaryj kasžinkas padčgė musų
kiemelį, supleškėjo visi Javeliai.
Turėjome visą sėklą pirkti iš pini
gų.... dabar ir neturime.
— Po velnių! Argi jau nė biskio neturite? — paklausė didvy
(1569—1795m.)
ris. — Žinote, kad aš turiu kovo_ ti su caro valdžia!
Bobelė, pasirangiusi, ištraukė iš
pančiakos pusrublį, ir duodama jį
didvyriui, kalba:
— linkite ponaičiuk. Žinau, kad
(Tįsa).
jis bus jums rekalingas kovoj su
valdžia. Męs nieko neišmanome,
nesuprantame, kaip reik kovoti, gal kiekvienos” — sako jos pačios priede prie diskursų savo
prancūziškos gramatikos. Po piet, protarpyje pensijonienors, jus “užvajavosite" tą musų
netikusį “ciecorių”, arba, kaip jus rės mokėsi žaisti ant fortepijano ir dainuoti, arba savo
tarpe šnekėjosi prancūziškai arba sėsdavo prie darbų po
vadinate, carą!
akia
savo mokytojų.
Didvyris imdamas pinigus išdi
Mergos
tos netik prietarų mokėsi, dievotumo, neretai
džiai sako:—užtai reik klausyti,ką
ir pačios tapdavo minyškomis; geromis motinomis, šeimymes sakome.
ninkėmis,
ukėsėmis — niekas jų nerengė. “Minyškos jau
—- Ką, ponaičiuk, padaryti, kad
tai
iš
valios
tėvų ar genčių, jau tai dėl savo intereso, taip
toamusų galvos durnos. Čia pasakė,
mokėjo
gražiose
spalvose perstatyti jai piešinį zokonininkiščia žiūrėk ir užmiršai žmogus.
ko
gyvenimo,
jog
nepatyrusi mergina (atiduota mokslai! pas
Kamgi butų “neucitas ? Ot kas
minyškas)
įsikinkydavo
iš savy dėkos ir noringai į jungą,
kita su tuos kuris yra ėjęs “ska
po
kurio
sunkenybe
nesykį
sukriušo”. (Lukoševyčius).
lą”, tas jau žino visa padėjimą.
Šiaip
turtingesniejie
namai
ėmė samdyti savo dukte
O ką mes! Nors aš ir sakau savo
rims
akmistrines
prancūzes
ir
tt.
Augustui III valdant,
seniui: klausykis, ką “studentai
šlėkta
puolėsi
prie
prancūziškojo
liežuvio
ir dėlto namuose
sako, nes jie yra mokyti, viską ži
laikydavo
naminius
mokytojus
prancūzus,
nesykį pasileidė
no....
lius
ir
avanturistus.
_ Na, charašo, charašo — per
traukė ją didvyris — nebeturiu lai
ko. Pasakyk savo, vyrui, kad ant
rudens palaikytų man kokią penki
Paminėsime dar šį-tą apie prakilnesnius vyrus tos
nę! Girdi “kazeika? ’
.
,
„ ..
— Gerai, gerai ponaičiuk, pasa gadynės.
Savo politiška iškalba atsiženklino Aleksandras I otnlas
kysiu.... Sudiev, sudiev. Tegul
jums Ponas Dievas ir Panelė šven- Sapieha (4-1733), did. liet, maršalkas, ir Jonas Safntha,
did. liet, kancleris.
ičausia padeda.... Sudiev....
Jonas Albertrandis, mieščionies sūnūs, g. 1/31 ni., mo
Išėjus gi didvyriui, bobelė už
kėsi
pas jėzuitus Varšavoje. įstojo į jų klioštorių 1746 m. ir
sidarius duris, langus, ir pradeda
mokintojavo
įvairiose kolegijose Lietuvoje. I urėjo nepapras
melstis už didvyrį* kad jis....
tą
atmintą
ir
patraukimą
prie knygų. Vyskupas Zaluskis. įstei
laimingai nueitų savo keliu....
gėjas
turtingosios
lenkų
bibliotekos patalpino jį prie |aVakare, parėjus vyrams iš darbo,
reikia gerai durįs pabaladoti, kol nockio (1760), kad gelbėtų sudėti kataliogą: tai tęsėsi 4
įsiprašo į vidų, nes bobelė maldose metus! Čion Albertrandis pažino praeitį, čion jis pasi
šventė jos tyrinėjimui. Potam buvo auklėtoju nepočio pripaskendusi....
Na, o didvyris, sulaukęs vakaro, maso Lubienskio, ir aplankė Italiją. Sugrįžęs namon < 1/73
eina pas gamtos dievaitę, mėlyna- m.) įsigavo į karaliaus dvarą. Naruševyčiui rengiant Len
kėlę, ta vėl jį priima saldžiu pa kijos istoriją, karalius išsiuntė Albertrandį užrubcžin jiešbučiavimu .... Prasideda meilus koti medegos (1782). Subuvęs Romoje 3 metus, potam lan
pasikalbėjimas. Didvyris, apsikabi kėsi Stokholme. Už savo triūsą jis įgijo medalį, šlėktystą
Nuo 1800 m. iki
nęs mylimąją su entuzijazmu kal ir Ženopolitanišką vyskupystę ( 1766).
mirštant,
buvo
pirmasėdziu
Draugijos
Mf»k>lo Draugų.
ba jai:
Mirė
1808
m.
Parašęs
yra
daug
svarbių
istoriškų
knygų.
— O mano brangioji!.... Tu
Andrius
Kitavyčius
(1728-1804)
tarnavo
kariumenėjc
man viena tesi ant svieto; tau aš
visą pasaulį apversčiau antraip, už laikuose Baro konfederacijos, |x>taiiį^L771 m. įstojo j pitavę aš kad ir tuoj galiu stot į jarų seminariją ir tapo kunigų; nuo 1799 m. turėjo Volkovą su caro valdžia!.... Kad tik borgo kantoriją bei Kališiaus kanoniją ir buvo klebonu Rie.U*Yg galėčiau savo glėbyje lai.... žicoje. Parašęs yra kelis “Pamiętnikus”. o teip-gi “Opis
— Nusiramink mylimiausias, — obyczajow i zwyczajow za j>anowania Augusta III”.
Juozas Vybickis (1747-1822) pabaigė mokslus pas jė
pertraukė jį mėlinakėlė. — As ta
vę myliu iš visos širdies, ir neuž zuitus Gedanoje ir pasišventė juroms, buvo Baro konfede
miršiu niekados—. Jeigu tu ir ratu, viešėjo už rubežiaus 1770 m. Sugrįžęs susitaikė su
toliausiai kur butum, aš vis atmin karliumi, pastojo dvaro šambelionu, buvo veiklus 4-metisiu.... tik palik savo “pikčerėlį”.... niame seime. Nelikus Lenkijos, viešėjo Prancūzijoje bei
Aš, į jį pažiurėjus, visada atminsiu, Vokietijoje, ir Varšavos kunigaikštyžsiėje įėmė augštus urė
kaip man buvo gerai ant tavo kelių dus, pastojo net senatoriumi vaivada. Gabaus buvo perdėtiniu augščiausiojo tribunolo. Garsus yra jo “Pamiętnisėdėti....
Didvyrio širdis nuo tų meilių ki”, rašė taip-gi apie politiką savo šalies (“Myšli polityczne
žodelių pasidaro, it žastaūkiai, o vvolnošci cywilnej, Poznah, 1775-6”), o taip-gi dramas.
Mikolas Oginskis, did. liet, payždininkas (4-1833) ap
minkšta, ir jis apkabinęs mimylė
tinę, glosto, bučiuoja, be pabaigos rašė gadynę nuo 1788 iki 1815 m. prancūziškuose memu
aruose (išleisti 1826-7 Paryžiuje), kurie tapo išguldyti len
.... Ir sušunka:
— Ne, ne! aš neskirsiuos nuo kų kalbon.
tavęs niekados! Kad ir visas svie
Martinas Matuševyčius (1714-1773), Liet. Brasčių
tas ant manęs virstų.... -mokėčia _ kaštelionas; jo Pamiętniki (Varšava, 1876 m.) apima laiką
nuo 1714 iki 1765 m.
atsiginti nuo podlecų!.. ..
Y Bet ant nelaimės kitam tenka
Mikolas Zaleskis, “voiskis” d. k. Lietuvos ir pasiimti persiskirt su numylėtine; tenka iš nys į 4-metinį seimą parašė “Pamiętniki” (Poznah, 1875).
važiuoti toli, toli, už.... jūrių.
Eustachas Sanguška (1768-1844), pasiuntinys į didijį
Bet jis nepražudo vilties, tikis ir seimą; jo Pamiętnik ( Krakovv 1876) apima laiką nuo 1786
kitur rast numylėtinę.... Bet ne- iki 1815 m.; ten randasi akyvos smulkmenos apie Napo
teip randa. Vietoje numylėtinės leono kelionę ant Maskvos.
meiliųjų žodelių, išgirsta panieki
Parėmėjais ir apgynėjais gadynės konstitucijos 3 d.
nimus; vietoje hyzopo vandens— . gegužio 1791 m. buvo garsus savo kalboms: Tarnas Vavtulžį.... Vargšas!!....
rzeckis (4-1818), Kauno pakamarinis; Tadas Matuševyštai pas mus Amerikoje, vienas čius (1765-1819), finansų ministeris Varšavos kunigaištokis didvyris, nebegalėdamas iš tystės; Kazys Safncha (1750-1797), maršalkas liet, kon
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kentėti tų visų paniekinimų atsi federacijos.
sveikino su....
Turbut keliaus
Tarp atžagareivių atsižymėjo savo kalbomis: Juozas
j Lietuvą....
Kassakauskas (1738-1794), Vidžemio vyskupas.
Nors ir gailų butų išleisti iš savo
Raidas Rydzezskis (1716-1765) jėzuitas profesorius,
tarpo vieną didvyrį, bet ką pada o galiaus rektorius Vilniaus universiteto, garsėjo iškalba
ryti?.... Su širdgėla reikia, išlei savo laike; apskęlbė: 1) Kazania niedzielne, o jam mirus
džiant, ištarti:
išėjo 2) Kazania šwiąteczne, ir 3) Kazania przygodnc.
Laimingos kelionės į Lietuvą, pas
Mikolas Karparyčius (1744-1803). prof. theologijos
kaimo bobeles, prie hyzopo van Vilniuje, o nuo 1795 m. vyskupas Vygriuose, ilgus metus
dens ir numylėtinių, kurios gal pamokslininkąvo Varšavoje, Krokąvoje ir Vilniuje. Išėjo
jau seniai laukia.... *
spaudoje jo “Kazania” (Varšava, 1808, 8 t.).
Sudiev, sudiev, didvyri! gal nebVilūnas Kalinskis (1747-1789), sąnarys brolijos kun.
regėsime daugiau tavęs.... Oi gai misijonierių Varšavoje, potam profesorius morališkos the
lu, gailu....
S. Strazdas.
ologijos ir bažnytinės istorijos prie Vilniaus akademijos,

Lietuvoje

Parašė Jonas Šliupas, M. D.

i:

Daug butų geriau buvę su did
vyriu atsisveikinti asabiškai ir bu
tų žitliktas kriukis. Feljetonai apie
ypatas laikraščiui ne labai tinka ir
visuomenę asabiški ypatų reikalai
visai ne apeina. Ir feljetonistai
turėtų peržiūrinėti tik viešus, kad
ir didvyrių darbus ir reikalus. Su
ypatų darbais ir reikalais jau per
toli nuklimpo ir musų laikraščiai.
Red.

RASTAI IR RAŠYTOJAI.
Su autoriaus žinia turiu lietu
vių spaudai prirengęs dramatiš
ką Leonido Andrejevo veikalą:
“Žmogaus Gyvenimas”. Jieškau
leidėjo. Su reikalais kas link iš
leidimo galima kreipties per “Vil
niaus Žinių” redakciją pas A.

laikė pamokslus per jubilėjų 4776 m. Jo “Kazania y
Mowv” išleistos Varšavoj, 1791. 2 t.
Vytebske gimė 1750 m. Pranas Dionyzas Kniažnin ir
po motinos priežvalga pamylėjo gamtą su jos stebuklais.
Mokėsi pas jėzuitus, ir sulaukęs 14 metų, įstojo į jų zokoną. Kad jau rengėsi įgyti šventinimus, užkrito kasata zokono; tad Kniažninas, pametęs zokoną, gavo vietą Zaluskių knygyne. Potam sekretoriavo Pulavuose pas Čartoryskius. 1795 m. jis gavo proto pamišimą; paėmė jį pas
save Pranas Zablockis Konskoivolėje, kur nelimęs ir mirė
1807 m. Tai buvo Lenkams geras lyrikas. Jo veikalus
išleido F. S. Dmochovskis Varšavoje (1828-9 7 t.).
Pranas Ksaveras Dmochovskis, gimęs Užgiriuose 1762
m., buvo pi j arų augintiniu Drogičyne, į kurių zokoną dar
jaunas įstojo. Veiklus buvo kaipo mokytojas Radomiuje,
Lomžoje, Varšavoje. Vėliaus pastojo sekretoriumi Kollątąjaus. Puolus respublikai, keliavo po Vokietiją, Italiją
ir Prancūziją. Potam užsilaikė pas Ignotą Krasickį, . iki
tamjam numirštant. 'Vėliaus, pametęs kunigystę, apsibuvo
Varšavoje ir gaivino literatišką judėjimą. Galiaus gyveno
kaime Kujavuose. Mirė 1808 m. Išguldė Youngo “Sąd
ostateezny , Iliadą Hoaiero, “Eneidą” Virgiliaus, ir
daug kitko.
•

4^PJe Pas pijarus mokėsi Stasys Jundsilas, paeinantis
-kt^l senos giminės, bet galop 18-to šimtmečio nupuos. -J1®
1'61 m. Jasiencuose, kaime Vilniaus vaia u i°S‘ • • ^baigęs Lydoje mokslą, įstojo į pijarų zokoną.
Akademiją pabaigė Vilniuje. 1792 m. tapo aprinktas viceprofesonuim gamtos istorijos prie Vilniaus universiteto ir
įgijo fundusą kelionei apsišvietimo tikslui. Per 5 metus užrubežyje lankė muzėjus, sodnus ir įtaigas Vokietijoje ir
\ ei^njoje. 17 7 m. sugrįžo į Vilnių ir pirma kaipo viceprofesonus, potam nuo 1802 m. kaipo profesorius, per
26 metus, triūsė naudai mokintinių ir mokslo. Jo triūso
liudytoju pasiliko lx daniškas sodnas Vilniuje, jo įsteigtas
ir pralobintas. 1824 m. priėmė emeritūrą. Mirė 1847 m.
Botanika buvo jo tyrinėjimų dalyku; išliuosavo jisai aną
nuo tarnavimo medicinai ir kitiems mieriams praktiško gy
venimo._ Laikėsi, sistemos Linnėjaus. Liet, florą pažino
ir ištyrė gerai. 1 aip-gi užsiiminėjo zoologija, mažiaušiaigi mineralogija. Jo veikalai: 1) Opisanie rošlin w prowmcyi \V. X. L. naturalnie rosnących (Wilno, 1791).
2) Botanika stosowana (Wilno, 1799). 3) Początki botaniki (Warszawa, 1804). 4) Zoologia krotko zebrana
(\V lino, 1807, 4 częšci). Ir čion |>adalinimas į 6 kliasas
užlaikytas pagal Linnėjų.
Pogunidas I.cngnich, g. 1689 m. Gedanoje, ten ir dau
giausiai gyveno, iš pradžios kaipo profesorius prie gimna
zijos, o paskui (nuo 1750 m.) kaipo miesto syndikas. Mirė
1774 m. Uoliai užsiiminėjo istorija Lenkijos ir Prūsų.
Žinodamas svarbą šaltinių, jis apgarsino rankraščius kronikorių; Galio, Kadlubko ir Mierzvos.
Pranas Rogoinolec, sūnūs Vytebsko stalininko, g. 1720
m., kaipo augintinis jėzuitų, jau 17 metuose įstojo į jų
zokoną, ir pabaigęs \ ilniaus akademiją, vyko ant tolesnių
studijų į Romą. Sugrįžęs, mokintojavo pirma Vilniuje,
paskui \ aršavoje kolegijoje jėzuitų. Po kasatai zokono
gavo ikgyvas jų spaustuvę Varšavoje. Mirė 1784 m. Už
jo linksmumą ir juokdariskumą mylėjo jį Stasys Anglistas
ir kviesdavo ant “ketverginių pietų”, daviamų literatams
lx?i mokslinhikams. Rašė komedijas l^enkams, kurių tūlos
yra pasėkimu Moliero. Kad \ aršavoje 1765 m. tapo at
vertas “teatr narodowy”, tai jis anam rašė komedijas, k. a.
Monitor, \\ dowa, Pijacy, Pan dobry, opera Nędza uszczęšliwiona (1778). Nuo 17(A m. iki mirė, išleidinėjo “Monitor ą , politiškai literatišką laikraštį. Taip-gi naujai perspauzdino veikalus Bielskio, Stryjkovskio,. Kromcrio, Jono
Kochanovskio, Sarbievskio, Petro Kochanovskio.
Adomas Stasys Norusevyčiiis gimė Pinske 1733 m.,
ten ėjo į jėzuitų mokyklą ir 15 metų turėdamas, įstojo į jų
zokoną. Jėzuitai jį išsiuntė į Lyoną, o sugrįžusiam pavedė
katedrą lotyniškos kalbos Vilniaus akademijoje. 1756 m.
lėšomis Mikolo Čartoryskio, kunigaikščio, liet, kanclerio,
jis keliavo po Italiją ir Vokietiją. Sugrįžęs, Vilniuje išguklinėjo poėtiką, o jiotam perkeltas tapo į Varšavą. Ra
kinėjo eiles ‘ sielanki, ody i satyry” ir tragedijas. Nelikus
jėzuitų zokono, Stasys Augustas davė poetui kleboniją
Nemenčine ir Anykščių; 1774 m. pakvietė jį parašyti Len
kų istoriją ir įteikė Smolensko koadjutoriją. Žmonėms pa
tiko 1780-86 m. apgarsintiejie tomai istorijos (Historya
Narodu Polskiego). 1781 m. jis tapo d. liet, raštininku ir
1782-86 sekretoriumi nepasiliaujamos Rodos.
1788 m.
tapo Smolensko vyskupu, o j du metu perėjo ant katedros
Lucko. < Didžiam jame seime jis rėmė progresyvi škas pas
tangas. Puolus šalies laisvei, nusiminė, atsitraukė nuo svie
to, ir tiktai su kaimiečiais bemėgo susieiti. Mirė lanavoje
1796 m. Jis parašė taip gi “Historya Jana Karola Chodkiewicza" ( \\’arszawa. 1781, 2 t.) ir k.
Andrius Pohl (1740-1820), misijonorius, garsus theologas, įsteigė ligonbutį “Dzieciątka Jėzus” Vilniuje, savo
raštuose sekė paveizdą prancūzų. Išėję yra daugelis jo
“Kazania”.
Pranas Zablockis, g. 1754 m. Volynijoje, mokėsi pas
pijams Miętlzyrzečoje, turėjo urėdą Apšvietimo Komisi
joje, galiaus tapo jos sekretoriumi. Jis pergyveno pačią
ir vaikus. Rašė komedijas iki 17(M m. Galiaus Romoje
pastojo į kunigus, ir nuo 1800 m. buvo klebonu Konskavolioje; mirė 1821 m. F. S. I^mochovskis išleido jo veika
lus surinkęs “Bibliotekoj narodowoj” 1829-30 Varšavoje.
F.są į 80 komedijų Zablockio parašytų, o vis lenkiškai!
Labai svarbiu Lietuvai žmogumi yra buvęs Martinas
Odlanickis Pačiabutas (Počobut). Jis gimė Slomiankoje,
Gartino vaivadijoje, 1728 m. Pirmuose metuose po įstoji
mo į jėzuitų zokoną (1745), jis prižiūrėjo baltinimą vaško
ir liejimą bažnytinių žvakių, o taip-gi virimą midaus Plikakalnio |iakahiėje, netolymais karsto Bekiešiaus. Kilo
iš neturtingos šlėktos kaipo sūnūs Gartino taliarninko. Ka
da pabaigė 6-metinį studijų kursą, paskyrė jį į Polocką
mokytoju žemesnių kliasų, iš kur po dvejų metų perkėlė jį
j Vilnių*. 1754 m. mokėsi Pragoję graikišką bei lotynišką
kalbas, taip-gi matematiką. Kilus 7-metinei karei, sugrįžo
į Vilnių ir mokėsi theologiją. Kunigaikščiui Mikolui Čartoryskiui duodant lėšas, 1761 m. Pačiabutas per Vokietiją
iškako į Prancūziją ir Italiją tobulintiesi astronomijoje.
Nuo 1762 m. i>er du metu Marseljoje mokėsi astronomiją
po globa jėzuito Pezenas, talpindamas savo patyrimus kny
goje “Pauliana” 1763 m. Pabuvojęs Avignone, Neapolyje
ir Romoje, pabaigoje 1764 m. sugrįžo į Vilnių ir tuojau
ėmė akademijoje mokinti matematiką ir astronomiją.
Pirmu jo astronomišku veikalu buvo pastebėjimai už
temimo mėnulio (Calculus eelipsos lunaris, quae accidit die
24 febr. 1766, pro observatorio Acad. Vilnensįs). Elzbie
tai iš Oginskių Puzinienei suteikus lėšas, Pačiabutas par
traukė iš Anglijos, naujas pabukles observatorijai ir 177072 m. pastatvdino joms gražią svetainę observatorijoje.
1767 m. karalius Stanislavas Augustas suteikė jam titulą
karališkojo astronomo. Artinanties puolimui jėzuitų zo
kono, idant išgelbėti observatoriją, Pačiabutas užmezgė ar
timesnius prietikius su Joąkimū Chreptavyčiumi, tuomet
did. raštininku D. K. Lietuvos, o vėliaus liet, pakancleriu,
kurs mvlėjo ntokslą. 1772 m. Vilniuje Pačiabutas išleido
lenkiškoje kalboje: pradžią geometrijos.
Popiežius Klemensas XIV panaikino jėzuitų zokoną
21 d. liepos 1773 m. Tad Pačiabutas meldė Chreptayyčiaus, kad tarpininkautų pas karalių ir kad jis pasilikti
galėtų prie vietos su draugu triūso, kun. Andriumi Strzeckiu; taip-gi prašė privilegijos išleidimui politiško kalendo
riaus Lietuvai ir literatiškų laikraščių \ ilniuje. Jau ka
lendorius 1774 metams regis išėjo po redakcija Pačiabuto.
Norėdamas palaikyti įtekmę buvusių jėzuitų į bėgį dalykų,
jis užmanė įsteigti iš jų literatišką korpusą, iš ko su laiku kilti
galėtų Mokslų Akademija. Tuomi tarpu Chreptav^čius
užmanė ir pervesdino Varšavoje Apšvietimo Komisiją, _o
Pačiabutui įgijo privilegiją ant buvusios jėzuitų spaustuvės
Vilniuje; 1774 m. jam pavesta tapo taip-gi redakcija “Gazety VVilehskiej”.
Bet vyskupas Masalskis nemėgo Pačiabuto, ir todėl
rekiorystė akademijos teko kttn. Ignotui Žabai, profesoriui
theologijos; n<A koadjutorija Vilniškės kanunijus 17/0 m.

nepateko musų astronomui! Tas Masalskis eikvojo turtui
akademijos, įr tik vizitatorius Juozas Vybickis 1777 m. teprivert^ vyskupą atmokėti 3p0.000 lenk, auksinų, l'ąniet
Apšvietimo Komisija paskyrė 2000 raudonųjų auksinų nu-;
pirkimui naujų pabuklių observatorijai Vilniuje. Kun.
Strzeckis iškeliavo į Angliją pabukles supirkti; būdamas
Paryžiuje jis užmezgė pažintis su mokslininkais (St. Maurice de St, Leu, Du Pont ir k.), ir 1778 m. Pačiabutas tapo
išrinktas korespondentu mokslų akademijos Paryžiuje, kai
po išradėjas lengviausiojo budo patikrinimo (verifikacijos)
micrometri objectivi. Namie Pačiabutas 1777 m. išleido
išguldymą geometrijos Clairanto.
Taip-gi 1779 m. Apšvietimo Komisija paskyrė kun.*
Chevalierą rektoriumi akademijos Vilniuje, tur-but per >7yskupo Masalskio intrigas, iš ko Pačiabutas labai krimtosi.
Bet už. tai jis 1780 įgijo kJebonystą ligonbutyj šv. Traicės
Vilniuje, kurią buvo fudavojęs Zygmantas I: mat pa
simirė kun. Chevalier. Pačiabutas vyko dabar į Varšavą,
ir Apšvietimo Komisija pavedė jam rektorystą akademijos.
Atkako j Vilnių ir ans Izmdone užsakytasai murališkas
kvadransas. Už savo-gi triūsą kun. Strzeckis apdovanotas
tapo klebonija prie pojezuitų bažnyčios šv: Jono. Pačiabu
tui rūpėjo dabar gauti geresni profesoriai, ir jis pakvietė į
\ ilnių garsų gamtininką Joną Emanuėlį Gilibertą iš Garti
no, kurs ten nuo 1776 m. buvo profesoriumi botanikos;
parkvietė taip-gi chemiką Mintzą, ir pijarą Jeronimą Stroinovskį, žinovą gamtos ir tauth įstatymų.
Akademija tuomet susidėjo iš dviejų kolegijų, beje
phizikos (matematika, gamtos mokslai ir medicina) ir mo
rališkos (theologiją, jurisprudencija, istorija ir literatūra).
Mediciną mokė tuomet: Regnier (chirurgiją ir akušeriją),
Briotet (demonstravo operatyviską chirurgiją ir anatomi
ją), Stepas Bisio, mokintinis Paduos akademijos ir auto
rius rašto apie kaltūną (phiziologiją ir anatomiją), Gilbert
(gamtos istoriją, materiją mediką, podraug prižiūrėjo aka
demijos aptieką). Tie mokyti vyrai sudarė collegium medieuin. Bet truko geru matematikų; tad katedras phizikos
ir pritaikintos matematikos užėmė buvusiejie jėzuitai Mickeyyčius ir Kukdzičius, o astronomiją nuo seiliaus išguldinėjo kun. Strzeckis. — Morališkoje-gi kolegijoje mokino
pijarai: Aleksa vyčius civiliškas ir šalies įstatymus, SyrutisRomos įstatymas, o senas buvęs jėzuitas Ragauskas —>
iškalbą, lotynų bei graikų kalbas. Kun. Kaz. Noruševyčius, Smolensko pralotas scholastikas, tapo aprinktas sekre
torių universiteto. Su tokiu kontingensu mokytojų, 24 d.lapkričio, Pačiabutas atidarė mokslų kursus gražiomis kal
bomis, susirinkus daugeliui kiltų svečių. Te Deum laudamus bažyčioje šv. Jono užbaigė aktą atidarymo.
1781 m. Pačiabutas tapo pakeltas į Smolensko kanonikas, kurs urėdas buvo dvasiškas tiktai, be įėmimų.
Nebuvo kur padėti naująją astronomišką pabuklę, aną
didelį kvadransą. Pačiabutui prašant, Apšvietimo Komisija
paskyTė 10000 auksinų pastatymui naujo mūryto trobesio
prie pietinės sienos observatorijos ir, pats Pačiabutas antrątiek nuo savęs pridėjęs, ėmė trobesį statydinti 1782 m.
Galop meto Komisija rektorių pašaukė į Varšavą patarauti
sustatant įstatymą viešoms šalies mokykloms. Čia Pačia
butas susitiko su Kollątaju. Lankai buvo užsimanę KUr
niaus akademiją paversti į antraeilinį lyceumą. ir rektęfn^
vos-nevos akademiją teišgelbėjo su pagelba Ad. Čartoryskio
ir Joakimo Chreptavyčiaus.
Rektoriui sugrįžus į \Filnių, Gilibertas, ištiktas |ulo
atsitikimo savoj šeimynoj, su skuba išvažiavo į Lyoną.
Vienok rudenį 1783 m. prasidedant lekcijoms, bent mora
liškoji kolegija beveik turėjo kompletą mokytojų: pirmasėdžiu čion buvo profesprius literatūros kun. Dovydas Pilchovskis. Kad publikos atydą patraukti į akademiją, Pa
čiabutas padarė atidarymą kiekvienos katedros viešu. Taip
dabar kun. Strzeckis kalbėjo apie naudingumą astronomi
jos, kun. Jeronimas Stroinovskis apie įstatymus gamtos,
Kornelius Pocolojevskis apie įstatymus bažnyčios, matema
tikas kun. Norvaišas apie Ne\vtoną, kun. Vilimas Kalinskis
apie morališką theologiją ir istoriją bažnyčios, kun. Syrutis
apie Romos įstatymus, vėliaus kun. Karpavy’čius apie dog
matiškąją theologiją, kun. Tanias Hussarzevskis apie visatiną istoriją. Nereikia pamiršti nė to, kad 11 ir 12 d. spa
lių 1783 m. akademija su iškilme šventė šimtmetinį jubilėjų
Jono Sobieskio pergalės Turkų pas Vienną, ir spausdintą
aprašymą tos šventės Pačiabutas įteikė karaliui. Praside
dant lekcijoms 1784-5 m. akademija gavo naują mokytoją
chemijos iš Turino — Juozą Sartoris, medicinos daktarą
ir mokintinį D’Arcet’o, kurs su iškilme viešai laikė savo
įžengtinę lekciją. Katedrą praktikos medicinos ir materi
jos medikos apėmė Juozas I^angmayer iš Viennos, menkas
mokytojas, o katedrą gamtiškos istorijos — gabus Jurgis
Forster, kurs buvo atlikęs drauge su kapitonu Cook’u ke
lionę aplink svietą.
Kad Antanas Tyzenhauz 30 d. kovo 1785 m. mirė
Varšavoj, vos 52 metu pergyvenęs, Pačiabutas tuojau už
ėmė akademišką spaustuvę ir dvi aptieki, už ką Ty zenhauzo
paveldėjai ėjo į teismą. Officina pasiliko tad rankose Kočiko aptiekoriaus, kurs ją nuomojo nuo tėvonių; tik metais
vėliaus Apšvietimo Komisija atėmė ją labui akademijos.
Pačiabutas rods gavo orderį šv. Stanislavo, ir neužilgo po
tam tapo vėl paskirtas tolesniam rektoriavimui akademi
joje. Reikėjo dabar pašalinti įtekmę vyskupo Masalskio,
kurs dar pagal seną paprotį, skaitėsi bent nominališku kanc
leriu akademijos. Patariant Pačiabutui Apšvietimo Komi
sija užmanė konkordatą su vyskupu, reikalaudama, kad
ans paliuosuotų Scholam Principem bei akademiškąją luo
mą nuo vyskupo jurisdikcijos ir nuo konsistoriškų teismų.
Vyskupas Masalskis gana pyko, bet vis-gi sutiko ir dar davė
fundušą 10 lovų šešiauninkėms prie šv. Roko ligonbučio, po
globa Regnier’o ėsančiol; tai buvo pirmoji gimdytojoms klynika Vilniuje. .^.Pradžioj 1786 m. jauni kareiviai
iš
viso 16 — ėmė lankyti akademiją, kurios įtekmė ėmė mato
mai eiti platyn. Karalius Stanislavas Augustas ėmė da:
vinėti gerai besimokantiems mokintiniams medalius iš auk
so ir sidabro su antrašu: diligenfiae.
1786 m. vyskupas Masalskis ir kiti pavyduoliai Pačia
buto pasisekimo (kĮn. Karpa vyčius ir k.) paplatino gandą,
buk kasoj akademijos esąs deficitas ant 120.000 auksinų;
bet Chreptavyčiaus globa čion liežuvius apmalšino. 1787
metai buvo rektoriui priklųs kun. Karpa vyčius sėdėjo
savose klebonijose, tai Prienuose, tai Griaužėje, ir mažai
tesirūpino apie lekcijas akademijoje; taip-gi prof. Kundžičius kun. Norvaišas, ir net stropusis Sartoris ėmė lekcijas
aple’idinėti. Kun. Karpavyčius ir bibliotekorius Maskevyčius nelankė akademiškų sesijų, arba vėl profesoriai, nors
prisiekę (per manum stipulatam) užlaikyti slaptoje nutari
mus sesijų, viską skelbė publikai, iš ko, žinoma, platinosi
liežuviai ir paškviliai. Tad, rektorias su Chreptavyčiumi
nutarė nutrenkti nuo pensijos tiems profesoriams, kurie nk
pildys savo pareigų, ką Apšvietimo Komisija patvirtino, ą.

(Toliaus bus.)
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|| Pietinėj Austrijoj, mieste
tum ir tuo norėjo protestuoti prieš užurpato— Pereitos nedėlios vakare pri
rišką monarchijos valdžią. Benedettai suka
Laybach, 20 d. rugsėjo buvo smar ėjo prie policisto Atchinsono 16
Pajieškojimai
— r. ..i
ko dvidešimts metų, kuomet, sykį, vakare tė
kios muštynės slavų su vokiečiais. metų vaikinas .Wendel ir prašė su
savo brolio Adomo J u to
vas jos sugryžo nuo kokios tai ceremonijos || Peterburgo teismai.iš 31 su Susirėmime slavų su ginančia vo areštuoti ir nugabenti j • pataisy lio,Pajieškau
Kauno gub., Panevėžio pav., Nau
socijalisto ui'pasistengimą iš kiečius policija du slavai likosi už mo namus.
Vatikane, kosėdamas ir drebėdamas, lyg- su- imto
1
Paklaustas, kodėl jamiesčio vai., Veskoniy sod., kiek ži
dabartinę’ valdžią, pas mušti, o keturi pavojingai pašauti. jis ten nori patekti, vaikinas atsa nau, gyveno Pittsburge, Pa. Ji* pats
sirgęs. Praėjus astuonioms dienoms, jis mi- versti
’
8
kalėj imhn
neapt Slavai paskui jau išgriovė vieną kė, jog nuo trijų mėnesių negali ar kas kitas teiksis duoti žinią adresu:
rė nuo plaučių uždegimo. Ir nežiūrint į gė- merkė:
’
ROMANAS
Fr. J u telis
dūlins, abi* moterys pajuto, nors tame ir ne- irubežiuotaip laikui, 8J< išsiuntimu vokiečių mokyklą ir koncertų ha gaut darbo. Policistas jį atgabe
335 Hofman St.,
Hammond, Ind.
norėjo prisipažinti, kad kasžin-kokia sunkė- iSiberijon, n kalėjimai! tvirtovėj, lę.
no ant policijos stoties, o jos ka
VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS
nybė nukrito nuo jų pečių. Nuo šio laiko jos <o 11 apkaltintų išteisino.
pitonas pažadėjo pasistengti jam
Pajieškau savo vyro Mikalojaus Mi
|| IVancuzijos sostapilėj, Pary darbą rasti.
buvo liuosos.
kalajūno (Vengrio), Kauno gub., Pa
Nuo to laiko Ernestina turėjo tik vieną || Pasitraukė nuo vietų kancle žiuj, 21 d. rugsėjo siautė gaisras,
nevėžio pav., Senamiesčio sod., 14 me
(Tąsa).
norą — ištraukti savo dukterų iš to nubodaus, ris Peterburgo universiteto ir jo kuris išnaikino Centralinę telefonų — Grocerijoj Emilio Filio, ant tą kaip Amerikoje. Aš, jo žmona, pribuvau j Chicagą ir norėčiau su juo
rūstaus rūmo. Jos pačios jaunybė; praėjo ne vietininkas dėl nesutikimų su pro staciją. Nuostolius gaisro padary kertės Freniont str. ir Dobson avė. sueiti,
ji. patg
kJU klu< teJkslg
Grafas Tolstoj likosi tus skaito ant 5 milijonų doliarių. pereitos nedėlios dieną likosi nu
ris jau trisdešimts metų. Su juo, jei jis mir sugražinamai, ji negalėjo mag^tprpie tat, kad fesoriais
duoti žinią adresu;
tų, nepalikęs vaikų, garsus Bokkanera vardas pradėti naują gyvenimą, bet jTsįenorėjo, kad paskirtas garbės sąnariu Peterbur Reiks mažiausiai mėnesio laiko, kol šautas i ta Ii jonas Harry Ricipio. Jis
Nastazija Mikalajūnienė,
turėtų visiškai išnykti.'
telefonai bus vėl j tvarką suvesti. mat tarnavo minėtoj grocerijoj, 3445 Emerald Avė.,
Benedctt? teip-gi pakliūtų į tokį nenormališ- go universiteto.
Chicago, III.
Nuo pačios kudikybės Dario ir jo seserie- ką gyvenimą, butų gyva palaidota į kapą iš
Nuo ko užgimė gaisrai, tikrai ne bet likosi paleistas. Užtai jis no
tė Benedetta mylėjo vienas kitą giliai, širdin liuoso noro. Priegtam tame laike nekurtos H Berlyno inžinierius Fieder iš žinia ; manoma kad nuo padegimo. rėjo mušti savininko pačią. Vy Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero
gai. Jie buvo gimę vienas dėl kito ir nega aristokratiškos šeimynos pradėjo jausti nuo rado būdą uždegti vandeni ant di
ras, gindamas savo moterį, užpuo Jomento, Kauno gub„ ftiau]i9 paT
Akmenės parap., Klišių kaimo, antri
lėjo suprasti, kad galėjo gimti ant žemės kam- vargį nuo tokio gyvenimo, ir pamažu jos pra delių jūrių plotų. Tas išradimas ĮĮ Ant Filipinų salų, mieste Ma- liką nušovė.
metai kaip iš Lietuvos, išvažiavo 1
nors kitam, o ne tam, kad su laiku palikti vyru dėjo taikintis su Kvirinalu. Kodėl-gi vaikai, labai svarbus, nes su jo pagelba nilėj cholera siaučia smarkiai: kas
Chicago, 111. Ji. pata „ kM utag
ir pačia. Turėdamas jau keturias dešimts me teip labai trokštantiejie veikimo, liuosybės ir galima apsaugoti pakrantes nuo dieną apserga vidutiniškai po 58
sis duoti žinią adresu:
‘
tų, kunigaikštis Anupras, meilus ir labai ži- šviesos turi užsimokėti už nesutikimus, kurie svetimų laivynų užpuolimo.
Antanas Balkau skis,
ypatas. Kadangi Manilc sulyg gy
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
301 1C’
Sclti’co, Conn.
nonias žmogus Ryme, beveik jau visai pra buvo jų tėvų! Ir nežiūrint į tą, kad terp kerš
ventoją skaitliaus tveria tik dešim Gerbiamoj i Redakci j a!
leidęs savo turtus, nusprendė apsivesti su taujančių pusių dar neįvyko santaika, visgi || Prancūzijoj atliko pasekmingus tą dalį Peterburgo, tai pasirodo, Belankant pernai Kauno guber
Pajleikau savo brolio Petro Balio*
Markyzo Montefiori dukterimi, Flavija, ku prasidėjo susitaikymo tarybos, ir terp monar- mėginimus su nauju galinčiu prieš kad čia cholera siaučia dar smar natoriui Panevėžio kalėjimą, drau akio,
gyveno McKee. Rock*e. Pa. Ji.
rios gražumas pavertė jį į beprotį, jis, apsigy chistų ir popiežininkų atsitiko net keli apsi- vėją lėkti orlaiviu, išrastu inžinie kiau negu Maskolijos caro sosta- gų buvo prašyta, kad jis jiems lei pats ar kas kitas telksiu duoti žinia
veno viloje Montefiori, vienatiniame dvare, vedimai. Politiška klausinio pusė neinteresa riaus Malecot. Naujas orlaivys P’iyj.
, .
stų įsteigti kalėjime lietuvių skai adresu:
pasitikusiame markyzui. Tai buvo didelis sod vo Ernestinos, — ji ir nežinojo jos, bet ji pasikėlimui turi balioną, bet lėki
•
Jos.
Balinskis,
tyklą. Gubęrnatorius leido. Var
Chicago, I1L
nas, tikras gojus, apsodintas milžinais me karštai norėjo, kad jos šeimyna, antgalo išsi- mui—prie šalių sparnus, taigi jis
| 30 maskoliškų jurininkų, j gas tame, iš kur imti tai -skaity 688 So. Jefferson 8t.,
džiais; vilos gi rūmas, gana nuskurdęs trobe^ iuosuotų iš to baisaus rūsio,, kokiu buvo ne susideda iš baliono ir teip vadina Rumuniją pabėgusių nuo susibun- klai knygų, nes kaliniai žmonės
Pajleėkau savo draugo Juodžio, Kausis septynioliktojo amžiaus, baigė jau visai bylys ir šaltas Bokkanera rūmas, kur jos karš mo aeroplano.
tavojusio maskoliško kariškojo lai visai neturtingi, o daugumas tai no gub., Panejįžlo pav, Jonlikio pa
griūti. Apie markizę ir jos dukterį vaikščio ta ir gyva prigimtis teip ilgai kankinosi ir
vo Potemkin, nusprendė iš Rumu ir opiausių savę reikalų negali už rap, Bariūnų sod, pelnai antru kartu
1 Vąršavoj likosi atidarytas ant nijos persikelti j Kanadą. Nors ganėdinti. Taigi aš, kitų draugų atvažiavo j Ameriką, ketino važiuoti
jo blogos paskalos; sakė, kad motina, numirus merdėjo. Ji perdaug ilgai kankinosi ten, bū
markizui, neišpasakytai paleistuvavo; kad dūk- (dama dar jauna mergaitė, ir paskui, kuomet galo universitetas, kuris buvo už Rumunijoj jie turėjo darbą, nors įgaliotas, kreipiuos į musų visuo j Bostoną. Jis pats ar kas kitas teiksią
te perdaug graži ir turi perdaug ištvirkusius ji veltui šaukdavo meilę, ji buvo pasmerkta darytas nuo 1<X>5 m. Priėmė 600 niekucm tam kraštui nenusidėjo, menę, prašydamas prisidėti prie tos duoti žinią adresu:
Iru. Mačiulis,
įpročius. Dėl tos priežasties Serafiną ir vy nuobodžiai gyventi su savo kvailu ir piktu vy studentų, bet tame skatliuje lenkų bet policija pradėjo prie jų kabi skaityklos įkūrimo. Kas kiek gali 309 Wisconsin
St,
Racine, WU
resnysis brolis, Pijus, tuomet dar kanaunikas ru, ji negalėjo atsipeikėti ir atsibiaurėti pražu yra tik 38. Lenkai nenori lankyti nti iesi.
tegul mums knygų aukauja, o mes
prie popiežiaus bazilikos, formališkai to apsi- dytu gyvenimu, kurį praleido nusižeminime Varsavos universiteto, daug lenkiš
busime už tai labai dėkingi. Pri Pajieškau savo pusbrolio Prano
Mataičio, Kauno gub, šianlių imv,
vedimo nepripažino. Tiktai viena Ernestina ir vienatvėje. Lygiai tuo laiku ji pakeitė dva kų studentų iške’iavo j užrubežius, [Į ITancuziškoj valdyboj Kongo, imame visų pakraipų knygas.
ir toliau susitikdavo su broliu, kurį jį neišpa siškąjį tėvą, kuris tame atvėjuje padarė ant daugiausiai jų pastojo į lenkiškus vidurinėj /Vfrikoj, kariumenė tu Kadangi duoti atskiras knygas Gruzdžių parap, Trumpaltčlių sod,
atgal gyveno Baltimore,
sakytai mylėjo už jo linksmą būdą. Paskiau jos stiprią įtekmę. Kad galutinai išsigelbėti universitetus Krokavoj ir Lcmber- rėjo smarkų susirėmimą su suki tiesiai į kalėjimą daugeliui butų 6M<L,mėnesiai
Jis pats ar kas kitas teiksis ddoji, norėdama linksmai praleisti laiką, sykį į nuo varžančių ją pančių, ji pametė jėzuitą, ge.
lusiais negrais. Mūšyje negrai nu labai nepatogų, todėl meldžiame ti žinią adresu:
žudė 1000 kariautojų.
savaitę su dukterimi keliaudavo į vilą Monte kurį jai išrinko jos vyras, ir išsirinko sau ku
Jos. Balakas,
gerbiamųjų aukautojų laikinai au
fiori. Ir kaip puikiai praleizdavo tas dienas nigą Pizonį, netolimos šv. Brigitos bažny |Į Nesutikimai ir savitarpinis neGrant Works, IU.
kaujamas knygas perduoti “Liet. Box 245,
dešimties metų Benedetta ir penkiolikos metų čios kleboną, kuri stovėjo ant pleciaus Far- užsitikėjimas terp Austrijos ir Ser |Į šacho kariumenč apstoja mie Uk." Redakcijai, kuri, kaip mes
Dario: jie vaikštinėdavo, meiliai ir broliškai nez. Tai buvo geras ir širdingas, neišpasaky bijos teip pasididino, kad Austrija, stą 'Ijtbris rcvoliucijonierių valdo tikimės, progai atsitikus, persiųs
apsikabinę, po didelį sodną, apsodintą senais tai labdaringas žmogus, turintis penkias de bijodama serbų Alkilino namieje mą ir rengiasi jį bomborduoti.
jas mums į kalėjimą.
Ant Pardavimo.
medžiais, kuriame teip lengvai buvo galima šimts metų: užsiimdamas archeologija jis pa ir Serbijos įsic rainoji ant Duno
Panevėžio kalėjimo politiškųjų
Ant salų Filipinų, mieste Ma- kalinių vardu kalinis
pasislėpti, kaip žaliame miške.
Parsiduoda labai pigia kaina (oi
sidarė karštas patrijotas. Nors jis užėmė ne jau* pastate kelis.kariškus laivus.
185.00) geras arklys su vežimu ir pa
Ernestina buvo suvargusi moteris, su ser aukštą vietą, bet pasakojo, kad kelis kartus Mat Austrijoj susekė,!Imk Serbija nikj apsirieškė cholera.
• A. Bartoševičius.
kinkiais pervežiojimui. Artesnėms ži
gančia, daug perkentėjusią siela. Ji karštai jis tarpininkavo terp \ atikano ir Kvirinalo nori nuo Austrijot paveržti serbų
P. S. Kitų laikraščių meldžia nioms reikia atslžinoti adresu: —
apgyventus
kraštus
ir
sutverti
di

norėjo gyventi, troško šviesos ir liuoso, lai labai aštriose tarybose. Palikęs ir Benedettos
me šį musų laišką perspaudinti.
611 W. 21-st St, Chicago, I1L
?
mingo veikimo. Jos didelės žibančias akys, dvasiškuoju, jis mėgo kalbėti su dukterimi ir delę Serbijos karalystę1 ar gal res
A. B.
meilus apskritus veidelis sukeldavo įvairiau motina apie susivienijusios Italijos didybę, publiką.
“Liet. U.” Redakcija apsiima au Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
sias kalbas. Tamsi, kaip ir daugumas nio- apie tą galybę, kurią jį įgaus, kuomet terp po
kauto] amas knygas, progai jjasitai- ventoje vietoje, netoli lietuviškos baž|| Cholera Petorburgr pradeda j '/.cr.ikali.io. Blinda, Svieto Ly- kius, |)ersiųsti į Panevėžio kalė nyčios. Vaizba gerai išdirbta, parslfprų iš Rymo aristokratijos, šiaip-teip išauklė piežiaus ir karaliaus įvyks santaika.
duoda pigiai. — 851 N. Marshfield
siausti
su nepaprasto smarkumu, j■ gintojas (Žemaičių Razbaimnkas). jimą.
ta vienuolyne francuzii vienuolių, ji užaugo.
Benedetta ir Dano mylėjo vienas kitą ir
Avė., Chicago, III.
Uždaryta rustame Bokkanerų rūme; ji matė žinojo, kad jie visai priguli vienas kitam. Bet Ji apsireiškė jau terp kareivių Pe- Į r iksmu ir paveikslo drama.
“jpasaulį tiktai laike kasdieninio pasivažinėji kuomet Ernestina dažinojo apie tat, ji viso terburgo gamirobo. apsirgo jau Turinys paimtas iš žmoniiĮ pašaParsiduoda pigia kaina saliunaa
lietu vly apgyventoje vietoje; vieta
mo karietoje. • Dvidešimties penkių metų, jau mis jiegomis ėmė priešintis tam a ps i vedimui. 400 kareivių. Bd 18 d. rugsėjo j
paskutinių baudžiat'os laikų atpuvargusi ir nusivilusi, ji, prisitaikydama pa Ne, ne, tiktai ne už Dario, jokiu budu ji ne apsirgunų buvo 1061. Dėl chole- likimai, rduius. 1968 m. /. Ža Redakcijos atsakymai. gerai išdirbta, parsiduoda dėlei ne
sveikatos savininko. Reikia kreiptis
pročiams. ištekėjo už grafo Brandini, jaunes išleis jos už to brola vaikio, paskutinio gimi ros Peterburge- mokyklos likosi }Vjjzkio išleidimas. 127 pusi.
Lietuviui. Tai visai privatiški adresu: 56 W. 25th St, Chicago, I1L
niojo sunaus labai garsios šeimynos, neturtin- nės įpėdinio, kuris taip-gi uždarys savo pačią uždarytos. Cholera apsireiškė ir Į
dalykai. Tokiais laikraščiai neuž
-gos ir skaitlingos. Grafas apsigyveno, rūme į rustų rūmo Bokkanera grabą. Ji gerai pa Odesoj. Jcnera! - gubernatorius Į Naujausias Lietuvių Lenientorius siima. Netilps.
Parsiduoda sankrova valgomą dalin
tą ir mėsos su vaizba grynais pinigais.
ant Džiulio gatvės, kur antrojo aukšto viena žino jauną žmogų, ji žinojo, kad jis silpnas ir I uždraudė garsinti žinias apie mirų arba skaitymo ir rašymo Pradžia
Būtinai turi būti parduota.
pusė buvo pavesta ir prirengta jaunai porai. egoistas, ‘negali nė manyti, nė veikti, kad jis. sius nuo choleros.
mokslis Lietuvių parapijų moky
J. Petrauskis,
Ir gyvenimas ėjo, karp ir pirma. Ernestina, negalės sulaikyti jų giminės nuo išmirimo, da
kloms Siaurinėj Amerikoj. Su/aū?
3312 S. Halsted St.
Chicago, I1L
kaip ir prieš* nutekėjimą, gj veno uždaryta, leis sugriūti paskutinėms jų šeimynSško namo || Cholera Peterburge platinasi 5 /», Paminėt ite. Chieago, III.
Duodasi randon barzdaskutykla ge
apsiaupta numirusios praeities atsiminimais, sienoms, nepadarys nė mažiausios pastangos, su pasibaisėtinu smarkumu. Kas 1<>o8 WJ ‘ Kataliko” išleidimas. 70
roj, lietuvių ir lenky apgyventoje vie
. kurie, tartum akmuo nuo kapo, vis labiau ir kad išgelbėti jų seną, kada tai garsią giminę. dieną būva apie 500 naujų aprir-j^/
toje, pamatyti galima po nr. 8705
labiau slėgė ją. Jos nutekėjimas už Brandini O ji norėjo savo dukterei naujo gyvenimo, girnų, o ligonbučiuose nėra vietos (
LENKTYNES DEL GYVAS Commercial Avė., So. Chicago, I1L;
savininkas ant antro augšto.
buvo abiem pusėms, kaip sako, visiškai pa turto, nuo kurio ji pražydėtų, kaip puikus žie sergančių patalpinimui. Trūksta į Ciecorius Domieijonas ir kasPjai
TIES.
Istoriškas pasakojidorus. Grafas greitu laiku pasidarė žinomas das terp galingųjų, kuriems priguli ateitis. Ir reikalingų vaistų. Kadangi micLenktynėse paprastai yra duoda DU PUIKUS FLATAI ANT
Ryme kaipo kvailas ir pikčiurna žmogus. motina be perstojimo prikalbinėjo savo dukterį, stas neįstengia cholerai kelią ųžkir-Į^j Laikuose Krikščionių Persė ma silpnesniems žmonėms išimtinė, RANDUS “LIETUVOS” RE
Labai religijiškas ir didelis formalistas, jis pasakodama jai apie savo ypatiškas kančias sti, tai valdžia nori miestą pastatyti kiojimo. Pagal lenkų kalbų P. B. idant jie galėtų lenktyniuoti su
DAKCIJOS NAMUOSE.
džiaugėsi, kuomet po dešimties metų intriga- ir meldė jos netekėti už Dario, nes tas' ište po apgulimo teisėms. Bet tas vien chicago, III. 1908 m. “Kataliko” stipresniais. Kasdieninėse lenkty Du puikus, po 7 ruimus, flatai
vimo ir vargo, gavo, antgalo tarnystą ober- kėjimas atneš jai nelaimę. Bet kasžin ar jai urėdninlcams dhotų didesnę galybę, ’ įšieidimas. 217 pusi.
nėse musų gyvenimo tokios išimti ant išrandavojimo
“Lietuvos”
štalmeisterio popiežiaus rūme. Nuo to laiko, butų pasisekę perlaužti romų dukters nuspren o jlF juk teipgi neįstengs iš miesto,
nės nėra. Stiprus žmogus nustu redakcijos namuose, šituose Ba
Geležinkelis. Pagal svetimus ra- mia į šalį silpnesnį ir bėga nesu tuose daktarai nori turėti 3 rui
rodos, visa rusti Vatikano iškilmė parsidan- dimą, kuri siela ir kunti prigulėjo savo bro ligą išvyti. Choleros juk nė į Si
gino į jų namus. Ernestinos padėjimas dar lėnui, jei ji netikėtai nebūtų susitikusi su savo beriją, ne ant kartuvių negalima xį„įlis surašč K. Stiklelis. Chicago, laikomas '■priekyn. Ar nėra prie^ mus savo ofisui ir mokėti už
buvo šioks:toks laike Pijaus IX popiežiavimo, busimuoju svainiu, kuris iš karto jai pasiro pasiųsti, o caro tarnai nieko ge- III. "Kataliko” išleidimas. 1908 derme tų, kurie nėra stiprus gana, juos pusę viso flato randos. To
m. 21 pusL
lig 1870 metų; ji išdrįsdavo atidaryti langus dė tuo žmogumi, už kokio ji svajojo išleisti resnio surasti ne moka.
bandyti įgyti stiprumą?
Noras dėl, kur nedidelė šeimyna, gali
į gatvę, praleizdavo liuosą laiką su keliomis savo dukterį. Toje pačioje viloje Montefiori,
valgyti pas žmogų yra saiku jo drąsiai nusisamdyti visą flatą,
draugėmis, priimdavo užkvietimus ant neku? kur Benedetta ir Dario prisiekė vienas antram |Į Vengrijos sostapilčj Pešte Kčjinis .Malūnas. Pagal lenkis- stiprumo. Neduok savo norui val pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
rių švenčių. Bet kuomet italai apgalėjo Ry būti ištikimais, Ernestina pasipažino su grafu katalikai sušaukė savo konvenciją, kų Pi B. Chicago, III. “Kataliko gyti susilpnėti, bet tuojaus vartok mus parsamdyti daktarui ant
mą ir apskelbė, kad popiežius areštuotas, tai Prada, Orlando sūnumi, vienu iš didvyrių Ita Čia katalikai ant gatvių susirėmė išleidimas. 1908 m .64 pusi.
Trinerio Amerikonišką Eliksyrą ofiso, kuris užmokės pusę flato
rūmas ant Džiulio gatvės pasidarė panašus lijos suvienijimo. Turėdamas astuoniuoliką su socijalistais. Socijalistai mėtė
Flatai puikus, t tymu
Karčiojo Vyno, šitas vaistas su- randos.
į rūsį. Išeiginės durys buvo užrakintos raktu metų, jis atvažiavo drauge su savo tėvu iš j katalikus akmenis ir daug žmo
taisis gromuliojimą ir padidins no apšildomi, elektriką ir gazu ap
ir užkaltos vinimis, kaipo gėdulių ženklas, ir Milano į Rymą okupacijos laike ir pastojo nių sužeidė. Pagelbon katalikams
rą valgyti ir stiprumą. Jis yra šviečiami, visada yra šiltas ir
per dešimtį metų buvo galima tiktai vaikščioti prastu valdininkų į finansų ministeriją, tuo atbėgo policistai ir suareštavo su
gTras visuose pilvo nesveikumuose, šaltas vanduo ir ti.
juodais laiptais į skersgatvį. Buvo teip-gi tarpu jo tėvas, paskirtas į senatorius, vargin viršum šimtą socijalistų.
nuo nerviškumo ir silpnumo. Var
užginta atidaryti langinyčios nuo gatvės. Tuo gai gyveno iš nedidelio nuomo, paskutinės lie
— Nuo maskoliškų žydų maldos tok jį tuoj aus kaip tik pasijausi
apsireiškė popiežiaus šalininkų neužganėdini kanos jo didelių turtų, kuriuos paaukojo tėvy
| Maskoliškoji vidaus ministe namų pn. 453 W. Taylor str. po nesmagiai. Gaunamas aptiekose.
Reikalavimai
mas ir nebylys protestas. Rūme pasidarė vi nei. Sūnūs buvo visai nepanašus į karingą rija rengiasi išplatinti rubežius žy licija gavo meldimą pagelbėti, nes Juozapas Trincris, 616-622 So.
sai tyku, vaišės pasiliovė; tiktai pirmądieniais tėvą, seną Garibaldi draugą, tai buvo įniršęs dų apsigyvenimo Maskolijoj. Fa tuose namuose buk naktimis vaik Ashland Avė., Chicago, III.
Reikalingas lietuvys už raštininką
tartum šašeliai, įeidavo per pusiau atdaras du godus šykštuolis, kuris greitai pasidarė vienu brikų agentai galės laisvai važinėti ščioja dvasios. Policija atkako su
gydytojo ofise. Turi mokėti susikal
bėti angliškai, gramatiškai lietuviškai;
ris keli artimi ponios Serafinos draugai. To iš tų tikrųjįj Rymo apgalėtojų, kurie suvargi po visą Maskoliją^ Bus panaikin patrole, bet dvasių ne sugavo. Po
ir lenkiškai rašyti. Turi būti švarus
kiu budu, yt gyva palaidota, Ernestina pra no ir apvogė amžiną miestą. Įtrauktas į ste tos teipgi tiesos f, uždraudžiančios licijai prasišalinus, jos vėl pradėjo
ir nesibijoti darbo. Vien valinis dar
gyveno dešimtį metų, verkdama ištisas naktis bėtinas spekuliacijas su žeme, jis susidraugavo žydams pirkti žemę.,.
rodytiesi. Žmonės kalba, kad tuo
bas atsakančiam vyrifi.— 1149 Sr
ir apgailėdama savo jaunybę, pasmerktą vie su kunigaikščiu Onofrio, kuriam įkvėpė mintį
Oakley avė., Chicago III.
se namuose pirma buvo katalikiš
natvei ir atskyrimui.
parduoti didelį vilos Montefiori gojų ir ant || * Turkiškiejie kareiviai Novy kų minyškų klioštorius, juos nuo
IŠKILMINGAS VAKARAS.
Ernestina pagimdė savo dukterį, Benedet jo vietos išstatyti visiškai naują kvartalą. Pa Bazar apskrityj susibuntavojo ir katalikų pirko žydai. Buk dabar Antras Iškilmingas Vakaras rengia Reikalauja lietuvio korespondento,
tą, negreitai po ištekėjimo, kuomet jai jau sakojo, kad jis buvo jaunikiu kunigaikštienės norėjo užmušti savo perdėtinj So- čia vaikščioja mirusios minyškų mas Motery Draugystės “Apšvleta" turi mokėti anglų kalbą ir lietuvišką
su kalbomis, dekliamacljomis, mono- rašybą pažinti gerai. 22 — 5th Avė,
pasibaigė trisdešimts treji metai. Išpradžios Flavijos, kuri dar buvo labai puiki, už jį buvo limaną pašą. Tas pabėgo į Plevlis, perdėtinės dvasia.
liogais, dainomis Ir Įvairiais lietuviš Room 500, Chicago, III.
kūdikis ją džiugino ir ramino. Bet paskui ge viresnė devyniais metais. Iš pirmo pamatymo bet gyvenime apstojo jį jo karei
kais ir kitokiais šokiais jvyks nedėlloj,
ležinis papročio įstatymas atėmė iš jos tą vie- jis norėjo jau turėti Benedettą. Padaryti iš viai. Soliman atsišaukė pas Austri — Ant kertės Shatto ir Harrison 27 rugsėjo (Sept.), 1908 m. Freiheit
DOVANAI! DOVANAI!
natmį džiaugsmą; ji turėjo atiduoti mergaitę jos meilužę jis negalėjo, — reikėjo su ją ap jos parubežinį kariumenės virši str. ant tuščio pliaciaus vaikai su Turner salėje, So. Halsted St, tarpe Žodynas Angiiškai-Uetuviškas Ir
į vienuolyną, kad ją auklėtų franeuzų vienuo sivesti. Ir, nesišvaistydamas nė vienos minu ninką melzdamas pagelbos. Au kūrė ugnį. Prisiartinusios prie 34-tos ir 35-tos gatviy. Prasidės 5 vai. Lietuviškai-Angližkas, 985 puslapių.formatas 7x12 colių su 180 paveikslų, ge
liai, pas kuriuos ir ji pati kadaisia buvo išauklė tės, jis metė Flaviją ir paprašė jaunos mergai strijos jenerolas pasiuntė keturias ugnies 7 metų mergaitės Lizzies po piety. Įžanga 25c. porai.
Todėl kviečiame gerbiamą visuome rai apdarytas, vertas 16.00, išleistai
ta. Benedetla sugrįžo iš ten jau visai suau tės rankos, ir buvo užtikrintas, kad laimės, nes kariumenės kompanijas, išliuosavo Frapina užsidegė drabužiai. Kiti nę kuoskaitlingiausiai atsilankyti, bendrovės "The Sol. Society of the
gusia mergaite, devyniolikos metų, išmokusi matė, kad Ernestina palaiko jo pusę. Jis buvo Solimaną ir nulydėjo j j ant gelž- vaikai, pamatę degančią mergaitę, ypač merginas ir moteris, nes vakaras Poor”. Kas prisius savo adresų ir 30c.
franeuzų kalbos, ortografijos, truputį aritme viresnis už Benedettą penkiolika metų; bet jis kelio stoties. Jis atkako jau į išbėgiojo. Ugnį užgesino polici rengiamas jy pačių naudai. Męs pri krasos ženkleliais persiuntimo lėšoms,
nė tam pasiųsime minėtą žodyną dykai.
tikos, katekizmo ir kelias ištraukas iš istori turėjo grafo titulą, nešiojo garsų vardą, val Austriją.
stas ir apdegusią mergaitę nuga žadame surengti vakarą tok|, kad
Tas žodynas yra reikalingas kiekvie
jos. Ir vėl prasidėjo nuobodus gyvenimas; ji dė didžiausius turtus ir milijonus, užėmė la
beno ligonbutin, bet daktarai neturi
nam, daug ar mažai mokytam; iš jo
niekur neišvažiavo ir nieko nepriiminėjo, tik bai įžymią vietą prie Kvirinalo, turėjo prieš Į| Peterburge, 15 d. rugsėjo po vilties Ją nuo mirties išgelbėti.
išmoksi kalbą lengvai ir gerai. Rašyk
TEATRAS Ir BALIUS.
tai turėjo atbūti kasdieninę priverstiną ir nuo savę šviesią ateitį. Visas Rymas ėmė kalbėti licija suėmė 85 revoliucijonierius
Chicago. S.LJL. 122 kuopa vaidelis šiądien, įdėdamas 30c. krasos ženr
bodžią vaikštynę po Korso arba Pinčio.
apie tą vedimą.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa dramų "Ponas Ir Mužikai ’ nedėlloj, kleliais inųsų agentui
ir konfiskavo daug gatavų bombų,
Namuose viešpatavo aštri grasa, ir abi
Jos. Bernotą, ,
Paskiaus Benedetta niekuomet negalėjo sau dinamito, teipgi visokius revoliuci- simirė išviso 525 ypatos: 318 vyriš 27 d. šio mėn. Columbia salėje 48 ir
New York, N.Y\
Paulina got, ant Town of Lake. Salė 18 Greenvlch St.,
moters neišdrįso priešintis nė grafo norui, nė išsiaiškinti, kokiu budu ji galėjo sutikti ištekėti jonierių raštus.
kių, 207 moterys; vaikų iki 5 me
atsidarys 4:30 valandų po pietų, avalponios Serafinos norui ir kardinolui, kurie už jo. Tas apsivedimas, žinoma, nebūtų įvykęs
tų amžiaus pasimirė 169, senelių genimas prasidės 5:30. Tikletair- 25c.,
tvirtai prisilaikė senų papročių. Nuo to lai šešiais mėnesiais ankščiaus arba šešiais
| Berlyne atsibuvo dabar terp- virš 60 metų 102. Daugiausiai 35c. ir 50c. ypatai. Laike antraktų bu* DABAR GERIAUSIAS LAI
ko, kaip popiežius nusprendė neišvažiuoti už mėnesiais vėliau, popiežininkai jokiu budu ne
mirčių buvo nuo žarnų uždegimo, prakalbos ir dekllamacijoa, po vaideKAS PIRKTI FARMOS.
Vatikano ribų, ober-štalmeisteris turėdavo būtų leidę. Kaip mergaitė iš Bokkanera gi tautiškas terpparlamentariškas tau nes 108, nuo džiovos 77, nuo šir šiai kviečia atsilankyti
tų santaikos kongresas, j kurį at
Dabar
yra geriausias laikas
Komitetas.
daug liuoso laiko, nes popiežius laikė labai minės, paskutinė iš tos senos popiežininkų
kako delegatai iš visų civilizuotų dies ligų 44, patžudysčių buvo 10,
pirkti
farmos,
kuomet visoki jamažai arklių, bet grafas ir toliau, vistik, sa
užmušystų 33.
kąaštų.
(Toliaus bus.)
vo tarnybę pildė su dideliu pasišventimu, tar-i
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H 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.
“Žiny-cios” žemė VVisconsine
dabar parsiduoda po $15.00.
Apart “Žinyčios” laukų męs
turime ant pardavimo šias išdirb
tas faunas;

Apie Rūkymų. Keli žodžiai norta pa čia eilės! Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy Jono Biiupo. Arba sutrauka kalbų,
bos. Dalis iš kalno, likusi ant išmotiems suprasti teisybę. Parašė P. B. lius, 3 sonetai, Praverbai ir Jautimai. laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
Pusi. 41, Kaina
........................ 15c, džio 1906, Union City, Conn t 26
kestles. Kaina $40.00 akras.
Pusi. 23. Kaina ............................. 10c
gruodžio 1906, Edzrardsvlll*. Pa^ 31
80 akrų netoli Green Bay, Wis.
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
Amalunga arba Tyro Duktė. Apy rašė Dr. J.bJLZuHk, Bu daugeliu pa gruodžio 1906 Ir Scranton, Pa. vasa
35—40 ariamos žemės, likusi apaugu
si mišku. Arti bažnyčios. Reikalin saka iš gyvenimo Indljonų, Amerikoje* veikslėlių iš embrioilogijo*. Pusi. ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

<

$1.000 iš kalno, likusi Pusi. 72. Kaina............................. 25c
mokesties. Kaina $2.700
Ar geras katalikas gali būti soclja100 akrų. Vi mylios nuo Krakow. Itetu? Knygelė aiškina kaip Lietuvo*
Wis. 70 akrų dirbamos žemės. Rei kunigai užslpuldinėja ant soc. bažny
kalingos trobos. Kaina .......... $5.500 čiose per pamokslu*, laikraščiu* ir tt.
Pusi 15. Kaina................................... ®«-

gos t
dalis

80 akrų, 5 mylios nuo Krakow, Wis.
50 dirbamos žemės. Upelis bėga per
laukų. Visoe reikalingos trobos, ma
šinos, gyvuliai ir tL Kaina.. 14-500

Valstijoje Michigan.
40 akrų Lake Co. Michigan,
92 akrai, miestelyj Flitvllle. Wis.
išdirbta, su trobomis, šuliniu ir sodu.
1700 10 mylių uuo Green Bay, Wls. 65
Kaina ....
akrai -ariamos žemės, 12 akrų mieste
120 akrų išdirbta terma, 30 akrų lyj, padalintų J lotus. Trobos, maši
pelkės) 7H mylios nuo Benton Har nos, gyvuliai ir tt. Upelis bėga per
Kaina ..............
$5.500
bor, Mich., 3H mylios nuo Coloma. laukų.
Visos retkslingos troboe, sodas, pa
106 akrai terp Pulaski ir Krakow,
darai, gyvuliai, vėjinis malūnas, ve- 1Į£ mylios nuo K r ako w, 4 >4 mylios
Šimai ir tt. Telefonas ant farmoe. nuo Pulaski.
70 akrų dirbamos,
$10.000 Juodžemis.
Kaina ......................
Geros trobos, mašinos.
Tai yra kaina šių dviejų farmų. gyvuliai ir tL Kaina r.... ... 68-000
Kas jas pirks š{ mėnesi, gaus jas
pigiai.
64 akrai, netoli Green Bay, Wis.
20 akrų dirbamos žemės, likusi po
163 akrų išdirbta terma,, 120 akrų mišku.
Geros trobos.
Gyvuliai ir
mišku, padarai.
ariamos, likusi po ganykla
Kaina su padarais ir gu
17 mylių nuo Muskegon, 2 mylios ruliais ......................................... $3.000
nuo stoties Holton, 50 akrų užsėta Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500
rudais. Sodas, visoki vaisiai, trobos,
120 akrų, 2 mylios nuo Flltville,
gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma
žo, bet gražaus ažerėlio, daug žuvių. Wis„ 12 mylių nuo Green Bay. Wt*.
Išlygos:
dalis Iš kalno, likusios 35 akrai išvalytos, likusi po mišku.
<Ivi ant išmokesčių per 3 metus. Kaina $25.00 akras
Kaina

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

$8.000

Istorljo*-Pa*ako*i Aprašyme telpa
Iš Lietuvos, Istųsijo*: 1) Lletuvėdidvyris, 2)1 žemaičiai drųsuolial, 3)
Pilėnų apgyvenlmoa, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris,
6) Mušis tie* žallagiriu. 7) Lenkų
Aritm*tlko* uidavlnyn**. Vadovė gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
lis aritmetikos pradžiai; antroji dar nigaikštytė, 9) Birut*, gražioji vai
dilaitė, 1$) Keistutis, žemaičių ap
11*.
gynėja*.
Puslapių 54.
Kaina., 15c.
Bita knygutė — antroji Ir paskuti
nė dali* u Ida viny no, paskirto arit
Janlta, -drąsusis Japoniškasis Ka
metika)* kursui; čionai, kaip papra reivis. Tikras atsitikimas iš karės
stai yra daroma, surinkta uždavinių Japonų su chinais. Iš vokiečių kal
su skaičiais viaoklo diduma Pata bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..6c.
šyta Pr. Mašioto.
Pusi. 68.
Kai
Japonų Pasakos., Vagai rusiškų
na .................................................... 20c.
vertimg sutaisė S. Valtiekupiuuaa,
Astronomija,
parašė
pagal
K. telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi.
Flamarijonų ir Lockyerų, A. Ata 21, Kaina ..................
ra*.
Telpa:
Dangaus
apžvalga,
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per
Jonukas Muziksntaa. Parašyta Hen
visa tų. Saulė, Pianėtoz, Komėtoo, riko Binklevič'io, vertė Adl. V. tr
krintančios žvaigždės, žėmės padėji Juros Bvyturio sargas, vertė J. Marmas pasaulėje, Mėnulis. Pasaulės gevičlus. Pusi. 39. Kaina..........10c.
Karė.. Ar ji žmoni jai reikalinga?
Su daugeliu pavelkslė{statymai,
Kalna ...... 40c. Parašė Kemėža. Bi knygelė aprašo
llų. Pual. 62.
k4‘ok nuostolio iŠ karės žmonėm* ir
Attelea Prlncepa. Vertimai Pr. Siū kas { jų žmonijų stumia. Puslapių
lelio. telpa čia šios apysakos:
1) 47. Kaina ..................................... 15c.
Attelea Princepe, 2) Kas pergalės. 3)
Piemenukas. 4 Kraujas, 4) Du pa
Koks privalo būti valkų auginimas
veikslelial Iš baudžiavos, 5) Buns li ir auklėjimas?
Rankius raštų, pa
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi. rašytų Dr. Bliupo. Kožnam žingeidi
69. Kaina ...............
20c- ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems vaikus, sucips
Auka, apyaaka parašyta M. Lastau tinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin na ................................................... 25c.
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 73.
Kaina ............................................. 20c.
Kaip žmonės su ponais kovojo?
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
Morališkas pasakojimas žiuje, Anglijoj XVI smšiuje. Psrašė
gyvenimas.
žmonėms. Pusi. 86. Kaina .............20c. A. J-Us. PusL 34. Kata*.......... 10c.

80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wls.
C akrai išvalytos, gera žemė. Su tro
83 akrų išdirbtos iemės, arti boms. Pusė iš kalno, lykis ant išLawton, Mich. Gera žemė.
Mažas mokesties. Kaina $13.00 akras.
sodas. 30 akrų vynuogių, likusi šį
met kornais apsėta. Mažas obuolių
40 akrų, terp Sobieski ir Pulaski.
sodas. Parduos po 40 akrų. Kaina 6 akrai išvalytos.
Sienojų grjčla.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir
po $50.00 už akrų.
Kaina ............................................ $750 Žemaičių. Parašė 81 manas Daukantas
Vilniaus Universiteto Phlloaopbijos
160 akrų neišdirbtos žemės, 5 my
80 akrų, 2 mylios nuo Tremble, Magistras. Antras spaudimas. Kas no
lios nuo White Claud. Mich., Newago 2H mylios nuo Flitvllle, Wis.
10 ri susipažigtl su protėvių budu, kultū
Co. Gera, lygi žemė. Kaina $15.00 mylių nuo Green Bay. Wis. 35 iš
ra. kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
akras, mokant iš kalno $12.00 už dirbtos, likusi po mišku.
Daržinė no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
ir tvartas. Upelis bėga per laukų.
nigus vartojo ir tt. tam verta perskai
Pusė iš kalno, likusi dalis ant išmotyti šita knyga, o apie tai viekų dasi
Valstijoje Wisconsin.
kesties. Kaina ......................... $3«000
žinos.
Didelio formato knyga, pusi.
40 akrų Juneau Co., Wlsconsin,
217. Kaina......................................... 65c.
30 akrų Išdirbtos žemės, 10 gi akrų
Indiana.
dykos tinkamos ganyklai, gera nauja
80 akrų Starke Co., Ind., 5 mylios
Cholera Ir Kova su ja. Vertė D-ras
stubų mažas tvartelis ir šulinys. nuo Hamlet, 5 mylios nuo WalkerKaina ............<T.*........................ $600 town, 10 mylių nuo Knoz. 60 akrų A. V. Pusi. 16. Kaina........................ 5c.
smilties su šlyną, 10 akrų miško, 5
čenstachavos Apgynimas. Apysaka
80 akrų Išdirbtos žemės. Portage
akrai kalvos. 5 akrai sodo. Visa ap iš laikų švedų karės iš Henriko
Co., Wis.» 2 mylios nuo Stevens
tveria.
Trcbos.
Kaina $45 akras. Sinklevlčiaus
apysakos
"Tvanas"
Point. 50 akrų ariamos, 15 pievos,
Iš kalno.
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
15 ganyklos su mišku. Visos reika
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.
lingos trobos, mašinos ir tt. Skolos
115—117 akrų. Išdirbta farma, Jas$2.500.
Reikia {nešti $1.500. per Co.. Ind., prie pat Knlman. Ind.
Glečerius Domlcljonas, Ir kasėja!
Kaina $50 1
akras . $4.003 65 mylios nuo Chicagos, 111. Kaina Katakumbose.
Istoriškas apsakymas
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
■ 40 akrų Išdirbtos žemės. Portage
gal lenkų verti mg, parašė P. B. Pu*Co, Wis.
4 mylios nuo Stevens
320 akrų Jarpcr Co.. Ind. H my lapių 217 Kalna 50c. Apdaryta 65c
PoinL Visos reikalingos trobos. Ge Įlos nuo miestelio Kaiman, visa Mra žemė. -Bhcio*- 11.300. Reikia {neš dirbta. Puikios trobos, visos reika
Dangua Pagal K. Flammarion. Pati $1.200. Kaina ...................... $2.500 lingos mašinos, didelis sodas,
Kai rašė P. Brandukas. (su paveiksiu
na
. $20.000 Bais). Knyga parodo kokios yra pla
80 akrų, Portage CoM Wis.
netos. kaip jos eina ir kokių {tėkmę
mylios nuo miestelio Devroy, 7 myMinnesota.
turi viena j kitų. Pusi. 193. Kaina 60c
Bos nuo Sevens Point. 60 akrų aria160 akrų. Grant Co.. Minn., 4 my Apdaryta ......................................... 75c
mos žemės, 10 akrų pievos, 10 akrų Uos nuo Herman. Minn. Juoda pralganyklos su mišku. Visos reikalin rinė šlyną.
Gerai išdirbta.
Visos
Daktaro kabinete, Komedija vienagos trobos. 14 iš kalno, likusi dalis reikalingos trobos, stovi ant kaina me akte. Pagal lenkiškų sutaisė K.
ant išmokesčių. Kaina .......... $3.500 šulinys.
Skolos $2.000.
Reikalauja M s. Pusi. 39. Kaina...................... 15c.
pasiulijimo, arba išmainytų ant ki
90 akrų neišdirbtos žemės, Portage toniškų nuosavybių. Kaina .. $8.000
Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
Co., Wis. Gera žemė. Pusė iš kal
28 akrai. Onelda Co., arti Freeport, žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
no, likusi dalis ant išmokesčių. Kai
Išdirbta, gera, lygi žemė, na ..................................................... 2Oc.
na ................................................ $2X00 N. Y.
Trobos, mašinos, padarai, gyvuliai.
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka
40 akrų ariamos žemės, Portage Prūdas.
Kaina ........... $1X00 iŠ Kristaus laikų pagal Wallace*o
Co., Wis.
4 mylios nuo Stevens
Taigi kaip matote męs turime veikalų Ben Hur", iš lenkų kalbos
Point Troba ir daržinė. Skolos $1.300. gana išgyventų farmų ir ne iš vertė Karolis Vairas.
Puri.
210.
Reikia {nešu $1.200. Kaina $2.500
40c.
Kaina ..................................... .
80 akrų Clark Co., Wls., Woodville
Township, 3 mylios nuo miestelio Colombių 8 mylios nuo miestelio Neillsville.
20 akrų dirbamos, o likusi
kelmynė. Rųšis žemės smiltis su mo
lių, kalnuota. Ant tos farmos stovi
troba, staldas ir vlštinykas. Ant išmokesčio $1.200.
Kaina už grynus
pinigus ......................................... w $800

80 akrų Waushara Co., Wls., 2 ir
mylios nuo miestelio Wild Rose.
60 akrų ariamos, 20 akrų ganykla.
Visos reikalingos trobos, mašinos, gy
vuliai, ir kiti farmos padarai, žemė
gera, geri aplinkui keliai. Wild Rose
yra lenkų bažnyčia, { kurių priguli
net 1000 šeimynų. Kaina su visais
farmų padarais ir gyvuliais $4.000.
Kaina tiktai už žemę ir trobas, be
gyvulių ir mašinų ........................ $3.000

gyventų ant pardavimo, ir tiktai
dabar yra laikas jas pamatyti kol
javai nenukirsti, kad pažinti že
mės gerumą. Todėl reikalaujanti
atsišaukite pas mus adresu:
A. O!szewski,
3252 S. Halsted st., Chicago, III.

be gyvulių .................................

Naujos Knygos gaunamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.

$3.000

40 akrų nelšdkbtos žemės Portage
Co., Wls.
mylios nuo Stevens
Point Mažas namelis. Upelis bėga
per laukų. Dalis išvalytų likusi ap
sagus! medžiais, bet lengva išvalyti.
«tuna .....................’...................... $800

O

Difteritas, Parašė D-ras A. V. Dlfteritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sis pasirodo gerklėje pas valku*. Pusi.
7. Kaina
......................................... 5c.

Diedai Ir Gražina. Parašė Adoma*
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis 11. Diedai yra vienas iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų.
II dalis, kurtų surašė lietuviškai Jr.
Jonas, ta tik dalis mum* tetinka.
Yra tai romantiškas aprašymas lieka
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražina
Alium* ir kitos pasakos, Guy de
—poėma iš laikų karių su kryžiokais,
Maupaasant’o, vertė J. Laukis. Bi
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
toj knygelėje telpa šios pasakos:
na ......................................................... 25c.
Alluma, Netikri branglejle akmenys.
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas
Edgaras arba nuo ateizmo prie
padūkėlio,
Mėnesienoje,
Vaidulys, 'pilnos teisybės. Pagal L. HammersUžšalusloj
padangėj,
Atsikirtimas, teing parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
Visas raštas perstatytas formoje
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože,
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de ginčų arba disputų terp protestoMaupassant yra vienas iš geriausių niškoc ir katalikiškos šalies, kaipo
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių jos viena kitai yra priešingos ir tL
PusL 214, Kaina ..................... 75c.
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

160 akrų Adams Co., Wls., 4 my
lios nuo miestelio Killbourn City. 2
mylios nuo Wisconsin River. žemė
neišdirbta. Kaina $20 už akrų arba
Airija. Lapai iš istorijos Airijos
1G0 akrų kaštuos ...................... $3.200 Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na .................................................... 15c.
136 akrai Juneau Co., Wis., arti len
Angliško* Kalbos Vadovai!*. Tiems,
kiškos bažnyčios. 7 ir H mylios nuo
miestelio Mouston, Wis.
80 akrų kurte nori trumpu laiku pramokti
ariamo?, likusi ganyklos. Gera že angliškai susikalbėti kasdieniniuose
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
mė ir visoki javai yra sėjami ir gra
niai pageidaujama tokia knygelė, da
žiai auga. Geri keliai ir visur aplink bar yra jau gaunama, Ir kiekvienas
gyvenamos farmos.
Visos reikalin turi progų pasinaudoti, ypatingai kas
gos termai trobos ir mašinos, telpo- nemoka angliškų kalbų, tai dabar
gi ir gyvuliai yra parduodama drau bus tam aukso obuolys. Puslapių 90.
ge su farma. Arti trobos bėgantis Kaina ...-....................................... 25c.
upelis. Išlygos: $3.000 iš kalno, ly
Anatemos knygelė. Telpa čia: Pokis ant išmokėjimo su 5 nuošimčiu. pležijos prakeikimas; Pravosla vijos
Kaina tos farmos su gyvuliais ir vi prakeikimas; Popiežijo* prisakymai
sais padarais ............................. $5.500 Apie Kelpų ir jos gyventojus, eilėmis
rašyta, ir Atsišaukimas J žmogų —
100 akrų Juneau Co., Wis., arti
Eilės PusL 20, Kaina .................. 10c.
miestelio Mouston, Wis.
28 akrai
Antras Krikštas. Blų laikų apysa
dirbamos, likusiejie 78 akrai po gi
ria. Trobos ir gyvuliai. Kaina su ka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių
gyvuliais ..................................... $3.600 83. Kaina ..................................... 25c
Apsakymėliai. Telpa čia šio* apy
sakos: 1.) Raštininkas, 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
tis ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaityti
PusL 85. Kaina .................. 15c.

80 akrų Shawano Co., Wls. 5 myAr bua geriau*, kad socljalistal
Bos nuo Cecll, 5 mylios nuo Underhill. 9 mylios nuo Shavano. 70 akrų gaus virtų? Paraše D. Dumbrė. Antrasis išleldtmas, pertaisytas ir žymiai
ariamos, 10 akrų ganyklos ir miško.
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
Visa aptverta. Visos reikalingos trotyk šitų knygelę. Pusi. 8X
10c.

12 Kaina ......................................... 10c.

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Baranaucko atminimui. Knygų sutaisė
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kal................................................ 61-35

Katechetlškl pamokinimai ii de
šimties Dievo ir penkių bažnyčios
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikla,
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... $1.00
Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal
Kukliau, parašė A. Agaras.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),
sn daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena Ir kaip su jais vaikai
maloni džiaugtis. PusL 32 .... 10c
Klebono Kart lama. Atsitikimas iš
neseno* Šiaulių praeitie*.
Parašė
B. Ramonas. Pusi 16. Kaina..5c.
Kišenini* Ru*lšk*L4.l*tuvilka* žody,
na*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai

Kaip kunigas virto eccljaldemokra
tu. Paraše Gorė. leipui prie tos pa
člo* yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė Bermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Kur lietuvių senovėje gyventa?
Patrijotiškas vtetariAkal-urkrologižkaa
ištyrininėjlmas
Parašė N. N. prvf.
nesančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie pa trl jo
tus. genijus tr tt Puslapių 31. Kai
na ...................... :............................
15c
Koka mum* reikalinga* “Val*ka*”
Vertė M. Pu*!. 15. Kaina.............. 5c.

Katorgont Atsitikima* iš Murav
jovo laikų. Vilniuje.
Parašė P. B.
Pual. 18. Kaina............................. 10c
Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos
Valstybės. Išguldė P. B. Puslapių 35.
Kaina ................................................. 10c

Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir
taisyti visokius puikius valgius su
mėsa, sviestu ar pienu arba su pv*ninku; kaip daryti skanius ir nebran
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo
Aldonė V. Pusi. 256. Kaina.......... 80c.

Pasaka apie Adomų Ir J levų. Prie
Lietuvos virėja. Parašė V. A. L.
Zavadskienė. Beniai geidavo musų das prie sulyginamosios mytoliogijoc.
šeimininkės tokios knygos, dabar ga Pagal vokiškų, lietuviškai parašė P.
li pasinaudoti, telpa čia šimtai {vai Miškinis. PusL 21. Kai una .... 10c
rių nurodymų pataisymui
valgių.
PusL 555. Kaina ...................... $1.25
Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
Lietuve* Istorija. 8u kunigaikščių mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
paveikslais ir žemlapių.
Uetuvo* dratavičiaus poėmos "Piaatų duktė” ir
Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
nis (B. M-lis). Trečių kartų atspau kitos gražio* pasakiškos, juokingos
sta ir pertaisyta. Pusi. 259.
Kai eilės. Pusi. 60..................................... 20c.
............................................. 75c.
Rllsnlečlai. Istoriška tragedija pen
Lietuvių tauta senovėje ir šiųdlen. kiuose aktuose. Parašė V. Nagorno*Parašė J. šliupas M. D. Antras to kls. Pusi. 155. Kaina...................... 35c.
mas.
Aitas 2-ras tomas apglėbia
Lietuvių tautos veikalus nuo XJII-jo
Prabočių šešėliai. Dramatiška Aiiki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi.
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas
563. Kaina ................................. $1.50
Storastų Tilžėje. Visa Aldlja suside
Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para da iš Angos ir trijų veikalo dailų:
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, Ne
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. san-žmonės, Ir iš mysterijos: šventa
Kaina................................................. ,. 5c Ugnis. Veikalas parašytas lošti dalimis, arba visas, Puslapių 182. Kalna
........................ ........... ............... 61-40
Lltvomanal. Drama keturiuose veik
smuose.
Parašė Dvi Moterį,
At
spausdinta iš “Varpo”.
PusL 58
Prie H Istorijos musų rašybos. Pa
Kaina .............................................
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusaplų 17.
Kaina ..............................
ioc
Ligonių Draugas, Homeopatlškaslo.
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš
Papasakojimai Iš Prancūzų revollula'vilko 8. ž. Pusi. 22. Kaina ....10c. cljoc. “Ateities“ išleidimas Nr. 2,
Pusi. 73, Kaina ............................. 15c.
Litwini w Lltwie. Otton Zavrisza.
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi
Parmaaonas arba Dievo Rūstybės
53. Kaina ......................................... 25c. Baisumas. Parašė Aventmfkls n lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas dingą perska..yti šita knygelė. Pusi.
Tu manęs nelaimėje ueapleidi. nu 40. Kaina ......................................... 10c.
Uudus{ palinksksmtal, nuvargusiam
rankų paduodi,... Dėkingas už atsi
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllai
dėjimų ir štrdj gerų, aš Tau nors apie lietuvių žmonių pasninkus, yra
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... ištraukos kelių rašytų straipsnių
Jeigu patiks Tau Ir gyvas busiu. — Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos
ir daugiau papasakosiu.... Tol p pra sutaisė K. Stkis. Pusi. 16. Kaina 5c.
deda rsštlninkaų kurs iš bado be
laiko atsiskyrė iš šios pasaulės
Pragaro Atgijimą*. Parašė L. Tol
Pusi.
31. Kaina ................
.... 10c. stu!, vertė Z. A. Knygutė žingeidi
kiekvienam
perskaityti. Pusi. 22.
Moteris Ir Jos vieta žmonjjojs. Pa
Kaina................................................. 10c
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir
Plėšikų
Lindynė arba Nunešta
vyrams.
Anot autoriaus: “Teisybė
yra tokia prasta, kad mę» tankiai ne Duktė. Išguldė 8. P. T. Apysaka iš
mėtome jos tik dėl jos ptaatumo“. gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
20c
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos pių 38. Kaina.......................
joje. Pusi. 4T. Kaina .............. 15c.
Polacy I Lltwlnl. Od R. 1228 do
Mokykla Ir Jos uždavlnlny*. Pa 1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
rašė Alfa.
Aprašo apie mokyklas lenkiškų Istorikų. Parašė Gab. Lands
Prancūzijos. Vok i et!jo* ir kitų vieš bergis. PusL 75. Kaina.................... 30c.
patysčlų, potam kokia mokykla mums
Revoliucijos Dainos.
Surankiotos
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo
mokyklos tikėtis, tr koks, apskritai Iš visu* Ir atspaustos knygelėje. 30
Imant, mokykto* uždaviny*. Puslapių puslapių, telpa 24 dainos naujos ga
69
Kaina .................................... 25c. dynės. visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus
Męs Ir Lietuvos *ocijald*mokra- U
ISc
lal. 1. Musų artimiausias tikslas ir
kalia*.
11, Lietuvos soctjaldemokra
Revoliucijos žmonės, parašė
tai ir kultūra. III, Lietuvos socijal Nismojevvokl, vertė K Puida. Tai
demokrstal tr tauta. Parašė Jura*. P* čia devynios gražios apysakaitės
PusL 16. Kaina .......................... 5c.
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitlkimų
Varšavoje laikuose rūtų ka
Monlninkaa ertos Maglkaa.
Pa
gal Panovų. parašė A. Aitvaras. Tel rės su japonais Ir {vykusios po Ja.’
pa visokį magiški pavelkšlėltal Ir pairi u v ės rusų viešpatystėje. Kny
kaip padaryti visokias štukas. Pus gelė {domi kiekvienam. Puslapių 76
Kaina ............................................. 20c.
lapių 32. Kaina .......................... 15c.

Ke.mmietų Manifestas.
Prakalbos
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško
spaudimo 1872 m. ir tL Kas nori su
Malūnas.
Apysaka; 15 rusų kal
sipažinti su socijalistų tėvų Markso
bos vertė Pranas 8-lis. Puslapių 23.
ir Engelso teorija link 80c. partijos,
lai perskaito šitų knygelę. Pusi 62. Kaina ......................................... • • 10c.
Kaina ............................................... 20c.
Marija musų Viltis arba švenč.
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de*
Kantiškos, apie peklos kančias. Su Ligori raštų surankiojo J. Baltrušaitis.
rašė Lirpukas. Telpa 20 giesmių, pa Pusi. 63. Kaina .................
* 15c.
rašyta juokingai, telp kaip "Davatkų
gadžlnkos", PusL 40. Kaina .. 15c . Nutruko. Vieno veiksmo komedija
Parašė Bmaistys-Bmolskis.
Kamajų
Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
rės Martolijoa su Japonija. Parašė PusL 20. Kaina .......................... 10c.
Waclaw tmudikL Lietuviškai išvertė
Nuolatinė
kariumnė Ir milicija.
V. Stararas. Dviejuose tomouse.
Apysakoje aprašyti mūšiai ant že Pusi 17, Kaina .................................. 5c.
mės ir ant Jūrių, aprašyti telp aiškiai,
Nieko be Prležaetles. Komedija vie
kad. rodos savo akimis vilkų matai
beskaitydamas. "Kraujo Sėja“ yra name akte.
I.letuviškon kalbon ver
viena Iš nedaugelių knygų, kurios yra tė Mag. Paralkietis.
Puslapių 34.
ir naudingos Ir smagios perikaittyU, Kaina ................................................. 15c
dėl to Jų teikiame kiekvienam per*
skaityti.
Naujas Llstuvlų Lemontorlus, arba
Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina 81-00.
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis
Antras tomas pusi. 246. Kaina *1-00
IJetuvlų Parapijų Mokykloms. Sutai
Labdarybė pirmiau* Ir dabar. Para sė 8. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
šė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa veikslėlių. gražių apskaitymų, rašy
čia: l Senovės p onų labdarybė, toms ir apsodintoms aiškiomis, stam
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir biomis raidėmis. Bu grašiu, drutu au
III Buržuasų labdarybė. PusL 36. dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c
Kaina ............................................... 10c.

Labai Gražios Dainos. Surinko K.
Stiklelis. Čia patilpę 33 dainos nuo
žmonių užrašytos Liepalotų kaime,
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub.
PusL 39. KainalM.--.?.................. 15c

Gerai atlikta išpažlntių
Iš italų
Laikrodininke
atminimai.
Pasak
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55,
Erkman-Batrianų^ sutaisė 8. M. Pa
Kaina ............................................... ..
veikslas iš NapSšeoaų I paskutiniųjų
Geležinkelis. Pagal svetimus raši kariavimų. Pusi. 44. Kaina....15c.
u- i t
nius, parašė K. Stiklelis.
Aprašo
Laisva Valandėlė, 'Broliams dova
apie geležinkelio ypatybes, kaip juoml žmonės naudojasi, kaip seniai at nėlė (Eilės). Parašyta K. Btiklelia
sirado Ir kokiu budu kas pradėjo nau Telpa šios eilės/ Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. A- Vėjas. — Ra
dotis išrastu geležinkeliu.
Puslapių
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
21, Kaina
10c
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoj* ant gražaus augGulivsro Kelionės | nežinomas šalis, što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kaiišguldė | lietuviškų kalbų P. žemutis. na ..................................................... IOc.
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
Lietuva Ir Jos reikalai. Tautiška*
žiukus žmones ir jų ypatybe*, žin
geidus ir Juokingas aprašymas. Pusi. Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
98. Kaina ............................
50c me? Ko mum* reikia? Kų privalo
me daryti, kad visiems mum* butų
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros
Gvyenlmo Gabalėliai.
Parašė K. mųsų motino* • Tėv.nės? PusL 30.
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap Kaina ............ J............... . ............. 10c.
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4,
Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene- iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen(Turinls pagal
|įp. 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9, kluoee veiksmuose.
"Lietuvaitė”).
poėinų
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, Lermontovo
Parašė Jonas Ralis, PusL 24. Kai12 Iš dienų bėgio, 18, Laukas. Pusi.
na ............ . ............. ..
50. Kaina .............. ............................. 25c
Lietuviai i ar gerais keliais žengia
Nuoširdus atsiliepi
Gyvybė (kantatas) ir kitos trum me prieky n f
poa poėmos, parašė J. Viskoška. Tal mas j lietuviškųjų vlsuomenų D-ro

mas, Tlrštumo atsimainymas, Termo
metrai, Bliumo* jausmas, Baltis ir
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės.
IV skyrius: šviesa, šviesos
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos
atsimuš ima s Ir tL
V
skyrius:
Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas,
Prigimtinė Elektra, Budas elektros
Išslplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tL
Yra labui naudinga
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai
visokiems amatlnlninkams. PusL 100.
Kaina ............................................ 40c.

Yra Ui fantaziškas piešynėlis. p*
pavidalo.
rašytas - drama tyška me
............ 40°Pusi. 135, Kaina
Klausimas, Ar yra Dievas?!
Svarbus _________
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. PusL
71 Kaina .......................................... 20c.

šventoji Istorija iemesntamjam liau
dies mokyklų skyriuL trumpai apsakė
knn. J. Buster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
Pusi. 88, Kaina.........................
15c.
Bv. Pranciškau* ii Anyžiau* gyve
nimas pagal kun. A. Beltraml'o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai15c.

Trumputė Lietuvos istorija. Antras
pataisytas išleidimas. Knygelė gera
pradinėms lietuvių mokykloms PusL
79, Kaina ..................................... 20c.
Tr{s Mylimo*.
Komedija trijuose
aktuose.
Parašė Žemaitė. PusL 44
Kaina .....................
25c.

Tautiško*
Politiko*
knygynėli*.
Telpa čia Rtjsllo* polidjoa viešpata
vimas. persekiojimas ypatos laisvės,
draugijų ir sudrinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas?
Pusi. 47, Kaina............................. 10c.
Teismas, Parašė V. Reymont, iš
lenkų kalbos vertė Adl Y. Apysaka
Iš sodžiaus žmonių gyvenimo. PusL
22 Kaina ......................................... 10c.

Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A.
iŠ rusų kalbos vertė
Leontjevo.
Alfa. Pusi. 32, Kaina ................. 10c.
Tikri Ir netikri tventlejie. Pavetkstaliai iš gyvenimo kankintinlų ir
kanK.ntojų.
Išleista Suslv. Lietuvių
Laisvamanių.
Pusi. 61, Kaina 15c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev'o. vertė
PI. VCkalėlls aiškina žmonijos Tiesų
lygybę, kurių linkui eina žmonija
šaukdama “laisvės Ir lygybės”. Pusi.
19, Kaina ..................................... 5c.

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
rys. Pusi. 24. Kaina .................. 10c
Tuktantis Nakčių Ir vien*. Arabiš
ko* pasako*. I dali*. Puslapių 39.
Kaina................................................. 35c
Valkai. Parašė Oktavas Mirbo. ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos:
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge.
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
vienam. Pusi. 48, Kaina .......... 15c.

Vėjinis Malūnas.
Pagal lenkiškų
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjini malūnų gešeftui, bet
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, ne
mokant fu malūno apsieiti ir tL PusL
64. Kaina ..................................... 25c
Vikrus Vaikinas.. Apysaka Iš nor
vegų gyvenimo, sekant Bjersonų.
Apysaka užimanti kiekvienų su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Kaganoa. Pusi. 143, Kaina .................. 35c.
Volungč ir vieversėlis. E'.lė^ Margalio, yra daug įvairių eili > Tėvyniškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir
dekliamacljoms.
PusL
170,
Kal-

Užkapoto* žvirbly*. Apysaka V. J.
Pusi. 24.
Ratelių spėjimai, "ra Hnksmiaus's Nemirovič — Dsnčenko.
Kaina ............................................. 10c.
žaislas (žabo*a) šeimyt.iškuo*e susi
rinkimuose.
Parašė D. Spėjlkas
žibutė ;.rba pirmiejie pavasario žlePuslapių 16. Kaina .................. 10c. dai, eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių
eilių parašytų vieno iš gabiausių
Raistas
The Jungia.
Parašė eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver tika š.ų knygelę augščiaus iškėlė,
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau negu kokias kitas eilės, Pusi. 15,
jokaa
Apysaka paimta iš lietuvių Kaina ................................................. 5c.
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktai?
iš Chicagoa skerdyklų; naudinga ir
žmonių Savivslds Naujoje Zelan
{domi knyga perskaityti kiekvienam dijoje. N. Cumakov'o. Įš rusų kalbos
Puslapių 355. Kaina ........ $1-00 vertė A. žuvis. Pusi. 35. Kaina 1Cc.

Rankų šašeliai ir Parinktieji' žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui
vakarais liuoso laiko; šitoje knygt>
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su
rankų šašeliu galima parodyti ir tani
tinkami apskaitymai.
Puslapių 31
Kaina ............................... . ........... 10c

ii

Širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai
Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš
ta per 10 paveikslų. PusL 48. Kai
na ..........................................
20c

Žmonių užtarytojai Broliai Grakchai. Vertė iš rusų kalbos dermukšnė. Pusi. 32. Kaina........................ 13c
žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antenas Lalis. Pusi. 382.
iki šiol turėjome tik su apdarais po
$200. dabar kas nori pigiaus nusi
pirkti, tai popieros virtais, kaina $1.00

Rugštasai Pienas, Įrankis liaudies
žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
vartojamas rugštasai pienas kaipo vai braziejau* Laikraščio redaktoriaus
etas nuo {vairių ligų. Pusi, 22. Kai "šviesa“. Pusi. 552 Kaina .... $2.80
na ......................................... ..
Ze sto«unkėw litewsko-polskich, G to'
ay LitvrinOvr. Audiatur et alteru para.
Parašė
Bcenlšklejle
vaizdeliai.
Išleista rupėsčia J. K. rybotame skaltValšgantas.
Telpa šitoj knygelė;
lluje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
das. PusL 231. Kaina .................... $1.50
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
Užsiprašydami virš minėtų knyge
Nsuja skaitymui knyga. Lietuviš
dija, 2) Negryna sanitaė, Monolo
koms Mokelainėms Amerikoje, dalis gas, 3) Paskutlnj Kartų. Monologas lių, adresuokite:
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap 4) Tiktai niekam nesakyk! 8cer.<
A. OLSZEVVSKI,
daru. Kaina ..................................... 65c iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis. 6) Lietuvių pavasa 3252 S. Halsteil St., Chicago, III.
Oras, Vanduo, Bvlesa Ir žiluma. ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė
Bernas. Visiems suprantamai apra
ėlaurės Karžygiai, keturių veiksmų
šyta ypatybės chemiško ir fiziško
tragedija H. Ibsen'o. Iš rusų, lenkų
proceso, aiškesniam parodymui yra
TAUTIŠKI LIETUVIŲ PAVEIKSLAI!
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
Papuošimui savo kambario,
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
138. Kaina....................................... 40c. je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir gražus tautiški paveikslai:
1. Didis Liet. Kunigaištts Algirdas,
vlo laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
Pasako*, Prityrimai Ir Veselljo* *u
j'.iera 22X28 colių. Kaina..............35c.
dainomis.
Suderinimais
parašyta
Sparnai, Drama IlI-juose aktuose
2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemikun. K. Aleknos. Yra tai nekurto* Parašė V. šiaulėniškis; yra gera>pasakos, nuotlkial, žaislai, giesmės, su naujomis Idėjomis perstatymas aas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
3. Didis Liet. Kunigaikštis K eist uveselljo*, najivlškai išpasakoto*, vis PusL 44 Kaina ............................. 30c.
kas eilėmis sutaisyta.
Pasl. 142.
tis. miera 22 X 28 colių. Kaina,...35c
Didis Liet. Kunigaikštis VytauKaina ............................................. 35c.
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
komedija. Parašė P. Bayard su kai tas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
Pletro C a ruso, Vieno veiksmo Dra- kuriomis permainomis iš lenkų kai
5. Dr Vincas Kudirka, miera 19X24
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida bos vertė K. žegota. Pusi. 62 Kai
tolių. Kaina ................................... 35c.
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų
na ............................. »..................... 15c
6. Simanas Daukantas, Lietuvos Is
atsitikimas. PusL 32 Kaina .... 10c.
torikas, miera 23 x 29 colių. Kaina 35c.
Sulaukė, Iš tautiško serbų atgl7. Gediminas, D. L. K. apima KljaPilėnų kunlgalklth. Tragedija V jlmo pasakojimas.
Parašė Terezijs
veiksmuose, sutaisyta pagsl Jtrsšev- Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal vos pilt 1318 m., miera 17X24 cotių.
skio apysaka ‘‘Kunigas”. Parašė M. tnis Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c. Kaina.......................................
30c.
šiaulėniškis. PusL 91. Kaina..36c.
8. D. L. K. Vytauto prtsleka, miera
šventas Petras Ryme, Apysaka iš 20X25 colių. Kaina....,............ 30c.
Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų krikščionių persekiojimo Nerono lai
9. Kražių Bkerdynė, 1893 m., miera
gyvenimą Parašė Uidų Graži apy kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. vičiaus apysakos “Quo Vadis” H. 81.. 32 X 28 colių. Kaina ........................ 50c.
Pinigus siunčiant su ulprašymų, ad
Pusi. 27. Kaina ......................... 10c. vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
resuokite telp:
na
....................................................
40c
‘
Popullarilkas Rankvodla Fizikos.
A. OL8ZEW8KI8,
Parašė P. Noris. Knygelė susideda
3252 80. Halated 8L,
Chicago, III
Svajos,
arba
vaizdas
siekimo
aug
iš 5 skyrių:
L skyrius: Svarybė,
Pajiegų Svarumas, svarstyklės ir tL štybės. Tragedija-Poėmų V aktuose.
II skyrius; Bliumų Gazą Išsiskėtl- Parašė J. Viskoška.

JI
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I

mė*, kaip jie vystė*} pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
žvėrių Ir paties žmogau*. Su paveik
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orls- slėliais. Chicago, UL 1901, pusla
son 8 v et t-M ardau. Lietuviškon kalbon pių 147. .. .. ..........
40c
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
473 Apie temų ir kitus svietus, >ų
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato.
Chicago, III. būvį Ir pabaigų. Pagal Heilpernų. Fal1907 ................................................. $1.50 b* ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašu
Apdaryta .......... .
...... ........... $2.00 kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
63 Karė* laukuose (Kareivio at saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
siminimai). Parašė Vsevolod G arši n. metos ir kitos retai matomo* žvalgi
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš dės. Su 30 astronomiškų paveikslų
laikų karės maskolių su turkais. Chi Yra ta! vienatinė knyga, iš kurios žmo
cago, III. 1906, pusi. 81 .................. 20c gus tikrai gali apsišvlestL Chicago,
63 Lietuviško*- Pasakos Yvairio*. III. 1896, pusi. 225.......................... 75o
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis Ta pati apdaryta........................... $1.00

Knygų Kataliogas

IL Čia telpa 205 labai gražių ir Juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų
skaitytoji ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25
Drūtai apdaryta........ .. .................11-50

67 Lloti vlškca Pasakos Yvairio*
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
I. Čia telpa 141 labai gražių, Juoklnkingų. išmintingų Ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 230 $1X5
Drūtai apdaryta............................ tl-50
60 Lietuviškos Paaako* Yvalrioa.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
IIL Čia telpa 202 dar gražesnės ir
juokingosnės pasakos. Chicago, IIL
1904, pusi. 333 ............................. 11-25
Drūtai apdaryta .............................. $1.50
70 Ll*tuviškos Pasakos Yvairio*.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali*
IV. Chicago, UL 1905, pusi. 299. šio
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse dar
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
pasakų, telpa keli šimtai užlmanččlų
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I. II, III
ar IV dal|, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25
Drūtai apdaryta.............................. $1-50
76 Maxlm Gorki]. Pasakojimai. Iš
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys:
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši
Ir viena. Chicago, Iii. 1906, puslapių
103..................................
25c

90 OI i tipą. Graži apysaka iš laikų
savitarpinės karė* šiaurinės Amerikos
indljonų. Vertė A. Olšewskts. Antra
patalpvia laida. Chicago, I1L 1906,
100 Pasaka apie kantrių Alenų. Duk
terį turkų ciecoriaus Antoniaus, kuri
per 22 metu vaikščiodama po svietų,
daugybę bėdų ir vargų tškentė’o. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšewskls. Chicago, III. 1903, pusi. 66 ..20c
114 Pūna* Ir berną*.. Apysakėlė L.
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susi pa
tinti su builu ir sanlygoms maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge Jausti su vargo prislėgtais
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla
pių 60................................................... 15c

120 Po prltdanga šventinybės. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė
E Posteri. Vertė K. J. Odesoje. 1905,
pusi. 100 ............................................. 25c
124 Robln:»onas Kruzlus. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė
Iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Eugenius Sue. Vertė
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169.
(Šitų knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............. 50c
185 Žmogus n-epliuški*. yertė iš
Vediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėje sūnūs apsl
vedė su "arginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su
turtingoms.
Šita apysakėlė užima
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir
mokina žmogiškos doros. Chicago, Iii.
1899, pusi. 23 .................................... 10c

200 Akis už akj, dantis už dantį.
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, Iii. 1907, puoi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K
»* kr M. P-is. Chicago, III. 1902, pu
.20o
slapių 62
‘ 225 Gerlaua vėliaus negu niekad.
Komedija viename akte. Pagal lenkia
škų sutaisė K. B-a ir M. P-ls. Chica
go, m. 1902, .pusi. 48.......................... 15c
257 Kun. Gramulo* Raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr.
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, ILL 1906,
pusi. 14................................................. 100

262 Mlndaugl* Lietuvos Karalių*.
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose.
Lenkiškai parašė Julius Bloveckl. Lie
tuvtškal vertė V. Kapsas (D-ras V. K->
dirba). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25o
331 Žilų galvon — velnias vuodegon.
Komedija vienam akte. Pagal lenki
škų sutaisė M. P-is. Chicago, IU. 1902,
pusi. 31................................................. 10«

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
kurių žmoni* nuolatos žiuri, bet jų
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai. parašė Promyk. Pirmų sykį iš
versta į lietuviškų. Labai naudinga
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
laikosi ir tt Chicago, 111. 1894, pu
slapių 79 ............................................. 30c

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojeikov'ų sutaisė Semas.v Aprašo Iš ko
susitveria ore žaibai ir griaustiniai,
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta
kaip galima sužinoti oro permainas Ir
daug kitų įdomių dalykų. Kiekviena
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo. Norintiems
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
▼erta perskaityti. Chicago, Iii. 1907,
pusi. 238 .............
75c
Apdaryta .... ............................... .$1.00

Nauji Žaislai

. Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graiczunas

Tu moki po $10X0 rando* ant mė
nesio už **vo flatą. Vai per metų
tu išmoki $120.00, o per 10 metų
Gaunami "Cletuvo*” Redakcijoj.
$1200.00, ir tie tiiio u*r rudas išmoDangų*, šeimyniška* žaislas, pa keti pinigai jau niekada tau atgal
rūpintas doram ir patogiam pasi nesugryi.
.
Medikaiiškas miesto inspektorius.
linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
Už $1200.00, kuriuos tu per 10
22x24 colių su nupieštais keliais ir
metų randa išmojai, gali sau nusi
tinkamais
išreiškimais
iu
num.
pirkti metę nameli, kuriame galėpradedant nuo 1 iki 12L
tumei gyventi neudO, bet 50 metų,
Siame žaisle kiekvienas dalyvau- Toks namelis ta«£ kaštuos $1200.00,
jus turi mėtyti kaulelį; dalyvauti o laikys ant 50 metų atfba ir Ilgiau;
DBNTISTAS
gali 2 if daugiais ypatų, kiekviena o mokėdamas kitiems randų po $10.00
ORUS1
a
m
P
a t 31 ir Sb. Hilthd g a I
y pats apsl renka sau vienų kupsteli ant mėnesio tu per 50 metų Išmoki
(žymima
TlrlyastM.
) X CNICA60, ILL
$6000.00,
ir
kodėl
tada
neperki
sa

(yra 5 yvalrlų spalvų) kurluom
uždengia tam tikrų numerį kaulai} vo namo?
metus. Toblyčia susilenkia į 4 da
Męs turime daugybę namų ant
Pirk
548 Cras, Vanduo, ftvlesa. Ir šiluma. lis, su skrynute prisiunčlam* į na pardavimo pigių ir brangių.
mus per pačtų. Prekė ......... $1.50 vienų namų ir nustok mokėję* ki
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lietiems randas. Męs tau galime par
Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
tuvišken kalbou vertė J. Šernas. Chi
duoti gerų namų už $4000.00, | kuri
gusiems
pavestas.
Yra
skrynutė
su
cago, m. 1907, pus!. 138 ................ . .35o
tu gali įleisti 4 šeimynas po $10.00.
56 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrial* Taigi 10 metų randu tau pilnai už
šluomi pranoiu gerbiamai publikai, jog Mln
klausymais; ant kiekvienos kortelės moka už tavo namų.1 Pasirink sau wniau>iu gydytoju aat Uriilgeporto. praktikuo
-biie namų, įmokėk nlum* pusę pini dama* 17 metę. Dabar saro oflaę perkaliau į
yra po 6 atsakymus.
**vo namu* po ar.
PASARGOS SKAITYTOTAM^i ’UunuomeuS f«rtuoja kortelėmis, gų Iš viršaus, o likusių pusę Išmo
kėsi
mums
per
5
metus
iš
to
paties
FAbAKIjUb bNJUl I
uriuod&ml vienas kitam kortelę ir
1) Kada reikalauji permainyti ad- •klausdami,
•
kuria numeri* jo atsaky- namo rando*.
Kampas 32ros gatvės
resų, dėl slutlnėjlmo laikraščio, visa- įj
__O?. Prie Dangaus ir prie Flirto*
Alų savaitę pardavėme šias nuosa Mano ofisą* aprūpintas naujausiai* budai* gydyda paduok ir senųjį savo adresų. Jei yra paaiškinimas kaip žaisti.
FllrU lyziloL I’MlUkždaaiM, Jog garbiam* publika
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad tos prekė ...................................... $1.26
Murini namų ant 56 ir Normai Avė. ir toliau* man* r*m*, ertu namte ant ktekvteao
resų duok kitam, geriau mokančiam,
pareikalavimo dienę ir naktį. E*lu tp«elali*ta*
Murini nams ant 56 ir Normai Avė.
parašyti.
ilgo** vaikų, motorą ir vyrą ir uiMndiutoM IlgoLotų
ant
85
ir
Ashland
Ąve.
2) Pinigus geriausiai siųsti per
M. Darnu visokių operacijų Ltekuotl *u [tagarba
Money Orderį arba
registruotame 3252 8. Halstedtt, Chicago, III. 2 lotu ant 45, arti Western Avė. Blvd.
Telefonas Y*rd* 687.
laiške. Nedėk į laiškų smulkių sida
Turime ant pardamo žemiau su
brinių. nė auksinių pinigų, nes jie
rašytu* namus, U kurių gali pirkti
kelionėje kopertų praplėė, išpuls ir
kuri nori, Įmokės}. pusę pinigų pirkKUR
GAUTI “LIETUVĄ”.
prapuls. Geriau, vietoje smulkių. į-damas, o rėžtų išmokėsi 5 per metus.
Galima gauti kiekvienų savaitę
Kampa* 32 re* gatve*.
dėk pačtinlų markių ui tų sumų.
Lietuvę” už 5c. pas šiuos agentus:
A. Ol*z*wskl*
Pačto markes priimame tiktai vieto
3252 8. Halsted 8L,
Chicago, III.
je smulkių, kur suma mažesnė už
Brooklyn, N. Y.
$1.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
73 Grand Street.
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki E. Fromas,
97 Grand Street.
te pinigus arba Money Orderį. Jeigu Ant Dirtulaitis,
77 Gold Street. ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:
suma bus $1.25, tai galima dėti $1.00 Ant. Jankauakas,
T.
Jermalas,
215
Berry Street
Chicago Avė. arti Robey, 8t.
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
144 Grand Street
nok markės turi būti visame sveikos, W. Dackevidą,
2 lubų, 2 gyvenimais marinis na Išėjo iš spaudos Ja GABRIO
nesulipusios viena su kita, nė prie
mas. Kaina ............................. $3X00
Baltlmore, Md.
laiško neprilipintos, teip kad męs ga
521 Columbia Avė.
lėtume jas panaudoti savo laiškams. Jur. Diemedis,
mažiam* Ir didaliama
Union Av*. arti 35 St.
521 W. Lombard St
Sulipintų markių nepriimame. Mar Jonas Luisą,
Joje telpa išrinktieji raštai musą rašti
2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyvenikes priimame tiktai Suvienytų Val
mus 6 ruimų. Kaina .......... $10.000 ninką au ją biografljomia ir paveikilai*.
Bridgeport Conn.
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų
Tai yra didelė chrestomatija (304-j-IV
Kasys Lenlraitia, 324 Warren Street
viešpatysčių markių nepriimame.
puslapių) sutaisyta sulig Vakarą Euro
Marshfield Avė. arti 35 8t
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. pos mokyklą pavyzdžią.
3) Jeigu išpirksi Money Orderį,
Chicago, III.
Pulkus. Kaina ......................... $3.500
tai nelaikykie jį pas save, bet priUžsisakyti Šiuo adreuu:
P. M. Kaitfk, 221 W.. Wabansla Avė.
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’’
31 8t. arti Emerald Av*.
redakcija negali pinigų iš pačto gau J. Vasiliauskas, 2498 Kensington Avė*
3 lubų mūrinis f&maa, su krautuve,
ti. Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
Hohe Strasse 78
Elizabeth, N. J.
5 gyvenimai Ir krautuvė. Kaina $7.500
tųjų korčiukę, o dldesnlajų, mėlynų
Dom. Dočkus.
211 F’rst St
prlsiųsk prastame laiške, registruoti
33rd St. terp Hal*Wd N Auburn Av*.
nereikia.
.
Germany.
Elmora,
Mūrinis namas?8 Raflda $42 | mė
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
Antanas Rėklaitis.
nesi. Kaina ........................... . $4 000
gas ar kitokius tavorus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
Lawr«nce, Mas*.
Geljkeliais Laikroddis.
korespondencijų, apgarsinimų, ar kų
37th arti WaHace SL
A. Ramanauskas,
99% Oak Street
Mūrinis namas.l|Krautuvė Ir 4 rū
kitų, kas su užsakytais tavorais nesi
Stiebeliu niaukama* ir
Buttatoma., v y nik o ar
mai. Kaina ........ ;....!............. $2.000
riša, nes pas mus tavorų (knygų)
utoterilko
didumo. 20
Montello, M***.
ruduotai*
siuntiniai yra atliekami viename de
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai.
B. P. Miškini*,
9 Arfhur Street
partamente, apgarsinimai kitame de
.. $2X00
Kaina.....................
partamente, o korespondencijos tre
1 /u
Montreal, CanacU.
čiame departamente
ir kiekviena*
EmeraJd avė.
K. Bielek, 1135 SL Ekstherine Street
departamentas yra po priežiūra ki
Terp 32-ros Ir 3$4i e* ul. . ..Prekė
2 lubų, 4 datų. medini* natų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
New Haven, Conn.
mas . .....................
$3500X0
popleros surašysite keletu reikalų,
buk adresu
*dre»n C.O.O. g*.7C
, __ _.
And. Ješinskas,
217 Ferry Street
tai jūsų laiškas turės laukti plnąsme
•n tto** pilno lltyrimo. J*i uabua tukt.
p p»Bak
y ta nemokėk nt vieteo cento. Attetek
Aiste (•> Uu
3 lubų,
3 flatų medini* nadepartamente kol tas jį apdirbs Ir
panieki
uimoklti
CMOOa*
toki
pat
laik
p«t
laikiojėlį.
Philadelphla, Pa.
mas ............ .............
$3500X0 Dirkti )| pMkok) MSkrovinink* Labai
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol
La b paiku*
•u kiekvienų
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street.
2
lubų,
4
flatų
medini*
nakius laiškus negalima nė į laikų at
Excelsior VVatch Co.
mas
$3500.00
Portland, Oreg.
■akyti, nė gerai atlikti; ne* pas plr
900
Athsnssum Bldg.,
Chicago.
mųjį departamentų likus laiškui, ant John Browman, Browman News Co.
2 lubų , 2 flatų medinis naram nelieka davadų. Geriausiai ym
mas ......................
$1800.00
8cranton, Pa.
rašyti kiekvienų reikalų ant atskiro*
Emerald Avė., terp 30 Ir 31 ui.
M.
Valentanavičla,
1831
N.
Maln
SL
popleros, tada kiekvienas reikalas
lubų mūrinis namas, 3 gyve
2 lubų, 2 flatų medinis na
bus perduotas tam tikram departa
nimai ..................................... $3.500
mas ..................................... $3500.00
Seattle, Wash.
mentui ir visi reikalai tuom patim
Inter Nevvs Agency.
laiku liks atlikti greitai Ir gerai.
mal .........................................$5300.00
Emerald avė. terp 36-toe Ir 37-toe ui.
2
lubų.
5 flatų mūrinis na
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
2 lubų, 2 flatų medinis na"" Worcester, Maes.
mas ....................... ...............$4300.00
nej Orderio atskyrėme laiške nuo
ias .................................. $1600.00
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar M. Paltanavičia, 15 Milbury Street.
Wallac* St., terp 28 Ir 29 ul.
33-d Plac*, t*rp Halsted St
Money Orderi | tų pat| laiškų ku3 lubų. 3 flatų mūrinis na
Ir Auburn av*.
Waukegan, III.
Ne* jeigu
riame tavorus užsakai,
lubų, 2 flatų mūrinis namas .......................................$5300.00
1015 — 8-th Street.
užsakymas ateis be pinigų, męs ne M. Rakauskas.
mas ..................................... $3100X0
galėsime Jo išpildyti, vien todėl, kad
Wallace 8L, terp 29 Ir 30 ul.
“LIETUVOS” AGENTAI.
pinlcų nėra, o jei ateis pinigai be
lubų, 4 flatų mūrinis na
Poplar aveM arti 31moa ui.
užsakymo, męs nežinosime *kų su
mas
.......................................$8000.00
Pas šiuos agentus galima užsisa
6 ruimų murini* namas ir 9 pėdų
nėra užsakymo.
kyti “Lletuvų” metams Ir užsimokėti.
augštaa baaementas ..............$2200.00
Wallace St, terp 30 Ir 31 ui.
6) Visada ant savo laiškų pasirašy
8 ruimų medini* narna* ..,.$2500.00
3
lubų,
6
flatų
murink
nakite savo pravardę ir adresų. Nors
Brooklyn, N. Y.
jnas
15500.00
Union ave^ terp 31 Ir 32 ul.
ir tukstantj kartų mumis rašę, visa
Lesniauskas,
347 Rodney Street
lubų, 2 flatų murini* nada reikia pasirašyti pravardę ir ad
Farrel
St.,
terp
Lyman
Ir
31
St.
S. Rinkevičia.
73 Grand Street
mas ................................... . $9000.00
resų kiekviename laiške, nes męs
5 rūmų medinis namas .......... $900
2 lubų, 2 flatų mūrinis naradę laiškų terp 100 ar 200 laiškų
Baltlmore, Md.
“*« ............................... ......... $5700X0
be parašo ir adreso, nežinosime keno
Wallace
8t.,
prie
37
ui.
Gawlis,
1834 N. Castle Street
jis yra Ir negalėsime atsakymo duo
2 lubų. 3 flatai ir 1 Storas mūri
Auburn ave^ t re p 33 Ir 34 ul.
ti.
nis namas ......................... $7500.00
Cleveland, OMo.
lubų, 1 flato mūrinis namas
Su visokiais reikalais rašydami Pov. šūkis, 6524 Forman Avė.
8. E.
ir 2 lotai ............................. $4000.00
pas mus visada adresuokite telp:
31*t 8t terp Emerald Ir Union avės
labų. 2 flotų medinis na
3 lubų, 6 flatai mūrinis na
A. OLSZEWSKI,
Chicago, Iii.
............................ $2500.00
mas ............................... s $10000.00
3252 8. Halsted Su
Chicago, UL Jonas J anųšas,
51 W. 15th PI.
Charles Laban,
10802 Michlgan Avė. 2 lubų, 3 flatai ir štoras, murini*
Aubur Avė., terp 31 Ir 32 ui.
Juozas Volmeris,
168 W. 18th 8L
namas ...................
$4000.00 3 lubų mūrinis namas, naujas $5.900

Atvežti iš Lietuvos.

Dar Laikas!

33I2 S, Halsted StreetChicago

Jei moki ūkės darbą ir nori turėti savo žemę lietuviškoje
kolionijoje", tai rašyk lietuviškai kolionizacijos draugystei
“ŽINYČIA”, o gausi pilnas informacijas kaip su mažais pi
nigais gali įgyti gerą gabalą žemės ir užtikrinti savo ateitį.
“ŽINYČTA” turi užtektinai geros žemės ir geroj vietoj
visiems fo’*;“yinms, if dar yra laikas apžiūrėti žemą ir pra
dėti darbuotu, apie savo ūkę.
Žemę reikia pirkti iš rudens, kad pasistatyti triobas ir
prisirengti pavasariui apdirbti laukus. Todėl nelaukite ilgiau.
Kreipkitės šituo antrašu:
. "

Dr. O. C. MEINE

Dr. G. M. Glaser

A. OLSZEWSKI
Manager of “Žinyčia’

3252 So. Halsted st.,

3149 8. Morgan St

Chicago

“RAISTĄ” (Tk Jtlgl') DUODU DOVANAI

A. Olszevvski

Skaitytojom* “Litavo*" ir “VianybS* L.”, kurte dar to* knyga* neturi ir nėra (kaltę.
Jei knygo* • RAISTAS" n*«t dar įkaitę*, tai »l*ai mažai težinai Amariko* gudrybe*,
■ u k t y b* • Ir, telp vadinam* jo*.gerove ir negali lUiiaugotl nno vi»okių pinklia, ne*
neturi gana patyrimo. ‘■RAISTAS’’ tai knyga patyrimtį.
'
Penkalta* "RAISTĄ" teippat žinosi vl*a*utv*rkytn«dabartln<* pramonijo* Ir kodfl
bedarbė* kils, o tuoml ir kaip galima turėti visuomet dar bar D gyventi laimingai.
„RAISTAS" dėl ilnaAumo savo idėjų yra teip pageidaujama knyga, kad yra ižvenu 1
vien* kalba*.
•
"RAISTAS", kurt* sudrebino Amerikos ir Europos parlamentu*, yra didelė. S56 pusla
piu knyga ir svarbi tuoml. kad aprašo gyveniniu lietuviu Amerikoje.
“RAISTO” kaina 11.00, perkant parta knyga. Prenumerata lalkralčiu "Lletuvo*" ar
"Vien. Liet.’’ metam* 12.00. Bet kas naujai uidsakl* "Lietuva" ar “Vien. Liet." metama,
prtaiųsdamsa man >2.00, aptarė* metam* Vtenę žilų lalkralčiu ir "RAISTĄ" dykai.
Siuntimui prenutnerato* adresas: J. Naujoka*. Madteon Sq. bos 1*9, New York, N. Y.
Ktekviena* lietuvy* inteligentą* pripažint didelį vertį knyga* ~R*l*ta*".

Dr. G. M. Glaser

3149 S. Morgan Street

MOKYKLŲ IR KNYGYNŲ
ATYDAI!

Skaitymo Knyga

E. Jagomasto Spaustuve
TILSIT, Ostpreus.

l» 17akmenų

LIETUVOS ŪKININKAS.

Laikraštis skiriamas darbo žmo
nėms, eina kartų per savaitę iš
Vilniaus, Lietuvoje.
"Lietuvos Ūkininke"
rašoma
apie įžymiausius Lietuvos reikaius, apie žemės valdymą, apie vals
čių, mokyklas ir žmonių laisvę
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt . Lietuvoje metams ................$1.75
Amerikoje metams ..............$2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių
1908 m. dovanų.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

Pinigu Preke

Cambrldgeport Mas*
C. Kavolius,.
1# Harrison Street

Juos.

Eaa< St. Loula, III.
Rainis, 452 Colllnsville

Avė.

31 st Plac* terp Auburn av*.
Ir Morgan st.
1 lubų, 2 flatų murini* namas
...................................... $2200.00

2

New Britai n, Conn.
Čeponis,
21 Pleasant Street

35th Placa, tarp Auburn avė.

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 8o. 22-nd Street

Morgan 8L, terp 32 Ir 33 ui.
lubų, 6 flatų Ir štoras, mūri
nis namas............................... $18.000.00

Morgan 8t., terp 63 Ir 64 ui.
lubų, 4 flatų, mūrinis na
2 lubų, 2 flatų mūrinis namas.
mas ...................
$4500.00 akmenio pryšakis Ir trepai.. $6200.00
H*

31*t Plice, tiro Morgan
ir Mu^rtf1 ul.
Newark<
2 lubų, 4 flatų* murini* na
mas
$3000.00
v. Ambrase v i čia,
178 Ferry Street

Shenandoah, Pa.
And. Mačis,
138 So. Maln Street
T. K ry tanaus kas, 12 H Cherry Street
8prlngfield, III.
Jur. Tachllauckas,
710 Eno* Avė.

»

2

Flok St., terp 33 Ir 34 ui.
lubų, apačia medžio, viršus
muro, Storas ir vienas flatas 2000.00

Lowe Av*., terp 38 Ir 39 ui.
29th 81, terp Qulnn Ir Throop ui.
ruimų medinis namas .
$1.700 5 ruimų mūrinis namas
$1200.00
Laflin 8t., terp 68 ir 69 uL, arti
18th SL, arti Union avė. 4
Ogden P ark.
3 lubų, 4 flatai ir štoras mūrinis
$2.000
namas ................................. $10.500.00
ruimų medinis namas

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-to*
ir 35-toe ui. 2 lub^
mūrinis namas,
štoras. Randa $52. Kaina ....$5800.00

MUSUI

^NAUJIENA

DRAUGAMS
Lietuviam !|

h

Kenčiantiems

minikis nesveikumai*,
nesveik u neis, M
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokio* ligo* ar painiais
užaimokės tau atsišaukti į Chicago Madlcal Clinlc, 344 So. Stato SL
ėjitnį gydyti*
kitur, nes
užtikrina
nuosekli]
ir laikantį
iš- S
I prieš
vai nuvargstant:*
ir kur
neramus?
Arjie
atmintis
tavotau
prasta,
gėdysi
draugijos.
gydymu
kurtą prisiima
gydyti.ir nečystos,
Ar esi nerviškas
ir paakiai,
nuaimitrūksta e kožnos
n »-r g-i’t*ligos,
irtvirtumo,
akys įdubusios
pajuodavę
M spaugai,
plėtmai
ar kiloki
išbėrimai
ant odos,
ne morališki
^,7
nes, ailpnas
ir nuilsęs,
pavargę*
rytmečiais,
trūksta
noro, beirgyvybės, leng- N

M

8
S

B?
Hr

Nusilpnininti Šapui, Patrotytas Vyriszkuinas, Sekliszka Silpnybe

01

■F nesuaugtuio* ir šaltos daly*, nusistojimas šlapume paliktame per naktį,
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumę pūslės ar inkstą?
M Išsiputim| Gyslą Maišely j; Užsendintę Pulelekį; U žaki m | V ar pskylės; By

Rl

li filitlškę UžnuodyjimęKnsuJc, tr kokią kitokią gėdingą nervą, odos, kraujo
M ar užseudintą ilgą? Ar akruostai įdubę, žymu* rūpesčio išreiškimas
K veido, neramu* naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumas, turi
Kiše* dalia, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauką, skauV damą gerklę ir tt. ?
užkurdu

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic

M
M
gų
v

užtikrina tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dieno*, ir neužilgio
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip nesunaikina jaunus ir pusamžinlus vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike,
arba slaptinga* nubėgimas sekios su šlapumu. Ta* padaro žmogą netin
kančių prie darbo, ienai vės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina
nuo jaunystė* blogą darbą, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užganėdinimo lytišką geidimą.

Męs tikrai tave išgydysime.
Mf* <ydom Ir ligydom aėklo* nubėgimav, nervą nusilpnėjimu, alse nė jus į puletekį, syfll],
M n*n*tur*.tiku* liė<ia.u», p*tz**y*t|, inkstą ir pusi. *
teisybę s» »n-., vi*** Vyra
SJH Lig**. Viso* klinty* laimingam ženybiniatn gyvouime bus praėsiinto*. Tūkstančiu* jauną
NH ir pusamžinią vyrą kasmet prteė laikę bnėlnoj* į grabą jaunystė* iMykamai. per trukus
•■sikuopi almai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nor* vien, ii viS paminėtą ženk ą pa?..- c.,-v k
■u mumis pakol da nėra per vėla.
Rodą tau nieko nekažtuoįa, o gali užčėdyti daug keniėįimų.

V1I1M01 priėmimą llgoteią: nuo 10 nr*o iki 4 po pte«, ir nuo • iki 7 vakar*. U
Nadallemi* ir kitam!* kvontoma dienoms: nuo 10 ryto iki lt vai. pietų tiktai. M

CHICAGO MEDICAL CLIN1C
344 SO. STATE STREET

B

CHICAGO, ILL.

Didelis Iszpardavimas!
(Clearing Sale)
Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męs nusprendėme
išparduoti visus vasarinius tavorus už sumažintą prekę šitaip:
Vyriškų drapanų siutai, varti 2J0.00 bus išparduoti po........... $8.00
Siutai verti $15.00 bus išparduoti po......................................... 13.50

Siutai verti $18.00 bus išparduoti po...................................... 15.00
Siutai verti $22.00 bus išparduoti po.......................................... 16.00 ir tt

\

ažfcT
■jp

Šis pigu* išpardavimas bus tiktai iki 22 d. Rugpiu
&o (Augusto). Todėl reikalaudami gerą drapaną,
pirkite dabar, o gausite geras drapanas pigiai.

Musą paprotys yra išparduoti visas vasarines drapanas dabar, kad jos'nepasiliktą ant kito meto ir
kad atituštintą vietą naujom drapanoms
Todėl
męs nusprendėme jas išparduoti žemiau ją vertės.knd
pripildyti savo storą naujomis rudeninėmis ir žiominėm is drapan omis.
Taigi, naudokitiesi kol yra iš ko išsirinkti.

-The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEVFSKI, Prezidentas

3246-48 S. Halsted st., Chicago,Iii.
Musų žioras atdaras 1M 9 valandai vakare: Paneliais, Utarninkais, Ketvergais ir
Subatomis iki 10 valandai.

5th avė., terp 42 ir 43 ul.
3 lubų medinis namas ......$4500.00

Lotai!

Aut \Vestern ava. bulvaro terp 4>
čios ir 45 ul. puikus lomi ant rezi
dencijų. Kaino* nuo $250.00 ir augGrant Work* ant 14 uL
ščir.u. Pirk šiuos lotus dabar, nes
2 lubų, ant 2 , lotų, 6 flatai, kainos jų netrukus pas i d veju*.
Štoral, medinis namas, parsi
Burlington avė., terp 154 ir 155 ul.
Teipgi turime daugybę visokių ki
duoda su štoro fixtures.... $8500.00
mūrinis na
2 lubų, 2 flatų
toniškų namų ir lotų ant pardavimo
mas ............... ............... .....$3300X0
visose pusės, miesto Chlragt*.
Grsnt Works 49 avė.
lubų, 3 flatai Ir t Storas, me
2
Chrlstiana avė., arti Mliwaukee
dinis namas ........ .....1...$5200.00
Ir Campbell avės
2 luboms, 2 gyveni mala,--po 5 rui
2 lubų, 1 flatas Ir 1 štoras, me
dinis namas ........................ $3500.00 mus medinis namas ........ $2-000.

• LOWE AVĖ. Tarp 32-ros Ir 33-čio*
Halsted St, terp 31 ir 32 ui.
ui. 2 lubų mūrinis namas. Randa $42. 2 lubų, 2 flatai ir š to ras, mūrinis
namas ....................................$6800.00
Kainų ........................
$5000.00

THROOP ST. Tarp’ Lyman Ir Archer
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x
125. Kaina .....r...w._____ $2500.00

Sgera

Illinois Court terp 32 Ir 33 ul.
ruimų mūrinis namas ....$1200.00

2 lubų, 4 flatų ir * užpakalyje 1
Canalport avė. arti Union ul.
3 lųbų, ir ant 3 lotų mūrinis na
lubų 1 flato abu murintai na8o. Boston, Mas*.
$5.300
mal ....
mas, apačioje 3 Storai viršujė
N. Gendrolius,
224 Athens Street.
12 flatų .............................. $30.000.(F
terp 3< Ir 37 ul.
Leavitt St, terp 23 Ir 24 ui.
x
Scranton, Pa.
2 lubų medinis ngmAA 4 gyve2 lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis
Juoz. Petrikys,
1^14 Rom Avė
... $2.200
nlmal, 16 ruimų- . A
namas
$7000.00

Iki 500 rublių, rublis po.................. 52)4
Tu r nors Failo, Mas*.
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .62 K. P. Bimkonis.
Virš 1000 rublių, rublis po.......... 51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
W*terbury, Conn.
dėti 25c. ant pačto kaštų.
J. žemantauskas, 39 W. Porter flž.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtą,
Worce*ter, Mas*.
tai siųskite per "Lietuvos” redakciją Ant Bernotas,
12 Harlem Street
480 Biologija arba mokslą* apie gy adresuodami teip:
vu* dalgtua. Pagal prof. Nusbauma,
A. OLSZEWSKI.
We*tvlll*. III,
nutaisė Bernas. Mokslas kokiu budu
že^i >25* S Halseted St., Chicago, m Juozas J. šilkas. • ’
radosi gyvi sutvėrimai ant musų i
I gvtiP

ApsižiureK ką darai?

A.OIszewski
3252 S. Halsted SL

Dr. J. KULIS
Ll*lovių Gydytoja* te Chirurgas.

SODAS SVEIKATOS

3280 »«. Malattd Ct, Chicago, |||.
Gydo visokia* ilgas motorų, vaikų te vyra

rsasi"

Mare Lauklene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St.
Chicąo, 111.
T*l*pb««ta* Yarde Šita

Duoda visokia rodą te guriausia pagalba motort=* jų ligoto. ?M*«*ąlagal atlieka darbą i>rta
gimdymo ir dašiuri atsakančiai po gimdymo oft.
•a* ir gyvenimą* Oteietrtklo name SSSa Š. labmšrt.

Naujas Išradimas

SustlprliUaamt |r ■*taikymui ptaukų.
Tūkstančiai pilkų žmonių atgavo pąĮ
kiu* plaukus,sulaikosltuklm* plauką
gaivo* labai trumpama laike Vietoj*
•anų atauga nauji, gražu* plaukai. Vtoašcta lnforreadįa Sykai. Arto**Xm* tintam* reikta ra
li ti įdedant kra*o* ženklelį.
PNOr. d. Mv BNUNDIA
■SAMTSY a N m n.
NMasiri «v T«UL

VISAI DYKAI
i<iga. didžia aslą Itetaviškote talbote,
M dideli puslapeL Jame tol pa tols te
si aprašymai aute auvirl zūO visokia
kūniškų Msvalkiuuų, vyrų, motorą

: Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

CHtCAOO, ILU

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S«. StiteSL CHICAGO, ILL

i Banka.

INEJIMAS DYKAI!

• -i

i

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

Žingeidumai Pathologijua
Žingeidumai O»teolugl|os
Tyrinėk pradžių ir išsivystymą
žmogiško* raaoaauo Aopėioiki grabo,
pamatyk keiatuam* gnoitos, Žingeidu
mu* ir milžiniškom**.
Tyrinėk pektnų kgo* iv p«l«istavy»tėa,
perstatyta* gyv dMao bfutote, tvati nore
ir ligotumas psJžjiasaoar. Lavut i(rtxita«to)s»

INŽENGA NYKAI!

Pinigų Siuntimas.

v i ' -

Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigą negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, 1* ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iŠ kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

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

ateakaBž lu* kiekvienam pritaikyta* Taittns Išgydymui IItm Ir silpnybių; nes Aitas InstitaUs nilaike dldttaosią
1 Jii>.ua!nrijų
Ii ų|ą» avkto Ulių, tarp korio flatųrrifo yra paėių daktarų lirMta, kurią niekur kitur Deąaliota
rauti. Uitai UrydyiM Ilgą nė joks daktaras nė kitas Instituiaa Begali lygintis, per ką makriiuėiai ir paradine tą

Collin« N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad ii to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt ii daugybės
jiAgaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
AUGŠTžl GLOBOJAMAS DAKTARU

Jeigu klU džkavoja už išgydymą, UI Jau nuo prideryetA teipgi teteikiu
pndėkavoną nt išgydymą ligos, kurių ano maną* kaip sloginanti kalną nu•iunt* lt pagal pamokinimu* suvartoja*. Prie* te! nettJtžjan, kndpnranvo
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Ptemlaasia jaučlaual dldeij
naallpašjteną, telpat reilau Ir mano lakatai buvosavytą, drangą ir vl*n* ri
da rinte organUma* buvo sutrą* ir Uk kaip lapt* rudeni)* *nvyiQ*, laukiau

JOHN’3 SUPPLY HOUSE
29 PtLMN STATšON

VYRAMS TIKTAI

c________

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurį laiką gydę,
rankas nulėkdami apleido.
AtsaLvma® Lnnva*. T>kl“ badu» kad
COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
o... - u,J įJUK
■?

gyduole* naodoG. a tek to» pmkluola Ir kur jaa
uautk Telpa p*v*lk»lafte pmkšt visokių nau
jauslų elrctfo gydančių aparatą. Jiobrrlulą
daiktų. Magiškų aparatą. Brukuojamų Ir Ra
šomų Mašinų. KtereusMopą te jieiu Pa veikalų,
Anuontkų. K<>ucerUuų, Itritvų ir damrel kHo
kiu kožaamreikaliagų daiktų. Kaly k tuojau*.
Joną i. bagdžiunaa. Pną>r.
Adresuok teip:

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

I

SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti paa visokius daktarpalaikins, varginti save liga ir leisti jei jeisoneti,
per tų tų daktarų neaumanimą ar neturėjimą gerų vaiatų, arba jei tau nusibodo nuodintia visokiais
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurię niekad negali ligos išgydyti,
fcąoAngi n€ra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori boti sveiku ir laimingu, tai
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojau* kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per
Ine Collins New York Medical Institutą į Dr» R. Mielke, kame pasekmingiausiai
išgydo visokias sunkias ir nžsisenčjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas
a« čion kreipiasi, dekavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

kada nukrtet!
Bot kad išakalčlau lalkraštlj* apl* J ų*ų galingą gydymą lt
grynua vatetu*, ted atelšaaku* lt atetunte man vUstua, kuriuo* auvartojau
aksuSąjlmu tuo uoto, *ą*arl ..o
e« te naoraląij<« hgo«. Jau pagal pamokinimu*, aakau kaip kalną nnka**, taip nuo maną* ilgą, llaauai
p t m atlikai sveika ir viooal pa
Dabar
Oakaruj* mw pą«alkslą atolą pilnai avnikna. Tad ir dOkavoJa už aanžlalšią te gabų laąydymą.
>učluoai kaip naujai a ginap, linksma* lt • .eik**, o tai v tetoms brdlams
Mre fRANClŠZA
lietuviams pranešu, Idant kreiptu*! prie Jų* gydyti* Laike nelaimė* Ilgo*.
ŠKLKNARIKNt,
Fa*illoku dėkinga* Ir visad* garsinsiu Jų*ų garbingą vardą,
(molėti* Jobo)
JONAS BMIKNAV1CZ1A,
Roeto No t,B. SS, C*r*etti, Neb
1«25 Krust st., Pbiladaiphla. Pa

SKAITYTOJAU!

Jei Tavo vargina žemiau paminėtos ligos, nosendmk, Mabdohok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:

kaulio, kataro, plaučių ntreikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
ir inkstų {kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, tonuose, tultymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
nečystumo, iiberimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
blogų sapnų ir jaunystes išdykumo—sugriovimo sveikatos. INiepudlo, nerviikumo; nuo slaptų
ligų,—kokso jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pustės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kitu visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliariikų antdrapar
nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
į TUŠĄ AMERIKĄ, CIKADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvishai.
KAM S1RGT IR VARGINTI NA V E, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <ln0>
140 W. 34 sL,

LIUOSA GAUERHA MOKSLO
344 S. State St.

DRUKUOJAMA MASINA Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniaii
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų-Nenusiminkite! Prasidrasinkite!
GELBĖKITE SAVE!

The Odeli No. 4

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Eik ten kur busi sąžiniškai gy-&- \-;
domas ir tapsi greitai SVEIKU
čėdysi laiką ir pinigus eidamas!^
pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai

■ utinimei Ir hitoki nasvaikumai yra išgydomi trumpam laike — bėgyje kelių dienią
•u teaoo originališku gvdymu. Atsakančiai pritaikintas, yra tai greičiausia* būda* ant tviėto
įsteigimui Duc*lu*ute išgidrmo. Netrotyk laiko ir nerizikuok savo sveikata* klausdamas ro.
do* aptiekorisn* arba savo draugo. J< lg* tomiste nė»i po atsakančiu gydymu, tol gali buU
Ukraa, kad turėsi tų ligų per savo visų amžių te visados atgabens tomistai nąiaimį ir sus.knmtimg. Al išgydžiau tuksiančiu* tokių ilgų dėlto, kad turiu ypatlškg jom* gydymų.
Užsikimšima* arba užakimas varpo* skylutia. Nedaro skirtumo kaip ilgai tam teta
kenti nua ntakimo varpaskyH*. ir nežiūrint kiek daktarų tomistų prigavo ir suvedžiojo, mano
gydymu t am h tų tikrai išgydys. Prie mano gydymo nereikia jokio ptoustymo. Mano gydy
mas yra geriausia* ant viso* pasaulės, be jokio skausmo ir praėaltua nesveikumų ant visadoa
Kraujo Utnuodyjim** iSyfili* arba Frnncet . Jeigu Tartoje! nuodingu* vaistus te
tebetari skausmus, skauduliu* (tona** burnoj* ir gerklėj*, tonas arl« pratruk imu s ant biie ko
kio* dalie* kuao, tai te* y ra kraujo užnuodyjimas. kurį gali išgydy i Dr. Tiilotson. Aš jieikau
•unkteusiai Išgydomų ligų prasčiau*.ame padėjime. Aš iščystyaiu grynai tave kraujų te prre
šalinsiu iš viso kūno yv airius sečystumu* ir nuodu* į trumpesnį laikų negu kas kitas kitoj
kokioj dalyj pasaulės.
1
dūsuotos Ir *u ai auką gyslos. ‘ l lėgydau tokį padėjimų gyslų be nuotroto* laiko, be
jokio skausmo te ant syk. Manu gydymas prašauna visokiu* ligotu* padėjimus, pagamina
pilnų bėgimų kraujo, sugražina teintatei greitai uoriuaitškų sveikatų te tvirtumų. Skausmai
visai pranyksta.

ODELL TYPEWRITER y m viena 11 gerlauaiy pigiųjų drukuojamy mašinų. J! drukuoja teip grašiai, kaip mašina uš 3100.00,
Visa mašina plieninė, o raidė* varinės, išlieto* ant plieninio volo.
Vlaos didesnė* ir mažesnėm, su viaoklal* raštiškai* ženklai* ir
numeriais. JI niekad negenda, ne* nėra kam joje pageeti. Ji gali
laikyti 100 mėty, arba ilgiau.
Drukuotl su jaja gali kiekviena*
tmgg’u*. net ir maža* vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia.
Jo* *l*t3ma teip paprasta, kad kiekviena* paėmę* j* J savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti
drūtą, pigę ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekada nesigailėsi.
Sity mašinų kainos buvo 320.00, vėliau buvo
313.00, o dar vėliau 310.00. o kad mę* Jy išpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalną, Ir dabar jas par

duodame su prisiunlimu po.................

• 6.95

Su gražia audimo apvilkta skrynele .

• 8.95

Su gražiaskuros apvilkta skrynele ...

• 9.95

AŠ IŠCYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Al teipgi Lšgydaa trumpaun laike visais ligas, kurio* apsireiškia tarp jaunų, senų ir p isamžlnlų vyrų.
paairodavimaa ir egzaminas dykai. Viakųąuž a.kau slaptybėje. Jeigu bosi po mano gy.
dymu. Diskas nežinos kodėl. Aš tariu ten* tikrų gydymų kainai 1 IgaL

• 10.00 VERTES K-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apeivi ai i. privalo atsišaukti pa* mane Ir pasiduoti egzaminui, idant iš
tirti ar yru tinkami apaivedimui ar ne. Kitusyk gali būt kane koki liga, kuri kliudytų laimin
gam gyvenimui ap*iwdusienis.
JeUu tamtata turi kokį nesveikų padėjimų kūne, paeinanti nu0 Paržengimo gamta* tireų,
kaipo tol. žagimoal tavų*, tai nemėgink užslėpti senatve, ne* tenatvš tįstai gelbsti ligai įleisti
šaknis giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galutinai aunyk*.
Atsišauk dėl egzamino į Dr. Tillotsouo ofisų ir užsitikrink sau kad esi tik** apslvedimtu.

Pinigus siunčiant adresuokite:

Chicago, III

•J
a

Atsišaukit pas manei

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

New York.

Ofiso lalanti esi iš r^U» nuo 10 Iki 5 po pieL Švrutadlealai* nao 10 iki 1.

yM

Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
1 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:
šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užčedyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

(arti Broadway)

• Chicago, III

y Real Estate.

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

'IrpM P*7 <3n
*kaodė.'iBt Utešiuą. bruu*6j*ėie*nų,
plaučla a«**«4kan:o, **al(Tmair skacdąjlm* Kairo*, svanljlmo ausis* ir sbelau malipaėjimu aat svalkaio* Į 18
etanų pllesl lipdyta*, *apsd*k**oa« te pa reikalą t ri
siant* patalplnt į laikraštf
JOHN PAULINIS,
Payetl* Co ,
Urtoat, Pa.

A* Olszevvskis
3232»S. Halsted st. Chicago, Itl

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikslanju pinigų dči predčjimc gydymo. Jeigu nedali ateiti po* mai^, tai rąžyk.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literatūros ant "Nertb Side" Chlcagoj
Čion galima gauti moksliškų, svietišku ir dvasi
au knygų, rainučių, škaplierių, abrozėlių, viso
kių laikraščių. Amerikos ir Europo* Ir popierų
gretnatotn*. Teipgi užlaikau visokio ta voro: Juodyk*, paišelių, plunksnų,drukuojamų mašini kių
britvų. stereeskopų te-daugelio kitų daiktu. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdiri i.

Petras M. Kaltis

Kozminsky & Yondorf, ADRESAI VIRŠININKU

ISGYffAU IN 5 DIENAS g®

Prezidentas—J. J. Hertmsnavlčii,
Męs skolljame Pinigus ant turtenybių Ir Jei
3252 South Halsted Street
tu rengiesi tertenybų pirkti, mgs su džiaugsmu
prigelbžsime, paskolindami tau dalį pirkinio pf Vice-Prez.—Justinas Jaksvičls,
nigų. Greitas veikimas. Lengvos Išlygos. Aąen*
1512 WH9th Street
tai apmokami doaniaL
1-mas Raitininku—M. M. Juška,

Išgydaa kiekvienų sergantį Varloooelf. Strikters, užsikrėtusiu* kraujo užnuodyjirau,
nusilpnėjimu n*rvų, llytteoc*lj arb* vyri lytiška* ligas. Šitokiu* pasiūlymus duodame vi
siem* tiems, kurte laivo gydomi visokių kitų daktarų b* jokio* pasekmė* ir išdavė pinigus dy
kai; todėl noria jum* parndjU. kad mano būda* yra vlenlatolte ir su juo išgydysiu ant visada.

73 Dea 'born Street.
Bankieriai.

“ŽINYČIOS” DR-STES

*11 VVabfneia Ava. .
Chiar.ro. Ui.
įšale Lietuviško* Bažnyčios).

581 W. 22nd Street
2-ras Raštininkas—Aleksandra Olszewskls.

leteren Varau v/r.

Public CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Mokina: stenografijos, spaudinamos maRinkli*
anaudinimn knygų
Irnv.n vedimo,
vnilimn arit
šinėlės spaudinimo,
metikos, skaitymo, rašymo, s pelini mo,
Išdirba visokia* legališkas popieras, istorijos, geografijos ir tt.
SpecIjaliUos instrukcijos angliškos kalbos
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktu*
Dili of Sale, Testamentus, Affldavits ir tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba
ir
kurie nori
------------------ joje išsilavinti.
|
kiioniiku*. Inkorporuoja draugystes.
Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti,
gerai vietas. Kliasos atdaros dienomis
K Atsišauk ar rašyk klausdama., plato

(Lietuviškas Notaras)

J. J. Hertmanovvicz
’

Ofisas

A. Olsževvski’o
-3252 So. Bilsted, Cor. 3?rd St
Chicago, III.

snių informacijų.

Katalioga* dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tinus
Tlnur

Shlllor Blda., 199
CHICAGO, ILL.

Str'^L

Kasierius—Nicctoras Žilevlčla,
, ,,

■

Visi CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalais prie “Žinyčioe”,
kaip
apžiūrėjimui žemės fermai, ar
prisirašyme prie Dr-stė* "Žinyčioe” ir
n“° Jog
kreiPkit*

Bt p«illi Ir Maissy.

PLAUČIAI.

Moteriškas Ligas.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
ir plaučių ligomis išgydomi ga
lutinai naujausia maao metodą.

Patinimu* gimdos, skaudėjimu*
pečių, baltligę ir kitą*, išgydau pasekmlngiausial pagal mano meto
do* sutaisytus vaiste*.

Slaptingos Vyrų Ligos.

Kraujo UžnuodyJimua

Aš išgydaų greitai Ir ant visada
kiekvienų slaptingų vyrų ligų; už
laikau vilkų didžiausioj paslapty j.

Ir odo* ligas, psveizdan: išbėri
mus, skaudulius, plaukų uusliaklmu* Ir visokia* kita* ligas *

Išgydau ant viaadoe.
Visokios pstsrmis
dovaneli

Kalbu lietuviškai!

Dr. L. E. ZlNS, 41 So. Clark St., Chicago, III.

A Olszewski, Mgr.

PRIĖMIMO VALANDOS: nue 8 ryto Iki 8 vikare. Nedšll«mi»: nuo 8 ryto iki 4 pe pietą.

CHICAGO, ILL

Dr. Marija Dewiatt-Sass
3252So. HalstedsU Olszewskio name, i

Tarpe Lak* Ir Randolph Str**t

749 W. 18th Street

Tarpe PaUliua te V.'pod gatvių
Trei'^M. dantis b* skausmo, išgido Kkorbuta,
Neura'.glja. sudods nauju* vieton išpuolualų. pri
Ofiso valandos: nuo 8:30 iki 10:30 ryto; n no 2
pildo Ukiriųljust is auksu sidabru, amalgama.
Valandos: Stoki, m* dienom* uuo 8 ryto iki 18, • iki 8:30 po pistų; nuo 7 iki 8:30 rak. NcdėHem*
nuo 1 iki 9 vak. Nedėltoms; nuo 9 r. iki 5 vak- I nuo8:30ikiH tiktai. Telefonas Ganai 747*.
Tvleplona* Yard* 11S8

Skaudėjimu* rkllvie.’kepenų Ir Inkstą, u*rs tebaf ažsis«n*ju*lu», Išgydau galutinei.

visada ar
Ui raštu ..
ar ...kin,.i
asabiškal prie jo*
ar-.i
*—
generališko užveizėtojo auresu:
adresu:

>52 80. Halsted Street,

VALANDOS RRIEMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po pietų, ir nuo S iki 7 vakaro.
Nedaliomis ir •vantadionom nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Nemokėkite už nelšgydymą, tiktai už išgydymą.

General-Užveizėtojas-A. 04szewskls,
3252 South Halsted Street

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

:

Kpžna liga išgydomą

F. P. Bradchulis

Dr. Kazimieras Butkeviczia

Chambar of Centaure* Bldg., Room 709

Atsišaukite į musų ofisų Red Crea* Pharmacy
45S2 So. Aahhtnd Avė., o busite sveiki

prieinama* nuo 8 valau po pietų iki 8 vai. vakarą
Specialistas moterų Ir vaikų Ilgų; abetotinuoeeatsiti kini uos* iššaukiame iumtjiį profesorių* ant
rodos Vaistai importuoti Iš sėnos tėvynės; U-lpgi
išlaikome tėvynė* Trejas-Devynerias iš Palangoj
j Vaistai atąuąjnlmui plaukų gvarantuotl. Receptai
■utsj.oml po speciališlcti musųušžlurėjlmu. Pr*«
■ės prieinamo*. Aptieka atdara diena Ir naktį,

i Red Cross Pharmacy
I

•

Makse w*ki ir Jasulaitis. Savininkai

4552 S. Ashltnd Avė.,

Chicago

T*l*pbonp Yąrd* 1104

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
S. E. Comer La Sali* and Wa*hington Street*

CHICAGO, ILL.
YKLEPNONE M Al k 3642

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminališkas, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. 8112 S. Halsted SL, arti Sime* gatvė*
Talaphcn* Yard* 604Š

*

