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Iš Kauno.
kuom pasigirti.
Šisai kny knygą, nors ir kone visi val ir lenkiškai. Kopija to nu
tų, ko vienok neįstengė įvyk- čių partijų. Mat tuom tikis
žmonis
paalsinti
ir,
su
paalgynas
vienam
kambaryj
su stiečiai buvo nepritarian sprendimo pakabyta bažny
dinti,- kadangi tą išnaiki
Pet. Tel. Agentūra prane
no nepasekminga karė su vo bintais, manoj kad galės da ša, kad Kaunetapsaugos sky pardavykla vynų, saldžių čiais.
čioj, kad visi galėtų matyt ir
Revoliucija Maskolijoj. kiečiais 1871 metuose. Toj ryti teip kaip panorės, ka i riaus sanariai suėmė susivie- degtinių, tabako išdirbinių.
Mat prie dabartinės tvar žinot.
Randas Maskolijoj vis dar kovoj pergalėta Prancūzija jie ant galo rinks vien val nyjusią ginkluotą kuopą iš Pamatęs žmogus —aut lango kos valdžiai tinkamą nutari Rodos, bešališkai žiūrintį
*
tikisi, kad ateinančiuose rin turėjo išsižadėti ir savo ide džioms patinkančius kandi 57 žmonių. ‘ • Išsiaiškina išstatytos knygos, eina krau- mą gali padaryti du—trys parapijoj, kur yra 11000 lie
kimuose išrinkta durna padės alų, kadangi jų gynimui tru datus. Ar savo viltyse ne Kauno puįkoofįpiero Kolo tiivėu nusipirkti kokią-nors balsai, o netinkamą — nė vi tuvių, o lenkų daugiausia1
tinkamą knygelę, bet pama si balsai kartais neįstengia. 600, turėtų užtekti lenkišku
jam išvilkti iš purvyno §ude- ko jau pajiegų; sumušimas apsiriks, tą tik ateitis paro so v o užmušėjai. •
dys.
Apskritai,
Stolypin
tęs viduj tiek Ragučio myli- Panaši istorija ne pirma ir mo bažnyčioj.
prancūzų
1871
m.
nustūmė
moralizuotų biurokratų duNet kun.
Iš
Plungės,
Telšių
pav..
susiaurino
rinkėjų
tiesas,
stų, kurių kvapai teip Jau ne naujiena Rusijoj — jos Majewski, lenkas, laikraštyj) j
klampytą valdžios ve’žimą, prancūzus nuo tikro kelio, o
atėmė balsavi
Neperregiami
tamsybės triai ima kutent gomurį, už kone kasdien atsikartoja! „Dziennik Powszechny” prl-| I
bet ar toks valdžių išrokavi- tas atgabeno blėdį ir visai daugeliui
debesys
dar
vis
tebelaiko
ap simiršta apie tikrąjį tikslą Laikas, valstiečiai, stoti už fjažysta, kad lenkų reikalai Į
mo
tiesas,
bet
antai
Lietuvoj
mas išduos vaisius, tą tik at žmonijai, kadangi paveržę
eitis gali parodyti. Žinoma, nuo prancūzų pirmutinystą tik dvarininkų eilėse dabar gulę šį Žemaitijos kampelį. atsilankymo ir ima teirautis savo mindžiojamas tiesas!
dvasiški Kalvarijos bažnyčioj
viskas paeis nuo žmonių su vokiečiai apie žmonijos ide bus mažiau balsuojančių, iš Per siauras ir neskaitlingas ,, ponai i o” apie kainas sal
pilnai užganėdinti; tuomtar-l |
alus jau nesirūpino, jie įve viso gi bus daugiau balsuo tų debesių prošvaistas tik džiųjų,, bet, patyręs, kad jos
pratimo.
pu mus lenkams to visko .dar 1
Iš Lietuv. Minsko.
.
Peržiūrint visus civilizuo dė militarizmą, terptautiškus jančių negu renkant pirmo kur-nekur nedrąsiai prasimu ne pagal jo kišenių, pakasęs
permažai, jie reikalauja, kad
ša silpni šviesos, laisvės spin pakaušį, nurijęs senę, eina
Dėlei neužmokėtų procen ir mišparai jiems butų atitus kraštus, jų surėdymo prietikius parėmė ne ant mo sios durnos atstovus.
duliai, pranašaudami, kad laukan.
B., matyti, nori tų parduodama į vitų Mini duoti ir neklauso dvasiško-^ (I
istoriją, galima matyt, kad rališkų idealų, bet ant drū
nepoilgio
jau
ir
čionai
Povandeniniai
laivai.
drauge
tarnaut
2 ponams- sko gub. dvarų, Iš .892 parvaldžios nusprendimo.
seniausioji konstitucija ran tos kumščios, ant kari lime
Le‘1
duodamųjų
dvarų
i,
\
ilnia
’
iįg
p
er
Visų
Šventų šventę po S
priešams:
apšvietimui
ir
gir

„Užgims
darbai,
prašvis
do žmonėms duota Anglijoj nęs.
Veik visi civilizuoti kra(laikai, tuoklystei, tik, kasžin, ar tai j bankas pardavinės 255, Mas- mišparų, kada kunigas at- J
Visur civilizuotų tautu štai drutiua kariškas pajieir duota ji be kraujo, taigi
Įskaitė lietuviškai maldas va-: į
galimas daiktas' Knygų pas k?W T lo5' buj°''J —
Išauš nauja gadyne!”
žmonės iškovojo ją gana pi parlamentuose partijos ko gas, ypač gi
giais kaštais.
Šimtmetį vė voja už savo idealus, bet, an drutinti savo kariškas laivy Bet dabar čionai dar tamsu, B. visai mažai; daugiau inal- \ isi tie dvarai užima *»64,732 karines ir užgiedojo ,,Anio*
plešiintiiii ir buvo užstatyti jas Dievo”, lenkai giedojo! J
liau konstitucljonališką rėdą tai, Anglijoj arba ir Ameri nes.
Apart didelių, galiu- didžiuma žmonių giliai mie
1*
iškovojo Prancūzijos žmonės koj, tikroj to žodžio prasmėj, čių paimti 20000 tonų, milži ga, nors jau ir arti rytas, rinio; svietiškų gi visai ma bankuose už 14,314,691 rų- sykiu su lietuviais, ir net pa-',
. . L . . 1 -r
ir tas jiems neapsiėjo be di partijų su ideališkais siekiais nišku kariškų mūšio laivu, ima palengva brėkšti, balsiai žai ir tai daugiau šiukai, bli.
baigus giedot lietuviams,
delių aukų, be kraujo. An- nėra. Amerikoj republiko- visi kraštai pradėjo dirbdin jau gieda laisvės gaidžiai.... kaip tai: sapnų knygos, Sa Policija užtiko slaptąspaų kada kunigas skaitė- lenki-r i
Politiško tu stuvę ir daug nelegališkos Ii škai poterius, lenkai vis gie
glijonai, apturėję konstituci nai ir demokratai ne už poli ti ir povandeninius torpedi Čionykščiai žmones netoli liamonai. .. .
ją, supratę laisvę, ją pritai tiškus idealus kovoja, bet už nius laivus ir nuolatai to dar nužengė prato keliu nuo rinio knygelių mažjii turi B.. , teraturos.
; dojo ir tris sykius suskambi t
Tautos
žiedai
—
jaunimas
išnaudojimą
valdžios;
tas
kė savo vien gyvenime, lai
nus varpeliu, kunigas turėjo
kius laivus gerina.
kūdikystės lopšio.
Visuo
čion visai doriškai nupuolęs, Iš Pinsko, Minsko gub
svė kitų tautų anglijonams pats beveik yra ir Anglijoj,
pertraukti
poterius. Už dameniški,
tautiški
ir
politiški
Daugiausiai po vandeninių
girtuokliavime
neapaleidžia
kovoj
liberalų
su
konservąnerūpėjo. Prancūzai gi, pats
Naktį į lapkričio 4 d. poli-,r>’iną bažnyčioj betvarkės su- <
laivu turi Prancūzija: gata reikalui mažai ką interesui)- su
senaisiais;
tautiškos
dai' paragavę didesnės laisvės, ne tistais. Vokietijoj jau yra vų ji turi 41. tiek jau dirb- ja.
Iškalno atspėdamas, I
----- —
.cija drauge su policdięisteriki
protokolas, vienas
.
pats vien džiaugėsi, bet užsi- partijų idealai, bet už juos diua naujų; 1908 metuose kad ..apsišvietusiejie” butų
padarė kelias kratas mieste. ikad lenkai kliudė HetuviaDM4|
^erP J’l
I ’ manė laisve, žinoma kaip ji kovoja vien čia geriausiai su Prancūzija turės 82 povande- didžiai nepakakiuti. jeigu aš j leip štai ,.kontonč:kai jRkdo du senu šautuvu, 2 re- 8’edot savo laike, antras—
šimtas metų atgal buvo su siorganizavę, nors gal ir ne niniu laivu.
juos apeičiau neužtėmyjęs; |U’l suvažiuoja Plungrn iš vi- Volteriu, kelis atsišaukimų kad
kunigui skaityti'
>
or
vakarinės
dhlies
Telšių
prasta, apdovanoti kitas tau turinti tokios ant rando Įtek
egzetųpliorius
ir
vieną
knygą
P
r
’
sa
kjtų
maldų
ir kaltiiiinneisskyręs iš eiles netoli nu
Antrą
vietą
užima
Angli

.
į
500)
vLą
laika
savo
’
tas nešančias sunkų savo val mės kaip Prancūzijoj, socija*žurnalų ,,Biloje”.
Laike •ka* Pa,Iuoti į teismą. . Tokiq
žengusių nuo lopšio kūdikySocijalistai Vokieti ja. Dabar angliškoj kari RtFs, taigi ir darau čion dide- *°n .buvimo valkiojos gatvė- kratos ^uėmė daugiau kaip
donų jungą, kuris nebuvo listai.
betvarkę darė lenkai gie* i
škoj
laivynėj
yra
20
povan

y
dojimuos
4 d. ir lapkričio*!!, į j
joj
ir
kitas
partijas
priver

lengvesniu negu jungas caro
lį išėmimą.
Nemažai čion in's nusigėrę, užkabinėjo 20 žmonių.
deninių
laivų.
už ką teippat surašyti ir pa- į 1
valdžios, užsimanė kaimynus čia ginti kokius nors idealus.
yra
ypatų
^apsišvietu praeivius, o ypatingai mote
duoti
į teismą protokolai. IĮ
Italija
savo
kariškoj
laivy

Maskolijoj,
nors
ją
jau
da

ris,
kaukė
kaip
vilkai
viso

Iš
Kal)arl|os,
Snv.
gub;
apdovanoti tokia jau laisve,
sių” su priMpdytoiDis, uode
Žmogus sveiko proto, gir
kokią pats iškovojo. Prasi bar laiko už ateinančią vado nėj turi 7 povandeninius lai gomis ,,ski, k-z’*.
Seniau K
irija buvo ži
Bet ne kias rusiškas blevyzgas. Tai
velius
ir
tiekjau
dirbdina
dėdamas
kas darosi Kalvari
vę
civilizuotų
tautų,
laisvės
vis
rusinimo
urvų
vaisiai!
dėjo garsios revoliucijos ka*
noma kaipo vieta?kųr siųsda
viena uodega rodo jų gerą
S rėš. Prancūzai, dainuodami nėra, žmonės ypač politiškuo naujų.
vo prasikaltėlius j kalėjimą, jos bažnyčioje, turi paklaust,
apsišvietimą: skaip-kurie net Liūdna!
se
prietikiuose
nespėjo
paro

Teip tat pas plungiečius o šįmet pagarsėjo vaidais kogi nor tie lenkai?
garsią revoliucijos dainą
Amerika 1901 m. turėjo 7 moka čeveruot lenkiškai ir
„Marselietę” traukė išliuo- dyti negavo siekių, nė palin povandeninius laivus. Per apie ką nors svarbesnį visuo nieko gero negalima pastebė terp lietuvių ir lenkų. Len mus, kaip ir kaip kuriose ki-; 1
suoti kitas tautas kenčiančias kimų. Koki idealai gali ten eituose metuose davė padirb met terp savęs poniškai kal ti: tamsu, viešpatauja gir kai rėkia, kad juos skriau tose bažnyčiose Lietuvoj, ■ |
Sunkų valdonų jungą; jie įsiviešpatauti, sunku įspėti: dinti dar keturis naujus, bet basi; bet ne visi, žinoma, to tuoklystė, ,,uodeguočiai” vis džia. varo iš bažnyčios, bet pirmiau visi giedojimai buvo
pirm
nesigailėjo kraujo ir aukų, dabartinius prietikius nega matyt su darbu neina kaip kį augštą apšvietimą gali pa- dar seka paskui lenkus!.... ar tai teisybė? Jie dar vis atliekami lenkiškai;
kad kitiems suteikti tokiąjau lima laikyti pastoviais, ka reikia, kadangi iš tų užste- Isiekt — daugelis pasikakina Liikaš, jau laikas, plungie- nenori užmiršti tų laikų, ka keliolikos metų per malonę
t laisvę, iš kokios pats naudo dangi dabar visų ten esančių liuotų laivų dar ne vienas tik reikalingiausiais prismo- čiai, mesti savo senas ydas, da Lietuvoj plačiai viešpata lenkai leido giedoti lietu ■1
josi. Todėl jie rado pritari partijų, išėmus juodašimčių nepadirbtas.
.dzin dobri, dobi i ve- išsižadėti Ragučio ir imti sa vo. norėtų ir šiądien, kad po viams laike sumes, šįmet vėl
organizatorių,
kuriems
vien
mą visų prislėgtų tautų, bet
čer, dzenkuja”. Taigi užga vo ištroškusią peralkusią Lietuva skambėtu lenkiška per malonę leido lietuviams
Maskolija
ir
Japonija
tū

i
* i
'
kur tik pergalėjo valdonus, rupi žvejonė drum .ame van
nėdinęs
,, apšviestuosius”, dvasią gaivinti šviesos ir kalba. Bet jau gali atsisvei giedot rąžančių nuo devintos
rėjo
jau
ir
lai
ke
karės
po

jie įvedė naują tvarką — denyj, vienaitis sieKis —per
kint tuos laimingus laikus, valandos iš ryto, o daugiau,
mokslo penu’
vandeninius lai vua, bet nė1 galiu gryžti vėl prie prastų
konstitucijonaliskąrėdą. Ūž galėti viešpataujančią ir iš
Barsukas.
jie negryžš daugiau: šiądien kaip sako, neapsileisę, lenkai
viena neturėjo progos juos žmonelių. Po šį kampą Že
naudojančią
visus
biurokra

ėto jus reakcijai, net toks de
lietuviai turi savo laikraštiją mano, kad tie giedojimai po
maičių siaučia baisi epidemi
mūšiuose
išbandyti:
maskospotas kaip Napoleonas ir tiją. iDabar todėl visi turi,
turi daug visokių knygų, no teisybei nepriguli lietuviams,
liškiejie negalėjo išplaukti iš ja — girtuoklyste. Tikėji Iš Rietavo, Raseinių pa v.
pergalėjimui
to
‘
svarbiausio
tas nedryso stoti prieš pran
riai skaito, mokinasi, šviečia nes, sako, pirmiau viskas bu-1
mu, augščiausiu čionykščių
Vladivostoko,
o
japoniškieje
cūzų norus ir jis užkariau priešo, jungties! į krūvą, tu
Girdėjau nuo vieno ruso si, susipranta tautiškai, pa vo lenkiškai, tai ir dabar tu
nebuvo dar galutinai apšar žmonių idealu yra „šnapsės
ri
ne
viename
nusilenkti.
tuose kraštuose stengėsi įvebutelka”. Šventadieny j, ar mokytojaus, kad rietą viečiai mato savo skriaudas ir jieško ri būt teip, kaip buvo kitar
vuoti.
Dabar
Maskolija
tu

dos; jie nenori suprast, kad
a sti geresnę tvarką, visur'įve- Todėl dabar nematyti nė titurgaus^dienomia a[)ie mono- šį rudenį k>er valsčiaus suėji- prigulinčių sau tiesų.
ri 2$ povandeninius laivus?
kėjimiško,
nė
tautiško
nesiJ" dė geresnę tvarką, rods jo užTeip buvo ir Kalvarijoj: jau arti tas laikas, kada lie*
polius duzgina burių būreliai mą padarę nutarimą, kad
iš
jų
stovi
18
Vladivostoke;
simanymų suvaržytą konstitu- kentimo, nutilo fanatiški
Rietavo mokyklon neskirtų lietuviai klausė ilgus metus tuviai atras, išgaus ir aptu"
Japonija turi jų 10 visai ga senų, jaunų, margaičių, vai
šauksmai
Išnaikyti
kitaip
ciją, bet puolus jam, ji ne
kinų; aukos Ragučiui gau lietuvio mokytojaus, nes lenkiškų giedojimų bažny rėš prigulinčias sau Lietuvoj
tavų
arba
baigiamų
dirbti.
visur užsilaikė.
Todėl tai, manančius, bet, klausymas,
siai plaukia, „butelkos šnap- jiems rusas esąs geresnis. čioj, bet, ant galo, susipratę, tiesas.
Iš
didžiųjų
viešpatysčių,
Jeigu galima paklaust, te- į / /
ar
visada
teip
bus?
Pirma
aį per ištisą veik šimtmetį visasės” džiųte-džiiįsta. Ir kaip Priežasčia tokio pasielgimo paprašė savo ■ dvasiškosios
vien
Vokietija
iki
šiol
daro
- me civilizuotame sviete pran- juk, kada buvo persekioja
žiuri į tą kunigai? Neperia- valstiečių, kaip pasakojo rm valdžios, kad leistų bažnyčioj gul atsako lenkai, kokias tie- Į
tik
bandymus
Kieliaus
porte
mos
ir
išnaudojamos
nemaL cuzų įtekmė buvo teip dideJ. M. sas turi bažnyčiose lietuviai,:
bai jie tuom piktinasi (tai ne sas, esąs kerštas vietiniui giedoti lietuviškai.
su
povandeniniais
laivais,
P lė, visur prancūzų garbė bu- skoliškos tautos, kada perse
bedievystė): per pamokslą klebonui. Klebonas mat pri Seinų dyeczijos Administra apsigyvenusiejie Lenkijoj? ;
bet
gatavo
dar
nė
vieno
laivo
kiojo
ir
spaudė,
raišiojo,
kj vo didžiausia, jie, nors Napoišvadys „latrais0, „pijokais”, kalbinėjęs žmones reikalauti torius išklausė jų teisingo Toli nejieškant pavyzdžio
neturi.
L leono galybė ir puolė mūšyje siaurino tiesas kitaip tikin
pagrasys pragaru, raguotais lietuvio mokytojaus, o žmo prašymo ir leido giedot ba pažiūrėkim, ką turi bažny<% j
| po Waterloo, buvo vadovais čių, ne tik laikraščiai, bet ir
Iš mažesnių viešpatysčių: velniais — ir viskas, o ino- nės buvę piktu su klebonu, žnyčioj lietuviškai, iš ko kilo čioj lietuviai net teip artyI i civilizuotų tautų, kadangi geresniejie maskoliški rašti Hplandija savo kariškoj lai nėms tas tai ne didžiausias tai kad įžeisti kleboną, jie su lenkais nesutikimai. P^- mam mieste, kaip Suvalkai,
K V jie sėjo visur svarbiausią ci- ninkai neatsiliepė nė puse vynėj turi vieną povandeni daiktas: jau jie prie to pri visai atsisakę nuo lietuvio gal J. M. kun.. Administra kur lietuvių atsiras nemažai j
Hvilizacijos sėklą — laisvę, be žodžio su užtarimu už skriau nį laivą, tiek jau turi Švedi pratę, kaip jautis prie rimbo. mokytojaus. Bet ta prieža toriaus paskutinį nusprend i- būrelis? Suvalkuos lietuviai į
■rkurios civilizacija, tikroj to džiamus, priešingai, jie pri ja; Norvegija ir Portugalija Man rodos, kad k įmigai galė stis išsyk jau man pasirodė mą, apgarsintą iš sakyklas negirdi nė evangelijos lietu*,
■ todžio prasmėj, yra negalima. tarė valdžioms, a kas nepri dabar dirbdina po vieną tų kovoti gana paaekmingai silpna, neturinčia jokių pa 28 d. spalių, tvarka bažnyti viškai, o apie giedojimus ir ..
R Apskritai, nuopelnai romą- tarė, tas tylėjo lyg saų^cijo- tokį laivą.
su) ta žmonijos uriaime, už matų. Paskiau pasisekė su nių pamaldų Kalvarijoj turi pamokslus savo prigimtojįMĮ
F riM prieš žmoni^ dau8 dide‘ nuodamas persekiojimus netektinai rastų vaistų, kad iš žinoti ir tikrąją priežastį to būti tokia: šventadieniais iš kalboj gali tik svajot. Bet |
rasi kas pasakys, kad lietuI
jrvjsni ’ negu užimančių antrą maskolių. Kas buvo pirma,
rauti ją iš šaknų. Girtuo rietaviečių pasielgimo. . Ru ryto iki devynių laikas pa
viai, gyvenautiejie S u vai- J
F#ietą germanų, taigi anglijo tas pats gali pasirodyti ir vė
klystė nė kiek nesimažina sas mokytojas, gailėdamas skirtas lenkams, jie gieda nte mų arba vokiečių, kadangi liau, - apturėjus maskoliams
apleisti teip didžiai šiltą vie žandų, prieš devintą reik a kuos, moka lenkiškai,, o aš
paklausiu, kiek galima atraI
neplatino kitur , naujų tą, ko jie sau geidžia.
smarkyn ūžta, o gydytojai telę. (jis .ten gauna apie 90 perskaityti evangeliją ir pusti
Kalvarijoj
lenkų
visai
ne

Kldėjų, jeigu jas priėmei tai
8tolypino ’ padavadyjimu
dievobaimingi tyli, neduo- tubl. į mėnesį algos), rūpi sakyt lenkiškai pamokslu
Iš Vilniaus.
mokančių lijetuviškai? Ma
rinkimų
naujon
dumon
lai

■ j vien sau ir laikui bėgant jas
da gerų receą
n*' tenurodo nos, suko visą vasarą galvą, laikas nao devintos adynop,
Vilniuje,
lapkričio
9
d.,
žai
f sudarkė. Senovės grekonys kas vėl likosi ant toliau nu redakcijos „Volkneitung’ tikrai gelto įčių vaistų. kaip čion pasilikti. Su pa- suma ir mišparai atiduota ir labai irtažai.^^
Abelnai, Kalvarijos lenkai
ne-
Po mišpaių
į platino mokslą po visas ap- keltas. Matyt valdžios ne
Tiesa, yrą‘Bi
ė> 2 d vaši- gelba degtinės jam pavyko lietuviams.
butan
atėjo
prietaro
pagelbisupranta
ir net kaipttlrie ger®JJlnkines, rymionai visuose atliko dat visko, kas joms
akos vaiatihy
(2 knygy- patraukti savo pusėn keletą skaito kunigas lietuviškni
ninkas
ir
trys
antstoliai
kra

raštuose platino ^sayo tiesas-, rodosi galimu surinkimui at
girtuoklių valsčiaus rinkti maldas vakarines ir užgieda
W), bet ai
tą
daryti.
Nieko
uždįausto
C Sūrios visgi buvo geresnės einančioji dumon daugiau
nių. Per valsčiaus suėjimą „Aniolas Dievo”; pabaigus
nerasta. > Konfiskuoti visi
sau
prilaukiu
atstovų.
To

»gu visuose jų įtekmei pa
au tie ruso mokytojaus spyriai giedot lietuviams, turi kuni,,
Moloko
”
ir
„Burieviestni’fflkasiuose kraštuose, prair dėl jos toliau sodinau kalėji
o” ir pakėlė tą klausymą, kad
mus neištikimuosius, bet gali ko” išleidimai, nieks neauim- J
ldu vakarines ir «
ra jiems nė mokytojau^ nė lie»
mus žmonių atstovus, kitus
Anie! Pafiaki”. Pi
bų tuvių jų mokykloj nereikia.
I

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IS LIETUVOS.
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vnikaa”,

y

San J• viję, fįAL.
Netoli lietuvių būrelis, Tūli lietu žmonės, vargo prispausti,
lenkais; yra net tokių šei pasakų pasaulyje, kada ap kalbinėdami vaikus.... o tai
sakė, jog nesutinkanti su kal
Bifminghąijn
Sįįpng,
išpuolęs
viai, žinoma sumaneeniejie, pradėjo keliauti Amerikon. ba, gali jos negerumą ir klai
mynų, kur abudu tėvu lietu linkui riogso nudžiovusi žolė, dėl ko?.... tos ypatos, tur
iš relių trūkis p u puolė nuo priguli prie 97 S. L. A. kuo Lietuvių yra čia 'desetkas,
viu, o vaikai — lenkai. Ra nuogi medžiai, baltuoja snie būt, ir pačios nežino.
das paaiškinti.
Atsistojo
Apverktiname, labai ap augšto kelio pylįmo. Prie to pos ir Į pašelpinę-draugystę. daugumai Jų tarnavo Rusijoj draugas Grigaitis, Petrapilėi
šau tą na dėl to, kad gailėtų gas — viduryje regi žydint18 ypatų tįapo gynkiai sužei- > 98 d. spalių parengėme pa kari u menėj; vieni gyvena
si Lietuva savo ištautėjusių rožėmis,. ialiuujantį liauro- verktiname stovyje buvo per
universiteto studentas kątik
silinksminimą
(keno
naudai?
tuos
metus
musų
mokyklos.
jau
keli
metai,
kiti
vos
keli
mis
darželį
ir,
rodos,
tuoj,
pribuvęs iš Lietuvos S. D. P.
vaikų, tesižino jie, tik rašau,
Rd.),
ant
kurio
buvo
supra

Juo
gailingesniame
padėjime
mėnesiai,
yra
ir
išbėgusių
atstovas, Socijalistų priešai
kad butų žinoma, kad pas tuoj tos gėlės prabils anų
Gaisrai.
šyti
visi
Cleeburno
ir
Rosslyatsiranda
dabartinė,
dar
iš
Į
nuo
japonų
karės.
15
d.
milžinų
lupomis
—
kaip
toje
nenorėjo duot kalbėt, bet
mus tikrų lenkų yra mažai,
Stei’ReNville, ftmo. Sude
Sude- no lietuviai. Nors ant pasi
anų
metų
užsilikusi
mokyklė

gruodžio
buvo
čia
užmanyta
publika,
(išskirus kėl^tą)
O vienok
saujai^ lenkų pasakoje.....
dienok ta saujale
gė čia ĄHmauįo duonkepė. linksminimo susirinko diktas paaukauti revoliucijos reika
lė.
Šį
cudenį,
nežiūrint
į
tą,
j
’
•
Tiek
reikalavo
daleidimo.' Drg.
lietuviškoj parapijoj išdryso
Ugnyje pražuvo 8 merginos. lietuvių būrelis, bet visgi lams,tai atsirado ir batiuškos
stačiai priešintis nusprendi- šalies karžygių krutinės, tiek kad visuomenė nieko nepa
Grigaičiui ant platformos už
Norfolk,* Va. Cbemsteado gana daug jų nepribuvo. Su kraugerio fanatiški užtarėjai, lipus, publika sveikino delnų
mui savo dvasiškosios vai- šūvių kasdieną...... tiek mir- sakė (visai nesusirinko ant
džios bažnytiniuos dalykuos! čių.. .., Jausmai, rodos, at- kelių pakvietimų), mokslas namuose, užgimus gaisrui, sirinkę gražiai laiką praleido. kurie,kaip įmanydami, bleve- plojimu, bet akli Šliupo pa
Kada pasibaigs pas mus j buko nuo tų trenksmų, ta- pirmojoje mokykloje buvo sudegė 2 moterys ir dvejatas Surinkome pinigų $153.75. tojo, trukdydami tą darbą. sekėjai nustūmė.
Publika
Išmokėjus išlaidas, liko $68. Bet tokių nėra ką paisyti, tą pamačiusi, sujudo, reika
tie vaidai? • Kada susipras čiaus širdis vis teippat nera- pradėtas, kadangi vaikai pa vaikų.
musu lenkai?
miai sudreba, išgirdus naują tys prašytinai prašėsi. Tū
Atlanta, Ga. Sudegė čia 30. Prakalbų, nė dekliama- niekšai ir neišmanėliai visur laudama daleidimo kalbėt.
Šūvį..,. vis didesnį ir dide lam laikui praslinkus, p. arklių stovyklos brolių Ran- cljų nebuvo, nes nebuvo kam gali atsirasti, geriau kalbin Neleidus ant platformos kal
,V.Z.'
Landsbergis (ten buvo ir gsdale <fc Carlich. Šudegė apie tai pasirūpinti. Laik kime visus dėti aukas sušel bėt, kiti užkėlė ant stovinčio
snį maištą auflėja....
mokykla) persikėlė iš miesto 100 arklių ir 400 mulų. Nuo raščių pas mus žmonės mažai piami musų brolių kovojan stalelio, ir nuo čia kankintiIš Ūdrijos, Kai v. pav..
centro net į Antakalnį, mo stolius gaisro padarytus skai skaito, yra tokių gana daug, čių už tėvynės laisvę.
nis už laisvę pirmą kartą no
Lapkričio 18 d. šių metų
kurie
ūž
teisybę
pyksta,
bet
kykla
nustojo
buto
ir
nera

Atsiminę
Rusijos
ir
Lietu

rėjo1 prakalbėt šioj šalyj į sa
to ant-$150,000.
pasimirė mokytojas FetrasIApverktinas stovis Viltai ne laikraščių kaltė, tik vos revoliucijonierius, auka vo tautiečius, bet priešai,pri
dusi
centre
nė
pas
vieną
liet,
Beadorius, autorius ,,Vaikų niaus lietuvių pradinių
Denver, Col. Sudegė čia tų, kuriems teisybė ne malo
šeimyną prieglaudos, turėjo
vo Šios y pa tos: Danielius bėgę, ištraukė stalelį ir nu
Žvaigždutės” ir ,,Trumpo
mokyklų,
viena
iš gražiausių mieste ni, kurie elgiasi ne gražiai.
persikelti
į
Antakalnį
į
Žiurlis,
Kazimieras Vgttcku- vertė kalbėtoją. Kįlo salėje
aritmetikos uždavinyno.”
| Nedidelis lietuvių būrelis,
,,Vil. Kanklių” butą, bet per triobų ant kertės Čarlis ir 17 Čia iŠ laikraščių patėmijau nas, Gabrielius ArmalanČius, dar didesnis triukšmas, pub
susirinkęs prieš dvi sanvaiti tai nustojo didesnę dali vai st. Gaisras pridirbo nuosto tik: „Kovą”,
,, Keleivį”, Petras Purenąs, Jonas Žiur- lika visa sustojo, girdėt bu
Iš Latvijos.
Vii. Sav. Paš. Dr. bute, gir kų. Per praėjusį susirinki lių ant $250,000.
,,Lietuvą”, „Vienybę Liet.” lis, Povilas Vainauskas, visi vo aut salės šauksmai. Ma
Kuršo ir Įgaunijos gene- dėjo jau kokiame apverkti
N
ew
port
N
kwb
,
V
a
.
Už

ir kelis numerius „Naujos po doliarį; iš viso $6.00. tydamas tą Šliupas, liepė ge
ral-gubernatorių į valdžiavie- name padėjime atsiranda mą buvo nutarta nors ir su
gimė
Čia
gaisras
laivų
dirbtu

Gadynės”, bet tuos laikraš Pinigus siunčiam „Lietuvos” sinti žiuhurius, bet Žem. sukeliais
vaikais,
bet
mokslą
tės panaikinamos.
Visas! tuom tarpu Vilniaus pernai
valdymas busiąs pavestas įkurtos d$ i lietuviškos mo tęsti kol ką nors visuomenė vėse ir pridirbo nuostolių ant čius skaito tik keli sumanė* redakcijon ir prašome per- siprato, jog sumišime tamsoj
shiejie muši} broliai; daugu duoti Liet. Soc. Dem. Par. gali išeiti visai negeistinos
Meller-Zakomelskiui. Pasta kyklėlės, iš kurių vos viena nenutars. Sekantis susirin $£50,000.
rasis užgynė baudžiantiems tuom . tarpu . tebegyvuoja. kimas turėjo įvykti nedėlioję
MaRieta, Ga. Sudegė čia mas nieko neskaito, Į todėl ir Skyriame revoliucijos reika-] pasekmės. ŠL išėjo iš ava
19
d.
lapkričio
irgi
V.
8.
P.
taiuės, lydimas neapikautof
kareivių būriams deginti Tas pats nedidelis būrelis
įtaisos Georgia Mauufactu- supratimas jų ne augštai pa lams.
kilęs,
per
tai
ir
sunku
čia
D.
bute
prie
bažnyčios
šv.
r.
P.
šauksmu. Tai ko męs sulau
ring Co. Nuostolius gaisro
viensėdijų trobas.
liudija ir tą, kaip mažai be
Ties
Goldingenu,
ve rūpi jau musų lietuviams tos Mikalojaus, tuojaus po su padarytus skaito ant$250000 ką nors visuomenės labui nu
kėm! Dr. J. Šliupas, ^vietoj
Iš Waterburlo, Don.
veikti.
Geistina
butų,
kad
mos.
Tikimės
kad
Šį
kartą
žant, 6 suimtiejie plėši mokyklos, kurių reikalingu
vienybės, siundo mus aut
į Susivienyjimo kuopą ir į Vi Kalėdų vakare buvo pareng viens kito. (Tą daro visi, nes
kai metėsi bėgti, bet buvo mas buvo prieš metus teip susirinko daugiau lietuvių,
tauto draugystę prigulėtų tas susirinkimas su dainoms, mat visi vienybės ne mėgsta
visi k’urie supranta mokyklos
i nušauti.
gyvai suprastas, kurių užlai
daugiau lietuvių.
reikalingumą. - Argi jau Vil
Vitauto dekliamacijpms ir prakal - Rd.) Neužilgo bus prakal
kymui teip gausios, pora mė
.
lx , „_al
draugystės susirinkimai atsi boms; parengė vietinis L. P. ,bos, ant. .kurių
niaus lietuviai nebegalėti}
Iš Mintaujos.
galės kalbėti
nesių, plaukė aukos. Tik
Kliubas.
Iškalno
buvo
spė

•j NEWORLEAN8į La. Su- būva ant Klondike hales pn.
drg. Grigaitis ir atsakys ant
Lapkričio 1 d., apie 8 vai. nelaimė, visi dšrbai puikios, užlaikyti nors vieną moky
jama, jog gaus pipirų socijastreikavo
pečkurial Southern 105.
klą,
nrgi
neįstengtumėme
ap

Šliupo kalbos.
vakaro, buvo pas mus didelė, prakilnios pradžios teip vė
listal.
Kalbėtoju
buvo
Dr.
Pacific
geležinkelio.
Jų
vie

10
d,
gruodžio
Kosuly
ne
Stasys Senkus.
nepaprasta
demonstracija. jais išeina — męs dar dirbti mokėti centre miesto už kam
Pirmučiausiai
toj kompanija stengiasi iš ki pasiekė nelaimė musų brolį J. Šliupas.
barį
mokyklai.
Lietuviai
Siuntė tą dieną paimtus čia nemokame, tikriausiai męs
buvA dainos iV dekliamacijos.
iš So. Boston, Mass.
gali sudėti tuos reikalingus tur persigabenti scabsus. Ar Kazimierą Kurtinaitį, sąnarį
naujokus-kareivius į Lenki pergreit pavargstame. .
Dr/Šliupas
nurodė
atgiji

tls
pasiseks,
nežinia.
97 kuopos S. L. A. Jis mat
Galima pasidžiaugt Boą|oją. Daugybė žmonių susi Toki pat likimą sulaukė tam tikslui nors 25 rb. mėne
mą
lietuvių,
Jų
gerą
širdį
sedirbo
ant
naktinio
šifto.
Ei

,V.ž’
ųiečių pasidarbavimais adven
M Nkw, Yobk. Stete New
rinko prie kazarmės, iš kurios musų mokyklėlės. * Pernai siui.
nov«9 laikuose, k, rodo, jog tų laike kada ve8tuvSs
damas
j
darbą,
užėjo
ant
vie

Jersey į metus valgio produk
turėjo eiti naujoki} procesija I rodenĮ siautė jas ir rūpinosi
jie tydus, neturinčius Sor liai ir kitoki ^ugirinkimaj
tai pakilo ant 4%, darbinin tos, kur leidžia karus. Jį
| stotį, kariškos muzikos ly-i jomis gana dailus vilniečių
pagavo pilnas tripas ir užmu pasidėt, priglaudė; atsiradus užsidarė: Bostone beveik kožkų algos tik ant 3. 8%.
džiama. Išėjus ant Didžio- lietuvių būrelis, sudėdami
šė ant vietos; Jo draugui Mi- krikščionybei, išnyko meilė. ną nedėldienl, buvo pareng
Bios gatvės, naujokai užtrau-1 mgneeinea aukas ju užlaiky
5 Fall River,
Masa
trikevičiul nulaužė kojf ir Nupeikė kunigiją, šventuo tos prakalbos, žmonelei susi
ki Marselietę, o minia jiems! mūl Tokios mokyn..«iės buBourne Mills, >avo darbinin
burną sužeidė; sužeistas jis sius,aiškino stebuklų kalybę. rinkdavo skaitlingai, drau
pritare. Dainos revoliuoiji- Vq
įr pavestos buvo glo- Daug kareivių suareštavo. kams rugsėjo mėnesyj pripaToliaus aiškino, kaip lietu gystė Didžiojo Lietuvos
sunkiai bet ne mirtinai.
nės sekė viena po antros;
tikros komisijos, ku— atilsio,
“ . Užlai
Lewenworth, Kas. Sua^ žino 10 dienų
Užmuštasis
Kazimieras viai skurdo, neturėdami savo nigaikščio Vytauto parengė
gaida vis kilo ir augo ir slo ri kas mėnesį turėjo duoti vi reštavo čia 14 kareivių9 re- kymui per tą laiką pripažino
spaudos, ne buvo kur nė mal
pino muziką, kuri visa jiega suomenei savo atskaitas iŠ gimento dėl ardymo tvarkos. jiems atsakančią dividendą. Kurtinaitis paėjo iš Suvalkų daknygių gaut; Vilniaus žy prakalbas artimame miestely
je Chelsea Mass. Mat Chelgub., Vilkaviškio pav.,kaimo
stengėsi pergalėti gaidą, bet mokyklų gyvavimo. Išpra- Kareiviai mat paleido daug
5 Gcldfield, Niv. Strei Pajevonio. Turėjo 22 metus, das Bliumavičius j arupin- sea lietuviai yra iš Vilniaus
veltui,, jos kada-nekada iš džios viskas ėjo ’ gerai — au šūvių į susirinkusių gyvento kuoja darbininkai aukso kadavęs lietuviams maldakny gub., jie da nesupranta, kad
girstas trump-trump pridavė kos plaukė reguliariškai, vai jų eiles. Tuom tarpu karei- stynėse • kadangi neturi Amerikoj išgyveno 3 metus. ges, katalikiškiems vysku
yra lietuviais? jie laikosi
Laidotuvės atsibuvo 12 d.
dar didesnį efektą visai pro kų skaičius vis augo, visuo
vilties susitaikyti, tai krau gruodžio. Kūną palaidojo pams pašventinus, lietuviai lenkų. Prakalbos buvo 23
cesijai. Teip traukėme iki menė ant atskaitų rinkosi. bet ne ją ardyti.
stosi kitur.
me su muzika ant lenkiškų iš jų melsdavosi. Toliaus gruodžio. Pirmiausiai kal
pat stoties. Buvusiejie ofi- Bet teip buvo tik iš pat pra
kalbėjo apie dabartinį padė bėjo P. Latvinskas. Savo
5 DaytoN, O. Straikuoja, kapinių.,
Kova terp negrų Ir
cierai, policmeisteris ir keli džios, kol darbas - pats buvo
jimą
Lietuvos ir aukų dalini-: kalboje aiškino naudingumą
J. J. Kurtinaitis.
darbininkai dirbtuvėse Na
baltparvių.
antstoliai su miestsargiais — dar naujas, taigi yt kūdikį
mą; apgailestavo, jog per draugysčių.
Box 142, Cleeburn, Wash.
tional Cash Register.
ginkluotos kariumenės nebu žaislas, bovijo musų visuome Meridan, Wis.
Užgimė
žmonių nesusipratimą dau Antras, p. Gifius iš Lynn,
vo, teip buvo pareikalavę nę. Paskui — jau ir jiaža- čįa smarkus mušis terp balt M St. Lou1h,Mo. Straikuoja
giausia aukų pakliuvę L. S.
Iš Freeier, Iowa.
Mase, kalbėjo kaip mus iš
naujokai — tik pečiais vien I dėtos aukos nustojo plaukti parvių ir negrų. Mūšyje, darbininkai Bncks Stace Co.
Darbai eina Čia gerai, iš D. Par. Daktaras Š. Šaukė: naudoja kapitalistai, aiškino
traukė, bet jausdami siuom įp ant af3kaitų sukviesti vi- kaip paduoda telegramai, Darbininkai reikalauja trum
kitur pribuvusiam darbas ne ,,kas aukauja L. S D. P. Lie naudą mokslo ir susipratimo,
• tarpu save silpnesniais, ra- 9UOmenės nebegalima buvo, daug žmonių likosi užmuštų, pesnio darbo laiko.
sunku gauti. Uždarbiai teip- tuvą stumia į prapultį, į pra nes tąsyk žinotume sfa kuo
miai, kaip avinėliai, žengė parbas jro ir nyko vis labiau o dar daugiau sunkiai sužei
Fost LigoNier, Pa. Čia gi ne blogiausi: galima už garą, į didžiausią nelaimę.
- pirmyn.
Nepaprastai vei* ir labiau, komisija veikė vis stų. Mažiausiai 10 ypatų li bus atidarytos naujos kauty dirbti nuo $2.50 — $6.00 ant Aiškino, buk per juos visos tarime koyot. ■t r
P. Miglinas iš Lynn, Mas,
kianti ant dvasios buvo ta Ljipniau ir silpniau. Viena kosi čia užmuštų.
nelaimės ir vargai ant Lietu kalbėjo apie politiką ir kaip
nės.
dienos.
įdainuojanti revoliucijos dai- mokykla išnyko, nesulaukusi
Lietuviai čia no užsilaiko vos krinta; jog jie J nelaimę turim užsilaikyt.
M Scranton, Pa. Kemmerer
nas minia, drauge su polici- ng metų galo t. y. vakacijų,
Sudegė bažnyčia.
Iron <fc Steel Co. rengia čia ant ilgesnio laiko: jeigu įtraukia, bet apginti nemoką,
stais ir kariška muzika, ne-,anfra §eip teip užsiliko. PrieOtego, Mieli. Sudegė čia pudlerių dirbtuvių dalį. koka atkanka, tai padirbęs jog jie susidraugavę su viso J. Zubas kalbėjo apie D.
paprasti buvo teippat, trau- j basčių tokiam to darbo iširi• katalikiška dažnyčia. Kuni
kiais valkatoms, plėšia žmonių L. K. Vytauto gyvenimą ii
Neužilgio jau čia pradės kiek,nešdinasi kitur.
mirtį: prajuokino klausyto
kiniui pasijudinus, naujokų l muį labai daug, terp jųsvar- go priešai mena, jog gaisras
Neseniai čia keletas lietu turtus, jie parsidavę žydams, jus pasakėlėms apiė^ lietudirbti.
atsisveikinimo riksmai: „Nost | biausią vietą užima musų ne- užgimė nuo padegimo ir kad
jiems tarnauja (o pirma pa
5 Pittsbvro, Pa. Geležies vio susirinko pas Bąkavičių. gyrė už žydų prįglaudimą). vius, prigulinčius prie lenką
4 ar policijų! Nost ar patval- gugipratimas,
nemokėjimas tas padaryta paties kunigo,
Kalbėdami apie darbininkų
j dihbn!"' Laį dzihvo ‘brichvi-|v__________
įeįaį dirbti. Susitinka kur paslėpimui parapijos rokun- dirbtuvėse Jonės & Laugblin.
Toliaus aiškino apie blogus draugysčių.
padėjimą
ir
padėjimą
sunkų
Kalbėjo dar: M. Paltana1 ba!” (Šalin su policija! Sa du žmonės nevienodų pažiū dų, kurių parapija pradėjo darbininkai gali gaut darbą,
tėvynės brolių, A. Davis 'ai darbus kunigijos, nenaudin
kadangi
čia
trūksta
darbi

vyčia, J. Jaroš&vičia, J. Malin savy valda!
Tegyvuoja rų, ne, ką sakau, stačiai du nuo kunigo reikalauti.
škino, ką męs dabar privalo gumą kunigiškų mokyklų,
ninkų.
tukaitis
iš So. Boston, Mass.
laisvė!),
. *
žmonės
nesimpatizuodami
me daryti, . perskaitė porą išnaudojimą darbininkų čia
Mušis darbininkų su
Lapkričio 14 ar 15 d. vėl vienas kito kaipo visai atski
• Sharon, Pa7 Nuo naujų straipsnių iš ,,Lietuvos” ir Amerikoj,kur viens tik Roc- ir J. Petkunas iš Brockton,
ginkluotais
sargais.
' keliaus antra dalis naujokų, ros vienatos, na ir dingo dar
metų didesnė dalis darbinin ,,Kataliko” apie revoliuciją kefeller uždirbąs kas sekunda Mass. Visi kalbėtojai aiški
no draugysčių reikalus, teipŠitose kų gaus didesnį ant 10% už
laukiama dar didesnė de bas, jie dargi tokioje moky Owensboro, Ky.
Lietuvoj ir visoj Maskolijoj. po $10.00 (bet nenurodė, kaip gi S. L. A. reikalus ir nau
klos komisijoje veiks vienas aplinkinėse streikuoja dar darbą užmokestį.
monstracija ....
Paskui tapa užmanyta paau nusikratyti kapitalystų). Iš
dą.
i. ’ ‘ ,
bininkai
West
Kentucky
Coal
kitam
ant
keršto,
neatsižvelg

Lapkričio 6 d. sušaudė pa
kauti, kiek išgalint, sušelpi- peikė laikraščius:, „V. L.,”
* Nors diena buvo nelabai
lei Mintaujos žydų kapinių, dami įv tą baisią blėdį kokią Co. Susimušime, atsitiku
mui už laisvę kovojančių, bet „Kovą”, „Kataliką” ir ,.Ž”.
graži, bet žmonių prisirinko
siame
per
Kalėdas
darbinin

neša
visuomenei
....
privata
miške— (dabar ten šaudo
pasirodė, kad tarp lietuvių Baigdamas, vėl užsipuolė ant
daug. Prisirašė naujų drau
kų su kastynių sargai^ vie
— pasmerktus už dalyvavimą] — augščiau visuomenės. >
ni " "y .*..........
yra ir labiau carą mylinti S. D. Partijos, juos išjuok
gų draugystėj D. L. I£. Vy
nas
sargas
ir
du
darbininkai
Takumo revoliucijoje) 41 ■ Pažvelgkime netoli j ieško
Iš Cleeburn, Waslinegu tėvynę ir savo locnus damas, jog 300. (?), susidėję
tauto 6. Galima tikėti, kad
Prieidami paskir- Į dami, į Vilniaus lenkus.... likosi užmušti, o 4 ypatos
i^žmonės.
Darbai Ašiuoii kartu eina brolius ir tėvus. Atsirado su - valkatoms, norį pakelt
su laiku ir thelęęa gal su
B tąją Vietą, sudainavo revo- ] kaip jie dirba?.į., kiek tu- sunkiai sužeistos.
čia pusėtinai, ai Dirba pilną vienok ir geri tautiečiai, ku ginkluotą revoliuciją; užsi
lauksime kuopa S. L. A.
Užlai
Uncijos dainą, atsistoję nu ■ ri mokyklėlių?. 1..
laiką. Išeitu? pribuvęs dar rie sudėjo po kelis centus. puolė, jog jie boikotavę pir
Nelaimės
ant
geležinkelių
Tikimės kad tie draugai, ku
rodymo vietoj, kulkos be ko Jas visas, eiųa išvien, ne
bininkas gali ola greitai gaut Sudėjome išviso $3.00 (au mą bumą, tik pamatę, jog
rie
prisirašė į musų draugy
Jacksonville, Fla. Ant darbą.
laukdami suriko: ,,Salin ca kenkia viens kitam darbe.,
b gi
kautojų vardai ir jų aukos jos atstovai reikalauja žemės
rai Tegyvuoja revoliucija! į O pas mus?!... j Net gėda. t Southern geležinkelio susi Lietuviųiyracčia tik dešim- pagarsintos kitoj vietoj Rd.) ir laisvės, per antrus rinki stę, pasidarbuos mažiau su
' — šūvis.... ir laisvės karžy- ] kokių tai biaarių įrankių mušė du trukiai, prieto vie tis šeimynų ko U pavienių. Pinigus siunčiame,, Lietuvos’ ’ mus jau žada dalyvauti rin prantančių labui.
Tarpe kalbų dekliamavo
griebiamos nekartą užsimanę nas geležinkelio tarnas negras Visi gyvena sutikime. Gy redakcijon; paakiname juos kimuose.
gių nebeliko... •
(tokius
čia
Amerikoj
už
žmo

Kalbino ne aukauti S. D. P., eiles lietuvaitės iš 8. Boston,
Užkasus ten pat Jų lavo išardyti darbą kitų. Kokių
vuoja čia SusIvj Liet. Amer. Liet. Soc. Dem? Par.
gų
ne
laiko)
likosi
užmuštas,
o aukaut L. Valstiečių San- Mass.: M. Riinkiutė deklia
nas, dragūnai su arkliais su- liūdnų faktų galėčiau pri97 kuopa ir nors pamaži bet
Frėezeriškis.
o keturi vyriškiai likosi sun visgi auga. Jau trečias mė
jungai, kuri esanti vienaitinė mavo,.Gana mums broliaU
j- mindžiojo jų kapus sulyg že skaityti prie istorijos tik vie
teip ilgai miegoti”. L. Ta/
kiai
sužeisti.
tau kaip užsjdėjo, bet sąna Iš Fort Washington N. Y. Lietuvos išgelbėtoja. Neap
me, nepalikdami ir ženklo, nų metų tų mokyklėlių gyva
Daugeliui lietuvių šis kam lenkė ir Amer. Liet. Socija- čiulauckiutė teipgi gražia!
■ tačiaus nežinomos rankos nu vimo.... kokią Juodą, šlyk Stockton, Cal.; Netoli rių turi dar tik 28.
klojo savo milžinų užkastas ščią rolę atlošė tūlos ypatos nuo čia, ant Sierra geležinke Uždėjome čia ir pagalbinę pelis visai nežinomas, nes lietų Partijos, visaip išvadi dekliamavo. Klausytojai dė'
krutinės kvepiančiomis gėlė link pirmosios mokyklos, ku lio vienas trūkio vagonas, iš draugystę po vardu D. L. K. čia lietuvių mažai, o ir terp no juos sąnarius, buk jie su- kavojo plojimu rankų. Iš
mis, amžinai žaliuojančiais rią vedė ir veda dar p. G. sprūdęs iš relių, .nupuolėi Vitauto, prie kurios priguli tų yra savę vadinanti lenkais. sidedą iš blogiausių žmonių: tariam širdingą ačiū visiem
palei- kalbėtojams ir dekliamato
Pirmiau čia lietuvių visai ne svetimoteriauninkų,
vainikais — dėkinga taute Landsbergaitė, kokiais ne nuo augšto kelio pylimo. Priei J 6 sąnarių.
Jžbalgus rėmą.
' J
Jiems kapą ne iš žemės, švariais įrankiais naudojasi, to 3 vyriškiai likosi užmušti,
Netoli nuo šia yra mieste buvo tik dabar, Rusijoj ir stovių, valkatų.
Dr-stėa
Komitetas,
g
Žemantai akai palis Rosslyn, kur yra -teipgi Lietuvoj kilus revoliucijai kalbą, J. Žemanta
bet M žolynų. Lyg kokiame užsimanę ją panaikinti, at- o 12 tapo pažeistų.
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t

domios draugijos.
— rJeip lygiai, kaip
Užmany tojai nuo savęs, pamė
apkalba visuomeniškus reika atsisakyti nuo perkaršušio
M tededu tik prie žydų mu
Pabaiga.
—
gus
paskolintum.
Y*ra
tik
lus, teipgi ir darba pasidali- vergystos valdymo. Ar nebū kių.
ginimui
(nes
gal
kitam
galė

ietuvių čia yra epie 200;
•s
Šeši turi ir savo namus, o lo tų ir nepatikti) apsiima laike Vardas, o esybės jokios ne Kita įdomi draugija ir ko? ha. Svarbiausias jų užsiėmi tų laikas perkeisti vijimosi
— Labai malonu girdėti.
si v tų veik visi turi net po kele- pirmųjų dviejų sanvaičių ve matė niekas.
>
lionija buvo Jfrtve’fta 1817 mas yra medžionė jūrinių doliario ir varymo beprotiš Stolypinas pasirašė ir išėjo
*
tą. ^urbut jie mažai mislina sti kliasas visai nereikalau — Matai pasaka,.—išklau metuose kokio1 ten Pfimlerio, paukščių, kuriuos jie kas kos kovos už būvį ant laimin tikras manifestas apie žydus.
i apie ! revoliuciją, nori Čia dami už tai jokio užmokė- sęs tarė Laukymas.
x
arti Cleveland, 61)io? Žemės vakarą tarpe savęs pasidalina. go, dailesnio ir -geresnio gy — Ką dar tamista paliepsi?
—
Žmogus
susideda:
iš
že

ščio
nė
už
savo
triūsą,
nė
už
v. baigt savo amžį.
Bet kitiį
plotą, 5000 margų, ^irko už Pinigų gyventojai nepažįsta, venimo?
— paklausė ponas ministeris.
miestų žmonės, ir mislydami važinėjimą, negal tik patįs mės, vandenio, oro ir šilumos 15000 dol., kad uždengti jais yra paukščiai. Moterys
— Duok pusbuteliui!
,
čia gyvent, veikia ir visuome samdyti kambario tam tik saulės; kas miršta ir kas at kaštus užsilaikymo ^kolioni- apdirba lauką ir gano galvi
— Klausau.
siskyręs eina ir kur? ....
niškus darbus; vieni nori pa slui.
jos, Įsteigė Prlmler: malūną, jus, teipgi ištiesia tinklus Kitžaemio LAIŠKAS IŠ RUSIJOS.
Ir ministeris, ištraukęs su
1
Mostelėjo
su
ranka
per
orą
Paminėtas
užmanymas
statyt namą vargšams, kiti
audimo fabriką, alaus leidi- gaudymui jūrinių paukščių,
dilusį pusrublį, įspraudė į
Mieliausia Felicija.
galvoja užvest knygas S. L. A. mums išrodo labai svarbus ir ir nieko neatsakė, tik valan nyčią ir kalvę. Vienok laikui kuomet vyrai siuva, verpia
delną juodašimčiui.
Keistas man sapnas prisi
Nors tas mažas darbas, bet ir radus pritarimą, tikimėsi, dėlę palaukęs, pridėjo, kaip bėgant, nebuvo galima pavie ir dirba moterims drapanas.
Delegatas paveizėjo balto- .
b
už tas knygas veržiasi dideli gal atnešti geras pasekmes, advokatas, pirštą prie kaktos niui išlaikyti, kadangi žemės* Tokiu budu gyvena gyvento sapnavo. Miege pamačiau, mis ir kad sušuks:
ergėliai. Musų vaikinai nė bet jeigu męs klystume, tą ir pradėjo:
plotai pradėjo ! apsigyventi. jai salutės Sv. K i Idos jau su- kaip juodašimčių delegatas — O tu, senas vagie! Tu
— Miršta kūnas, kuris val Pirmiau inokindavosi^vaikai virš 200 metų.
Jųjų kalba vaikščiojo pas ministeriuš.
mažais nė svarbiais darbais parodys ajeitis.
man tiek tedudsi!
Aprašysiu tau visą sapną.
gė,
dirbo,
miegojo,
kvėpavo,
neužsiima. JButx> gėistina, , Visi norintięjie pasinaudo
vien vokiškoj kalboj, bet ne- yra senovės . gėliškoji, kuri
— Labai atsiprašau, ta mi
— Sveikas! — virsdamas į etą žinai, koki dabar sunkus ’
kad musų vaikinai užsirašytų ti šiuo užmanymu, teiksis at o yra da tokia esybė, kuri užilgio parsiėjo ir anglišką vien pas juos pilname grynu*
nors po vieną laikraštį, tai sišaukti ant žemiau padėto skirias ir eina ....
kalbą mokytis, kadangi su me išsilaikė. Moterys dėvi pirmininko S toly pino kabi laikai.
— Ar ne kvapas eina? — išlaukiniu svietu reikėjo su senoviškos mados drapanas, netą , sumaurojo išputusia,
pamatytų, kas dedasi po visą antrašo, paduodami savo
— Nusikišėlis! O mani
kietai
paklausė.
vardą,
pravardę
ir
adresą,
o
svietą. Tuoj būt keli centai
sinešti. ,Su laiku pradėjo vie papuoštas keistais papuoša raudona nosia nuplyšėlis.
festą. kad man į 24 valandas
— Sveikas, tamstele! — apgarsintume!!
nąmui vargšų, susitvertų ko- teipgi paženklindami, ar mo Neatsakė Sapnas. Priėjęs nas—kitas kolionistas neri lais. Laimingus salutės gy
E mus
kia kooperatija.. O kas svar ka skaityti ir rašyti ndrs lie prie veidrodžio Lankymas, mauti ir išvažinėti. Išpradžių ventojus kankina tiktai viena mandagiai nusilenkė, pasi — Klausau!
p'« I
biausia, suprastų revoliuciją tuvišką! ir ko norėtų pra tarsi norėdamas kur eiti, pa uždengdavo išvažiuojančių liga, kuri juos kas metas už kėlęs ponas ministeris. —At — Dabar tempk šen tą,
P»r
rhl
žiurėjo, o ten matės jaunas skaitlių iš Vokietijos par puola, tuomet, kada ateiviai siprašau, tamistos išveizda kaip jis velnias, na kur sėdi
ir reikalą šelpti kovojančius mokti.
L le
IL ■>
savo brolius, kurie, besisteng Paskiriam dvi sanvaiti at gražus lietuvio veidus.
traukti ateiviai, bet kada ir ant jų salutės atsilanko, už nevisai išrodo ištikima .... tamsumoje ar šviesoje, tu ge
—
Eik
šia
n
—
tarė
stovė

dami iškovoti laisvę musų tė sišaukimams, po tam laikui
tas skaitliaus kaip reikiant tai vadina jie tą ligą ,,svečių Ar galiu aš paklausti,, kas riau žinai!
tamista esi?
vynei, griauja netikusį caro viešai per la’ikraštį, arba per damas prie veidrodžio. Pri nepadidino, parsiėjo daleisti -1 gJ.”
— Tai apšvietos ministeris *
— Aš kas? Žiūrėk! Aš p. Kaufman.
ėjo
Sapnas.
sostą.
Tamsunėlis. .
laiškus duosime žinoti, ar at
apsiženyjimą; mat pirma bu
Bet įdomiausia draugija
— Žiūrėk, — rodė su pirš vo tas uždrausta.
sišaukė užtektinas skaitlius,
Tuomet yia Europoje kaime Mardyk ,, Tikrų jų rusų žmonių sąjun — Tas-pats.
gos” sąnarys! Aš tas, kuris
J
kad galima butų pradėti dar tu ir tarė: — toks esi gražus skaitlius kolionistų pasididi-1
Durįs atsidarė-ir ant slenk
ChicagieČianis! *
arti Dunkircben, Francijos jau ne • vienam maištininkhi
vyras, o žiūrint į tavo protą, no ant 800, bet mirus uždėbą,
ar
ne
(nes
suprantama,
sčio
pasirodė visas išbalęs,
Įeik
Flandrijoj (Dunkirchen yra
Nežinau, ar teisybė, bet
jog keliems negalima butų reikia sakyt: „reikia tau už- tojui, vėl kas kart mažinusi. prie šiaurinės jūrės, ant Bel dantis išbarstė! Aš pas tave drebąs ponas, apšvietos minivisi kalba, buk Chicagoje yra
atėjau nuo Kruševano ir jo steris, tartum jį vilko į karopašvęsti tiek, laiko). Jeigu maut ant ausų raudonas
Gyvenant Primleriui, buvo gijos rubežiaus).
L apie 20,000 lietuvių. Imant
Kolionija
draugų,
vadinas, aš esu de lauko teismą.
atsišauktų, .tad paskirt ūme pančiakas, — padaryt asilu visa valdžia po jo kontrole, Jau nuo daugiau kaip dviejų
„
~ įskritai, neapsiriksime, malegatas,
įgaliotinis.
abelną susirinkimą,
ku ir varyt į girią”!
jis buvo ponu ant visos ko* šimtų metų ir valdosi save
— Eik šen, eik! — Mykė,
.ydami, jog iš šito skaitliaus
— Gali būti, bet kuo tam Kruševano delegatas.
Baisiai užpyko Sapnas.
riame apsvarstytume abelnus
lionijos.
Įstatus,
pamatus
koant socijalistiško pamato; sta tą patikrįsi?
apie 10 tūkstančių yra jau
— Ar žmogus gyvena ir onijoe, pašalinis svietas netu
reikalus.
— Dovanok! — melde ar
kolionija apsisaugojo nuo vi
nuomenės abiejų lyčių. • Jau
Atsišaukti meldžiame šiuo tik kvėpuoja? — paklausė dažinojo, kadangi buvo slap sų nelaimių, kurios per tiek — Še! — delegatas, ištrau tindamasi ministeris prie juo
nuomenė dabartinių laikų
ant galo.
antrašu:
tybėj laikomi, vien tiek žinia, metų atlankė Francijos vieš kęs iš ančio kiaulių skerdžia- dašimčio.
jau
skiriasi nuo jaunuomenės
i
mąjį peilį ir revolverį.
— Neužstojo kelio, bet no kad turtas priklausė visuo
B. K. Baleviče,
— Kaip tu išdrysai priim- r patystę. 1670 metuose uždėjo
praėjusių, nors ir nesenų
— Dabar aš visai galiu bū ti žydus į universitetus ir
riu išvesti aikštėn teisybę, menei ir niekas negalėjo jo
295 Jackson Bld.
Liudvikas XIV kolioniją ti ramus! — atsakė Stolypin
n. laikų: dabar jau vargiai tekad tavo ir kitų svajotojų parduoti. Mirus uždėtoj ui,
Cbicago, III.
_
Mardyk, iš pradžių vien dėl ir norėjo įgaliotinį jau ap mokyklas?
k j raąinie vaikiną, ar merginą,
viltis neitų į Arabijos tirus. valdė koljoniją trys ^Kura
1 — Atleisk!
to, kad flamiškoje šalyje kabinti ir karštai nubučiuo — Į 24 minutas, pasiėmęs
L į kuri nemokėtų paskaityti
— Ar gali pertikrinti?
toriai
”
.
Pinigų
zonritai'(kolio.
įgyvendinti francuzų kalbą ir ti, bet tikrasis rusas sumau policistus, turi iš visų moky
[ Į nors
ant
maldaknygės,
— O jeigu sakytum, kad nistai) neturėjo. Visi pinigai
pp >ročius.
Atsišaukusioms rojo:
I Į bet visi žinome tai gerai, jog
klų išgainioti žydiukščius, o
męs esam dabar Lietuvoje, buvo rankose visuomeniško
Atsisėdęs
mąstė;
pakėlęs
keturioms
picardiškoms
šei — Kiit lendi! . Tune mer paskui prie visų universitetų
r daugumas musų jaunuomenės
ant Nemuno kranto, ar butų kasieriaus. Visi pagaminti
mynoms padovanojo Liudvi ga, kad aš su tavim bučiuo pastatyti kazokus, kad nė
I ir nenužengė toliaus malda- blakstienus, pažiurėjo į sieną, galima pertikrint? '
ant
kurios
kybojo
gražus,
turtai
tapo
atiduoti
kuratokas viso 1200 kvadratiškų čiau*!
| J knygių. Kaltinti jų užtai nevieno parkos ten neįleistų!’
— Tame yra — atsakė sa riumui, kuris sudėdavo juos
upę
ir
žalią
gojx|
perstatantis
kyliometrų žemės, su išlyga,
I galima, nes sąlygos gyveni— Išpildysiu.
t
Labai
atsiprašau
..
v
.jaš
pnas — pašlaptis, kurios ne Į visuomenišką aruodą ar sąkad jųjų ainiai atsiduos jū iš meilės ....
į mo nedaleido jiems išmokti paveikslas. Tuom tarpu mei žino niekas tikrai.
Ir ministeris buvo jau be
' '
j
krovą. Kuratoriai vieni tu rininkystei - ir nesipriešins
! Maugiaus, kaip tik šeip-teip lės deivė pro langą šešėliu
Delegatas
prigriuvin^jo* einąs, bet jį sulaikė įgalioti
— Ar reikia tikėt į paslap rėjo tiesą turtas į užsienį
paėmimui į jurininkus, taigi, prie skonio ir, užvirtęs ant nio sumaurojimas.
Į ant knygelės ,,nušaunąs” pa- perplaukė.
•— Dingo . . — tarė sau tis, ar į teisybę, kurią aiš parduoti, d į pirk i m ui reika tarnauti laivyne. Išpradžių
| Įskaityti. Būdami Lietuvoj,
>— Tamsune! Pusbuteliui
popierių, purvinais pirštai.kioje šviesoje perstato mok lingų daiktų iš užsienio siųs
norėjo valdžia kolionistams ėmė krapštyti nosį. Iš jo bur reikia duoti! *
| į neturėjo visai progos išmokti vienas.
— Kas dingo?! .... — žin slas?
davo kas metas vieną žmogų tiesas susiaurinti, bet laikui.
— Tuojau!
t", konors, nes lietuviškų mokynos dvokė degtinė, kaip iŠ
’— Kaip darė musų tėvai, į Philadelphiją. Aruodus ar
geidžiai,
toliau
sėdėdamas,
Ir ministeris apšvietos iš
b?gant, jie jas pilnai iškovojo smuklės.
L. klų nebuvo, o bevaikščiojant
j
teip ir męs darykim, —- pri ba turtų sąkrovas valdė du
paŲausė
Lankymas.
,
krapštė
25 kapeikas.
ir gaVo vienatinę privilegiją
■> į maskoliškas, praleido ke— Kuo. aš tamistai galiu
dūrė
ant
galo.
Ėjo ir nusinešė mano
jauni žmonės.
Sąkrovose žvejoti prie kolionijos priei
— Nususėlis! Marš laukan!
L lias žiemas besimokinant
būti naudingas? — paklausė
— Nedarykim kaip tėvai, gaudavo kolionistai visus
geriausias
mintis,
4
—
atkarto

nančiuose vandenyse. : Mo* patylėjęs pirmininkas Stoly P. Kaufman išėjo.
K vien gudiškos kalbos, — kibet kaip pratėviai.
Musų reikalingus daiktus, bet vien
jo
sujudęs
ir
nugrimzdo.
— Kur tiesų Sčeglovitow?
kestis už žemę teipgi netapo pin.
■ tiems dalykams ir ,,žiemų”
pratėviai žiloje senovėj, apie tuomet, kada atnešdavo pa—
Kaip
tai
galėjo?
—
Klau

Duok
šen jį!,’ aš jam pa
pakelta, nors tenai jau suvirš
■(pritruko: Amerikoj ir-gi ne—
pasakyk
tu
man,
minidu
tūkstančiu
metų
Kristui
liudyjiiną nuo kuratorių. .
1800 gyventojų gyvena. Pu steri, kaip tu išdrįsai užsi rodysiu!
■ teip lengva norinčiam ši tą sė.
negimus, gyveno įsikasę ur-. Laikui bėgant, visas turtas
—
O
teip
buvo,
—
susiju

sė žemės išrandavojama, o minti apie praplatinimą tie Atėjo ponas tiesos ministe
■ pramokti: reikia dirbti, o jeivuose ir dėvėjo žvierių kai zoaritų pasididino net ant
dinęs
pradėjo:
—
sėdėjau,
randa skaitosi draugijos įė- sų žydams? Artu gavai nuo ris, teip labai išsigandęs.
Ilgu vakarais ir gali valandėlę
liais. Jie teipgi manė, są- pusės milijono doliarių, ne
mąsčiau
ir
pakėlęs
akis,
pa

— Koks tu teislys! Tu
mimu. Randa pilnai užden musų leidimą apie tą manįyH pašvęsti savo apšvietimui, žiurėjau į tą gražųjį pavei protavo, kad žmogui numirus,
galėdami kolionistai apdirbti gia mokestis valdžiai ir paglostai maištininkus! Nuo
Litai pagalios nėra kur
(20,
ti? Ar tu žinai, kad gerbia
išeinąs šiltas kvapas, būva visus reikalingus darbus, tu
kslą,
o
ji
angelo
esybėje,
tar

šelpai negalinčių dirbti. An mas Kruševan už tą tau šios valandos visus maištininF 000 lietuvių Chicagoj nė sa- si šešėliu, perplaukė pro lan dievaitis; gyvena išsipleikęs
rėjo samdyti darbininkus iš tra pusė žemės išdalinama
ku^turi pakabinti ant kartu
■ vo vaikams neturi geros liežada galvą nusukti?
ant ežero, skylėje, arba šako užsienio.
gą
ir
supynus,
nunešė
mano
.
koliouistams ir tai šiokiu bu — Atsiprašau, aš tik teip. vių be tardymo ir teismo!
■ tuviškos pradinės mokyklos,
je
išpuvusio
stuobrio,kur
pe

— Pasistengsiu! — nusi
1898 metuose parsiėjo zoa- du: kiekvienas gyventojas ko■ o ką jau kalbėti apie moky- mintis;
— Teip .... Tu žinai, koks
ri vaikus pelėdos.
—
Nunešė
mintis,
—
ramiai
lenkė
tiesos ministeris.
lionijas gauna apsivogdamas musų Kruševan galingas.
K klas suaugusiems!....)
— Teip,—pridūrė Sapnas. ritams j panaikinti komuni
Lankymas,
dirstelėjęs,
pri

pusę kvadratiško kyliometro Jis vienas viso miesto žydus — Tau teip liepia daryti
■t Atjausdami ir suprasdami
— Kartuvės jaunikaičio stišką gyvenimą, užtai kad
dūrė.
K Šiuos dvasiškus reikalus mu- . — Nunešė — pasakojo — pasėjo ant žemės kardą ir vl- priaugančioji gentkartė darės žemės kaipo kraitį nu^drau- gali išsmaugti. Tu, . rasir juodašimčiai!
— Klausau!
wsų jaunuomenės ir norėdami
lyčią, kaipo Įrankius žmoni kas kart labiau nepakakinta gijos, kuri, jeigu nori, gali dar atsimeni, kaip jis Plėvės — Duok pusbuteliui!
į
aną
gražų
žaliuojantį
gojų,
■ sulyg išgalės prisidėti prie
žydus
jai žaislėms; tokią rolę jia iš tokio gyvenimo. Ant galo išduoti ant rangos, bet nie laikuose, K iš i nė
kur
tik
p
■)
mirties
galima
bus
Ministeris padėjo 5 kapei
kada parduoti arba kitam piovė kaip meitėlius. Pra■ pakėlimo apšvietos terp savo
parsiėjo
visuomenišką
turtą
ir šiądien lošia, o aktoriai
patekti ....
kas
su skylute.
išdalyti sąnariams kolionijos. perleisti. Gaudami mardykie- platįsi tu žydams tiesas, męs
»jaunų brolių ir seserų, keli
kvailiai,
neliauja
juos
varto— Po mirties, — nusiste-^
— Šykštuolis! Marš lau
Laike padalinimo kolionija čiai gerą kraitį, ženijasi ank jus visus ištraiškįsime ir tau
■Mauni ir atsakančiai šiam tikj?kan!
. z
bėjo.
>
Kslui išsilavinę lietuviai duoda
Kadangi nedovanosime, peilį šmakšt
turėjo iš viso 3000 hektarus styvame amžyje.
—
Teip,
uet
be
to
....
—
P.
Ščegloyitov
išėjo, e
— Teip musų sentėviai
(apie 9000 akrų) žemės, kas pusė kvadratiško kyliometro į pilvą ir baigta ....
■ ant apsvarstymo. lietuviams
nepabaigė.
Nenorėjo
apie
'
—
Ei,
Stolypin,
kur tu
■ ’Jhicagiečiams sekanti užma- manė, kad numirę eisią į gra tai Laukymas daugiau kalbėt, išnešė išviso 410,000 dol. Ko žemės visada daugiau atneša,
—
Atsiprašau,
dovanokite,
dingai! — užgriuvusiomis ažų žaliuojantį gojų, kur su
lionijos sąnarių buvo 136, negu reikalinga vienai šei gerbiamiejie juodašimčiai!
■nymą.
nes
matė
didelį
įspūdį.
kimis apsidairęs, sušuko de
meilės deivėms gražias dai
mynai,
tai
perviršį
parduoda
užtai
išpuolė
kiekvienam,
sa?
■ Jeigu terp vhicagiečių (be
—
-Sėsk
ir
rašyk
manifestą,
— Dingo—pradėjo iš nau
legatas.
^fckirtumo amžiaus ir lyties) nas dainuos ir saldų midų jo — musų broliai, kurie tro: nariui po 3000 doliarių. Odos- dužsienį, nuo ko pašaliniai aš tau sakysiu ką rašyti.
— Aš Čia.
šeimynos
reikalavimai
pilnai
^ttsiras pakaktinas skaitlius gers ....
išdirbtuvė,
piovinyčia,
ma

Tu turi padėti musų sąjun
•
#
—
Klausau.
ško mums Ir sau laisvės, o
Tokiu budu
irinčių šį-tą pramokti, tad t Nurimo, o Sapnas užsi vis skaitlius žūvančių didi lūnas, vilnų verptuvė ir alaus uždengiami.
gai.
Išduosi kiekvienam sąIr ministeris Stolypin
kniaubė
ir
užsismerkė,
nes
<olionistai
yra
gana
turtingi
leidinyčia
varomi
dabar
ant
ilima uždėti sistematišką
prisišliejo už nugaros išsitie- jungiečiui po revolverį ir 25
nas per tai, kad žmonių,pro
rublius už triūsą, vadinas,
.karinę mokyklą (Vakarai norėjo da kartą pamatyt tą tas pasvertas ant kvailybės, pamato akcijinės korporaci ir niekada nepadarė valdžiai susio delegato.
Mhbar ilgi, tad galima po <far- angelą mintyse, kuris rodės kartuvių, žago ....
jokių
nepriimnumų
ar
kaš

jos_
ant iždo rokundos.
— Meldžiu diktuoti?
tų.
Sveikata
jų
kuogeriausia.
IIIB) valandą pašvęsti moks t u i). paveiksle šešeilio ....
— Pasistengsiu.
— Drožk! Męs, vadinas,
— Ant žago — tarė nusi Ant salutės šv. Kildos yra
— Persiskyriau ,.J.. •— iš minęs.
gBalutinai išdirbtos mokyklos
Vargšų
nėra
kolionijoj
visiš

— Dar turi tu išleisti ma
Rusijos valdžia, paliepiame
teipgi įdomi kolionija. Balu
kai
r
kartais,
labai
retai,
atsi

programos nepaduodu, nes naujo atkartojo Sapnas.
nifestą,
kad visi pavaldiniai
visiems žydams kelties į Kiši— Vieni kovoja už laisvę, tė yra 50 mylių į vakarus nuo
*B prigulės nuo tę, kaip ifc/ — Su kuom? — paklausė o kiti spangį apjakeliai lei Škotijos kranto, tarjJ# grupos laiko, kad kokiam kolionistui nevą, Ir kuomet visi mei prieš mus juodašimčius nusi
—.
1
»
•
i__ J!-_____ r nnVvmaH
’
Kvinti atsišauks ir ko jie pa- Lankymas.
džia tamsinančius žmonių pro mažų uolinių salų. Ariamos nepritenka iš priežasties ne- lios motinos Rusijos parda imtų kepures, vadinas, kad
—
Kaip
prie
mirties
—
tarė.
Iorės mokytis, bet abelni sietą aplinkraščius ....
žemės ant Balutės labai mažai. užderėjimo ant žmoniško vėjai ten susirinks, męs, va mums nuo jų butų priguliu- .
—
Ar
skyrės
kas
prie
mir

iai yra toki: visiems norin— Kas? — nepermanė.
Sala turi mažą Įlanką, bet pragyvenimo, vienok tuomet dinas, Rusijos valdžia, visus ti pagarba.
ties?
lems nors ir nuo pačių pra— Erelis, kuris skrajoja kadangi ten nuolatai. didelės gauna jis pašelpą nuo drau smarves atiduodame po atvi — Klausau.
— -įjd pasimatymo! — nu
— Lyg nežinai!
ra juodašimčių priežiūra.
žiu mokytis skaityti, rašyti,
melsvoje arenoje, o nusilei vėtros siaučia, laivai negali gijos.
rba skaitliuoti (rokuoti) su — Tai gyvena vienas^ o dęs, be gaileščio, lesa kruti privažiuoti. Kadangi Anglija
Yra ir daugiau tokių kolio- Kasdiena turi būti pakarta šliaužęs nuo skobnio, sumur
mėjo delegataą ir šlitiniuoda
tversime kliasas,teip ir tiems, miršta dvejatas ir skyrias! nę nuvarginto žmogaus .... Begalėjo gyventojui ‘ kontro nijų sviete, pa v. Tolstojaus po 100 žydų. Parašei?
mas, išėjo pas savo draugą
— Jau. • ♦ y
kurie jau ši®k-tiek moka, o Nutilo Lankymas, n Sapnas
Nustojo, nes gaišino sto UĖųoti, atidavė juos ant jų pa kolionija Anglijoj, Gorkio
— Dabar apačioje tepk sa Kruševaną*
korėtų arba toliaus mokintis, da pažiurėjo į langą, bet nie ras vingiuojautis vafpo bal čių valios. Gyventojų ant kolionija, vokiečiu kolionija
Matuli, mieliausia, koks
[rba ko naujo išmokti. \ ko nematė.
sas, kuris pleikės ant oro: salos yra tuom tarpu apie šalę Berlyno ir kitos, bet už vo pravardę, kad, vadinas,
keistas
sapnas.
Lrogramą lekcijų įeitų: lie— Teip, — pradėjo: —gy atgal, atgal, atgal ....
’ ^5—80, kurie tveria mažą res teks ir to aprašymo. Kaip butų tikras manifest.
Man teko girdėti, kad m i■viška ir angliška kalba,arit- vena žmogus, tur marų kūną,
J. šllburis.
publiką. Gražiausioji mergf- matome, žmonės moka gyven — O tamista — ar nepri
nieteriai
neužilgo žada teip ;
&tika (mokslas apie skait- o niekados nemiršta esybė,
• <įa aprenkama karaliene, ir ti ir be pinigų, policijos knu- dėsi savo rankos? — nedrą
Pietinėj Amerikoj, respu- būva jaja iki apsivedimo; tu ir kunigų ,,šventraščių” siai paklausė Stolypinas. A padaryti, kaip jiems prisakė
■vimĄ), geografija, istorija kuri nulekia, kaip lakūnas į
%
— Aš? Aš negramotnas! Kruševano delegatas.
blikoj Ecuador atsibuvo pre apsivedus karalienei, užima ir
tai kur • kas geriau
■U' treikalo. Su tą gražią vietą ....
Lik sveika!
Samdymu atsakančio kam— Kokiam gal būt paveik• zidento rinkimai: išrinktasi jos vietą kita. Kas rytas su negu daugelis iš musų, — pasididžiuodamas atsakė
Tavo grafasKuku.
■Įrin didelių kliūčių nebūtų. flel
prezidentu jenerolas Alfaros. ąirenka vyrai ant vieškelio ir nemokančių ar nenorinčių juodašimtis. — Aš savo ran-

K Iludson. Mas®.

Mažas feljetonas.

t

Dingo.;

■i

*1

iChicagos lietuvių raidžių duodant jam rankraštį; vi. 7. Įstatymai tie įeina veikšoki perkeitinėjimai vardų, sman nuo 1 d. sausio 1907 m.
statėjų reikaluose.

Orisson Svett-Marden

laikraštį, dalyką tij - syk nepažystama Amerikoje, nes viri 1
pifftiiejie laikraščiai buvo partijų leidžiami. Kantrus
,,
Lietuvos
”
statėjų
delega

jaunas
vyras kovojo vardan savo idealų, paduodamai
i
,,Lietuvos” spaustuves rai .ženklelių ir tt. cija
buvo
nuėjus
„kataliko
”
naujas žinias apie visos žmoni jos gyvenimą, kada pagalioa I
15. Apskaitymuose stati
džių s ta tejai, pasiremdami
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.
jo laikraštis pragarsėjo tuo, nes davė bėgančią pa^aulif
j
išleistuvėn
pareikalauti
J.
ant statėjų sąjungos pripa nių, paveikslai už raides bū
istoriją,
teip
aiškią
ir
greitą,
kaip
nė
vienas
iš
jo
prieši
SKYRIUS
II.
n
i
_
t
i.
žintų neatbūtinais spaustu va apskaitomi tik toki, ko Tananevičiaus, išleistojo, pri* _
ninku. Nesigailėta nė darbo, nė pinigų, kad gauti kuo
j
pažinti
jo
darbininkams
to

greičiausias ir kuotikriausias žinias bent kokiame dalyke
Į
vių darbininkams .įstatymų, kius reikia apstatyti; neappadavė p. Olszewskiui, ,,Lie statomi būva visai neapmo kių jau patvarkymų; jeigu
— Niekados — tarė Peryklas keldamos. — Pažvelg- užimančias vipuotaenę. Buvo tai baisus darbas, bet jc
neprijiažįsęs,
paketino
pakelti
*
kami,
išskiriami.
kite
į tą grrrpą. Apolon’as’ nori per ją pasakyti, kad įvykdymas tapo pagalios apvainikuotas tokiu laikraščic
tuvos” išleistojui, tokius rei
išsiplatinimu,
kokio
kiti
laikraščiai
dar
ligi
šiandien
ne
viešą
boikotą
prieš
jį,
kadan

Graikijbj
yra
kas-nors
augfttesnis
už
teisdarystę.
Aug16. Stktėjai, neišmananti
kalavimus:
pasiekė.
savo darbo technikos (kalba gi su pigesniais^ darbininkais ščiausiii įstatymų tikslu turi būti dailės tobulinimas.
Chicago, Jll., 8 d.'gruodžio, 1906m.
Vienas pirmutinių daiktų, kuris traukė, (einančio Į
ma apie dirbančius sanvaiti- jis galėtų kenkti vertelgystė- Jeigu Athėnai gyvuos ahiin atminimuose ir širdyse, tai tik
privatišką
dirbtuvę Jurgio Child’o, atidžią, o Philadelphiačiū
atidavimui
dailei.
Ne
į
kalėjimą,
bet
pas
mane
at

Pono Olszewskio spaustu- nį darbą) būva apmokami je spaustuvėms su’’ gyriaus
vesti
jaunikaitį.
joje
buvo
moto, esanti vaikėzo pasivedimo raktu, kuris
Vės STATejų REIKALAVIMAI.
darbfninkais.
sulyg jų vertės ir skaitomi apmokamais
pradėjo
gyvenimą
sunkiose aplinkybėse: ,,Nihil eibe la• Ir, susirinkusių žmonių akyse, Aspasia uždėjo alyvų
kaipo mokiniai. Suprantanti ,,Kataliko” išleistojaą nusi vainiką, kurį laikė rankose, ant Kreon’o galvos, ir tame bore”. Anksti apėmė jį noras įgauti , ,Philadelphia LidMasimum:
— .
1. Darbo valandų per san- būva apmokami su minimam skundė neturįs kam mokėti laike, susirinkusiems begiriant, pa bučiavo mylinčią jį se ger” ir didelius rūmas, kuriuose tą laikraštį špauzdino; ■
bet kaip galėjo beturtis vaikėsas, dirbdamas už du doleriu • V
irrpasakė, kad tokių algų sa serį.
f
vaitę turi būti 48 (ligšiol bu (§16.50) mokesčiu.
savaitę,
turėti viltį tapti teip didelio laikraščio savininku? g
Athniečiai pastatė Ezopui paminklą, kuris gimė ver
vo dirbama 55 vai.)
• a) Mokinių skaičius ne vo darbininkams visai ne
Tiesa, turėjo didelę tvirtybę ir nenulenkiamą energiją ir I
turi būti didesnis kaip vienas įstengus mokėti, taigi, kad gu, kad žmonės žinotų, jog garbės kelias kiekvienam yra kaip tik atidėjo porą šimtų dolerių, kaipo pagelbininkas L
' 'Minimam:
atviras. Graikijoj turtas ir nemarus vardas buvo atlygi
2. Jeigu norima, J^id dar ant trijų, suprantančių savo esą ne pagal jo kišenių, ir nimu žmogui, kuris atsižymėjo dailėj, literatūroj, ar karė k*iygų sankrovoje, pradėjo leidėjo darbą, užsiėmė kelių
|
jis neprivaląs paisyti aut ko
išleidimų,
tokių,
kaip:
„
Expedicija
polio
liukon
”
Cane
’
o.
1
bininkas (zeceris) dirlJtų virš- darbą, statėjų.
je. Nė viena šalis nepadarė tiek daug, kad pagundyti
kių pasisiūlymų, bet šu savo įgyti garsų vardą. Genijus, garsus atsižymėjimas karėje, Turėjo ųuoslę įspėti, kas visuomenei patinka ir jo išleidi- J
17) Knygų statymas:
paskirtų valandų — turi būti
mui nebuvo galo.
J
a) Statymas tur būti ap darbininkais pats susitaiky dailė buvo dieviškai garbinami Graikijoj.
jam apmokama §1.00 extra
Neveizdint, kad prie ,,Ledger’o” leidėjas pridėdavo
mokamas ?4c. už 1000 raidžių. meapart valandinių mokesčių.
— Gimiau elgėta — kalbėjo viceprezidentas Wildaug
pinigų kiekvieną dieną, Child’o draugai negalėjo jo I
Lietuvos” statėjaį.
ponas. — Prie mano lopšio sėdėjei beturty stė. Žinau,
b) Statė jai
negalinti,
3. Mokestis statėjams, dir
atkalbėti
nuo to laikraščio pirkimo ir 1864 metuose jau- ■
kas tai yra prašyti nuo motinos duonos, kada ji anos ne
bantiems sanvalčių apmokėji dėl ne savo priežasties, iš
nybės
laikų
svajojimai išsipildė. Pakėlė prenumeratą, o
gali duoti. Apleidau namus dešimtuose metuose ir pa
mui, sulyg statėjų sąjungos, dirbti visą dieną, tur būti ap
prekę
apgarsinimų
numažino stebėtinai ir laikraštis įstojo I
stojau tarnauti, per vienuoliką metų, gaudamas užmoke• . x
•
’
• ■ .
•!
į
didelio
pasivedimo
vėžes; metinis pelnas kartais didesnio H
turėtų būti 20 dol. sanvaitei mokami už Ištisą dieną.
suio už metų darbą — mėnesį mokslo, o praėjus vienuoli
buvo
negu
400
tūkstančių
dolerių. Niekuomet nemažino a
c)
Darbaspo
paskirti}
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. kai metų, gavau du jaučiu ir šešias avis, kurie man atnešė
dieniniai, ir 23 dol. 50c. nak
sandarbininkų
apmokėjimo
nors kartais visos redakcijos ■
tiniui darbui. (Darbo laikas valandų (overtime) turi būti
Susivieuyjmo organe ran 84 dolerius. Bet nė vieno dolerio Ueišleidau pasilinksini- Philadelphijoje numažindavo.
,
I
• abejuose-atvejuose būna 48 apmokamas su 50% extra iki du išrinktos komisijos sąna nimams nuo pat užgimimo lig 21 metų amžiaus. Žinau,
Kuone
prieš
150
metų,
laike
puotos
Londone,
pasikėI
vai. sanvaitėj.) Męs, matyda 9 vai. vakaro, pb 9 vai. ir rių pagarsintas žinias apie kas tai yra nueiti mylią kelio nuilsusiam ir prašyti žmo lė ginčas apie vieną paveikslą perstatant} atsitikimą ar V
nių, kad po savo stogu priimtų. Kada turėjau 21 metus,
mi, negalinti susilyginti nie šventdieniais apmokamas su vietas ateinančiam prieglau išėjau į girias, ganiau bandas ir pjausčiau medžius. Kė tai iš mythologijos, ar tai iš graikų istorijos. Matydama^__ 1
kame su kitaučiais, k. t.: nė 100% extrą.
I
dos namui. • Man rodosi, tas liau prieš saulėtekį ir dirbau sunkiai ligi sutemai, už ką kad ginčas darosi vis - gyvesniu, šeimyninkas atsikreipė į
vieną
iš
tarnų
prie
stalo
ir
liepė
jam
paaiškinti,
ką
reiškia
I
18. Šventės:
reikalinguose spaudinių ap
klausimas priguli visuomenei gaudavau puikų atlyginimą: 6 dolerius mėnesiui. Kiek
paveikslas.
Visi
susirinkusiejie
nustebo,
kuomet
tarnas
1
I
Visos šventės, švenčiamos nekėlioms y pa toms, ne ke vienas doleris rodėsi man dideliu kaip mėnuo.
mokėjimuose, nė laikraščio
išdėstė paveikslo įtalpą ir tai tokiu pertikrinančiu Wl
prenumeratorių
skaičiumi, Suvienytose Valstijoje, vi liems sąnariams. Man nulosi,
Wilson’as niekuomet nepraleido progos papildyti sa aiškiai
budu, kad ginčas tuojaus pasibaigė.
I
statome savo minimum 16 dol. siems statėjams: sanvaiti- kad pigesnė vieta, jeigu ji vo plėtojimus. Mažai žmonių teip gerai pažinojo nuo
— Kokioje mokykloje, Tamsta, mokinaisi? — pa- I
50 c. sanvaitei, 48 valandose niatas ir akordiniams, turi arti geležinkelio butų, paran darbo atliekančios valandos svarbumą. Graibšte jas, ro klausė tūlas svečias supagarba kreipdamasis j tarną.
I
būti lygiai apmokamos.
* kiausia. Tokia vieta yra an dos jos auksinės buvo ir nedavė iiė vienai neišnaudotai
darbo.
—
Mokinausi
daugelyje
mokyklų
—
atsakė
jaunas
M
ištrukti. Anksčiau, negu pabaigė 21 metus, perskaitė
19. Spaustuvės tvarka:
I
4. Darbas dirbamas virštai netoli Forest Portr Nikei daugelį naudingi} knygų; kas tai |>er mokslas vaikams tarnas — bet mokykla, kurioje ilgiausiai tėhka plėtotis ir
a)
Tari
būti,
sulyg
hydaugiausiai
galima
išmokti,
tai
gyvenimo
priešginimu
■
paskirtų valandų tur būti
M iii (vardus reikia rašyti tarnaujantiems pas ūkininkus! Kada apleido tarnystę,
.
I
gienos įstatymų, venteliacija. teip kaip jie rašosi, kitaip nė nuėjo pėsčias į N a tieką, daugiau kaip šimtą mylių išsimo mokykla.
apmokamas 25% extra.
Gerai išnaudojo mokslą, kokį jam beturtystė’davė, V
b) Turi būti atsakantis joks velnias neįstengs Supai kyti batus siūti. Ėjo per Bostou’ą norėdamas pamatyti
5. Akordinis arba apskainors
tą syk buvo tik beturčiu tarnu; visa Europa trumpa- * J
istoriškas
liekanas.
Visa
kelionė
prekiavo
jam
nedau

’ tymo darbas turi būti ap spiaudynių skaičius pastaty syti, ką turi reikšti. Čia var giau, kaip vieną dolerį ir šešis centas. Metams praėjus, me laike didžiavosi garsiais darbais didžiausio savo laikų
I
skaitomas raidėmis (ne erosais tas, kokių ligšiol nebuvo.
das perkeistas. Rd.) 30U ak jau stovėjo pryšakyje Nautick'o kliįubo. Kol aštuoni me gruijo J. J. Rousseau’o. *
c) Spaustuvė tur būti rų žemės pusė, dirbamos, tai praėjo, pasakė garsia kalbą prieš vergystą. Kiekvie
kaip ligšiol buvo), t. y. kiek
Smulkios ežero Erio krantų smėlys buvo medega^ i
išluojama
kasdien, pabaigus kita po mišku. Yra keturios na proga buvo jum
eilutėn abėcėlės raidžių felpa,
jam didele. Dirbo iŠ
iš kiekvienom
kiekvienos gyvenimo kuria, kitos neturėdamas, Spencer'is, basas vaikėzas, nau- J
darbą.
dojosi kaipo pamatu pagarsėjusios paskui kaligrafijos si- I
paveizdau:
trio bos ir (taisos medžių su- progos — progą žengti pirmyn.
'T?
fl
d)
Išdulkymas
ir
maz

Nenešiok daugiau to, visiems į akid metančiosis d ra- steni os.
abcdefghijklmnoprstuvvyzab
piovimui.
Per laukus eina
yii
krautuSu trylika pensų kišeniuje Wilhelm’as Cobbet'as iš- ■
gojimas tur būti atliekamas Black River (gal kitaip ji va bužio. Sutik, kad duočiaul tau laišką į grabužių
ir tt„ kiek eilutėn telpa.
tuvę.
Apsirėdyk
kitaip
Horati'au.
ėjo
pėsčias
jieškoti darbo į King Garden Keve.
■
(Jeigu, raides eilutėn kassanvaitė.
dinasi! Vardas mat ypatiškai
Horati
’
ns
Greeley
apžiurėjo
savo
drabužį,
rodos
^de

—
Kada
mano
pinigai
sumažėjo
ligi
trijų
pensų
—
■
e) Skrynios (kastos) tur parašytas. Rd.) Šalia triobų
dedant, ant galo, sekančioji
kados nematęs jį nusitrynusį ir tarį: /
pasakoja
—
parpuldamas
nuo
pailsio
ėjau
per
Rich■
raidė, dėl storumo, netilptų būti išpustomos arba pačių yra didelis prūdas, eina taip
— Matai Tamista, ponas SterretVas, r
u- mond'ą. Dairydamasis aplinkui, užtėmyjau knygą san- ■
krovos lange; ant jos apdaro išskaičiau: ,,Boso papasako- ■
— jos vieton tokia būva pri-, statėjų arba tam tikslui pa gi geležinkelio relės. . Ant joje vietoje, o aš turiu jam pagelbėti kiek
skirtos
ypatos.
j
skaitoma kokia įtelpa). ’
kalnelio yra sodas. Lauke
Išleido tik še-is dolerius ypatiškietns reikalams/ 7 mė imas”. Vardas buvo teip įstabus, kad padidino mano ■
f)
Rankšluostis
tur
būti
6. Tūkstantis raidžių, staauga bulvės, avižos ir kitokį nesių laike, o turėjo gauti šimtą trisdešimts penkis nuo įdomumą. Turėjau tris pensus, bet jeigu nusipirksiu |
knygą, nevalgysiu vakarienės. Visgi (ėjau ir nupirkau^ ■
tinyj su blekutėms, turi būti duodamas kiekvienam statė- vasarojai, daržovės. Yra ir Sterrett'o už darbą laikraštyje. Sau paHke-tHrpenkioli- knygą. Mano (domumas tapo didelis, kad išėjau į lauką,
apmokamas 20c., be blekučių j iri kassan vaite. ,
siena Už tą viską reiktų iš? ka dolerių, likusius gi atidavė tėvui, su kuriuo pribuvo iš kur stovėjo šieno kupeta, norėdamas ją ten perskaityti.
20. Pasarga: darbininkai mokėti 500 dol. arba gal dar j Verinont'o į vakarų FennsyĮvanią ir dėlei kurio praleido
— 24 c.
Tiesa, skaitė kol neužmigo, o miegojo kol auštant
negali būti atstatomi ištikus mažiau. Savininkas mat pa daug nakčių iki atviru dangų dabodamas avis nuo vilkų. paukščių čiulbėjimas jo neprikėlė. Atrado darbą" Keve
7. Statymas apgarsinimų
I Turėjo beveik dvidešimts vienus metus; nors augštas ir
straikui, per tris mėnesius senęs, neturi kam perduot,
sunkus aj»sejiniet šviesiais, kaip linai plaukais, išblyšku ir per aštuonis metus vaikščiojo paskui žagrę. Paskui
skaitosi pagal mažiausias, ap
laiko po straikui.
turi parduot pigiai. Tose ap siu vekl u ir verksmingu balsu, vjenu žodžiu r—nemalo sugryžo į Londoną, kur perrašinėjo teisme popierius 9 mė
garsinime vartojamas, raides
Po reikalavimais pasirašo: linkinėse turi farmasdu karš nios paviršutinės išvaizdos, užsispyrė jieškoti laimės New nesius, paskui įstojo į pastininkų pulką. Per visą karei
tokiame plotyje, kokiame yra
J.« Ilgaudas, J. Moskus, J. ti lietuviai, broliai Rudziniai. Y'ork’e. Užsimetęs ant pečių ryšelį su drabužiais, priri viavimo laiką imdavo knygas iš skaityklos, perskaitė vi
apg; rsinimas.
. ,
Viskoška, J. Gegužis, A. Žy Norinti apie tą vietą plačiau štą prie lazdos, ėjo Ao mylių giriomis į Buffalo, laivu pri sas, kokios ten buvo ir pradėjo mokytis.
8. Viši, paveikslai (cut)
— Išsimokinau gramatikos būdamas kareiviu ir gau
buvo į Albany, }»erplaukė Hudson’ą laivu ir pribuvo į
nį oii tas, J. Jaskevičius.
išgirsti, gali prie jų ktriptie- New Yorką saulėtekiu Rugpiučio 18 d. 1831 metuose.
damas šeįis pensus per dieną. Mano lovos kraštas buvo
apgarsinimuose būva apskai
Ponas Olšewskis reikalavi. si. Antrašas: A n ton Įtudzlnas,
tomi kaipo raidės.
Atrado kambarį su visu užlaikymu mokėdamas pus krėslu, aut kurio sėdėjau prie darbo, toruistras buvo len- ,
mus pripažino teisingais ir Forest Port, N. Y. '
trečio dolerio kas-«anvaitė. Kelionė, kurioje nuėjo šešis tyna knygoms, galas lentos, gulinčios ant kelių, buvo sta
9. Dialektiniai (tarminiai)
tapo susitaikyta sekančiai:
lu. Tas mokslas užėmė man nedaugiau, tik metus gyve
statymai tur būti apmokami
Aš tose aplinkinėse buvau šimtus mylių, prekiavo jam tik penkis dolerius. Ištisas nimo. z Neturėjau už ką nusipirkti žvakės ar alyvos; žie
1. Darbo valandų — 49
pirkęs ūkę, bet neturėdamas dienas vaikščiojo llorati’us po miestą įeidamas į namus mą retą vakarą galėjau turėti šviesą ir tai ugnies šviesą, o
25% extra.
klausinėti, ar nereikalauja darbininko, bet „ne” buvo nesanvaitėj.
užtektinai pinigų, priverstas atmaiųomas atsakymas, koki išgirsdavo. Jo stebėtina iš dar tik tą syk kada buvau liuosas. Kada norėjau misi- i
' 10. Perskirtini (speizuoti)
2. Statėjams apmokama
statiniai tur būti apmokami 16 dol. 50 c. sanvaitėj, išsky buvau ją pavesti kitam, bet vaizda tartum sakė, kad tai samdininkas-pabėgėlis. Vie- Įiirkti plunksną ar susiuvą, buvau priverstas atsisakyti ]
ant pavasario noriu pirkti rią nedėldienį namuose, kur gyveiio, pasakyta jam, kad kokios nors dienos maisto dalieą, nors baisiai norėdavau
dvigubai. rus mokinius, gaunančius
reikalauja darbininkų į didelę spaustuvę. Išėjo panedė- valgyti. Neturėjau valandos laiko, kurią* galėjęs bučiau i
kitą tose jau aplinkinėse.
a) Išilginis statymas var pagal su jais susitaikymą.
savo pavadinti, o skaityti ir rašyti turėjau terp užmo, ]
Jeigu Susivienyjimas iš lyje penktą valandą ryto iš namų, b septintoje jau pribu juokų, dainavimo, švilpavimo if baladojimos dešimties j
dų su skaitlinėmis apmoka Už akordinį darbą tapo
vo prie spaustuvės užveizdėtojo, {įrašydamas pas jį darbo.
mas dvigubai, arba 48c. už pasiūlyta po 40c. už tūkstan rinks specijališką komisiją Tas nemanė, kad kaimo ,,gelt<'ii'*napis” įgalėtu >ustatyti draugų bepročių, ir tai valandose, kada liuosi yra nuo Vi i
suradimui vietos prieglaudos bibliją keliose kalbose, kim ir buvo reikalinga pagelba, sokios priežiūros. Nesvarstykite lengvai apie išlaidas, . J
1000 raidžių.
tį emsų su blekutėms (plokokias darau tą syk plunksnoms, rašalui ir popierini. į
b) Skaitlinių statymas viankoms) statiniuose (ligšiol namui, tai gerai butų, kad bet nežiūrėdamas j tai tarė: '
Tos
išlaidos, tečiaus, buvo man didelė suma. Buvau teip
arba toks statymas, kuriame buvo mokama 35c.); po43c. komisijos sąnariai atlankytų
— Pastatykite dėželę su raidėįniB prieš jį, O pamaty augštas,
kaip dabar esu, turėjau gerą sveikatą ir iš prie
*
sime, ką jis moka.
|
pusiau tiek yra skaitlinių, už tūkstantį emsų picos, su ir šitą vietą.
vartos turėjau daug judėjimo. .Visi pinigai, neišleistieji
Kuomet atėjo ^savininkas, ateivys jam nepatiko ir prekyvietėje, buvo du pensu ant kiekvieno žmogaus per j
A. Lazauskas,
kaip raidžių, tur būti apmo blekutėms, siaurose laikrašti
pasakė
už ve i įdėtoj ii i, kad jį paleistų dienos darbui pasi
kamas dvigubai.
nėse skiltyse statomos (ligšiol 10 Bristol st., Ročhester, N.Y. baigus. Tuo kartu llorati’us padarė daugiau ir geriau sąvaitę. Atsimenu, kuomet kartą iš priežasties kokio-ten I
atsitikimo, atlikęs neatbūtinus reikalus, turėjau atliekan- |
11. Špaltos apskaitymuose buvo mokama po 38c. už 1000
už visus spaustuvėje tą dieną dirbusius. Dešimts metų čia pusę penny, kurį paskyriau ant rytojaus rūkytai sil- I
tur būti apmokamos: su ant em.) ir po 45c. už 1000 emsų
Atsišaukimas.
vėliaus jau buvo pirmininku. Uždėjo ,,Naujorkietį ' ge kei nusipirkti, bet kada vakare siekiau į kišenę būdamas ’
galiais, linijoms, atskyri statiniuose be blekučių. Stariausią
savaitinį laikraštį Suvienytuose Valsčiuose, bet teip alkanas, kad vos galėjau ištupėti, patyriau, kad pa- «
Atkeliavau Amerikon 21d.
mais, išbėginis, blekutėms ir tėjai ant tokių išlygų nesuti spalių ir gavau darb ą už algą ta,s neatnešė pelno. Kada Harrisson'ą išrinko į preziden mečiau t} pusę penny. įkišau galvą į mažą pagalvę ir S
■ ,i
a
tus 1840 metuose, Greeley pradėjo išleidinėti laikraštį
1.1., kaipo raidės.
ko: jie pareikalavo, jeigu no po §1.00 ant dienos. Bet ne ,,Te Log Cabin” kuris pasiekė 90 tūkstančių skaitytojų. raudojau, Kaip kudykis.
a) Statinyj atsitinkan rima, kad butų mokama už ilgai teko dirbti: 5 d.gruodžio
— Jeigu — pasakoja — tokiose aplinkybėse galėjau M
Bet tas laikraštis po vieną centą jiardavinėjamas nedavė
čios mažesniu šriftu eilutės erosus, — po 50c. už tūkstantį nukirto man pirštą dešinėfc pelno. Jo ateinančiu užsiėmimu buvo: /New York Trib kovoti su sunkenybėmis ir jas įveikti, ar yra kokis nors ; j
ur būti išskiriamos ir ap emsų be blekučių statiniuose rankos. Dabar negaliu eiti ūne” }>avieniuio egzemplioriaus kaina vieną centą. Kad atleistinas pasiaiškinimas jaunam žmogui, kad nesimoki- ’S skaitomos pagal savo mažu- ir po 45c. visokiuose su ble- prie sukesnio darbo kokiusi privesti r&vo sumanymą ligi galo, paskolino tūkstantį do na?
Humpry Dawy turėjo labai menką progą mokslą Įgau- ■
mą,
kūtėms statiniuose, arba 2 mėnesius, < o lengvesniam lerių ir atspaAidė 5 tūkstančius egzempliorių. Sunku bu ti, nors jautė savyje tikrą užsidegimą; dargi seni kamine- ^ |
12. Straipsniuose atsitin akordinį darbą visai panai neesu išsilavinęs. Prie drau vo visus išparduoti. Pradėjo \iuo 600 skaitytojų, bet liai prie šaudyklių, katilai ir bonkoe buvo naudojamos «
kanti įvairumai šrifto tur bū kinti — mokėti visiems san- gystės dar nebuvau prisira skaitlius jų, šešių sąvaiČių tarpe, užaugo ligi vienuolikos prie bandymų, besimokinant aptiekos sankrovoje, kurioje
tūkstančių. Skaitlius prenumeratorių teip greit ailgo,
ti apmokami extra.
.
.
šęs, nes kątik atvažiavęs, ne kad naujoji, mašina nestengė spauzdinti „Tribune’ą”. darbavos.
vaitėms.
13. Apskaitymui dirban 3. Tapo sutikta akordinį žinojau kur kreiptis. Musų Išleidėjas, nors galėjo kaip-nors ir suklysti, bet rūpinosi
’ Nė Vienas kolonisto sūnūs — sako Tburlov VVeed’as
_ rado progą dvasiškam plėtojimos liuobomis valandomis.
čių statėjų visoki sugaišink darbą panaikinti ir mokėti prigulinčioj žydų kompani būti sąžinišku tame, ką garsino.
Toks
beveik buvo mano ypatiškšs patyrimas. Naktį tu-. ■
mai, k. t.: laukiant rankraš- sanvaitėms, minimum moke jai dirbtuvėj už ligos laiką
rJambs Gordon Bennett’as 1825 m. subrankrutino ant
daboti katilus cukrinėj, kad butų pilni ir prižim-ėti ™
Įčių, korektūrų ir tt., turi stį.
nieko ne moka. Tai dabar ,,New Ybrk.'Curier’o”, 1832 ra. ant „Globe’o” ir ant ugnį, nes skystimas buvo išanksto nuimtas, o malkos pri
būti apmokami 2000 raidžių
4. Mokiniai priimami: 1 aš neturiu nė ant duo ,,PennsyPvanieČio” truputi vėliau ir buvo žinomas tik kistos lig sutemstant. Gulėdamas susiraitęs, lyg tas žal
kaip geras publicistas, kuris surinko porą šimtų dolerių
už valandą.
ant 3 išlavintų darbininkų.
nos kąsnio. Todėl savo ne su sunkaus darbo ir mažų išlaidų pagelba laike keturioli tys, kuris Jyuvo nubaustas už gundymą musų pramotės, įM
14. Statėjas taiso korektū 5. Hygieniška tvarka už laimėj kreipiuosi prie lietu- kos metų. 1835 metuose prikalbinėjo Horati’ų Greeley, praleidau naktis beskaitydamas. Atmenu, kad tokiu bu- įS
rą tik vieną sykį, vienok, jei tikrinta, pagal reikalavimą, viškos^viauomenės, gal kas kad iš pusės išleidinėtų naują laikraštį ,,New York Her- du priskaičiau fraucuzų revoliucijos istoriją ir (gavau tą
svk geresnį ir tvirtesnį patyrimą, negu iš tų visų knygų,
gu jo padarytos klaidos ne tik įsikrausčius į naująjį na paaukautų kiek centų sušel ald’ą”.
kurias paskui apie tą patį dalyką skaičiau. Teippat atsi- ||
būtų atsakančiai pataisytoj mą, kadangi senaiąjame ją piami manęs mano nelaimėj.
Greeley atsisakė, bet patarėjam du jaunu spaudiku, menu, kaip laimingu jaučiausi, kad galėjau pasiskolinti f |
jis turi ją taisyti antru syk. Uėsą galima Įvykdįnti dėi Po dviejų mėnesių, išgijus kurie susidėjo su Bennett’u ir ,fHerald’as išėjo pirmą knygą nuo pono Keyes’o, brisdamas’jos dvi myli per snie
a) Negali būti statėjui daugelio priežasčių.
man, meldžiu padėti man su kartą Rugpiučio 6 d. 1835 metuose. Įneštų pinigų paka gą, be batų, apsivyniojęs kojas senų drapanų likučiais... • |
ko vos pirmųjų 10 dienų išlaidoms apmokėti. Bennett ae
jo klaidoms priskaitomi vir Š ventes sutik ta apmokė- rasti atsakantį darbą.
— Ar galių, tėvai, rytoj būti liuosas nuo užsiė6.
samdė mažą pirkčią Wall Street’e, įnešė į ją kėdę ir suole mimo? — paklausė Theodor’as Parker’is vieną rugpiučio
šoki perkeitimai neparodyti ti taip kaip kitose spaustuAntanas Šaka lis.
lį paremtą dviem bertainiukais ir ten atlikdamas visokius
į
rankraštyje ir nepaminėti pa. vėse.
Clifton Heights, Dek Co. Pa. darbus, išskyrus .spauzdinimą, pradėjo išleidinėti didelį pavakarį.

Gyvenimo Mokykla.
Jaunuomene sunkiose aplinkybėse.

REIKALAI

į

---------^-1----

■■■■■

■

r

i

gauna daugybę telegramų iš daugelio vietų,
~ Beturtis dailidė pažvelgė įstatlai į jauniąusią tunų,
Išdavėjas.
pinosi — tarė įsigėrusis. Nų»
pranešančių parodymus meteorologiškų in.
nesi tai buvo darbymečio laikas, bet pažinęs iš ramios jo
m
i
.i
beplovė piktai ir, nieko jie/etrumentų. Pasiremdami ant tų telegramų, • Tūlam.krašte riogsojo di-L.v^
. ’ . . ,
veiįo išvaizdos, kad jis turi ką-nors labai svarbaus suma
dirba einoptiikus iemlapius, arba žemlapius
nęs, leido jį. Theodoras atsikėlė ant rytojaus labai ank
oro paskirtus dienai ir valandai ir iš tokių
sti, nuėjo dešimtį'mylių į Hovrard’o kolegiją ir pasigarsi
pilis, šalę jos buvoi vi
« ,,
•
žemlapių spėja apie ateinančio laiko orą ir draikiusi
. .
|shnkus kelioms dienoms,
no kandidatu į kolegiją. Negalėjo reguliariškai vaikščio
prieplauka
išlipimui
atvyku’
b
tuos spėjimus telegrafu siuntinėja į visokias L. . , . .
ti į mokyklą nuo aštuntų metų, bet neužmiršo jos per tris
vaizbininko
geras
pažįstamas
|e.ų kele vi,, y.eok.oe
ee nugivedė bro« j da^ At#Jo
Hetas.
žiemos mėnesius ir lekcijas mokinosi vaikščiodamas pa
Spėjimai tie remiasi ant galimo persikei v9 e,V1v VVykda:°4Upl11' darbo laikas, visi pradėjo
skui žagrę ar prie kito kokio darbo. Visą liuosą laiką išlaikančių didesnius Šalčius vaisinių medžių
praleisdavo beskaitydamas naudingas knygas, kurias net tokių, koki neišlaiko žiemos šalčių toliau timo apskričių turinčių mažą oro spaudimą V ieną kartą vaikščiojo pilyje dirbti. mašinos ližė ant gar(piklonų) ir didelį (anticiklonų), nuo ko ir apgyvenę trĮe jau.nka.oM. bgg kapitaifln]ūi; vigl dirbBi
skolino. Vienos tik knygos negalėjo gauti pasiskolinti, į pietus.
\
bet jautė, kad turi ją turėti. Dėlto kėlėsi anksti, dar
Vidurinėj Maskolijoj, kaip šutai Ma* paeina svarbesnės oro atmainos^ .
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saulei ne.akėjus, rinko žemvuoges, kurias paskui siuntė Į skvos, Kastromos gubernijose, vasaros šilte
Jeigu, paveikslan, iš žinių apie orą žie tai žvilgtųičioms akims, i,n- jtjk atgjBgl pažinrgJo vi‘ena’
Boston’ą ir tokiu budu įgijęs pinigus, nusipirko teip gei snės negu Lietuvoj ir Latvijoj, bet žiemos mos laike galima tikėti, kad ant rytojaus
džiamą lotynų kalbos žodyną.
čia šaltesnės, todėl oras čia labiau tinka au kokia nors vieta bus arti anticiklono vidu rinCius i juo. senus tos pilies darbininka9 ir ie kUo b
kg
Puikiai pasielgei, mano vaikeli — tarė tėvas, kad gimui vienmečių augmeniu reikalaujančių rio, tai galima toj vietoj laukti silpnų vėjų gyvento us, Kart, užėjo pas 8J kažink
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raujo sunbs sugryžo vėlai vakare namo ir pasakė, kad egza- didesnės šilumos vasaros laike. •
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, menai jam nusisekė. — Bet, Theodorai, neturiu nė skati
Vasaros dar šiltesnės Penzos, Samaros, šalto oro, kartais gi, ypač slėnyse, , miglų.
ko laikyti tave kolegijoje.
Kursko gubernijoj, todėl Čia daugiausiai au Jeigu gi galima vasaros laike laukti persi dą
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— Tai tiesa, tėte, bet aš nuėjau nemanydamas kas gina žieminius kviečius.
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i mos prie paskutinio egzameno, kuris duos man diplomą. nors vasaros laike šiluma no kiek didesnė,
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Ir teip padarė, o mokydamas kitus, kaip buvo jaune bet kad čia šiltas pavasaris užstoja anksčiau, ir pietrytus nuo jų būva smarkus vėjas ir
L mn
snis, surinka sau pinigų dvejiems studijų metams Har- o ruduo teipgi šiltas, tai gerili nunoksta vyn, tankiai lytus arba sniegas, tai ciklonus teip- : - Ui dvidešimt, penkis į“ j nepaįstamiTi
_ ir sušn1
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ward’o universitete, kurį pabaigė su didele pagyra,. Ke- vuogčs ir komai, taigi toki augmenys, ku gi reikia turėti omeny J spėjunt apie ateinan — vienas pasakė — duok g0. Teguljišeina
iš dirbtu
lėtą metų vėliau, kada buvo įtekmingu Seward’o, Chase’o, riems šilumos Lietuvoj Jau neužtenka. Be čio laiko orą. Jeigu galima laukti prisiarti gert šešiems.
vės išdavikas, kraugerio, par
Samner’io ir kitų draugu ir patarėju, naudingą jo įte sarabijoj ir Chereoniaus gubernijoje, clėl dar nimo ciklono vidurio į šia u r va karus nuo ko — Gerai, gerai kaimyne —
stumdėlis
kmę atjautė tautiečių širdis. Visados jausdavo didelį pa didesnės šilumos va-aros laike, vynvuoges kios nors vietos, t a Iv žiemos laike čia galima atsiliepė storas^balta prielmi-lį"^”“ senojo svieto!....
sikakinimą, pasakodamas apie pirmutines kovas ir laimė-1[gali Jau auginti ne tik soduose, bet ir lau laukti sumažėjimo šalčio, smarkių vejų'ir s, pnsikiScs vaubimnka.
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— Mano gyvenimo valanda, kurioje labiausiai savim
Ant lygumų ir pakalnėse šiaurinio Kau vietoj vėjai nebūva smarkus,' bet galima čią
ūodOi kaip
kai aanglis,
lig iš
didžiavausi — pasakė Elihn Burrith’s — buvo valanda, kazo gali* augti ne tik lepesnės atmainos laukti audrų ir smarkių Hytų ir pasima- prie kalniukų stalelio, nto-l"pį"
t Pajuodo,
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ir
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• kada pirmą kartą supratau tikrą penkiolikos pradinių vynvuogių, komų, turkiško tabako, bet čia iinimo šilumos tuojaus audrai praėjus, per
ne
i Iliados Homer’o eilių prasmę. Truputį prasivaikščiojau išlaikytų žiemas ir medvilnė. Bet į>o tokia sikeitimo vėjo, kuris taukiausiai atsikreipia vykios.
kalto kraujo išlakęs žmogžu! paminėdamas tą atsitikimą. Tėvui mirus, turėdamas vos jau platuma antai Btauropolio gubernijoj, nuo šiaurių ir atgabena šaltą orą.
— Duok mums gert!
! dys.
16*metų pristojo pagėlbininku pas kalvį gimtiniame kai kadangi ji augštai iškilusi, klimatas Jau daug
Galima laukti didesnio šalčio pasimaži balsiai pasakė dienas iš-atsi- i — Palaukit, vyrai! aš tuoj
me Conno Didžiojoj Britanijoj. Kalvėje turėjau dirbti šaltesnis, bet ir čia nunoksta gerai vynvuo nus debesims, rudenyj j ir pavasaryj galima sėdusių.
nuu 10 ligi 12 valandų per dieną, bet jodydamas dumčių, ges.
laukti šalnų; tas pats būva ir pereinant ci Niekas negirdėjo, nės buvo — pasakė dirbtuvės pirmi-^išrišdavau atmintinai sunkins aritmetikos uždavinius.
ninkas ir priėjęs prie telepaPietinėse pakrantėse Krimų pussalio au klono viduriui į Įdėtus nuo tos vietos: tąsyk
Dienyne Worchester’e rašytame, kur Į koiią dešimtį me ga jau tūli augmenys šiltų kraštų, kaip an vėjai paprastai persikeičia, vietoj rytinio bū pats vaizbos laikas, pate įnir no, kažin ką šnekėjo....
j
tų vėliau nukeliavo, šitokie užrašai:
tai: laurai, alyvų medžiai, citrinos, Lygu va šiaurrytinis, vietoj šiaurinio — šiaurva šimas.
| Visi tylėjo ir laukė ką pa.Išėjo iš galinio kambario, sakys.. e.
,,Panedėlis 18. VII. galvos skaudėjimas, 40 pusla mose vakarinio Užkaukazio, teipgi Turkesta karinis.
pių Cuvier’o ,,Žemės atsiradimo teorija”. 64 puslapiai ne, augina jau augmenis reikalaujančius di
Prie šiaurrytinių vėjų išpradžių būva ušus sukindamas, storas, ap — Tegul išeina iš musų,
francuzų kalbos, 11 valandų kalvėje. "Utarninkas 19. delės šilumos, kaip antai: medvilnes, ryžius. gana šilta, bet'greitai temjieratura nupuola, siavęs rusiškais čebatais,
dirbtuvės nekenčiamasis žmo
VII. 60 eilių hebraiškos kalbos, 30 — danų kalbos, 10 —
Didelis klimatiškas skirtuinMryra terp o jeigu tks atsitinka vakare, galima laukti juodbruvas.neaugšto ūgio vy-' gus — pasakė atsitraukęs
čekų kalbos, 9 — lenkų kalbos, 15 žvaigždžių vardų, 10 vakarinės ir rytinės Maakolijos. Paimkime, naktinių šalnų.
ras. Jis buvo panašus į vaiz nuo telepono.
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valandų kalvėje.
štai, nors gulinčius po tokia jau geografiška
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x Vartojo 18 kalbų ir žinojo 32 tarmi. Pagarsėjo kai platuma kraštus, kaip Varsavą ir OrenburVėl mašinos pradėjo ūžti
'č
po mokytas kalvis ir doras darbininkas žmonijos labui. gą. VaršavoJ sausio temperatūra 10,5 C. Įiereiiia per Juodąsias, Azovo, ir Kaspiškas vėdamas, vos spėjo pilt Į sti- [ ir darbininkai stojo prie dar
Edwardas Everet’as pasakoja apie būdą, kokiu tas vaikas šiltesnė, bet už tai liejjos menesio tempera jūres, o oro sj audimas augštas šiaurvaka- klus raugalą.
bo.
įgavo teip plačias žinias: „Užtenka vieno paveikslo, kad tūra 3° C. šaltesnė negu Orenburgė. Taigi ruose, pa veikslan Lietuvoj, luitvijoj ir — Jus, turbutf neseniai iš : Nuleido ausiš išdavikas ir
sugėdinti ir nužeminti kiekvieną, kuris turi gerą progą Maskolijoj juo toliau į rytus, juo žiemos šal Skandinavijoj, tai vidurinėj ir Rytinėj Ma- Rusijos? — žingeidžiai pa-!
skolijoj galima laukti naktinių šalnų, nes
išsliumpino kaip vilkas. Di*.
plėtotis, bet jos neišnaudoja.
tesnės, o vasaros šiltesnės ir skaitlius šaltų tąsyk dangus bus čia giedras, oras sausas, o klausė vienas.
delis
linksmumas, kaip pava
.— Leiskit pasakyti jums, kad tai lytisi neprielankių mėnesių rytiniuose kraštuose didesnis, todėl šiaurinis vėjas atgabęs nuo šiaurių daug — Teiį), ką tik atvykau —
sario rytas, matės ant perga
* progų — tarė daktaras Talmage jauniems žmonėms — ir vidutinė metinė temperatūra ten žemesnė. šalto oro.
atsakė ir užsidegė rusišką ci ilėtojų veidų.
jus esate šiandien tokiame pat padėjime, kokiame randa
Vakarinėj Siberijoj, . nors įpėmos labai
Iki šiol spėjimai apie oro atmainas daro garą. •.
J. Šliburys.
si tie, kurie galop prieis prie savo tikslo. Atkreipkite šaltos, bet gerai auga ir nunoksta kviečiai, o
atidžią į mano žodžius ir pamąstykite apie juos už kokios po tokia jau platuma kaip Lietuva, nunok mi buvo vien jūrininkystės reikalams, todėl1 — Matyt, esate giminė
trisdešimts metų. Persitikrinsite, kad tie, kurie už ko sta net toki augmenys, koki Lietuvoj neuu- ir teinijo tankiausiai vėjų linkmę ir jų smar vaizbininko? - paklausė Be
Dėl protesto L.S.D.
kios trisdešimties metų bus milijonieriais, kalbėtojais, pa noksta. Jakutsko aplinkinėse, - noęs giliai kumą, tik paskutiniuose laikuose tėmijųnus dintvs.
Lawrence, Mas?;
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etais, prekėjais, didžiausiais filantropais savo krašte, žemė visada įšalusi, vienok ant paviršiaus Išplatino ir pranašavimus taiko teip, kad iš —* Teip, — usuBjAakftda
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žmonėmis įtekmingais bažnyčioje ar šalies valdyme, ran augina tokius Jau Javus kaip Liettivoj, čia jų ir žemdirbiai turėtų naudą, o jiems Juk
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redakcijos straipsnelis po
dasi šiandien su jumis ant lygaus pamato, nė vieną sprin nunoksta net kviečiai, nors vidutinė metinė svarbiausios žinios yra — lytus ir šalnos.
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mUflų protestu, kuris' sukėlė
dį už jus augščiau ir dabar nestovi, kaip ir jus, sunkiose temperatūra yra — 10° C..
labai
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todėl
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spėjimai,
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yra aplinkybėse. ‘
joje! — paklausė.
tarpe musų draugų neužsigaAnt viso Maskolijos ploto, išėmus vien
Be medžiagos esate, be pinigų, su kuriais ką nors ga pietines pakrantes Krimo, lygumų Užkau naudą gali atgabenti tik žemdirbiams tų ap — Ėt, — šnyšdamas nosį, nėdinimą. . Męs nutarėme
lėtumėte pradėti? Jaunikaičiai, eikite į įiblioteką, paim kazio,. užšąlą upės*Ir ežerai. Šiauriniuose linkinių. kur yra observatorijos, bet daugu tarė: — inenoriu nė pasakoti, trumpai nurodyti, ką męs c
kite porą knygų, ir skaitykite apie tą, kokį stebuklingą Maskolijos kraštuose upės uždengtos ledo mas, visi gyvenanti toliau,, turi naudotiesi
— Malonėkite pasakyti, mielinome protestą rašydami
mechanizmą įdavė jums Dievas į jūsų rankas, kojas, pluta 9 menesius, prie įtakų Pečotos net 230 Iš kitokių parodymų, iš apskrito bėgio oro nes mums labai žingeidu —
atsiekti. Darbai Koppo, An
-z. i
akis, ausis, o paskui prašykite gydytojaus, kad jus’pa- dienų, upė Lena į šiaurius nuo Jąkutsko už atmainų.
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tanavičiaus ir kitų neseni,
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imtų į prosektoriją ir parodytų tą, ką knygose skaitėte; šalusi 190—200 dienų; Viatkos ir Permo gu
mainas
ūkininkai,
tokių
netrūksta
ir
Lietu

— leip, — parpfelėjo per bet tik pradėti ir nepabaigtu
tą syk nepasakosite beprotiškų daiktų, kad neturite ka bernijose UĮ>ės uždengtos ledu 160 dienų.
pitalo, su kuriuom galėtumėte ką-nors pradėti. Be me Neva po Peterburgu būva užšalusi 147 die^ voj, tie savo žiųias remia aut datyrimo, o ne šnerves ir pradėjo piktai: — Męs girdime, jog ir dabar
džiagos? Neturtingiausi# jaunikaitis yra teip apdovanotas, nas. Užtai Lietuvoj, Latvijoj jau tik 100 ant neturinčių vertės kalendorių pranešimų, Kariumenė Šaudo, kapoja Roppas neliauja varęs savo
jiė ir be atsakaiičio/iuokslo įspėja gana tei kardais, karia ir visokiais į nelemtą darbą. Q Jagaila ką
kaip tik pats Dievas apdovanoti gali.
iki 120 dienų. Pietinėj Maskolijoj smarkiai singai
oro atmainas, nors tas ir ne visada
Laikraščių nešėjas nėra teip jau labai tinkamu kan tekančios upės užšąlą ne kiekvieną metą, net
yra
galimu
be atsakančių Įnagių, užrašų ir budais žudo kvailus revoliu- ątsakė kryžiokų pasiuntididatu pasivedimui ir pagarbai kokiame nebūtų atsitiki Visla užšąlą ne kasinėtai.
*
’niams? Todėl męs neiname
mokslo. Jeigu tokiems ūkininkams netruk cijonierius.
me^ Jaunas žmogus negali pradėti gyvenimo su maže
Kanalai ir maži ežerai ilgiau būva užša tų mokslo, jie galėtų įspėti oro atmainas dar — Kodėl jus teip sakot?!... į su raštais, idant jie mums*
sniais troškimais, kaip atiduoti dieną duonos uždarbiui. lę negu didelės upės, kadangi tekėjimai ne
— nusiminė.
atsakytų kardu, bet šaukiame
Tečiaus žmogus, kuris daugiau, negu kas kitas prisidėjo laužo ledų, nestabdo užšalimo. Maži upeliai geriau. *
Labai svarbiu yra žinoti paprastą metinį
— Aš buvau ir esu prie paniekos ir keršto. Jeigu žo
prie aukštesnio prekybos pakėlimo, pradėjo savo amatą užšąlą greičiau, bet užtai anksčiau ir pasilaiškų nešėju ant traukinio ,,Grand Trunk": Tamošius liuosuoja nuo ledų. Mat maži vandens at- bėgį oro atmainų kokioj nors vietoj; juo šingas revoliucijonieriams — džiai be darbo yra tuščiais
Aiva Edison’as turėjo tą syk apie penkioliką metų, pra sala greičiau, o pavasario laike tekanti nuo daugiau surinkta tėmijimų kokioj nors vie atsakė nepažinstamasis.
šauksmais, tai mums rodos,
dėjo užsiimti chemija ir įsitaisė mažą kilnojamą laborata tirpstančio sniego vandens ant mažų upelių toj ir jos aplinkinėse, juo geriau, reikia teip- — Tai jus negeras žmo
jog
be žodžių ir darbo nega
gi tėmyti debesis, dangaus parvą ir tt..
riją. Vieną kartą, kada pasislėpęs dirbo kažin-kokius- greičiau išlaužo ledus.
gus!.
...
—
užpykęs
tarė
žinlima nuveikti. Nurodymas,
Tiandymus, traukinys užvažiavo aut lanko; ir nedidis suju
Barometrus ir aneroidus galima patėmyvandens iš debesių puola
geidusis.
,
dimas iššaukė su sieros rūgščia traukimą boukelės iy ant Daugiausiai
žemės vasaros laike. Liepojuj lytaus ti ne tik dvaruose, bet kaip ktir jie pradeda 4— Buvau slaptos policijos kad L.S.D., aukaudama šim
kvapties biaurios prasiplatinimą. Konduktorius, kuris nupuola:
tinę didesnę naudą atneštų
gegužio mėnesyj 41 milini., berže atsirasti ir pas ūkininkus, tik reikia mokėti
viską kantriai lig to laiko kentė, išvarė vaikiną iš trauki lio 39 milim., liepos 55 milim., piutės 80 mi-1 iš jų naudotiesi ypač vasarą, taigi svarbiau viršininku, užtai labai įsipy- Lietuvai, negu su protestais
nio, ištąsęs jį už ausų.
.
\
mus užgauna, nes musų ne
lim., rugsėjo 78 milim., per ištisus metus siame žemdirbiui laike. Svarbiu'yra teipgi kau revoliucijonieriams.
Edison ’as perėjo sunkias gyvenimo sąlygas, visada 595 milim.. Vilniuje: gegužio įnėn. 62 mi žinoti, kiek parinkta vieta yra augščiau jū — Kaip vadinotėsi Rusi* turtinga finansiškai draugys
laimingai iš jų išeidamas, kol įgijo, ir tai jaunuose me lim., berželio 65 milini., liepos 77 milim., rių paviršiaus, kadangi mat augėlesnėse vie
tė aukavo iš iždo $25.00 re
tuose, mokslinčiaus garbę. Kada jo neseniai klausta piutės 86 milim., rugsėjo 56 miliig.t per me tose oro spaudimas mažesnis, todėl Ir baro joje? — paklausė.
—
Aš
—
atsakė
—
vadi

voliucijai, rengėm ir rengsimu
apie pasivedimo paslaptybę, atsakė, kad visada ir visame tus 605 milim..
metras ten stovi žemiau.
na
usi:
Agent
Ryžskoj
sysbalius,
prakalbas, ir kiekvie
t buvo užsilaikančiu ir normališku, išskiriant darbą. DaMaskolijoj
ir
Lietuvoj
kalnų
mažai,
bet
Išėmus
Užkaukazį,
daugiausiai
lytaus
* mėlius Manning’as, kuris buvo turtų sekretorium laike nupuola vakarinėj Maskoįijoj, taigi Latvi ir ant lygumų yra vietos augščiau iškilusios, knoj policii.
nai progai atsitikus, renkam
Uleveland’o prezidentūros, pradėjo gyvenimą laiškanešiu. joj, Lietuvoj,-Lenkijoj ir Baltgudijoj^la o tas skirtumas iškilimo atsiliepia ant baro — Teip, teip, — stebėjosi tarpe draugų aukas ir kitus 1
Tą patį galima pasakyti apie Thurlov’ą, Weed’ą, apie Do biausiai lytus mažinasi į pietrytus; antai, metro parodymų. Jeigu, paveikslam vietoj žingeidusis,žiūrėdamas į akis ragiuam. Nuo musų daugiau,
vydą B. Hill’ą ir tt.. New York’as buvo vaisingas laiška Astrachaniuj nupuola jo vps 150 milim. per gulinčioj 200 metrų augščiau jūrių pavir ir ant galo pusbalsiai pridū
per šimtą teko tėvynės labui.
nešiais.
metus, o Chivos aplinkinėj, vidurinėj Azi šiaus barometras rodo 748, tai tas pats baro rė
žinau, esate išdavėjas, Bet męs ne tik su aukomis,
Drauge su Vilhelmu Harrisson’u pradėjo Baltimorėj joj, tik 64 milim.. Todėl ^aplinkinėse Chi- metras prie jūrių paviršiaus rodys 765,7 mi
pasakojo su protestais, bet ir kitokiais
—
Vieną
sykį
I darbą Benjamipas Lundy. Vergų pirmutinėse gatvėse re vos žemdirbystei nepakanka lytaus, čia ji lini., taigi vasaros laike oro spaudimą labai
gėjimas; laivai pripildyti nelaimingais atimtais iš namų galima tik įtaisius išvadžiojimą vandens po didelį. Toks jau spaudimas vietoj esančioj išdavėjas — buvo įsiutę revo- reikalais gelbttim savo tėvy
■ ir gimtinės ir išsiųstais į pietų uostus; graudžios scenos laukus.
' >
50 metrų augščiau jūrių paviršiaus ant liucijonieriai, norėjo peršant, nę.
I prie licitacijos stulpų padarė ant Harrisson’o neužmirštiNors
Ropp,
Antanavičia ir
tai
vos
tik
sugėbiau
išspruk

Stepuose pietinės ir rytinės Manko- barometro rodys 752,3 milim., taigi labai
'
Įspūdį ir jaunas vyras, kurio motina neturėjo kuo lei- lijos,Jau
ti.... Nusismaukė rankovę nepaiso, bet męs nurodom,
nors vidutiniškai per metus išpuola žemą spaudimą.
L gtj jį į mokyklą, nors išmokino jį nekęsti priespaudos, 300—450
milim. lytaus, laukai tankiai ken r Paprastai žemdirbiai įsitaiso barometrus ir parode peršautą ranką. kad suprantame ir atjaučia
' nutarė paaukoti savo gyvenimą tų nelaimingųjų išliuosa- čia dėl stokos drėgnumo. Pasimažinimas ly ir į juos žiuri kaipo į įnagius turinčius pirm
Tuom tarpu priėjo įsigėręs me jų nedorus darbus.I vimui.
>
taus šiauriniuose kraštuose atsiliepia viii laiko išpranašauti oęo atmainas: jeigu jis žmogus, girdėjęs jau kartą jo O ką L.S.D. pasižadėję *
, Jau pirmutiniam numeryje savo, laikraščio Harris- kitaip. Nors čia išpuola mažiau lytaus negu stovi augštai, arba jeigu gyvasis sidabras
pildyti r—tai surašyti protes
Leon as reikalavo sulyginti; juodųjų ir baltųjų tiesas, tuo- pietiniuose kraštuose, augmenys kenčia nuo jąme urnai kyla — laukia giedros;, jeigu gi pasaką.
iau užtraukė neapykantą visos visuomenes. Tapo suimtas perdaug didelio drėgnumo. Mat čia žiemos jia stovi žemai arba puola — laukia lytaus — Matai, — sako, — tu tą, po protestų pasirašyti eair i kalėjimą įmestas. Jonas Whittier’as, jo doras drau- ilgos, per visą laiką susirenka daug sniego, arba sniego. Aįrakritai teip ir būva, tik ne riu peršautą ranką.
vorankiškais porašais, tai sa
jras buvo tuo labai sujudintas, ir būdamas pervirš netur kadangi dėl šalto oro jis negali sutirpti; va visada ir tas teip būva rudenyj, žiemą ir pa- — O tai negerai kad tau vo pasižadėjimą išpildėm.
tingu kad už jį Užmokėti pinigišką bausmę, paraše Hen- saros čia trumpos ir nešiltos; lytus puola vasaryj tankiam negu vasarą, taigi laike ka- nepataikė į širdį — pasakė (tas yra tik išpildymu nutari,
rvkui Clay’jui, prašydamas kad išliuosuotų Harrisson’ą, nesmarkus ir trumpi, bet ilgai traukiasi, ža kp. žemdirbiui ypač svarbu žinoti oro atmai
mo, bet nepasižadėjimu. Rd.). * 7
įsigėrusią.
[ imokėdanms už ji reikalautus pinigus. Vendel Philips mė nesugeria viso drėgnumo; ant galo tuos© nas.
_ f
Nutilo parsidavėlis ir užsi O kokią naudą gali atnešti ;
i kalbėjo apie jį: „Buvo nubaustas kalėjime už savo persi- kraštuose daug girių, kurios, kaip žinote il
Vasaros
laike
Lietuvoj
ir
Maskolijoj
protestas, apie tai gali kiek
I tikrinimus^ būdamas dvidešimties ketverių metų. Statė gai užlaiko drėgnumą, saugoja laukus nuo svyravimai barometro neznaimųs ir juo to traukė su gėda rankovę.
krutinę visai miniai žydinčios jaunystes laike .
džiovinančių vėjų.
liau į pietus, juo mažesni tie barometro svy Užsigėrėlis padėjo ant pe vienas svarstyt, (tai kodėl. &
Harrisson’as tečiaus nenorėjo praleisti laiką veltui
f I
ravimai; žemdirbiai kartais tiki, kad jų ba ties ranką ir arti prisikišęs, svarstymai gimdo neužganė
nors ir kalėjime sėdėjo, Kalėjime prirengė keletą straipdinimą? Rd.). Daugiau gin
pagedo, kadangi prie visokių oro tarė:1 \
Praktiška meteorologija. rometrai
Zamu bet ką galėjo su jais daryti? Bažnyčios ir viešos vieatmainų negali patėmyti kartais skirtumo
čų nevešime. Varinėjimas
£ tos buvo nno jo uždarytos. Laime prigulėjo prie tų, kurie
Pažinimas klimato ir apsireiškimu at jų parodymuose. Ypač maži aneroidai va — Negerai ir čia tokiems; tarpe savęs ginčų ištikto bu
I ne teip greit prisipažįsta pergalėtais. #oston’e be pinigų, mosferoj suteikia galėjimą ’ maždaug įspėti saros, taigi svarbiausiame žemdirbiams, lai tokių visur nekenčia.
I draugu įtekmės mažo buto pastogėje, išleidinėjo ,, Išliuo- ateinančio laiko oro atmainas.
— Važiuosiu atgal, kaip tų tuščiu maišu.
ke,visai nenaudingi.
Vardan L.S.D.
;
feuotoM- Skaityk to jauno vyro atsišaukimą pirmutiniame
nuramįs — atsakė išdavikas.
Centrališkoe meteoroiogi&kos stacijos
Komitetas.
i
Toliau bus.
į
visokiuose Amerikos ir Europos kraštuose
— Velnio ragą jau tu va(Toliaus bus,)

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija. ’
Pagal Prof. Uojeiiov’a. ,
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yra laimingas?!

Draugysčių Reikalai.

| Maskoliški laikraščiai, šelpti neturtingus lietuvius
JFį8 yra
Kurs pa kadangi provoge admirolų mpksląeivius. Draugystėiki
siekė savo mierį, gyvena iš poždęstvensjiio ir Nebogato- Šiol sušelpė U moksląeivių, Draugyste Dovydo'Karaliaus
tr G4>
---- ;
tekliuj,mažai juokiasi ir daug vo išėjo į aikštę, nors kariš i įdavė apie $2500 ir dabar Praneszme*-M.
vislesni lietuviams, jei
kas teismas stengėsi nedaleis- šelpia 10.
mąsto.
kurie neretu prlUtaszytl prie minėtos
Draugystes, jog Tiuo dabar InstoJJma
Kuris užpelno garbę, ne- ti minėjimo, visokios priga- Amerikiečiai! Nepamirš numažino
ant pūstos, t. j. nuo 18 —80
• jieškodamae anos;
kurį vystės buvusioj po priežiūra kite, kad be mokslo vyrų metu 81.50, nuo 30—35 H 25, nuo. 25—<0
Bu guendone
guodoja mokyti didikai ir didžiųjų kunigaikščių laivy- męs liksime ubagais dvasioj, •4.00.
" Komitete*.
o
kad
neliktume
ubagais
{maži vaikai. Kuris, mokslą nėj, reikalauja ištyrimo tų
Gražus 0era ta tymas
pasiekęs, dirba terp savųjų ir prigavysčių 'ir nubaudimo dvasioj, tai šventa musų pri- po vaidu ,, Rosijoto Revellucljonierlai”
kaitų, nors jais butų ypatos derystė, šelpti moksląeivius! perstatys vlelioto kuopa Nedalioje, Sau
•aviemsiem^.
talkon
visus sio 0 d.l907m. Vakaru prasidės 7:80 vai.
Kurio mieris, '• rūpinti ir arčiausiai caro stovinčios. Kviečiame
po pietų Bainyžiuąje salėja, Plltdraugijos
elementus,
kurie
p žmonijai laimę.
t•
iton, Pa. Todėl visi, kurie norite pa
| Dėl uždarymo dirbtuvių supranta vertę mokslo ir vi matyti kaip caro raidžia kankina var
Kuris visokioms žihogingus žmones ir kaip tie žmones ka
nių veislėms geidžia mokslo, mieste Lodz daug darbinin sada pasirengę > ją paremti riauja
su aavo kankintojais, meldžiame
kų atsirado be darbo ir mais nors našlės skatiku. Neuž atoilsnkytl
j liuosybės ir meilės.
ant minėto vakaro.
lužanga: 35 o., 25 c.; vaikam* 10 c.
Kuris, nors mažai galė to. Socijalistai žada organi mirškite, kad tie moksląei♦
Kuopa.
jo, bet daug norėjo daryti zuoti muštynes ant gatvių ir viai visada šimteriopai mums
Hali
us.
su revolveriais priversti mies atsimokės savo darbais, pa Melrose Park, Iii. Drste D. L. Kuni
gero žmonijai.
Kuria, nors/ varguolis, telėnus maityti neturinčius kels pušų nuvargintų gentę ge ik/zczio Algirdo parengė pulku bailu
Matyt ant lygio su visu civilizuotu 19 dL sausio, 1907 m. Jo* Blefankevics
bet kantrybės ir proto turėjo darbo darbininkus.
sa/eje, kampu 18-tca Av*. ir Lake st.
genda iš pamatu viekas Mas- svietu laipsnio. Tik neap visus lietuviu* užprasto ant a*ito baliau*
apšČiai.
'5
Kuris nejaučia savo šir- kolijoj, bet teip ilgai trauk- leiskime jų! ,,Aušros” drau n.t«ilankyti, du tai bus geriausiu *zita
gijos kuopa yra Cbicagoje, me krust* miesto.
dije tikėjimiško, veisliško tiesi negal.
Komitetas.
laiko susirinkimus kartų mė
ir tautiško fanatizmo.
Didelis Teatras.
| Mieste Liverpoliuj, Ang nesyj, pirmų nedeldienį mė
Kuris trokšta mokslo
Atsibus didelis teatras ant naudos
lijoj, locnam gyvenime rado nesio, pn. 869 83 Place 1 vai. liotuvisskos bažnycaicy Weatville, Iii.,
sau ir kitiems.
nušautų
maskoliškų konsolių po pietų. Sekantis susirin sus! d adiklis lai gyvu paveikslu gyvėsiKurio užmokestis palai
mo Ir makos Krįgtaus ir kitokiu asabitz
Taps galutinai užbaigtas tiktai Vasario menesyje, ir tada
Giesmanų. Dar tikrai nežjnia, kimas atsibus 6 d. sausio 1 ku.
Kuopuikiausiai laalra los* H.
ma žmonijos.
ar
jį
kas
nušovė,
ar
jis
pats
vai. po pietų minėtoj salėj. Mockaus kompanija paupio 18—J4<s48^ “Lietuvos” Spaustuve, Redakcija ir Ofisas taps į čionai
Kurią nesutepė savo ran
an. P/asid^i 7JO. TįKJt'js dide^
sau
galų
padarėi
Meldžiame kaip draugus teip 10V7
lems 35c, vaikams Be. Apeikite sak
ki) skriauda varguolių.
Tikėjomčsi galėsią persikelt į naują namą
ir pašalinius atsilankyti.
au, o valai ateje nerugoklte, kad. ne perkelti.
Kuris gali sušelpti var
bus kur auiseatl. U i prasto visus Uėlu|
Pietinėj
Amerikoj,
res

A. Žimontas, eekr. kp. vius ir lietuvaites ant to pulkaus per prieš Kalėdas, ką ir kalendoriuose apgarsinome, vienok
guolį.
publikoj
Chili,
siautė
smar

Kuris mirė linksmas,
statymo. Su guodone
kus
žemės
drebėjimas,
kuris
Kun K.^Skripko.
kontraktoriai nespėjo galutinai darbą užbaigti.
palikdamas gerus savo dafsunaikino
didesnę
pusę
mies

AtsIpraezyniaM
Iš
Harrisburg,
III.
- bus palaikais žmonijai.
Naujame "Lietuvos" ofise talpinsis Pačto Stacija, Te
Perpranati visu sliejuvlus Ir liatuvaltes,
Aš, V, Bielski, atšaukiu kuriuos
Kuris paliko svietą ge to Arica.
girdėjau rugojant, jog ant mu- 1
korespondenciją, kuri patil- teatru ners parengta sėdynių užtekti- .legrafo Stacija, Banka ir Agentūra Šifkorčių ir Pinigų
resniu, negu rado gimdamas.
| Per Kalėdas Vokietijoj po „Lietuvos” 42 numery j. su
mai, bet asz duodu ruda, kad alsilanky'
Kurio, po mirties at nupuolė tiek sniego, kad ne
Aš aprašiau visai neteisin tumele tat musu teraiaiymu a n kati, tuo siuntimo. Banka (Safety Deposit Vaults) bus teipgi gerai
mintis garbinga.
ant visų linijų geležinkelių gai tų aplinkinę ir pripažy- met gausite gera sėdynė, ne* ant musu
pertiatymu visada trūksta sėdynių.
F. M. trukiai galėjo bėgioti, sniego
įrengta kaip vidurmiesčio bankų. Ugnis negalės jos su
Su gųodone
i
ątu patilpusių pirmiau Skin
H. Mockus,
ant laukų gali ant pėdos, o derio korespondencijų tei
naikinti, nė vagiai išvogti. Čia kiekvienas galės sau n\iteatru kompanija, Chlcago, I1L
kaip kur net penkių pėdų gi singa.
sisamdyti boxą (skrynutę) užkavojimui pinigų ar kitokių
liai.
Vr Bielskis.
PAJIEŠKOJ1MAI.

B

Lietuvos’ ^Redak. Naujasis Namas

IŠ VISUR.

brangenybių. Boxų prekės $3.00 ant metų ir augščiau.

Phjieaikhu i*vo tuntui Antano Kul
| Carskąme Sele, Maskoliviečio Ir jo draugo Jono Si mokalcilo.
joj, terp turinčių saugoti ca
Redakcijos atsakymai. Abudu NauąJegrciio (Vladialovovo)per.
480 Biologija arba Mokslas apie įgyvne daik
rų kareivių susekė sukalbį.
Pajleazkau savo dedos Kazimiero 'Žei
Zepysiki* tolimo Ji* patyi ar kai kilta
Atyda!! Dykai!!
tus. Pagal prof. Nusbauma sutal»ė Sreruaa,
Chlcago. Iii. 1901. pusi. 147. Su peveikalttiata.
mio, Kauno gub., Gruodžiu vol., Karve
Suareštavo daug oficierių ir El. Kaminskienei. Su nu t*įkala duoti line tdreau: '
Kaip pereituose metuoae, teip ir »ziTai yra moksina. koktu budu r»do4l sutvlrij F. Mulvincka*,
liu sodt aus, 5 metai kaip Amerikoje, m e prisiūti me kainam už dykę dailų
rodymais
reikia
kreiptis
Į
mai ant musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus
kareivių.
nuomaru vabalėliu kol daėjo iki peukičiu,
Baooklyn, N. Y. plrmtau^yveno Chieagoje.
Ji* pat* ar lietuvisskf Kalendorių ant ateinancztų
svėrių ir kitu sutvėrimu.................. 4Oo
„Keleivį” ir nuo jo reikalau 187 Bodford Av*.
SO
7 Gamtos Istorija, pagal Povile Bert, verte Dr.
kas kitas teiksis duoti žine adresu:
1007 metų.
Ptjieaaktu atvo brolio Pairo Bak*lio,
■ K. Beoevičia. spauda „Lietuvos,” Chlcago,
Wil. Balcsiueas,
111.
1903. pusi 809. Knygele su daugeliu p*| Ispanijoj prieš karalių ti pa taisymo klaidos.
Auiszaukit
ant
adreso
'
nt**aiai pribuvuaio tai PMsrburgo Cbiveiksielin: gyvuliu.vabalu; žaviu, žnsoniu, me- '
P.O. Boi 1745 DuąueSne, Pa.
ctgoje. Jn\tta tr kas kitką teiksis duo
A.
Grocboweki
&
Co.
dilu
ir akmenų, trumpai, ailkiai ir supranta
pasikėlė teip vadinami karlimai i*atikins gamtos istorija, ypač tuos da
ti litia adr**u;
lykus. aal kuriu žmones nuoistai žiuri, betJa
Pajleazkau sau apsivedimui merg no* •08 Bedford Are. Brooklyn, New York.
stai. Buvo jau aplinkinėse
gersi Besupranta....................... ,.,.,;..5(>o
Mik Savickį*,
arbanassles be vaiku, neeenesr.a* kaip
6OH Geisto* pajiegoe ir kaip ii in nsudotto. Pa
Torre Form susirėmimas kar1177 E. 6S-rd M..
Chlcago, III 90 Metu, nes ir ašį esu 80 metu amžiau*
gal Bitam sutaisė bzernas, Chicago, III. 1904
pusi. 33*. Svarbios moksiižko* verte* knyga,
Malonsoniau, kad ataiszauktu turint!
■a daugybe paveiksiu mitu v- .ir.-rlju ir
lietų su rando kariumene.
Knygų Kataliogas, kitokia
Pa; tesakau dode* Jurgio Tribule, Kau
prietaisu Ui iiaaudojimo guit'cms
Pirmiau biznis, o fada
keista e utu, bet jeigu Ir neturėtu, gali
__
___________
SOe30*
....... . ..............
no gub , Panavužio puvtoto. Pairojo pa.
*
-------------| Prūsuose, už streikus
0144 Ii kur ntsirado mntu naminiai gyvuliai ir
aulssaukti. Asl turiu savo namu) Ir dai
sveikata.
rap.,
Maietkunu
aodtlaua,
8
melai
kaip
auginami
augmenys'Pagal
Lunkevičiu
tutaiaS
Paryžiuj likosi suare
le pliaciu. Aulssaukti gali ir lenke arba
bzemaa, Chlcago. Ilt 1901, puaL 73. Sn paveiklenkų mokinių, nesimokinan85 Gyvenimo Vaizdai!*! susidedanti ilaltuenlu
r ta z* gromaia eavo molinai i** BalUmoNoras
padaryti
didelius
■
>ėliato.
v
....................................................
ižOc
sekančiu gražia pasakaičių: Atsisveikinimas;
slovake, nes tas pas man* privatlszka*
Vagis —Kn* kaltas; — Gatve* vaikai; — S 26 Kaip gyvena augmenys? Chlcago III. 1901,
Čių mokyklose tikėjimo voki štuota akušerė, kuri su pa- pinigus įėjo t^ip į paprotį r*. Md. Jis pats ar kas kilta taiklia duo dai y kas. o koki atsiszauka, toki atsakyme —Paparčio
pusi. 1*. Su paveikslais. ApraSo yva irius mu
žiedas;— Miškoeergas; — 81g*alaa;
su žemės augalus, ju sudėjimą, atmainas gy
— Keleive. Chicago, III. 1902. pusi. ». 15c
škai, valdžios baudžia tėvus: gelba tarnaitės žudydavo pas musų žmonis, kad jie ti tina adregu:
gaus. Mano ėdrius
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki
Mikolaa Szlpavieto,
43 Pasakos ii gyvenimą Itetuviik^ Vėlią bei
Jurgis K o ruoškis,
didžiausio tr tobuliausiu.................... 35c
Velnią, surinkto* D-ro J. Basanavičiaus, J7t 5 *5 Nematomi prtaSai ir draugai žmonių, pa
lenkus ne Prūsų ukėsus veja užgimusius vaikus. Iš tirinė- tankiai ne vien sveikatą; bet 1930 Wood et,
Philadalphla, Pa.
puaiap . Chicago. Ui. 1*0* m. šioje knygoj*
Ledfonl, III.
gal Bittnen sutaisė Sseraas. Cnieago, TU.. 1906.
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie rojų
rpusl. HS. Su paveikslais: Apvalymai visokio
___Jaukan Iš Prūsų, o ukėsus so jimų pasirodė, kad suareštuo ir gyvastį aukauja. Męs už Ptjiaazkau savo brolio Antano Dargu,
(dangui, čyiėiu. p*vta: apie elitine, mare,
veislių bakterijų, mikrobu. beeUliu ir kitu
Pajleszkau savo pusbrolio S. Pusaino
ketera, apie d rase* (dužia*), velniu*. «u vai
ir Motlnjnua K u beria, abu Kauno
smulkiausia gyvūnėlio, gimdančiu svarbiau
dina kalėjiman. , Bet kaip toji nužudė 24 vaikus(ištikro mirštame savo kūną besi-* ilo
dinimas!
ir
tt.
Pasako*
užraTytr*
t
kloję
sias ligas tarp žmonių, kaip tai: marš cbolegub., Panevėžio pa vi a to, Ramygalos vol. Ir A. Antanavicziaus. Abudu Kauno • kalboje kokioje buvo pc-**kotoe Ktuu gub.
' ra, raupus difterija. silLia yfa geriau žinoma*
gal
daug
daugiau).
pagal kaiminiu kalba. Suvalkų gub.^agal
Bzlaullu pav., Viekaznu para p.
iki šiol, lenkai visgi dar ne
neng praUcusligė. ir U.................... ..— 3Oc
stengdami kuolabiausiai dirb pirmutinis Rsmygaloa parapijos, antras gub.,
•uvalktečiu kelba,Pru*n Lietuvoj* pagal PruRekiecztu aodžiauL Girdėjau, kad gyve
eu lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzuku kalba 653 Paėjimas organiėko svieto. Pagal Bittneri
žingalliu
sodžiaus.
Jis
patys
ar
kas
kitas
pasiduoda.
sutaisė 8šernai. Chlcago, TU.. 190o, pusi 137.
irtu
Ka*
meg»ta
gražia*
p**aka».
tegul
nu

na Philadelphla, Pa Turiu svarbu rei
Netoli salos Jamaikos ti ir rūpintis, kad musų kon uiiksia duoti žinia adresu:
bu paveikslais. Yra tai istorija augmenų ir gy
siperka iia knyga. Preke neapdar— *150
vūną nuo senu seniauliu laiku pagal mokaApdarytos
.............................
.
.........
413.
OO
kale. Ji* patys ar kas kilta telksią duoti
kurentas bemiegant nepasi
Vincas Dargužis,
Įlėkus iltyrioėjimu* susektus požeminiuos*
-kranto
24d.gruodžio
susidau
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sluogsnluoee.
hnvga didelės mokslilko* ver
žine
adresu.
Meksike, netoli Valencia,
1851 Philo aL,
bcranlon, Pa
slu). ParaM Dras Vincas Pietaris, spaudos
naudotų
gera
proga
ir
mus
tės.......................................................... 35o
žė
laivas.1' Prigėrė prie to 15
Fel. Berzanaky,
% parengė Drns J. Basanavičius, Chicago. III.. 50<l Senu Gadynių Ilnyke Sutvėrimai. Pagal
indi jonai Yaąui užpuolė ant
1906 m . pusi. 301. Gražio* a py sakėte,“ ii gy
Hutohlnsona sutaisė Szernas.Chicago,I11..19tXi,
Pajleszkau N apeito no Stane irFnlIkso Bos 1C, Sta D >x
Milvraukee, W»s
venimo sodiečių....................
75o
žmonių.
<
ę iš biznio neišvarytų. Męs GaRtniao;
pusi. 370. Su paveikslais. Apvalo seniausiu gaKauto gub., Sziauliu pav.,
‘ baltveidžių ir užmušė 11 mekdmiu
sutvėrimus gyvenusius aut te07
Lietnvižko*
Pasakos
Yvsirios.
Dalis
I.
Su

dirbame sunkiai, ir tankiai Lukas parap., Rapolu sodžiaus Girdė Pajtesakau savo dvieju broliu, Juoza rinko Dr. J. Basanavičius. Ghicago. Iii., 1*0* mėa dar'vvairlus
prie! atsiradimu žmogaus. Sslandien
u sutvėrimu kunus žmona* kasdami gilius
m.
pusi.
880.
Čia
telpa
141
labai
gražiu,
juo

sikonų ir vieną amerikonų.
perviršį, atsisakome / nuo jau. kad gyvena ChlcagoJ a. Jie patys po Ir Jeronimo Beodžlunu, Kauno gub. kingu ir žingeidžių pasakų. Kas litą knyga iuliniu*. kanalus, ar Imdami U žemės anglis
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielus
turės, tam geru.ir gražiu pasakų niekados neGelbėti užpultus atkako da Lietuviai Chicagiečiai! mums reikalingų pasilink ar kas kitas teiksią duoti žin* adresu: ir pavieto, Valono* vol. Jie patys ar kas ' . truks.
nesugadiatus kunus. kurie Šiandien yra ilstaPreke neapdarytos................... *1.95
lyti
vvairiuose mušėjuose ir i* ju žmonės mo
kitas
teiksis
duoti
žine
adresu:
Apdaryta.
......................
.........................
11
50
• Vincentas Btuagurls,
lis meksikoniškos kariume- Męs, kaip kiekvienam ge sminimų, ir koncentruojame
kiausi pažinti, kaip sena yra musutemfc. kiek
Ant. Bendziunaa,
6H Ltetnvilkos Pasakos Y vairios. Dalis II. Su
daug milijonu metu reitolavo pakol ant miru
39 Galuszka st.,
Roeheiter, N.Y.
rinko Dr. J. Basanavičius. Cbioago. 111. 1963
sio žvėries kun* užango eilė žemės keliolikos *
•2MiddUsL,
Fitchburg. Mase.
nės, bet kareiviai pribuvo rai žinoma, gyvename XX savo visą mąstį ant darymo
pusi 330. Telpa čia *06 gražiu, žingeidžių ir
sieksniu storio ir pagal storuma iv senume žejuokingu pasakų, beryjančiu kiekviena sk»t_ *
Pajleszkau
savo
szvogario
Felikso
mės sluoganiu. kuriuose tu sutvėrimu kunus
ant vietos per vėlai, jau po šimtmetyje, o kaip praeitis biznio, tol, kol musų organiz Pliusnlo, Kauno gub., Baltuliu pav., Pajtesakau savo pasalo* Agotos, kuri toje
ir Klausytoja......................... I12o
randa, moskltnčiat apskaitė kaip sena yra mu
Apdaryta..............................
*1.50
su žeme ir kaip seniai atsirado ant jos žmo
skerdynių, kada -indijonai mums parodo musų bočiams mas ant galo sugriūva. Pa Trišakiu vol., Ublszkse miestelio, 13 me 10 d. gruodžio nuo mane* prasiizalino. 69rinko
gus ..... r.......................... ;.............. noo
Ltetnviėko* pasakos Y vairios. Dali* III. So
D-re* Ba*an»vlčiu». Chicago. III.. 1904.
Apdaryta.................................. . ......... ,41 «5
augtzc»fo, geltonu plauku,veidas
pusi.333. Telpa čle 308 gražiu Ir labai juokingu 567 Spėka ir Medega, principai prigimtinio su
ir prabočiams daug prisiėjo prastai nukenčia daugiau tu kaip Amerikoje. Jis pat* ar kaa kitas 5beipėdu
pasitraukė į kalnus.
pasaką
...................................
................
*1.135
lai-raudonas, szale nosies karpa, teip
rėdymo visatos drauge su luoralisku mokslu
žino adresu:
Drutuoee apdaruose............. ..................II.50
ant aau paremtu. Visiems suprastina' paraM
pergyventi; istorija rodo, siai skilvys, o tankiai vietoj teiksis duoti
gi maža karpa ir ant deszlnes rankos- 70 Ltetuvilkoe Pasako* Yvairio*. Dalis IV. Su
Tadeusa Žukauskas,'
prof, Prus t? Buechner. pagal XIX ’okilka
rinko
D-ras
J.
Basanavičių*.
Chieago.
III.
19(1*.
laida sti mažais pridėčkais it senesniu laidu
- 8o. Boston, Mas*, Kas dasižlnos kur ji yra, meldžiu duoti
| 24 d. gruodžio, Peter kad musų prabočiai maitino davimo skilviui gero maisto, 214 D. st,
lictuvilkai perguldf Dras J. Szliupas. Chicago
pus). *99 Telpa čia 834 labai gražio* ir uži
mančios pasako*, bovijančio* Kiekviena akai
III., 1902. pusi. 380. su paveikslu ir biografla
tvtoja ir klausytoja ............................... ll.tJA
ralaiiaus. Yra tai mokslas gvildenantis gamburge kariškame sude pasf- si daugiausiai tokiais pro priverčiame jį veikti, duoda Pajleszkau Viktės Karmellutea, Su žine adresu: Jos Szadis,
Drūtuose apdaruose .............................. II.50
* to* dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo su
valkų gub., Sena pila* pav., Kamiiarsko
rėdymu................ K............................... *1.50
. Boa 361
Westvi|le, III. 97 Pamokslai Išmintie* ir Teisybė* ilguldinėtl
baigė prova admirolo Nebo- duktais, kokius galėjo rasti mi jam alkoholiškus gėry- kaimo.
Gražiuose, drūtuose apdaruose.......... **2 00
fraIvočių visu amžių Chicago. UI.. 1899. pusJi pati ar kas kita* teiksis duoti
609
Svieto pabaiga. U rus lik o verte Pr.Siūlelis.
apiu
183
Szitoje
knygelėj
telpa
128
gra

ant
paviršiaus
žemės,
ir
tik
gatovo ir 78 maskoliškos lai
Martin Buszll,
Cbicaga. Ui., 1908, pusi 31. Kas noridasižimus, ir tokiu budu pasidaro žlae adresu:
žios. juokingo* ir iėmintingo* pasakaitės. Kas
noti
kada bus svieto pabaiga tegul perskaito
nori
turiu
gražim
juokingu
Ir
paniekinančiu
Hartford, Conn.
progresui, me save kankiniais dispepsi 31 Arth st.,
vynas oficierų, apkaltintų už pasidėkavojant
lla knygele.......... . .............. .........lOo
skaitymu, tegul nusiperka.žia knygele, o turės
ka
papasakoti
ir
ant
kiekvieno
klausimo
mo

AnUUzraudavojlmo gera duonfcepiny590 Vanduo ant žemės, požeme ir virinje že
kės duoti llmintinga atsakyme.........5Oc
nereikalingų pasidavimą ja- žmonės mažu-pamažu pradė jos. Sudrutink savo skilvį Pajieszkan savo brolio Klemenso Ma ctla
mės. Rusiikai paraM Rubakin'as. Vertė Dru
su gyvenamais ruimais, 3711 So.
gys. Iįleido T M.D., Chlcago, Ui.-. 1900.pusi.33.
lOO
Pasaka
apie
Kantria
Alene,
kuri
per
SS
tutes.
Kauno
gub.,
Sziauliu
pavieto,
poniečiams. Sūdąs ant nu- jo, mųstyti, lavinti savo pro ir žarnas vartodamas Trine- Oruždiiu vaitystes, Rudissklu filljoa, Halattod *t. Randa IJ0.00 ant menesio.
Su paveikslėlis i*. Aprėžo visas vandens
metu vaikžčiodama po svietą daugybe bėdų ir
rermainas ir veikmes: kaip jis persikeičia ir
vargu likentėjo. Chlcago,III. 1908. pusi.66.i3O<v
via in viriu ir tenai tveria debesius, debesiai
11-1 Ponas ir Bernas, Chlcago. III. 1904 pusi. 64.
žudirod pasmerkė admirolą tą, mokintis ir, ačiū tam, męs rio Amerikoniškąjį Eliksyrą girdėjau, kad atvažiavo Baltimoren, Md. Dasižln^kite daugiau pas.
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens 1 alelius
Apysakaite L. Tolstojaus ii gyvenimo masko
D.
J. Burke
ar
sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, i*
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam suUpaNebogatovų, kapitonų Lichi- jau šiądien gerokai pašoko Karčiojo Vyno, kuris yra Teipgi pajleazkau pusbrolio Kazimiero 35 03 So. Halsted st.
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
žinti su buviu tr sanlygom* gyvenimo mssKoChicago, 111
dengia
čielus kaimus ir laidoja savo pusnyse
Tamasztucko, tos paczlos gub. ir pavis'
lliku kaimiečiu; ji verčia skaitytoje, jausti
? njones ir gyvulini, paskui tirpdąs** nuo sau
ną, admirolą Grigorjevų ir me pirmyn. Bet kaipo lie geriausias vaistas visuomet, to, Trumpaicziu sodžiaus; 8 metai kaip
drauge su prislėgtai* vargu žmonėmis.... x5c
lės.
keičiasi'in
vandeni ir užlieja laukus, Drfe
12-i Robinsonas Kruzius. Graži ir moraliilTs pa
’žo ravus, upes ir upelius ir kavojasi po žeme,
saka. Antra pertaisita laida. Chieago. Iii.
leitenantų Smirnovą, bet nu tuviai, būdami prislėgti šiau kada organizmas nusilpęs ir Amerikoj*. Turiu labai svarbu reikale.
kur
vėl
veikla
ta
pati darba. ka ir ant vižaua —
1908 pusi. 83..........................
...Si5o
žemės.... . ........................
lOo
patys ar kas kitas teiksis duoti žino
___
_____
. _ Nėris
_i
185
Žmogus N'epliniki*. Vert? lilvediiko
tarta kreipties! prie caro su rės meškino letenos, negalė pajiega pasibaigus. Vaistas Jie
Vino** Matyti,
Chicago. 111.. 1899. pusi. 23. Graži apysakėlė; 590 Žemės Istorija. ParaM S. M.iėleido T.M.D.,
adresu:
Chicago. III.. 1904. pusi. 66. Su paveikslėliais.
kaip turtingo prekijo šonu* apsivedė su varmeldimu apkeisti nužudymo jome teip greitai pakilti išgydys uždegtas plėvės, su- Box 100
Pagal moksliika iltyrimą spraiyta kaip ir per
Mlllinocket, Me.
- ginga mergina ir laimingiau gyveno ui kitus,
kiek am.:iu tvėrėsi žemė, kokia snt jos pir
su turtingoms apsivedusius.................. lOo
moksliškai
ir
kultūriškai
bausmę į 10 metų kalėjimą
miausiai
radosi gyvybė, kaip ji vystėsi ii že
drutins raumenis ir gromu- Pajleszkau Kazimiero Jasaiczio, Kau
CIO Dede atvailava. Komedija viename akta.
mesniu veislių in augėlesnes, ir tt.....lOo
Pagal
lenkilka
sutaisė
K.
B
*
ir
M.
P-i*.
Chi
kaip
musų
kaimynai
vokie

no
gub.,
Raseinių
pavieto,
Taurage*
vol.,
katorgoj. Keturis kitus ofiAr vyskupas Valančius [Valančanskas] ne
liojimo organus, ir tamista NorKtlczlu sodžiaus, 18 mažu kaip Ame Ofleeby, III. Pasimirė ežia 4 metus eago,
I1L 1908. pusi. 63. Šita komedija buvo 007
buvo vilingu lietuvystės? Paraėė kn. Dembkelia kartus loita lietuviiko* draugyste* Pe _ skis,
pagyvenęs Rokas Navickas, paeina* isz
iiletdo Susivienijimas Lietuviu Lalsvacierius pasmerkė J kalėjimų čiai, likome užpakalyj jų. galėsi pasekmingai varyti rikoje,
terburge,
Maskolljoje.
Ji
yra
maskoliikoa
pirmiau gyveno Otoicagoje. Jis Kauno gub., Sziauliu pav., Aleknalcziu
valdžios cenzūruota Ir todėl ja galima ir į * maniu Amer., Chicago, IU-, 1901, pust 37.150
Daugumui
iš
musų
net
ankš

OSOEthnologija
arba mokslas apie žemės tautas
Lietuva
parsiųsti,
Maskolijos
valdžia
jos
par

trumpesniam laikui, kitus
biznį ir pasidžiaugti gera pats ar kas kitas talkais duoti žine adre sodžiaus. Velionis buvo 78 metu, palai, siuntimo nedraudžia.............................MOc
Pagal Dr. M. Haberlandta pasaže Šernas.
Chicago.
Iii.
1903,
pusi. 667. Yra tai svarbiau
są:
Tonis
Jasaitis,
ta
gyventi
savo
prigimtoj
Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija vie
gudas išteisino. Prova trausia mokslilka knyga apie visas musu pašau- 4
sveikata. Gaunamas aptle- 1440 Arnold st., p* . > Chlcago, Iii. dojo jį antra diena Kalėdų. Nubudime 015name
akte. Pagal lenkilka sutaisė K. Bj* ir
les
žmonių
veisles.
Ji parodo visu viežpatysM. P-l*. Chicago, Iii. 1902. pual. 48. Šita
paliko daugeli giminiu.
tėvynėj, daugeliui reikėjo koše, ar pas
člu, visu žemes kražtu D net mažiausiu salekės nuo 5 d. grodžio.
knygute teip kaip ir No. *10 yra Maakolijoa
liu
žmonis
ir
ju
paveikslus.
Apražo ju kilmes
Joe. Navickas,
Pajleszkau gavo desers Franciszkos
esnzuro* daleis t* Ir gali būti Lietuvon eiunapleisti jų ir jieškoti kitur
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abelOglesby. 11). \ »
Sandori ules, Kauno gub., Šziauliu pavi*.
Ciama.......... .................. . .................. . .........
Jos Triner,
nal viską. Ii patilpusiu paveiksiu matysite
žmonių gražiu, prastu ir biauriS, tulu visa*
eetJ Mindaupii Lietuvos karalius. Chicaso. Ui.
juodos
duonos.
U
| Mieste Clonfert, Airijoj, kąsnio
to. Gruodžiu vaitystei, PBVllaicziu Kai
kūnas plaukais apžetes. veidas į besdžione*
1900, pusi. 86. IitoriSkas paveikslas penkiuoae
799 S. Ashland a v,
penalus. Raitas iventas sako: „Sutvėrė Die
aktuoce.
Lenkiukai
paraM
Julius
Slovaoki,
mo. Apie 3 menes i aTatgaf~at važiavo in
vas žmogų ant abroso Ir paveikslo savo.” bet
į kaip
paduoda laikraštis Daugumas atkeliavome į
iietuviSkal verli Vincaa Kapsas (Dras Kudir
Aukos
reikalams
revollucljinlo
Chicago, jll. Amerika, ketino važiuoti pas broli In
pažvelgus 1 tulu žmonių veislių veidus, mato
ka). Knygelė paskiria ypatingai mylėtoismo
me dideli nevienodume, tada nežine kurie ii
' „Morning Leader”, patrole Ameriką, -pagirtą „laisvės”
teatru................. . ..............................
Mlllinocket, Me., nej&lbuio. Jis pats ar
judėjimo.
tu
yra pansėus paveikslui Dievo. Kas nori
===== 2
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON 881 Žile golvon—velnias vnodegon.Komedija
išgirdo miestelio katalikiškoj šalį ir čia atradome tuos pa Ant išrandavojlmo geras kas kitas teiksis duotTŽIng adresu:
lla
knyga.
Preke neapdarytos ......IM.OO
viename akte. Pagal lenkitka sutaisė M. P-t»,
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda
ATĖJUSIOS.
Jonas Bsudorius,
Chlcago. UI- 1«8, pusi. M. Bita knygute tęiP
ruos
.................................................
*13-50
bažnyčioj " vargonų balsą. čius vargus.
kaip ir No. 810 yra Maskolijos censuros daleiStoras po nr. 928 38rd Street, Boxl00
Mlllinocket, M e
In Frtoezęr, Iow*.
J. BucmylcShn
’talr todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo 041 v^gi-Hjaarba Žemės apražyrnas. Pegiu
Bet
mažu
pamažu,
pradė

Gciltie.
Nalkovski
ir
kitus
sutaisė
Szernas.ChlPrikėlė zakrastijoną ir jojo ve
prie pat lietuviškos bažnyčios. Pajleszkau savo paczlos Elenos Bu- •1.00; J. Dovis, B. Skrinskis po 50c.; J. 4 71 Akyvi
apeireitklmai sviete, ant kuriu imo
cago, III, 1899. pusi. 469 Su paveikslėliai*. Ainuolatat Šiuri, bet ju geHi nesupranta,
ftkiaJ ir suprantamai aprašo visa musu teme,
y darni,įėjo vidun,bet patėmijo, jome, organizuotis, pradėjo Dasižlnokite „Lietuvos” re lauskienes, kuri prasiizalino nuo manos, Dovis. A. Zenevicziu*, Wm. M c Bario*, nSs
jos pavidale, diduma ir platuma, los kalnus,
Cbioago, Iii., 1894, pusi. 76. Su paveikslais.
fu vardus, augiti. vulkanu* nietanėhis ii savva
Parodo
ii
ko
darosi
žaibai,
griausmai,
lietus
palikdama mane su vaikais. Mažo augi Fr. Beak po 25c*
ugni: i» kokiu sluogsniu susidedaseme, kur ir
Ir sniegas; kas yra debesiai, ant ko jie laikosi,
i jog vargonai buvo uždary- me tverti visokias draugystes dakcijoje
Viso
03.00
mo, tamsiai geltonu plauku.
Teiksitės
kiek
joje anglių, geležies, aukso, druskos ir
- .................................................o................... 3Oc
♦
kitu mineralu; iriek mariu, ežeru, upiu, ju
į ti, P grajus vienok nesiliovė. ir draugystėles.
duoti žlne adresu:
478 Mokslas apie žeme ir kitus svietusju buvardai
plotis, gvlis; koki knriuose vandenys:
vi ir pabaiga. Chlcago. III. 1806. pusi. «. Su
sūrūs, prėski, saldus ar kartus, koki j»KMe gy
Adam Bulausky,
j Pritverta draugysčių viso
paveikstolials. Apraio ka* yra ž*tn». i» ko jt
Dirbtuve Popieru Lalsrkams.
| Kas grajijo, nežinia.
vūnai
gvvena.
ir tt. Klek knriote Į4“™*)* JĮ"
Naujos Fortepijoną Natos.
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra
Chlcago,
gyventoju; koki Ju tikėjimai, kalbos paproNtujavilo i*»totorbio popieru laiizsauK. ivaigždie, mėnuli* ir kaip joe toli vie
kios rųšies. Terp tų visų Lietuviu Hymnu. Žodžiai ir rf*Mo 113 W. 25-1h st,
čiai,
užsiėmimai,
pramonės ir tiesos;koki mtena nuo kitos; kas yra nlianetoe. kometos ir ki
siai »u kiek gyventoju, pabriku, pramonių,
• i.oo.
po 85c. tuzinai, • lūžinei
PyjGsskau vaikino, kuris nusimano
dlja V. Kudirkos. Fortepijonai priruo
tos retai matomos žvaigždės.Yra tat vienatine
kur
koki
oral'.lalčiaĮ,
karžčlal. 'lietiis ar gie
pirm
3
metų
atsirado
viena,
. | Lenkijoj, viename dvare
knvfR
kartot žmogus gali tikrai apsiėvjęsti
dro.; kur koks ilgis dieno* ir
•M A.KRėrenorilda, Rygoj«. l»0«...BOc apiž bnoserio darbe. Gera mokestis At- Bitorainkai ir nessiotojei turi di •Ii ūž
Prekl
........
.................
į/ž®
snda
yra
lygi
diena
ir
naktis, kur *a“Įf P*r*c?Z
siszaukti ant esto adreso:
darbi ant matu popįęra. Aulu kit*
Drutuoee, gražiuose apdaruose .......... U>WV
Lukovo pavietyj likosi nu Draugija vardu ,,Aušra”,
lėta dienu nenusileidžia arba
Ant.
Žebrauekas,
F. MUamuIcm,
Aritmetika. Knyga ilslmokinimui r®kv®i/daryt s....................................................
°°
kautas pulkininkas ObruČev. kuri pastatė sau už tikslą,
da. .. .................................................
. .......
Chlcago, 111.
•0 W. Ind *t.,
So* Bceien. Mms.

| Miestė. Cenfuegos, laike
koncerto jurininkai ameriko
niško kariško laivo „Cleveland” pradėjo muštynes. Po
licija suėmė kelis jurininkus.
Dabar, žinoma, amerikonai
bandys perstatyti kubiečius
už ' tvarkos ardytojus, bet
šiuom kartu tik amerikoniški
jurininkai yra tokiais.

APGARSINIMAI.

‘jai., HK.
■L*

.•

•w
■ * '

BREVIORELIS

X* Tkt<rija ateina. Dali* T. ParaM Dm A.
BacevI'U, Chicagn, Iii.. 1904, puti. 49®. Su paveikliai*. Apraio viską, kas ant svieto dėjosi
tauolaikn Italo prie* Krtiteus gimimą iki
146po. Krisluos gimimui.........
11.00
Apdaryta........................................................ Ol.Sff

Katalikiška Maldų Knygklb,
Pavesta Lietuvos Kstsllklikai JsuruomžooL
Knysle* mtarsSlf X**> Fvetepiu H0> »tori» H e*M*.

JT Istorija Suvienytn Valstijų Siaurinės A»
mertkns. Chicago. III., 1896 m. pusi. 364 Aprato kaip Kolu mbą* atrado Amerika.koki čia
tada žtaottaa gyveno, koki žmoni* pirmiau. aiai II Europos pradejo Amerikon pAaukti. ko
kios karė* buvo, ui ka kariavo ir kokitman me
tuose ; kiek pmaidentu buvo, kuki ir kiek ku
rta gero ilal žemei yn* padaro*. Teipgi talpa
Suvienytu Vatattju konatiteelja, kuri yrarel1 k*lingiau*i* Amerikoje gyvenančiam dėl aul pratimo kokia* jte či* turi ttei

JtaUtntiia, groiimtiu ir sm«gtaw<a
maUmb*ff4itaM*r*«SnfSiMa-SfiiMev, «r<4>
porai ir mpliJtaciJoi dMs/o««kalbott: lotp«*iXM ir liotupUA^ Turi Heee rrUt»Unqa»

t

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai, ilrodokalp
•kuriate!, gražų* iMpauatt
ilmargtniasai. lapų kraStal
raudoni. Prekė..

kn. Kraučiuno prova *u laikraiačiu "Lietu -a"
buvusi balaudžuTmėnesyje. 1699, Chicago,Iii.,
c.*..
Yra čia surinktos wtaoa tlkrt»«ias
tintos apie Chicago* lietuviu* ir visa kn.
Kraučiuno prova. kuri tesėsi per 6dienas kriminaliSkame sode, žodis trr žodi; -Seipgl fotograf įjos abieju pusiu advokatu, kn.Krattaluno,
-Ltatnvoa" išleistojo, redaktoriausrir paveik
slai Chtaagsa ėv. Jurgio JtaU-tearivAio-41 AHA
Apdary ta............... ...T............ .....T......... 61.00

No.1902.

NEĮTARK, N. J.
V. Ambruevicsia,
178 Ferry it.
A. Sūnelis. 66 Wut SL

8HKNANDOAH, PA.
Andrius Msczis, 131 8. Matnst.

.

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai, itoxlo lyg
ikurtniai, gražųs^Hspausti
itinarj-luiruai, auksuotas
kryžmi* ant tono, auksuo
ti lapų kraitei. Plūki 5Ov

8CRANTON, PA.
Jos. Petrikio
1514 Rom Ava.

WATERBURY, CONN.
89 W. Porter

Jonu Žemsnutucku,

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 21 Pie&sant

rt Lenkai ir Lietuviai nuo 1Z28 iki 1430 m.
ParaSė pagal lenkiukus istorikus Žemkalnis.
Chicago, 111., 1899. pusi. 64. Yra tai aprašymas
wJetuv,M su Lenkija susivienijimo ir jo pase k[«s. Kaip taukai vasielgė su Lietuvoe kuniAkSčtais: Keistučiu. Vytautu ii kitais, ka
”‘skaitė suprasite, ar mum* prtetelyitė lentaudinga, ar blėditea..................... Irto
Kietnviu pratėviai Mažoje A sijoje nuo *eė* iki Jie pateko po vaidai* persu. Paražė
tuvos Mylėtojas, chicago. III., 1899, pusi,
ir 4 didelės mapoa. parodančio* vietas, kur
apėjo lietuviu protėviai gyveno KO metu
si Kristaus gimimą.
gimimą........... .-t..... ,...5Oc

Po priedanga Sventinybės. Istoriėka apyta ii Rymo laikų, parašė E. Posteri. vertė
J., Odesoje, 1905, pusi. ISO................. «3o
Raito Išturite. Pagal A. B. Bcteaitserį
taisė Šernas, Chicago, 4U., pusi. 31M. su paikslau. ApraAo-koalu budu žmonės rąžyti
noko, kaip tadirbo ntatą kiekviena žmonių
u t a. koki raitai buvo senovėje, daug metų
teė Kristų, kada žmonės vietoje pta'p vartomasgeltu* ant iniurų, iėpiaustyuius ant
Sdžtol Hkapojimus ant akmens, 'pieėė paIksliA,
ikshm. ir
ir tik'nelabai
tik nelabai seniai
seniai drfto
daėjo iki
iki LašiaRitinio lUfa b** t o. teip kad paskUrbo sau keI s deėimti* Ženklelių (Iharųi. su kuriat* da'••gali paraivli kiekviena žodį ir vtakaasp
' tibėti teip gerai, kaip ir gyvu‘žodžiu. ’Tra
ai knyga, kurt ittlkro žmogų interesuoja, pa'odydauta kaip tobulino*! ant svieto raka* .....................
Si.<H»

So. BOSTON, MA88.
Nikod. Gendrolis.
287 3-rd 8trut

BROOKLYN. N. Y.
Bten. Rinkewicaiua, 73 Grand U.

17 Krakių Skerdynėte Jaa paaekmls. Paplem
kp. J. Ž . Chicago. TU.. 1697, pusi. 97. Aprato
ana baisu atsitikima, kada i^.e m maskoliai
užpuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, muH. įaudė ir p. o a nekaltus žmones, išgriovė
altorius ir uapečėtijo bažnyčia.................... Ifto
I® Kaip žmogus gyveno.ent žeme*’ ParateS.
M. Illeido ? M. D, pusi. 47. Chtoago, IlL
Knygute a^yato visa žmogaus gyvenimą ant
žemes npo pat jo rtsiražtmo iki pasiekimocivUizacijoe. 36 paveikalellai parodo senove*
žmonių vartotus akiufumltsa inrankms. na
mus ir tt......................
1O»

Offiao vnlnndbe: nuo &qrto itoi 5 vikare
ir nuo 7 iki 9Mkaifr
Sziuoml pranozu guodojaariemi vlengenoeiama isz Rusijos, kad ssz atidariau
notarlaska oftiaa vėliniui Ir Išsėmimui
visokiu tegalisiku dokuapontu, kaipo ui:
paliudyjimu- fcaveldojimu, issdavimo
paliudyjlmu issvažlavlmul in kraju,
permainymo paszportu, atjiesskojimo
levu palikimo Ir vedimo visokiu bylu
teismuose (suduota).
f
Teipgi priimu visokius darbus piešti,
ižui, plienu padirbimo ir viiako inei.
jnancaio in rybas erohiiektųroi ir būda
vojimo. Turiu vilti, kad ęaožinisaku ir
teisingu savo darbu atrasiu užaitikėjimą
ir parėmimą godojamu viengenozlu.

No.1904.

;
j|
į

•
Naujas aailuuMA.
Frank A u si k ainis, pašinai m Kauno
gub., Raseiniųpav., Naujamlesseaio vai,
tono ir nugaros, lapų kralTunono kaimo, atidarė nauja lietuviaika
tai begotai raudonai auk*
PHILADELPHIA, PA.
kūrenama, kur galima gauti visokio
suoti, rundinl kampai.
M. A. Ignotu.
1028 8o. 2nd St.
geru ir uvleilu gorimu, taipgi įr geru
Prekė 7Ao
PITTSBURG. PA.
oigaru. Užtai lietuviai nepamirsakite
Jonu Ignotas, 13 Diamond Square 8.8. adreso:
Į
I. M. Maskeliūnas. 21375-lh Avė.
Chlesgo, III.
ųp W. ISthiat
ELIZA BETjH. JL J.
Wm. Boc:** .
^11 First sL

gioe skurelės. minkėtai 18kimSti apdarai, kampai iitaarglnti, auksiniai patalai
“‘nugaros Ir tono, raudo
>al begota i auksinti lapiĮ
teeitai, ruudrni kampai,
pt»wi Ai

2 Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R.
’ippcr. vertė M rusiNcoa kalboa D. Su paveik-rnovHku liekanų tr 6 koltoruotais temk
is ^mapomi*J. Chicago, III., 1MO4. pusi.
•• 'ra tai tikriaueia svieto istorija nmr se
tai laiku, daug metu priei Kristaus gitui• KltruputdtmuiRymovieėpatystė* Sl.OO
.ryta.. .......................
1125
pta turtu Udirblma. Paraėė Schraan. verI .M.. Chicago. III.. ]90O. pusi. 1». Veika1 zviktauantis politiėkajaekonoinija.kokiais
[ als iėsidirba turtai, kaip jie susikrauna ir
»atsiliepi* ant draugijos gyvenimo..35c
iandžiava Lietuvoje. Paraėė Žmogus. 18> T.M.D., Chicago, III., pusi. 76. Yra tai
litavo* istorija, kokiu budu Ji Lietuvoje
. ko. kaip tankino lietuvius, kaip ilgai tveI catla ir kaip tapo panaikinta...............ISo

Dr. J. Kulis

FF.STVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurges
3235 S.Halsted et., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas motetu, veiku ir i
vyru. Tapigl turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokiai llmpanczias, ,
uisisenejusiaa i r‘pati aptingai vyru ligas
Daro operacijas pasekmingai.

br<h-kto5?, MASS.
Petru Mtrcinoi.ts,

63 Bieudale, SL

■■*

Juozas liamauatMUai

SPRINGF1ELD, ILL.
J. Klembaubkus,
7 Mlllrow

No.WO5.

Baltos »korelės kieti
drūti apdarai, gražus ta
ip*u* U iSmarginimal. Auk
suoti lapų kraltai.
PrekS ROo

BRANGINTINAS RECEPTAS

WORCESTER. MASS.
Ant. Bernotą*. 12 Dariem si. z

PR1SIUNCZ1AMAS DYKAI

r GILBERTON, PA.
J. Ambrazevicatus, Box 4

Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams
Al turtu aavoatio**ryW>reeepa| brangintinam

PETTSin RG. PA.
Port. J. Bagoczius, 1914 Ann SL

)

Nkw haven,
K. Blažaitis,

'

conn.

217 Ferry

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banį*
Box 541

EAST ST. LOUM, ILL
Felix J: Galminaa, 137 CjUinsvllle Avė

r. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. H
iko liguldė V. Gintautą*. Chicago. IlL |
s pusi. 41. Išrodymai kaip tenktėku kalba
alk i no ir sadetnoraUzavo Lietuva ir kaip
enkia lietuvystei sulyg iiai dienai...., 15c

BROOKLYN, N. Y.
E. Froomea,
73 Gmnd st.
4? Diržulaitls, 155 Metropolitan avė.

taynial Vagiu. ParaSė kn. Dembakte. 18o Su«iv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa
talu, autoriaus ir paveikslėliu Loakoouo
po*. Chieago. Iii.. 190S. pusi * Knygelė
taktą reikalui pakėlimo moteriukės. Ji nu
odo priežastis, delei kurtu moteriukė tapo se
nesne už vyriiki ir paduoda rodykles ant jos

ravau*! atlankydamas aeuf)f
Al žinau H j
patyrimo, kad vaitams padirbtas pagal litg receptu
yrali|dtan geriausiu supūtam*, nervutetaai* ir
baavalkaf lama vi mm*. Al žinau dėlto, kad Ji*
mahsugTpžinosaetkMp pa Ilgo Clrglmo nu*il]Mtajr- j
m u, siervUkumu Ir abatas aeėvatkste tr tl Al
pirma toltatagluau »p«-ia.i«tteėr jvaiMn* vaistu*
bei gydymą* be tas’omo pag«H)l<tei. TVipgi ži
nau. kad daugeli* kttų.*trgu,ių taaą^ka liga ano
persidlrblaio. Jsųnjtta* paklydimų, pra^žengimų
arpantajlmų. kaip aervtafcumsM auaKį'-ų. suay

n* raM man taipgi HatpydS. teip Irai pata.
Ž tardamas. kaip tunka IM Ugdyti Ittfta toly)*.
ai užsimaniau pagelbėti kitiem* ir kainam reik*

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1038 8o. 2-nd 8t.,
BALTIMOR^, M D.

Wm. J. Morran,
8* E. Cor. Sharp A C^mden rtr.
F. Bakutis,
531 Columbla avė.
it aro, kibk
teo
kas į Jas imoaija atu.................................. We

pasiųsiu n i<T»S| Bito T*erpu> iiteatkėlIMgus pata
rtteus užpočėt y tame latSk* dykai. Biaoeytf gali
Mtalsytl gvroje apstotoje isž mažas Maigus. K ta n

BROCKT0N. MAS8.
Jonas Pocius;
14 Intervalleat

Kaip M* koiija pertvkioja Lietuva. Pagal
uanitf, lupi^t*^
icn. i
Dpprrssiot. russe en Lilhuanit?,
*up>A»* kn.
Dembski*, Chicago. IU., 1900*
19001 pusi.
• — -«w
LOc

Laivu Kalendorius
, Šitas Kalendorius parodo kada, ii kur ir koki laivai įplaukia į
Europą, iš kokio Porto, kokia dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortes nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelione kaštuos.

LAIVO VARDAS

lalmlug**.

Al už m*« pat*ruavlmg reikalauju

Teipgi gulima gauti mua Kalen tu vtaUkal arpatitalpysL, Idant paskui geriau fadoriui P44N iszius lietuvius:
siuučiu ntakb aptuokeatin'ir netaria Joittosumiilo
Utenlima* earo Alekaandro
Jurgis AliSMuckas. Clifford, III.
Mgautl pinigu* ar parduoti vaistu, kurto tu nerei
t Gražy*. iHeido Susis. '
kalauji. ojel Itt tea| mane neteisingu, tai tiesiog
ro. IIU IMK pusi. 38. Knygi
J. M. Jurirs,
Johnston City, Iii.
(■
■
«♦•*
i* Ir lankstymas! rvvolir “
gali mane apskelbti per Mtų lalkrata}.
T. CzuprinakM,
Slėgė r, III.
sijoj, kova »• cart z mn ir, 1
PaveiWai
isz
Jėzaus
Gyvenimo.
lUėyk llądtan. kattaugi titaifbiuga! aeatuitar15c
kovot, užsatMims num-tojo
Joa. Rewat. 1003 Markaist. DeKalb, III to* daugiau. At*nluk, kad gausi teeeptf ir visus
Storgoak^pas arba Teleskopas yra tai
moksAnt. Norkailis,
S(. Charles, III.
patarimu* dykablr tu nrtvikaiaaji Maa tiųtil Sta
prietaiaa au\*dTd<naDcziais atiklau, pnr
1 apie užlaikvn** sveikatos, i* tnino* gali he
kol nrpasvaiksi. Adraaua:
i Mat. Valiun,
•elboe daktaro tasiifydyti nuo daugybes itkuria
kad
žiūrai
ant
abrozeiio,
abrozeli*
C. Bgfltzcn, F. M. B«x 655, Chicago Ht.
Cbtcago. UI., ie»7. pusi. 1S2. Szita knygeIVaukagan, IlL
2008 GebeMest.,
irivalo rastis kiekvienuose namuose, nes pavirsta in natoraliszka pavalkais, ku
Aloz Vif^biskis,
Springvalley, III.
I Ja su atida perskaitis. pateiki* ap»t»augouo tu katančiu ligų, užlaikyti ėielyttaje svei- riam* matai czielas grupes žmonių, trioCha* Jurkus,
G rast Works 111.
„L pailginti savo asaži ir užauginti sveikai*
SLENKI
JEIGU SLENK/
A ftadatukna,
tvirtais savo vaikelius....... ..
.35c bu it tt. teip kaip juos matytumei gy
Oglesby, 01.
vus,
kur
nors
beveikianezius
savo
darba.
> Kaip srėbusiai laidoti numirėli’ Pieiinvs
Antanas Slodkur,
Aurora, IU.
1*1 D*ta(4c kvi Jta vtataaka
» L Wehiam. 18 angliiko iluuldė kun. v . Mes turime ant pardavimo paveikslus Giraitis ir Guzewicxia,
Renld, III.
. nualink* Daliu, lauk
tnbaki*. Chicago, Ui., 1WO, pusi. 29...... 13c isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
Jonas Jazavitaa,
Ladd, UI.
J Ir ii* t plaukai t a<ut4*.
E žrougu ir yra r! kliu u* iv.
) Uietnvtaka* Lementerius »u po^rtats, dangun užžengimo. Paveikslai parodo
Vinc. Zorskta,
Herrin, III.
tekiznrat* ir uiistrantuni, Vilniuje, irtu. visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
Melrose Park, IlL
Frank Lapinskas,
*1. M......................................
1£>c
uk u
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip Geo. A. Dzedolikas,
Oollinsville, Ui.
suit irtiaa ssakait. l«
> Rankvedls angliėkos kalbos. Pagal Ol- [1 žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
g® neigia apartu augint.
augim.
Frank Kriszcziokaitia,
idorfa Harvey, M*iwell ir kitu* surato J.
Air vi' ton taipw'la*iu at
ūki*. Chicago. III., 1906. pual. 307- Yra tai lėsi isz gtgbo, kaip ženge dangun, bažRaugina nauju*, szvrhilu
Chicago HeigbU, III.
*kti8kiat»ta knyga IMinokintanui angltK dūlini* ir Ilgu* niauku*
m kalbos pačiam per save be pažibos jno- nyczios ir rūmai Betlejaus, J erų žoliaus
Karolis Vilkonls,
V<1«,naikina pleiskana* L
i>
jtojo. Jo* tediialyva suteėvti t«M>« bu- ir kitu garsiu viėtu. Per Teleskopą žiū
A visokiu* neesy
nsėsjstssiai
stumti!
-. kaip rate**, kaip tanai! ir ta re Ak. Szi
628 Reynolds Avė.. Kantas City, Kaus.
F <alvn)r. , žilu*
£l]u« piaukuplauku
yga yra teip g*r*i sutaisyta kad iė Jos itw> rint matai viaka teip natur^liszkai, kaip
[ «nrn*rina in
ui natūrai**/
natūralu?
J. Balsevycsia,
į nors ir mažiausio mokslo, gali lengvai
Tukstauczin
kad bu|umei toje paezioje vietoje ir
ntokti anglilką kalbą-.......................... $!’~~
išmaurojo nu.
31 Nalade st.. Montreal, Cansda.
Apdaryta................................................ ta 1,75 viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
ytodam
Juk Klapatanckas,
Invlgvrator
veikslai^ kasztuoja $2.00. Priaiuntivalksscziot »«i ne
Kam vi
Port VVashington, Wis.
dniltal*
natriu
Ji.' 382 Czia rasi visokius Itatuviėkus žo- mo kaaztua mea apmokame. Nusipirk
V. Grabauckas,
iu* itaruidytes angli&kai. Kiekvienas žodis viena Teleskopą su 25 paveiks’ait. o tu
plikuti*galva kad pll
1
a_ -*rr*<
trnkln
1824 Sr. lOth st., Shąboygan, WK
k taa uiaLauginti da Ūku
rėsi daugiau džiaugsmo Ir *zabovos kaip S. Grigaliūnas,
\
triūsta plaukus
VVilburton. Ind. Ter.
Preke >2.00 už te
kad ka kita pirktumėt už 550.00.
A. Paul įkas, 628Ashsl., Hammond.Ind.
mč trly. J buteliai U
H^tSOn. Dktall* gydo
Pinigus prisiuskie per Money Ordery J. Balcziunas,
East Chicago, Ind.
7 Žodvnas HetuviSEai-angliSkos ir anglį’’Wį ar registruotoje gromatoje adresuoda Jos. Dailida (Soliuna),
VVestville, 111. John’s Supoiy ttouse, 12 Sta. H .•CNcafo
mas:
Jos. Masiliūnas.
Indiana Uarbor, Ind.
i reiktoingiausia knyga norintiems gera
„"I .n5lf»ųk.lb«.
A. OLSZrEWSKI
Frank Goodrich,
Clinton, Ind.
Kaulai kur tu
Station 90
Chicago, IU.
Jonas Grite,
begi? Nugi |
> S/tivnas angllftsi-ltetuviikaa kaltes
Petrą Beleki
273 Jefferson st. Cleveland, O.
Mes turime daugybe Ir svietlszku pa
11*
Sutaisė A. Lalis, Chicago. Ilk,
isztroszkea, o
labai iutroazki
, * ..Vi
Čia rasi visus anghėku* roKenosha, Wls.
L’iSmilSrtu* lietuviikai. Prie kiekvieno veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu. K lemens Klapatauckas,
galima atsi
Virsz suraszytuju miesteliu lietuviai
j?-k,. žodžio kabėse yra pridėta.‘•J’®"*- miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos
vedytl, neš Jis turi
leSditiMTangli^si »*rti. teipgi ktekvieir
visokiu
kosmiszku
pa
veikalėliu.
Ka

tegul apsilanko pas nurodytas ozionaipuiku Ir ssalta ba’toS^
kuvjvom4*
u, gardžia
* vAkio skyriaus grematUtoe Jta priguli, da turėsi teletkopa, tai 25 kitus paveiks y patai ir visi gaus „Lietuvos“ Kalen
vfSttatta
colius. Apdarai, nugaruska ooztsscrena
oczisaczena
i drūtos, gražios morokkę skutos. lėlius gali gauti pas mus, už 51.00, o te dorius dykai.
arielka, cigarus net
Lk Tolimo, ant angaro* P«r»***
leskopas vienas yra/geras ant visokiu
Kiti visi lietuviai,-kurie norėtu gauti ias Havanos*, o iazaigerus gauni žmogus
'taroms, lapų kraitei niannuruoti>4*00
puiku
užkandi
kiekviena
diena, tai jan
paveikslu.
Vienas
Teleskopas
užtenka
musu
Kalendorius,
tegul
mums
prisiuna
— Ta* nat* kaip Xr. 13S7. ilk pli1LX.
tuorAte oda
ant tukstaneziu paveikslu.
czia marke už 5 c. ir savo gera adresa, ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
ffiuTnėra nė biskioj............ .g£OO
to Jis turi
' tai mes prisiusime abu Kalendorių per
Ar .Teve, Popiežiau* BeneAr nori gera ir Kerojo vietoj
paczta kiekvienam, kurs tik paduos
susikalbėti
gera savo adresa.
Lota?
beti angliukai. Ateikite pas ma^ySttaytSTtogul pmtaitoMHįg
ii jum patarnnuslb už ojAca vi
viso
ne, ouz
so
Jai taip, Ui pirk loU ant Auburn ulykluone reikaluose ir provdM. Atvažiavę
czios arba ant 33rd ui. prteszal sztf Jur
. Lietuvos" iszleistojss
isz kitui miestu galite gstaU paa J
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvii 924 33rdSt.
įla nakvyne.
.3i/, tlh <
CHICAGO* ILL.
alias, gražioje, ramioje, lietuviu apgyPetras
Szlakts.i.
NAUJI TAUTiSZKl
vestoje vietoje* pr*«««w hetuviszka baž
8821 Auburn av.,
Chicago, IIL
nyczia.
Tarne 83-ios u], ir 33-ioP .)
i5?i£ub7Lotu prekes nuo $900 ir augszTelephonat Tajgs 6012. .
Chicago. 11L !•»A gOf
cziau.
Szie lotai už metu bus verti 61200. Yra
Dabar tik iŠčjo iš po spaudos la
—orte lietuTtėko klausimo. Chiea- tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku bai gražus tautiški Paveikslai (ab
binkite kas norite Ingyti gera, geroje
ADiMAS
vietoje lota, pakol dar yra lu ko pasi rozai),
^KSLĘ.
rinkti.
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Dangybl
odosįtarų
na^na
nuo
nules PlbB“
BT.TJįį4ito“c
Lotu agentai;
nelvarati* užsilatKytnoTFpžiikrtM* *
puveikstaitaiė
Vytautas.
tuno taipgi ir nudŠkhMtnų ligųA.
Olszavrakm,
024
83
r
d
et.
*7tagul<iė
Daugumas gauna pttakus, pieta2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
a*
--.tai ne KnvffOt formatas
Felix J.Weaglerski, 8187 8. Morgan st.
ant
“ -’T". didžiiu- J. M. Tananeviczia, 8244 8. Morgan sL Keistutis.
•aktania ar af^ntus, kerta tik pinigas Hvtburtininko ruimo. V ra tai
•

a~sfStereoskopai

A. StHamer.........J
AMERICA............
BLUEOHER........
BAKBAROSSA...
BKEMEN..............
BRANDENBURG
RALT1C............ ..
BATAVIA,..........

Hamburg American ‘

PAVEIKSLAI.

g ...,J

North German Lloyd

White Siar
Ham bu rg-American
Dominion
While Star
Cunard

tentva Magijos bei SpiritizmoJvĮejota
to. to|5ll a^Smns iąlt m i

L NAVICKO tonikas,
i (Plauku augintojas).

*į
HL,
ki

kny-

ta«s. »»•
visa* monu ir

IsKlrumpų ir menkų
į plaukų palieka gražus

I jv dideli plaukai, nauIdoląnt Navicko te

laiką*
I Preke 61,00 už butelį.
_| Reikalaujam agentų.

K. Navickai,
n Įkaičiu

> ,25 W. Second Street,
_<J So. BOSTON, Ma s-4

3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių. "
Preke &m‘ kožnas
Nusipirk po vieną Šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,

gsss
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Sausio
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6
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20
New York
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New York
16
Sausiu
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16
New York
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New York
Sausio
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•a
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2
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26
St. John N. B.
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»•
••
aa
aa
22
New York
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10
New York
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Phiiadelphia Pa
20
Sausio
21
Philadclphia Pa.
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3
New York
2
29
•t
••
Koyo
•s
••
2
A asano
ss
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9
Vasario
9
••
»•
11
Boston Maaa
11
Nesr York
Sausio
23
19
New York
Vasario 32
•S
•»
Sausio
11
•e
»•
a.
9
Vasario
2
Sausio • 5
Philndelphia Pa
New York
šausiu
30
• s
SS
30
•s
ee
Vasario 26
se
••
Sausio
16
Va tano 16
••
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2
••
••
»s
Vasario
Kausiu
Kovas

•»

■■■■■

■m

H
14
14
14
9

8
10
4
8
8
9
8
10
9
8
9
9
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87.$*
37.8 t
87 83
38.15
38.15
30 65
41.80
37.80
36 6 >
37.80
41.80
43.K-.
36 65
36.63
36 65
38 |5
37.93
87.'JC
41.80
38.15
36 65
36 65
36.30
44.15
44.15
39 80
37.80
36.65
36.65
36 65
4’3.80
38 15
43 Ui)
3t> 65
33 10
36 65
43 80
43 80
37 S0
37.80
37 KO
36 65
36.30
39.80
43.8Q
3780
43 .bO
43 M)
41.83
39.80
36 G5
^39.80
iJ8 15
36 65
39 H0
5l CJS
36.65

37.95
37.95
37.93
38 20
38 20
36 7(j
44.95
37 9 >
3 J. 7.)
37.95
41.9.7
43.95
30.70
36.70
136 70 •
38.20.
37.93
37^5 .
41 95
38.30
36.70
36.70
36.45
44.20
44 20
3'1.95
37.95
:«J.7o
:» 70
.36.70.
43,to
38.30
43.95
.36.7)'
39.95’
36 76
43 95
43 95
37 9.5
37.95
31.95
3A70
1*1.45
l 39.95
43 95
43 95
37.95
43.9.5
41.95
,39.95
3d. 70
39 9 5
38.20
36.71)
:k> W5
3 ’ .70
36.70

žemiau paro-

Kas nori važiuoti į Krają, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

Dvi naujos knygos.
Pirma: Puiki lstori|a apie dukierj Filipo kagMaiw**B
r“ i v i v
_
Antra: Namelis Pustelainke
[ Namelis Pustelpinko labai puiki isto
rija, pirmąjį Iszieltfima pardavė poli 00
dabar parduodam už 50 c. Ant aziu
dvieju knygeliu visi pardavėjai imdaaai
didesniame skaltliuje gauna dideli duo
bi! m ti.
Raszydaml pas. mane uždekite se
kinti adrese:

T. P. KryžaiiNUckiiN,
L. Box 62 arba ®-ll-12i W. OberrysL
Hhenandoah. Pa.

Pigiai ant pardavimo Fariua.
100 akeriu didumo, 80 skėriu ariamos
žemes ir 20 akeriu girios fr ganyklų.
40 akeriu apeeta rugiais. Trlobos nau
jos, 3 karves, 2 kiaules, 2 arkliai, 40
visztu, vežimai, stojos, tenderis, maszinertjos ir visokį reikalingi ūkiai iranl
kiai; 4 mylios nuo didelio miesto
Stevvena Polnt, Wis., su 10,000 gyven
toju. Ta ūki verta 81.000, parsiduoda
už 82.800.
Ataiazaukiant indekit už 2c. markute.
Adresas! Jdbn Snelder, arba
Ptater Valosiulaitia; Sterens Polnt, Wls
R. F. D. No. 6.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampaa 81-moi Ir
South Haittad Gatvių^::: l

Darbininku Kalendorius
metams.

ADRESAI
CENTRALIŠKU VIRŠININKO
Jj
SDSIVIENYJIMO UET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak SL, Shenandoah,
Vice-Prezid. = J. Tareiia,
22 Star St.,

Ansonia,

Pa.
Conn>

Sokretoriuz = ■. J. Damijonaitis,
3120 So. Halstod St., Chicago, Hl.
Kasierius = J. Skrihilskas,
1
26 Broad SL,

KASOS
A. Ramanauskas,

Traukia damtis bk

jono

SKAUDĖJIMO, IN STATO fėAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

mori.

Damba

ci’mumtuoja.

1907

Pusi, virsz 100. Preke Amerikon 25
kapeikos. Kas dauginu ima, gauna 38*
rabato.

„Naujoji Gadyne“

. Vienatinis darbininku laikrasztis Lir
luvoj. Ja privalytu kiekvienam darb*
ninku! skaityti. Preke in Amerika an
metu 4 rub. Adresas:
„Naujoji Gadyne“
Jurgio Prospektas No. 39
Vilnius (Lithuania-Bussic

New Britaln, Conn.

GLOBĖJAI:

Pinigų Preke. „ .

122 Essex SL,

Iki 500 rublių, rublis po........................ »3|
Lawrenc«. Mas s.
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis jo------5»
824 Bank St.,
Viri 1000 rublių, rublis po.............. v. .51
A. J. Povilaika,
Prie kiekvfeno siuntinio reikia pridėti
Wsterbury. Cenn
30c ant pačio kaitų.
Knygius » M. Paltanavičia,
Jei nori re, kad pinigai greito i ir gerai .
28 W. Broadway So. Boston, Mass suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųskite per ‘Lietuvos’redakciją adresuodami:A. OLSZEW8K1
Chicago, Iii „
924 33rd Street
Drnkuoiamos Maseinos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
„LIETUVOS ŪKININKAS"
kuojama Maszina.
Lietuviu Demokratu Partijos LaikrauMaasina Odeli Typewriter No. 4» tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
kurios ikaziolėi preke buvo 510.00, dabar Iszoina du kartus per savaite isz Vii
ja galite pirkti ui......................... ..$6.95 niaus, Lietuvoj.'
Jame telpa taiaingoo žinios isz visos
Mat mes nupirkome azitn maszinų
Lietuvoo ir kitu krasztu sv.eto- Lietuvoj
1000 isz vienos subankrutyjusio* firmos metu preke $1.80; Amerikoje $2.,>O
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p*
Kam yra miela prigimta szalis tevynefial. Maazinoa yra nlujuteles, tik ka Lietuva, tai uisiraszykrt minėtąjį laikraizti, o žiuosit kas ten dedasi dabarti
Isz fabriko paimtos.
niame revolluoijoo laike. Vienas num.
Kas reikalaujate geros drukuojamos ant pamatymo 5 centai. . Adresas:
n.sszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios,
M. J. Damijonaitis,
nes kaip ad 1000 iszparduomme, Ui jau 3120 S.Halsted nt., Chlcairo, IIIkita teip pigiai negausite.
] Kitai reiks pirkti isz fabriko, kur jos

F. P. Bradchulis

kasztuoja jMIO.OO. Tai
pirkite da
bar pakol pUToa yra.
Gausite jas po 86.95 pas:
A. OLSZEVSKI,
>91 88rd BU
Chlesgo, 111.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

Chamber of Cemmerce Bldfl., Room 709

CHICAGO, ILL.
TELEPHOftE MSI* SS42

Antanas Krissckunas,

- Co , 04* e m i et

ležinkeiio

n
10
10
10
n
13
7
14
10
9
7
7
14
10
14
10
6
v8
10
V
14
9
7
J
8
10
8
9
9
9
13
j 7
v
1 9
14
7

A. OLSZĘWSKĮ
į
924 33rd Street, Station 60, Chicago, IlL

GYVENIMAS VfNBZUI APTIEK08

R

7.30 ryto
10
ryto
5:90 ryto
10 „
10 ,.
2 d sena
7 ryto
3:30 po p.
2 diena
4.30„
8 ryto
12 diena
2 diena
2vakaru
2 va k aro
2 dienu
•
k aro
i. 8 rvto
2 diena
10 ryto {
10 „
2 vakaro
5
ryto
2 vakaro
10 n to
7 ryto
3 po piet
11-20,. •
12 diena
11.20 d ien
2 diena
6 ryto
10 ,.
10 .,
40 .,
10 ,.
» ryto
9 l'4)n io'
4 „
2 diens
- 2 po piet
10 ,.
5 ryto
U dieta
9 vakaro
2 diena
9.30..
10 rvto
8 ryto
7.30 rvto
10
7 pyio
10 rvto
0 30 „
s
9:30 rvto
9 30 .,

Cbicagos;į'New Yorką .,
*16.00
*t
t* Bostoną....
416.00
V(L Philadelphią
415.50
„
„ Baltimorų..
.115.00
,,
,, Montreal........ -.......... - ....-...^15,00
Pridek Amerikos geležinkelį prie ’ivandenio prekžų ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos. išei
na 3 vai. po pietų.
1
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos vtsyų^sutalpinti negalime. Musų šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duos'me tau £50.00. Pamėgink ir persitikrink.
I
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi „aip pas:

CHICAGO, I L I

dlgto AtitBauktantiaota ntuiųslgm dyta infnriaaaiia* *u plačiu apvalymu. Mes nethtlome prtsĮspyvf saro g
a* nori penitliulD-

tat
ts šincortė kaėtitojs
- • , nuo Burto J
Valanda / t =
THŽj .EyžtkuHpiaukinio It
nwi

■

lioja, o paskui valote mums,kad «n*te daugy-

neyĮlbės. (Tatai BMldžiatae m uis* du rodyti;
2? . n,no?ag b*0*1 mitių gyduolėmis apgau
to). Turime tukstančms av«lnalMkų padė-

Mens Riau
ki mo

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prosų geležinkelį, be Amerikos
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

K.t«MdJ^%Wn’ų,^xiiSžia

aktilkiausla k n y ga monu, burįį|‘r0^
t«a

New York
»•

CYMRIC................
CARMANIA..........
CAMPANIA.... .
DARMHTADT...
North Germgn Lloyd
DOMINION ..
Ikmninion
CAHBEL........
North Germkn Lloyd
CEHKMNmt
................
EMPREHSOF IRELAND. Oanadian Pacific R.
EM PR FSS OF BU IT AIN..
ETRURIA........ ...................
Cunard *
FRIE1»RI( H d. GR(>SSE4 North Germen Lloyd
HAVERFORD....................
Aęiencan
IIANOVER........................... North Garmau Lloyd
IVERN1A.............................. Cunard
KRONPRINZ IVILHELM North Gerinto Lloyd
KAI8ER VTILHELM II...
Red Star’ •
KROONLAND....................
VICTORIA Hamburg American
LAKE MATIBONA’
Canadiau Pacific
LAKE CHAMPLAIN
”
T
.
LAKE ERIE..............
Cunard
*
LUCANIA.............. ..
MAIN.......... .................
North Garmau Lloyd
MAJESTIC..................
Whito Star L
MERKIN ............
American
NEW YORK ............
'American Į
NORDLAND..............
OCEANIC....................
WhU« Star
PHILADELPHIA..
American
PENNSYLVANIA ..
Hambjirg A n . rican
PATRICIA................
PRėrroRlA...,........
RHEIN.................... ..
North Germ^n Lloyd
SANONIA ..................
Cunard i
Red
Sta r
REMLAND.......... ..
mcrican
8A1NT LOU1S...........
HRAF VALDERHEE
□lamburg American
ST PA L’L................
American L line ’ *
Whit« Ht ar
TAI’TOXIA...............
UMBR1A......................
Cunard
VADERLAND............
Red Star
A menean
WESTERJ.AND.........
ZEELAND ................
Red Star.
YORK............................
North German Lloyd
NASA B A......................
American
Red Sttr
MAŠARA........
American
M1NNEHAHA

i PLAUK-A

A. Olszewskis,

Pertas
Ii kur ikfriavkia

Kompanijos vardas

C ANAIS A.............

BALTIMORE, MD.
Juodo*
francuzilkea L. Gawlta 2018 N. Wuhington st
711 W. Lombard sL
skarelės kieti lygus apda- Jonu Želvis,
raf suktiniai paralal ant
J. Luta, 20 8o. Graen st.
No.1903.

, USB. pusi. M. Su paveiksi*!* ir mapomi*.
unp*i ir suprantama t »prato vi*** 5 dalia
•to ir via* žentas istorija, teip kaip didelė

i
'

Vtaiomz „Lietuvoo“ okalstojamo p»-

riuatome Koleadoriua paeitu, o okzltytoj amt iemiouo paminėtu mlMtu, po
li un tome „ezprMu“ pu „Lietuvos”
a<entus, pas kuriuos paminėtu miesteliu
lietuviai teiksis aubtazkai atsilankyti ir
savo Kalendorius pasiimti.
Donatas A. Labuųskas,
N«W YORK, N. T.
$1O MUvvauko Avtgv Itoom 1 OH
A. Lesn ie veskis,
144HLHou*ton 8t

(ui tonkiazkMhMiknl

Apdaryta

J

Kalendoriai 1907 metui.

Pigiai ant pard • v i mo < i*t«nm vteokiu
daiktu. Vieta gerai IszdirbU Ar prie pat
Uoluvieakoo bainyczlo^f To^j^aloj gaUma visokį bianl Toryp. Ę$oda pigi.
Parduodu dėlto, kad ti^u įMyažluoti laz
Ohioagoo. Ateiezaukl^ ant m|o adraoo:
Jonea Vleiuigvskl^
221 W. Wabanila Avowu
Ohioago, III,

Lietuvys advokatas, baigęs mokslę
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas irkriminaSkalias alus, gardi arielka, kvepenli ' Užkas, visuose teismuose (suduose).

I

į Havanos cigarai.

1109 6 o. Leevilt et..

EIKITE PAS DR.B.M. ROSS

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaro

SU SAVO NESVEIKUMAIS

........... pam......'

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pase k m t ori susiu
gydytojų Cbicagoj. Turi 22 metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį,
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki-

nosies it gerklės, užimą ir spiugimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą vaiSyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies,
usull greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
taperį, nesveikumus kylančius nuo patiagystfte jaunose
:-----------J,!dienose,
---------- —naktinius
*
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpai
. iįimą. išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą „
Ftanką
____ ____
r
lovoje______
ir šeip
šlapi
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nu!
nutirpimą dalių kūno ir tt. J:
“"
Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr.
djalistu,
jis
tau
duos
teisingą
ir
gerą*
rodą.
Yra
B. M. Ross, kuris yra
lyme
kurių
daktarai
neinstengia
ypatingai pasišventęs
,
_ ligųw___
. . paprasti
____ ___
—______
__
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS '^TL$T*

Ilgydau kiekviena sergantį VartoeosU, Btriktura. tlpM uIbrsMsačiu* Kraują užnuodyMmu*. aiMlipnett**'
Hydw~l| arbn vyrą lyžilkn* ligom TeMn* garsia* ofortą, tol
kiame visiem* tiem* kurte bovo gydomi nuo kehollko* visokių Ootetooų b* pasakotos ir tldavS
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog ai turtu vienintelį bu*l| su kurio pagelba ant visados
Jus lėgydysiu
NsmpkHlls už Rnilgydymą. liktai už
SkaiMUjlmus skilvio, kep*nt< ir inkstų, uors labai nž*l*en«^takia. ižgydsu galutinai.

f MOTERIŠKAS LIGAI.

PLAUČIAU

Patinimu* gimdo#, skaudėjimus
pečių. baltltgą. pagal mano meto
do* sutaisytu* vslstua išgydau pesekmiugtamslaL
KRAUJO UŽNUODYJIMUl.
ir odos liga*. pavetzdan: išbšrimn*. skaudulis*, plaukų nuslin
ktai ua ir tt.

Sergantieji* dusuliu, brrachitu
arba džiova išgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kia*! Oaall*o (**%■

PRIVATliKAS VYRU LIGAS.

>111gyda u ki«kvten| greitai ant
viMdee ir didžiausioj paalaptyj.

344 So. State St., Chicago, III.

su itrgrtau art rtsašsa.

1 VISOKIOS PATARMES

KALBU LIETUVltKAl.

S pačiai litai moterų
______ vyrę Ilgu.

DOVANAI!

Chicago Medical Clinic

ANT KAMPO MONRO! STRCKT, UZ8IKSLK CLCVSITORIUM ANT 0TO KUORO
Ofiso Valandos:— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po piet Vakarai*.
JŠskyru* Utarnįką ir Ketvergą, nuo T iki A Nedaliom nūs 10 iki 12.

AUJI JA VORAI
AUJOS PREKES
anjas katallogaę!
zffigigpSSSfeA

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. t.
Laikrodėlių, Lenciūgėlių. Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

th.'ta

ki,Okių

svelimtaut], užrikita pas

*'An«; ii kitų miestų parašykite laišką paduodami save adresą, tai prisl‘<siu Mv0 krlutuvė’NAUJA KATALIOGA lietavflka kalbo dovanai,
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kaino*) prekė*.
Ii kitų miestų, apsteliavlmus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per
Expre$są arba pačtą. 5 metai praktiko* Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu
’f
TU

M. J. DAMIJONAITIS,
312U So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO, ILLINOIS.

'

Guodotinsum* Kunigams iazdir
b*.--Kadai, Arnotas, Dslmatlkut, Albas, Stulas irwiou*bninytinfu* pasodus. Visokį darbą atlieka artiatiaskai in laiką.
Norodatmoa guodotiooa Dr te*,
kepMFM ir dėl Maršalkų
arba guodouni Kunigai, kad Justi
paradas.
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom'sūszelpti *awo Uutetę, paveskite ji tikrai

i.aodotinotn* tautiszkoms ir bašn*tiaems "draugystėms iszdirba:Katua^o, Amerikoalsikas
Weliawaa, Saa
___________
eakleUus,
tas,
K m kardas,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
Chicago, I1L

115 W. DIvision SL,

LIETUVIU GYDYTOJAS

*

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D
3202 S. Halsted st., kerte 32osgat., Cbicago, III.
Teš. 7309 "Var<i«.
^tuviai, nesiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams ir *iun lekiartams »
n, * P‘»iyu* *ukt*zate,o sveikata* ir teisingo* rodo* negaunate. Jei sergi kokia liga, eik
K^taaf gydy^.C?rauk»V,
U“
roUB U YKA1, u pasuki* ar galima iazgydyt. ir
»e*uv*džiojo dar jokio ligonio ir l*z pirmo pamatymo pasako. ar
J•Vjdoma*, ar ne; kuri apsiima išgydyti, iszgydo greitai ir ui maža užmokesti,
turėdama* metine alga nuo Hgonbucaio ir nereikalaudama*
.....
...
lussiinti.
Gydo visokias liga* be įkirtu tuo: Vyriukas. moteriai.. lr
„KB>.
ry to HedienUkU P gB1 d° U relkalui P*reju» operacija padaro DYKAI nuo 0 iki S vai
po pietuVr*^ & W Sl°ifiS* kMd‘*B U nedelion“:
8 iki 10 vai ryto; nuo » tat 1 vai.

li»oni*

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at«
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminus; nusilpnCjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą*
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
a Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo<
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius pei
naktį, skausmą strėnose, inkstą ar pūsles ligą, Puletekį, Pasįdidinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime
atydos, po visas dalis pąsaulčs.
•
I
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.
Offlsas atidarytas kolitą dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir vii
nuo 6 Iki 7 vakaro. Nedaliom ir iventadienom nuo 10 iki 12.

(Inserted by U. S. Foreign Press, Vanderbiit Bldg. N. Y.)
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Chicago Medical Clis-iic

344 S. State Street,
(

j'OOČTOR KNIGlij Į

į SOCTOR SCHUmĮ

Va'atai l»z Jabaratorijo* Oroel yra pripažinti geriam lai* įnt vi»o *vieto'.
* '
Tikras užtvirtinimas, kad nėra niekame geresniu vatai* kaip i*s labaratorijo* Oro»i. Parduodamai duottu tikrg graraneljtĮ kad Jeigu raietoi neeumatge ligoti 3 Menat,
tada eugrgkieiu pinigui, bet tiktai tuomet, kada tr.efipfi dalie oaiilu bue tunaudota.
.IfrišPn nphuluma na>airilrviaa ani*
a. s________________ _______ __________ *-1l.
ranezius.
VaMai Groti yra rezultato daktartszko mokslo, tyria.to p*r daugeli metu Ir *zi*ndien gallve pa*iilšiaugU gera vardo. Vaistai gydo: tauinn.zto*.
*ilp*am*, *1fUi irvlaa* kita* liga*, korio* daktanazko mokalo yra iazgydomo*.
M.» turime tri* pripažintu* daktaru*, ne* nenorim** auluoti ant gydymo vieno.
Me» aergvtlm teisinga ir.'dym* mnsu pacijentu. delei gražiausio ir geresnio muiu
vardo, kadamusv vaistai Oroal duoda didžiausi pajrelbejima.
Try* porai aki^ mato geriau, negu titna pora.
Sapraatamas dalykas, kad per musu užžinrejima
szpažinti ir prlratzytl atsakančiu* vaistu*, negu daktarisziruoM Institutu'*e.~kar yra
vo* vieaa< dakraras, o szita* vienas, žinoma, negali teip gerai visa* ligas pažinti, kaip
tvvm
_ __»
‘
r
trys, užtai te
ir anA»*ii
negali ».lteip gerai liga Užgydyti.
Ar ^ga.l gauti geresni^užtikrinima kaip būti gydoma* trijų sumaniu ir pe-manan
ežiu daktaru, žurie pydo tiktai tu gareingomit gpduoUrnie o!>oei
Jeigu sergate arba jauozlate* nevisai sveiku, paraazykitg listuviskkai visa* ženklu
Ilgo*.atsiduokite su pilna vilcze ir bukite uitikrtatiT’kadTau geru daktaru ra’ėiba "i
garsiomis gyduolėm!* Oro*i iagysite sveikata.
Metu daktarai yra labai mlelaazirdlu* ir
per ju paga.ba likosi jau tukstateziai ligoniu Užgydyti,
Nereikalinga*dalykas sunkiai uždirbtu# pinigus dykai atiduoti kokiam
tariszkam institutui, arba kitiems apgaudinėtojam*, kada pa* mu* gali gaull
gyduolių ant viso svieto ir pagelba trijų ganiu daktaru ui lat

F

AMERICA EUROPE CO.
161 Columbus Avė.

0FF1C1AL PUBLICATIOH
Anaual Statetsssi *f the

BANKERS SURETY COMPANY
•f Cleveland in Ihe State of Ohio, o n the 31 st
day of December, 1905, made '.o the In
surance Superintendent of the State
of Illinois, pursuant to law.

Capital.
Amcunt of Capital Stock paid up in caab
.... *500 000.00

t®/

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis

A F —jT.

-Patentuota* regulla’oriu* suauk .a užsukair nustatoma*, vyrlszksssr moterltzkas.
,SK suksucia. dvl/ubi
• Hun’>0«'
luksz'ai.
ffptnš/.Ak“rtgrožis) >szkvietkuota«
,♦ 1 tarsi grrai laika rrdo
IltMSCaftTtajV.-S/ta Yra »',ur »srtoj«ma,
geležinkelio t a r n u,
j! kaipo geriausiai laika

iaHuustie; gvarantuometu.
'
r
Svy laikrodėly pasiuaPremium* receiyed during tbe year 152.428.71
»lme C. O. D. antkiekvieno adreso, su pavelyjiIntere»t an<tdividendą
■....
24.407.88 mu iszegzaminuoti. Jeigu bus toks kaip raižo
Pro f i te frem sale or matu ri t y of ledger
me, užsimokėk expresui 6.1.7S ir atvežimo
asset* over book value
1.073.22 kasztus ir paimk laikrodėly, jei ne. nemokėk
Amuunt received from all other souroes 2.900.38 ne vieno cento. Atmink, kad už toki pat laikro
delv kitur mokėsi (35 00. Pria laikrodėliu da1180.807.00
•• Totai Income

Income.

Expenditures.
Losses paid during the year
Inveetigation and adjustment of
clalm* '
Coaamission or brokerage
....
Salari- a, fee* and all other charge*
of officer*. derk*, agente and employes 40.774 28
Kent*paid during the year
....
4.239.98
Ali other taše*, lioenses and Insurance
8.089.17
dt. parimant fee*
....
90.421.1
Amount of all other expendlture*
-------------6
*222 438.63
Totai espenditure*

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg, Chlcago,

M PUNDELIO DYKAI
SERGANTIEJIE ISZGYDOMI

75.462 00
26 875.00
438 217.81
78.04954
4.202 12
1 42S.18

..♦•

1620 231.63

Totai Ledger Asset*

Non-Ledger Asseta.
/hterejt accrued
....
Other e^Vi-ledr-r a«S*t*
....
*• ®o« *e of collectlon
Gros* Aaset*

5.210.97
10.000.00
44.279.12
*879 727.72

Deiluct As*et* not AilmittedDeprrciation from book value of real
e,«ate. bends and stock*
....
13.818.81
GrcM Premiums in oourse of collection
13.582.20
wriuen prlor to Oct- 1, 1906 1.423.18
Other unadmitted aaset*
.i...

Totai
Totai Ądmitted Asiets

Liabilitiež.
Jie^*n,^ont
unP*l<i losses
Totai unearned premiums
Commisiion and brokerage
Ali oiher i’.ab.ilties

U.

...
Į--

Totai liabilitie*

Miscellaneous.

, CHICAGi

Faslaptus laimingo iipninio

Nauja ir pasekminga metodą gydymui ligų.

Kiekvienas kenčiantis nuo silpnoo širdies, plaučių, skilvio, kepenų
Ilgu, ausiu ar nosies, kataro, nerviško galvos skaudėjimo arba viduriu
užkietajima, turi nieko nelaukdamas, rašyti apie mėginimo pasiulyma.
Kam kasti Ilgiau? Kodėl nepasinaudoti šita proga ir Išsigydyti? Ar
Tamista nenori atgauti pražudyta sveikata ir pasidžiaugti gyvenimo sma
gumais? Tam teta nieko daugiau neprivalai daryti kaip tik paa mus rašyti
arba atsišaukti musu ofisan.

Išgydomo skilvio nesveikumus —.visokiu budu it symptomu. Išgydomo visus
apsireiškimus dispepsijos, kataro, nog romui loji m o, rugšlu atsirūgimu
4 ir nepriimniu gazu.
i
Išgydomo nerviškas ligas — silpnumą, nerviškus kenkimus, nejieguma, pra
gaištingas ilgas, negalėjime miegoti, širdies nereguliariškuma, trum
pumą kvapo, nuovargi, ailpna atminti, autogenu pailsima, neturėji
mą pajiegu, tvirtumo ir energijos; teip-gi abelua nusilpsnėjima, paei
nanti nuo nervišku ligų.
Išvalome kraują — negryna, skysta kraują išgydomo, teip-gi neatsakančia
cirkuliacija, blyškumą, drebėjimą, neursstbenija ir tiesa sakant, išgy
domo musu metodą kiekviena liga, paeinančia nuo nevalaus kraujo,
'
silpnu nervu ir neatsakančio gromuliojimo.
Mes sugražinamo sveikata su musu vaistais. Vaistai pagamina ir suteikia
kunui nauja energija, per ka gamta gali prisidėti prie pergalėjimo ligos.

Mes su savo gydymo metodą Ir vaistais pasitveriame liga už pačiu
Šaknų ir prigelbėdami gamtai prašalinti liga, prigelbėdami pagaminti pajtega, prašaliname liga aat visados. Uitai, naudodamiesi gamtos pajiega,
padarome visiškai nuailpnėjuaius vyrus ir moteris tvirtais kr av^rižiname
sveikata.
Husu vaistai nėra tai paprasti patentuotiejio, rekomenduojami kiek
vienai ligai, bet ju geruma giria tie, kurie juoe išmėgino, uitai, kad tapo
išgydytais; vaistai jiems no vien kančias sumažino, bet taipgi ir išgydė;
iŠgydytiejie stovi su mumta ir prisieanuja už mus; jie rekomenduoja musu
gydymo metodą ir vaistus savo u raugams, ir mes ne vien įgauname
draugus, bet teipgi ir palaikome Juos, kadangi mes išgydomo ant visada.
Rašyk Tamista pas Dr. Hartmann prašydamas vaistu ant išmėginimo;
aprašyk vi*jjs-s%yo kentėjimus ir apsireiškimus ligos, o jis ypatiškal atsa
kys Tamjdtai ant visu klausimu neskupėdamas au savo rodą ir patyrimu.
Rašyk pas ji ir Tamista gausi buteli jo, paties sutaisytu vaistu ir užpečėtyta laišką.
'
. .

Dr. kartinami
Vienna
Medical
Institute,
106 E. uth Street, New York.

Nauja Didelė
Daktariška

Knyga

Knyga
Vartotas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su
....—
padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti
daug naujų
pridėti
sveiku, kaip nuo Ii i išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ OR. ( LLINS MEDICAL INSTITUTO.
Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagalbą

sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
Ta knyga parašyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui. .
f
Ta kn>ga „Vadovas In Sveikatą" bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms už prisiuntims ir adresoTa knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą kn»aą kuris perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam
moksle apsiivies.
Tojo knyęo;e apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybes
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiškimo iki
užgimimo, su visoms augančioms permainom*motinos žyvate.
Toj naujoj didėjej knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susinešimą
plačiai apkalbėta, Iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki Šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškino kaip ta

knyga „Vadovas in Sveikata*’.
*
,
, ■ .
JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranii kas kenkia, tai skaityk „Vadovą In Sveikatą”, o viską išaiškins. Be užvilkino
reikalauk Is skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nė joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o apie
gaudagrašlus, kurie vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais Ir Companėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimais skel

bėsi tai nėra nė ką kalbėti.
Jei jau teip sergi, kad be* tam tikrų gyduolių Ir sumanios daktariškos pagalbos negali bul sveikas, tai DR. COLLINS
MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kurtame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Instituto ant KOŽNOS LIGOS yra
dipliomuoti daktarai specllallstal; atėjus asabiškai, arba aprašius ligą lietuviškai - Jie ištyrinėja, kad apsiima, tai ir išgydo r

pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visų ligos apsireiškimų.
Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai išgydo nuolatines, užsendlntas (chropiškas\ vyrų Ir moterų visokias t
paslaptingas lytiškas ligas Ir tas, kurių kiM nejstengė išgydyt, tai liudija ii daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuos pagal da-

leidimą čia talpiname.

KOZM1NSKI <£ YONDOttF,
73 Dearborn st.

Tyrams Tiktai!

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk In

GALERIJA MOKSLO
344 South State St. Chicago, 111.
Ineiiznau Dykai.

Patemyk stebuklus Osteologijoe
m
»,
Fiziologijos
„
„
Neurologijos
w
„
Pathologijos
Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo
*28 800.27
lopszio iki grabui.
965O.W1.4S * Milžiniszkumai ir keistumai gamtos.
Atdara kaadien nuo 9 ryto iki 12 vidurnskezio.
Papraazyk dažiuratojo prie dura lietuviazkoa
41.41033 Knygoa, Vilai dykai! Atalazaukitisiadien.
79 286.84 344 South State St. arti HarrLson
7.015 04
CHICAGO, ILL.
125.80
*127.837 81

'9

Dykai Išmėąinlmat gydymo bus siunčiamas visiems tiems, kurie pas mus atra
šys arba atsišauks musų ofisan.
Prislųsk Tamista tiktai sava vardą Ir adresą, taipgi Ir keltas pačio stempas Me
dicinas direktoriui Vien na Medieal Institutą, 106 East llth sL, Now York City.

Ledger Assets.
Mortgsge loan* on real esteto ....
Lear* on collateral »ecurity
Book value of bond* and stock*
Cash on hand and in bank
..J.
Bills rteeivable
Other ledger asseta

arti Harrison ui.,

J

Lietuviu Daktaras

Totai Prtmium* received durlug tb
125.374.18
year in Illinois
Totai k*res Incurred during the
•
1.328 08
year in tliincįs
*^j
Oeo. H OlrMted, Vico-pruidtnt.
Kauno gubernijos,, Sziaullu ivieto.
783 W. ISth nt.
C1
^/uicago,
111.
i
P. H', //arteli, Secretary,
Telefono* Canal 1208, Telefonas
'________ ___
CanaI 7083.
Subscribed and *worn to before me tbis 13th Telefonuot galima i*z kiekvieno* aptiek
o*. P*
grtao Cblcagon Ir pr ' ' gydymą "kigoni a įgUp
190®•*
pirmiau* ant seno a
Lowe.

Banklerlal.
Mes ekolijame PINIGUS ant turtsnyblu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
mes su džiaugsmu prigelbesime, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitas
veikimas. Lengvos iazlygos.
Agentai
apmokami dosniai.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žnumės uteitiki mums ir musų
gyduolė!?** kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip Išsilydyti Kupiūrą, Akių ligą.
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pūčiai* Saulės įdegimą, Didervines, Niežu* ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmooių visųkių tautysčių. Rašyk
pas n\us: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Brsedwy.
Brooklyn, N.Y.

Pristatome guodot.. kunigams
Geriausias plotkeles, keptas elektriką, be mielių Ir kitų priemaišų:

KOMUNIJOMS, HOSTIJOMS
IR ŠVEN. EUCHAUišTIJOMS

Davesni-iisGA* PnortBOBist) lasrrrrTo!
Nuo pirmiau* kaip žinoma, jum* apraiyta
liga, kuri per 7 metu* mane vargino; dideli*
skaudėjimą* kairiam fone, krutini) irvaikieiojanti skausmai po visą kūną, sunku* gilinu. jog a| ni p*v*lkMiot negalėjau, o ant
kairiojo šono visai gulėt negalėjau, netik
abelnal buvau nusilpnėjo*, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
n< mirus. Nors gydžiau* pa* daug daktarų,
bet liga vi* ėjo blogyn; visai neturėjau viltie*
iėgljimo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirsdavo kankynės. Bet kaip
pas jumis atsmaukiau Ir, atsiųstu* vaistu*
ėmiau vartot, tai bateią kovą savyje pajutau,
turbut tai vaistei su liga kovojo, bet kad vai
tojau pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryndr geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistų yra keturios nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai ižgy.
dyta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia skarbą. siunčiu jum* tuksteučius padėkavonių.
Praiau pagarsint.
M. Skripkauckieni,
Hamilton *t, . ?
Cleveland.i \

\

.__________

■

su D ax t amai* l
Teiksitės priimti širdingą psdėksvoną. ku-.
ir pugsrsiuklt riešui, ne* jei ne Ju* I
augšte* mokslą* ir galybė getų vaistų, tei ‘
jau ant žemes paviršiau* nebūčiau. Nors pu
daugelį visokių gydytojų lankiau* Ir jie ma <
ne tai neįstengė išgydyt, tik laukiau *mer~
ties, bet ju* suteikta pagelba paliuosavo mane I
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo krū
tinėj. dieglių Šonuose, rankose, kojose ir po
visus sanuius, kaip ir skrepliavimo teip ka
taro plaučiuose, teipat pūslė*, inkstų Ilgo*
kaip ir lytiško teip abelno nusilpnėjimo, kur :
įgavau per jaunystė* klaidas. Per jus storot ,
ir gryp“» vaistu* bevartojant palikau te' j
sveika* Aip niekad nesirgęs ir aut viskodr
tas. Tie keli žodžiai gal ne vienam bus pate
dymas kelio kur apturėt. sveikatą,
A
a^ vendimas pagal mokslą kuygo* ..Vady
v a*, a Sveikatą”, busiu visada sveikas ir a I
kingas tam jus geriausiam Institutui už visį^j
gerus darbua
. .
Su guodone
M. Taboras.
714 tVashlngton *L,
Gteenvillc. Mas< ;

Malone* Pbofzmjbiav

(skausmų) po visa kuna ir ant vteos * valksto*
sunykusio. Siunčia viejį Širdingiausią padė•__ ..2. *■_...to.-M
— DU-

■ | ligą — busi išgydytas. Vaistai
Slaptybė šventai užaikoms. Rašant adresuok:

Vartojamas Katalikiškos' B^yJUgg. Ii Prašykite musą Katallogo Nė. 112.

. The Sisters of Bethany
(Raiykito vokiškai ar angliškai.)

ER1E, PENN’A.

, C. COLLINS Medical lostitnte, 140
lem aeaktakal •««»■*>*fti.'%‘ki’i
Atslsrsukisrtit

j
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