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I POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.
Cholera caro viešpatystėj eina
yis mažyn, valdžia jau galutinai
į ant epidemijos paėmė viršų, ji
F turi liuosesnes rankas, todėl smarIjciau griebiasi persekiojimo lais*Vės. Tą pajuto jau ir Lietuvos
žmonės.
'
Lietuvoj valdžia pradėjo per
sekioti
apšvietimo
draugoves,
ypač nepasiduodančias kunigijos
R globai. Suvalkų gubernijoj liko
si, paliepimu Varšavos jeneral-gu‘ematoriaus, uždaryti visi skyriai
šyesos” draugovės, jos viršininu suareštuoti ir nugabenti Kal'rįjfiJš kalėjimam Kauno ir Vil
us gubernijose uždaryti sky.1 “Aušros“ draugovės.
Kradaro knygynuose minėtų drau.ių įsteigtuose. Užtai grynai
ūgųiiu draugovių bent iki šiol
^JJcIiudo, mat jai, kovoj

;•

naikinti unijotų tikėjimų valdžiai
padėjo labiausiai unijotų kunigai,
kurie perėjo į stačiatikystę, padė
jo valdžiai persekioti visus unijos
išpažintojus. Bjauriausiais unijotų
persekiotojais buvo juk pats buvę
unijotų kunigai! Žmones kentė
persekiojimus nuo savo buvusių
vėlių ganytojų, užtai valdžia jiems
atidavė buvusias unijotų parapijas
ir dar gana geroms algoms apdo
vanojo.
Tas turėtų būti persergėjimu ir
Lietuvos kunigams, jeigu jiems
ištikro rupi lietuvystės labas ir
lietuvių likimas.
Reikjdaująmą rando kaucijų už
pagarsėjusį rcvoliucijonierių Caikovskį, negalint reikalingų pinigų
surinkti Maskolijoj, sudėjo jo
draugai Anglijoj. Kada jį paleis iš kalėjimo, dar nežinia, nežinia nė kada bus jo byla teisme.

šaukti padavadijimą, kuriuom už
drausta atgabenti į Venezuelės
uostus tūlas holandiškas prekes.
Jis užmanė Holandijai atsiųsti
specijališką pasiuntinį, su kuriuom
galima bus draugiškai sutarti, ką,
užganėdinimui Holandijos, reikia
padaryti.
Venezuelė vienok sudrutino visus savo uostus. Matyt,
ji laukia Holandijos užpuolimo.
Vienok yra viltis, kad nesutiki
mus bus galima prašalinti, nes
respublikos viduriuose rengiama
revoliucija prieš despotiškai val
dantį kraštą prezidentą Castro.

IŠ LIETUVOS
15 VILNIAUS.
Vilniaus teisnio rūmai neužilgo
teis buvusius gelžinkelio tarnau
jančius, už priklausymą 1905 me=
tais prie geležinkeliečių sąjungos,
kuri ėjo prieš valdžią. Kai-kurie
jųjų pristatys apie 50 liudininkų.
Taigi byla ketina būti svarbi ir
įdomi.

Metas XVII

»t the Po,t Office ,t Chiago. UlinoU, under Act of March yd. 18;a

pamokslus ir giedojimus įvesti lie
tuvių kalboje ir paskirti ten kunigus-lietuviitv Beto, lietuviai patįs
tokį-pat meldimą įteikė popiežiui.
Iš ministerijos lietuviai kol kas,
jokio atsakymo nesusilaukė.

(Iš “V.2.“}

TS KAUNO.
Kauno gubernatorius paliepė vice-gubernatoridl, kad šis rūgs. 23
d. atiduotų Kražių katalikų para
pijai uždengtąją bažnyčią.
Prieš kelias dienas iš Aluntos
atėjo žinią, kad “Vilniaus Aušros”
apylinkė Aluntoje (Ukmergės ap
skričio) esanti Kauno gubernato
riaus paliepimu uždarytą. Tarp
apylinkės narių buvę, girdi, keli
“neištikimi“ žmonės. .

,

<

kepurių, visi šlapi pas S. vėl pra
dėjo gerti. Mat, jiems Kupiškio
gėrimo dar nepakako. Girtuokliai
gėrė degtinę, o jų kumelė Lavienije vandenį. Mat jie manė, jog
kumelė atsigers ir išeis. Supran
tama, jog panaši mintis gali skra
joti tik apsvaigusių galvoj. Ant
rytojaus rado kumelę išsipūtusią.
Žmogeliai gi dar visą dieną deg
tine raminosi, kaip žmonės sako:
“kol nepragėrė kumelės skuros”.
Užstojo tamsios naktįs. Saugo
kitės girtuokliai Palavienės apielinkės! Lavienis netik jūsų daik
tus ir kumeles prarys, bet sulauk
site laiko, kuomet ir iš jūsų kaikurį priglaus prie savo šakos kru
tinės.
Pytskorė.

(Iš “V. 2.") 5

I§ PANEVĖŽIO. ’ ’
Neseniai Panevėžyje buvo apsi
lankęs Vilniaus general - guberna
toriaus raštinės viršininkas Stankevičia. Buvo sustojęs ir Pane
vėžyje Ir važinėjosi po pavietą,
lankydamas rusus “poselencus”
ir rinkdamas žinias, kas kur ir
kaip gyvena, ar daug yra pabėgu
sių nuo valdžios jiems įteiktos
žemės,
ar
jos
daug Kyra
perėjusios
į
lietuvių
ran
kas?
Tebegyvenančius dar ant
savo žemės “poselencus“ Stankevičia ramino, linkėjo ir toliau
jiems čia pasisekimo Ir tikrino,
jog geriau kaip Lietuvoje ir nie
kur nerasi.

15 RASEINIŲ.
Liepiochovo dvaro Valodiškių
urėdas, sutikęs laukuose moteriš
kę nešiną maišu žirnių, iššovė ir
paguldė ją ant vietos. Sakąs, buk
ji sukandusi jam rankas ir ko
jas, kada jis norėjo atimti maišą.

liai, kiti net kelios dešimtįs. Tai
gal ir visas Skuodo “Saulės“ sky
riaus veikimas. Ir kaip gi nebus
ramu Skuode gyventi, jei skuodiš
kių reikalavimai taip nedideli !....
Kun. P. K.

15 EŽERENŲ.
Rugpiučio 24 ir 25 d. buvo su
šaukti iš viso pavieto viršaičiai
(staršinai) ir raštininkai. Atlikę
savo darbą, visi gražiai namo iš
siskirstė.
Pasiliko tik Aknistos
viršaitis su raštininku. Jie, priri
šę savo išalkusius arklius prie karčiamos tvoros, patįs įėjo į karčiamą savo dvasią biskį “pastiprinti“.
Ir^ stiprinosi“ jie nuo 2 valandos
vienos dienos, per visą naktį, iki
12 vai. kitos dienos. Pagalios
išnešė juos tartum negyvus ir
įvertė į vežimą iš kur jie nuolat
virto.
Ilgai vežėjas kamavosi,
kad juos vežime sulaikyti, bet nie
ko negalėjo padaryti. Bet kežėjo
gudraus butą 1 Jis pagalios susukęs iš šiaudų kularaišį (grįžtį),
pririšo juodu prie vežimo, pats
juos apsižergė ir išvažiavo namo.
O mat turgaus dienos butą. Žjnonių minia žiurėjo į tą vežimą,
tartum į kokius dyvus, o žydukų
pulkas tai net per visą miestą
tuos dyvus nulydėjo. Visi iš tų
dyvų iki sočiai prisijuokė ir už
žiūrėjimą nieko mokėti nereikėjo.
Gėda aknistiškiems, kad jie to
kius ^tuoklius laiko savo rašti
ninku ir viršaičiu!
K. Dudorius.
(Iš “L.U.”)

nuomonės, o likę tiktai seneliai,
mergelės vir mažieji vaikeliai.
Pirmiaus, dar šiek-tiek pinigų
siųsdavo išėjusieji namiškiams,
bet dabar, Amerikoje blogiems lai
kam esant, suvisai sumažėjo pi
nigų siuntimas. — Inteligentų lie
tuvių kaip ir nėra. Žmonės laik
raščių labai mažai užsisakę. Tik
keletas Amerikos laikraščių atei
na, kuriuos išėjusieji savo gimi
nėms prisiųsdina. O vietinių (Lie
tuvos) laikraščių, tai vienur-kitur
per didį kunigų prikalbinėjimą,
“Vienybę” ar “Šaltinį“ kai-kas iš
sirašė ir viskas... O degtinei, kaip
matyt, tai nesigaili pinigų.
Niekas čionai dar “lietuviško
vakaro ’ ar “teatro“ nepadąrė.
Žmonės labai malonėtų, bet nėr
kam. — Pernai buvo klebonijoj
įtaisyta vaikams mokyklėlė, bet
policija išvaikė, šiemet visi galvas
laužia, kaip vėl kokią mokyklėlę
įtaisius...
(Iš “V. Ž.”)

BALKANŲ PUSSAT.IS.
Tarybos Maskolijos užrubežinių
I z Volskio su
rieš g-t/skoms draugovėms rei- reikalų ministerio
15 SALAMIESČIO.
Vokietijos
kancleriu
Buelovo,
bent
Lfar»i<unigų pagelba ir i*’
Šviesą
* mylinčių žmonių buvo
iki
šiol,
neišdavė
tokių
vaisių,
ko

prigelbsti, net nuroįkurtas
knygynėlis.
Jis jau gy
' k l^z’a su P’1™0’' Skonis kiu Maskolijos ministeris tikėjo.
vavo
nuo
1905
metų.
Knygų ja
Vokietijos randas sau tarnaujan
y p,lįi<Joms Pavalo daryti.
Buvusioji “Žarijos” administra
me
buvo
jau
gana
daug
ir dau
15 SAULIŲ.
>
' jo juk bažnyčiose pir- čiuose laikraščiuose pagarsino, jog cija apskelbė per “V. Žinias” sa
giausiai
iš
prigimties
mokslų.
Atėjo leidimas nuo valdžios,
siundanti tūlų kunigų jis ne mano priešintiesi sutvarky vo apyskaitą. Per visą “Žarijos”
Nekurie žmonės, kunigo neklau
leidžiantis įkurti Sauliuose muziant nemalonios kuni- mui Balkanų pussalio reikalų, su gyvenimą "Žarijos“ kason įplau
sydami,
skaitė tas knygeles ir nie
kališkai-dramatišką draugiją "Var
' s> >cviesos“ draugovės; atsi- šaukti didžiųjų Europos viešpa kė 4.161 rub. 64 kap., o išleista
ko
pikto
jose nematė. Bet musų
"SiC ’^P <at*ma manyti, tūlų ku- tysčių kongresą, bet mano, jog 6.536 rub. 78 kap. Taigi “Žari
pas”. Draugija greitu laiku keti
kunigėlis,
garsus “bedievių“ prie
na pradėti veikti.
L ik, '
nukalti atsišaukimai kongresas tik tąsyk gali tikrai jos“ leidėjai turėjo pridėti 2.375
šas
ir
jų
raštų naikintojas, iš
Pov. Alkūnė.
daranti. Gal buvo ir tie- prietikius ant Balkanų pussalio su rub. 12 kap.; be to “Žarija” dar
girdęs,
kjuN-ąkiirtas
Salamiestyj
ke? Maldininkams paduota ir de- tvarkyti, jeigu didėsės viešpaty pasiliko skolinga 750 rub. 32 kap.
knygynėlis,
pradėjo
jį
ant pa
f iš fpcijos. Argi todėl įstabu, stės bus vienodos nuomonės. Vo "Žarijos“ administracija žadanti
mokslų
ir
šiaip
suėjimuose
peik
' 15 KUPIŠKIO.
valdžia išklausė nurodymų kietija užtikrina, jog ji negali pri su savo skaitytojais knygoms atti,
sakydamas,
kad
tame
knygynėUkm. pav.
in’u!dimų. ir uždarė Suvalkijoj. imti nieko tokio, kas butų priešin atsilyginti.
(Ii "L.U.“)
lyj visos knygelės esą bedieviš
Rugsėjo
Ii
d., ketvirtadienį, priegu
Austrijos
mieriams.
Tarybos
15 KAMAJŲ,
I n ,/s“ draugovę, o jos centra(Iš “L. U”.)
kos. Dėlei “konkurencijos” vie
temiu grįžo iš Kupiškio namo RuEžerėnų pav.
% ’ viršininkus pasodino Kal- Vokietijos su Maskolija traukia
tinis
kun. Diementas įsitaisė sa
Panevėžiečiai vistik kmta po dikų J. Dyra, kuris nešėsi su sa
Toje vietoje, kur dėl vieškelio
Miestelyje yra liaudies mokykalėj iman. Šitame atsiti si dar toliau, bet nežinia, kokius
vo
knygynėlį,
į kurį, žinoma, ne
išplatinimo yra dabar kasamas Ge truputį. Daug darbo nematyti, vim 560 rb. Miestelio pakraštyje kla, į kurią dėlei vietos stokos
nki lr :unigams gali rody tiesi, kad jos išduos vaisius.
užmiršo
įtalpinti
ir švento Kazi
Gal išderėjimui sau ko nors dimino kalnas, nesiliauja darbinin nors, teisybę pasakius, darbui ir apipuolė jį keli plėšikai, atėmė vi nuo 1906 m. priimami vien ber
-jiems ■■padėjo, geriau vic
miero
Draugystės
išleistų knygu
Praėjusiais metais val
I ^įsižiurėjus, galima patėmy- Maskolija pagazdys Austriją ser kai radę visokio didumo akmeni durįs uždarytos. Retkarčiais kru sus pinigus, ir gerokai apdaužę, niukai.
čių,
kaip
va:
“
Ar
bus
geriau,
> bent Suvalkų gubernijoj bų sukilimu, ant kurių ji turi di- nes kulkas ir senovės ginklus. Bu stelės geri norai, kartais suplasta paleido. Dėlei to dalyko suimta ke stiečiai prašė grafo Przezdziec- socijalistai gaus viršų” ir kitų tai
4 ; >, indais kunigai valdžiai pa- dėlę įtekmę, Ištikro dabar Ser- vo užtikę ir geležines duris, ve jautrios širdįs ir aplinkui apsižvel li vyrai; dabar antstolis, palaikęs kio paaukaut mokyklai mūrinius panašių. . Ir prasidėjo tuomet kon
kuri nuo seniai Šnairavo biją rengia, drutina savo kariš- dančias į kalno vidurį. Bet nie- gusios, nurimsta vėl dėl atsargu juos savaitę pas save, išvarė pas namus, ką prie pat rinkos; buvo kurencija tarp kunigo ir pirmei
neva pažadėjęs, bet ir liko paža
tgj Ulesos“ draugovės, bet pati kas pajiegas. Ji užrubcžiuose ne cas dagi nepažingeidavo įsitikinti, mo. Draugija “Aidas” tat visas tardytoją.
Spalių mėn. pradžioje Kupišky dėjimu. Tuose namuose bus įtai vių knygynėlio įkūrėjų dėlei skai
nusiraminimas panevėžiečių - lietu
JL u? jos naikinti, o išdryso tą steliavo daug ginklų, tik sunku kas yra už tų durų.
vių. J‘» >’t motina, glaudžia, kol je bus pirmąkart lietuvių vakaras. syta, pasirodo, smuklė (karčia- tytojų. Nekurie, po kunigo įtek
kada pamatė, jog kunigai bus juos atgabenti, kadangi Au
me, iš pirmeivių knygynėlio išsto
Ūkio ministerijos skyrius pasky gali prie savęs sunkiai sergančius Vaidinama bus “Audra giedroje’ ma), kurioje žmoneliai gaus svai
/įį.^Južkenčia, todėl užtarėjų ji strija, jauzdama pavojų, uždrau
jo ir užsirašė į kunigo knygynė
ir “Velnias spąstuose“.
ginančių gėralų paragauti. Ar ne
; turės.
Mat “Šviesos” dė išgabenimą ginklų į Serbiją, rė 8 tūkstančius rublių įrengimui vaikučius.
Ačiū nuolatiniam kun. čępulio vistiek — iš tų namų vis gi ga lį “šventesnes“ knygas “parausti“;
Priešų daugybė nuolat prana
į/ >vė platino terp žmonių. o toje kito kelio neturi, kaip vien šiemet pienininkystes kursų. Kau
tačiaus atsirado ir “griekuose“ užu‘is buvo galimu, laisvą ap- per Austriją. Serbija padarė už no ir Vilniaus gubernijos gaus šauja draugijai mirtį, tarytum, va raginimui, susitvėrė Čia blaivininkų lės karna j iečiai semti šviesą!? kieiėjųsių: jie posenovei iš "be
i/ią, o apsišvietęs žmogus ne puolimo ir atsigynhno ryšį su teip- kiekviena po 500 rublių tokiems landą po valandos skaito jos pul draugijos skyrius. Yra tai pirmas Žieminiai javai pas mus pusėtinai dievių“ knygynėlio naudojasi. Už
so tvaksėjimą, ir tik laukia, kuo svarbesnis žingsnis kovai su gir užderėjo, vasarojus, iš pavasario
pančių, jieško laisvės. gi serbų apgyventa Montenegro kursams.
tai jie vietinio kunigo ir davatkų
met žvakę marinimui reikės už tuokliavimu. O girtuokliauti ku labai jau išdžiuvęs, o rudenį per
L‘ valdžia nekenčia. Todėl ji kunigaikštyste.
(Iš “V. 2.”)
buvo pravardžiuojami. Dar vis
žibinti.
piškėnai moka. Miestelyje yra du daug palijus, nekoks; dabar ke
’J’kė tik tinkamos progos tokį
Kas dar ant Balkanų pussalio
kas šitas butų pusė bėdos, bet
Bet tų priešų laukimas išeis ant monopoliu ir penkios alinės ; beto, lintą savaitę kaip lyja ir negalima
Rugsėjo 16 d. nagrinėjo sena
{vykusis 13 liepos Šamaragdavos
ši +fctimą platinančią organizaci- gali užgimti, nežinia. Jeigu už
kiek dar privatinių smuklių pas net rugių sėti.;
panaikinti. Tokią progą jai gimtų karas terp Austrijos ir Ser tas bylą buvusio “Liet. Uk.” re vėjų. Aidiečiai anaiptol nemano
dvare vakaras, kuris buvo sala(Iš “L.U.”)
> skundais ir suteikė kunigai, bijos, Vokietija žada Austrijai vien daktoriaus Gaidelionio ir patvirti apie mirtį, tik kaskart veikliau ir žydus 1
miestėnų triusu įrengtas, galuti
Yra dar Kupiškyje prieš kele
narsiau ima veikti.
p, prie panaikinimo "Šviesos’ morališką paramą, bet nerems jos no teismo nusprendimą. Gaidelionai musų kunigėlį suerzino. Jis
rius
metus jau susitvėrusi vartoto
Panevėžio
“
tikrieji
rusai
“
tuo
15 VIEKŠNIŲ.
nis
už
tilpusį
“
Liet.
Uk.
”
straips

tusiai prisidėjo musų kunigai, savo kariškoms pajiegoms. ,
ant pamokslo pasakė, kad tas va
Telšių pat.
tarpu pakėlė nemažą smūgį. Gar jų draugija. Nei apšvietimo, nei
nį
“
Apie
mokesčius
“
turės
vieną
Teisybė,
Austrija
karan
gali
et
valdžia
elgiasi
visgi
su
dikaras tai buvęs vieša bedievių
j|
Rugpiučio pradžioje parėjo iš
sus Gnatovskis už pinigų pasisavi ūkio draugijų nėra ir nesigirdi,
le konsekvencija ir truputį tei- stumti apie pusantro milijono ka mėnesį kalėti.
įstaiga, kurioje išjuokė tikėjimą,
kad kas tuo imtųsi rupinties. Mo Amerikos tūlas vaikinas ir, sako,
nimą turėjo kalėjime patupėti.
Į i/tiau.
Jeigu jai neparankios reivių, Serbija gi ir Montenegro
Ir nuo to laiko kun. D. pamatė,
kykla valsčiuje tėra viena — vie- parsinešęs didelius pinigus (apie
Sujudino
nemaž
visus
valdinin

Vilniaus miestas, nors nelabai
Bet nereikia
lietimo draugovės, tai ji jas vos apie 300000.
kad su “bedieviais“ kova — ne
porą tūkstančių rublių), nors tik
i^fona visas, o ne vien tas, ko- užmiršti, kad didelius plotus pieti stropiai, bet visgi rengiasi chole- kus ir žemiečių skyriaus viršinin nakliasė.
juokai. Tuomet jis jau pradėjo
prabuvo Amerikoje dvejus metus.
ko Stefanavičiaus apsilankymas.
kovą aštrią....
. qjjai kunigai nurodo, ji nepasi- nės Austrijos apgyvena teipgi ser rą, kaip reikiant, sutikti. Daromi
Bet vagį, ir Amerikoje apsivogusį.
Jis
pats
visur
raštus
peržiūrinėja:
Rugpiučio. 6 d. atbaldėjo j
; Kildino uždary mu vien “Šviesos" bai, kurie, prasidėjus karui, be miesto valdybos posėdžiai, kur
Lietuvoje surado. Buvo apgarsin
ir Panevėžo pavieto susivažiavi
15 SKUODO.
Salamiestį Vabalninku uriadnin
ar liovės, bet griebėsi ir “Auš- abejonės sukiltų ir eitų pagelbon tariama, kaip butų geriausiai ir
me, ir žemiečių viršininko antra
Šiemet teko man kai-kurį laiką ta laikraščiuose ir policijai praneš kas su sargybiniu ir išvežė “bedie- •
į kurią priguli ir kunigai, Serbijos vientaučiams. Pergalėji pasekmingiausiai su cholera kovo
jame
skyriuje,
ir
Pinavos
valsčiu

perleisti Skuode, sveikatą besitai ta vardas, pavardė, nurodyta vieta, vių“ knygynėlį. Knygynėlio tvar- <
ais mat siundymai kreipiasi mo serbų geistų tikzAustrijos vo ti. Jau nutarta ir pinigus tam rei
je,
kaipo
artimiausiam
nuo
Panesant. Vieta — kaip-tik sveikatai iš kur jis paeina, pasakyta, kad jis kime yra įskųsti A. G. ir A. V.
7 ^ijrieš siundytojus. Prieš gry- kiečiai, o Vengrijoj magyarai, kalui paskirti. Bet geriausiai prie
vėžio.
taisyti patogi. Viena, turėjau ten pavogė 1000 doliarių nuo savo iš Bakšėnų. Kuom tas dalykas
! p ? kunigines draugoves dar slavai geistų Serbijos laimėjimo, o choleros rengiasi tai žydai, Jie
Valsčiuose
labiaus
tėmijosi
į
visa, ko tiktai man truko; antra. draugo, su kuriuo buvo vienoje užsibaigs, sunku įspėti.
Vjm kartu valdžia nesikreipia, tų yra daugiau-^tegu vokiečių ir sumanė padaryti ir jau daro vievalsčiaus
teismus
ir
į
valstiečių
Skuode tylu ir ramu, jog niekas kvatieroje. Policija gavo žinią, kad
Na, dabar kunigėlis jau nusira
A kova su ne kunigais dar magyarų. Slavai galėtų pasiprie šus apie cholerą skaitymus ir niajau parvažiavo, tai ir suėmė. Pir
nutarimus.
ten
nervų
ardyti
negali.
Kas
no
išleisti
kelias
žmonėms
skymino;
nebebus su kuom dryksšinti
karui,
serbiškiejie
regimenpabaigta, toj kovoj reikia mat
Čerkesą visaip kamantinėjo apie svarbiausia, tai ten žmonės jokia ma neprisidavė, bet paskui prisi nes erzinti. Tik nežinia apie ką
riamas
apie
cholerą
knygutes.
Iš
tai
galėtų
tiesiok
pereiti
į
savo
■džiai kunigų patarnavimo.
pažino, jog tikrai pavogęs, 490
jis dabar pamokslus besakys?....,
7\uo senų laikų Maskolijos val- vientaučių pusę. Ir ant čekų vidaus ministerijos atsiųstas gu jo priedermių pildymą. Ypatingai politika neužsiima, vien tik į ūkio
gal suras, o daugiau nežinia* ar
rūpėjo,
matoma,
Stefanavičiui
su

dalykus
įsiskverbę.
Nei
ten
laik

bernatoriui
raštas,
.kuriame
pasa

Daugvardžio Brolis.
Austrija
negali
užsitikėti,
nes
už

Ja valdyme ypač ne maskolių
begaus. Reiktų būti atsargesniems
įgyventų kraštų prisilaikė prin gimė dideli vaidai jų su vokiečiais. kyta, kad Vilniaus gubernijai jau prasti, kiek čerkesas numano apie raščių skaito, nei draugijoms už
(Iš “L. U.”)
su pinigais, neįtikėti nei geriausiu
co. “skirstyk, piudyk ir val- Randas palaiko vokiečių pusę ir grąsinanti cholera. Iki šiam lai lapkričio 9 d. 1906 metuose iš siima. Tiesa, Damazo Treigerio
leistus įstatymus.
15 KUKLIŲ.
raštų pakurstyti kai-kurie Skuo- draugu.
£r.”. Ji spaudžia, siaurina ne tuom dar labiau erzina ne vien kui cholera sergančiųjų Vilniuj
(
“
Vienybė
“
).
Žemsargis
prie vietinio uriad
Išvažiuodamas
St.
ragino
sodie

diečiai įsikūrė Skuode "Saulės“
j iikolių teises, bet ir tokiame ne čekus, bet visus Austrijos slavus. dar nebuvo, ji labai lengvai gali
ninko,
trįs
savaitės
atgal, vals
čius
skirstyties
į
viensėdžius
ir
la

skyrių, bet kas iš to? Svajota bu
Girtiname darbe jieško padėtojų Vengrijoj gi slavai teipgi nege- gelžkeliu iš Peterburgo atkeliauti,
15
ŽĄSLIŲ.
čiaus
raštinėje,
prie
susirinkusių
bai
meiliai
šnekėjosi
su
seniūnais.
vo apie augštus daiktus net pro
10 pačių prispaustų ir ant nelai- riausiai gyvena su juos spaudžian Taigi reikia ir musų sodžių žmožmonių
iškoliojo
viršaitį.
Tas, žiGalutį
į
žiemius
nuo
Žąslių
sto

J. Besparnis.
gimnaziją Skuode įsikurti, tuo
Vs, tokius suranda. Atlikusi su čiais magyarais. Tautų nesutiki nėms rengties tą nekviestą vieš
4ioma,
pasiskundė
savo
valdžiai.
ties,
tarpe
pliuduruojančių
ežerų,
tarpu visas Skuodo “Saulės“ veik
Anais, ji paskui kreipsis ir prieš mai susidedančioj iš visokių gai nią gerai sutikt.
Iš
PALAVIENĖS,
lumas pasibaigė dviem lietuvių ant augštoko kalnelio stūkso Žąs-( Isprauninko pagelbininkas atvavalų viešpatystėj jai juk tvirtumo
(Iš “L. U”)
wo padėtojus.
vakarais, kuriuose nekaip buvo lių miestelis. Pirmiau į akį puola žiavęs ir išklausęs liudininkų, ne
Ukmergės pa v.
kTaigi, jeigu šiądien dar ’val- nepriduoda.
Rugsėjo 24 d. 5-to Jono bažny
Nakčia, rugsėjo 4 d. Lavienyje vaidinama. Tiesa, liko ten koks nauja, ant kalnelio stovinti bažny labąjį Kurklių “policmeisterio”
įk nesikreipia prieš grynai kuniBe abejonės Austrijos randas tą
pelnas — trįs dešimtįs rublių. 65 čia. Prie jos yra du kunigai lie plgelbininką savais keliais išdan
7es draugoves, tai vien todėl, gerai žino, todėl kenčia serbų er- čioje bus pašvęsta lenkų poeto Sy- prigėrė kumelė, ir vos-vos išsikeskyriaus nariai vėl narių mokes tuviai ; vargonininkas taip-pat lie gino.
11 kovoj su ne kunigais jai rei- žinimus, nenori nesutikimų per rokomlės paminklas; jo tikras var pu'rojo du žmonės,. Gal" kas maĮ Škapliernos atlaidus atvažia
čius sudėjo. Ot, ir viskas. To tuvis. Pamaldos būva vieną šven
* Jlinga kunigų pagelba.
Kada daug ištęsti, bet kartais, jeigu vie das buvo Liudvikas Kodratavičia. no, jog labai tamsi nąktis buvo.
vo
iš Panevėžio žydas apgavikas
Paminklą suriiošė iš bronzo ir O _ne! Blaivus žmogus tokiam liau to darbo varyti niekas nesi tadienį lietuviškai, kitą lenkiškai.
kunigų apšvietimą platinančios na pusė karo geidžia, sunku jo
su
kokiomis
tai neva lioterijomis.
Gydytojo,
išskyrus
pelčerį
žydą,
Karą vienok nesunku marmuro garsus skulptorius Piu* tamsume neprigirdytų • kumelės, rūpina. Nežino net, kur likusiuo
(rganizacijos ir atskiros platinan išvengti.
Uriadninkas,
vieton apgaviką pra
Panašiai gal atsitikti tik girtuo- sius pinigus sudėti. \ ieni pataria visai nėra. Aptieka — be aptiekočios apšvietimą ypatos bus galuti pradėti, bet pirm laiko jo pasek sas Velionskis (Velioniškis). šalinti,
ramiai
šalyj stovėjo ir gė
riaus.
Žmonės,
susirgę,
kurie
šiekTą dieną būvą Kupiškyj parapijos skaityklai paaukauti, ki
nai išnaikintos; ne išsisuks nuo mes sunku permatyti. Nepasek- .Taip skulptorį, kaip ir poetą- kliui.
rėjosi,
kaip
žydas apgaudinėja
tiek
brangina
savo
gyvastį,
dautuUgus“ kaip ti vėl kitaip. Tačiaus ir ta pati
: -^sekiojimo ir kunigų valdomos gas kAras gali pagimdyti visišką dainių pagimdė Lietuvos žemė, bet priekymetis, arba
žmones.
Vietinis
kamendorius,
žiasi
pas
Vilniaus
gydytojus,
o
abu jie savo prakilnias dovanas tankiausiai kauniečiai t sako ir, parpijos skaitykla bene žada irti.
į .kvietimo draugovės, arba jos tu- Austrijos suskilimą, o tas jau Eu
eidamas
pro
šalį,
pareikalavo
ap
nepažįstantieji
vertės
savo
sveika

žmo- Toks gandas bent eina. Pagakaip man teko pati:
’h •* pastoti tokioms, kokių valdžia ropoj, be abejonės, didelį karo paaukavo lenkų tautai.
gaviką
prašalint.
Bet
uriadninkis
tos,
arba
neturintieji
ištekliaus,
geliai (KumbureviČia ;iš Dubliš- liaus, gal ir atsiras, kur Skuodo
(Iš “V.Ž.”)
1 Hžia, jos turės būt valdžios pa gaisrą pagimdytų^, nes atsirastų
tik pasityčiojo iš kamendoriaus.
kių ir Bironas iš j S lęen tėviškių) “Saulės“ skyriaus pinigus sudėti. kreipiasi nelaimėje prie visokių ap
kojoms. Kitaip ir jas ta pati, norinti paimti, ne vien Turkijai
Tas,
nieko nelaukdamas, apskun
gavikų
ir
burtininkų,
kurių
Lietu

Varšavos laikraščiai praneša, jog buvo gerokai įsidfožę. Važiuo Perrantrąjį vakarą pražuvo pasko
ieį šiądien maloni kunigams, val- prigulinčius žemės plotus, bet ir
dė
tokį
uriadninko darbą guberna
lietuvių atskiros kuopos kreipėsi jant namo pametė da porą maiše lintas iš pastorienės kylimas. Ir voj nebrangu.
: fiiUsjUnaikys teip jau, kaip sten- suskilusios Austrijos dalis.
toriui.
Kaip girdėt, uriadninkai
Iš
Žąslių
apylinkės
labai
daug
prie svetimų tikybų ministerijos lių trąšų ir ties pačia Palaviene tamsi šit jau keletą mėnesių
i ^mimo.anaikinti visas ne kunigų
gauna
sėdėt
kalėjime ir bus pra
žmonių
į
Ameriką
eina.
V
ėliaus,
skyriaus, reikalaudamos, kad vai pateko į Lavienį. Stebėtina, kaip Skuodo “saulininkai“ kaip čia at
VENEZUELE.
■,pusL- jeigu tik jos stengsis
šalintas
nuo
vietos.
teiraudamasi
pas
vietinius
žmones,
lyginus savininkei už kylimą. LigNesutikimai terp holandijos ki džia stengtus diplomacijos kelių jiedu taip girti išstkepurnėjo iš
įunfląaut>’stę;
V. T—lis. .
šiolei dar neištirta ir kiek tas ky patyriau, kad iš Žąslių apylinkės
Venezuelėslišgauti
iš
Rymo
pavelijimą,
lievandenio.
Palikę
kumelę
ir
ve

tpyre' kunigijos valdžia ne kartą Venezuelės neišdilo.
(Iš
“
L.U.
”
)
išėję
visa
geresnėj
i
dalis
jaužimą Lavienije ir atvykę į P. be liams vertas; vieni kaiba-keii rubir ne apsiriko. Juk pa- prezidentas Castro atsisakė atituvių apgyventuose miesteliuose

i

IŠ GRAŽIŠKIŲ,
Vilkaviškio pav.
Jau nuo seniai Vištyčio pačtos
’ valdininkai visokiomis šunybėmis
atsižymėjo: tai atiduodavo sudras
kytus, o labiausiai iš užsienio,
laiškus, tai daugelis laiškų ir vi
lai dingdavo. Tas dar ir dabar
daroma. Bet to dar negana, štaikas toj pačtoj atsitiko, šio mė
nesio viduryj Vidgirių kaimo,
Vaitkabalių valsč. Vincas Liutke
vičius nuėjo atsiimti iš pačtos pi
nigus apie 270 rublių. Paėmęs
žmogelis uždengtus (užpečėtytus)
pinigus, su džiaugsmu išėjo lau
kan pasiskaityti ir pasidžiaugti.
Atplėšė.... Oi.... oi.... tai
tik be jokios vertės popierų pri
dėta, o pinigų visai nėra.... Su
grįžo, pasiskundė, bet ką gausi.'...
Juk atsiimta, pasirašyta.... O
reikia žinoti, kad tai žmogelis ne
turtingas. Tuos pinigus jo sūnūs
sunkei uždirbęs atsiuntė.
Tai pamokinimas, kad, atsiėmęs
pinigus, tuojau čia pat prie !stalo
juos reikia perskaityti, kad visi
matytų, arba pareikalauti, kad viršininkas pinigus jau atplėštus* paduotų.
šapialis.
(Iš “L. U”.)

šioji spėka, susitelkus vienan stipran branduoliu, neduos žmonėms
devintą sapną sapnuoti... Butų ne
gražu ir net gėda visuomenei akis
parodyti, jei nepradėtume nors
kiek krutėti. Lauksime!... arba ne!
Reikia dirbti podraug! “Kas ne
dirba, mielas vaike, tam ir duonos
duot nereikia.
Vabalėlis.
(Ii *V. 2.’)

Varšavos teismo rūmai nagrinė
ja Kalvarijos pav. dvarininko Ant.
Skažinskio
(SkarzinskioJ bylą.
1902 m. šis Sk., pranešė teisių ministeriui, buk valsčiaus teisėjas
Vladas Radžiukynas kurstąs žmo
nes prieš valdžią. Tardymas paro
dė, jog pranešimas buvo neteisin
gas ir jog jo priežastim buvo Sk.
neapykanta prie Rad.: mat Sk.
norėjo "nuversti” R. ir būt išrink
tam jo vieton valsčiaus teisėju.
Teismo rūmai pasmerkė Sk. kaipo
melagingą pranešėją,
areštantų rotosna.
“Glos \Varszawski”) *
Iš MARIJAMPOLĖS.
Apšvietimo draugija šviesa su
visais 17 skyrių, Suvalkų gub.,
uždaryta valdžios, iki nepasibaigs
karo metai.
Dauguma vaizbų
Šviesos narių iškrėsta ir suimta.
io.X.o8, žandarai suėmė. C. Ko
miteto šviesos narius: Joanną Griniuvienę, Kazį Grinių, Liudviką
Ciplijautską ir Andrių Verbylą.
Knygynuose šviesos žandarai be
veik pusę knygų pasiėmė. Pil
nas sugriovimas šviesos.
K. Grinius.

IŠ KALVARIJOS
Suvalkų gub.
Apie ką, apie ką, bet apie blaivybę Kalvarijoje nieks nė nepra
sižiojo ir nežiojasi. Nieks čioYiai
nemanė nė “laisvės laikuos” pa
naikinti girtuoklybę, nė dabar nie
kas nesirūpina ją sumažinti. Kągi veiktų kalvariškiai negėrę?
ŽEMĘ PARDUODA.
šitie žodžiai tinka ir čionykščiams
Kun. Šiikevic rašo iš Vilniaus
inteligentėliams.... Tik bažnyčioj
į “Kur. Warszawski” (nr 260),
kai-kada kviečiama negerti, rašykad Vilniaus aplinkėse bus išpar
ties blaivybėn, o geriaus tuos pi
duota parceliacijos keliu keletas
nigus Dievo garbei atiduoti. Tai
didesniųjų dvarų, jų tarpe ir dva
ką-gi žmonės darys: ir geria ir
ras Pakrižiai (Podkrzyže) Gr. A.
Dievui ant garbės duoda (kaip i
Į Przezdieckio. Tas dvaras susideda
ištenka). Apie pašalines blaivy
iš kelių dešimčių atskirų ūkių,
bės draugijas niekas nė sapne ne-1
maž-daug po valaką žemės tu
sapnavo.
Jaunimas,
neturėda
rinčių, su triobėsiais. Kaina paskir
mas nedėliomis ką veikti įsitrau
ta po 50 rb. už margą, su miško
kia gerai, o paskui daužosi sau
..
,
. «•
sklvpu prie kiekvieno ūkio kurui;
pakaušius plytgaliais. Nėra tokios .
.
r
rz &
izeme, sakoma, esanti gera, netu
nedėlios, kad nesusimuštų. Seniai
rintiems pinigų galima užtraukti
dėdės ir diedienės po karčiamėles
paskolą iš banko su mažoms pa
ir šiaip “gerus užkampėlius” mau
lūkanoms ant 3040 metų. Sužino
kia Izopo vandenėlį, “pundija”
ti galima pas inž. Klobskį Varviens kitam ir taip “išpundija”
šavoje (Zlotą 58) ir Vilniuje (šv.
savo "yvenimo tikslą. Namon-gi
Jurgio pliaciaus nr. 3).
*^<j’važiavę daužosi, vaikus kana- Kun. šilkevič siūlo pirkti žemę
goja, daro betvarkę ir tt....
Lenkijos valstiečiams: sako, Len
štai jums Kalvarijos ‘kultūra!
kijoje žemė brangi esanti... KasAugštai stovi! _ Ne juokas ima,
žin, ar tik tas jam terūpi!
bet ašaros bįra!
Mažasis.
Vabalėlis
(Iš “V. 2.”)

(“V.2.”)

DAR APIE APIPLĖŠIMĄ BEZDANUOSE.
Iš pradžių ėjo gandas, buk plė
šikai pagrobę daugiaus milijono
rublių. Bet ligšiol dar nieko tikro
pasakyti negalima, kiek pinigų yra
pagrobta. Žinoma tik, jog iš Vil
niaus stoties buvo paimta vežti 12
tūkstančių 848 rubliai ir tie žuvo.
Be tų vežami buvo dar pinigai iš
muitinių, krasos pinigai ir geležkelių ir daug banknotų sunaikini
mui paskirtų.
Plėšikai sunaikino visas trauki
nyje rastas atskaitas, ir tuo dide
lei apsunkino visą nuostolių ap
skaitymą. Plėšikų paliktus bankno
tus (perduotus, jau sunaikinimui
paskirtus), varinius ir sidabrinius
IŠ KALVARIJOS.
pinigus atgabeno po stipria ap
Suv. Gub.
sauga Vilniun į krasos kontorą.
Kalvarijoje, apart “Žiburio” yra
Čia daugybė valdininkų užsiima
dar “Gyvojo Ražančiaus” draugi
jų suskaitymu. Rugsėjo 17 d. va
ja. Žmonės’ meldžiasi, sudeda po
kare jau tų plėšikų paliktų pini
pusrublį kasmet; ant ko tie pini
gų buvo suskaityta trįs milijonai
gai imami, nėra žinios. Patįs na
rublių.
riai sakosi, kad ant kokių-ten mo
Vileikos paviete ir ant šiaurva
kyklų.
karinio geležkelio stočių yra daug
Vienok Kalvarijoje daug-kas suimtųjų. Yra suimtų ir geležke
rengiama. Būtent: sindikato “Ža lio tarnų. Peterburgo geležkelio
grė” filija, paskui “šviesos” filija, stotyje yra stipriai dabojami visi
jau ir leidimas buvo gautas... bet... traukiniai.
vienas “čėso neturiu”, kitas^ “ot”, / Tardymas nurodo, jog -plėšikų
mostelėjęs ranka... trečiam —pur dauguma buvo žydai.
vynas neleidžia atvažiuoti, ketNetoli Bezdanų stoties atrasta
virtam vėl kas, nors.
nemažas bombų skaičius. Plėšikai,
mykite kalvariškių būdą! Jau, j matoma, turėjo dviejų rųšių bom
jau viskas buvo surengta, tik bas ; dideles su didelia sprogsta
ų reikėjo pajieškoti susirinki mąja spėka ir mažesnes, turbut
mui “Ūkininkų draugijos” (Ma keliauninkų išgązdinimui. Viena
rijampolės “Uk. dr.” filijos) ir plėšikų dalis veikė stotyje, suimda
Vėl nusmuko... Sunku išrišti, ar ma tarnus, kita važiavo pačiam
jiems tikrai nesiseka, ar jie neti traukinyje ir, prieš sustojant, per
kę.... o gal visai negalima ( ? ?) bėgo visus vagonus, laikydama
O kaip dejuoja musų inteligen bombas rankoje ir grasindama ke
tai
už
“šnapselio
stiklelio” liauninkams, kad jei pamėgintų iš
smuklės numeryje, kad nėra jokios vagonų lipti, tuoj bus ant vietos
v----draugijos, nėra kur pasidėti ir t.t nudėti.
ir t.t.... Kalvariškiai vis laukia, ka
(Is “V. 2/*:
da Dievas stebuklą padarysi
Iš MINSKO.
Ačiū Dievui, dabar prisirinko
čionai tiek inteligentijos: pp. dak
Teismo rūmai pasmerkė tris
mokytojus:
Bezmėną,
taras, veterinorius, inžinierius, ke liaudies
liolika valdininkų ir šiaip žmonių Mickevičių ir Petrovskį trejiems
—vis lietuviai. Gimsta didelė vil metams tvirtapilės už priklausymą
tis, kad šiemet Kalvarija pabus, prie mokytojų sąjungos komiteto;
L,
atgis, gyvuos, kaip gyvuoja kiti vienas išteisintas.
Lietuvos kampeliai. Be abejonės,

Iš VARNABUD2IO.
Jievaravo vals., Senap. pav.
Rugsėjo 16 d. vakare liko nu
šautas ūkininkas Stepanavičius sa
vo svirne, kur išgulėjo per 3 die
nas ir vos rugsėjo 19 d. rado jį
ten įlindę per stogą, šeimyna ma
nė, jog ūkininkas kur išėjo ir
raktą išsinešė, bet pasirodė, jog
visą tą yfa padaręs užmušėjas.
Kas užmušė, dar nesusekta, bet
spėjama, jog tai darbas vienos iš
mylimųjų, kurią pametė, o kitą
•manė vesti.
Tekšys.
Ž”)

ĮDOMI BYLA.
I vince, Minsko gub., netoli
cerkvės (seniau buvusios katalikų
bažnyčios) stovėjęs katalikų kry
žius. Pernai žemiečių viršininkas
liepęs policijai tą kryžių nuga
benti ant katalikų kapinių. Taip
ir buvę padaryta. Katalikai, tai pa
jutę, nuėję buriu, parsinešė kry
žių ir netoli senosios vietos vėl
jį pastatę. Policija vėl atėjusi kry
žiaus nuimti, bet žmonės pasiprie
šinę. Priėję ligi muštynių; polici
ja ėmusi šaudyti. Viena moteriš
kė buvo nušauta, keletas žmonių
sužeista. Antstoliui ir dviem sar
gybiniam buvę suduota akmenimis.
Dėlei to atsitikimo buvo paduoti
teisman 4 žmonės: Burokas, J.
Siečkiauskaitė ir Julija ir Mykalina Temakavičiutės. Juos kaltino
už pakurstymą policijai pasiprie
šinti. Gynė juos advokatai Vilniaus
Vrublevskis ir Medinas.
Rūgs. 17 d. Vilniaus teismo rū
mai Minske tą bylą nagrinėjo.
Mikaliną Temakavičiutę išteisino,
o kitiems nuteisė atimti piliečių
teises ir pasmerkė: Buroką me
tams arestantų rotosna, Juliją
Siečkauskaitę — metams kalėjimo,
Juliją Temakavičiutę dvien- aė
nėšiam kalėjimo.
(Iš “V.”)

Iš RYGOS.
Karo teismas nuteisė kadetai
kareivį Liepiną 15 metams katorgos užtai , kad jis 1905 metais
pa vogęs iš Liepoj aus tvirtovės
kulkosvaidį, išnešė jį iš tvirtovės
ir užkasė žemėj, kad paskui ga
lėtų atiduoti tą kulkosvaidį revoliueijonierių rankosna. Nuteistas
Liepinas padavė senatui skundą,
kad jį neteisingai taip sunkei nu
teisė. Senatas teismo nusprendi
mą panaikino ir liepė Liepiną
antrą kartą teisti.
Bet teismas
antrą kartą jį irgi nuteisė 15 metams katorgos. Liepinas vėl padavė skundą senatui, kuris vėl
teismo nutarimą panaikino, Dabar
Liepinas bus trečią karią teisia
mas.
Oficierius Iličenkovas šuviu iš
revolverio užmušė gatve einantį
jurininką už neatidavūną jam gar
bės (česti).
Vitukas.
(Iš “L.U.”)

Iš PRŪSŲ LIETOTOS.
Tilžės “Birutės” draugija ir Ky
bartų "$viesos" draugijos skyrius
rengia lietuvišką vakarą Eitkū
nuose Šumano salėje (VVelters
Hotel) nedėldienyje spalių II d.
Vakaro pradžia bus 4 vai. po pie
tų. Programa gana įvairi, bus
prakalbos, dainos, dekliamacijos
ir dramos “Blinda” vaidinimas.
Pasibaigus vaidinimui bus šokiai
ir skrajojanti krasa.
Tikslas tokių vakarų yra supa<žindinti Prūsų lietuvius su Di
džiosios Lietuvos gyventojais, ir
sukelti musų visų tarpe supratim4» j°£ mus r’^a vienas svarbus
ryšis, būtent “kalba”.
Geistina,
jog kuoskaitlingiausiai lankytųsi
tautiečiai iš Didž. Lietuvos ir ant
šito musų parengto vakaro. Kai
nos vietų: I vieta 60 kap., II vie
ta 50 kap., III vieta 35 kap.
"Birutės” pirmininkas
J. Vanagaitis.
Tižėj, 28. 9. 08.

(Ii **V. 2.”)
NEBEGALIU TYLĖTI.
šv. Tėvas' savo prakalboj i
Lietuvius, atvykusius Ryman iš
kilmingiausiai jį pasveikinti “var
dan visos Lietuvių tautos” (kaip
dar pirm kelionės buvo “iškilmin
gai” rašyta), tarp kitko pasakė
tuos, netikėtai skausmingus, Lie
tuvių tautos kruvinai iškovotą
autoritetą užgaunančius. žodžius:
“...Laikykitės šv. katalikų tiesų ir
mokėkite atskirti jąs nuo tautybės
klausimų!” (“Viltis” nr. 101.)
Nežinau, gal kas iš tarpo Lie
tuvių ir atjautė tikrą tų žodžių
prasmę, iškilmingai paslėptą au
toritete... Nežinau, gal ir daug
Lietuvių, apsvarstę tuos žodžius,
nusiminė ir... nutilo... Čia, brolau,
čia
jau nebegalima “kritikuoti'
reikia tylėti ir savo odą “nuo ryk
ščių daboti”....
Bet aš nebegaliu tylėti!
TarJ klausiu: ką reiškia tie šv.
Tėvo žodžiai?
Nejaugi “šv. katalikų tiesos”
vien tik ore—padangėse skrajoja
ir "tautiškuose klausimuose” suvis
nebegyvena — neapsireiškia kaipo
pavyzdys? Nejaugi “sv. katalikų
tiesoms” gali kenkti “tautiškieji
klausimai” ?^.
Anaiptol! ■—atsakau.
“šv. katalikų tiesos” realizuo
jasi tautiškame gyvenime! To
mus mokina katalikystės hlstori"

ja...*'Lenlcai, Francuzai, H ispanai
vien tik kaipo galingos tautos per
ilgus šimtmečius buvo “kataliky
stės apginėjais!
Ypač Lenkija
įgijo kaipo tauta (pabraukiu tą
žodį)— garsų “apginėjo” vardą...
“Bog i Ojczyzna”— šitai devizą
kuriąi šv,., Tėvas neprieštaravo ir
neprįęštarąpja I...
Mąn mąįps, kad šv. Tėvas, įsa
kydamas Lietuviams - katalikams
“mokėti ; atskirti šv. katalikų tie
sas nuo tautybės klausimų”,^ ex
officio išreiškė Vatikano politikos
balsą, kursai. Lietuvių—kaipo tau
tos — nepripažįsta! Argumentams
skaičiau daug šv. Tėvo prakalbų
į Francius, Lenkus, Vokiečius ir
t.t. ir viešai liudiju, kad nei vie
nai tautai šv. Tėvas nepasakė taip
karčių žadėtų, kaip Lietuviams...
Priešingai, ir Prancūzams ir Len
kams ir t.t. išreiškė savo “benedicamus”— be jokio “tautybės klau
simo” apdraudimo! Ir vieniems ir
kitiems liepė būti gerais tautiečiaiskatalikais /.„
Tik Lietuviams - katalikams šv.
Tėvas “rx officio” įsakė būti ka
talikais “kosmopolitiškoje prasmė
je”. Kodėl? Teatsiliepia ponai
“Vilties” Redaktoriai... Aš tuo
kart užtylėsiu....
Kokia-gi tų šv. Tėvo žodžių
reališkame tautos gyvenime konsekvenena? šitai svarbus klausi
mas. Lenkai-fca/aZi&as (nekalbėsiu
jau apie kitus Lietuvos priešus)
gali sau ramiai dergti Lietuvius
už jų tautiškumą (separacija>—
aha!), nes (klausykit!) šv. Tėvas
”ex officio”
liepė
visiems
Lietuviams
skirti
katalikų
tiesas
nuo
tautybės
klausimų”! Išties, kruvina ironi
ja... Lietuvių tautos krutinai iš
kovoto autoriteto nepripažįsta nei
politiška valdžia (Rusija, Vokieti
ja), nei dvariška valdžia (šv. Tė
vas) I Ieties baugu!... Nejaugi Lie
tuvai atėjo p’galas paskutinis”?...
Šitai skausmingai liūdnos jiasekmės “Ifįetuvią kelionės Ryman”—
Atvažiavo pas šv. Tėvą atstovauti
(o kaip, gi). visą Lietuvių tautą
ir... apturėjo;/‘monitum” — tapo
skaudžiai nubausti, nes šv. Tė
vas —kaipo /‘atstovų”— priimti
jų nenorėjo L,
Roma locuta!
“Lietuvių tau
tos nėra“! Yra tiktai Lietuvos
“plebs”! še tau, Lietuvį už tavo
kruviną kovą vardan Tėvynės!...
Lenkai-£alali£at gali
(net ir
privalo), ačiū Sobieskio “tradici
jai”, vardan “Dievo Ir Tėvynės”,
šaukdami “Jėzus, Marija” (skai
tyk
Senkevičiaus
“Trilogiją”),
dergti ir smaugti Lietuvius-čo/a/ikus už jų tautiškumą— žinoma!
Vien tik Lietuviai privalo atskir
ti Dievą nuo Tėvynės ir— kaipo
seniau buvo— vergais būti, ver
gais “kitų” katalikų (kaipo tautų)
tapti!
Taip Tčomo locuta!... .................
Kas šiandien butų su čekų tau
ta, jei butų buvusi “paklusna” ta
jai teorijai? Jau seniai čekų tau
tos nebebūtų, nes ją butų suėdę...
vokiečiai-katalikai !
Kas bus su “katalikiška Lietu
va”, jei tos teorijos klausys? Man
ding suės ją Lenkai-katalikai ir
Rusai-krikščionįs vardan "savo
Dievo ir savo Tėvynės”...
Roma locuta! Nepricštaraukit,
belaisviai!
Bet aš nebegaliu tylėti: mano
širdis alpsta iš gėdos ir meilės
skausmo...
Teatsiliepia tie, kurie taip-pat,
kaip aš šioj valandoj, jaučia ir
trokšta regėti Lietuvą laisvą, neprigulminga I...
Jaunutis Vienuolis
Rymas, I9-IX, 908.

MUSŲ ISTREMTIEJIE.
Prasidėjus, siųsti ištremtuosius
j Orenbu^go ’ gub., daugiausia
siuntė į čėnibiho, Troicko ir ki
tus apskritus. Į Orsko pavietį
pertai mažai pakliuvo, kad iš
Orenburgo J Orišką pirmiau “konvoini” karti viai neimdavo išsyk
daugiau kaip 15 ypatų. Dabar
jsidrąsino Ir imi jau ir po 25
žmones. Jau ir ‘ šiame pavietyje
dabar daugybė ištremtųjų.
Iš
tremtuosius daugiausia kemša į
baškirų kaimus.
Baškirų tarpe
labai sunku gyventi. Nei už di
džiausius pinigus negausi pas juos
svaro duonos nusipirkti, nei ko
kios nors sriubos; tegalima gauti
vien tik arbatos, kumiso (kume
lės pieno)_jr kvietienių blynelių.
Ištremtiejie apleidžia baškirų
kaimus ir į rusų kaimus pereina,
o kiti tai nežinia kur dingsta.
Jau valdžia, kad galėtų, tai ir į
pragarą mus išgrūstų. Tik dar
laimė, kad "etapas” ten neina.
šiame pavietyje rusai labai geri
ir turtingi žmonės. Gaila tik, kad,

išskiriant mažą dalelę, visi per
daug degtinės maukia. Pakalbėti
su jais apie viską galima; jie su
pranta ir žino kas jų skriaudėjai.
Tik kai-kurie pirkliai kitokių nuo
monių prisilaiko. Bet ir pirkliai
čia kitoki negu pas mus. Vis tai
turtingesniejie ūkininkai ir dvari
ninkai. Prijaučia ištremtiemsiems
ir sušelpia jų vargingąjį padėji
mą. čia taipogi nepamatysi žmo
nės perdaug galvas nuleidusius ar
ba perdaug iškėlusius, kaip tai
pas mus daro kai-kurie storka
kliai valstiečiai.
šio pavieto
ištremtiemsiems
valdžia nieko neduodą nei pra
mitimui nei drabužiams. Nega
limas tai daiktas, kad valdžia duo
dama pašelpą kitiems tos pačios
gubernijos, mus užmirštų. Per vesarą šiap taip galima prasistumti.
Bet žiemai atėjus, nežinia kokiu
budu kitiems galima bus įsitaisyti
rubus ir maistą gauti. Gal vieni
gyventojai bus mielašindingi ir
sušelps. O jeigu ne, tai tuomet
reiks badu....
Ištremtasis S—šas M.
(Iš “L. U”.)

IS AMERIKOS.
162 METŲ SUKAKTUVES.
Princetown, N. J. 22 d. spa
lių čianykštis universitetas pradė
jo apvaikščioti 162 metines sukak
tuves savo užsidėjimo.
LYTUS ANT PAREIKALA
VIMO.
Utica, N. Y. Gyvenantis čia
koksai Carl Myers žada popieros
dirbtuvių savininkams užgesinti
gaisrų apimtas jų girias, pagimdant smarkų lytų. Jis žada pa
leisti oran explioduoj ančių garų
pripildytus balionus ir elektra juos
uždegti.
Myers užtikrina, jog
gyvendamas Texase tokiu budu
visada padarydavo lytų, kuris
paskui išsiplatindavo ant didelių
plotų.

šiltines.
Montreal, Canada. Mieste pra
dėjo siausti šiltinės. Ligonbučiuose yra su viršum 200 šiltinėms
sergančių, o daktarai privatiškuo*e namuose neįstengia visus ser
gančius apžiūrėti, Sveikatos užveizda mano, kad ligą platina negeras vanduo ir pienas.
DEBESŲ PRAPLYŠIMAI.
Muskogec, Okla. 21 d. spa
lio šitose aplinkinėse siautė audra
su debesų praplyšimais. Upeliai
ir upės išsiliejo per krantus ir už
liejo didelius plotus.
Prapuolė
apie 100 indijonų, su kuriais ne
žinia, kas atsitiko; gal jie prigė
rė.

IŠEIVIAI Iš JUNGTINIŲ
VALSTIJŲ.
' Ottawa, Ont Per devynis mė
nesius šių metų K ana don atkako
iš Jungtinių Valstijų 45553 iš
eivių ; tame skaitliuje, su mažu iš
ėmimu, buvo veik visi amerikonai.
RIAUŠES.
St Louis, Mo. Grekonių apgyventoj miesto dalyj pereitos ne
dėlios dieną užgimė čia smarkios
muštynės, kuriose 25 ypatos liko
si gana sunkiai sužeistos. Mat
policistai norėjo suimti grekonį
Sarkisą. Už jį stojo jo vientaučiai. Ir prasidėjo besišaudymai.

NAKTINIAI RAITELIAI.
Reelfort Lake, Ten. Naktiniai
raiteliai pagavo milicijos kapitoną
Runkiną ir jį lynčiavo. Dėl’ Jo
likosi jau suareštuotos 44 ypatos,
o tame skaitliuje dvi moteri.
GAISRAI.
New York. Ant Trečios gatves sudegė ant šešių lubų namai.
Ugnyje pražuvo teipgi trįs ypatos.

New York. Ant Hudson upės
sudegė garlaivys “New York”.
Pražuvo teipgi keturios įgulos
ypatos.
Nevvark, N. J.
Sudegė čia
skrynių dirbtuvės Goldsmitho ir
Sūnų. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 500000 dol.
Buffalo, N. Y. Siautė čia vi
duryj miesto didelis gaisras, ku
ris pridirbo nuostolių ant 400000
dol.

LincolnviUe, Okla. Sudegė čia
Caso valgykla. Ugnyje pražuvo
3 vaikai valgyklos savininko, o
10 ypatų pavojingai apdegė. Gais
ras užgimė naktyj, kada visi namų
gyventojai miegojo,

** - 3?’ X

•

Denver, CoL Sudegė čia javų
krautuvės Hungarian Mills Co.
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant pusės sifilijono doliarių.
Pottsville, Pa.
Sudegė čia
mebelių krautuvės, pardavinės ir
Auditorium trioba.
Nuostolius
gaisro padarytus skaito ant 200000 dol.

Howell, Mich. Sudegė netoli
nuo čia namai farmerio Rid.
Ugnyje pražuvo dvejetas vaikų,
o jų motina ir vienas vaikas mirtinai apdegė.

SNIEGO DARGANA.
Winnipeg, Manitoba. į vakarus nuo šito miesto veik visą 22
d. spalių siautė sniego dargana.
Gelžkelius teip užnešė sniegas,
kad traukiniai
negali bėgioti.
Kaip kokiose vietose suneštos pus
nys dešimties pėdų augščio.

Topeka, Kans. 23 d. spalio
šitose aplinkinėse snigo per išti
sas 24 valandas.

TVANAI.
Holy, Colo. šitose aplirikinėse
užgimė dideli tvanai. Gelžkelis
terp Lama r ir La Yunta visai
tvanų išardytas. Nebėgioja trau
kiniai nė ant Santa Fe gelžkelio.

IS DARBO LAUKO
Springfield, III. Darbai an
glių kasyklose eina gerai. Dirba
kiekvieną dieną, bet iš kitur pri
buvusiam sunku darbas gauti.

f Pereitą sanvaitę Jungtinėse
Valstijose buvo 244 nusibankrutinimai; pereituose metuose, tą pa
čią sanvaitę, nusibankrutinimų bu
vo 180.
f New Britain, Con. Darbai
čia dar vis eina prastai: dirba po
devynes valandas dienoj ir po
penkias dienas sanvaitėj. Tegul
čia nieks dabar ne keliauja darbo
jieškodamas, nes iš kitur pribuvu
siam sunku darbas gauti ir ant
vietos yra daug be darbo darbi
ninkų; jie apgulę laiko dirbtuvių
vartus, ar ne pirks kas jų spėkų.
Bet yra viltis, kad neužilgio pradės geriau dirbti.

LIETUVIAI AMERIKOJ
Iš CHICAGO, ILL.
Pereitą dhedėldienį, 25 d. spalio,
vietinė draugystė Simano Daukan
to turėjo iš eilės XV-tą apvaikščiojimą atminčiai Lietuvos Istori
ko Simano Daukanto gimimo die
nos.
Vaikščiojimų gatvėmis šįmet
nebuvo, tik susirinkus žmonėms į
Freiheit Turner salę ketvirtą vai.
po pietų,prasidėjo kalbos, dainos,
dekliamacijos ir muzika. Apvaikščiojimą atidarė pirmsėdis Dr-tės
S. Daukanto, p. A. Bijanskas, ap
reikšdamas mierį susirinkimo.
Pirmu kalbėtojumi buvo F. P.
Bradchulis (advokatas). Jo kalba
buvo apie tėvynės meilę, prisiriši
mą prie savo kalbos, tėvynės ir
kokį ant jo įspūdį padarė, parva
žiavus praeitą vasarą į Lietuvą,
kaip ten yra didelė atmaina lygiai
terpe mažų, kaip ir didelių, įgavus
spaudą, kaip karštai žmonės dar
buojasi atgavimui savo tiesų, kaip
Lietuvoje lenkai persekiojami, ku
rie daugiausia kitą kart prisidėjo
prie išnaudojimo lietuvių. Ragino
ir amerikiečius lietuvius neatšalti
nuo lietuvystės ir nepamiršti savo
šventos žemės Lietuvos, prabočių
krauju aplaistytos/ Antru kalbėtojum buvo A. Olševskis, “Lietu
vos” Išleistojas. Jis kalbėjo apie
lietuviškus socijalistus, kaip jie ko
voja prieš tokius jau skurdžius,
kaip ir jie patįs, o prie tikrųjų ka
pitalistų neprieina ir neįstengia
jiems kenkti. Aiškiuo, kad šian
dieninis žmonių skurdas ir visos
nelaimės šeimynose paeina ne nuo
kapitalistų, o tik nuo girtuokly
stės, apsileidimo^ kas stengiasi pa
gerinti savo būvį ir turėti kokią
savastį, tas ir turi; taigi, šiandie
niniai socijaTistai, žadanti žmoni
jai rojų ant žemės, tik iš žodžių,
o ne iš principų jais yra lietuviš
kieji ypatingai yra išklydę iš so
čij ališkų principų, teip toli nukrypę
nuo savo laktiko s, kaip katalikų ba
žnyčios ir j ų "prižiūrėtojai, kurie turėtų skelbti dorą, meilę artimo, o tik brolį su brolių ausiundo ir neapykantą gimdo.
“Birutės” giedorių draugystės
choras padaiąavo 6-šias dainas:
i) Ant kalno karklai siūbavo, 2)

Kur namas mus, 3) Noriu m
4) Ko liūdi putinėli, 5) Eina
sas ir 6) Oi tu Jieva-Jiey’
Choras buvo po vadovyste p
Strumskio. Dainavimas nusii
pusėtinai, tik moteriškų balsų
mažai buvo, vos tik 8.
Aldona Karaliūtė deklian
eiles: “Kriokia kaip meškinas f
munas krantuose” ir sudainav
"Sudiev Lietuva”. P. P. Karalie1
nė dekliamavo—"Dėlko ten žmo-<
nių didis buris stovi”. Orchestra,
po vadovyste p. J. Keturakio,
žeidė overturą "Philadelphia' ir
ištrauką iš operos ‘‘Martha”.
Užbaigiant ap vaikščiojimą, p.
Bijanskas kalbėjo apie lietuvių ne
ramų užsilaikymą laike kalbų ir
visur, kur tik keletas sueina,;
apart bažnyčios; užsiminė apie Vw
Kudirkos 50 m. jubilejų ir ragiąOr
kiek keno valia, sudėti aukų išJ
leidimui jo raštų. Mergaitės: Laukiutė ir Jonaičiutė perėjo per žmo
nes ir surinko smulkių aukų
$7.40, kuriuos M. J. Damijonaitis
nusiųs T. M. D. kason.
Žmonių susirinko daugiaus negu
buvo tikėta lytingame ore, buvo
pilna salė, Draugystė turės gerą
pelną.
k J
S. Daukanto Dr-tės Sąnary.'

IŠ EAST ST. LOUIS, ILLf
Kaip buvo Nr. 41 “Lietuvei
garsinta, 11 d. spalio buvo 3
parengtos prakalbos; hpvo teip;
dekliamacijos ir dainos. Birut
choras padainavo \ į
, 'ne
kas
mums
patikę. vasvien
neramu
klaus^sįpia_
kalbėtojai
ragino
į
>
kams, atėjus rinkimu
rinKimųvrna
vrnaj$g
suoti už kapitalistų kan<|C|aro
nepasakė, katras butų glSkykodėl — Taft ar Bryant
o~
sa
juk žada aukso kalnus, c vviįsi‘
nas, nė kitas, žinoma, tiek
žadėjimo neišpildys.
■ęios
“Kovos N r. 41 v buvo v
kad darbininkai pązduoda »į_
mų laike savo balsus už
arba alaus stiklą. Ne geriau r
ir E. St. I>?uiso lietuviai, ypa
neva ' vadovai.
Kalbėtojai, „j
savę vadina pirmeiviais, betįj
ro, ragindami balsuoti už
guočių kandidatus, pasirodę
darbininkų draugais, bet pėet
čių agentais. Apie tą ^ne>Qklausyti, nes jte'samdomi vi^.
nams padėti. Balsuokime įri
tuos, kuriuos mums bruktų
dytį didžturčių agentai, bny
suokime rtž darbininkų u^
kandidatus.
J. Samviu_
IŠ kenosha, wis?'
LlIS
11 d.
parengė visuomenišką susirif.
Schlitz hallėj. Atsilankė
rusų, o daugiausiai lietuvių,
bėjo L. S. S. sekretorius Pu:
gis apie netikusią dabartinę b
ir kaip gali prispausti darbi:,
išsiliuosuot iš po dabartinio r
go. Kaz. Bružąyičia dekliam
eiles.
:albėjo Jos
Orth, jis aiškino, jog 58 ku<
yra iš tikrų socijalistų (o ar
lietuviai nežinojo? Red.),
zapas Raciborskis kalbėjo ru:
kai (apie ką? Red.). Žmo
prisirinko apie 100 ypatų; mo
nų visai nebuvo, nes joms apšvmas visai nerupi. Susirinkę vo visi užganėdinti. Aukų surė
ta $3.87 (kokiems mierias
Red.); tą pačią dieną MatePetrauskas paaukavo $1.02
kokiam tikslui? Red.). Į
junga prisirašė trįs draugai.
Ta pati 58 kuopa L. S. ;
vakare parengė susirinkimą L
erty. hallej Racihe. Drg Pušku
gis. aiškino netikusį Aamerikoj v.
džios surėdymą. Žmonių prisiri
ko vos apie 13. Gėda Recin
kiams, kad jie iki šiol ne įstenj.
suprasti, kokią naudą ypač pralp
bos atgabena.
3 d. spalių Kenoshoj, lenkų Į
sirinkime buvo ir daug lietuv
Lenkų susirinkime buvo ir da
moterų. Mat, lenkų moters nešit
jo, nors kas jas ir bedievėms a
šauktų.
K. B.f
Iš CLEVELAND, O.
\
L. S. S. 3 kuopa 25 d. pareng
prakalbas, kurios atsibus pn. 253
St. Clair avė. Kalbėti užkviesta
Antonov. Tarpuose prakalbų bus
dainos. Žadėtos ir dekliamacijos.
L. S. S. kuopa pradeda eiti stip
ryn. Ji žada prikelti iš miego
lietuviškus dainorius, kurie, kt
užmigo, teip ir miega, nieko
veikia.
S. L. A. 14 kuopa dar vis nei
baigė vaidus. Mat vis tie as
biškumai ir geriausiam “f -jį '
kenkia. Tūli nariai S. L. fjįau_
rėjo sutverti dainorių kuom
tas ir pasiliko tik pažadėju*

Apuo

V
M

Su tokiu patim tikslu Aušra” girdi, nė maž nemaniusi išduot;
Keli lietuviai pabaigė tą garsųjį kad...”
Panaitė surašydavo tokį PAŽINTIS YRA GYVASTIS.
Šilas miestelis yra prie pat Ra- Baltimorėj.
surengė šįmet rudenį 4 prelekci- ’aurėną ar ką kitą dąjei politiš niversitetą, kuriems rūpėtų pakė- atsakymą ant rašomosios mašinu
Daug skurdo ir kentėjimo yra
ttioįo didmario (Pacifiko), Yra
Vakaro pirmsėdis V. Cesna ati jas, kurios, pasitikime, užganė- kojo prasižengimo.
ni
imas lietuvių tautos?
kės ir laiškas buvo "gatavas” iš padaroma svtete per nežinybę.
:ia lietuvių būrelis susidedantis darė susirinkimą. V. Nagurinau- dins visuomenę geriau, negu iki-'
Pabaigė tokie 2 broliai Brindzai, siuntimui...
Daugelis epidemiškų ligų, ku
S 35 pavienių ypatų ir 6 vedusių ckas kalbėjo apie št^f'šalies poli šiolei buvusios, Prelekcijos eina
----------------- ET
kuriems rupi, vietoj kėlimo lietu ' "...Už juostą "elektro-validor” rios išnaikino tūkstančius ir de
^orų.
Paskutiniuose laikuose ir tiką ir kaip galima pakelt lietuvių šiteip:
vių tautos, base-ball, foot-ball ir imta nuo 100 iki 300 rublių, iš šimtis tūkstančių žmogiškų esy
S
ATBALSIS^
Čiapykščiai lietuviai pradeda šį vardas terp svetimtaučių. Dakta
1. Pono J.
Hertmanavičiaus,
panašus
darbai.
tiktų j ų-gi juosta prekiavo 4 rb.... bių, galėjo būti sustabdyta, jei tik
Duoda man pipirų visokiaiiTbutą veikti tautos labui, prisideda, ras J. Abromaitis įkalbėjo apie tai, 15 d. lapkričio, prelekcija: moksUžminus jiems apie lietuvių tau
"... Kasdieną pardavinėta dau žmonės butų žinoję, kas reikia da
dais, net eilėmis užbaigk ir Slpgiekuom gali, prie platinimo šviesos kaip greit susiamerikomizuoja lie las. Bus tai akyva abelna peržvalga
giau, negu 10 juostų. Juostas par ryti sulaikymui jų
da mano straipsnį šiMtais faktų, tą, jie juokias.
ūkanos apsiaustoj musų tėvynėj. tuviai, atkeliavę į Ameriką. J. Va- visų šakų mokslo; atsibus ant
Aš dar paklausčiau, ar yra nors davinėta vien tik provincijoje gy
('kurių nė vieno nematau).1
Yra sena patarlė, kuri sako, kad
Terp čionykščių lietuvių viešpatau siliauckas savo kalboje nurodė, ko Town of Lake, University SettleBaisu, jau dabar širdis dreba, vienas mokinys, kuris iš savo ka venantiems pacijentams.
pažintis tai yra gyvybė. Ji yra pa
ja tėvynės meilė, vienybė ir suti kią naudą atneša skaitymas kny ment salėje, 4630 Gross avė., pu
"— Abelnai imant, nežiūrint į či^ gyvastimi.
kad išdrysau pajudinti tą pavasa pitalo mokytųsi. Paklausi vieno,
kimas. Apšvietimas čia teipgi sto gų ir užlaikymas knygynų.
sė bloko į šiaurryčius nuo 47 gat rinių bitelių avilį. Jos jaučia sa kito, trečio —atsako: mane kuni didelius iškasėtus (puikus butas,
Gydytojai sako mtims, jog tūlos
vi ne žemiausiai. Cianykščiai lie
Dekliamavo O. Radzevyčiutė vės ir Ashland avė.
ve
užgautomis, šoka į gas šelpia, mane brolis, sesuo ir tt. apie 30 tarnų, apgarsinimai ir t.t.) ligos yra apsisaugotinos; vadinas,
tuviai skaito ir lavinančias protą "Sunku gyventi žmogui ant svie
2. P. A. Žagaro, 29 d. lapkričio, kovą ir narsiai ginasi' nuo priešų.
Taigi, draugai (nesupykite, kad per pusmetį gryno pelno įplaukda męs niekuomet nereikalaujame su
moksliškas knygas ir pirmeiviškus to”. Dainavo B. Karaliūtė "Gam prelekcija: Ar reikialinga žmo >ip, beveik, yra ir su musų stu- aš nevadinsiu jus studentais), ko vo 90 iki 1000 tūkstančių rublių.
jomis susipažinti, jei žinome, kas
laikraščius.
Ateina čia laikraš ta ir Lietuva”. J. Laukaitis ir J. nijai draugija? — Ten pat.
entais—valparaisiečiais. Prigulin- kiomis vėžėmis >jųs važiuojat, tai Pacijentai pranešdavo, kad apara reikia daryti.
čiai: 1 egz. “Lietuvos”, 1 "Vieny- Juškauckas dainavo "Grožybė Lie
3. J. Laukio, 13 d. gruodžio, tieji prie Literatūriškos draugystės tokį kelią reikia rodyti ir kitiems. tai nei kiek negelbsti, ir pati firma - Gerai žinoma, kad miestas ar
'd bes’7 3 “Kovos”, 3 "Keleivio”, 1 tuvos”. J. Metelis ir B. Kristupai- prekcija: Anarchistų dora (Raš Lietuvių Valparaiso Universiteto Jei jus esate šelpiami, tai jus ne stengėsi taip daryti, kad jie nei valsčius, kurie laiko vandenį už
tis dainavo "Jaunųjų Tėvynainių tas P. Krapotkino); atsibus ant
J "Dilgėlių” ir 2 “Saulės”
nusiskundžia visuomenei, kad privalote traukti draugą bepinigį, kenktų, nei gelbėtų...,
verstą srutomis, yra aplankomi iš
1 n d. spalių buvo Anės ir Anta- Hymną” iš aperos "Jūreiviai” (ke- Bridgeporto, p. Ridiko salėje, ant labai
"... Randasi Maskvoje ir kita siveržimų tos baisiausios ligos, šil
stoka mokytų vyrų (lyg kad ji toks negali atsiekti savo idealo,
Itno Vcsilių sunaus krikštynos, ant no yra ta opera? Red.).
Illinois gat., užpakalyj "Lietuvos” to nežinotų).
įstaiga... ji pardavinėja sperminą. tinės.
nors jis ir karštai norėtų.
m įkurtų susirinkę svečiai linksmino- Maišytas choras dainavo: "Kur redakcijos
Atsargiau todėl su rekliama, ku Mano brolis, tarnavęs ten buchJie nurodo, kad tokios ir tokios
Aišku tad, jog ligos ir kančios
Bklsi tautiškoms dainoms, pasikalbė- bėga Šešupė”, "Sveiki broliai dai
4. P. 'J. Šerno, 27 d. gruodžio, viešpatystės (nepavergtosios šalys) ri kenkia jai patikėjusiems.
halterįu, pasakojo, kad savininkas labai sumažės, jei žmonės ims rū
■ ujimais ir šokiais.
Besibaigiant nininkai" ir "Lietuvos Hymną”.
prelekcija: Etika, — p. Ridiko sa- didžiuojasi savo mokslinčiais.
per metus įgijo kapitalo iki pusės pintis reikalais savo sveikatos ir
S. J. Piemuo.
£}am pokiliui, pasidarbavus St. Ži- Dainos ir choras pastatytas triusu Įėję.
milijono rublių, nusipirko puikius bandys surasti, kas reikia daryti.
Kodėl joms nesididžiuoti ?
kad ant musų prelekcijų atsi\ 'ikui ir A. Minui, surinkta 10 dol. A. Petraičio, už ką jam priguli
namus Maskvoje ir t.t. Toje fir Liudniausiu yra tas, kad kiekvie
Jos yra patvaldiškos. Mat valaukų, kuriuos siunčiame “Lietu- padėka, nes dainos padarė nemažą lankys tie, kurie pernai metais paraisiečiai neatskiria patvaldiškos
KODĖL NE APSIŽIŪRIME? moje tarnauja du gydytoju tik-ką noje draugijoje Visuomet yra toki,
ant jų lankėsi, tai neabejojame, nuo pavergtos šalies.
vos” redakcijom Paskiriame be- įspūdį.
Bevartydamas tūlą laikraštį, už baigusiu mokslus, vienas Maskvos kurių negalima pamokinti Ir šitie
Buvo pastatytas ir dijaliogas bet melstume jų, kad jie, šįmet
^Vturčiams lietuviams moksląeiviams
Musų tėvynė Lietuva teipgi bu ėjau apgarsinimą, kurio viliojantį universitete p. A., antras kariškoj nepamokintini žmonės yra versme
^■Lietuvoj,
žinoma,
pirmeiviams "Kapitalisto juokai”; atliko tą I. ateidami, atsivestų ir savo drau vo ir yra pavergta šalis.
skaitytojus turinį norėčiau nors medicinos akademijoj, p. N.; pavojaus.
gus.
tą reikia aiškiai pabrėžti, kam Naruševyčia ir K. Salkauckas.
Pavyzdžiui, sveikatos skyrius
Kiek laiko lietuviams buvo atim trumpai perduoti. Rašoma: "Žmo jiedu gauna algos po 12.000 rb.
Vakaras atsiliko gerai, gaila
"Aušros” Prelekcijų rengimo tos pilietiškos tiesos (ir dabar ne
^■tos aukos skiriamos. Gal “Aušį
metus,
Jiedu
sakosi,
kad
ateina
dirba,
kiek gali, išnaikinimui diftegus, turintis gerą sveikatą, nepa
Komitetas.
^B-os” Dr-tei, kuri šelpia daugiau- vien, kad susirinko vos 225 ypaį
laboratoriją
sykį
į
savaitę...
Sper

rijos
ir
šlakuotos šiltinės. Jis turi
visos duotos) 1
žįsta nepasisekimų, jam yra ada^Kiai Lietuvos moksląeivius; pačioj tos. Argi Baltimorėj lietuvių tik
Iškur galime gauti mokslavy- ras visas pasaulis ir prieinamos minas nieko sveikatai negelbsti...” didžiausią kliūtį su žmonėmis, ku
|HLietuvoj nėra augštesniii moky- tiek yra? Pasirodo-, kad susirinko
Tiek iš to straipsnio. Aš manau, rie nesiduoda pamokinti kaip ap
rius, jeigu lietuviams buvo užgin visos jo gerybės. Tad kam sirg
^K<lųi lietuviai turi keliauti kitur, ta pati publika, kuri rinkosi ant ŠERNO MUZIKALISKO FON ta lankyti mokyklas,
arba į ti, kentėti ir jausties silpnu.... kad skaitytojas, sulyginęs tąs fir saugoti jų kaimynų vaikus. Jie
tok?joncpokyklos yra. Taigi parengtų socijalistų, ar kitų va
DO REIKALUOSE.
jas įstojimas buvo labai apsunkin j ieškokite progos sustiprinti savo mas su esančiomis "šiapus vande nemato ir, regimai, nematys svar
y u
ar tie pinigai au- karų. Matyt, kurie lankosi susiKadangi ant kvietimo, "Lietu tas. Kokios privilegijos tada buvo
nyno”, persitikrįs, jog ir čionykš- bos jų širdingam prisidėjimui prie
sveikatą, spėkas -k nervus!....
1S>S’
"Aušros” Dr-tei, rinkimuose, visada būva, o kurie vos” 42 num. š. m., galutinai už pastoj ant į mokyklą? Nežiūrint Yra tam tikslui aparatas “Elektra čios negali gydyti žmonių, jog ir skyriaus vadavimui mažų gyvas
^^^frrie> ’kt /□7?,voj esančiai? Rd.). ne,— tai niekad neateina.
baigti likimą Seimo M. Fondo, jo tokių didelių varžymų, męs turė
-I alidor “Arės?’.... Męs reko- jose darbas ir “dijagnozo pastaty čių, sustabdant ligą nuo besiplaSekretorius
-palio
Raymonde
jo uždėtojai nesusirinko ir, iš da jome mokslavyrius, ir geriau ga
menduojame tą aparatą visiems, mas” yra atliekamas nė kiek ne tinimo.
A. Valinckas.
lyvavusių 40 ypatų, nė viena vie lime pasididžiuoti negu Vokieti
s,š
į ashingtono valsti
Žinoma, priderantis užlakymas
kas tik serga lytiška bendra ir ly geriau, negu tose, apie kurias mi
šai nė gi ypatiškai ne prieštaravo, ja ar Suvienytos Valstijos.
nima
viršui
privestame straips patarimo, duoto šeimynos daktaro
įčk.s s^^erino. Dabar moIS SCRANTON, PA.
tiška neurastenija, lytiškų orga
K•
—2.25 už 10 darlK>
ir padavadijimų Sveikatos Sky
Laikui bėgant, męs turėsime gal nų silpnumu, reumatizmu, poda nyje.
Scrantono lituviams da trūksta taigi aš suprantu, kad jie tylėji
Apart to—gydyties per laiškus— riaus reiškia daug išsižadėjimo sa
.
’ Yra viltis, kad neužil- geros tvarkos: kun. Kuras dar vis mu pritaria mano užmanymui pa ir daugiau mokslavyrių.
gra, skilvio sugedimu, digalais šo
||B| . J’tl.els mokestį uz darbą, nes tebekeikia lietuvius savo graudžiais naikinti S. M. Fondą ir paskirti
Studentai — tai
didžiau nuose,neuralgija, ischiju,galvos so reiškia skelbti savo ligą, savo tan vęs ir neparankumų; bet męs visi
k pa! rango ant 2 dol. uz tuk
kiai gal ir šeimyniškas paslaptis turime daryti tą, kas reiškia tiek —
pamokslais, airių sklepan įlindęs. mano globoje esančius $132.25 sia spėka ir šviesa žmonijos. Jųjų pėjimu, kiekvienam vyrui ir kiek
Siuomi aš įvykdinu užduotis—skelbti šviesą if raginti vienai moterei, kurie jaučia save visam pasauliui. Šiuos žodžius ra daug prašalinimui ligos, kančios
. Kį
pėdų. Trūksta čia darbi- Vieną gražų nedėldienį, sakydamas "Aušrai”.
' todėl kompanija j kitus pamokslą, pasakė, kad "Scrantono tą užmanymą, nusiųzdamas minė prie jos žmones. Pažiūrėkime Lie silpnais ir suvytusiais”.
Po to šančiam teko iš ketvirtų ar gal ir liūdnumo mums visiems.
’^snius miestelius sugabeno ja
tus pinigus tiesiog centrališkam tuvoje į besimokinantį jaunimą, apgarsinimo pranešame, kad “kas ir penktų rankų gauti žmonių lai
Žiemos laikas ateina ir per atei
lietuviai paeina iš to prakeiktojo
|^B:An9čių darbininkų, bet nevisliose Kaino giminės, todėl ir eina prieš iždininkui "Aušros”, Dr. J. Šliu greitai pamatysime skirtumą ir su prisius antrašą, tas gaus už dyką škus, rašiusių į tokias firmas, su nančius šešis mėnesius atsitiks ma
aprašymu tikrai slaptų ligų ir šei žai ar daug šlakuotos šiltinės ar
.eliuosc gyventojai tuos sve- bažnyčios ir Dievo įstatymus, gir pui, 1419 N. Main avė., Scranton, prasime, kuom jis skiriasi nuo mu daktarišką knygą”.
myniškų paslapčių.— Juk tie, ku difterijos terp miesto vaikų, žiū
priima. Turbut kompanija ti. pasišiaušę, kaip ežiai”! Tą rei Pa.
sų valparaisiečių. Tenaitinis moki
Tokioje ir dar labiaus viliojan
rie rašė, tikėjosi, kad apie juos ži rint pagal tai, kiek žmonės steng
darbininkų streiko, todėl kia suprast, kad jie eina prieš jį - Dabar pranešu visuomenei, jo- nys, būdamas gimnazijoj, žemesnė
čioje prasmėje apgarsinimai uži
no vien tik ligonis ir daktaras. sis jas sulaikyti. Tas reiškia, kad
gei nuo šios, 25 d. spalio, 1908, se kliasose jau pilnai apsiginklavęs
į laiko rūpina japoniškus ir airių vyskupą.
ma beveik visuose laikraščiuose ga Pasirodo-gi, kad apie tai žino ir
Šerno Muzikališkas Fondas liovė energija ir pasišventęs skleisti
visi turi klausyti įstatymų. Nesam
k n(daužius; tikisi, kad užgimus
Vyskupas vėl teisme atnaujino
na žymią vietą. Garsinasi vienas
ir
paties
ligonio
pakiti,
gal
net
protauk,
kad griežti kvarantenos
įkjl’rlarns> japoniečiai ne paliaus reikalavimą, kad jam butų bažny si gyvavęs.
šviesą terp tamsuolių, o, jau apie institutas, garsinasi antras, penk
L ,ia.
žįstami,
nuo
kurių
jis
norėtų
ligą
A. K. Rutkauskas M. D.,
padavadijimai
yra geri, ‘ kuomet
studentus nėra ką ir bekalbėti: jie tas, dešimtas, siūlomi ligu.’Jams
čia su visu turtu užrašyta! Bet
paslėpti...
I
K. Saredžis.
Buvęs iždininkas š. M. F.
jie
liečia
kaimyną,
ir blogi, kuo
yra pasirengę prikelti pusiau ap visųstebuklingiausi vaistai nuo įyra viltis, kad, kaip pirma vyskuO
ar
daug
išsigydė
žmonių
to

met
liečia
tave.
Teip-pat
yra prrper
Kiti
laikraščiai
malonės
-------- ---mirusią tėvynę ir padaryti ją žy vairių-įvairiausių ligų, nuo įvairių
pas nieko nelaimėjo, teip ir dakiu
budu
r
derystė
sveikatos
užžiurėtejo^-pri;
<IZABETHPORT, N. J. bar nelaimės. Advokatas pasa- spauzdinti.
dinčia ir puošiančią eutą.
silpnumų, skelbiama, kad šiokios
■
jL rugsėjo buvo čia nomiJuk jei męs butume teisingi ir versti tave klausyti padavadijimų
Mųsų valparaisiečiai priešingi gyduolės yra visųstebuklingiaukad
ta
byla
bus
pakavota.
kė,
jlų ’ į miesto viršininkų. Policinesikeltume
į puikybę, —pasisaky ir apsaugoti vaikus tavo kaimynų. ^,
savo sandarbininkams: jie nemėg sios ir t.t. ir t.t Ir tokių apgarsini
užkasta amžinai, kad daugiaus netume
sau
teisybę
ir kitus perser kaip ir priversti juos jų klausyti
> f t /ĮJbvėjo ant miesto kerčių ir atsikeltų niekados i
APIE LIKUSIUS PINIGUS. sta, jei kas juos paragina, kada mų rasi, kiek nori, visuose laikraš
gėtume.
Bet
pas
mus to nėra: apsaugojimui tavo vaikų.
B J V gmonės balsuoti už demoPagal galutiną atskaitą Centr. patiems reikėtų susiprasti
Kunigas Kuras apskundė para
čiuose lietuviškuose, lenkiškuose,
Šitas yra vienintelis būdas žiū
"jei
aš
įbridau
į
klaną,
tad te breI
kandidatus. Miestas neturi pijoms vandens kompanijai, para- Revoliucijos Šelpimo Komiteto,
Neragink musų, nebudyk iš sal rusiškuose, vokiškuose, angliškuo
rėjimo
į šitokius reikalus. Jei Sky
da
ir
kiti
”
.
Nors
tas
yra
biauri,
F * r is’s 'rstl žmonės už kokią nors pijonai, negėrę vandens, turėjo už tilpusią "Lietuvos” num. 32, "Vie daus miego, mums malonesnio nie se ir t.t. Garsinantiems einasi pui
rius
sako,
kad vaikas, sergantis
F
k j N* alsuoti, tą žmonės be
žemai
kultūriškai
testovinčių
žmo

mokėti kompanijai $50, o bažny nybės Lietuv.” num. 34 ir "Tėvy ko nėra, leisk ramiai sapnuoti sal kiai—institutai ir įvairių "sulčių”
difterija.
negali
maišytis su ki
nių
ypatybė,
vienok
—
juk
tai
skau

IC ■ • p» \d»os pagelbos pats ge- čia uždaryta jau penki mėnesiai. nės” num. 30, kur Komitetas pra dų Saliamono sapną. Dar męs ne išdirbikai krauna sau milijonus —
tais
vaikais,
net
jei
jis gali negulė
di
teisybė.
■ fci i uniU^O "š-ėiktų turintiems ukė- Tiktai bažnytiniam skiepe draugy nešė, jog nepaskirtų pinigų pasi pribrendę, neišauklėti ganėtinai... męs-gi džiaugiamės, jei galime nu
ti
ir
gali
bėgioti
su
kitais vaikais,
kĮaįt ^an’ėyfny suš»ukti Tnitingas
Ir toks apgautas pacijentas ra
Ir teip saldžiai sapnuoja!...
stės laiko mėnesinius susirinkimus. liko pas kasierių T. Dūdą $65.34,
siųsti dešimtį doliarių už gyduo
tai
žiūrėk,
kad
šitie
{tadavadijimai
Lietuvis Valparaiso Universite les, kurios yra vertos... už lango šo apgailestavimų pilną laišką į
[M :]aug<
'
Prieš toki;l Prie~ Būt tiek nereikėję mokėti už van kuriuos, atsiradus svarbiam tau
tą-pat įstaigą, kuri jam, vietoje nuo butų pildomi pilnai.
tos
reikalui,
senasis
Komitetas
nu

te
pradeda mokyties nuo A, B, C. išmesti.
i\}' s bijaus •
denį, jeigu ne kun. Kuro liežuvis!
įn^inki'ek
-tuviškas Kliubas Mat, koks puikus ganytojas lie siųs nurodyton vieton.
Ką jis supranta apie tą Univer
MIEGAS.
Kas link to tad “validoro” ir pa reumatizmo kojose, atsiuntė “Pranb kS
Buvo tuviškų vėlių! Savo tarnams sa
"Lietuvos” num. 34 (“Vieny sitetą ? Jam rodosi, kad galima pa ties budo susineŠinėjimo su ligo ciško-Juozo vandens" skilvio iš
Kurie gerai valgo, tie gerai ir
f "2 /m nors r s ka,ba°iai- Bet kydamas pamokslą, liepia šonkau bės” ir "Tėvynės” tuose pat daryti ir paprastą vakarinę mokyk niais, užėjau tame pat laikraštyj valymui, barą ją, kam apgavai miega. Kurie valgo daug, retai teĮ
?’au biznierinis, o lius laužyti savo priešams, daro num.) aš buvau padavęs sumany lą Universitetu.
įpatišką straipsnį. Privesiu jį nors durną lietuvį?” o savo tokiam pat miega daug; jie vartosi, gulėdami,
broliui, kuris gali taip-gi apsigau ir sapnuoja. Sapnai parodo funk
F ’ .olH'patyJiingas. Svarbiau- visokias intrigas, kelia nesutiki mą pavesti tuos pinigus "Aušros" Jei jis gali Valparaise mokyties ištraukomis:
ti, nepasako teisybės, neperspėja. cijų kliautis. Daugelis žmonių,at[
* 3.sfllarktPvo “ Budrcckis, mus tarpe lietuvių! Laukiam iš Dr-tei šelpimui moksląeivių su A, B, C, tai patogiau lankyti jeib
"Privedame čia turinį prisiųsto
Rašyk, brolau, laiškus apie savo sikėlę rytmety j, labiau jaučiasi pa
[ nr
‘Uvo razinskis.
Pirmas Lietuvos kunigo. Tam atvažiavus, tuomi supratimu, jog aukautojai viename mieste tam tikrą vakari mums laiško. Jį rašė vienas buvu
slaptas ligas ir šeimynos paslap vargusiais, negu jautėsi eidami
E j? 5 3
tu™ kut mokyti, gal ir vėl sueis lietuviai į vienybę. gali paskirti tuos pinigus kam no nę mokyklą (žinoma, tada nebus
siųjų tarnų kontoroje "elektro-va~
tis, te iš tavo sunkiai uždirbto cen gulti iš vakaro. Kodėl? Yra daug
ri, ir kad aukautojų balsai tame studentu), kuri neblogiau, jei ne lidor”... ,•>
k
be nu moteris nešioti keliBacių Juozas.
to stato "firmų" savininkai ir įvai tam priežasčių, — stoka šviežio
P
* pų
drąsesnės, trečias —
reikale užsibaigtų iki 1 spalio geriau išguldys tąj>radinį arba ele
"Aš tarnavau tos firmos kontoroje rių "gyduolių” išradėjai milžiniš
pos mokyklas. V’isi kalmentarišką kursą. Kam rupi mok
-oro, perdidelis susierzinimas, dil
(7 sanvaičių laike).
kaipo korespondentas. Apart ma kus rumus ir, jei pats apsigauni,
|fa” v prus b| suprantamai; jų kal- "AUŠROS” PRELEKCIJOS.
ginantis maistas ar gėralas, 'suju
Tojo sumanymo pasekmė išėjo slas ir profesija, tas pats atras,
nęs, buvo dar du korespondentu: saugok Dieve, neperspėk artimo,—
dinantis skaitymas ar draugystė
kur mokyties.
1 3 narjercrarbaus ir tikrai nau Nežiūrint į tuos visus nesusi šitokia:
vienas, vyriausiasis, ėmė algos 350 te ir jis apsigauna: kvailumas yra.
ji>, VpS- Gaila, kad Kliupirm ėjimo gulti. Kadangi visas
P.
Mikolainis,
pavest
“
AušKiek
valparaisiečių
išvažiavo
prie
I.
pratimus, koki šįmet įvyko “Auš
rublių į mėnesį, aš-gi ir antrasis— brangesnis už viską.
|ąr 11 sienekinPino geresnių kalbėtrečdalys musų gyvenimo pralei
senojo
užsiėmimo?
Aš
paklausiu
Dr-tei.
ros
”
ros” draugystėje, draugystė vis
po 150 rb. į mėnesį. Visus reika
V. K. Račkauskas.
ydi1 Sk NorstlJ Palėi? ir k^ nors gi, ant galo, įstengė surengti ke
džiama'
miege, tai aišku, kad sanvalparaisiečių,
kas
juos
privertė
J. Butkus ("Tėvynės” num.
lus vedė rėdytojas, kuriam savinin
[ ’V. , or ilg-ą pasakyti.
lygos
turi
būti tinkamos saldžiam,
iškeliauti
iš
ten?
ar
reklamuojamas
lias prelekcjjas ir šį rudenį. Tiks
tam pritarė.
kai (du) mokėjo 1000 rb. į mėne
gaivingam pasilsiui, kuris atgabe
I j' Tn tfa vie-'a &a net keli tuk- las "Aušros” prelekcijų yra ži 33)3- 1J. T. Kazlauckas ("Tėvynės” Universitetas nepatiko, ar teip gry sį (ir % nuo pelno). Visiems,
TIK APGAVYSTE.
sraį
supratimas men nomas — nešti spindulį šviesos į
na žmogui pilną atsigaivinimą,
num. 37) bent savo aukautus nas oras, ar kas kitas?. Na ne, bet apart gydytojaus, darbo buvo dau
F "T*) Kaipo
“
Lietuvos
” num. 41 pastebėjau kad jį pritaikinti prie ateinančios
tik
vien
finansai
(skambučiai),
ku

arba
musų lietuviškąjį tarpą.
Kaip $7.00 skyrė L. S. D. P.
gybė, kasdieną-ateidavo po 600 ir
W
/vairių cina Prastal žmonės “Aušros” draugystė šitą savo "kovotojams už laisvę” — t. y. rių netekę, nepabaigė nė savo pro daugiau laiškų, ant kurių reikėda tūlą tautietį, besiskundžiant ant dienos pareigų. Visuomet gulėk tik
tūlo Bernoto už apgavimą ant vienas lovoje; pasidėk mažą prie
2 naujų darbo nėratikslą atlieka, tai jau visuomenė kankintiniams. Apie kitus pini- fesijų, negavę tųjų (skambučių), vo tuojaus atlašėti. Visi laiškai, be
galvį, arba visai jokio neimk; lo
? ji, bu-170 čia sušauktas vi- turėjo progą patirti pereitais dve gus nieko nesakė.
apleidžia tą garsųjį Universitetą. išėmimo, ėjo pas mus, korespon 3OC.
^h/tuci- draugysčių mitingas
Rodos, num. 39 "Lietuvos” ir va turi būti paklota šiaudais, šienu
Gal
pirma
nemažai
patįs
skambi

jais metais. Nesakysime, kad jos
dentus, męs turėjome juos išskir
Daugiaus balsų tame klausime
b t ’ klvoję, kaiP Priimti griž’ buvusiejie prelegentai buvo tai
no laikraščiuose «į apie geriausią styti ir peržiūrėti... Tankiai kreip aš, radęs Bernoto apgarsinimą pi-’ ar ašutais, bet niekuomet ne plunk
nepasirodė niekur.
gaus žodyno, nuėjau ant vietos iš snomis. Užklodai visuomet reikia
ik at-°P°s kunig*l Žindžių. žmonės perdėm persiėmę giliu
(
y
davosi į mus žmonės, nustoję vil tirti. Po paduotu adresu radau
Visuomenė, jeigu nematė svar mokyklą”.
laikyti kuovaliausiai ir turi būti
L 51 dvasių Pavasari išvažiavo Eu- mokslu, ar bent žinanti savo ša besnio reikalo kam tuos pinigus Nekurie iškeliavusieji draugai iš ties išsigydyti... Kreipėsi net daksmuklę
;
paklausiau
ten
Bernoto,
lengvi, o miegamas kambarys di
pasakoja,
Valparaiso
Universiteto
L fįl.’^nčian t/o tok*’ kurie užmanė ką iš pat padugnių, — toli gra skirti, matyti pritarė, idant tiejie
" profesoriai, advokatai, kar
bet man šmuklininkas atsakė, buk delis ir oringas. Jokių kabinių ne
C . domi_svetainę ir nueiti ant žu nuo tor A Bet jie darė, ką jie $65.34 taptų pavesti "Aušroš” kad jie butų patol buvę, pakol bu1 tarai,
tais ir ūkininkai. Atsitikdavo ir
jis seniai esąs ant ūkės ir čia jis turi būti; jokių dulkėtų, suplėku
■ ’ t n‘uose 'ties su muzika patikti galėjo ir atliko sava uždavinį ne
draugystei šelpimui moksląeivių tų galėję. "Nors .neką galėjau iš tokie sakiniai: “bučiuoju jūsų ko- tik gaunąs savo laiškus. Paklausus,
sių kilimų; turi būti švarumas ir
’
nuoat laimės’ išmintinges- prasčiausiai.
mokti, bet puikios aplinkybės”.
Klausytojai daug — nors tylėjimu. %
jaa, tik pagelbėkite 1” —
Į !*niu irSysč*^ viršininkų toks
ar jis nežino ko apie garsinamąjį plika asla. Jei sudedamoji lova yra
Jie sako; bėda, kad bepinigiaus
ką nuo jų atsižinojo, ko jie ne
P. Mikolainis.
"Visa korespondencija ėjo ne žodyną, jis man atsakė, kad neži vartojama, visuomet ją gerai iš, I
jas sumanvmas likosi buvo girdėję ir jų užganėdinti vei
žmogaus nelaiko, j Žinau, užsilaiko per gydytojaus rankas, bet per
v iš
Toki°
nąs nieko.
vėdyk, kuomet tik galima,’ ant sau
dai pripažino, kad "Aušros” pre
ten keli, kurie # visp laiko turi mųsų, korespondentų. Nuo mųsų
lės. Laikyk langą atidarą visokia
Apie
du
mėnesiai
atgal
"Lietu

-k,.;- ' pusdievio, sutikimo lekcijos yra jiems naudingos.
pašvęsti patarnavimui] Kompanie- reikalauta, idant, gavę laišką nuo
me
ore, kadangi tinkamas išvėdi
voje
”
irgi
buvo
pagarsinimas
A.
PAURENAS
NĖRA
ŽADAMAS
Jesaitis> h“ Naudingos, nes jos klausytojus
riams, kurie užlaiko tą įstaigą. Be naujo klijento, (kostumerio, kaip
nimas
yra būtinas sveikam, atgai
Urbanavičiaus
iš
Yonkers,
l! č'joiA ieišs'I»Wė, kiti jų su- supažindina su tuo, kas jiems gy
IŠDUOTI.
pinigų ir ten nelaiko. Jei neteisy čia sako), ar ligonio, peržiūrėtu
rL c^Joje
vinančiam
miegui. Geriausias lai
piJ.
pardavinėjančio
N.
J
atmetė ir apsaugojo venime yra reikalingu. "Aušros
2i d. šio mėnesio, laiškas New bė, tegul atsako jeib vienas tenai
me jį ir nutartume, kokia liga jis
kas
miegoti
— yra prieš vidunaktį.
kurių
knygas,
terp
giai
nuo nereikalingo pini- draugystei rupi ne pasigarsėjimas Yorko
valstijos
sekretoriaus tinis studentas.
serga... Nutarę apie ligą, męs per"Viena
valanda
prieš vidunaktįyra
žodyS
minėta
ir
šitas
buyo
darbais ir ne platinimas ko- Root’o į Jacobą H. Schiffą li
Męs visi gerai žinome, kad pas1 duodavome savo stenografei, sur r -ęhe yra maža medine
.., he- savo
verta
dviejų
po
vidunakčiui.”
Ten
buvo
garsinama,
kad
nas.
„
kių nors <partyviškų pažvalgų, kosi pagarsintas kaslink padėjimo mus nėra piniguočių (o jei yra,• trumpintu budu, žinią apie ligą,
Niekuomet
motina
neturi supti
$10.00
vertės
knygų
parduodama
! y°
bažnyčia, seniai išmokėta. kaip vienas jos narių — turbut valdžios užtikrinime lygybės san tai toks Valparaisan nevažiuos),’ paveizdan: "C. 5, 8.” dasreiškia,
vaiko
migdydama.
Visuomet
reikia
už
$1.00.
Pamatęs
šitą
apgarsini

. įsakt buvo sumanę statyti nau- dėlei šitų pačių partyviškų pažval- tarvės Amerikos valstiečiams, lan-( o be pinigų negali lankyti Valpa kad tam tikroje knygoje po tų
guldyti
jį
nemiegantį.
Tjis
geriaus
mą,
nuvykau
teipgi
ištirti.
Nurody

~į — tvirtino "Katalike”, tik la kantiems Rosiją ir teipgi išaiški raiso Universitetą. Jei jis neturi1 raidžių randasi atsakymas, jau su|
kaiP matyL
išk°» nes gU
toje vietoje radau teipgi šmukli- miegos ir nebus pavojaus įžeidimo
rį^s^as kunigo rankose.
Dabar bas ir apšvietimas žmonių ir ši nantis valdžios padėjimą sulyg Jo užtektinai pinigų, negali pabaigtii statytas iš anksto. Puikioje kalbo
ninką slovaką, kuris man pasa jo smegenų judėjimu. Supimas
^įnigas nao žmonių lupa pinigus, tam vienam tikslui ji darbuojas. no Paurėno. Sekretoriaus laiškas paimtos mokslo šakos.
je tuose atsakymuose aprašinėta kė, kad Urbonas ten negyvena, tik sugadina veiksmą vidurių ir pa
O''" k &aliĮ savo prelegentus "Aušra pri sako, jog Suvienytos Valstijos
Rodos, kiekvienas žmogelis mes liga ir liūdnos jos pasekmės; taip ateina savo laiškus atsiimti
imtas maistas gali imti rūgti ir pa
Geltei, ii
Elizabetho lietuvis.
ima be skirtumo ir kunigą, ir ad prašiusios Rosi jos pilnai peržiūrė tų darbą surūkusioj dirbtuvėj ir‘ įgazdinę ligonį, visados prirašydagimdyti
dispepsiją, tokiu budu at
Panašiųgeradarių
reikia
sau

vokatą, ir socijalistą ir anarchi ti ir pataisyti santarvę 1832 m., važiuotų i Valparaiso Universite vom: “Bet elektro validoras sugabendamas
neišpasakomą kliau
1 riilisikr
—
gotis,
nesiųskite
savo
pinigų
pi

stą, jei tik jie pasižada patarnauti kuri pripažysta bendras teises gy tą, o po trumpo laiko išeitų koks1 teiks jums laimę ir sveikatą”. Lai- gioms prekėms parsisiųzdinti.
{ -■nimo. t BALTIMORES, MD.
tį
ir
nesmagu^
kudikybėje ir
• labui ir venti ir keliauti valstiečiams abie mokslinčius. Nereikia teip mažint: škas visados prasidėdavo nuo žo• fuat._ spalio atsibuvo vakarai lam pačiam tikslui•
Ant. M. Rūkas.
daugelyje atsitikimų visąme gy
p.
,Ldt^oms, dekliamacijoms ir apšvietimui žmonių, o ne skaldy jų šalių.
lėšas, kad už kelis doliarius kas1 džių: "Gydytojai, kuoatydžiausiai
venime.
Kaslink Paurėno da’yko, sekreti
žmonių
į
partijas,
ar
vaidus
ištyrinėję jųsų ligą, praneša
arengtas Knygyno Adtorius Root pasakęs, Mog valdžia4 [nusipirktų profesrąl
‘
\
, susidedančios iš at- kelti.
____ .

.

t

Paprotys duoti vaikams sėdėti
po sutemų, kaip tas yra tankiai
daroma nežinančių tėvų, yra pra
gaištingiausias.
Vaikas yra už
ganėdinamas su nuskriaudimu jo
busimos sveikatos ir gyvumo.
Kaimų vaikai, kurie eina gulti
po nusileidimui saulės, išauga
stiprus ir tvirti ir perbūva tuos,
kurie vakaroja. Nereikia bijotis,
kad sveikas vaikas persimiegos.
Niekumet nemiegok drabužyje,
kurį vilki dieną; niekumet nemie
gok kambaryj, į kurį saulė nie
kumet neįeina. Miegas yra pi
giausias vaistas sviete, geriausias
vaistas nuo susilpnėjimo, nuo
vargio, nerviškumo, arzumo, galvoskaudžio, alkio ir nusikamavimo. Ko pavargę vyrai, nerviškos
moterys ir išblyškę vaikai reika
lauja, tai miego, kurio stoka pa
gimdo neuralgiją, paralyžių ir be
protystę. Neimk savp reikalų su
savim į lovą. Padėk į šalį visus
rūpesčius, jei miegas reikalingas.
Nelaikyk galvos, tik tegul lova
laiko tave. Jei negali miegoti, at
sikelk
ir
susibraukyk
šlapiu
rankšluoščiu, o paskui su šiurk
ščių.
Atsigulk kaip tau ge
riau ir kvėpuok ilgai ir giliai ir
tas vienas tankiai užmigdo. Tie,
kurie dirba viduje, pirm gulimo
turi išsimankštyti.

Varnas.
PoČnta Edgaro Poe, išvertė V. K. Račkauskas.
Sykį, pusnakčiu, nuvargęs, aš sėdėjau, pusiau sftausdam’s,
Begalvodam’s apie reikšmę kokių ten raštų senų;
Tylumos apsiaustas, snaudžiau.... Kaž-IČas tyliai surabėjo,
Kaž-kas tyliai subarškėjo palei sienas, už langų.
Aš maniau sau: “Atsilanko pasivėlinęs svetys —
Ką jis naujo pasakys?

Aš atsimenu tą laiką; gruodis dūko — taigos ūžė,
Ir nuo pikto seno vėjo geso malkos kakalys?...
Vis neaušta.... Kas per kančios! Ir į mokslą pasinėręs,
Negalėjau negirdėti, kaip liudėjims verk\ širdyj:
Mano mylimą Leondrą sau pasiėmė dangtis —
Ir išardė man namus.. .. /
♦

Juda užlaidos ant lango, šilkas jų raudonas šnabžda —
Krustelėjau, išsigandęs, šiurpis perpylė mane;
Nuraminimui tos baimės į save tariu nuliūdęs:
“Juk teisybė, kad svetys ten bepastogis baršk’ lauke —
Taip ir yr’, kad iš kelionės pasivėlinęs svetys.. ..
Ką jis naujo pasakys?

Mažas Feljetonas.

1

ga-

Redakcijos atsakymai.
Apuokui. Žinutė- apie žmonių
skaitlių Clevelande, turinčių tiesą
balsuoti, ne svarbi; ne svarbi nė
policijos viršininko kalba. Todėl
raštelis netilps.
Pageidaujamos
vien svarbesnės žinios iš lietuvių
gyvenimo, žinios apie viešus, ne<privatiškus darbus ir reikalus.
Aprašinėjimai privatiškų reikalų
laikraščiams visai netinka.

tas triūsas prarijęs gyvastį 100.000 kareivių ir darbini
1714 m. čion tapo perkelta sėdenė vyriausybės.
, .
persiskyręs su savo pačia Eudoksija IA
.. b .7
* * *
chm. v eikiai jos vietą įėmė latviutė Katrė, kurią generd
“ ląd, jeitaip, laukan, Nelabas! {.Nakties lėkk veišpatystę!'
Bauer buvo parsivežęs iš Marienburgo.
'—j3
Susakau.į jį, supykęs: “Javo juodi apdarai
. Petro politika buvo agresyviška. “Jo siekiu buvo valdyt :
Mah ganėtinai pasako, kad skelbi tu vien tik melą....
ti Baltiją ir suspriausti Švedus į jų pussalį; kurstyti dalini* -J
Ir palik mane vėl vieną! Tavo žodis — tik melai....
mus Lenkijos, idant išnaudoti iš to kįlančią silpnybę; susiauf •
Necfraskyk tu man krutinės! Lėk laukan, prie Tamsumos!
rinti territoriją Ottomanų imperijos ir patraukti po savJ
’ .
Varnas tarė: “Niekados”.
paties galybe krikščioniškąsias tautas, kurios nešė jungą
’K
a
7
“ ••
Turkų ir lersų; paplatinti savo prekybą ir savo valdžia
į tolimus rytus; ir tuomi pačiu laiku įgyti svarbą ir įžiureIr vis tupi nuo to taiko pasišiaušęs juodas Varnas
Jimą reikaluose vakarų. Tai buvo plati ir sunki pro-l 1
Ant Pallados balto biusto, kuris stovi pas duris;
grama, bet Petras triūsė kiekvienoj jos išgalėje su pašte-11
Blizga jojo baisios akįs, ~ tur būt, Daimonas taip žiuri — bėtinu stropumu ir patėmytinu pasisekimu” (Gossip).
Jo šešėlis juodaveidis slegia kambario grindis....
’ Jis sudrutino Azovą, Taganrogą pastatydino, atstatė fl
Ir nuvarginta krūtinė sau šventosios atgaivos
Kamenską palei Dnieprą, nors ir priešingai suderyboms! 4
Nesulauks jau niekados!....
Štai kilo švediškai-lenkiškasis karas. ^“Lenkijoje Karolis (i
i^ij0 pilningą pergalę, ir papiekintinas Augustas priverstas? 1
i w Parašyti po nužeminančia sandora Altranštadtė j
(1706), kur viena iš sąlygų buvo — atidavimas Patkulio I
Karoliui. Likimas šito nelaimingo vyro paliko gilią dėmę 1
ant atminties Švedų karaliaus; jis buvo Vidžemio ponu ii j
buvo pasiųstas ponijos sayo gimtinės provincijos nunešto j
skundą Karoliui IX Švedijon, tėvui garsaus vado, ant rti |
bavonių, užkritusių ant jo šalies po Švedų valdžia. k2 J
rolius priėmė jį su nuduota simpatija; palytėdamas įlaidži/
jo petį, pasakė: Pašnekėjai už savo šalį, kaip smurtus^ 1
vyras, aš guddoju tave, toliaus varyk . Bet į keletą dier |
nų vėliaus jis liepė aną apskelbti kaltu vyliaus, ir nuteisė arą 1
mirties. \ ienok I>atkuliui limo pabėgti iš Švedijos pirm/ j
(1569—1795m.)
negu jį suimti galėjo, ir jis nukako į Augusto dvarą, ki 1
riam jis apipasakojo bėdas savo žmonių, ir parodė, kail
lengvai Lenkija galėtų pasisavinti. Augustas smarkiai ne i
norėjo išduoti priglobtąjį, kurs buvo uždarytas Koenigšteiml |
Pylyje, Saksijoje. Dėlto jis pasiuntė sargus paėmimui ka i
linio, bet šiuomi pačiu laiku jis pasiuntė ir slaptą paliepim. I
(Tąsa).
komendantui, kad leistų anam pabėgti. KomeijM^ntas-<^o 1
žinodamas Patkulį esant turtingu, norėjo gautihu|_
XIX.
Rokytai buvo apsigyvenę Vilniuje 1713 m., vyskupau nigų nuo jo, kaipo kainą jo laisvės, o Vidžemietįo.
jant Konst. Brzostovskiui; jų užduotimi buvo prižiūrėti mas velijimus Augusto, atsisakė mokėti už tai, kas
ligonius. 1743 m. vyskupas Ant. Tiškevyčius pavedė Ro- duota dykai. Jiemdviem tebsivaržant apie tą dalyį
kytams špitolę (bepročių namą) Varniuose. 1782 m. tas oficierai atėjo ir pagavo Patkulį; pirma jį nugabeno
beprotnamis tapo perkeltas už Varnių miestelio. Čion bū ranštadtą, kur jis subuvo 3 mėnesius, pridrutiniaųė
davę vyriškų bepročių į 36, moteriškų j 32 visumet. Li retežiu prie kartuvių, ir iš ten tapo nuvarytas į Ka^
goniai čion “kiekvieną rytą visi klauso mišių šventų, o kur ir tapo sulamdytas ant rato” (Morfill).
8 d. liepos 1709 m. kova pas Poltavą nubloškė
nedėlios dienomis atėjusiu iš seminarijos du klieriku išguldinėja* ligoniams mokslą krikščionišką’’. 1838 m. tapo Švedijos, o pakėlė augštyn Maskoliją, kuri įgija L
provincijas ir didelę dalį Suomijos Nyštadto sar
pastatytas' naujas ligonbutis nelygiai už senąjį gražesnis.
1783 m. kitas panėrus ligonbutis tapo įsteigtas Ringai- 1721 m. Livonijoje ir Estonijoje jis paliko liuterišką
los Kęstaičiuose, ir tasis tapo Rokytams pavestas. “Gy mą, vokiškus įstatymus ir kalbą, ir paveldėtąją kon
veno Kęstaičiuose trįs avinvedžiai Rokytos ir 30 ligonių”. ei ją. Tik nuo 1868 m. Maskolija bandė rusifikuoti
VyskU|»as Juoz. Arn. Giedraitis nepaklusnius kunigus įvesdinti pravoslaviją, maskoliškąją kalbą į įstatym
dalykuose vedimo metriškų kaštų privertė užmokėti baudos administraciją, nors vis dar vokiečių įtekmė laikėsi drv
Karoliui atsidusus Turkijoje, sultonas Achmet pab
po 15 rublių sidabru į ligonbučius Rokytų.
*
tapo
priverstas karėn su Maskolija ir palei Pruto upę I
Luokėje taipgi yra buvęs ligonbutis.
tapo apsiaustas. Išgelbėjo jį Katrė savo mitrumu, ’
dis vizyrius, pristojęs ant skaudžių sąlygų, praleidc
skolių armiją namon grįžti.
v 1717 m. caras pasiuntė ekspediciją prieš Chy
Kolei laikraščių nebuvo, kalendoriai įėmė jų vietą.
^ida
kniaziaus Bekovyčiaus Čerkaskio, kiif^'fodjl
Pirmą tokį kalendorių parengė kun. Pašakauskis 1740 m.
su antrašu “Kalendarz jezuicki większy” 200-metinėms su sumušė kariumenę chano, bet paskui, iš pasalų u
kaktuvėms zokono, talpinantį savyje: 1) kiekvienai mėne tapo su visa armija sukoneveiktas. Dabar Petras t
sio dienai vpatas Societatis Jesu prakilnesnes savo apašta nė suvienyti Juodmarį su Kaspija perkasu nuo Dor ”
lišku darbu ir išminčia, 2) katalogą provincijų ir kolegijų iki Volgai. Tuomi tarpu 1720 m. jis padarė su '
Societatis Jesu, 3) kardinolų ir vyskupų e Societate Jesu, suokalbį prieš Persiją ir neužilgo Petras, įėmęs Dę
4) generolų, lietuviškųjų provincijolų, rektorių \ ilniaus pasisavino persiškas provincijas aplinkėse Kaspijos^
Petras atliko 1717 m. dar vieną kelionę po Eu?
akademijos ir kitų senesnių kolegijų, 5) fundatorių ir ge
Daniją,
Holandiją, Prancūziją. Čion jis tardė pcf
radarių zokono, ypačiai liet, provmeijos. Kitas buvo to pa
sistemas.
•
1
‘
ties autoriaus “Kalendarz mniejszy”, kur, apart kitų, tilpo
Savo
sūnų
Aleksį,
kurs
peikė
tėvo
žygius
ir t
surašąs archivvskupų, vyskupų, senatorių ir dignitorių Len
o
velijo
grąžinti
senovę,
Petras
atstūmė
nuo
įjl
kijos ir D. K. Lietuvos. 1764 m. kun. Fr. Paprockis išlei
įmesdino
į
kalėjimą
už
vylių
ir
ten
nunuodindino.
i
do “Kalendarzyk VVilenski” spaustuvėje Akademijos, o vė
Petras,
mirdamas
“
turėjo
tik
53
metus
amį
liaus perspausdino pas Pranciškonus \ ilniuje.
Laikraščiai Vilniuje, lenkiškai spaudinami, buvo jau čiaus į metus jo veiklus gyvenimo tilpo 10-syk tj
viešpataujant Augustui III, o gal ir pirmiaus. Toks laikraš ir (įissipacijos, negu butų pakelti galėjęs jeib-koks |
tis su herbais lietuvišku ir lenkišku yra žinomas nuo žmogus. Jis kyšo kaipo viena iš labai prakilnių,
1761 m.: “Kurjer Litewski”, arba “Wiadomošci Cudzo- aprašomų figūrų visoj istorijoje, ar imtum kaipo ži
ziemskie”. Tarp 1760—63 m. jėzuitas Baltrus Paprockis kai po valdimierą. Kaipo žmogaus — jo blogos ;
išleidinėjo Vilniuje “Wiadomošci Litewskie ”. Nuo 1770 m. buvo skaitlingos ir stambios. Jis buvo goslus, i
ant vietos šito laikraščio pasirodė “Gazeta Wilenska , taipo- neteisus, net ’ki padugnių savo budo. Vienok, jis b
jau su Lietuvos ženklu. Bet apie 1780 m. jau ant vietos bus, karp išrodo, tyros mailės, drūtos draugystės,
lietuviško ženklo pasirodė tiktai lenkiškasai erelis su kara atvirumo, kiltadušąus gerumo. Jis visuomet buvo
liaus Stan. Augustoliteromis. Taip jis laikėsi iki 1/94 m., lankumo sauvalus; tačiaus tankiai prigulėjo nuo tikr.
paskui vėl pasirodė “Kurjer Litewski ’. Nuo 1774 m. prie to čių, į kokį kelią jo palinkimai pakrypsta. Kartais
vo kraugėrus ir nejautrus kankynėms to, kurs kanu
laikraščio redaktoriumi buvo Mart. Pačiabutas.
vo išlaikyme; bet-gi vėl, daugelyje kryžių savos k.
jis pasirodė sutaikus beesąs ir lengvai perprašomas
čiai dėlto, kad jis taip buvo savimi įsitikėjęs, jog r
Gyventojų nė Lietuvių nė Lenkų, pabaigusių \ ilniaus silpnybę atkeršto tiems, kurie neturėjo jokios galės,
universitetą, tuomet nebuvo, nes ūkininkų luomą prie mo iš papratimo girtuoklis, jis buvo gabaus blaivumo p<
kslų nebuvo prileidžiama, o bajorai negalėjo su tuomi su laiką; vienok, nors jo girtumas tankiai įteikdavo nau
tikti kad “daktariška profesija galėtų susitaikyti su ba ką ir skudrumą jo morališkam kreivumui, jo drauę
jorišku ženklu”! Medicinos fakultete mokinosi tiktai svetim blausiai jo bijojosi, kada jis buvo blaivaus proto,
taučiai; už tai Vilniaus gydytojai, pabaigę universitetą, buvo valdimieras — tai nedaugis turėjo taip plačią, taip j
iš užrubežio atėjusiejie svetimtaučiai: vokiečiai, prancūzai. taip pilningą, taip patenkančią įtekmę. Jis sutvėrė
Maskoliją. Atmaina, naminiuose dalykuose padaryto
Žinoma, ir profesoriai negalėjo būti vietiniai, bet partraukia- vo
smarki, radikališka ir ilga. Šalin jis nusviedė konį
mi iš svetur.
•
jines garantijas, už kurias Romanovai buvo pasigs j
Galiaus dar pridėsime keletą žodžių apie mokytesmus ir įsteigė absoliutizmą kuomi įdomiausį. Palytėjo net I
amatininkus. Taip,. 1762 m. Telšių bažnyčią, naujai pa ramas administracijos, bet įsmigo į pačią draugijos d
statytą, '“amatininkas Jurgis Mažeika papuose gypso alto pakylint jos pobūdį iš daugelio pusių, ir tačiaus šunie
riais”. Jėzuitas Žebrauskas išrašė ant popieros, kokia turi navatną mišinį tarp fantastiško blizgesio totoriškos ji
būti bažnyčia benediktinų Kražiuose, bet dar ‘‘kaipo moky nacijos ir tarp būdų gyvenimo vakaruose. Užrubežii |
tas amatininkas, rodė mūrininkams, kaip^turi dirbu
i- reikaluose atmaina buvo net dar labiaus tėmytina; ne *
kuose vyskupo Ant. Tičkevyciaus (1740—62) is Gar tino Petro prasideda pagrindos politikos intrigų, įsikišht. j
amatininkas Podgaiskis, sumanęs iš gypsd įvairius daiktus prisisavinimų, kuri buvo vedama su taip nesisvarstant
tapioti, papuošė Sidlavos naują bažnyčią gypso altoriais ir - stovumu decizijos, ir su taip įstabinančiu patekimu k/l
šventųjų stovylomis.
,
jog, imant nuo jo gadynės, patrigubino plotą terit
Kražiuose buvo varpų liejykla, užlaikoma J. Golzer o, Maskolijos, ir suteikė pagabumą Maskolijai traukti
iš kiekvieno pažymaus atsitikimo ar Europoje, ar Az^
bene vokiečio.
v _
Žemaitis Vaiciulevyčia padarė gerus vargonus \ arnių
(R. Gossip.).
\ w
i
bažnyčiai pabaigoje 18-to šimtmečio.
Nuo Petro iki Povilui I viršvaldyba Maskolijos
18-tame šimtmetyje buvo Varnių vyskupystėje bazny- rankose moterų. Su pagelba Menšikovo, Katarina I
čiu 99 filiiu 89, altarijų 66. Kada kaimiečiai zhugejo di apšaukta carica, nežiūrint _
o___ t —
<->
* didži J
į ___
rugonę
ir rpriešginybę
džiausioje tamsybėje, tai
Daug
tadB
Ji sumažino pagalves. F
_ išguitinių
- - paršaukta
- -- - *-*
zų raštininkų knygas, maž ne su visu buvo tikėjimų pa- Sibėrijos. Kazokams tapo privilegijos sugrąžintos.
Petro velijimo, ji įsteigė mokslų akademiją Petrapylyje,!
kleidusi”. >
gal plianą Leibnitzo. Taip-gi ir rubežiai platinosi: G^|
15. MASKOLIJA BEGYJE 18-tojo ŠIMTMEČIO.
giją iš savos dėkos kunigaikštis padavė. Prekybos
įvyko su Kynų žeme, prie ko Pekine tapo pastaty.«j
Petras Didysis jau buvo Maskolijoje savo reformas tainė, dvi*cerkvi ir seminarija. Su Karoliu VI
į
beivesdinąs. Dabar jis pastatė ant.pelkių naują sostapyb\-~ ji sutarė aljansą. Tik nuo Danijos nesisekė atimti H g r
Petrapylį (St. Peterburg). Tą dailų miestą pradėjo statyti kunigaikštystę. Menšikovas turėjo jos išsitikejimą,} S
1703 m ; tūkstančiai žmonių tapo atgabenti is savų tėviškių uršumu bei mėgimu puikės visiems baisiai įsipyko/
ir dirbo po prievarta, labiausiai ten daug buvo Mazarusių, tarpu mirė Katarina gegužyje 1727 m. Įpėdinį y
nes Petrui labai rūpėjo nuslopinti dvasią tos tautos. Sako,

Gadyne siektos viešpatavimo

Pamaži širdis nurimo. Sušukau tad pasikėlęs:
“Tuoj’ įleisiu, palūkėkit — mat, užsnūdęs aš buvau —
Nuobodumas sielą drasko, gniaužo galvą nu vargi mas,
Ir jums tyliai, pamažėliais ten subeldžius, pabudau” —
Ir prie slenksčio pribėgėjęs, atdariau plačiai duris —
Tamsuma tik ir.... naktis.. ..
*
*

Tamsumon panėręs akį, taip stovėjau, aš apmiręs,
O krutinę ląužo, drasko nepažįstami jausmai;
Tamsumos žiaurus tik veidas ten už durų viešpatauja,
Ir tik tylųs-tylųs žodžiai tamsą perbėga skersai:
Kuomet skaitai lietuviškus laik “Eik, Lenora....” — Ir tą žodį atkartojo man aidai.
’
Tamsu.... nieko nematai.....
raščius, pradedi nebetikėti ne ge
ografijai, nė žemlapiams.
Musų laikraščiai, ir jų bendra
darbiai, daro stebuklus: paima ko
kį miestą, užsiverčia jį ant kupros
ir keliauja sau kur tinkama.
Šit “V iln. Žin.” N. 220 Bruxelles’į
(laikraštyje parašyta —
Briussel) nukėlė į Holandiją.
Galijotai! Bruxelles’į, Belgijos
sostapilį. miestą turinti arti milijo
no gyventojų, nukelti į kitą vietą
— o 1 to neįstengs padaryti kitų
tautų laikraščiai.
Atsimenu pavasaryje kitas
Žinių” bendradarbis ir tokį pat
juoką iškirto su Bruxelles, ir nunešė į Holandiją.
Sunku toks didelis miestas toli
vilkti — nukeliauna iki kaimynės
valstybės ir ten palieka.
Jcel*2i:s mudu ?
Neužilgo rasi reikės rašyti naugeografijas ir išleisti naujus
žemlapius.
Juk ko gero, musų laikraščiai
ir jų bendradarbiai užsigeis Chicago perkelti į Šiaulių vietą, Šiau
lius nugabens į Australiją, New
Yorką pakeis Tiflisu!....
Pasirodo, kad iš musų laikrašti
ninkų galima įvairių stebuklų su
laukti.
Ponios Pleirytės-Puidienės kom
pasas ir, matyti, sugedęs. Straips
nyje “Moterų kova už lygias tei
ses’* — “Vilniaus Žinių” NN.
177 ir 178 — ji pasakoja, kad
Naujoje Želandijoje moters taip
paniekintos — jos negali paliesti
ir to valgio, kurį valgo vyrai.
Gm.... Nejaugi?
Kreipiausi į Mežųjevą, A. Bebelį, Lili Braun. Mežujevas —
Naujosios Želandijos žinovas, A.
Bebel ir Libi Braun — moterų
klausimo žinovai.
Pas juos nieko panašaus nera
dau, jie tokių faktų nežino. Jie
visai kitką pasakoja.
šit ką: Naujoje Zelandijoje
moters turi rinkimo teises, ten moterš abelnai turi daugiau teisių
ir politiškame ir visuomeniškame
gyvenime, negu kur kitur, išsky
rus dabartinę Suomiją.
Matyti p. Pleirytė-Puidienė su
sugedusiu kompasu, turbdt, vieto
je Ugninės Žemės, pakliuvo į Nau
jąją Zelandiją.
t
Reikėtų greičiausiai kapitonams
— “Vilniaus Žinioms” ir p. Pleirytei-Puidienei taisyti savo kompasus.
Gali laivas užlėkti ant kokios uo
los ir susikulti.
Blogai be kompaso važinėti. Ir
pasažierai nėra užtikrinti kus
jie atsidurs.
K. Janonis.

Ar atrasiu aš ten dūšia tos mergelės mylimos?
Varnas tarė: .“Niekados”.

Nusiminęs ir nuliūdęs, buvau beeinąs nuo durų,
Vėl subaldyta iš lauko, bet dabar jau daug garsiau.
Tad tariau sau: “Ko drebėti? Vėjas drasko langenvčią,—
Čia ne burtai, tai tik vėjas siunta, dūksta vis smarkiau,
Pažiūrėsiu aš į lauką.... kaukia ten naktis akla....
Niekas kitas — vėsula....
♦
Stūmiau aš į lauką langą. Puikiai, dailiai senas Varnas,
Senos pasakos dievaitis, atsirado kambaryj;
Be pasveikinimo, drąsiai, pasikėlė jis nuo lango,
Ir atsitūpė ant biusto, ant Pallados, palubyj,
Netol mano buto durų, tarsi užkviestas svetys —
Ką jis tokio pasakys?.. ..
..........

Apžiurėjau jį atydžiai. Nors buvau labai nubudęs, v
Bet prajuokins mane jis, taip atrodė išdidus:
“Tu be jokio esi ženklo — vienok raitelis atrodai,
Bene busi iš to krašto, kur Nakties yr’ Veid’s tamsus?
Pasakyk, koks tavo vardas pas gyventojus Tamsos?”
Varnas tarė: “Niekados”. •
Aš nusiminiau išsykio: žodis aiškiai suskambėjo,
Tarsi smūgis,—kas per vardas “Niekados”?.. Kas pasakys?..
Ar rasi kur-nors ant svieto kokį žmogų nelaimingą,
Pas kurį būt’ atsilankęs toks nepaprastas svetys,
Toksai rimtas, rustus Varnas, atkeliavęs iš 1 amsos.
Dargi vardu “Niekados”?
Ir prakarkęs tokį žodį, užsirūstinęs, tylėjo,
Tartum žodyj’ viskas buvo, jo visa tamsi siela.
Jis tupėjo lengvai, puikiai — tad tariau aš patylėliais:
“Rytoj’ rytą mano svetį išsineš, gal, vėsula,
Kaip draugus ir viltį nešė.... Jis į šalį lėks Tamsos!..
Varnas tarė “Niekados”.

Krustelėjau nusiminęs ir to žodžio išsigandęs,
Ir tariau aš jam: “Tur būti tavo ponas nuo seniai
Yr užpykinęs likimą, kuris keršto vietoj liepė
Tą tad keistą, baisų žodį atsiminti amžinai .. ..
Tartum kokią hudną giesmę, kuri gema iš I amsos,
Skaudų žodį “Niekados”....

Ir, žiurėdam’s į jį, liūdnas, nusileidau aš į kėdę,
Ir, nuleidęs skaudžią galvą, ant aksomo audeklų,
Išžabojau savo mintį ir bandžiau atspėti mįslę:
Ką tas senas, juodas Varnas, atsibeldęs iš laukų,
Man norėjo pasakyti tame žodyje Tamsos,
Skaudžiam’ žodyj’: “Niekados” ?. <,
Tad sėdėjau ir dūmojau, susirūpinęs, nuliūdęs,
Ir žiurėjau į jo veidą, kuris degino akis;
Vieną mintį kitos keitė, kėdėj’ apmiriau, sustingau....
Ant aksomo lelijinio skleidės Kampos žiburys.. ..
Ant aksomo lelijinio nebesės žvaigždė aušros....
Nebesės Ji niekados....
♦
Cit!.... Štai vėjas atgabeno kojų atbalsį po butą....
Josios rūbo šilkas šnabžda.... meilus kvepia smilkalai....
“Tad dangus man už kantrybę siunčia atgaivą krūtinei,
Ir duod’ užmiršties man taurę.... gal pamiršiu aš visai,
Taurę užmiršties išgėręs, apie veidą mylimos....”
Varnas tarė: “Niekados”.

“Ar dvasia tu, ar gyvūnas”, tariau jam, pusiau apmiręs,
“Pranašauk man! Nors ir Velnias, ar įsiūtus vėsula
Čia tave į mano namą siuntė jo liūdnumo daugint’,
Į tą namą, kuris verkia, tarsi sumušta siela, e
f>
Pasakyk: ar bus gadyhė, kuomet dings skausmai žaizdos?.*..
Varnas tarė: “Niekados”.
“Ar dvasia tu, ar gyvūnas”, aš paantrinau apmiręs,
“Pranašauk man! Dėlei Dievo ~ pasakyk galų gale,
Ar tenai, kur musų Rojus, ar rasiu, tenai užžengęs,
Tos mergaitės skaisčią dūšią? ar pasitiks ji mane,

Lietuvoje

Parašė Jonas Šliupas, M. D.
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;7O pavedusi auklėti liuteriškių pastoriaus sunui grovui Ostergryno pieno su pyragu? — Gerai? Aštuntą
|| 23 d. spalių atsibuvo iškilmin
manui; dabar Menšikovas tapo regentu ir dar labiaus išvalandą, ar ne teip ? Atsilsėk ir išsimiegok
didėjo. Tačiaus, kaip-kur Menšikovas suminkštino Petro
gos laidotuvės kūno pagarsėjusio
gerai. Žinai, pirmosios naktys, kurias aš
laike karo su Maskolija japoniško
žiaurumus; štai jis leido Mažarusiams išsirinkti atamaną,
PLa^e^žiau toje baisioje pilyje. Aš neišpa || Londone išeinanti “Labour jenerolo ’Nodzu.
kas buvo jiems uždrausta dėl jų nepaklusnumo.. Dolgorukij
sakytai bijojau numirėlių. Mirusiejie, žinai, Gazette“ persergsti norinčius. į
darė pinkles prieš Menšikovą. Gabaus, Petras liepė regentą
taip džiaugiasi tuo, kad mirė.... Jie niekuo angliškas valdybas: Kanadą, Au H Kaip paduoda maskoliškas
isbanityti į Sibėriją, kur jis varguose pabaigė savo amžių
•
ROMANAS
y
. met nebenori keltis iš k^pų.
straliją, Naują Zelandiją ar pie laikraštis “Reč”, pereituose nie
F!1, Dabar už tai Dolgorukiai taip pat despotiškai el
n
r
r
e
.
P^
s
Wk°
vienų
vienas,
nudžiugęs,
tinę
Afriką keliauti išeivius. Vien tuose Maskolijoj
gėsi, jie ir sėdenę sosto atgal perkėlė į Maskvą. Caras tik VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS
kad gali išsitiesti ant lovos ir būti nuošalyje merginos tarnaitės ten gali dar mai nužudė 627 ką r i ški ejie teisvien medžiojo, iki, užsikrėtęs rauplėmis, mirė sausyje 1730
nuo tų žmonių draugijos, kurie, tartum ša gauti kokį nors uždarbį, vyriš ir 834 kareivius. civiiiškas ypatas
m. Su juomi išgęso vyriškoji linija Romanovų. Maskolija
šeliai, tai žuvo, tai švituriavo prieš jį menkai kiams darbininkams darbo nėra.
įsikišo į išgjijimą Saksų Moritzo iš Kuršo, kurį ans norėjo
apšviestame
kambaryje. Numirėlių šašeliai— Australijoj, Qeenslande ir Vakari || Prancūzijoj,
(Tąsa).
mieste Rheims.
paimti, apsivesdaųias su Ona, apnašlėjusią ercogiene. Ir
tąi kenčiančios senei mirusių žmonių vėlės, nėj Australijoj vien norinti ant
teismas pasmerkė r 13 mėnesių ka
Ona velijo su juomi susituokti, bet, maskoliams pasiprie
kurios įsikūnija į mus, idant vėl iš naujo
šinus, iš sutuoktuvių niekas neigėjo. Tačiaus Kuršą ma kunigaikščio Matteo Buondžiovani sesuo, ku mylėti ir kentėti. Ir, nežiūrint į tai, kad, farmų gyventi gali važiuoti; toki lėj iman trįs amerikonus vagilius.
skoliai tik prie Katarinos II teį^ijo.
ris turėjo jau penkis vaikus ir buvo apsivedęs dieną taip ilgai pramiegojo, jis niekuomet ne gali gauti dykai 160 akrų žemės
ir pašelpą triobų pasistatymui.
Maskoiijos sostas teko našlei Onai, Kuršo ercogienei, su viena angle iš Martimer giminės, kuri da sijautė taip nuvargęs, niekuomet dar nejieš- Dirbtuvėse visur sumažėjo dar || Portugalijos valdybose, ant
vienos Azorų salų, salos Terceira,
dukterei Ivano, pusbrolio Petro Didžiojo. Senatas buvo jai vė jam penkis milijonus dalies. Buondžiovani kojo nusiraminimo miege; viskas susijaukė ir bai.
iš naujo pradėjo smarkiai siausti
• • • ar jis vispadėjęs jąlygas, ant kurių ji pasirašė, bet tą susiaurinimą šeimyna prigulėjo prie aristokratiškos šeimy susiliejo jo galvoje,
jis abejojo,
azijatiškas
maras.
Į despotybes (—atsižadėjo kelti karą ar daryti taiką, uždėti nos Ryme, kuri dar užlaikė savo turtus. Ji ką girdėjo ir matė. Kuomet jis pradėjo tai || Orenburge policija užtiko pa
[ naujas pagalves, atsvetinti domenas, tekėti už vyro ar pa- teipgi turėjo iš savo giminės du popiežius, kas sytis, jam vėl pasidarė taip keista, kad jis vėl kasą, kuris buvo nukastas iš žydiš
. skirti tėvonį, nesivežti Bironą į Maskoliją —) veikiai ji at- vienok nekenkė kunigaikščiui Matteo prisi miegos tame svetimame name, ir buvo mo kos sinagogos į maudynę kalėji II Japonijos randas garsina, jog
Koreos gyventojų likoL metė šalin, ir savo priešgynas tai išvijo į Sibėriją, tai įtren- dėti prie Kvirinalo, drauge nesipykstant ir mentas, kuomet jam pasirodė, kad ne jis ju mo, kuriame laikomi politiškiejie sukilimas
si
galutinai
suvaldytas.
I kė į kalėjimą. Veikiai ji išleido ukazą, kad visi ponaičiai su Vatikanu. Politikoje jis buvo labai liau da, bet kasžin-koks kitas žmogus. Ką manė prasižengėliai. Ola buvo iškasta,
n turi mokintiesi skaityti, rašyti ir šokti. Dvariškiai turėjo nus, svyravo į visas puses, žiūrintis koks putė tie^žmonės apie jo knygą? Kam užkvietė jį reikėjo pramušti tik asfaltines || Laike paskutinių sniego
darį baisiai puoštiesi, nors jie ant kūno nevalyvais buvo... Pe vėjas; labai šykštavo, norėjo padidinti savo apsigyventi tame rustame rūme, kuris, kaip Grindis.
Oloje buvo
sudėti ganų Kanadoj sušalo daug
turtus
ir
sustiprinti
galybę,
nes
gerai
supra

jam išrodė, buvo jam priešingas? Ar ji drabužiai 12 vyriškių.
terburgas tapo pagražintas, kanalas iš Ladogos ežero už
nančių bandas piemenų; pražuvo
baigtas, įvesta ir patobulinta tapo išdarbysta šilkų ir vilnų, to, kad jo luomui grasina neišvengiama mir nori padrąsinti ir sustiprinti, ar, priešingai,
daug galvijų, ypač gi avių. Ant
s, kasyklos Uralo ištyrinėtos, kelionė į Kamčatką (suradi- tis. Ir toje šemynoje, kuri buvo žinoma vi sumušti ir pergalėti? Ir visame salione, į JI Čekijos sostapilyj Pragoj 21 Many Island sušalo 3000 avių.
Lvermui, ar Sibėriją susiduria su Amerika) tapo atlikta, šalis sam miestui, atsitiko skandalas, kuris pagimdė kurį žiurėjo jo akys, jis dabar tematė tiktai d. spalių užgimė smarkias mušty
■fKirgyzų užimta, naudingos sudermės pirklybos sutartos su begalinius liežuvius. Celija. staiga įsimylėjo doną Serafiną ir Morano, sėdinčius iš abiejų nės terp čekų ir vokiečių, kurių || Atmokėdami ,čekams, vokie
^pKynais ir Anglais. Tiesa primogenituros, įvesdinta Petro į kasžin-kokį oficierą, su kuriuo visai ir ne- pakuros pusių, o už puikios Benedettos gal stabdymui atsėjo šaukti kariume- čiai Pragoj, Gablonze, Budweise
■ Didžiojo į Maskoljos įstatymus lobių dalykuose, tapo da- pasižino; kalbėjo, kad įsimylėjusiejie, kasdiena velės buvo matyti besišypsąs monsinjoro Nani nę. Čekai išdaužė langus vokie ir I eplive išdaužė čekiškų drau
aar panaikinta, kaipo svetima slavų dvasiai. Diduma nuo- susitikdavo Korso, jie galėjo ir tiktai ten ga veidas, su gudriomis akimis ir sučiauptomis čių teatre ir pardavinėse. Skait govių ir kliubų butų langus.
^M'pelnų tame visame priguli ministrui Ostermanui. Vokietis lėjo vienas į kitą pažiūrėti; kalbėjo taipgi apie lupomis, nuo kurių nenuslinko nenumalšoma lius sužeistų žmonių yra labai di
V Munich, kurs buvo atsiženklinęs mūšyje pas Malplaųuet, neperlaužiamą mergaitės tvirtumą, kuri, pa energija.
delis.
Tarybos terp Bulgarijos ir
Jis atgulė, bet greitai vėl atsikėlė; jam
Bprdabar vadu buvo armijos; jam įsikišant, Augustas III įgijo sakė tėvui, kad neištekės už kito, laukė, tikė
Turkijos likosi pertrauktos, Bul
Jadyjiks sostą. 1735 m. nutarta tapo užimti Azovą, Kri- dama, kad ją išleis už to, kurį išrinko jos šir taip buvo trošku, kad jis pribėgo prie lango, || Sulyg rando surinktų žinių, garijos pasiuntinys sugrįžo į So
užviešpatauti Juodmares. Prasidėjus karui 1736—39), dis. Bet blogiausia, kad tas oficieras, Attilio visai jį atidarė ir pasirėmė ant jo. Į jį pa turinčių teisę balsuoti, renkant par fiją.
^Bnajį. istrija ant Turkų pasaliai užpuolė, bet smagiai suko- Sakko, buvo atstovo išsišokėlio Sakko sūnūs, žiurėjo tamsi naktis, visas gorizontas buvo lamento atstovus, Vengrijoj yra
^B’rieš
neteko Belgrado, ir Dunojus, Saara bei Unna kurio popiežininkai nekentė, nes jis visuomet apsiauptas tirštu juodumu. Žvaigždės pasi 4047671 ypata; tame skaitliuje || Vidurinėj Europoj užstojo
slėpė už debesių, ir dangiškas skliautas ka nemokančių skaityti yra 1534443, jau šalčiai: termometras nupuolė
rubežiumi tarp abiejų imperijų. Tai gi, Maskolija. gali padaryti bjauriausius daiktus.
Abi mergaitės dar pačioje kudikybėje pri rojo, tartum kokia sunkenybė; namuose, prie baigusių pradines mokyklas yra iki 7° žemiau užšalimo ženklo,
^nustojo 100000 žmonių, nieko nelaimėjo, nes nė Azpas
ekliuvo, nė jos laivai negavo važinėtiesi po- Euksiną. — siekė mylėti viena antrą amžinai; Benedetta, šais jį seniai miegojo, nė viename lange ne-' 173-534. vidutines 866237, augš- šlezijoj pusėtinai pasnigo.
1 >ie Birono įtekmė augo. 1737 m. jis per Maskoiijos dik- viresnė už draugę penkiais metais, rūpinos švietė žiburys, tiktai tolumoje, tartum žie* tesnes 227791.
želka, drebėjo garinio ragelio šviesa. Veltui
į pastojo Kuršo kunigaikščiu. Gabaus, paskyrusi re- apie ją kaip motina.
į Gelžkelio traukinyj nusišovė
— Vadinas, tu dar vis nenori įgauti proto, jieškojo jis Janikulio. Viskas paskendo tam || Ant Filipinų salų, Cagayen generališkasis Amerikos konsulius
^M .Itu Bironą, Ona mirė. Bironas savo dominacija perėjo
tėvus jauno įpėdinio jis uždarė į Žieminį Rūmą, įar- — tu dar vis svajoji apie tą jauną žmogų? sumos juroje, visi dvidešimts keturi Rymo am klonyj, 12 d. spalio siautė audra Berlyne Šilas McFariand.
— Mano miela, nejaugi ir tu nori pripil žiai, /^enas Palatinas, dabartinis Kvirinalas ir vėtros. Užgimusiuose tvanuo
sl maršalą Munichą, kuris tad urnai parūpino suėmimą
dyti
mano širdį skausmais?.... Attilio man ir milžiniškas šv. Petro bažnyčios bokštas — se prigėrė su viršum 800 žmonių. [Į Maskolijoj pasibaigė jau uni
■^S’rono ir jo išgujimą į Sibėriją. Trumpai Yegentavo printinka
ir aš jo noriu. Tiktai jo, girdi tu! — viskas pranyko tamsumoje. O apačioje jis Mieste Aparri užtvinę vandens versitetų Peterburgo, Maskvos ir
Hę ^a Brunsviko; daktaras Lestoeų, kuris buvo sėdėjęs Pair
nieko
kito.__ Aš jo noriu, aš jį turėsiu
nieko nematė, net negirdėjo Tibro ūžimo, tos nunešė su gyventojais 300 namų. kitų miestų studentų streikai.
■rAn,iaus Bastillėje, o potam išguitas į Sibėriją, sudarė suotodėl,
kad
jis
mane
myli
ir
aš
ij
myliu....
nuirusios upės mirusiame mieste.
Miestas Hagan likosi suvisu iš
’bį, ir štai Elzbieta tapo pakelta ant carų sosto.
Tai labai paprasta.
naikintas.
Austrija uždraudė gabenti
Elzbieta buvo smarki, tiksli, neteisi, nors tolyregė, kiePierre, sujudintas jos žodžiais, rimtai iš
ginklus
j Serbiją ir Montenegro,
?
IIL
■f 1 gudri palestuvė. Prakilnus vyrai tapo apkalimi ir mir- žiūrėjo į ją. Jos meili figūra priminė skais
,
Ant
rytojaus,
dešimtoje
be
bertainio,
Londono laikraštis “Daily kas iš naujo vėl suerzino serbus.
■ 1 ni pasmerkti, tarp tų Munich ir Osterman, kuriuodu ga- čią leliją. Aukšta kakta ir nutikusi nosis, ne
■ urus tapo į Sibėriją išbanityti, kur pribuvo keletą metų vė- kaltai sučiauptos lupos, už kurių slėpėsi įkal Pierre nusileido į pinnulinįjį rūmo augštą, Mail“ praneša, jog Serbija sušau
Kid’ns ir pats Lestoeų, kada teko jam susiginčyti su kancleriu ti lygus dantys; šviesios, skaisčios, tar sunkus vakarykštis Ūpas, ir abejonės, ir ne- kė po ginklu rezervos kareivius,
tuževu. Nors knutas buvo tankiai vartonėje, tačiaus bau- tum šaltinio vanduo, ir gilios, tartum bedug įsitikėjimas, kurie jį buvo apėmę prie' pirmojo užsteliavo 300 mašininių kanuolių
pasimatymo su Rymu, kelionės nuovargis, ir 400 kariškų automobilių.
^frvbiirtimi Elgeta prašalino. Ji įsteigė ypatingą inkvizinė paversime, akys; lygus, kaip atlasas, skruo viskas tas dabar pražuvo. Oras buvo toks
^^^^r^Iaptą^anceliarijos Teismą— kurio rankose buvo stai. Nė šašelio neramumo arlia žingeidumo
puikus, dangus laivo toks skaistus, kad jo II Mieste Amoy, Chinuose, suseį ■, ^tis ir turtai kiekvieno žmogaus. Skundikai gaudavo nebuvo galima pamatyti jos atvirame regė širdis ėmė vėl plakti, jame vėl atsirado viltis, kė sukalbį prieš urėdninkus. — Šitame metų laike Chicago
džiaugiasi savo geriausia sveikata.
, mimą lobiais apskųstojo. Paskundimai tokios rųšies jime. Ar ji manė? Ar žinojo jį ką nors?
Durys į kardinolo Bokkanera prieškam-į Sukalbininkai buvo sutarę, laike Sveikata jo gyventojų šįmet ne
^■lit’hrdu “Stovo i Dielo” buvo žinomi nuo dienų caro Ale- Kas galėtų pasakyti! Prie jos traukė kasžinbarį buvo atidarytos iki galui. Kardinolas' atsilankymo uoste Amerikos kaPirms^dis Bestužev, po ilgų metų kankinimo kitų, koks slėpinys, kuris buvo įsikūnijęs tame jau turėjo svečiams keturis didelius kambarius ‘ riško laivyno užmušti augštas už- paprastai gera. Mirčių skaitlius
už savaitę, pasibaigusią 10 d. šio
f-1. jo auka ir pateko į Sibėriją. Elzbieta buvo liaisi despotė. name ir nekaltame sutvėrime.
šešių metrų augštumo, su langais įi nedidelę
nedidele imančius vietas daniškus urėdnin mėnesio, buvo beveik 2 nuošim
vienas, pro jos. rūmą praeidamas, turėjo kepure nusi— O, brangi, — atkirto Bencdetta, — ne gatvę, kuri siekė Tibrą: saulė niekuomet ne kus. 1
/
čiais mažesnis, kaip pereitą savaitę
■
Smarkiai užgynė pasnikų mete valgyti mėsą, biau- atkartok, meldžiama, mano liūdnos istorijos. įeidavo į juos per augštus namus, kurie niūk
ir kuone iG nuošimčio mažesnis, ' i
i ir uždraudė girtybę. Ji pati buvo baisiai nevalyva, bet Sunku sujungti popiežių su karalium.
sojo priešais. Bute buvo palikti puikus pir Į| Dėl demonstracijų prieš m- kaip tą pačią savaitę pereitais me
* baudė už tą nuodėmę. Vėliaus baimijosi, kad jos
mųjų kunigaikščių mebliai, Bet niekas jų dono parlamentą, 20 suimtų mo tais. .
■Etiunuštų, miegojo tiktai dienomis, ir tai po sargyba. — lija, — o aš Attilio myliu. Gyvenimo tinklas neprižiūrėjo, niekas ncužlaikė tvarkos, po terų
kovo j ančių už
lygias
Sulyginant su pereitais metais,
^Bfciy^tam, ji pagerino reikalus imperijos. Gyventojų skait- ir yra, — reikia mylėti.
pieriai kaliojo ant sienų apdraskyti, meblius teises teismas pasmerkė kalėji- šiame mieste atsitinka mažiau
■ Lango. Ji įsteigė ir apdovanojo keletą moksliškų įstaigų.
man nuo 3 sanvaičių iki 3 ‘mė- mirčių nuo plaučių uždegimo, už
Tas sakinys, kurį taip tiesmukai ištarė ėdė dulkės....
H |Qfs buvo didelė popiška reakcija ir baisiai persekiojo ras- tai nieko nežinantis kūdikis, taip smarkiai su
Pierre lengvai sudrebėjo, įėjęs į pirmąjį nėšių.
degimo vidurių, infliuenzos, džio
‘ IpMinkus, ji įsteigė pirmą universitetą Maskvoje po įtekme judino Pierre’ą, kad jo akys užplūdo ašaro prieškambarį, paskirtą tarnams. Kitados ten
vos, nerviškų ligų ir širdies ligų.
jb Šuvalovo, maskoliško mecenaso savo gadymėje. Jos mis. Meilė, taip! — tai visų klausimų išri ant sargybos stovėjo du popiežiaus žandarai |Į Čekijoj,' netik Pragoj, bet teip- Iš kitos pusės yra daugiau ligų nuo
U Kinas Pa?ars^j° genijumi Lomonosovo ir Sumarokovo. šimas, santaika tarp visų tautų, sutikimas ir munduruose; dabar ten buvo tik vienas tar gi miestuose Gablonz, Budveis, viduriavimo, paeinančių nuo vasa
’J lovas atidarė teatrą Peterburge po protekcija ęaricos. linksmybė visame pasaulyje! Bet dora Se nas. Ypatingai metėsi į akis stovintis prieš Teplitz ir Karlsbad buvo susimu
karščių.
■*
^■ftr.įobė jauną maskolių literatūrą ir buk pati rašinėjusi rafiną atsikėlė iš savo vietos, turbut, dasi- langą apdengtas raudona gelumbe altorius, šimai čekų su vokiečiais. Ran rosUždegimo
plaučių ir vidurių
Į \s. Pati muzikantė, ji reikalavo, kad muzika butų protėjus, apie ką taip karštai kalba jos drau ant kurio kabojo baldakymas, taipgi aptrauk das laukia tdar didesnių riaušių. san lygos yra daug geresnės, negu "
jhi visatinos edukacijos. Karė su švedais tapo užbaigta gės. Ir ji akimis pamerkė į doną Vidžilio, tas raudona gelumbe; po baldakymu buvo iš Rando laikraštis “Fremdenblatt” paprastai šitame metų laike jos
T^.ascy 1743 m., ir Kymenės upė tapo rubežiumi. Laike kuris tuojau tyliai pasakė Pierre’ui, kad lai siūtas Bokkanera gerbas sparnuotas drako persergsti gyventojus, gazdina būva. Buvo tik 3 mirtys nuo už
-J; dėlei “austriškos sukcessijos”, ji stojo prieš Prūsijos kas išeiti. Išmušė vienuoliktą valandą. Celi- nas, purtantis ugnį ir devizas: . Bocca nėra, juos kariška diktatūra, jeigu riau degimo vidurių, 5 mažiau, sulygi
■SŲ^ 'ikį ir jos vadai Apraksin, Fermer, Soltykov ir Totle- ja ir jos teta pradėjo atsisveikinti. Advo Alma rossa”. Ten buvo matyti raudona pra šės nepasiliaus.
nus su šita savaite pereitų metų,
MP^aimėjo tūlą pasisekimą. Laike tų imtynių Elzbieta mi- katas Morano, matyti, norėjo užlaikyti ant nokėjo kardinolo kepurė, — sena ceremonijų
ir tik 34 nuo uždegimo plaučių
^WaTį/62 m.
kelių minutų kardinolą Sarno ir Nani, kad kepurė; ant sienos buvo pakabintos dvi rau || Vengrijoj prapuolė buvęs mi- prieš 58 pernai metais ir 41 pe:
įpėdinis Petras III buvo nelabas, goslus, girtuoklis, pasikalbėti atviriau apie nekurtas kliūtis, donos pagalvėlės ir du senobiniai skėčiai. nisteris Latkočy. Mat jis apkal reitos savaitės šių metų. 1
^Klfr-lrčius ir mimiką mylįs caras. Jo pati buvo Katarina kurios įvyko prie Benedettos jungtuvių pa Didžiausioje tamsumoje, rodos, girdėjosi tintas buvo už ėmimą kyšių ir Kaip ir praeitais mėnesiais, mir
jteina, didelio gražumo moteriškė, gabi ir išmintinga, naikinimo. Pirmame salione Bencdetta, iš lengvas atsargus žiurkių krabždėjimas, ku suklastavimą dokumentų, Matyt tys buvo tankiausios ten, kur sla
3 ir valdžios godi. Sutuoktuvės buvo labai nelaimin- bučiavusi Čeliją į abudu skruostus, labai mei rios graužė tas apgailėtinas praeities lieka negalėjo iš tų apkaltinimų išskei- vų daugiausiai gyvenama, kur ne•
Petras kreipėsi prie paleistuvingo gyvenimo, o Kata- liai atsisveikino su Pierre’u.
nas, kurios nuo vieno prisilitėjimo galėjo pa sinti, todėl išdūmė kur į užsie- žinybė priderančio maitinimosi
nius.
—
Rytoj
rytą,
kuomet
aš
rašysiu
Vikon

■įL. pastojo savo laiko Messalina. Jos pirmu numylėtiniu
virsti į dulkes.
viešpatauja ir nepaisinimas pada^■^h-agrovas So’tykov, potam Lenkas Stanislovas Poniatov- tui, aš jam pasakysiu, kaip linksma mums
Antrasis prieškambaris, taipgi labai di
vadijimų. Tas. žinoma, yra bėdijH/Atkurs buvo attachc Britiškos ambasados, paskui Grigas tamstą matyti. Neužmiršk dešimtoje valan delis, kuriame kitados dirbdavo sekretorius, - Į| Maskoiijos universitetų stu- niausiose miesto dalyse ir labiau
buvo tuščias; Pierre perėjo jį ir tiktai tre dcntai dar vis streikuoja. Per siai susikrušusiose. Iš 442 mirčių
a?- Petras tuojau paųaikino Slaptąją Kanceliariją ir doje nueiti pas dėdę kardinolą.
Ant viršaus, trečiame aukšte, kuomet čiame, poniškajame prieškambaryje jis atra tą nori priversti ministerį atsiimti terp kūdikių 302 buvo terp sve■U’Uų’kė iš banitos 17000 žmonių jos išguitų, tarp kurių bu__
|K^Lestoeq, Munich, Biroųas ir k. Panaikino muitą nuo Pierre ir donas Vidžilio, kiekvienas su žvake do doną Vidžilio; dabar kardinolas telaikė vi atgal uždraudimą moterims lais timšalių,, kurių dauguma yra" sla
^Bįįicos. Nuo didžiūnų jis atšalino tulus susiaurinimus, ant- rankose, turėjo atsisveikinti, Pierre negalėjo sai mažai tarnų; jo sekretorius turėdavo dirb voms klausytojoms lankyti univer vai.
■k į.j. Elzbietos. Sumažino kūnišką pliekimą kareivių. Nuo susilaikyti nepaklausęs dono Vidžilio:
ti' prie pačių durų buvusiosios sosto salės, sitetus.
Inspektoriai praneša apie ne— Juk monsinjoras Nani — labai įtek kurioje jis dabar priimdavo svečius. Donas
"<jų žmonių priiminėjo peticijas ir klausinėjo apie prielemčiausį maitinimą kūdikių. Pas
Į Belgijos sostapilyj Bruxellej tūlas slaviškas tautas yra abelnai
Vidžilio, liesas, geltonas ir krečiamas drugio
įrp jų skundų. Bet jis apstabdė karą prieš Pridrikį ir minga ypata ?
sudegė
telegrafo biurai ir pertai priimta duoti kūdikiui alų ir terp
Donas Vidžilio sumišo ir ištiesė ranką, piroksizmų, sėdėjo prie nedidelio prasto juo
tinvė atgal, kas jau buvo užimta. Armijoje įvesdino prutelegrafiškiejie
susinėsimai miesto tų žmonių kūdikiai daugiausiai
taktiką ir grosą. Bandė gvardiją pakasavoti. Popams tartum norėdamas apkabinti visą pasaulį. do stalo, apverstu visokiais popieriais. Įsi
su
provincijoms
ir užrubežiais li miršta. Teipogi paprasta yra duo
Jį; nusikarpyti ilgas barzdas; liepė išmest “idolus” iš Paskui jo akyse sužibo žingeidumo ugnelė, gilinęs į skaitymą kokio ten dokumento, jis
kosi
pertraukti
ant
kokių 10 die ti visokias dešras nubovinimui kū
pakėlė
galvą,
pažino
atėjusį
ir
tyliu
balsu,
be

įsbeerkvių, o pas save įtaisė liuterišką koplyčią. Kliosto- kuri degino ir jį.
nų.
— Tamsta ji pažinai seniau, ar ne teip? veik šnibždėdamas, pasakė:
dikių.
K į rėmęs imperijoje jis pridėjo prie savo karūnos domenų,
— paklausė jis, neatsakydamas ant užduotojo ' -i- Jo šventenybė užimtas.... Meldžiu
‘
is
bei
abatams
paskyrė
pensijas
ir
sumas
užlaikyK* 30
Į Turkija pertraukė tarybas su
— Pereitos subatos vakarą, į
palaukti.
’ .įninku. Žinoma, tas viskas prisidėjo labai pre jo klausimo.
Austrija
reikaluose
galutino
pri

Ohlando
saliuną, ant kertės Hur' 1? paskui jis vėl nugrimzdo į skaitimą, ne
— Aš? Ne!
iškumo. Priegtam, pats įsimylėjo į grovienę Voskyrimo
Bosnijos
ir
Hercegbvinos
ron
ir
Wood
st., atėjo keli plėšikai
— Nejaugi?.... Na, o jis labai gerai norėdamas daugiau kalbėti.
rengėsi skirtis su Katarina, kuri buvo patraukusi
prie
Austrijos
ir
apreiškė,
jog
tą
ir
ištuštino
kasą.
Bėgant su pinigais
Pierre, neišdrįsdamas atsisėsti, pradėjo
popus, armiją, didžiuniją. Besirengiant į ekspedi- tamstą žino. Praėjusi pirmądienį jis kalbė
klausymą,
priešais
Austrijos
no

plėšikams,
šinkoriui
pagelbon pa
Daniją, Katarina prisitraukė gvardiją, apsišaukdi- jo apie tamstą taip aiškiai, kad man pasirodė, apžiurinėti kambarį. Jis buvo visiškai aplei rus, paveda išrišti Europos vieš
siskubino
paslaptį
policistai
ir vie
atrica Petrapilyje, Petras tapo suimtas, nusiųstas jog jis žino menkiausias tamsos gyvenimo stas, labiau už pirmus du, — žali šilkiniai, patysčių kongresui.
ną
plėšiką,
kokį
ten
Jamesą
Wilsoį Robšaką ir ten nuzurdotas Aleksio Orlovo ir k. smulkmenas ir labai gerai pažįsta tamstos miplikę popieriai, priminė peržidėjusias ant
ną teip. sunkiai pašovė, kad jis ant
medžių samanas. Bet lubos vis dar buvo
trina II nuo liepos 1762—96 m. viešpatavo su pasi- būdą.
|| Laike paskutinių vėtrų pieti rytojaus pasimirė.
!— Aš niekuomet negirdėjau nė jo vardo. gražios; ant jų buvo daili freska — vieno nėj Azijoj pražuvo 2600 žmonių.
• blizguliavimu, atsižymėjo paleistuvingumu, begar—
Vadinas, jis pasistengė surinkti žinias Rafaelio mokinio darbas. Ant aukuro, prie Mieste Chang-Chew vėtra sugrio ną plėšiką, kokį ten Jansą Wilso4 beširdgraužumu. Tuojau ji duosniai atlygino
didelio kryžiaus kojų iš juodo medžio, ir
rie palaipino ją ant sosto, ir pašaukė ant urėdų. vy- apie tamstą.
vė 3000 namų, o juose 1100 ypatų nationa! teątre, kad ir nedaugiaudrumblo
kaulo, gulėjo kardinolo baretas.
p Bestužev, Biron, Jurą Holšteiniškį, Munichą
Donas Vidžilio nusilenkė ir išėjo į savo
siai žmonių lankosi, bet jie laiko
Apsipratęs su tamsuma, Pierre pamatė likosi užmuštų
m., būdamas gubernatoriumi Livonijos ir Estoni- kambarį. "Pierre labai nustebo, atradęs savo
si. Itališkosios trupos giesminin
fienok veikiai radosi daug malkontentų*) ir pre- duris atdaras ir sutikęs Viktoriną, ramiai iš kardinolo portretą naturališkame didume. Jis
Liepoj ui likosi suareštuotas kai geresni už angliškus giesmi
buvo išeiginiame kostiume, — raudonoje šil
f j<ilek\ų,* kurie tapo išgalabyti, o jų pasekėjai sutaikinti. einančią iš jo kambario.
šitą savaitę angliškoji
kariško laivyno jurininkas Ostaš- ninkus.
fyftuc’kratė nuo prūsiškų komplikacijų. Kilus rauplėms,
— A, tai tamsta, ponas kunige? Aš no- kinėje sutanoje, stuloje ir su dailiai užmesta kov. Jis, mat, su pagelba pragariš trupa darinės Marthą, o itališkoji
r
Aukštas septynių dešim
mantija.
rauplių tapo įvesta. 1766 m. sušaukė suėjiman reiau ypatiškai persitikrinti ar tarnas viską ant pečių
“Lucią”; kitą gi sanvaitę angliš
.
•'2
.
____ a- čių m#*tn
etinis
tnk
metų
senis
tokiame
bažnytiniame apsitai- kos mašinos, stengėsi išmesti Į pa koji giedos “Bohemian giri”, o
i. PusL____
prirengė, kas tamstai reikalinga. Tamsta
danges stovintį Liepojaus uoste
“į1
Leitenantas Mirovič. kurs U Šhssrfbargo bandl iirsdoati kuisau !»•■», t>F®
.
*
*
ten atrasi žvakes, vandenį, cukrų, degtukus.
itališkoji “Traviatą”.
karišką laivą “Slava”.
(Toliaus bus.).
O iš ryto, ką liepsi paduoti? Kavą? — Ne,
(Pabaiga -bus).

EMILE ZOLA
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Pereitą nedėlios dieną liko-

Chicago.

Lietuvių
Muzikallška veno Hazletone, Pa. Jis pats ar
Draugystė “Birutė“ stato pirmu kar kitas teiksis duoti žinių adresu: kas Naujos Knygos gaunamo* I
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka
Kraujo sėja.
, —
KrMaskolijos
*uJ°
Apysaka
Ii laiką
ka
ta ant scenos Chlcagoje labai juo
i
Kristaus
laikų
pagal
Wallace*o
rėš
su
Japonija.
Parašė
Ant. Antanauskas,
Namelis Pustelninko. Pertaisytas iš- ■ J
“Lietuvos“ Redakcijoje.
kingą komediją “Abejotina Ypata", 130 Canalport Avė.,
elkalą
“
Ben-Hur
“
,
iš
lenkų
kalbos
Waclaw
žmudi
’
.l,
Lietuviškai
išvertė
Chicago, III
leidimas II. Graži morališka apysaka.
nedėlioj, 8 Lapkričio (Nov.), 1908,
ertė Karolis Vairas.
PusL 210. v. 8tarara«
----- *------Alluma Ir kitos pasakos, Guy d<
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.
laina .......................................... 40c. V. Stagaras. Dviejuose tomouse.
Schoo] Hali, kampas 48tos ir Honore |Į Pajieškau mėsininko lietuvio „ Maupassant'o, ve?tė J. Laukia. 6.
Apysakoje e prašyti mūšiai ant že
gatvių ant Towu of Lake. Pradžia | lonko, žinančio savo darbą ir mo toj knygolėje telpa šios
mes ir ant jūrių, aprašyti teip aiškiai,
mės
pasako*r
Nuolatinė kariumnš Ir milicija.
M
Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte- kad,
rodos save
lygiai 7 vai. vakare. Inženga ypatal kančio anglišką kalbą; tinkamam vy Alluma, Netikri Jiranglejie
kari rodos savo akimis viekų matai PusL 17, Kaina .................................5c. "
akmeny* eitas tai yra labai sena liga, pirmiau- beskaitydamas.'
25c., 35c. ir 50c. Po_______
—
r
perstatymo pa- rui $20 savaitinės mokesties už C Baimė, Du.
kareiviai,
_ mali
___ (( _____
__ Dienynai la pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. 1_dtydaaaaa.' “Kraujo Sėja“ yra
dainuos Draugystės Choras keletą dienas darbo, nuo G vai. ryto iki padūkėlio,
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra
šlėnęąieNieko be Priežasties. Komedija vleMėnęąlenoje,
Valduiys. L Kaina
5c. I ir naudingos ir smagios perskaittytl,
gražiausių dainų o tada bus balius! 6 vai. vakare.
Užšalusioj
name
akte. Ltetuviškon kalbon ver'
Užšalusio!
*
padangėj,
Atsikirtimas,
Ulinskl,
2
I
dėl
to
jų
teikiame
kiekvienam
perį
F.
W.
Ultnskl,
— Pereitą nedėlios vakarą į
oei
Užtikriname visai publikai, kad ant Sanchez St., San Franclsko, Cal.
I. -I*-M
tė Mag. Paralkletis. Puslapių 34.
Vienatvė, Tpvaą
sūnūs ir ‘ Rože, | Edgaras arba nuo ateizmo prie •skaityti,
Į
mergnamį pn. 48—50 S. Peoria šio vakaro labiau pasijuoksite negu
.................................. 15o
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de pilnos teisybės. Pagal L Hammers- Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina $1.00. Kaina
M*» V I rW«
Antras tom** _
'«-»**•
r~‘—
str. atėjo gelžkelio tarnas Edward per dešimt panašių vakarų. O juk
Maupaseant
yra vienas iš geriausių teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.
Pajieškau savo draugo Kazimiero
Antras
tomas
pusi.
246.
Kaina
$1.00
Visas raštas perstatytas formoje
Į Naujas Lietuvių Lementorlus, arba
Šilk. Kadangi jis užsilaikė ne kaa ilgina gyvenimą, tai ir męs pail- Raulickio, Suvalkų gub., keturi me raštininkų pasakų rašyme iš žmonių
ginčų arba disputų terp protestoLabdarybė pirmlaus
gysime
tam
istos
I Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis
—
gyvenimą.
—
Motepirmiau*
ramiai, namų užlaikytoja, Elise
tai atgal gyveno Frankline, Wash. gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c. nlikos Ir katalikiškos šalies, kaipo šė Labdarybė
P. Lafargua,
Vertė Ir dabar. Pararys. Jeigu jūsų vyrai nerimauja Iš
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
«
M
.
N
.
o
.
Telpa
jos
viena
kitai
yra
priešingos
ir
tL
**
paskui
išvažiavo
į
Wllkes
Barre,
Pa.
Brown, liepė jam išeiti, bet Šilk priežasties kolos
Airija. Lapai iš tstorijo* Airijos į Pusi. 214, Kaina
čia: Į Senovė* p ^onų labdarybė, sė S. P. Tananevlče. Su daugeliu pa
"abejotinos ypatos”, Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai-1
ne klausė. Narsi moteriškė grie atsiveskite juos ant šio vakaro, o
75c. n Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
žinią adresu:
na .................................................. 15c.
111 Buržuazų
labdarybė. Pusi. 10c.
36, toms h apgudintoms aiškiomis, stam
bė jį už apykaklės ir norėjo lau matysite — kaip ranka atims.
_____ ___
Gabija.
Rinktinė
knyga.
Paaukota
Kaina
.............................................
MerJonas Andriulionis,
Lietuvoa dainiau* vyakupo Antano Babiomis raidėmis. Bu gražiu, drutu au
kan išmesti, bet vyras išsitraukė glnos — atveskite vaikinus; o jus Box 80,
Phoenix, B. C. Canada.
Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, ranaucko atminimui. Knygą autaiaė
|_abal Gražio* Dalno*. Surinko K. dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c
kurie nori trumpu laiku pramokti Juozapu
revolverį ir paleido šūvį; pataikė vaikinai, jau vien dėl savo kailio,
Garbačauakia. Pual. 77 Kai- Bukiem. Cla patllpę 32 dalno* nuo
pats ateikite, nes čia Jums geriausia
1 angliškai susikalbėti kasdieniniuose
į krutinę. Mirtinai pašautą mo lekcija. — Kas turi diržų, tai tegul
$1.35 įHjonjy užrašyto* Liepalotų kaime,
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se-| ***....................................
Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
terį nugabeno ligoąbutin. šovė- susijuosia, nes iš juoko galėtų kar
nial pageidaujama tokia knygelė, da
koms Mokslainėms Amerikoje, dalis
Naumieačio
parapijoj,
Suvalkų gub.
Gerai atlikta Išpažintie. Iš italu I p
’
Kain
_
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas
jui iš syk pasisekė pabėgti, bet tais explloduoti, o męs už expliozlIII (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
kalboe vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 511 P1
‘ 3*' K
.....................
i
............................
15c daru. Kaina .................................... 65o
turi
progą
pasinaudoti,
ypatingai
kas
Jas neatsakome! .— Ant bailaus bus
jį paskui detektyvai sugavo.
Kaina
..........................................
15c.
nemoka anglišką kalbą, tai dabar
lietuviški šokiai: Klumpakojis, Suk
Laikrodininko atminimai. Pasak
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90.
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Geležinkelis. Pagal svetimus raši Erkman-šatrtaną, sutaisė S. M. Pa
tinis ir kiti; tik susimildami neatei
Kaina ................. ’........................ 25c.
— Garick teatre, ant Randolph kite su medinėmis klumpėmis, be
nius, parašė K. Stiklelis.
Aprašo veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų I Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė
I šernas. Visiems suprantamai apra
str. nuo panedėlio pradėjo lošti šokdami klumpakojį dar sumušite,
Anatemos knygelė. Telpa čia: Po apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- kariavimų. Pusi. 44. Kaina. ...15c. šyta ypatybės chemiško ir fiziško
pagarsėjusi
maskoliška aktorė o tuomet reiktų basiems bėgti namo,
pietijoe prakeikimas; Pravoclavijos mi žmonės naudojasi, kaip seniai at
proceso, aiškesniam parodymui yra
Laisva Valandėlė, Broliams dova daugelis tam tikrų paveikslėlių PusL
Westville, III.
Ignotas I7
‘__.. prakeikimas; Popiežijo* prisakymai sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
Nazimova. Lošia ji angliškai, męs klumpių neduosime.
Kibartas
likosi užmuštas kasyklose nuo eks- Apie Kelpą ir jos gyventojus, eilėmis dotis Išrastu geležinkeliu. Puslapių nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 138. Kaina .....................................40c.
ypač Ibseno1 dramas.
Pradeda
pliozijos dujos. Jis paėjo iš Kauno rašyta, ir Atsišaukimas į žmogų — 21. Kaina.......................................... 10c Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
nuo “Noros”.
— Upelis. — (įiria. — Vėjas. — Ra
Pasakos, Prityrimai Ir Veselljoe su
gub., Raseinių pav. ir parapijos J>u- Eilės Pusi. 20, Kaina ................. 10c. i
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas. dainomis.
Suderinimais
parašyta
Gulivero
Kelionės
į
nežinomas
šalis.
vo 42 metų amžiaus. Velionis tapo
Antras Krikštas, šių laikų apysa, Išguldė į lietuvišką kalbą P. žemutis. — žemė. — Saulelė. — žmogus. — kun. K Aleknos. Yra tai nekurtos
— Pereitos nedėlios dieną, bepalaidotas ant airių kapinių Clinka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių Knyga aprašo apie Liliputus — ma Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- pasakos, nuotlkiai, žaislai, giesmės,
Pajieškau savo sunaus Antano Ža tone, Ind., 1 d. spalių mėnesio šių'
što Šešupės kranto. PusL 32. Kai- veselijos, najiviškai išpasakotos, vis- M
sidarbuodama virtuvėj savo nu
83. Kaina ................................ I. 25c žiukus žmones ir jų ypatybes, žin na ..................................
netą.
Pasl. 142. V
10c. kas eilėmis sutaisyta.
muose pn. 56 Oak st., puolė be rauko, pirm 5 metų išvažiuodamas metų. Giminės ir pažystami artės-1
geidus Ir juokingas aprašymas. Pusi.
J Lietuvą aš jį palikau Chlcagoje po nėms žinioms telksisiš krelktis per
Kaina
...........................................
35c. 1
Apsakymėliai.
Telpa
čia
šios
apy

žado ant gimdų Enima Mc Do wn nr. 4558 S. Paulina st., po dviejų metų laišką.
Lietuva ir Jos reikalai. Tautiškas
98. Kaina .................................... 50c
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
ir atliko ant vietos.
Pletro C»ruso, Vieno veiksmo Dra- I
jis iš ten išvažiavo. Jis pats ar kas
Ben. Dilionis,
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
me? Ko mums reikia? Ką privalo ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida
Gvyenimo
Gabalėliai.
Parašė
K.
Boa
kitas teiksis duoti žinią adresu:
374,
VVestville, III. mo tiesa, 5.) Paskutinė J ūdos nak
me
daryti,
kad
visiems
mums
butų
tis ir 6.) Pats kaltas. Yra grąžtas ir Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap gerai, kaipo vaikams vienos, bendros Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų |
Jonas Zaranka,
pamokinančios iš gyvenimo apysa rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau mųsų motinos - Tėv; nėe? Pusi. 20. atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c. ■
4558 80. Paulina SL, Chicago, III. Į
kos
verta kiekvienam perskaitytL lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, Kaina ........................................... 10c.
GODOJ/VMOJI REDAK
Pilėnų kunigaikštis. Tragedija V
Pusi.
85. Kaina............................. 15c. Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene
CIJA!
Pajieškau savo vyro Stanislovo
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašęylis, 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9.
Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis skio apysaka “Kunigas“. Parašė"
J
Sumaniau išleisti Didelį Ameri Barzdeučio, kuris 15 d. rugsėjo pali
Ar bus gerlaua, kad aocijallstal Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos | Iš senobiško lietuvių gyvenimo Pen Šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina.į
ko
mane
su
ketvertu
mažų
vaikų
di

kos Lietuvių Albumą, tikėdamas
Į Parsiduoda barsdaskutykla. pigiai, gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant 12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. kiuose veiksmuose.
(Turinis pagal
Lermontovo poėmų “Lietuvaitė“).
tuom patarnauti mųsų literatū deliame varge. Jisai yra iš Kauno geroj, lietuvių ir kitų tautų apgyven rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai 50. Kaina............................Ponaitis. Apysaka iš anglų '
J
gub., Panevėžio pav., 34 metų am
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
Parašė Jonas Ralis, Pusi. 24. Kai- gyvenimo. Parašė Uida. Graži
rai, o kas svarbiausia, — palikti žiaus, didelio ūgio, tvirtų kaulų, mė to! vietoj; priežastis pardavimo, iš tyk šitą knygelę. PusL 83............ 10c.
na .............................. ...........................20c.
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėv >
Gyvybė (kantatas) ir kiton trum
ateičiai aiškų atspindį veikimo lie lynų akių, gelsvų plaukų, palei au sikraustymas savininko į savo namus.
Pusi. 27. Kaina .......................... Ir
pos
poėmos,
parašė
J.
VlEkoška.
Tel
LietuviaiI ar gerais keliais žengia
tuviškos visuomenės Amerikoje. sis turi žilų plaukų, smarkios kalbos, Gera proga mokančiam darbų. Atsi Apie Rūkymą. Keli žodžiai norin pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
ma prieky n?
Nuoširdus atsiliepi
šaukti reikia pas Jonų Latukų. 2130 tiems suprasti teisybę. Parašė P. B.
Populiariškas Rankvedls Fizl
Mus. 3 sonetai, Proverbai ir Jautimai mas į lietuviškąją visuomenę D-ro
Kadangi surinkti tam Albumui gerai šneka angliškai, lenkiškai, slo Peoria Road, Springfield, 111.
I
Pusi.
23.
Kaina
.............................
10c
Parašė P. Neris. Knygelė susid*
vakiškai
ir
lietuviškai, labai myli lie
Pusi.
41,
Kaina
.........................
15c.
medegą galima vien tik su tos lie
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, iš 5 skyrių:
I, skyrius: S vary
tuviškus skaitymus — laikraščius,
tuviškos visuomenės pritarimu ir knygas. Jei kam tektų kur Jį pa I Kur yra geriausia žemė Ameriko Amalunga arba .Tyro Duktė. Apy Gudri Našlė, komedija dviejose veik laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo Pajiega. Svarumas, svarstyklės ir
II skyrius: *r šiluma. Gazų išsiskė
pagelba, todėl malonėkite patal matyti, teiksitėsl pranešti busiu ii je? — Prisiusime lietuvių kalboje saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje* mėse. Paimta iš tikro atsitikimo Ll> džio 1906, Union City, Conn., 26 mas, Tlrštumo atsimainymas, Ternr
tu roję. Parašė Aleksandra Fromas. gruodžio 1906, Edwardsvllle. Pa., <1
aprašymų Ir žemlapius dykai. Kas Pusi. 72. Kataa .............
25c
pinti Jūsų gerbiamjame laikrašty širdies dėkinga
1
Pusi. 40, kaina........... ................... .15c. gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa metrai, šilumos jausmas. Šaltis
gabalų žemės -turi, tas blogų metų
tt. III skyrius: Balsas, Balso g? ;
Nastazija Barzdeučlenė,
je mano nuoširdų meldimą, kad
ryje 1907 m. Pusi. Tt. Kaina 15c. tumas, Balso atsimušimas. Balso y.
nesibijo.
Adresas: The Texas A
Ar geras katalikas gali būti soclja71 Clinton SL, Binghamton, N.
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
Co., 45 La Baile SL, Chicago, UL
visi prijaučiantiejie tam mano str
llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos rašė Dr. J. Lulls, Su daugeliu pa
tybės. IV skyrius: šviesa, švies* |
Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini šaltiniai, šviesos greitumas, šviest
kunigai užsipuldtnėja ant soc. bažny velkslėllų 11 embrioliogijos. Pusi.
manymui malonėtų prisiųsti kaip
Pajieškau apsivedimui doros mermai
ir
parodymai,
kaip
virti,
kepti
ir
čiose per pamokslas, laikraščius ir tL 12 Kaina ........................................ 10c.
atsimušimas ir tL
V skyriui-j
savo, teip ir draugų, draugių, bei 1glnos, gerai apstpažinusios su mokstaisyti visokius puikius valgius su Elektra, Pritraukimas ir atstūmima. 4
Pusi 15. Kaina..............................
Istorljos-Pasakoe, Aprašyme telpa mėsa, sviestu ar pienu arba su pas Prigimtinė Elektra, Budas elektrd j
pažystamųjų fotografijinius pa lu. Amžiaus terp 20—26 metų, Pla| Aritmstlko* uždrvlnyns*. Vadovė- Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė ninku; kaip daryti skanius ir nebran išsiplatinimo ant daiktų, elektros kl j
žinias apturės per laiškų.
veikslus kartu su trumpais apra- tesnes
' U* aritmetikos pradžiai; antroji da didvyris, 2) žemaičiai-drąsuoliai, 2) gius naminius gėrimus ir tL Sudėjo birkštis ir tt Yra labai naudingoj
Adresas:
šymais: keno paveikslas, iš kur
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik Aldonė V. Pusi. 256, Kaina.......... 80c. knygelė kiekvienam žmogui ypatinga I
Reikalauja trijų gerų kriaučių vyriš lia
štai,
5) Vytautas mųsų didvyris.
visokiems amatinininkams. Pusi. 100 |
kur
gyvena,
kuom
ypata paeina,
419 E. 12th SL,
šita knygutė — antroji ir paskuti
Erie, Pa. kiems Ir moteriškiems drabužiams.
Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. Kaina .......................
-**“™
6) Mušis ties žallagiriu, 7) Lenkų
Užmokestis
gera.
Darbas
stovu*.
At

Pageidaujami
yra
dš
dili*
uldavtnyno,
paskirto
arit

užsiima ir tt.
gudrybė. 8) Aldonė, gailiaširdė ku Zavadskienė. Seniai geidavo musų
Pajieškau Prano Karvelio, Kauno sišaukti reikia pas J. Kasper, 3131 metikos kursui; Člodal, kaip papra nigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai šeimininkės tokios knygos, dabar ga
Pasaka apie Adomų ir Jievų.
gub.,
Vilkmergės pav., Lėlunų parap., Wentworth Avė, netoli 31 mos gaL, stai yra daroma surinkta uždavinių dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap lt pasinaudoti, telpa čia šimtai įvai das |rie sulyginamosios
amoslos mytoliogita
jų^laikraščių leidėjų, redaktorių,
I ■u skaičiai* visokio didumo. Para gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c. rių nurodymų ^pataisymui valgių. Pagal vokiškų,
Klevenų sod., 7 metai kaip Ameri Chicago, III.
lietuviškai
parašė (
sandarbininkų, parapijų klebonų, koje, gyvena kur apie Chicago. Jis
Pusi. 555. Kaina
" '
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68.
. $1-25 Miškinis. Pusi.
KC*
Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
vikarų, kliėrikų, vargonininkų, za pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
Reikalauja dviejų lietuviškų parda
20c.
reivis. Tikras atsitikimas iš karės
Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių j Petro Armino Raštai. Telpa
vėjų — dviejų moterų ir vieno vyro
kristijonų, komitetų, organizacijų adresu:
Lietuvos
' Astronomija, parašė pagal K. japonų su chinaia. Iš vokiečių kal paveikslais ir temlapiu.
mastinių
prekių
skyriuje.
Stovus
dar

Jonan
Karvelis.
ir draugysčių viršininkų, daktarų,
bos vertė K. 8. PusL 23 Kaina ..5c. Rašliavos opžvalgal. Parašė Mairo pas aprašymas Petro Armino OJ
Flamarijoną
Ir
Lockyerą,
A.
Ago

Pbiladelphla, Pa. bas. gera •mokestis.
nis (ft. M-lis). Trečią kartą atspau mo Ir jo rašytos eilės. Vertimas h
rasėj ų, mokytojų,
moksląeivių, 124 Lombard sL,
ras.
Telpa:
Dangaus apžvalga,
Grand Leader Co.,
sta ir pertaisyta. PusL 259. Kai dratavičiaus poėmos “Piastų dukt
Japonų
Pasako*.,
l'agal
rusiškų
kalbėtojų, agitatorių, biznierių ir
kitos gražios pasakiškos, juoki
Pajieškau savo dėdės Motiejaus 1327—1333 W. 22nd St., Chicago. III. žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per vertimų sutaisė S. Vaitiekuplunas, na ..................................................
tt.), teip ir darbininkų grupų, dai Strimaičio, Suvalkų gub., Vladlslavoeilės. Pusi. 60................................-I
Dry Goods DepL
I visatą. Saulė, Planėtoe, Komėtos, telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi.
krintančios žvaigždės, žėmės padėji 21, Kaina ....................................... 5c.
Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien.
nininkų chorų, teatro ratelių, or vo pav., Liesnictvos gm.. Voverių
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
Reikalaujame
agentų
su
įtekme
Plleniečiai. Istoriška tragedija '
kestrų, draugysčių, vestuvių, šei kaimo, daugiau kaip dešimts metų
f
šitas 2-ras tomas apglėbia kiuose aktuose. Parašė V. Nagor
Jonukas Muzikantas. Parašyta Hsn- mas.
Su daugeliu paveikslėterp lietuvių, pratusių agentauti po įstatymai.
kaip
Amerikoje.
Jis
pats
ar
mynų, pavienių ypatų (kaip mer
Kaina ...... 40c. riko Sinkievič'io, vertė Adl. V. ir Lietuvių tautos veikalus nuo XIII-jo kis. Pusi. 155. Kaina.................. .1
visus miestus Ir būti perdėtlniu ant lių. Pusi. 62.
kitas teiksis duoti žinią adresu:
'*** —
*■'* ‘ XVI šimtmečio. Pusi.
pabaigai
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar- iki
ginų, teip ir vaikinų), susirinkimų,
kitų agentų — tokiems gyvas uždarA. Barkovskl,
563. Kaina ...............
gevičius.
Pusi.
39.
Kaina
..........
10c.
$1.50
Attelsa Prlnceps. Vertimai Pr. Siū
Į Prabočių šešėliai. Dramatiška
pikninkų, susivažiavimų ir tt. ir 14 Knox St.,
Lewlston, Me. bla
Kari.. Ar ji žmonijai reikalinga?
lelio. telpa čia šios apysakos: 1)
I dija trijose dalyse, parašė Vliheli
The Texas A Co.
Lietuva
Tėvynė
mano,
eilėmis
para

Parašė
Kemėža.
ši
knygelė
aprašo
tt. Iš visų tų paveikslų bus atAttelea Prlnceps, 2) Kas pergalės, 3)
45 LaSalle 8t.,
šė
K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių Storasta, Tilžėje. Visa Aidija susi
Chicago,
kiek
nuostolio
iš
karės
žmonėms
Ir
m.
Pajieškau
savo
brolio
Kazimiero
graži
knyga,
kurią
Piemenukas,
4
Kraujas.
4)
Du
pa

spausdinta
Pu
veikslėliai iš baudžiavos, 5) Šuns li kas į ją žmoniją stumia. Puslapių šios gadynės dainelių. Puslapių 16. da iš Angos ir trijų veikalo daH
prisiuntęs
paveikslą Mineiko, Kauno gub., Telšių pav.,
kiekvienas
kimas, ir 6) Skrandos Istorija. Pusi. 47. Kaina .................................... 15c. Kaina . ............................................... 5c iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, T
Mosėdžio vai., Barstitų parap., Gelgaus pigiau paskirtos kainos. Pa dienių kaimo, gyveno pirmiau šiauri
san-žmonės, ir iš mysterijos: šver
69,
Kaina ...................................... 20c.
MOKINKIME8 PATYS.
Koks privalo būti valkų auginimas
Litvomanal. Drama keturiuose veik Ugnis. Veikalas parašytas lošti d?
veikslus meldžiu siųsti mano čia nėje Dakotoje. Jis pats ar kas ki Gramatika angliškos kalbos mo
Ir auklėjimas? Raukius raštų, pa
Auka, apyseka parašyta M. Lastau rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi smuose. Parašė Dvi Moterį. At mis, arba visas. Puslapių 182. I
tas teiksis duoti žinių adresu:
kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25.
paduotu adresu.
Pusi. 58.
skienės,
iš
žmonių
gyvenimo;
naudin«UjSc>c,knygelė,
ypaui ypatingai Tė- spausdinta iš “Varpo“.
Ign. M i ne ik a,
ir------naudinga
Vaikų Draugas arba kaip mokintis
P. Bukšnaitis,
Kaina ..............................
20c.
ga
perskaityti
kiekvienam.
Pusi.
72.
varna
auginantiems
vaikus,
------ —._2__ , susipa
11945 Indiana Avė., Kensington, li!. skaityti ir rašyti be mokintojo 15c. Kaina .........................................141 Washington st.,
**
“ -knygele.
------ ‘
Prie H Istorijos
20c.
I
žinti
su
šia
Pusi.
91.
Kai
Naujas Budas mokintis rašyti be
Ligonių Draugas, Homeopatlškasis, rašė Dr. J. Basanavičius. Pusaph.
Ina ............................................ - New York City.
Pajieškau savo draugo Pranciškaus mokintojo 10c.
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės
pagal Dr. med. G. Pulnsano. Vertė Iš Kaina ............................. .
Kibarto, Kauno gub., Šiaulių pav.,
Aritmetika mokintis rokundų be gyvenimas. Morališkas pasakojimas
Kaip žmonės su ponais kovojo? )a‘vilko S. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.
Lūkės parap., Gihtienių kaimo ir mokintojo (apdaryta) 35c.
žmonėms. 'Pusi. 86. Kaina.......... 20c. Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am
Papasakojimai Iš Prancūzų reve.
Litwlnl w Litwie. Otton Zawlsza.
Liudviko Kibarto iŠ tos pačios apy Pinigus siųskite per Money Order
žluje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
cljoc.
“Ateities" išleidimas Nr.
Laida
trečia
žymiai
padidinta.
Pusi.
Budae Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir A. J-tls. Pusi. 34. Kaina..........10c.
gardas. Kirklių kaimo; pirma gyveno šiuo adresu:
Pusi. 73, Kaina ............................
53.
Kaina
.......................................
25c.
Žemaičių.
Parašė
Simanas
Daukantas
Anglijoje; 3 metai kaip Amerikoje.
P. Mikolsinis,
Katechetiškl
pamokinimai Iš de
_1VB M1
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti Box 62.
N«w York City. Vilniaus Universiteto Phllozophijos OILUI
Parmazonas arba Dievo Rūsty
šimties Dievo ir penkių bažnyčios
Liudna Pasaka. Parašė J. B-nas.
Magistras.
Antras
spaudimas.
Kas
noprisakymų,
žinių adresu:
—* *.
Paraše kun. J. Rymeikis. Tu manęs nelaimėje ueapleldi, nu Baisumas, Parašė šventmikis II
ri susipažinti su protėvių budu, kultū knyga I! Pusi. 191, Kaina .... $1.00 liūdusį palinksksmini, nuvargusiam dimas. Labai akyva ir kožnam t
Mateušas Steponkus,
NUODAI VAISTUOSE.
ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
254 Wallace St., New Haven, Conn.
rankų paduodi,... Dėkingas už atsi dingą perska..ytl šita knygelė. P
POPIEROS
LAIŠKAMS.
Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa dėjimų ir širdį gerų, aš Tau nors 40, Kaiaa .......................................
Naujas įstatymas verčia išdirbė
no,
kokias
drapanas
dėvėjo,
kokius
pi

Naujausio ir gražiausio darbo
gal Kukllnę. parašė A. Agaras. apsakymėlius rašysiu. Skaityk!....
jus nuosavų vaistų padėti ant Pajieškau savo draugų Juozo ir tuzinui, agentams ir štornlnkams 25c.
nu nigus vartojo ir tt. tam verta perskai Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, —, Pasninkai Lietuvoje. Aprašym
tyti šita knyga, o apie tai viską* daslkiekvienos bonkelės visas nuodin Jono Puožukyčių, Suvalkų gub., Vla- leidžiama pigiau.
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš ir daugiau papasakosiu.,
Teip pra- apie lietuvių žmonių pasninkus,
gąsias sudėtines. Kiti sutaisymai dislavovo pav., fiilgalių gm., Giliškių
Naujos Kantičkos apie 180 pus žinos. Didelio formato knyga, pusi. kiai gyvena ir kaip su jais vaikai deda raštininkas, kurs iš bado be ištraukos kelių rašytų straip
galima pardavinėti tik su valdžios kaimo, pirmiau gyveno Scrantone, lapių, kuriose telpa su viršum 60 217. Kaina.......................................... 65c. maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c laiko atsiskyrė iš šios pasaulės Lietuvos laikraščiuose, ir pagal
Pa.; turiu į jį svarbų reikalą. Jis
Pusi. 3L Kaina ................... '... 10c. sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaim
leidimu, tik kaipo gėralai. Vaistas, pate ar kas kitas teiksis duoti žinią įvairių revollucijoniertškų, darbinin Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras
Klebono Karčiams. Atsitikimas iš
kiškų ir kitokių dainų, kaina 30c. Į
A. V. Pusi. 16. Kaina ................
5c. nesenos Šiaulių praeities.
neturįs kenkiančių sudėtinių ir adresu:
Parašė
Pragaro Atgijimas. Parašė L.
Moteris Ir Jos vieta žmonjjoje. Pa
Adresas:
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina, ,5c. rašė J. Laukis, šita knygelė yra la stot, vertė Z. A. Knygutė žing
Vitautas Bakas,
kurį galima pardavinėti be leidi
F. Milašauskas,
bai akyva perskaityti moterims ir kiekvienam perskaityti. Pusi.
čenstachavos Apgynimas. Apysaka
Steger, III. 25 — 2nd SL,
mo, yra tai Trinerio Amerikoniš Box 238,
Kišeninis Rueiškai-LIetuviškas zoayžodySo Boston, Mass.
iš laikų švedų karės iš Henriko nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai- vyrams. Anot autoriaus: “Teisybė Kaina.......
kasis Eleksyras Karčiojo Vyno.
Slnklevlčlaus
ap/žakos
“Tvanas“ na ................................................... 40c. yra tokia prasta, kad męs tankiai ne
Pajieškau savo pusseserės Šėlom ės
rti c tome jos tik dėl jos prastumo”.
perdirbo 8. J.* Vertė Adolfas Vėgė
Jame yra sunaudotos geriausios Vierkelacoe. Kirdonų sod., Antano
Plėšikų
Lindynė arba Nune '
Kur lietuvių senovėje gyventa? Kalbėtojai daug atras sau medžiagos
lė,
Pusi.
139. Kaina ................. 30c.
MOKYKLA
ŠOKIŲ.
žinomos gydymo mokslui žolelės Šlaviko Bajoskų sod. Ir Benediktas
Duktė.
Išguldė
S. P- T. Apysak
Joje.
Pusi.
:
J..
7__:.
47.
Kaina
.............
15c.
ėM v*i
Patrijotiškas vistariškai-arkeologlškas
Mokinama visokius šokius, lenkcigyvenimo žmonių Lietuvoje. Pų Clecorius Domieijenas, ir kasėjai ištyrlninėjlmas. Parašė N. N. prof.*
gydymui ligų gromuliojimo orga Zvirdos Kirklių sod., visi Kauno gu jos nuo 8 vai. iki 11 vai. vakare.
pių 38. Kaina ................................
nų. Męs velijame vartoti jį vi bernijos, Panevėžio pav., Pabiržės Prof. Julius. Mokintojas Kazlaučiu- Katakumbose. ( Istoriškas apsakymas nėsančlo Universiteto. Knygutė para Mokykla ir Joe uždavlnlnys.
parap. Jie patys ar kas kitas teik
rašė Alfa. Aprašo
*_ “ apie mokyklas
1-___
iš
laikų
krikščionių
persekiojimo.
Pa

šyta satyriškoj formoj apie patrijosiems kenčiantiems nuo nervų, ne- sis duoti žinių adresu:
Poiacy I Lltwini. Od R. 1228
gal lenkų vertimą. parašė P. B. Pus- tua, genijus ir tt Puslapių 31. Kai Prancūzijos, Vokietijos Ir kitų vieš
2501 8. Halsted sL, kertė Archer av.
1420, Kritiškasis atsižvelgimas su
patysčių,
potam
kokia
mokykla
mums
gromuliojimo, kraujo ligų, nemie
Steponas Minukas,
lapių 217 Kafca 50c. Apdaryta 65c na
Chicago, III.
»
15c reikalinga, ko męs turime tiesų nuo lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lai
Erwlnge, Mass.
gos, nuovargio, silpnumo ir visų Box 64,
L.'
‘
mokyklos tikėtis, Ir koks, apskritai bergis. Pusi. 75. Kaina ................. f
Daktaro kabinete, Komedija viena
kitų ligų skilvio ir žarnų. Gydyto
Kaip kunigas virto sccljaldcmokra- Imant, mokyklos uždavinys. Puslapių
me
akte.
Pagal
...........
Pagal
lenkiškų
sutaisė
K.
Pajieškau savo brolio Vinco Ga^
Revoliucijos Dainos. Surauki'
jo patarimas dykai aprašantiems
M-s. Pusi.* 39,
Z. Kiafna .................
15c. tu. Parašė Gėrė. Telpgl prie tos pa 69. Kaina .................................... 25c.
brido ir sesers Justinos Piežėnės,
1.
iš
visu** ir atspaustos knygelėje,
GERA
PROGA
SU
NEDIDELIAIS
čios
yra:
Revoliucija
Ir
Kunigai,
para

savo ligą. Pardavinėjamas aptie- kurie, regis, gyvena kur apie ChlcaMalūnas. Apysaka; 15 rusų kal puslapių, telpa 24 dainos naujos |
PINIGAIS.
Dėl Tėvynės. Pariašė Šatrijos Raga- šė dermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.
kose
Juozapas Trineris, 616— gą. Paeina iš Kauno gub., Raseinių
bos vertė Pranas S-lis. Puslapių 23. dynės, visiems iki šiol pageidat
Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 'ba. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
10c. mos, dabar galima pas mus g
622 So. Ashland Avė., Chicago, pav., žigaičių parap., Draudenių kai ir moteriškų drapanų bei mastinių žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai Koks mums reikalingas “Vaiekas“ Kaina
na .. ...............
20c. Vertė M. Pusi. 15, Kaina............. 5c.
mo. Jie patys ar kas kitas teiksis
U ..................................................
111.
prekių; pirklybė varoma su lletuvals
Męs Ir Lietuvos socljaldemokraduoti žinią adresu:
Katorgonl
Atsitikimas
Iš
Murav

tai.
I,
ir kitais diktame miestelyje, arti ChiMusų
artimiausias
tikslas
ir
Dsngus. Pagal K. Flammarion. Pa
Juozas Gebrldas,
Revoliucljos žmonės, parašė
cagos, turinčiame 35060 gyventojų, rašė P. Brandu kas, (su paveikslė jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. kelias, II, Lietuvos socljaldemokra% Mr. H. Wood,
Niemojevski, vertė K. Puida. Tlietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir liais). Knyga parodo kokios yra pla Pusi. 18. Kaina............................ 10c tai Ir kultūra. III, Lietuvos socijalBox 31,
Croton Falls, N. Y.
demokratai ir tauta. Parašė Juras. pa čia devynios gražios apysakai
tL Sankrova du metai kaip gyvuoja netos, kaip jos eina ir kokių jtekmę
PusL 16. Kaina ......................... 5c. iš gyvenimo lenkų, ypatinga! iš .
Kaip
Atsirado
Jungtinės
Amerikos
ir daro gerų peTnų. Parsiduoda su na
sitlklmų Varšuvoje laikuose rusų k
Pajieškau savo švogerio Juozapo mu Ir lotu. Namas ir lotas kalnoja turi viena j kitų. Pusi. 193. Kaina 60c Valstybės. Išguldė P. B. Puslapių 35.
Monlninkas arba Maglkas.
Pa rėš su japonais ir įvykusios po j
Naujalio, Suvalkų gub., Seinų pav., 12.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu Apdaryta ........................................ 75c Kaina............................................... 10c
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel palrtuvės rusų viešpatystėje. Kl
TRYLIKTAS DIDELIS BALIUS.
Švenčionių parap., kaimo MarcinkeDiedai Ir Gražina. Parašė Adomas
Chicago. — Jaunų Vyrų Lietuvių vlznos, apie 6 metai kaip Amerikoje, $5.400. Kas nori gali pirkti tik pat]
Komunistų Manifestas. Prakalbos pa visokį magiški paveikšlėlial Ir gėlė (domi kiekvienam. Puslapių 7
Draugiškasis Kliubas parengė trylik gyvena Chlcagoje. Jis pats ar kas namų su lotu už $2400 ir Įrengti savo Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo K. Markso ir F. Engelso prie vokiško kaip padaryti visokias štnkas. Pus Kaina ........................................... 20
sankrovų, kokia patinka. Namas yra nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di spaudimo 1872 m. ir tt Kas nori su lapių 32. Kaina ......................... 15c.
tą didelį balių nedėlioję, lapkričio 1 kitas teiksis duoti žinią adresu:
Rstellų spėjimai. Tra linksmlauslj
arti
lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsl- desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. sipažinti su socijallstų tėvų Markso
d. 1908 m. Frelhelt Turner salėje
Jurgis Cižauskis,
žinoti galima “Lietuvos“ redakcijoje. II dalis, kurių surašė lietuviškai Jr. ir Engelso teorija link Soc. partijos,
Marija musų Viltis arba švenč. žaislas (žabova) šelmyt-iškuose sus 1
8417 S. Halsted sL, Prasidės 5 vai. 275 Nober Avė.,
Chicago, Dl.
Parašė D. Spėjika ]
P
Taisau ir valau siuvamas mašinas Jonas, ta tik dalis mums tetinka. lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52, Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso dę* rinkimuose.
vakare. Įėjimas 25c. ypatal. Kvie
Kaina ............... '............................. 20c. Ligorl raštų surankiojo J. Baltrušaitis. Puslapių 16. Kaina
ir
parduodu
naujas.
Pareikalavus,
atei

Yra
tai
romantiškas
aprašymas
lieka

čia visus skaitlingai atsilankyti ir,
Pajieškau savo brolio Domininko
Pusi. 63, Kaina ........ 1.................. 15c.
kaip ir vis ant Jaunų Vyrų baliaus, Antanausko, Kauno gub., Telšių pa- nu j namus ir darbų atlieku gerai. Ra nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražina
Kantlčkoa,
apie
peklos
kančias.
Su

Raistas — The Jungia. V
šykite laiškų: Juozapas Lionas, 3427 —poėma iš laikų karių su kryžiokais,
linksmai Ir smagiai laiką praleisti.
Nutruko. Vieno veiksmo komedija U pton Sinclair. Lietuvių kalb;
vfeto, Sodos parap., Pagardės kaimo,
rašė Liepukas. Telpa 20 giesmių, pa
Auburn
Avė.,
Chicago,
m.
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai rašyta juokingai, teip kaip “Davatkų Parašė Smalstys-Smolskis. Kamajų sta iš angliškos. Išleido Jone
Komitetas.
6 metai kaip Amerikoje, pirmiau gyna ....................................
25c. gadžinkos
Pusi.
-- ““ ' “. 7
—1. 40. Kaina
15c Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. jokas. Apysaka paimta iš I
Pust 20. Kaina .....................
10c. gyvenimo, pasiremiant tikrais i

si suareštuotas saliuninkas. Charles
Siowinskį, gyvenantis pn. 74
Einma str., kadangi jis šovė, su
pykęs, į savo kaimyną Feichtą
ir jį pašovė į koj^. Feicht šoko,
kad Slowinski piktas ant jo už
kokią ten mėrginą.

Pajieškojimai.

Ant Pardavimo,

Reikalavimai

APGARSINIMAI

__Draugysčiyjeikalai.

..... -v- 3Ci

LIETUVA

r
fc'f.

tG!LC!,,?agOa 8ker’’*lu; naudinga ir niškų, meiliškų, mušikai, sakmėms, ir
Wat*rbury, Conn.
; PnT
per8‘ Utytl kiekvienam. dekllamacijoms.
Pusi.
170,
Kai J. žemantauskaa, 39 W. Porter Bt
F uslapių 355. Kaina .............. $1.00 na .......................
60c.
Worce*tor, Mas*.
Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žala
Užkapota* žvirbly*. Apysaka V. J.
12 Harlem Street.
is!. Surinko A. Agaras. Praleidimui Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24, Ant Bernotas,
vakarais liueso laiko; šitoje knyge Kaina ............................................. 10c.
W*stvlll<, III.
Įėjo telpa pavelkslė.ial, kokius su
žibutė ; rba pirmieji* pavasario žie Juozas J. Šilkas.
rankų šašeliu gdlima parodyti Ir tam
tinkami apskaitymai.
Puslapių 31 dai, eilės Jovaro. Telpa 17 jvalrių
Kaiaa ......................
10c. eilių parašytų vieno Iš gabiausių
eilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri
Rugštasal Pienas, [raukia liaudies tika š;ą knygelę augščiauj iškėlė,
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. negu kokias kitas eilės, Pusi. 15,
5c.
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra Kaina ...........................
Tu moki po $10.00 rando* ant mė
vartojamas rugštasa! pienas kaipo vai
žmonių Savivalda Naujoje Zelan nesio už savo flatą. Tai per metą
stas nuo jvalrių ligų. pusi. 22, Kai
dijoje. N. čumakov’o. Įš rusų kalboe tu Išmoki $120.00, o per 10 metų
na .................
5c.
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c. $1200.00, ir tie tavo už rados išmo
kėti pinigai jau niekada tau atgal
Sceniškieji*
validoliai.
Parašė
Žmolnlų užtarytojai Broliai Grak- nesugryž.
Vaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj
Už $1200.00, kuriuo* tu per 10
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — chai. Vertė iš rusų kalbos šermukšnėr ko kasti, dviejų veiksmų kome nė. Pusi. 32. Kaina........................ 10c metų randa išmoki, gali sau nusi
pirkti mažą namel), kuriame galė
dija, 2) Negryna sanifnė, Monolo
gas, 3) Paskutinį Kartą, Monologas,
Žodynas lietuviškai - angliško* kal tumei gyventi ne 10, bet 50 metų.
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena bos. Sutaisė Antanas Lalia. Pusi. 382, Toks namelis tau kaštuos $1200.00,
iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, sce iki šiol turėjome tik su apdarais po o laikys ant 50 metų arba Ir ilgiau;
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa 82.00, dabar kas nori pigiau* nusi o mokėdamas kitiems randą po $10.00
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c. pirkti, tai popieros vtršals, kaina 81-00 ant mėnesio tu per 50 metų išmoki
$6000.00, ir kodėl tada neporki aavo namo?
Šiaurė* Karžygiai, keturių veiksmų
žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
Męs turime daugybę namų ant
sgedija H. Ibseno. Iš rusų, lenkų siškas. Sutaisytas kuo. Juosapo Am
Pirk
vokiečių vertimų vertė K. Puida, braziejaus Laikraščio redaktoriaus pardavimo pigių ir brangių.
atsibūva Norvegijos šiaurė- “Šviesa”. Pusi. 55J Kaina .... 82.80 vieną namą ir nustok mokėjęs ki
tiems randas. Męs tau galime par
Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
duoti gerą namą už $4000.00, | kur)
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
Že *to«unk6w lltewsko-polskich, GlO" tu gali įleisti 4 šeimynas po $10.00.
sy Litwin6w. Audiatur et altera para. Taigi 10 metų randa tau pilnai už
Sparnai, Drama lll-juose aktuose. Išleista ru pėsčia J. K. ry botame skait
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras liu je egzempliorių. Sutaisė Girų Liu moka už tavo namą Pasirink sau
bile namą, įmokėk mums pusę pini
su naujomis idėjomis perstatymas. das. Pusi. 231. Kaina.................... 81.50
gų iš viršaus, o likhslą pusę Išmo
jYe’ Pusi. 44 Kaina .............................. 30c.
kėsi mums per 5 metu* iš to paties
Užsiprašydami virš minėtų knygą- namo rando*.
Svarbi priežastis, vieno veiksmo llų, adresuokite:
ŠIĄ SAVAITĘ PARDAVĖME 6I48
Komedija. Parašė P. Bayard su kai/ NUOSAVYBES:
iuriomis permainomis Iš lenkų kalA. OLSZEVVSKI,
Medini namą 3602 Union Avė.
vertė Ks-'zegota. Pusi. 62 KaiM^yti........... ............................................ 15c. 3252 S. Halsted St, Chicago, IIL
Medini Cottage 5607 Normai Are.
Pik
/
Turime ant pardamo žemiau su
.•į? Sulaukė, Iš tautiško serbų atglrašytus namus, iš kurių gali pirkti
. jimo pasakojimas.
Parašė Terezlja
kur| nori, [mokėsi pusę pinigų pirk
Bį Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Baldamas, o reštą išmokėsi 5 per metus.
BdEm* Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
A. Olax*w*kls
KUR
GAUTI
-LIETUVĄ
”
.
:ajį.
3252 8. Halsted SL,.
Chicago, UL
Galima
gauti
kiekvieną
savaitę
Baries rinR Petras Ryme, Apysaka Iš
'Lietuvą
”
už
5c.
pas
šiuo*
agentus:
; persekiojimo Nerono laljš Henriko SinkeBkįsišj), pysakos “Quo Vadis” H. Si..
Brooklyn, N. Y.
,olfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai- E. Fromes,
Parsiduoda šitie Namai.
73 Grand Street
• • ••••*••**•<*•«*•**••* 40c. Ant Diržulaitis,
97 Grand Street
NUMAŽINTOS KAINOS.
-11 Jms
77 Gold Street
2 lubų murini* namas, J4 ruimų.
B ąiurs, arba vaizdas siekimo aug- Ant. Jankauskas,
215 Beny Street Lotas 25x147.
Randa $30.
Kai
I
i »uči' Tragedija-Poėma, V aktuose, T. Jermalas,
W: Dackeviče,
i ■ J
>. Viskoška.
144 Grand Street na ................................................. $3.000.
■V’yk^ taį fantaziškts plėšynėlls, paTas namas yra ant 38 ui. terp Au
r <vytas
dramatyškame
pavidale.
Balti more, Md.
burn Avė. ir Gage SL
135, Kaina .......................... 40c. Jur. Diemedis,
521 Columbia Avė.
521 r"W. Lombard St
Jonas Luisą,
Halsted 8t, terp 56 ir 57.
f žvarbu s Klausimas, Ar yra Dievas?
Medinis namas IĮ4 lubų ir poniu
.•\n reikia tikėti? Kuri tikyba yra tikBridgeport, Conn,
mis. Randa $15. Kaina.......... $2.800.
ti, ? Parašė Jurgis Baltrušalfis. Pusi.
Kazys Lendraitis, 324 Warren Street
Kaina ........................................ 20c.

Apsižiūrėk ką darai?

| kiaušio Devinta. Parašė Maksim GJr1 in vertė F. M. Knygutėje aprašyta
i ne Petrą pi lės darbininkų sukilimą,
>a “Raudonąjį Nedėldienį”. Pusi. 40,
kj na
5c.
įJi ai
Į3KHrdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai

\ .,rrtrn 4mmP;i piktij dvasių, išreikšKį 10 paveikslų. Pusi. 48. KaiKįnT L....................................................20c
'♦ i'ntojl Istorija žemesniamjam llauJ/mokyklų skyriui, trumpai apsakė
j J J. Buster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
1. 88, Kaina ............................ 15c.

Pranciškau* iš Aaeyžlau* gyvežf*ia pagal kun. A. Beltraml’o. Sut j. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kaif V................................................... -K15C.

N*w Haven, Conn.
And. Ješinskas,
217 Ferry Street

Portland, Oreg.
rj* Mylimo*. Komedija trijuose
ose.
Parašė žemaitė. Pusi. 44 John Browman, Browman News Co.

Scranton, Pa. .
lų-ttlško*
Politiko*
knygynėli*. M. Valentanavičia, 1831 N. Maln St
ri j čia Rusi los policijos vleėpata'
hi persekiojimas ypatos laisvės,
Seatt!*, Wash.
jų ir susirinkimų, laisvė* žo
News Agency.
1 rtr r sąžinės, ir kame išgaayyias? Inter
į J j 5 47. Kaina.............................. 10c.
Worcest*r, Mas*.
M. Paltanavičla, 15 Mllbury Street
VŠ sma*. Parašė V. Reymout, U
JL/ kalbos vertė Adl V. Apysaka
Waukegan, III.
*Tjdžiaus žmonių gyvenimą Pusk
1015 — 8-th Street
) hAlna ......................................... 10c. M. Rakauskas,

**mė*. Parašė VytuCaina................. 10c

Laflln 8L, terp C8 Ir 69 ulw arti
Ogden Perle
6 ruimų medinis nkfnas .......... $2.000
i
LOWE AVĖ. Tah> 32-fo* Ir 33-čios
ui. 2 lubų mūrinis hamarf. Randa $42.
K*1d» ...................../. .1.J5000:00
THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer
Avė. 2 lubų murini* namas, lotas 59x
125. Kaina............ . ................... $2500.00
SOUTH HALSTED BT. Tarp 34-to*
Ir 35-tos ui. 2 lub
murini* namas.
Storas. Randa $52. Kaina ....$5800.00
I
2

.........................
$5300.00
lubų, 5 flatų marini* na“U ......................
..$430040

33-d Place, terp Halsted 8t
Ir Auburn avė.
2 lubų, 2 flatų mūrinis namu ..................................... $310040

3252 8. Haleted 8L,
Auburn av*w trep 33 Ir 34 uL
lubų, 1 flato mūrinis m ras
ir 2 lotai ............................. $4000.00
lubų. 2 Botų medinis nama> . .................................... $2500.00

A.OIszewskl

-LIETUVOS” AGENTAI.
3 lubų,
3 flatų medinis na- K
Pas šiuos agentus gauiua užsisa m a* .......... .............................. $3500.00
kyti “Lietuvą” metams ir užsimokėti.
2 lubą 4 flatų 'medini* na$3500.00
mas
Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas,
847 Rodney Street
73 Grand Street 2 labą , 2 flatų medini* naS. Rinkevičia.
mas .... ............................... $180040
Balti more. M d.
L. Gawlls,
1834 N. CasUe Street 2 lubų. 2 flatų medini* namas .... .....................
$350040

Cleveland, Ohlo.
Pov. dūkis, 6524 Forman Avė. S. E.

Emerald av<u terp 36-tos Ir 37-to* ul.
2 lubą 2 flatų medini* nama* .... ............................... $1600.00

mas
84500.00
1514
Juos. Petrikys,
Vaikinas.. Apysaka iš nor
31st Place, terp Morgan
I **gyven!mo, sekant Bjersoną.
Bheoandoah, Pa.
Ir Musprat ui.
L užimanti Vlekvleną, su gra
138 So. Maln Street
And. Mačls,
3 lubų, 4 natų murini* na
b.3
Įvedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
T. Kryžanauskas, 12% Cherry Street
mas ................................... 83000.00
j Jei?
F filiJie Stoni*. Apysaka iš imonlą
8 pr I n gfi*ld, III.
35th Place, terp Auburn avė.
[A-mimo, Parašyta Šatrijos Raga
710 Enas Avė.
Jur.
Tachilauckas,
Ir Gage St.
PusL 143, Kaina ......... 35c.
2 lubų, 4 Aatų Ir užpakalyje 1
lubų -1 Oato abu mūriniai na
Ir vieversėlis. Eilės Mar I
Turners Falls, Mase,
mai —-.»e 85-300
£yra daug įvairių, efll> Tšvy Į K. P. šlmkonls.

Apdraudimas.
(Insurance)
Kolai žmogus yra sveikas ir turtingas, tai ir laimingas. Bet sveikata
žmogaus kiekviename laike gali posikeisti liga, o gyvastis mirtim. Turtas
teip pat kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas ugnies ar kitokio* nelai
mės ir žmogus ii laimingo ir turtingo gali likti vargšu. Susirgę* žmogus
negali uždarbiauti, o jam pasimirus likę vaikai, tankiai mažais kūdikiais,
neturi kąsnio duonos ir jų gyvenimas iš pat mažystės yra vargingas. Visas
turtas yra nieko nevertas, jei jis kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas
ugnies ar kitokio* nelaimės ir todėl kiekvienas išmintingas žmogus privalo
apsidrausti nuo visokių nelaimių, kurios jį kas valanda gali ištikti.
Męs apdraudžiame visokį turtą, ar tai bus namai, naminiai daiktai,
vaizba, ar kas kitas, nuo ugnies Ir kitokių nelaimių geriausios* Apdraudi
mo kompanijose.
Męs apdraudžiame sveikatą atsitikus ligai ar sužeidimui tokiose kom- ■
panijose, kftrios, susižeidus, užmoka tiek, kiek sveikas žmogus uždirba, ar
dar ir daugiau.
Męs apdraudžiame gyvastis ir, atsitikus mirčiai iš ligos ar susižeidi m j
arba kitokios priežasties, musų Apdraudžiamosios kompanijos išmoka vai
kams, ar kam yra pavedama toktą sumą pinigų, kokiai buvo užsirašyta.
Prėmlja, arba mokestis už apdraudimą namų, daiktų, sveikatos ir gy
vastie* yra teip maža, kad kiekviena* ir mažai uždirbantis darbininkas
lengviai gali išsimokėti. Teipogi galite mokėti apsaugojimui savo gyvas
ties 10, 15, 20 metų ar daugiau ir išėjus tam laikui, jei gyvi busite, gausite
tokią sumą, kokiai užsirašėte. Platesne* žinias gausite musų ofise Apdrau
dimo skyriuje. Ateikite, męs apie tai paaiškinsime.

A. OLSZEVV8KI

Poplar avė, arti 31 mo* ui.
da reikia pasirašyti pravardę ir ad- j
6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų
augštas 2 cementas ..............$2200.00 resą kiekviename laiške, nes męs
8 ruimų medinis namas ...,$2500.00 radę laišką terp 100 ar 200 laiškų
be parašo ir adreso, nežinosime keno
Union aveM terp 31 Ir 32 ui.
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
3 lubų, 2 flatų mūrinis na
ti.
mas ...... . ........................ $9000.00
Bu visokiais reikalais rašydami
2 lubų, 2 flatų mūrinis napas mus visada adresuokite teip:
““ .................................. $570040
A. OL8ZEW8KI,

2 labą 8 flatal Ir ' štoras, me
Marshfleld Avė. arti 35 8t.
dini* namas ..................... $5200.00
2 lubų. 16 ruimų, medini* namas.
S luboms, 2 gyvenimai*, po 5 rui
Puikus. Kaina.......................... 83A00
mas medinis namas ............. $2.000.
31 St. arti Emerald Avė.
Lotai!
3 lubų murinta namas, su krautuve,
Ant We*tern avė. bulvaro terp 435 gyveniniai ir krautuvė. Kaina $7.500
člo* ir 45 uL puiku* lotai ant rezi
denciją Kalno* nuo $23).OO ir aug33rd SL terp Halsted Ir Auburn Avė. ščiau. Pirk šiuo* lotu* dabar, nea
Mūrinis namas. Randa $42 | mė kaino* jų netrukus pasidvejoe.
Taipgi turime daugybę visokių ki
nesi. Kaina .............................. $4.000
toniškų namų ir lotų ant pardavimo
visose pusė*, miesto ChleagtM.
37th arti Wallace 8t
Lota* ant 69 place terp Hoyne Av.
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū
ir
Leavitt St arti tramvajų linijos,
mai. Kaina ................................. $2.000
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai. pirkšnių šalygatvis, vanduo, guzas,
Kaina............................................... $2-000 arutynė. Kaina tiktai .............. $300.
Artimesnėms
žiniom*
kreipkitės
pas
Emerald avė.
Terp 32-ro* Ir 33-čios ui. ....Prekė
3 lubų, 4 flatų medinis na
mas . ...................................... $3500.00

Chicago, Iii.
51 W. 15th PI.
Jonas Janutas,
Wallac* 8L, terp 28 ir 29 ul.
II
10802 Mlchigan Avė. 3 labą 8 flatų murini* naCharles Laban,
i.is^antl*
ų Ir Viena. Arablš- Juozas Volmeris,
mas .... ............................... $5300.00
168 W. 18th St
i nsakos. . dalis. Pusi. 96, kaina 35c.
Wallace 8L, terp 29 Ir 30 ul.
Cambridgeport, Mas*
T Kai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver- C. Kavolius,
19 Harrison Street 4 lubą 4 flatų murini* naJc< v: Telpa čia šio* apysakos:
ma* .... ............................... $8000.00
; įnikai, 2) Virvelė, 3)-Klodas Ge,
8t
Louls,
III.
- ; >s ir verto* perskaitymo klekWallace 8t., prie 37 ųl.
| rTi. Pusi. 48, Kaina ........... 15c. Juos. Rainis, 452 Collinsvllle Avė. 2 lubų, 3 Astai ir 1 Storas mūri
nis namas ...................... 87500.00
New Brltaln, Conn.
į”Urnl* Malūnas.
Pagal lenkišką
Čeponis, 21 Pleasant Street 31*t 8L terp Emerald Ir Urflon avė*
P. B. Apysaka kaip žydhs nu3 lubų, 6 Batai murini* na
1*0 vėjini mstuną gešeftul, bet
mas .............
810000.00
Nevvark, N. J.
į A užėjus, malttoą sulaužė, ne- •
178 Ferry Street
C>it su malonu apsieiti ir tt Pusi. V. Ambrazevlčla,
2 lubų, 8 flatal ir Itoras, murini*
! !®r.'čain*.
25c
namas .................................$4000.00
Plttaburg, Pa.
\ M*Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
81*t Place terp Auburn avė.
‘ilygdienial. Parašė Aleksandra FroIr Morgan 8t.
k/Apyeaka Iš tikrų atsitikimų penk80. Boston, Masą
1 lubų, 2 natų mūrinis.... na
; -r šeštos dešimties XIX-tojo šlmb N. Gendrolius,
224 Athens Street
mas
82200.00
j <. Naudinga kožnam perskaityti.
,ac87, kaina............••••••50c.
Scranton, Pa.
1 lubų, 4 Ratų mūrinis.....na

2, 1 rapusl. ui"

R
Low* Avė., terp 38 Ir 39 ui.
9 ruimų medinis namas’ .... $1.700

partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente
ir kiekvienas
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
popieros surašysite keletą reikalų, I
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 1
departamente kol tas j| apdirbs ir
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol
šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė j laiką at
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas plr
mąj| departamentą likus luiškul, ant
ram nelieka davadų. . Geriausiai yn*
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiro*
popieros, tada kiekvienas reikalas
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim
laiku liks atlikti greitai ir gerai.
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyragie laiške nuo
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
Money Orderi j tą pat} laišką ku
riame tavorus užsakai.
Nes jeigu
užsakomas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be
užsakymo, męs nežinosime ką su
nėra užsakymo.
6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresą. Nors
ir tūkstanti kartų mumis rašę, visa-!

3252 S. Halsted St
PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kana reikalauji permainyti ad
resą, dėl *iutinė]lmd laikraščio, visa
da paduok ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai fhšytl nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam,
parašyti.
2) Pinigus geriausiai siųsti pei
Money Orderi arba
registruotame
laiške. Nedėk | laišką smulkių sida
brinių, nė auksintą tlotąigų, Des h®
kelionėje kopertą praplės, išpuls ir
prapuls. Geriau, rieto]® smulkių, |dėk pačtlnlų markių ui tą sumą.
Pačto markes priimame') tiktai vieto
je smulkių, kur suma ’imatesnė ui
|1.00. Jei suma siekia 41.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money drderj. Jeigu
suma bus 91.25, tai’g.iHma dėti >1.00
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi bąų. visame sveikos
nesulipusios viena ąų }klta, nė prie
laiško neprlliplntos, teip kadi męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams.
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų
viešpatysčių markių nepriimame, -t
3) Jeigu išpirksi Money Orderj.
tai nelalkykle j| pas save, bet prisiųsk redakcijai, nes be "Orderio’’
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną
prislųsk prastame laiške, registruoti
nereikia.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavoms, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kalį) ve:
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką
kitą, kas su užsakytais tavorais nesi
riša, nea pas mus tavorų (knygų)
siuntiniai yra atliekami viename de-

3252 80. Halsted Street

Cliicng% UI.

Chicago, IIL

Knygų Kata! iogas

27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Ort*Aubur Ave„ terp 31 Ir 32 ui.
3 lubų mūrinis namas, naujas $5.900 son Bvett-Marden. Lietu vii kon kalbon
išvertė K. Zegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
Morgan 8t, terp 32 Ir 33 ui.
ga. Didelio formato.
Chicago, IIL
4 lubų, 6 flatų Ir štoras, muri
ni* namas............................118.000.00
1307 .........
81.50
Apdaryta ...........................
$240
Morgan 8L, terp 63 Ir 64 uL
63
Karė*
laukuos*.
(Kareivio
at
2 lubų. 2 flatų mūrinis namas,
akmenio ^ryšakla ir trepai. .$620040 siminimai). Parašė Vsevolod Garšin.
A. Lria, Užimanti pasaka iš
llilnole Court, terp 32 Ir 33 uL
laikų karės maskolių su turkais. Chl4 ruimų murini* namas ....$1200.00 cago. 111. 1306, pusi. 81 ................. 20c
.
ii
Flsk 8L, terp 33 i* 34 ui.
68 Lietuvišku* Pasakos Yvalrio*.
Daliu
2 lubų, apačia medžio, viršus
Surinko Dr. J. Basanavičių*.
muro, štoras ir v fonas Jlataa 200040 Ii. čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną
Leavitt 8t» terp 23 Ir £1 ui.
skaitytoj} ir klausytoj} ir labai naudin
2 lubų, 3 flatal ir (torag, mūrinis
gos. Chicago, III. 1303, pusi. 330 $1.25
narna* .................... ........... $700040
Drūtai apdaryta..............................$140
Lowe Ave^ arti 33-člos ui.
Chicago, III.
Mūrinis namas, akmenų pamatai. 29th 8L, terp Qufon Ir Throop ui.
P. M. Kaltis, 221 W.. Wabansia Avė. Randa $24. Kaina .................. $X200. 5 ruimų murini* narna* ...,$120040
LIETUVOS ŪKININKAS.
J. Vasiliauskas, 2498 Kensington
1
AvėLaikraštis skiriamas darbo žmo
Halsted SL, terp 31 Ir 32 ul.
2 lubų medinis namas ant 38 ir
nėms, eina kartą per savaitę iš
2 lubų, 2 flatal ir Štoras, murini*
Eliaabeth, N. J.
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
narna* .. ...........
$6*0040
Vilniaus, Lietuvoje.
Dom. Bočkua.
211 Flnt SL tas 33x147%.
Randa $14
Gera
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
vieta vaizbai. Kaina .............. $24XX).
Burlington av*^ tarp 154 Ir 155 uL
Elmora,
apie
įžymiausius
Lietuvos
reika
2 lubų. 2 flatų
rab'rints na
Antanas Rėklaitis.
2 lubų mūrinis namas, ant Wallace,
lus, apie žemės valdymą, apie vals
šias .......................
.$330040
arti 33 uL Kaina .................. $2.700.
čius, mokyklas ir žmonių laisvę
5th av*w terp 42 ir 43 ul.
Lawrence, M a**.
3 labų medini* narna* ....,.$450040 apie vyriausybės darbus ir politi
A. Ramanauskas,
99% Oak Street
Chicago Avė. arti -ftobey, 8L
ką ir kitus naudingus skaitymus.
2 lubų, 2 gyvenimais mūrinis na
Grant Worka ant 14 ul.
Montello, Mas*.
Lietuvoje metams ................. $1.75
mas. Kaina .............................. $3-800 2 lubų, ant 2 lotą 6 flatal, 2
B. P. Miškinis,
9 Arthur Street.
Amerikoje metams ............... $2.50
štond, medini* namas, parsi
Union Avė. arti 35 8L
duoda su štoro f irture*... $8500.00 Užsimokantiems už metus, gaus
Montreal, Canada.
2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyveni
dovanai “Vilniaus Kalendorių"
K. Bielek, 1135 St Ekatherine Street mus 6 ruimų. Kaina .......... $10.000
Grant Work* 49 av*.

lt i u m putė Lietuvos istorija. Antras
Lasytas išleidimas. Knygelė gera
Phlladelphla, Pa.
Sėtuvių mokykloms Pust
M.
A.
Ignotas,
1028 Se. 2-nd Street
b Kaina .....................
20c.

; ii lema* Ir Jo nepriklausomybė, A.
4 ii jTw'o.
Iš rusų kalbos vertė
P1
E 1- 32, Kaina .................. 10c.
r
netikri šventieji*. Paveikgyvenimo kankintlnlų ir
Išleista Busiv. Lietuvių
1.
Pusi. 61, Kaina 15c.
/lt* de\
>6, A. Leontjev’o, vertė
aiškina žmonijos Tiesų
linkui eina žmonija
sta'
jlįslana^a.- ■vės ir lygybės”. Pusi.
1 !

Lowe Av*m terp 36)|r 37 u|,
2 lubų medini* namas, 4 gyve
nimai, 16 ruimų
$2^00

1909 m. vertą 50c.
Ant pamatymo vienas nura. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu: .
M. J. Damijonaitis,
3141 Union Avė.,
Chicago, III.

DRAUGAMS
Lietuviam! h

^NAUJIENA
fe Kenčiantiems

painiais nesveikumais.
nesveikumais,
N Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokio* ligos ar■ painiais

B

JkJA

y užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medical CI Into, 344 So. Stato SL B
B prieš ėjim j gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iŠ- S
gydymukožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi* vE
B trukstaenergijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pamodavę paakiai, B
nę*, silpnas
ir nuilsęs,
pavargęs
rytmečiais,
trūksta
noro, be gyvybės, leng- m
spaugai,
plėtmai
ar kitokį
išbėrimai
ant odos,
nemorališyir
vai nuvergsiantis ir neramus! Ar atmintis tavo prašia, gėdysi draugijos, w

M
gj

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkunu, Sefiiszka Silpnybe

Br nesuaugusios ir Šaltos dalys, nusistojimas Šlapume paliktame per naktį,
HM pinnėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? B
M ISiputimą Gyslų Maišely j; Užsendintą Pu] e tek Į; Užakimą Varpskylės; Sy- H
B filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo JA
ar užsendintą ligą! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant B
veido, nerambfeąaktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- B
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- B
damą gerklę ir U. !

K
B
■M
Gi

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic

S

užtikrins Uu pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip nesunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike,
arba slaptingas nubėgimas sekios su šlapumu. Tas padaro žmogų netinkančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaru skirtum.,, ar tas paeina
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo peru n kaus užganėdinimo lytiškų geidimų.

I
m

B
M
w
B"

B
M

N
B

0
• 1

Męs tikrai tave i&gydysime. ,

M f* gydom Ir ilgydom sėklos nubė/ima*. nervų nusilpnėjimą utsenėjosį p ule tek Į, sytių. H|
M nsnatnraiakus bėfuaus, patšagystę. inkstų ir pūslės ligas, teisybę sakant, visa* Vyrų B
^H Lig**. Visos kliūty* lalmingMin šenybiniam gyvenime bu. pr*e*iluto._ Tūkstančius Jaunų Hm

NH ir pusamstnlų vyrų kasmet pnei laikų nušluoja į prabų jaunystė* išdykumai, per Uukas Efi
M sasiknopinimai ir kraujo Ilgos. Jeigu turi nors vienų ii viri paminėtų lenkių, paaindaryk B
tu mumis pakol da nėra per vėla.
Rodą tau nieko nekaštuoja, o gali užčėdytl daug kentėjimą

ValtMM priemim* IlgMių: nuo 10 orto iki o po ptM, ir nuo • Iki 7 vakaro. M
Nodibomia ir kitomis Šventoms dienoms: nuo 10 ryto iki 1Ž vai. pietą tiktai. M

B

1 CHICAGO MEDICAL CL1NIC B

SJ 344 SO. STATE STREET

CHICAGO, ILL.S

GRAŽUS RUDUO

O Musu Rudenines Drapanos dar
Gražesnes!
Męs jau turime pagaminę visas Rudenines ir Žiemines Drapanas musų
Štore, kurios šįmet yra daug geresnės, gražesnės ir geriau padirbtos. Vyri
škų Siutų prekės eina nuo $6.50 iki $25.00. Vyriškų Overkotų
prekės eina nuo ffcCi.SO iki $28.00.

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

Musų štore teipgi randasi di
džiausios sųkrovos marškinių vir
šutinių ir apatinių, vilnonių ir li
ninių bei bovilninių džiaketų, nau
jausios mados skrybėlių, čtverykų
vyriškų, moteriškų ir vaikų, valyzų, laiškamsųjopierų, paveiksluo
tų postalkorčių, drukuojamų ma
šinėlių, rašomų plunksnų, alavelių, atramentų ir didžiausią san
krovą knygų, lietuviškų ir lenki
škų.
Musų štoras atdaras kas vaka
ras iki 9 valandai apart Seredos ir
Pėtnyčios vakaro.

Todėl kviečiame visus pas mus atsilankyti ir apžiūrėti musų štoro tavorus.
Su guodone,

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

A. Olszewski, Prezidentas

Chicago, m.

Official Publication

TeL IMI Y arda.

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOt” DR-STES

Annual Statement of the German American Insurance Company of New
Lietuvių Gynioja* U Chirurgą*.
Prezidentas—J. J. Hertmanavlčia,
ork t n the State of New York on the 31st day of December, 1907, m&de
3252 South Halttad Street 3255 So. Halsted SL, Chicago, III,
to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to law.
■ktnjnirui
Vice-Pres.—Justinas Jakavlčla, .
1512 W. 19th Stretat i
1- ma* Raštininkas—■. 1. Juška,
!<
CAPITAL.

Amount ot Capital stock paid up in cash,

581 W. 22nd Širšei

11.500.000.00

Mare Lauklene

2- ra* Raštininkas—Aleksandra 0ltz«w*klt, ;
1418 W. 21*1 Place

INCOME.
Premium received during the year.................
Interest and divideuds,.......................................
Proflt on sale or maturity of ledger assets,
From all other sources,............. .........................
Totai Income,

6.445.132.06 General-Utveizėtojas—A. 0l*zew*kla,
3252 South Halsted Street
554.255.86
Visi CHICAGO, ILL.
48.290.00
524.10
Bu visokiais reikalais prie “ŽlnyČioa’’,
kaip tai apžiūrėjimui žemės farmai, ar
>7.048.202.02 prisirašyme prie Dr-at€s “ŽlnyČioa” iy
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės
visada ar tai raštu ar asabiškai prie jos J

DISBURSEMENTS.

generališko užveizėtojo adresu:

Losses paid during the year................... ................................. *............... 3.116.654.74
450.000.00
Interest or dividents to stockholders.................................... ................
Commisions or brokerage....................... '..r............................................. 1.218.858.35
Salaries, fees and all other charges of offlcers, clerks, agents and
556.532.28
A
employees......................................................................................................
41.943.26
Rents,............................
-...................
Advertising, printing and stationery, postage, etc........................... 150.701.38
35.690.82
Legal evpenses, furniture, fivtures and maps..................................
Undervrriters’ boards, tire department and salvage corps, fees, etc., 106.506.83
39.620.21
Inspection and surveys,........... !....................................................................
7.573.99
Repalrs, evpenses and tavęs on real estate,................................... ..
124.994.84
State Insurance department, taxes and fees,.................................. ..
23.392.90
Other llcenses, fees and tavęs.................................... .. .............................
60.88
Loss on sale or maturity of ledger assets.............v.............. ................
6.074.63
Ali other dlsbursements,............. .................................................................
Totai Disbursementa,

95.878.G05.il

LEDGER ASSETS.

Atsakanti Akušerka

3252 S. Halrtel St.

Kašie r i us—Nicefora* Žllevlila,

“Žinyčia”, A. Olszewski,

Naujas Išradimas

Susttprinlniui ir užlaikymai plaukų.
Tūkstančiai pilkų žmonių atgavo pui
kiu* plauku*, sulaiko slink linų niaukų
, galvos labai trumpame laike. Vietoj*
1 senų atauga nauji, gražus plaukai. V (sakia (».
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ralyti įdedant kraso* tenkfelį.

Mgr. Iį

CHICAGO, ILL

3252 So. Halsted Širšei,

PROF. J. M. BRURDZA
■*«WiT*«e mn,
nooiiYMpr ycu.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dea -born Street.
Banklorlai.
Mg, ,ledijame Pinigu* ant turanybių ir ja*
tu reugiesl turtouybų pirkti, mg, su džlaugsm*
prlgclbėslme, paskolindami tau dalį pirkinio pT
nlgų. Greita* veikimą*. Lengvo* iMygoa. Agnutai apmokami dosniai.
_

Vienatini Lietuviška Sankrova i
ir agentūra literatūros ant “North Side” Chicago).
čion calima gauti mokslilkų, svietlikų ir dvasi
škų knygų, rėžančių, kkaplierlų, abrosėllų. viso
kių laikraščių. Amerikos ir Eurupo* ir poptarų
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio teroro: Juo
dyto, paltelių, plunksnų.drukuojamų mallnukii^
britvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdintL

Petras M. Kaltis
958.692.39 1
*S1 Wsbfnala Ava. ,
Chioaga, liL
v
Sala
Lietu vilko, Bažnyčių*).
239.00000
11.663.303.30
Telefoną* Yard* 3162
766.583.21
1.213.477.79
.
16.097.61

Book value on real estate.............
Mortgage loans on real estate,..
Book value on bonds and stocks,
Cash in Office and bank. *...........
Agente balances,............... .'..............
Other ledger assets..........................

Dr. A. L. Graiczunas

Totai Ledger Assets,

914.857.154.30

Chicago, 1U.

Taiepbonaa Yards SI**
Duoda visokia rodų ir geriausia pagalba mote
ries jų ligose. Pasekmingai atlieka darbų prie
gimdymo Irdailuri atsakančiai po gimdymo. Ofi
są* ir gyvenimą* OUsew»kio name 3K4 1. Isbtsl it.

3312 S. Halsted Street:: Chicago

VISAI DYKAI

Prislųsk mnm porų markių, savo
tikrų vardų, pravarde Ir adresų, o
mes tetuktai Boaiųsime Na 8 kata-

C rota Assets,
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

.
43.426.01
914.900.580.31

Dr. O. C. H EI NE

CHICAGO, ILL.

VYRAMS TIKTAI

(tyMabaas fUiapOaža*.) X CMtCžšO, ILL

Agents balances over three months due,........... $ 30.899.97
Book value, bonds and stocks over market value, 1.3G1.642.30
S pečiai deposits to secure liabllitles in Oregon
and Virglnia,.,........................................
114.000.00

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Stote St CHICAGO, ILL

Totai,
Deduct

reinsurance,

Dr. G. M. Glaser
fiinoml pranci i gerbiamai publikai, jog asla i
seniausiu gydytoju ant Bndgeporto, praktikuo
dami* 17 metų. Dabar u*o vG,ų perkėliau į >
savo namu, po nr
• .

3149 S. Morgan St.

I 765.129.00
C.305.339.98
148.270.43
61.880.9C
312.064.33

97.592.684 69
Totai Liabllitles,
78.905.98
Lesa liabllitles secured by speclal deposits,..........................
97.513.778.71

BUSINESS IN ILLINOIS.

Mano ofltas aprūpinta* naujaMlais budais gydy I
mo. VU** ligoniui stengtiaoetvčgauždintT. kaip ‘
i* lygtioL Pastt.kėdamas, jog gerbiama publika
ir toliau* mane rem*. estu namie ant kiekvieno
pareikalavimo dienų ir naktį Eslu »peota’.i*ta*
ligose valkų, moterų ir vyrų ir uStoadintote ligo
se. Darau visokių operacijų Liekuosi ,u pagirt*

“Vien. Liet.” metams $2.00. Bet kil naujai uisisakis “Lietnvų" ar "Vien. Liet” metams,
prisiųzdamas man $2.00, apturės metams vienų litų lalkralčlų Ir “RAISTĄ" dykai.
Siuntimui prenumeratos adresas: J. Naajokas, Madisoa Sq. bos 189, Ncw York, N. Y.
Kiekviena* lietuvy* Inteligentą* pripažins didele verte knygos “Rantas”.

L
k

473 Apie žemę ir kitus svietus, Jų
buvj ir pabaigų. Pagal Heilpern*, Falbą ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant
ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra

■ saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, koI i mėtos ir kitos retai matomos žvalgėBu 30 astronomiškų paveikslų.
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago,
111. 1896, pusi. 225.................... 75c
T* pati apdaryta......... ......................81-00

|a tavo žyvsntme.

k*a4, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kūrinos man prt-

eluntž ir pagal pamokinimas suvartojau.

Prieš tai neUkžjau, kad per savo

išdykumų suardytų sveikatų galėčiau dar atgauti. Pirmiau*!* jaučiausi dideli
nusilpnėjimų, teipat vėliau Ir mano inkstai buvo suvytų, drauge ir visu* vi
duriais organizmas buvo įniręs ir tik kaip lapas rndenije suvytus, laukiau

1 iįyd s ta nuo: mauriško* llgoe
kankynių jr shrepliavtmų.
•kauiįdėjimo tonnoee, e*narin.
neuralgijos ligos. Jau
psmaUskal sveika ir v.eeai pa
fiekatojaaavo pavalkai* atolų
Mrs fKANClŠKA

kada nukristi.

žirgus par du metu, skaudžji■nu rtrteų. kmtlž^e dle*Hų,
plaučių nesveikom o, avaigipilnai sveikas. Tad ir dėkavoju ui *anžlniškų ir gabų išgydymų. Dabar moirekaudSjlmo galvos, rvaaljimo ausi*, ir .neinu noslljančieoai kaip naujai a gianųs, linksmas ir sveikas, o tai visiem* broliams pnėjimo
a* t y velkate*. | )8
lietuviam* pranešu, idant kreipta*! prie Jų* gydyti* laike neišimta ilgo*.
pagal pamokinimus, sakau kaip kalnų nukasė, teip nuo manus ligų, likausi

Paaillekn džkiagaa ir visada garsinaiu J ųaų garbingų vardų,
JONAS SMIRNAVICZIŽ,
1625 Frontai., Philadeipbia, Pa

(moteris Jono)
Koste No a.B. M, C*re*eo, Neb
SKAITYTOJAU!

Bet kad išskaičiau lalkrastlj* apie J ųsų galingų gydymų ir

grynus vaistus, tad atsišaukus ir atalontž man vaistus, kuriuos suvartojau

JOHN PAUUMS,
Fayeoe Co ,
Orient, Pa.

Jei Tave vargina žemiau paminėto* ligos, nsaandink, neatldeiiok, bei aisiaauk, o ųalėsl būti išgydytas kaip ir kiti mtr

.ne.

kotmlioy kataro, plaučių neareikūmo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, ksper^°^
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo
rių, tonuose, tuitymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraupsiu,
nečystumo, iibėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizme^,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo dbelno nusilpnėjirro
Uogų sapn^ ir jaunystės Hdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviikumo; n^10 slaptu
ligų,.—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ii skausme
kojose, rankose ir kitu visokių ligų vyrų^ kaip ir moterų', skausmingų, nereguliariikų antdrapanių ir daliųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

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

,

The Collins New York Medical Institute <lnc>
140 W. 34 st,

(arti Broadway)

New York.

Ofbo valandos: iš ryto nne 10 iki o po plet. Šventadieniais nuo 10 iki 1,

LiUOSA GALERUA MOKSLO
344 S. State St. < Chicago. III.

Tautiški Lietuviu

Paveikslai
Papuošimui savo kambario,
gražus tautiški pavelkžl&i:
1. Didis Liet. Kunigaištis Algirdas,
mlera 22X28 coli!). Kaina............... 35c.
2. Didis Liet. Kunigaikštis Godemlnas, mlera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
Didis Liet Kunigaikštis Keistu*
tis, mlera 22X28 colių. Kaina....35c
4. Didis Liet. Kunigaikštis Vytautas, mlera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
5. Dr Vincas Kudirka, mlera 19x24
colių. Kaina .^................. 35c.
6. Simanas Daukantas, Lietuvos Is
torikas, mlera 23X29 colių. Kaina 35c.
7. Gediminas, D. L. K. apima Kijovos pilj 1318 m., miera 17x24 colių.
Kaina.................................................... 30c.
8. D. L. K. Vytauto prlsieka, miera
20X25 colių. Kaina....................... 30c.
9. Kražių Skerdynė, 1893 m., mlera
22X28 colių. Kaina ...........................50c.
Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip:

BRUKUOJAMA MASINA Serganti Vyrai
Jauni ir pusamžiniai*
Vyrai, kurie kenčiate
nuo Ligų-Nenusiminkitę! Prasidrasinkite!
GELBĖKITE SAVE!

The Odeli No. 4

Dr. G. M.Glaser
3149 S. Morgan Street
KampM
— — —— —

Nauji Žaislai

Atsišaukit pas mane!

Atvežti iš Lietuvos.^

RAISTĄ” (The W')< DUODU DOVANAI

te

Jeigu kiti džkavoj* ui išgydymų, tai jau mano pridsrystž taipgi išreikšti
padžkavonų už išgydymų ligos, korių nuo manų* kaip sloginanti kalnų nu-

KAM BIRUT IR VARGUTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, ILK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

Telefoną* Y ar d* 687.

Gaunami "Lietu v o*” Redakcijoj.
Dangus, šeimyniška* žaislas, pa
Totai risks taken during the year.......
921.4C7.954.OO
Totai premiuips received during the year,
272.369.94 rūpinta* doram ir patogiam pasi
toblyCla |
Yra
tai
Totai losses incurred during the year,....
.113.674.35 linksminimui.
22x24 colių au nupieštai* keliate la
su
oum.
tinkamais
išreiškimais
pradedant nuo 1 Iki 121.
WILLIAM N. KRE.MER, Presldent.
Alante žaisle kiekvienas daly vau
CHARLES G. SMITH, Secretary.
jų b turi mėtyti kauleli; dalyvauti
gali 2 ir daugiau* ypatų, kiekviena I
Scbscribed and sworn to before me this 25th day of January, 1908.
ypata apsirenk* sau vienų kupsteli
(yra 5 yvairių spalvų)
kuriuom
GEO H. COREY,
uždengia tam tikrų numerj kauleli
Commissioner for Illinois In New York.
metus. Toblyčla susilenkia | 4 da
lis, su skrynute prisiunčiamo J na
mus per pačtę. Prekė ......... 91.50
Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas. Yra skrynutė su
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairlals
Skaitytojams “Lietuvos” ir “Vienybės L.”, kurie dar te* knyga* neturi ir nėr* įkaitę.
klausymais; ant kiekvienos kortelės
Jei knygos ♦ RAISTAS” nėši dar skaitęs, tai visai mažai težinai Amerikos gudrybes,
yra po 6 atsakymus.
suk t y be * ir. teip vadinamų jojf gero v g ir negali Usisaugoti nuo visokių pinklių, nes
neturi gana patyrimo. “RAISTAS” tai knyga patyrimų.
Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis,
Perskaitęs--RAISTĄ” teippat žinosi visa sutvarkym* dabartinė* pramonljo* ir kodėl
parduodam!
vienas kitam kortelę Ir
bedarbės k:1a. o tuonii ir kaip galima turėti visuomet darbas Ir gyventi laimingai.
klausdami, kuris numeris jo atsaky„RAISTAIS” dėl iinašuruo savo idėjų yra teip pageidaujama knyga, kad yra ilversta 1
visas kalba*.
»
Prie Danjaus ir prie Flirto* j
mo?
“RAISTAS”, kuri* sudrebino Amerikos ir Europos parlamentus, yra didelė, 366 pusla
Flir- j
yra paaiškinimas kaip žaisti,
pių knyga ir svarbi tuomi. kad apralo gyvenimų lietuvių Amerikoje.
••RAISTO” kaina >I 00, perkant pačių knygų. Prenumerata laikrničių “Lietuvos“ ar
to* prekė ........................................ 91.25

331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
Komedija vienam akte. Pagal lenkiči a sutaisė M. P-U. Chicago, liL 1902,
puel. 31 ..............
.....Z.................
480 Biologija arba mokslas apie gy
vus daigtu*. Pagal prof. Nusbaumą,
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu būda
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 147................................................ 40o

ALUŠTAI GLOBOJAMAS BARTA BE!

Kampa* 32ro* gatvė*

91.038.423.00
273.294.00

Balance,

Tyrinėk pradžių ir ižtivystymą
žmoftiko* rasos*iu<MŽop*io iki grabo,
pamatyk keistumą* gamtos, žingeidu
mu* ir nuIžunikumas.

INŽENCA •YKAII
913.394.038.04

107.828.00
855.138.00
75.457.00

Net amount of unpaid losses,?...
Totai unearned premiums.................
Balaites, rents. bills, tavęs, etc.,
Commissions and brokerage,...........
Return and reinsurance premiums,

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

J VISA AMERIKĄ, CA5ADĄ, EUROPĄ, AZIJ4, AFRIKĄ Ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

LIABILITIES.

Losses adjusted and unpaid.......... 1.........................
Losses in process of adjustment or In suspense,
-Lossea resisted,........... ..“.I l.................

Žingeidumai PathologiJos
Žingeidumai Oateologijos

Tyriai k |tekma ligos ir palaittvvyatta,
psrstatyta* gyv dtdum :4iguro*«, svtikuoa*

1.506.542.27 j
Totai Admitted A*«ete,

A
Tokln budu* kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
/“x L 5d K y ITldS iCligVaS. užlaikomas geriaustų diplomatu daktarą spėri išlįstą; vIhus lirų apra
šymu* su atyda ištiria spec|jallAkaL, nuo menkiausio iki svarbiausio Ilgos apsireiškimą bei jos pamato, ir sutaiso
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ilgos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausią
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
gauti. UŽU I Išgydyme ligų nė Joks daktaras nė kitas iusiitutas negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą

ŠKLKNAKlKNt,
--------------------------------------------- --------------------

DCNTĮSTAS

OFISAS-Itapu 31 ir So. Halttsd | -

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurĮ laikų gydę,
rankas nulėkdami apleido.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
2* PiLSEN STAT1ON

arti Hamaoa fatvė*

Interest eccrueJ,

SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tan nusibodo landžioti paa visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsiseneti,
per tq tų daktarų nesunianimų ar neturSjiinų gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
negaišioms laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
išgydo visokias sunkias ir užsisenčjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

U dideli pu,lapei. Jame telpa teisin
gi a pralytus! apie su v iri *00 visokia
kunltkų neįveiksiuų, vjrų, motery
ir vaikų. IJaliklna pradžia, priežas•t| ir patekmes ligų ir pasak* kokia,
gyduok* naudoti, kk-k jos pirekiuoja ir kur ja,
gauti. Telpa paveikslai ir prekė, vuokių naująoių etootrogydančių aparatų. Robertulų
daiktų, Magilkų aparatų. Brukuojamų ir Ka
lentų Mažinu, Ktereoakopų ir jieiu Pav*Ut»lų,
Armonikų. Koncertinų, Hritvų ir daugel kitok lu kožnam reikalingu daiktų. Ra lyk tuojau*.
Jonu I. Bagdžiunas, Iiopr.
Adresuok teip:

INEJIMAS DYKAI!

NON LEDGER ASSETS.

SODAS SVEIKATOS

A. Olszewski
3252 S. Halsted St, Chicago, III.

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domas Ir tapsi greitai SVEIKU
čėdysi laiką Ir pinigus eidamas
pas Dr. Tiiiitaon. Rodą Dykai

OCELL TYPEWRITER yra viena iš geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Ji drukuoja teip grašiai, kaip mašina už 9100.00.
Visa mašina plienine, o raidės varinės, išlietos ant plieninio volo.
Visos didesnė* ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklai* ir
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam joje pagesti. JI gali
laikyti 100 metų, arba Ilgiau.
Drukuoti su jaja gali kiekvienas
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo jirie jos nereikia.
Jos sistema teip paprasta, kaiTkiekvienas paėmęs jų | savo ran
kas, Iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti
drūtų, pigę ir gerų mašinų, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o
niekada nesigailėsi. Sitų mašinų kainos buvo 920.00, vėliau buvo
915.00, o dar vėliau 910.00, o kad męs jų išpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainų, ir dabar jas par

$6.95
$8.95
$9.95

duodame su prisiuntimu po............
Su grali* audimo apvilkta skrynele
Bu gražia »ku ros apvilkta skrynele .

pritaikyta, (rittaMvtta,.
rMteteiMstlta, attikta. Irtk
rsteS*. Užtikrinama* 20
metų. S*«UlUikii pulall
■ Ibm Mp pasiųsime li
tų laikrodėlį kokiu ne
būk adresu
75 ir persiuntimo lėto*
su tiesa pilno Ilty ritu o. Jei nebus tok*, kaip pa
sakyta, nemokėk nė vieno cento. Atstok, gal tau
parsieis užmokėti »35.00 už tokį pat Jalkroaėlį. jei
pirksi jį pa, kokį sankrovinink*. Labai paiku*
14 kar. S*kt*«uj psaėbeite k yttakts lytai su kiekvienu
laikrodėliu. Adresuok:

Excelsior VVatch Co.
900 Ath*na*um Bldg.,

Chicago.

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po................ 52)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .53
Virš 1000 rublių, rublis po........... 51H

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir

gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
tai siųskite per "Lietuvos” redakcijų,
548 Cras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
adresuodami teip:
Lekcijos Profesoriaus Blochmaao. LieA. OL12EW8KI8, '
tuvišken kalbou vertė J. šernas. Chi
A. OLSZEWSKI.
cago, I'l. 1907, pnsl. 138 ..................... 85c >252 80. Halsted SL,
ClilMgo, III. 1253 B Halseted St., Chicago, T Į,

Kraujo Užnuodyjimaa (Syfllls arba F ra nesi . Jeigu vartoje! nuodingu* vaistu* ir
tebeturi tkausmus. skauduliu* (rona») burnoj* ir gerklėje, romą arba pratruk imu* ant bile ko>
kio* dalie* kūno, tai ta* j ra kraujo užnnodyjlma*. kurį gali ižgydyd Dr. Tillotson. Ai jieikat
sunkiausiai llgydomų ligų prasčiaaslame padėjime. AilSčy*ty,lu grynai tavo kraujų ir pra
lalin, u U viso kūno yvairius nečjstumus ir nuodu* į trumpesnį laikų negu kas kita* kito
kokioj daly] pasaulės.
Gužuotos Ir sucisukų
i**/*““ ^*1 padėjlmę gyslų be nunirote* laiko, t
jokio skausmo ir ant »yk. Mano gydymas pratalHiS visokiu, ligota* padėjimu*, paganu
piliig bėgimų kraujo, sugražins temis tai greitai normaliikų sveikatų ir tvirtumų. Skansn
visai pranyksta.

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.

,

AS taipgi Hgydau trumpam laike visas ligas, kurio, apslreUkte tarp jaunų, senų Ir p1“
amžinių vyrų.
Pasirodavimag, ir egsamina, dykai. Yiskų užtaikau slaptybėje. J«igu tusi po mano K.
dymu, niekas nežino* kodėl. Al turiu tam tikrų gydymų kainai ligaL

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo aUilauktl pa* mane ir pasiduoti egzaminui, idant iŠ
tirti ar yra tinkami apslvedimul ar ne. Kitusyk gali būt kone koki liga, kurt kliudytų laimiu

Pinigus siunčiant adresuokite

A. Olszevvskis

in 17akmenų
Gelzkelini* Laikrodėlis.
Stiebeliu užsukama, ir
nustatorua*. Vyrllko ar
muCerliico didumo 10
••kiNUi, rMtuotal,
dvigubais medžiokli
niai, lukštais, puikiai
graviruotai*. Laikų tas-

Sirtlnlrrsl Ir kitokį ncavsltet^al yra ilgydcml trumpam laike — bėgyje kelių dienų
m mano origitunilkc gvdj mu. Atsakančiai pr.tukintai, yra tai greičiausias būdas ant svietįs teigi mm nuodugnio lodymo. Netrotyk laiko ir Muzikuok savo sveikatos klausdama* k.
dos aptkkcriau, arba savo drsuga Jeigu ta rabi ta nė^i po atsakančiu g.'dyn-.u, tai gali bu ’
tikra,, kad tuzčsl tų ligų par tavo visų amžių ir visados atgabens tamUtal nelaimų ir sucikrirf,
tlmų. Ai Ugydžiau tuksiančiu* tokių ligų dJlto, .kad turiu y patukų joms gydymų.
UžailUmSima* arba užakime* varpos skylutės. Nedaro skirtumo kaip ilgai tsmiat.
kenti nuo užakimo varpaskyite. ir nežiūrint klek daktarų tamistų prigavo ir suvedžiojo, mane
gydymą, tamUtų tikrai Ugrdya. Prie mano gydymo nereikia jokio piaustymo. Manogydy
mas yra geriausia, ant vtoo* pasaulės, be jokio *kau*mo ir pražalina nesveikumų ant visada*

ram gyvenimui aptivedusiemt.
/
•.
Jeigu tamista turi kokį nesveikų padėjimų kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tieski
kaipo tai? žagimosi savęs, tai nemėgink už*lėpH>natve, nes ženatvl tiktai gelbsti ilgai įleu|_
takui* giliau ir giliau į kūnų, o tada tavo sveikata galutinai sunyks.
Ataiiauk dėl egzamino į Dr. Tilloteono ofisų ir užsitikrink sau. kad esi tikęs apsived.m |

EGZAMINAS IR PASIRCDAVIMAS DYKAI!
Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pa, mar.e, tai rąžyk.

ISGYDAU IN 5 DIENAS =
■HK8H

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pistų, Ir nuo • iki 7 vakar*.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaadėjimus skiMo, kepenų ir Inkstų, nors labai nžaiseoėjusiu*, iėgydau galutinai.

PLAUČIAI.

Moteriškas Ligas.

Serganti*jie dusuliu, bronchitu
ir plaučių ligomis ilgydomi ga
lutinai naujausia mano metodą.

Patinimus gimdo*, skaudėjimus
pečių, baltligg ir kita*, išgydė u pa
sekai Ingi ausiai pagal mano meto
do* »utal*ytu* vaistą*.

Slaptingo* Vyry Ligos.

Kraujo Užnuodyjlmu*

Ai ikgydsu greit*i ir ant visada
kiekvienų slaptingi vyrų ligų: už
laikau viskų didžiausioj paslapty).

ir odos liga*, pavelzdan: Išbėri
mu,, skauduliu*, plaukų n u, lin
kimu, ir visokia* kita* liga*

ligydau ant visados.

Kalbu lietuviškai!

Dr. L. E.ZlNS, 41 So. Clark St., Chicago, III
PRIEKIUI VALANDOS: nuo 8 ryt* Iki • vakar*. NedUiomlt: «uo 8 ryta iki 4 po pietų.

s

Radi!lomia Ir 8v*ntadi*nom nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Ii peilio Ir tkaesaf.

IUgydau kiekvienų sergantį Varicocclg, Strikters, užsikrėtusiu* kraujo užnuodyjlmu,
nusilpnėjimu, narvų, Hydrooelg arba vyrų lytlėka* ilgas, šitokiu* paalulymu* duodame vi
siem* tiems, kurie buvo gydomi visokių kitų daktarų be jokio* pasakinės ir iėdavė pinigu* dykai; todėl noriu jums parodyti, kad mano būda* yra vienintelis ir su juo išgydysiu ant visada.

Visokio* patarm**
dovanai!

DR. TILLOTSON, 9I-93 E. Washtogton St., GHIGAfiO, ILL
I-

3252 So. Halsted st., Olszewskio
name.
TraotlA dantį* be skausmo, iterdo Skorbuta,
HeuralKija. sudedi naujus vieton išpnoluilų, pri
pildo irkirinijusi i* auksu, sidabru, amalgamų.
Valandos:
Stokit m* diennme
dienoms mm
nuo s rvto
ryto iki 12.
is,
Volą
uuo 1 iki W vak. Nedėliotu*: nuo 0 r. iki 6 rak-

U_~ *

Telaplonas Yards ŽŽ68

Or. Marija Dowiatt-Sa749 W. 18th Street

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:30 iki 10:30 ryt°; D”
i*-! 3 30 po pistų; nuo 7 iki i 30 vak. NedėlCnuo 8:30 iki 11 Ūktai. T*l*fonas Canal 14.

Tslefon Ysrds 471.

Notary Public F. P. Bradchuli
(Lietuviškas Notaras)
Išdirba visokias legališkas popieras,
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus,
Bill of Bale, Testamentus, AffldRvita ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszewski’o
8252 S«. Halittd,

Cor. 33rd St

Chicago, III

ATTORNEY & COUNSELOR it LAI
Chamber oi Commerce Bldg., Room 70-

&. E. Cemer La telis and Wa*hingtM Stree

CHICAGO, ILL.
TELEPH0N6 MAIN 3*42

Lietuvy* advokatas, baigę* moku
jurisprudencijos čia Amerikoj; Ved"
visokias provas, civiliškas ir kriminaUikas, visuose teismuose (suduos*).
Gyv. 8112 S. Halsted SL, arti 81 mot gaMt
Telephon* Yard* 6046

rie

.ios

