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Metas XVI

Visiems savo skaityto-Į bausti. Jeigu kitur teip elgtųsi tų kolionizacijos komisijai dalei Kinkulkin, bet jam atisakius,
20 —• 15 metų atgal visoje pa
jams linkime linksmų kaip Maskolijoj, tai antai Ame sta priverstinai, su iždo pagelba, violenčelės profesoriaus vieta rapijoje žmonės kalbėjo vien tik tuviai betgi, kad ir tokiame užmir seniai čion buvo ta byla perkraštame užkampyje, trokšta apšvie tinėjama, ir teismas patvirtino
rikoj respublikoniškosios parti išpirkti žemę nuo lenkų, ne at

Kalėdų Švenčių!

liekti tuo tarpu neužimta. Pir lietuviškai. Nuo to laiko pra timo, godžiai skaito knygas, kurias
miesto teisėjo nusprendimą. Da
jos atstovus kongrese ir senate siėmė savo' užsimanymo atgal, menybę turėsią baigusiejie už
Lietuvos” Red. ir Išleist. atseitų teisman paduoti, nes tūli bet perdirbęs jį teip, kaip komi sienių Konservatorijas. Vil dėjo vaikus lenkiškai mokyti, veltui gauna iš kunigų įtaisyto bar Miler turės atsėdėt 2 savaiįtek- sija reikalavo, vėl paduos jį už niaus Konservatorijoje mokinasi nors žmonių lenkinimas viso gan didelio knygyno, Todėl ne ti už pavadinimą darbininko sotos
partijos
ir
tai
kiais biauriais budais jau nuo nuostabu, kad lietuviai-ukininkai cijalistu!
taiso tvirtinimui Prūsų seimo. Mat dabar — kiek žinome —* trįs lie
mingiausiejie,
atstovai
seniai tęsėsi. 2mones lenkinda sumanė prašyti mokyklų didirvą įvedimui Amerikoj mo- komisijos sanariai pabūgo, kad tuviai, kurių vienas, p. Lopatto,
vo ponai drauge su kunigais. rekcijos, idant mokytoją rusą
(Iš “2.”)
narchijos su imperatorių sė- randas, gavęs sykį seimo prita ruošia dabar _ “sivitarpiečių”
Linkainių Rinkevičienė, apie 90 pakeistų lietuviu-kataliku, kurs, ži
dinčiu ant sosto, vietoj žmonių rimą priverstinai išpirkti žemę chorą prie busimųjų neužilgo
metų amžiaus, pasakoja, kad noma, jų vaikams butų daug nau
balsais renkamo prezidento.
Iš JONIŠKIO,
nuo sau nepatinkančių ypatų, 15—A.--- •
MASKOLIJA.
Glitiškių ir Paciunų kunigai jos dingesnis. Bet štai 3 d. spalių į
16 d. gruodžio policija užpuo iš to nesinaudotų visuose Pru
Šiaulių pav.
5 metus nepriėmė išpažintin, mokyklą
atvažiavo
Panevėžio
Pereitos subatos dieną Peter lė redakciją kairiųjų partijos snose. Kita priežastis komisi
Naktį iš 19 į ,20 spalių kasžirr
Miesto valdyba jau sustatė kol ji nenuvėjusi Glitiškių dva įsprauninkas su antstoliu ir kito
io burgo kariškame teisme pasibai laikraščio “Sevodnia ir suareš- jos nepritarimo rando sumany
kokie
plėšikai, apsiginklavę, įsi
gė byla išvaikytosios antrosios tavo visus redakcijos sąnarius mui buvo ta, kad jis žemės iš išlaidų ir pelno sąmatą (biudže ran poterių lenkiškai išmokti. kios rųšies policistais, ir lyg ko
veržė
pas
žydą malūnininką, bet
durnos atstovų socijalistn parti ir spaustuvės darbininkus. Jie pirkimui reikalavo 400 milijonų tą) 1908 metams; sąmatą sie Tarp lenkintojų daugiausia kius maištininkus per 2 dieni šau
išgirdę
važiuojančius
pro šalį
jos.
Buvo 18 atstovų, bet visi apkaltinti spaudinime revo- markių. Dabar randas perdir kianti milijono trijų dešimčių atsižymėjo kun. Kulėša, kurs kė visus žmones, ant to prašymo naujokus (novobrancus) dainuo
tūkstančių rublių.
musų parapijoje buvo 40 metų pasirašusius, visų klausinėjo, kas
svarbiausiam iš jų, atstovui lat liucijonieriškų raštų savo spau- bo savo sumanymą teip, kad
atgal
ir kunigas Strzeleckis. jiems padavęs tokį sumanymą, kas' jant, nusigando ir pabėgo, nie
vių darbininkų Ozelui pasisekė stuvėj. Laike kratos ištikro re jis reikalauja vien priverstino
švietimo ministeris pranešė
ko nelaimėję. Policija gi spa
ištrukti iš caro budelių nagų. dakcijos ruimuose rado diktai išpirkimo žemės plotų nuo lenkų Vilniaus mokslo apskričio glo Jie galutinai išvijo iš bažnyčios kurstęs, gal vietinis vargonininkas lių 21 suėmė keliatą vaikinų ii
lietuvių kalbą ir įvedė lenkų
Byla suimtų traukėsi gana il revuliucijonieriškų raštų.
(jis mat, užjauzdamas, taip-pat pa pralaikė visą savaitę šaltojoj.
dviejuose Poznaniaus provinci bėjui, kad išguldant mokyklose kalbą.
gai. nusprendimas likosi išduo Kariškiejie teismai darbuojasi jos apskričiuose ir viename Va vokiečių kalbą, vokiškosios rai
sirašė). 2monės nenusigandę, iš Tai buvo A. Brijuniukas, A. PoDabar Paberžėje statoma liau
tas tik pereitos subatos dieną. toliau, siunčia vis daug žmonių karinių Prūsų; kreditą gi tam dės privalo būti pakeistos loty
mintingai atsakinėjo, kad tas pasi leckis, I. Norvaišas, K. Bijansja
bažnyčia. Kol kas, žmonės
Vieni žmonių - rinkti dumon jų ant kartuvių už norą ištraukti tikslui sumažino iki 260 milijonų niškomis.
rašymas tik jų pačių sumanymu į- kis ir R. Ivartas. Pas juos po
meldžiasi medinėje koplytėlėje.
reikalus ginti atstovai caro teis kraštą iš nelaimės, iš netikusios markių. Dabar, kaip mano, ran
vykęs.
Dar kai-kurių klausė, gal licija, žinoma, ne-ką pdnė, bet
Tūlą laiką Vilniuje ėjo rusų Vyskupas Ropp, apsilankęs pas
mo likosi pasmerkti penkiems caro valdžios pančių, kuri visą, do sumanymą seimas priims, jis
Ramygalos
vargonininkas pasira pas ūkininkus jos darbas daug
juodašimčių sąvaitinis laikraštis mus, prižadėjo, kad Paberžėje
metams prie sunkių darbų Si- gausiai gamtos apdovanotą, Mas- nuo seimo išgaus geidžiamą lei
šyti
kurstęs,
kur susirinkę pasira pelningesnis. Taip, spalių 20
berijos kasyklose, kiti dviem koliją stumia vis j didesnį vargą. dimą ir reikalingus tam tikslui “Morskaja Volna”. Išėjo išviso lietuvių kalba nebus persekioja šinėjo? ir tt. Visi atsakė, taip
krečiant Sobačiunų kaimo uk.
apie 20 numerių ir galų-galc su ma ir spaudžiama. Bet tas la
metams, dar kiti ištrėmimu vi Pereitą
sanvaitę Peterburgo, pinigus. Taigi šiuom kartu Prū stoja ėjęs. Kelis kartus to laikra bai nepatiko dvarininkams, ir kaip buvo, tik vienas iš jų ant tų M. Rutkų, sargybiniai prisisavi
sam amžiui Siberijon, o vos 3 Rygos ir Mask vos kariškiejie sų rando sumanymas Prūsų Lie
ščio redakcija kreipėsi į “rusų jie visokiais budais pradėjo lie klausimų pabliovė, kad knygyno no 400 rub. audekluose suvinioišteisinti.
teismai vėl kelias ypatas pasiun- tuvos nesiekia, prieš lietuvius žmonės
pinigų pašalpos prašyda- tuvius persekioti ir spausti, rei kambaryje vyrų susirinkime, apie tus, apie ką, žinoma, protokole
Teip, mat, caro valdžia elgiasi tė ant kartuvių. Maskvoj mir- randas jo vartoti negali.
kalaudami, kad bažnyčioje butų lietuvio mokytojo reikalingumą ne nepaminėjo. Rutkus kreipėma; tačiaus nieko nelaimėjo.
su žmonių rinktais atstovais. tini pasmerkta moteris metusi
vien tik lenkų kalba. Bet ka kalbant girdėjęs, pats tam prita si prie advokato, bet tie mažai
Čia reikia paaiškinti, jog antro bombą į .Maskvos jeneral - gu
“
Otservatorc
Romaao
”
,
oficijaIš VATIKANO.
dangi žmonės nenusileizdavo ir ręs ir pasirašęs. Įsprauninkas čia, ką gali gelbėti.
je durnoj Stolypin nuo durnos bernatorių Gerschellmaną, nors
liškai
praneša,
kad
Apaštališkasai
Vatikanu vadina popiežiaus
visgi tvirtai savo laikydavosi, vieną vilką begaudydamas, nusi
ir reikalavo leidimo suareštuoti tos pačios bombos, kuri Ger
Sostas
visiškai
nesutiko
atstatyti
(Iš “2.“)
dvarą, nes Vatikanu vadinasi
tai dvarininkai pagalios pasakė, džiaugė sugavęs net du, todėl to
visus socijalistus durnos atsto schellmaną ne pasiekė, likosi ji
vyskupą
Roppą
nuo
vietos.
liau
pradėjo
vyrus
tardyti
apie
rūmas, kuriame Ryme popiežius
kad jie neduos bažnyčiai pinigų.
vus, o kad durna tokio leidimo mirtinai sužeista.
Iš KUPIŠKIO,
gyvena. 16 d. gruodžio popie “Sicv. Zap. Tolegr.” rašo, kad 2monės nusigando ir nusileido knygyno įsteigimą: kas jį įsteigęs,
ne davė, varas ją išvaikė ir tuos
Iždo ministeris jau pranešė žius atlaikė paslaptą konsistoriją
kas
sumanęs,
kas
žmonėms
knygas
Ukmergės pav.
keli Lietuvos dvarininkai, su kitais prieš dvarininkus, ypač, kad pa
durnos atstovus be leidimo su durnai, jog uždengimui nepriSpalių m. 24 d. tapo suimta:
rapijoje didesnė pusė žemės pri dalijas, žodžiu viską susekė, kad
ir
paskyrė
naujus
kardinolus
—
vadinamųjų
šiauria
Vakarių
gu

areštavo. tik dviem pasisekė tekliaus ateinančių metų reikės
guli dvarininkams. Taigi dvari knygynas kunigų įsteigtas ir kad Povilas Peža, • Vėžionių so
pabėgti į užrubežius. Svarbiau apie 100 milijonų doliarių. Tą du italijonu ir du prancūzu. bernijos dvarininkais eisią į Stoninkai, keršydami žmonėms, ga kaimiečiai savo aukomis gausiai džiaus, Suėmimas rišasi su pasias valdžios akyse nusidėjėlis, iždo nepriteklių gali uždengti Popiežius laikė kalbą, kurioje lypiną, ministerių pirmininką, pra
lėtų neduoti jiems malkų, ga prie to prisidėję. Ant rytojaus vasarį tame kieme buvusia kra
latvių darbininkų atstovas Ozel, vien paskola. Kad paskolą už- skundėsi, jog katalikiškoji baž šyti, kad jis pasirūpintų musų kra
nyklų
ir tt. Dabar bažnyčioje įsprauninkas apžiurėjo tą knygyną ta (apie tai savo laiku buvo ra
nyčia
persekiojama
atvirų
ir
pašte įvesti savy valdą bent tokią, ko
kurį gal butų teismas pasmerkęs girs dabartinė randui prilauki
visos
pamaldos
atliekamos len ir nuėjęs į kleboną, palakė, kad šyta laikraštyje). Jam, tuomet
slaptų
priešininkų,
buk
jos tie- kia dabar esanti Rusijoje. Pernai
mirtim, dabar yra Amerikoj.
durna, nieks Maskolijoj ne abe sas kojomis minioja net tie/ ku
kų
kalboje.
Paberžės
klebonu jis pasirūpintų gauti tam tikrą vy išsisukus, buvo suimtas jo tė
metais Stolypin pasakęs tiems
Kituose kraštuose, kur yra joja, klausimas tik, ar užrube- rių pareigą ją apginti,
neseniai
tapo
paskirtas
kunigas riausybės leidimą, jei nenorįs, kad vas Ad. P. Prie jo*policija ne
R ugojo dvarininkams, kad tokia savy valda
nors šešėlis konstitucijoninės rė žių bankininkai skolys caro ran
galėjo prisikabinti: pasirodo,
Vaitekūnas,
kuris,
būdamas
di tas knygynas butų panaikintas.
ant laikraščių, kurie visokias galima duoti Lietuvoje ir Baltrusidos, net Prusnose, kur rinkimų dui pinigus, ar pasiganėdys uždeliu
lietuvių
priešų,
galutinai
iš

Kuomi tai pasibaigs, pamatysi kad raštus, atrastus per kratą
tautas siundo ant katalikiškosios joje.
tvarka teipjau netikusi kaip ir gyrimu tokios durnos, kuri ne
vijo
iš
bažnyčios
lietuvių
kalbą.
me. Mat ištisai, kaip visur taip pas Ad. P., jisai, Ad. P. radęs
bažnyčios perdėtinio.
Rugojo
Maskolijoj, nieko panašaus atsi turi žmonių pritarimo ypač da
Kokia
Rusijos
savyvalda,
dau

Sunku
paberžiečiams
kovoti
ant tų augštas užimančių vietas
ir pas mus, kiekvienas apšvietimo ant kelio, jodamas arti. Ad. P.
tikti negalėtų. Visuose konsti bar, kada visur pinigų stokuoja?
gelis
žino:
ten
dvarininkams
pilna
su
dvarininkais
ir
kunigais,
nes
darbas ar policijos bauginimu yra gavo sėdėti administratyviškai
kunigų, kurie kritikuoja ir pei
tucijiniuose kraštuose žmonių Buvo jau atsitikimai ir tai daug
valia
duota
valdyti
valstiečius.
Tad
jų
rankose
visa
galybė.
trukdomas, arba tam tikrais įstaty 3 mėnesius. Jam kalėjime be
kia popiežiaus padavadijimus.
rinkti atstovai nepaliečiami, jei geresniuose laikuose, kada caro
kurgi neprašys ir musų dvarinin
būvant, apsilankęs Ukmergėj
M. Stankevičius. mais yra varžomas.
gu nors vieną valdžia drystų iždas mažai dar skolų turėjo, o
gubernatorius pasakęs:
“Tu
kai tokios savy valdos. Bet vargu
SIAURINE AFRIKA.
Kaplys.
suimti, prieš savę sukeltų kraš nieks Maskolijai skolinti ne no
žmogus — sau nieko, bet kam
Pereitą sanvaitę aplinkinėse ar kas išeis iš to Lietuvos dvari
(Iš
to’ gyventojus. Parlamentuose, rėjo. Buvo tai laike karės su
tokį
blogą sūnų išauklėjai; jis
ninkų
prašymo:
vieloje
jų
“
tikrieji
Iš
KAUNO.
kaip juos ne vadinti, susirenka Turkija 1877 metuose. Karės Rabat buvo keli žymesni susi rusai” nori valdyti musų valstie “N. Sk”. praneša, kad Kauno
yra daug pikto pridaręs”.
atstovai Hsokių partijų, žmones vedimui reikalingi buvo pinigai, rėmimai terp besivaržančių Mo- čius. Tat matyti yra iš Vilniaus vyskupas gavęs skundą su 700 pa
P. P. suėmė visai netikėtai.
visokių nuomonių. Parlamentai vertė maskoliškų rublių nupuo- rokko sostą brolių — Mulai rusų atstovo kalbos, prokuroro pa rašų iš Kauno karmelitų parapi
Kauno gub.
į Sargybiniai dėlei jo daug kartų
yra tai vieta, kur laisvai žmonių lė užrubežiuose netoli iki pusei. Hafigo ir Abdel Aziso. Vieną dėjėjo (žiur. “Vilties” 8 No.).
Pas mus nemaža administra- yra sudarę Vėzionise. šįkart
jos.
Pasirašiusicjie skundžiasi,
atstovai per visokių nuomonių Maskolijos rando agentai apke- dieną kereiviai Abdel Aziso li
kad kun. Olšauskis uždraudęs kar tyviškai išsiųstųjų iš Kuršo lat policijantai buvo atvažiavę pas
kritiką pervaro valdžios darbus, liavo visus turinčius atlie- kosi sumušti, bet kitą kartą vėl
melitų bažnyčioje giedoti lenkiškai vių, kurie gyvena dideliame var P-žos kaimyną, kame tarnavo,
išreiškia rinkėjų geismus ir tas karnų pinigų kraštus ir meldė stojanti Abdel Aziso pusėj mau Lapkričio 13 d., mergaičių gim rąžančių ir kad nepriimąs išpažin ge. Kaip-kurie jųjų vaikščioja kur-ten apsivogusio P. S-gos
visur gerus vaisius išduoda, nes paskolinti ioo milijonų rublių, rų giminė Straghna sumušė pa- nazijoje, Antokohkos ir Gurevi ties lenkiškai nei vieno žmogaus. po sankrovas ir prašo, buk tai brolis. P. P. netikėtai kluone
visopusiškai kritika reikalinga. bet pinigų niekur negavo, vien jiegas Mulai Hafigo. Sumuštas čiaus buste (Zavaina ja. 4) prasėdė “Ned. Sk”. abejoja, ar žinojo tie, savo draugų įgalioti, paaukoti atrado. - Jį ir Saukminiškių so
Mulai Hafig turėjo pasitraukti sią visa eilė visuomeniškų refera
Visiems teismo nubaustiems Holandijos . bankininkai pasiūlė į pietus nuo‘miesto Morokko; tų skaitymo. Direktorius Vitalius kurie pasirašė, ant ko jie pasirašo jiems kokią sumą. Butų gerai, džiaus Kitrą, spalių 26 d., iš Ku
antrosios* durnos atstovams net 25 milijonus. Atsėjo tąsyk pas jo kereiviai apleido ir uostą apskričio sielos ligų ligonbučio, ir sako — “Dvasiškoji valdžia ge kad prisiųstiejie iš Kuršo lat piškio išvarė, rodos, L’kmerjų apkaltintojas nieko kito už kolą leisti namieje. Dabar vie Šasi, kurią užėmė Abdel Aziso D-ras N. V. Krajauskas, skaitė riausiai padarytų, paskirdama be viai prieš tai protestuotų ir iš gėn.
rastų kokį kitą pinigų rinkimo
’ šėrikas.
mesti negalėjo, kaip vien tą, nok namieje pinigų negaus, nes kareiviai.
lekciją iš psichologijos ir logikos. šališką komisiją, kuri sąžiniškai būdą.
jų
nėra,
maskoliškiejie
piniguo

kad jie stengėsi išversti caro
ištirtų, keno tai darbas, nes kiekNetoli Ainsa, Algierijoj, Busi Išviso bus tik 12 lekcijų,
valdžią ir jos vietoj Maskolijoj čiai savo pinigus perkėlė į užru- arabų giminė užpuolė ant dalies mai busią antradieniais ir
Iš DUOKIŠKIO,
rienas šiek tiek dar turįs proto,
Sunkus padėjimas pas mus.
penkta
įvesti respublikonišką rėdą. Bet bežių bankas, nes- viešpatujant prancūziškos kariumenės, bet dieniais.
supras, ko vertas vra tas skun- 2iaurus rudens vėjas siaučia pas Kamajų skyrius, Ežerėnų pav.
žmonės visur stengiasi pagerinti netvarkai, bijosi juos namieje prancūzai užpuolimą atmušė.
das”.
mus. Suimtas darbininkų pa Duokiškyje iš kasžin-kur at
krašto rėdą ir ne tik stengiasi, laikyti, randas, ne gavęs pasko Paskui jie išgriovė miestą Ain
statytas rinkikas į gubernijos sirado “daktaras”. Nedėldieniais
is
•be* tą daryt? laiko savo pareiga. los svetur, gal bandytų su prie sa ir kelis kaimus išdegino. Su
susirinkimą - Karpelis. Daug jis prie bažnyčios slankstosi
IŠ PABERŽES,
Užtai vienok kitur teismai žmo- varta) juos iš bankų paimti. Jau sirėmime 18 prancūziškų karei
padaryta
kratų. Net ir fabri tarp žmonių ir klausosi, ką
"Dzien,
Powszechny
”
praneša,
Vilniaus pa v.
pirma k reakcijonierių laikraščiai
nių atstovų ne drysta bausti.
kantų
neaplenkė.
Kalėjime ga žmonės kalba. Seredomis tą
jog
šiose
dienose
šv.
Tėvas
kalbė

vių tapo sužeistų.
Žmopės čia lietuviai, Kalba
Išėmus Amerikos, kur parla ne kartą tokias rodąs randui da
josi su kun. arei v. Symanu, kurs lima laukti daugybės žmonių, o patį daro Kamajuose (Kama
daugiausia maišytai, Čia kalba
mento, vadinamo kongresu, at vinėjo.
nukeliavo Ryman ypatiškai persta jų šelpimas pas mus nesutvar juose sereda-turgadienis). Yra,
lenkiškai, lietuviškai ir baltgustovai yra vien dviejų mažai sa
tyti bažnytinius santikius Lietuvo kytas.
kaip matoma, didelis bičiuolis
diskai.
Skliausčių, Baronėlių,
AUSTRIJA. .
vo siekiuose besiskiriančių par
A. Š.
je,
podraug
ir
pasielgimų
su
Vil

policijos. Bene pildo tik ponas
Kųdrių,
Linkainių, 2ekiškių,
Austrijos ciecoriuš, kurio mir
tijų, visur parlamentuose yra
“
daktaras” šnipo pareigą? Tai
niaus
vaškupu
Roppu.
xiš
“
2
”
)
Spėglių, »Sprainių ir Vibrantišatstovai partijų atvirai besiprie ties su baime laukė visoj Euro
gi
apsisaugokite!
(Iš
“
V.
“
)
kių sodžiuose žmonės namie
šinančių visai viešpataujančiai poj, su visu nuo savo ligos pa
IS VILNIAUS.
Iš
PANEVE2IO,
tarp savęs kalba tik lietuviškai,
tvarkai ir besistengiančių tokią sitaisė ir dabar su visu sveikas.
IŠ RAMYGALOS,
buvo
Kauno gub.
General
gubernatorius
nors jaunimas moka ir lenkišDabar
visi
Austriją
sudedanti
Kauno gub.
tvarką, kokią laiko negera, iš
lš ER2VILKO,
nubaudęs
“
V.
2.
”
redaktorių
kai.
Apie
Kalvariją
ir
Verkių
Metai
atgal
girtas teisėjo ra10 d. spalių, apie 3 vai. p$ pietų,
griauti, bet užtai ne jokia val kraštai rengia iškilmingą apRaseinių pav.
300 už straipsnį “Apie vyskup. pusę seniai kalba lietuviškai, vištininkas Miler prikibo prie
džia ne drysta atstovų areštuoti, vaikščiojimą 60 metinių sukak
pakilo
didelis
gaisras
Ramygaloje.
Dabar dūrinio amžiaus žmonės lenkiš
prašalinimą”.
Roppo
vaikščiojančių darbininkų: pa Spalio 12, išauštant, papjovė
nesikreipia į parlamentą reika tuvių viešpatavimo seno valdo
Stiprus vėjas dar labiau blaškė ug
iki
100
liko
sumažinta
bausmė
matė, kad vienas jų, Audickis, du žydu seneliu M. ir F. Makai,
o
jaunimas
baltgudiškai.
laudama leidimo areštuoti, nes no, kuris visokių gaivalų labiau
nį ir trumpu laiku liepsna apėmė
rub.
turi
laikraštį “Golos Truda”. — gazinus. Ant rytojaus buvo su
Jokių
laikraščių
nė
knygų,
žino

gerai žino, jog parlamentas, nors mylimas ir godojamas, negu ne
iškarto keletą namų. Sudegė u
imti trįs jauni tame užmušime
ma,
niekas
neskaito.
Teisybė,
susidėtų iš reakcijonierių, tokio vienas ypačių žmonių balsais Jau nuo pavasario Vilniuje
žydų namų ir krasa. Iš krasos “Aa, tai tu socijalistas. įtariami vaikinai. Jau nelaimin
čia
daugelis
gauna
veltui
(dy

Pagriebė už rankos ir neleidžia.
leidimo ne duos, nes jeigu duo rinktas irespublikų prezidentas. yra augštesnioji muzikos mo
kai) lenkų “endeką” laikraštį pasisekė išnešti laiškai su pinigais, Ėjo gatve žandarai; Miler puo gi vaikinai manė, kad jiems pri
kykla
—
Konservatorija,
įsteig

Austrijos
lenkai
dar
kelia
vis
tų, tuojaus nustotų įtekmės ant
siuntiniai ir kiti svarbesni doku
lė prie jų, bet tie pažiurėjo sieis nekaltai kęsti, kaip štai ne
žmonių, rinkusių atstovus. An neprilankias Vokietijai demon ta ir prižiūrima prof. Jakubovs- “Zorza Wilenska”, bet mažai mentai.
Vilniaus Konservatorijos kas ją skaito (apie 6 ypatos),
laikraštį ir nuėjo. Miler ėmė tikėtai teisybė išėjo aikštėn.
tai Prancūzija yra respublika, stracijas', Galicijos lenkai pradė kio.
Gaisro gesinti atvyko, telefonu
Spalių 13 d .Batakiuose pasi
bet jos parlamente yra atstovai jo boycotuoti Vokietijos išdir programa ta pati, ką ir valdžios daugiausia vis sienas tuo lai pašaukti, Jotainių dvarininkas p. juos keikti: aš narys “partijos sekė pagauti nežinomą žmogų. ’
monarchistų partijos, kurie dar binius: nieks tokių išdirbinių ne Konservatorijos Petrapilėje. Sun kraščiu išklijuoja, žmonių tam K. Zaviša; prie jo prisidėjo Bark- pravovovo poriadka; aš polici Jis policijos buvo smarkiai ap
departamentan
pranešiu,
buojasi, kaip gali, stengiasi Pran perka, o jų visgi į Galiciją kas ku, žinoma, vienam žmogui iš sumas neapsakomas. Gana pa lainių p. Z. švoinickis. Nors pati jos
kaip
jus
galit
neareštuot
”.... kultas, bet paklaustas, ar tai jis
kaito
gerai
pastatyti
tokį
daly

sakyti,
kad
yra
daugelis
tarp
cūzijoj įvesti monarchiją. Vie metai eidavo už kelis milijonus
Ramygala
turi
savo
prietaisus
gais

Pasitaikė sargybiniai, tie pa išpiovė Eržvilko žydus, tylėjo.
ną kartą Prancūzijos parlamente markių. Tą, žinoma, turės pa ką. kaip Konservatorija. Ta jaunuomenės dar vieni nemokan rui gesinti, tačiaus, reikalui atėjus,
klausė Milerio ir nuvedė Au- Tuomet jį vėl pradėjo mušti.
čiaus šįmet Konservatorijon p. čių skaityti. Apšvietimą supran
monarchistų atstovas drožė į justi Vokietijos fabrikantai.
pasirodė,
kad
jie
sugedę,
šešioli

dickį policijon; nusekė ir Mi Pagalios prisipažino, kad tai jis
r6 <L gruodžio Austrijos par Jakubovskio pakviesti geri pro ta tik .taip,, kad kuopuikiausia ka šeimynų liko be pastogės.
ausį karės ministeriui ir užtai
ler; kvartalinis nerado už ką tuos žydus ‘ papiovęs ir radęs
nieks jo teisman paduoti ne dry- lamente užgimė smarkios muš fesoriai, kaip p: Vytautas Sa- pasirėdyti.. Daugelis merginų, 1
(Iš “V.“)
suimt Audickį, o kadangi Miler. pas juos tik 2 rub. 50 k., o savo
so, priešingai — karės ministe tynės terp rusiniškų pasiuntinių niavski. Vienos operos artistas dagi nemokančių skaitytį, nešio
užsispyręs, reikalavo ir gąsdino kraujais aptraškytus rubus pali
oeliušuš), žino
ris turėjo pasitraukti nuo vie ir krikščioniškų šocijalistų. Ru — dainavmio. profesorius; p. ja skrfblius (kepriiušuš),
.-.
Iš
TRUKAVOS,
neišeisiąs iš policijos, tai Milerį kęs upės pakrantyje, o pats ap
reikiant,
tos. Italijoj, Ispanijoj, nors abu sinai ant savo priešų šoko su Vanda Bohuševičiutė — Smui ma, nemokėdami^ kaip rei
Kauno
gub.
įmetė išsipagiriot į šaltąją, Au sivilkęs į tų žydų sunaus rubus.
-h.* turtas
beveik
du kraštai turi monarchišką rė pagaliais, o tie užpuolimą atrė ko, p. Leščic - Radolinskienė — ir užsidėti.
Truskavoje
yra
apšvieti dickį paleido. Audickis pasiju Taip gi pasakoja, kad jis buvęs
ėl Ir žmonės
dą, bet parlamentuose yra atsto mė besigindami kedėms. Tūlas fortepijano, p. Sinickis — teori einą Įpbėdąms,
mo
įstaiga,
vadinama
vyriausybės
to esąs užgautas ir padavė Mi išsiųstas 6 metams katorgon, bet
jos ir keli kiti, kurie, reikia ti labai nuskurdę 4 ir neturtingi.
vai respublikoniškų partijų, besi
liaudės
mokykla,
kurion
telpa
ne
lerį j teismą. Miesto teisėjas dabar pabėgęs. Paeinąs iš Tel
kėtis, mokės trumpu laiku pa Beto girtuoklybūl be galo pra
stengiančių išgriauti monarchiją tapo prie to sužeistų.
šių pavieto ir esąs pravoslavas.
statyti Vilniaus Konservatoriją siplatinus. Paberžės monopolis daugiąus kaip 30 mokinių. Moky pripažino Milerį kaltu ir nutei Pagailos pasakė, kad tie trįs suir įvesti respublikonišką rėdą.
PRUSAI. ' '
ant atsakančios papėdės. Vijo- per metus gausis apie 18,600 r. tojas yra rusas, lietuviškai nemo sė dviem savaitėm į kalėjimą. Imtiejie vaikinai esą nieko ne
Su tuom visai nesislepia, tą
Prūsų randas, dėl atmetimo lenčelės profesoriumi buvo pa ir yra dar 8 uhidės. Muštynės kąs, todėl apie lietuvių kalbos mo- Miler tuo nepasikakino ir pada
irai, bet valdžia
kymą ir kalbos negali būti. Lie- vė j “gavieto suvažiavimu”* Ne- kalti, ir juos reikalinga paliuoteisman paduoti ir
kviestas garsus vijolenčelistas j>.

POLITIŠKOS ŽINIOS
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IŠ LIETOVOS
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O

K

auoti. 2inoma, tuos tris vai
kinus tuojaus paliuosavo.
Dabar po tokiam baisiam at
sitikimui visi eržvilkiečiai ank
sti vakare stipriai užsidaro, o
visą naktį po miestelį vaikščio
ja du sargu.
Tie žydai buvo jau po 60 me
tų amžiaus. Gyveno ramiai ir
niekam pikto nedarė.
Petro sūnūs.
(Iš “L. U”.)

Iš SUPRASLIO,
Mat vienas tamsus žmogus išdūmė į ^meriką, ne vieno,, Cipuną policija ištrėmė iš Ry- LATVIU SODŽIAUS DARBIGardino gub.
visus už nosies veda. Gėda pa- bet su mergina; pačią ir motiną, got, kitu 2 paleido. Bet neilgai
NINKU PADĖJIMAS.
Balstogės g. - gubernatorius ežeriečiams!
su 100' rublių paliko čia. Jis ant: trukus, policija atsibastė suimti
Didžiuma latvių tautos —
ištrėmė j rytus, ant pat Uralo,
Valstietis.
visų turtų grafo turėjo neapru-■ tuodu paliuosuotuojų darbininku;
ATEIVIAI.
žemiai
sodžiaus darbininkai, ber
j Orenburgo gub., 38 darbinin
(Ii "L. U.”)
bežiuotą valią, teip ant girios atsivedė ir 3 šunis, kurie turėjo
Nora daugelis pirma Ameri
kus už priesrenkamąją agitaciir ant dvarų,
t’ •
•v r
jiems padėti bėgančius sugauti. nai. Xigi 60.000 jų priskaito. kon akakusių ateivių grįžta at
»n
>5:
•
—
—
IS BIR2IŲ.
ją. Ot tau ir rinkimų laisvė.
p. B.
Nežiūrint to, Terentjev vistik Beto, jie dalinar j dvaro bernus gal, bet ir Amerikon naujų atva
br.
(Iš ‘2.’).
Spalių 15 buvo naujųjų ka
pabėgo; liko suimtas Zelencov. ir ūkininkų. Vieni dirba dva žiuoja De mažai. Nuo 30 d. ber
bI§ SLABADOS/
reivių ėmimas. Naujastojų dva
Dar kelioms dienoms praslin ruos, kiti pas ūkininkus.
želio pereitų me|ų iki tokiam jau
Visas berno gyvenimas susi- laikui šių metų atkako Amerikon
I§ AGLINISKIŲ,
sia gana pakilus, taiposgi buvo
Seinų paV., Suvalkų gub.
kus, liko padaryta krata pas dar
ir gana susipratusių naujastojų,
Porą1 satrvaičtų atgal, sušau bininką Svidrį, j ieškota ginklų.) I deda iš eilės sunkių darbų —- išviso 1285309 ateiviai. Sugrąžinta
Vilkaviškio pav.
jis amžinas “savo pono” ver
Musų mažažemiai daržininkai kurie aiškino, kaip reikia užsi kus sueigą, žmonės pareikalavo, Galop pasiaiškino, kad išdavinėatgal 12432. Iš Austrijos ir Ven
Septynių-devynių metų
ilgą 4aiką"?naudojosi bendru su vesti, kaip bus kareiviais ir bu kad alčdės IP monopolis švento ja Ventas, kuriam direktorius ne gas.
grijos atkako 338452 ypatos, iš
Iš ROZALIMO,
__ 'dienomis
____ _
butų uždaryti. vieną kyšį davęs, kad tik suži jis jau žąsis gano, arba kiaules Bulgarijos, Serbijos ir Montenegro
dvarininku mišku. Paskui jam vo aiškinama'apie prisiegą. Ka- mis
Panevėžio pav.
žinkas
buvo
paleidęs
atsišaukiNet
ir
svarbiausi
girtuokliai ne nojus tuos, ką priguli prie są varinėja. Gauna už tai per me
miško pagailo, jis sušaukė ap
žmonės .pradeda su- linkinius gyventojus dvaran ir mų lietuviškų ir rusiškų: “Vi-[drįso rėkti, kad “nereikia”, nes jungos. Be Vento fabrike dar tus visą užlaikymą, keliatą ru II359» >š Prancūzijos 9731, Vokie•Pas 1mus
__ _____
tiojs 37807, Grekijos 36580, iš Ita
siprasti. Matydami, kad valdžia pareikalavo nuo jų pasirašyti •siems darbininkams” ir
i latvis- slabadiečiai jau seniai esą pasi- yra keli “geradariai”, kurių tuo gių purų, kartais da ir 15 rub.
lijos 285731, iš Maskolijos 258943,
mokesnių
netik
nesumažino, ant kokio tai popicrio. Visi ant kai — “Pevines sargem
m”. Kai- piktinę iš girtuokliavimo. 2ino- tarpų dar neužsimoka garsinti, I pinigais. 2iemą vaikas lanko Turkijos 20767, Anglijos 56637,
bet nori vis padauginti, surado to sutiko ir pasirašė, Tik ku- kur teko išgirsti dainuojant dar ma, žmonių reikalavimai nenuė — darbininkai visttek juos žino. I mokyklą — gaspadorius jį prikitą bųdą mokesnių sumažini riam laikui praėjus, pasijuto bininkų dainas. Einant ant pri- jo ant vėjo; spalio 27 dieną pir Dabar leidžiamos paskalos, buk( 1 valo leist. Nelengva jam tada. Airijos 3453°»Chinų 961,Japonijos
mui. Apie rugsėjo 20 tapo su medžių nebeleidžiami girioje kir siegos, girdėti buvo iš pulko mą kartą žmonės susilaukė už Ventas išvažiavęs Revelin> bet„ Visą savaitę jis be karšto vai-' 30226, Kanados 189918, Vakarinių
ndijų 16689. Ateiviai tie turėjo
šaukta valsčiaus sueiga ir nuta sti, o tik ganyt ir šakas imties. balsai: — neikim į bažnyčią ir darymo.
vakarais ant gatvės ne vienam> I gymo, daugelis gaspadorių toli
$52599893rė...: aludes užlaiky tojui p. Suprato ant ko pasirašė, bet nekelkim rankų”. Bet buvo ir
J. Salinis.
teko jį susitikti; bene pastojęs, nuo mokyklos gyvena, 7 — 14
Ambrazui leisti atverti karčia popiet nebe pietus.
tokių,
kurie
tam
prieštaravo.
(Iš “L. U”.)
Vargšai
policijos tarnyston. Dar viena verstų. Vaikams lieka glauLapkričio mėnesyj į New Yorko
me su tiesomis pardavinėjimo bandė pas valdžią teisybės j ieš Tvarkadariai apsupo ir sukaabejotina ypata yra musų fabri-1Isties prie mokyklos. Namo te- portą atkako 88503 ateiviai. Da
stiprių gėrimų (jau nuo mono- koti, nemaža tam padėjo vargo mandieravo: “marš”; tada iš pul
IŠ KRIOKELAUKIO.
kc — tai Vaičckauskis, dirbąs. I paleidžia du kartu per savaitę—
poliaus nebužtenka!). Mat už ir lesų, bet jos niekur nerado. ko buvo girdėt šauksmai — “ša šįmet pavasaryje Krokelauky- ant pliaciaus. Fabrikan jis pa-1 trečiadieniais ir penktadieniais. bar skaitlius atkankančių eina via
tai p. Ambrazas prisižadėjo kas Ir tik iškirtus dvarininkui savo lin”.... ir kai-kurie užtraukė je keletas prakilnesnių vyrukų stojo su policijos agento reko Prie visų gangrait mokyklų yra mažyn.
1
met valsčiun įmokėti po 20 rub. miš^ą, aplinkiniai, sako, gausią marselietę, Su prisiega taipat apskelbė
internatai
dviem*
kambariais
—
karčiamų
boycotą. mendacija ; nešiojasi su savim
NELAIMINGA MOTINA.
2inoma. 20 rub. ant valsčiaus po 6 margus miškavietės — kel blogai ėjo.
Reikalinga buvo Boycotas iš pradžios labai pasi revolverį, kurs taip gi policijos vienas berniukams, antras mer
Indianopolis,
Ind. 18 metų mo
mažai ką tereiškia, bet galima mų prisilupti.
gaitėms.
Kelintam
atveža
iš
na

sargybinių talka.
sekė ir kelis nedėldienius žmo duotas. Seniaus V. užsiimdavo
teris
Franciškaus
Coopero apreiš
bus ir daugiaus tokių leidimų
mų
karšto
valgymo,
bet
dauge

naujaBiržiuose
tarp
kitų
nės nelankė karčiamų. Bet da nešvariais darbais ir nekartą už
Bambinietis
duoti, valdžia to negina, o to
kė*
j°g
ji
nužudė
savo 10 mėne
spalių
lis
sausa
duona
gyvi,
ypač
pie

stoju,
kurie
suvažiavo
bar girtuokliavimas išsiplatino juos buvęs suimtas; policijai,!
(Iš “2.”)
sių vaiką. Mat jos vyrą pasodino
kie p. Ambrazai duoda gerai
15. buvo vienas žmogus neseniai po senovei: negana ką girtuo matomąį, tokie tinka, kad duo mens ir piemenės.
“magaryčių”, štai kokiu budu
išleistas iš kalėjimo, bet priimt, kliauja taip žmonės, bet keletas da revolverius ir rekomendaci
Ilgainiui jaunas proletaras vis kalėj iman ir dėl jo prasižengimo
IŠ VIŠAKIO RUDOS,
žmonės mano vargus prašalyį
kariumenę
nepriėmė,
tik
prisa

ir iš tų, kurie pirma gynė ki jas.
labiau įsitraukia į kietą ir sun ji niekur darbo gauti negalėjo. To
Senapilės pav.
šią.
kė važiuot į Kauną, kur jį dar tiems gerti, dabar patįs iki pus
kų gyvenimą. Piemenavęs, su dėl, iš nusiminimo, nužudė savo
Virbaly-Virbais.
Spalių 19 (1 lapkričio) d. po
K. Lebonas.
sykį apžiūrės. Neturėdamas iš nakčiui sėdi karkiamose. — Dai
silaukia 16 — 17 metų, tampa nelaimingą vaiką.
licija sulaikė vieną vaikiną ir
(Iš
ko nuvažiuot, jis kreipės prie lų pavyzdį paduoda musų mo Torkalnio šepečių fabrike “Me- “vyru” — jį leidžia prie konfir
pareikalavo nuo jo pasporto,
ponų valdininkų, reikalaudamas kintojai !
NELAIMĖS VIETA.
teor" darbininkų dirba apie 120. macijos, pirmos komunijos. Jis
be
to davė jam per ausį ir norė
Iš U2PALIŲ,
nuvežti jį į Kauną. Iš jų gavo
Monongah,
W. Va. Iš kasyk
V.
Siuvėjas.
pilnateisis
bažnyčios
narys
ir
lietuvių didesnė pusė. Darbi
jo suimti. Bet rudiečiai nelabai
Ukmergės pav.
atsakymą kad jiems nėsa, iš ko,
lų
olų
No.
6
ir 8 Consolidated
(Iš
“
L.
U.
”
)
valstiečių
kuopos
—
jam
leidžia
ninkai tebėra tamsus; darbo die
Seniai jau musų kunigas Raz- malonus ant žemsargių: pamatę o jeigu jis geruoju nenuvažiuos,
Coal
Co.,
kur
atsitiko
baisi expliomokesčius
dėt.
na tęsiasi nuo 6% ligi 6 vai.
mus rengėsi prie rinkimų. Da suimant, pradėjo bėgti iš visų tai jį i^u varysią etapu. Tasai
zija,
ištraukė
335
užmuštų
darbi
IS
NERETOS,
Pusberniui
nelengva.
Jis
prie
vakaro. Algos baisiai mažos:
rugpiučio 26, per pamokslą, jis pusių iš aludžių ir traktiernių, naujastojis, kitoniško išėjimo
ninkų
kūnų.
Terp
užmuštų
yra
ir
Kuršėj.
visokio
darbo.
Ypač
juo
nau’
mokama nuo 80 kap. iki 1 rub.
perspėjo '“mielus klausytojus” kiekvienas jau gerai įkaušęs neturėdamas, kreipėsi prie pažį
Per
jomarką,
rugsėjo
26,
bukasyklų
inspektorius
Chas
VVise,
dojas
ūkininkas:
su
juo
ir
dar

į dieną, moterįs pelno tiktai nuo
prieš locijalistus: jie žada rojų (buvo jau netoli vakaras), smar stamų ir surinko 10 r. 19 k.
vo atsiųsti iš 2alvių dvaro 6 40 — 50 kap. į dieną. Darbas bą padirba ir dukart mažiau pi- kuris nelaimės dienoj nusileido ap
kiai
užsipuolė
ant
policijos
ir
ant žemės, o tuo tarpu Prancū
Draugas.
kazokai ir oficieris, žinoma, duodamas ant akordo; jei kas, nigų teišleidžia.
žiūrėti, kaip vedami yra darbai.
,
zijoj, girdi, viešpatauja socija- reikalavo paleisti suimtąjį. Iš
(Iš “2”)
tvarkos
daboti.
Na
jau
kad
da

dirbadamas ant akordo, neuž-! Greitai susilaukia ir pilno vy- Likosi su viršum 1000 našlaičių.
listai ir nieko gero nėra. Žmo sitraukę kardus ir revolverius,
boja.
tai
daboja,
tai
žmonėms
dirba dienos algos, tai tą tuo- j ro. Pradedant nuo Jurgio l>g Jų patalpinimui, katalikiškas vys
nės tai ne žinojo kam tikėti: ar policistai sakė kiršią ir šausią,
IŠ METELIŲ,
net
kaulai
•braška.
Mat
tvarkajaus prašalina iš fabriko. Dar- j lapkričio 10 d. jis dirba tada 17 kupas VVhechng nori įrengti spekunigui, ar .knygelei “Ar bus bet įnirtę žmonės vienu balsu
Seinų pav., Suvalkų guj).
dariai-geradariai
visą
dieną,
be

jin i rikliose tamsumas tiek įlei — 19 valandų per dieną. Kelias cijališką prieglaudos namą.
geriau, kada socijalistai paims šaukė: “kirsk, šauk” ir nesiskiršitos parapijos žmonės dar gerdami, taip įkaušo, kad 3 va dęs šaknis, kad paprasčiausių
auštant. Priešpiečiams turi pu
viršų”, kur sakoma, jog dar nei stė. Vienas žemsargių norėjo nesusipratę. Apie durną men landoje sėdo ant arklių ir beMAIŠYTA DRAUGOVĖ. ,
savo
tiesų
neužstoja.
Apverk

sę valandos, pietums 2. Paskui'
jau
šauti,
bet
žmonės
jam
neda

vienoj valstybėj socijalistai ne
New
York. Čia susitvėrė ypakai kas kalba, laikraščius skaito jodinėdami po , jomarką. pradėjo
turi valdžios. Ir paskui per vė. Tuo tarpu kažin-kas iš mi maža saujalė ir tiktai “šaltinį”. ant žmonių sprandų savo naga i- tinas moterų darbininkių padė jau dirba ligi saulei leidžiantis. tiška kompanija iš 500 amerikonų,
jimas. Fabrike jos dirba nuo Dažnai da valandą, daugiau ir
spėdavo žmonės, kad nerinktų nios nupiovė šniūrą ir nusinešė
Čia yra taipogi “Žiburio" sky kas mėginti.
Pasitaikė jiems 6% iki 6 vai. vakaro, be to nusileidus dirba. Ūkininkai ne vokiečių, airių, maskoliškųjų atei
revolverį,
o
kitas
kaip
duos
j
Sagadinio ir Vaitonio, kurie pe
rius. susidedąs daugiausia iš Toraičių sodžiaus 5 vaikinai.
vių ir švedų. Kiekvienas sąnarys
reitais rinkimais buvo išrinkti, žandą vienam laikančiųjų suim davatkų. Ačiū šitai draugijai, Oficierius juos, tuojaus* užkurė, parsineša darbą į namus ir na mažiau išnaudoja jį už ponus. įneša 300 dol., tai gi iš viso 150000
bet kad rinktų stiprius, pasitu tąjį, tai tam net kepurė nuo gal kįla žmonių susipratimas kas ko, girdi, pulku vaikščiojate. mie dirba iki 12 vai. nakties, Mat, ūkininko šeimynoj jis skai dol. Jie nori apsigyventi ant vie
tankiai ir iki 2 vai. Už tokį il tos kaip savo. Dažniausia ūki
rinčiuosius ūkininkus.
Vals vos nukrito ir jis paleido vaiki link lietuvių tautos. T
'
Mokyto-1
duokite šen pasportus^ Jų, kaip gą darbą gauna nuo 6—9 rub. ninkas dirba draug su juo ir nos iš daugeliu esančių ant Pacifiną.
2monės,
numetę
kepurę
I jas čia lietuvis. Bet svarbiau
čiaus įgaliotinių rinkimų dienoj
1
nelaimės, pasportų neturėta.
Tankiai, jei medega pasitaiko šiam nesmagu atsitikt nuo jo. co salų. Vadovu jų yra S. Pra(10 rugsėjo), vyrams jau susi griovį, ramiai sau išsiskirstė.
sia ,tai tas, kad ųėra nė aludžių, Tai juos viaus tuojaus suėmė ir netikus, moteries alga į dieną
ther, prezidentas “Modem Science —
Vezuvijus.
Darbymečių nedaug pailsto.
rinkus, viršaitis prašė jų pa
nė
monopolių.
labai
negaikomis
primušė.
No

Publishing Co.
teišne&a tik 25 kap.
(Iš “2.")
Naktį 3 kartus gauna keltis gy
laukt, kol ateis kunigas. Greitu
Ir tas gerai.
rėjo prie tų vaikinų seserįs pri
vulių paliuobt.
Pietumis * du
laiku šis atbėga ir tokią į juos
NELAIMĖ DIRBTUVĖSE.
J. Salinis.
eiti, bet teko ir toms. Gerai
kartu. Silsieties tenka nedaug Cleveland, O. Dirbtuvėse Ame
’ kalbą užveda: “Nerinkit, sako, IŠ VILKAVIŠKIO PAVIETO.
Jau
nuo
pavasario
šių
metų
dar, kad tos merginos pasipaži
5 valandų.
Antro apskričio Matlaukio,
nė dešiniųjų, nė kairiųjų, o tik
rican Steel Wire Co. pratruko ga
no su dvaro užveizda, prižadėjo tarp Rygos darbininkų buvo
Pradedant
nuo
birželio,
pailsto
vidutiniuosius (žino nabagas, Remeikių ir Kibeikių kardonus
pradėta
varyti
agitacija,
kad
jie
rine dūda. Išsimušusio garo 14
Iš SEIRIJŲ,
jam apie ketvertą desėtkų rub.,
kaskart
vis
mažiau.
Prasideda
Ikad dešiniųjų užpaliečiams ne- vadovauja oficierius Barkevičius.
jungtųsi
į
profesijų
sąjungas.
darbininkų likosi sunkiai nupliky-*
Seinų pav., Suvalkų gub.
tai jis ir padėjo tuos vaikinus
įpirš); pernai Kauno gub. iš Iš po jo kai-kurie kareiviai bėTuo pačiu laiku buvo pradėta kūlė, dažniausia naktimis. Vie-1
štai ir seirijiečiai sulaukė mo- paliuosuoti.
rinko visus socifaldemok ratus, ga užsienin. Taip antai spalio kytojo lietuvio, Dabar inokiišdirbinėt toms sąjungoms įsta ną naktį kelia 12 vai., kitą 2—3
Sipelietis.
kurie rūpinos visos valstybės 28 iš Matlaukio kardono pabė- narna šitaip:
Paskui kelionė, APSUNKINIMAI GALVIJŲ
tymai įvairiuose susirinkimuose. po dvylikos.
js toj am e sky(Iš “L. U’’.)
reikalais, o Leonas daugiau Lie go Vokietijon 9 kareiviai. Vie riuje mokinama vien tik lietumiškas
ir
tt.
Ir
už visą tą dar
Galop liko paduoti gubernatoriui
AUGINTOJAMS.
tuvai dirbo; Lietuva sirgo len nas iš tų 9 kar. sugrįžo tą pa viškai, pirmame taipogi lietuvišbą
bernas
tegauna
apie 120 rub.
užtvirtinti. Tuo tarpu valdžios
San Francisco, Gal. Amerikos
Iš RYGOS.
kinimu, o dabar socijalistais”. čią dieną — jį suėmė ir pasodi- kai. bet įgalą metų ketinama pa Trečiosios durnos atstovas užtvirtinta šios sąjungos: 1) pinigais ir grūdais da kiek. Mer vidaus dalykų ministeris išleido pa
Ir da daug kalbėjo kunigas. Ga- no Matlaukio kardono kalėji- mokyti šiek-tiek ir rusiškai; Predkalnas, socijal - demokratas, Tėkštilio fabrikų darbininkų, 2) gaitės gauna nedaugiau 40 — čia vadyj imą. idant galvijų augin
r lų gale visa jo kalba užsibaigė man. O kiti astuoni pabuvo antrame ir trečiame dabar lietu- negali išvažiuoti į Peterburgą, mūrininkų. Paduota . užtvirtin 50 rub. Seimynotieji, neskai tojai, turinti ganyklas Yosemite re
piršimu ’į galiotinius: 1) V. Vi- dvi dieni ir sugrįžo per Kybar- viškai nemokinama, kadangi nė- Vietinė Rygos policija patraukė ti: 1) Geležies pramonės sąjun tant gyvenimo ir kuro, pinigais zervacijoj, jas aptvertų. Uždraudė
z liučio, 2) PrZ Viliučio, 3) vir tų stotį; juos taipat suėmė ir nu ra atsakančios knygos (chresto- jį teisman ir pareikalavo, kad ga, 2) darbininkų, dirbančių gauna maždaug 25 — 35 rub., jiems varyti bandas per Yosemite
šaičio J. Tarvidavičiaus ir 4) varė į Kybartų kardoną, išten matijos), bet nutarta tuoj išsi- jis pasirašytų, jog niekur neiš- medžio fabrikuose. Beto, ama rugių 4J4 čtv., miežių 2^, pa klonį. Dabojimui, kad tas padavar, Gipiškio. ^Pasigirdo balsai už t>uvo duota žinia Barkevičiui, rašyt kokią, tai ir pradės mokin važiuos iš Rygos. Keistas Pred- tininkų sąjungos kitos . užtvir sturlakų 2j4. žirnių'
druskos dyjimas nebūtų peržengtas, atsiun
Vaitonį.
F(iti pradėjo statyti kad kareiviai sugrįžo. Ant karš ti
Dabar šitoj mokykloj yra kalno padėjimas. Kaipo atsto tintos, kitos paduodama užtvir 3 pudus, bulbėms žemės vieną tė j rezervaciją eskadroną Ameri
' šeiminiškių Repšį; iškarto kuni- tų pėdų Barkevičius su 5 ka i 50 mokinių-lietuvių.
vas, jis turi būtinai važiuoti Pe tinti. Tekstilio pramonėj (ver- devintą dešim., linams vieną de kos raitelių.
; gas priešinos, bet paskui sutiko reiviais raitas nubėgo į Kybar
J. Salinis.
terburgan, o čia policija jo ne piamiejie ir audžiamiejie fabri vintą daržui vieną aštuonio
I su tuo. Vienok kai-kurie visgi tų kardoną, paėmė sugrižusiuo(Iš “L. U.”)
išleidžia. Stebėtina dar tas, kad kai) matyt sąjunga greit pradės liktą ir pašarą dviem karvėm ir NEVALIA PRASIŽENGĖLIŲ
nenustojo klausę, dėlko Vaito sius kareivius, raiti, nuogais
FOTOGRAFUOTI, NĖ
ikišiolei tokio pasirašymo galėjo plėtoties, nes sąjungų reikalin 3 avelėms. Visa pinigais skai
nis negeras esąs? Kunigas, ne- kardais parvarė į Kibeikių karIš KUČIŪNŲ,
MATUOTI.
reikalauti tik teismas, o ne po gumas tarp darbininkų gana su tant, šeimvnuotiejie gauna nuo
bežinodamas ką atsakyti, sako: dono kalėjimą, Taipat ir iš KiSeinų pav., Suvalkų gub..
Brooklyn, N. Y. Sudžia augs- •
licija! Tokia tai Rusijoje at prantamas. Tekstilio fabrikai 215 — 300* rub. Beto, jų žmo
; jis jaunas (o tuo tarpu jam 33 beikių kardono 2 kareiviai paKadangi Beržininke, dėlei ne stovo nepaliečiamybė.
Rygoj šie: 1) Strazdenhofo nos eina 25 — 40 — 75 — 90 čiausiojo teismo Bifrr nusprendė,
■ metai!) Tie suprato, jog kuni- bėgo prieš pusantros savaitės, sutikimų lenkų su lietuviais, ta Spalių 29 d. policija darė kra manufaktūra — apie 900 darbi dienų.
jog priešingu tiesoms yra, be prasi
• gas stengiasi V. neprileisti, kai- bet tuodo nesugrįžo.
po bažnyčia uždengta, tai žmo tą vienam bute ant Romanovs- ninkų, 2)Džutos fabriką — apie
žengėlio
pritarimo jį fotografuoti
Ir kitoks berno padėjimas ne[ po geriau už kitus apsišvietusio
Ūkininkaitis.
nės pasistatė kitą bažnyčią kos gatvės. Surado slaptą lat 2000 darbininkų, 3) Eikerto Te- geresnis — ir visuomenės daly arba matuoti sulyg prancūzo Berti- '
ir suprantančio netik ponų, bet
(./?« H)
Kučiūnų kaime. Dabar Kučiū vių socijal - demokratų spau renkalny — 600 —• 700 d arb., ke jį spaudžia ir skriaudžia. Jis llono sistemo. Turbut vienok pats
ir kunigų suktybes ir tvirtino,
nų parapija grynai lietuviška.
stuvę ir apie 20.000 (dvidešimts 4) Eikerto Zasenhofe — 600 nemažai išmoka pinigų vals sudžia nežino, kokiame kodekse
kad “Vaitonis bus geru kandida
IŠ PAEŽERIŲ.
Čia žmonių susipratimas/ jei tūkstančių) visokių knygelių. dar b., 5) Zasenhofo verptuvė čiaus teikalams. Imkim pavyz yra tokios draudžiančios teisės. Fo
tu”. Kunigas jau rėkte rėkė,
neskaityti tautiško, stovi žemai; Suimta kelios ypatos. #
Vilkaviškio pav.
apie 700 darb., 6) Tekstilio II- džiui vieną valsčių, kur 140 u- tografavimą ir matavimą vartoja
nė suprasti nebuvo galima, ką
knygutes
ir
laikraščius
pas
dar

Tą pačią dieną, Rygos karo gecieme apie 1500 darb. ir 7) kių ir 2 — 3 dvarai. Dvarai be visuose civilizuotuose kraštuose,
Spalio 14 dieną Paežeriuose
i rėkiąs; tarp žmonių pakilo
tapo sušauktas bertaininis vals bo žmones retai kur galima pa apskričio teismas pasmerkė pa Boldero verpiamoji fabriką — kokių priedermių. Lieka ūki kad prasižengėlius greičiau galima
šauksmas. Tuo tarpu, atsigrį
Taip, ninkai su bežemiais, bernais. būt surasti, o j ieškoti juos juk
karti Vasą, Galoną, Kazlauckį keli šimtą darbininkų.
čiaus susirinkimas. Pirmiau vir matyt.
žęs, kunigas pamatė Vaitonį ša-i
Ūkininkai
savo
vaikus
leidžia
šaitis įnešė klausimą, pakeltą
ir Lukstiną.
Pirmuosius . tris kad dirva profesijonalinei sąjun 140 ūkininkų, kiekvienas, mokė tai policijos pareiga, todėl ji, pa
Je stovint, susigėdo nabagas ir Žirių-Gudeliais kas link mo pasimokyt, nes Čia buvo, ir dar už plėšimą, o ..Ųukstiną už tai, gai gana plati. Tarp tekstilio
damas po 6 rub., įmokės 840 r. lengvinimui savo darbo, ir vartoja
sako: “Ar čia ir Jonelis? Pra- kyklos, kurią užlaiko keletas ap tebera, mokykla. Dabar Kučiū
kad jis 1995 m.t[ užmušęs sargy fabrikų darbininkų lietuvių bus 1000 gi bernų, po tiek-pat mo mokslo pripažintas geroms meto;bpčyk!” ir tuoj išėjo.
linkinių kaimų; toliaus viršaitis nuose nėra nė aludžių, nė mono binį. Tas <>ats fgeismas pasmer arti pusės visų darbininkų, to kėdami, 6ooor. įmokės. O ko
•sep
Iš penkių (su Repšiu) kunigo kalbėjo apie atidengimą dau- polių ; žmonės nenori pinigų do
kė Mitreviųįą už plėšimą pakar dėl lietuviai darbininkai ir ne kia jų atstovybė valsčiuj? Ant
pastatytų kandidatų išpradžių giaus pradinių mokyklų, nes vanai mėtyti.
ti, o kareivį Drcjbiševskį už feld mažai dalyvaus minėtoj sąjun 10 ūkininkų tiktai 1 bernas. ROOSEVELT NE NORI KANbuvo išrinktas tik vienas viršai
J.
Salinis.
goj. Tarp kai-kurių fabrikų lie Valsčiaus sueiga susideda iš
DIDUOTI.
dviejų mokyklų Paežerių vals
febelio nužudymą sušaudyti.
tis, o tarp kitų balsai išsiklaidė. čiui yra permažai. Taipgi kalbė
(Iš “L. U”)
tuvių dar mažai tesuprantamas 140 ūkininkų ir 14 bernų. Apie
VVashington, D. C. Nors repu(Iš “I* U”.)Tada tiktai žmonės prispyrė raš
naudingumas tokios sąjungos,— kokią teisybę čią, žinoma, ir blikonų partija kalbina prezidentą
jo apie padidinimą mokytojaus
tininką įrašyti Vaitonį ir PašIš LIUDVINAVO,
Rooseveltą būti ir sekančiuose rin
algų. Pakilo trukšmas. Trupu
Pas musono balandžio 15 d. todėl tie lietuviai darbininkai, kalbos nėra.
konį, iš kurių Paškonis gavo
Kalvarijos pav.
tį aptilus, Petras Gerulis iš Bal
kimuose,
kurie atsibus ateinantį
š. m. buvo^susįtyėrus profesijo- kurie dabar jau prisidėjo prie
Tiktai politiškas judėjimas,
daugiau balsų ir praėjo į pavie
čiūnų sodžiaus, viens iš turtin
Pas mus tokios naujienos i nalinė (amąp?) sąjunga. Ji vei- sąjungos, privalo rupinties, kad apėmęs visą šalį 1905 metais, rudenyj, tos partijos kandidatu
tą. Taip tai ėjo pas mus rinki
giausių Paežerių valsčiaus ūki kaip lijo, tai lijo perdaug, kada kė slaptai,* ą laukdama dieną iš sąjungos įstatymai, apyskaitos, smarkiai užgavo tą klausimą: ant prezdento Suvienytų valsti
mai, kunigui vedant.
knygutės
butų valsčius turi būt naujais,
ninkų, pasilypėjęs ant raštinės reikėjo javai, šienas, dobilai va- dienos lej^ąlizavimo (valdžios pranešimai,
demo- jų, bet jis jau trečią kartą, ir kaip
Proletaras.
prieangio, pradėjo kalbėti: kad lytie; o paskui per trjs mėne leidimo), Prie ios buvo prisi- spauzdinamos lietuvių kalba, kratiškais pamatais, visų vieti- sako, galutinai apreiškė, jog kan
(Iš “2.")
mokyklų, girdi, yra perdaug, nes sius nebuvo lytaus, ir kietos že dėję 75 dartunirik
.rtuninKai,
lietuviai ir šiaip daugumas, ypatingai mo- nių gyventojų valdomas!
., _____
didatūros ne priims.
kaip piemens vaikščios į moky mės ne galima buvo prieš žie rusai; kitų tautų darbininkai terįs, mažai tesupranta raštą ki
Beto, tų pačių metų bernų SUAREŠTAVO 54 AKTORIUS.
BALSTOGĖS.
klą, kas jau kiaules ganys, o al mą jarti. Bėda. Pašaras api kol kas laukią jos legaliza tomis kalbomis, — o moterių
streikai
sukėlė tarp jų jausmą
| Visų audžiamųjų fabrikų sa- gas mokytojams reikėtų suma puvęs, gyvuliams bus vargas.
Kansas City, Mo. šitame mie
vimo. Sąjungos Iždininku liko lietuvių tekstilio pramonėj labai
sutikimo;
pamatė,
kame
jų
pa

ste
likosi išleistas padavadijimas
vininkai atrado, jog dabar ne- žinti. Kas link mokyklos Gu Javai pabrango: rugių pudas parinktas Jonas Ventas — estas. daug dirba.
dėjimas
ir
tie
keliai,
kuriais
ei

uždraudžiantis nedėlioms darinėti
gali jie varyti pilno darbo fab deliuose, tai pasakė tiek, kad 1 rub. 17 kap., kviečių 1 rub. Neilgai sąjunga darbavosi, nes
Ne Žemaitis.
dami, pagerįs savo būvį. Klau teatrališkus perstatymus, rengti
rike, jog reikia sumažinti išdir ten gyventojai turtingi, gali mo 50 kap., avižų 75 kap., miežių nė^atiko musų juodašimčiams.
(iš “ž.’*)
simas sodžiaus profesijonalinių balius, bet teatrai dar ris nemoka
bamą, nes nėra kur parduoti au kyklą užlaikyti patįs be viso 1 rub., bulvių 40 kap.
Jie pradėjo landžioti pas direk
sąjungų,
kurios kovotų su ponų prieto padavadijimo prisitaikyti.
IS PETERBURGO.
deklų. Bet visai uždaryti fabri valsčiaus pagelbos.
Girios užveizda Juozas Elede- torių Suelį, skųztlami, kad dar
ir
ūkininkų
išnaudojimu, tai Pereitą nedėlios dieną suareštavo
Peterburge suimtas buvusia an
kus taipat negali, pakils darbi
Valstiečiai Gerulio paklausė ris (žmonės jj vadino Ulende- bininkai renka aukas kareivijos
klausimas
jau
šios
dienos.
čia 54 aktorius. Sudžia juos pa
ninkai, todėl fabrikai eis tik 31 ir ne vienas iš pakeltų trijų ris), paeinantis ii Austrijos, če- organizavimui. Tuojaus liko su trosios durnos kauniškis atstovas
(H
•2.
’
)
•
V.
P.
Kupstas.
.
sykius į savaitę.
leido, užstačius po 2oo dol. kau
klausimų nepraėjo. Visi pasili cas, grafo Bergo giriose pragy imti 3 darbininkai: V. Ciptinas,
cijos.
(Iš “2.”)
Į
£11
ko atmesti.
venęs pertekliuj apie 40 metų. V. Zelencov ir S. Terentjev.
'

u

VĖL NELAIME KASYKLOSE.
jBirmingham, Ala. Oloj Nq. X.
Volende Coal and Cokc vO. Kasy
čių 16 dieną gruodžio, 11 vai. ry
to, atsitiko baisi expliozija, kurios
apie 75 darbininkai likosi užmušti.
T«i dieną į olą nusileido 100 dar
bininkų. 17 ištraukė dar gyvų.

f Goldfield, Nev. Kasyklų sa
vininkai nutarė pradėti darbus su
Valdžios
bijosi
streikuojančių darbininkų,. todėl
iš visų kraštų traukia čia miliciją
ir kariumenę.

lėj University of Giicago Setlement, pn. 4630 Gross avė., netoli
47 gatvės ir Ashland avė. Ir šitą
prelekciją skaitys D-ras Rutkauckas. Trečioji prelekciją bus 5 d.
sausio ateinančių metų toj pačioj
vietoj. Skaitys F. G. Moselnis —
Apie teises.
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Matysime, ar aludariai ii
Įčiamninkai ims , viršų — ir kar- I ku, kad baliai abiejų draugysčių
Tarpe gyventojų šio krašto maant savo J neatnešė joms naudos. Kiekviepriešų.
tome tėip-gi, jog tie tautiški gau- V
na draugystė tikisi pelnyti savo valai, kurie suprato naudą korpo
J- J- H.
labui, o galų gale pasirodo, kad
racijų, yra ir apšviestesni ir tur
kaip viena, taip ir kita dau
tingesni, lošia čia svarbesnę rolę.
giaus išmoka iš kišenių savo Tie gi, kurie į korporacijas neti
MUSŲ BALIAI.
draugų, negu padeda į kasą.
ki, yra nuvargę ir pažeminti.
Nekartą buvo rašyta apie ba- Nereikia d"od>rali. kad tokie
T. Bu... .kis.
TVANAI.
liūs, bet kad baliai lietuvių b,liai v““kal n'rc'kal,n^ k»;. Sutvėrimui korporacijos reikia
trijų daiktų: būrio žmonių, pinigų
i Bloomburg, Pa. šitose aplinkiIŠ RENSINGTON, ILL.
amerikiečių gyvenime būva teip danį sukemša lietuv.ų^centus |;
ir smegenų, Žmonių ir pinigų
IŠ CHICAGO, ILL.
njėse- užgimę tvanai daug nuostotankus, o nenaudingi, malonė- Į svetimtaučių kišenių. Dagi toks
28 d. lapkričio atsilankė Čia pa
kiekviena
tauta čia turi pakakti
Pereitą septintadienį buvo “Auš
lių pridirbo. Mifflinsvillėj užtvinę
čiaii išreikšti savo nuomonę apie 1 būdas pripildymo kasos yra veid
garsėjęs musų dainorius ir kompoAš
) vandens
vandens sugriovė
sugriovė naujai
naujai dirbamą ros” draugystės prelekciją.
būdą jų rengimo, abejotiną nau mainingas ir neprotingas, nes nai, sunkiausia rasti išlavintus
nistas, M. Petrauskas. Pakvietė jį
smegenis.
buvau
buvęs
ant
vieno
tokio
“
Au

ant Susųuehanna upės. Prie
dą, siekį ir tt. Pradėkime nuo vietoje pasakyti draugams, kad
kunigas Serafinas. Susirinkę ture
Sutveriant korporaciją, pirmiau
to 7 vyrai likosi užmušti, o 20 ta- šros" draugystės parengto skaity jo progą išgirsti gražų balsą ir
rengimo. Vieną dieną komite- sudėtų reikalingus pinigus, drau
siai
reikia pažinti tiesas korpora
mo
ir
jis
man
gana
patiko.
Prele

| po sužeistų, o tame skaitliuje 2
: tas, su pritarimu sąnarių, ko gystės reikalams, apgavingai iškompozicijas musų tautiečio. Pe
e • • • •
cijos,
bet tam tikslui samdomi
gentas
paima
kokią
nors
mokslo
I§ AMSTERDAM, OHIO.
kiame nors susirinkime draugy viliojama daug daugiaus iš ki
į sužeisti mirtinai.
trauskas dainavo lietuviškas ir ki
paprastai
advokatai. Nėra nė
dalį, geriausiai jam žinomą ir api30 d.- lapkričio, Sv. Andriejaus stės nutaria, jog nebloga butų, šenių lietuviškos visumenės ir
tose kalbose dainas. Nors apie
vienos
be
tam
tikro advokato.
| VVilkesbarres aplinkinėse tvanai pasakoja jį iš visų pusių, kiek koncertą buvo garsinta, bet žmo dienoj, pas Juozajią Karpaucką papildymui kasos, parengti ba pačių draugų, tokiems-, nieko
Apart
tiesų,
pasekmingam ve
~
| sustabdė darbus muilo dirbtuvėse. jam pažintis leidžia ir tokiu budu nių susirinko vos apie 150 ypatų. susirinko būrelis svečių, sukviestų lių. Paskui paprastai
eina spren- gero neduodantiems, baliams....
dimui
reikalų
korporacijos,
reika
| Hazlcton, Jeansviilej, užtvinę van pamaži blaško tamsą nežinės, kuri Visi laike koncerto užsilaikė gra’ Andriaus Skovrono. Kalbėdami dimai, kiek paimti alaus, toniko, Gerai dar, jeigu draugystė viena
lingi
žmonės
nuodugniai
suprandens užliejo anglių kasyklas. mums yra aršiausiu priešu. Pra- žiai. Petrauskas dainavo tūlas apie paskutinius atsitikimus Masko- degtinės ir tt. Toliaus ______
išrenka' Į l,i*cv*esta ant baliaus kitos draukilnus
delegatus
tai
tikslas
"Aušros"
drauteipgi
» $crantone, Parinos tvanai
' *»
užkviesti kitą-kokią j *te
,S tame pačiame mieste. tantiejie ir dalykus tos šakos
tautiškas dainas. Kitą programo lijoj, užsimanėme sudėti kiek aukų
gystės
Kita
susaidė'
dau
’
Bct
kai
P ižrodo važiavimas vie- pramonės ar vaizbos, kuriai tokia
ir
visuomenė
gali
jai
būti
“
susaidę".
...........
**
sušelpimui
revoliucijos
Lietuvoj,
; daug nuostolių pridirbo.
dalį iJpildž )*uno» merginos, ku- Ro(ls buvQ užnlanvmui kcli prie.
korporacija yra sutverta. Jei buvyj
už tai tik dėkinga.
užkvietimą.
-------- ---- T* nos dra«gyst«s ant baliaus į ki- žmonių nėra gana atsakančių ve
u. ■
rios dainavo dainas lenkiškai, ang- -įngi
su(Wjonw $x6o (aukiu. gumu balsų, priima
Taigi, pasitenkinęs vienu tokiu
GAISRAI.
Atsiranda kalbėtojukai ■ ir šiaip tą?
Kaip išrodo nutarimas
liškai, viena gi dekliamavo eiles tojų vardaj kin|r R(J}
?injgU5
prelekciją, nuėjau
jau rėksniai - mylėtojai, kurie, Lowell,o Juoz draugystės va dimui reikalų, tol sunku korpora
R j Cincinnati, Oh.
Sudegė čia skaitymu
angliškai (o ar daug auglijonų skiriame Lietuvos „voliudjonie.
Fan Manufacturing Co. Nuosto- ir ant kito. Laukiamuoju prele
vardan brolystės, vardan šven žiuoti 28 d. gruodžio ant baliaus ciją užlaikyti. Bet jeigu būryj
buvo? Red.). 139 S. L. A. kuo- riams<
L bus gaisfi^adarytus skaito ant gentu buvo D-ras Butkevičius ir
tos vienybės, ragina savo drau to paties vardo draugystės į yra žmonės su gerais norais, tai
pa, išreikšdama dėkingumą p. Pe’
ketino skaityti apie tai, “Ko mums
M žooooo dol.
gus paduoti ranką draugams. Hiverhilf? Ant nenorinčių ten nors ne urnai, bet gal viską atsiekti
trauskui už sužadinimą artistiškų
Išliejęs solidariškumo ir širdingu danginties uždėta $1.00 bausmės. ir turėti naudą iš korporacijos.
reikia?” Dalykas buvo parinktas
t 5 '■
jausmų, padavė jam gražių erš
Geistina, kad musų tautiečiai
į ; Cadillac, Mich. Išdegė čia dalis labai geras. Turbut nė vieno nėra,
mo jausmus, komitetas ir dau Vienas karas prekiuoja $22, t.y.
kėtrožių bukietą.
Amrikoje, pakėlimui savęs, pradė
i chemiškos dirbtuvės Commer — kuris ko nors nereikalautų; tan
beveik
tiek,
kiek
reiks
neatbūti

gumas
draugų
taria,
kiek
baus

KOVA SU KARCIAMOMS
Apskritai, koncertas pasisekė ge
Diggins Co. Nuostolius gaisro pa- kiausiai gi su mumis yra tas, kad
mės uždėti ant tų užkietėjusių, 1 nai -įmokėti lovvelliečiams Hav- tų rūpintis sutvėrimu lietuviškų
CHICAGOJ.
rai
ir
p.
Petrauskas
paliko
terp
kurie
kitaip ne ateitų ant ba^Į
>
draugystei.... Reikia 1 korporacijų. Vietoj dejuoti ir
. • darytus skaito ant $150000.
męs nė patys nežinome, ko munjs
Nors patarlė sako, jog gerais 1!---• - būva 'gaminami tikčti’ kard toki baliai’ PrasiPla’ rugoti ant kitų, priderėtų imtis ,
Kensingtoniečių
gerą
atminimą
(o
liaus.
Paskui
reikia. Argi tad nėra geras daik
norais pragaras išklotas, bet mato
tikietai ir pliakatai, spauzdinami tinus
išnyks; o kol darbo ir patiems rūpintis j>agerir Pitsburg, Pa. Sudegė čia krau tas, jei kas tą mums pasako? Ži ar daug pelno buvo, ar daug iš jo
me,
kad Amerikoje draugija ma
Petrauskui
teko?
Juk
žmogus
ne
laikraščiuose
apgarsinimai
apie
kas
’
rcikėt,
i»
kad
visi
supranten- nimu būvio, priderėtų sekti pavei- ’
tuvės John Tuckler Co. Nuosto nodamas, ko tau reikia, nueini tieno gerus savo norus visokiu buvien
linksminimu
kitų
gali
rupin"Didelį I, H arba V Drau- ticiic aiakintW nesuprantantiems zdą kitų tautų, augščiau už mus
lius gaisro padarytus skaito ant siok ir pasiimi. Todėl ir aš šito
du įkūnyti ir pakelti doriškai žmo
pakilusių.
tiesi,
nes
ir
pats
duonos
reika

gystės Balių”, ant kurio kiek- blėdingumą tokių špičbalių.
>50000 dol.
skaitymo laukiau ausis išpūtęs,
nes. Kova su blogais žmonių vienas, pribuvęs, bus užganėdinlauja.
Rd.).
Kazimieras
Vidikas.
nes jaučiau, kad man ypatingai la
papratimais su kiekvienais metais
šermunėlis.
ontoi Ont. Sudegė čia dirb- bai daug reikia. Bet kaip gi aš
tas, ant kurio busią visokios neAiškinama *r išjuokiama lai
į Toronti
aiškiau matoma Chicagoje.
žemiškos linksmybės, žinoma, kraičiuose su dideliu triukšmu
įuvės 'Elliiįtt
__
Paper Box Mfg Co. apsirikau šį kartą! Kalba šito po
miestas,moKyK
kurio. ribo
Iš NEW BRITAIN, CONN.
_ Milžiniškas
_______ _n?cių>
sumaišytos su šnapsu, alumi ir rengiami baliai; išrodomas ir’ SUSITELKIMAS LIETUVIŲ.
ir \V00dbine lentų plovyklos. Nuo- no kalbėtojo buvo teip biauriai su
se yra daugybė bažnyčių, mokyk8 d. gruodžio buvo čia prakalbos, |ų> teatrų įr gyventojų; bet skait- tonikų.... Ateina ta laukiama nenaudingumas rengiamų tokių
i ^tolius gaisro padarytus skaito ant lenkinta, kad sunku buvo klausyti
Padėkavonės dienoj parengtas
i J2OOOOO dol.
Į jo žargoną be to dar—jam truko parengtos vietinės L. S. S. kuopos. jįus visų tų įtaisų ne galėjo lygin- diena. Paimta svetainė, pasam- prakalbų, kur kalbėtojai pats susirinkimas tūlų lietuviškų drau
daug žotlžių išreiškimui ir tos pa Prakalbos buvo ant Skritulsko sa- | tiesi su skaitlium karčiamų, Ame- dytas poliemonas ir bernas tan- išmano tiek jau ką ir klausyto- gysčių Chicagoje,, norinčių suriš
a
kiausiai iš airiš.ų. Žmonės gausiai iai» paprastai tik kitais žodžiais
| Manistiųue, Mich. Sudegė čia čios jo menkos mąsties, teip kad lės. Buto garsinta, kad pribus iš rifcoj vadinamu saliunais.
ti visas lietuviškis draugystes į
Bet ant renkasi, mokėdami kvoterius už 1 antrina
kiekvienas
prakalbas
lentų plovyklos Chicago Lumber daug sykių jam parsiėjo šauktis kitur
garsus
kalbėtojai,
bet
vienj; tvirtą ryšį, ir su jo pagalba
saliunų kįla audra, kuri nori juos tikietus ir dešimtukus už padė
pirmutinio kalbėtojo, bet tie
Co. Nuostolius gaisro padarytus pagalbon žestų savo kalbai, pati į laiką nepribuvo: vieni ap
pastatyti Chicagoj* pirmiausiai lie
sunaikinti.
*•____ 1
jimą kepurių. Tas palengvina aiškinimai ne gali išnaikyti su sy
Skaito ant 150000 dol.
gi kalba buvo teip pairusi, be jo sirgo, kiti pasivėlino. Todėl liko-,
Pačiame mieste* buvo jų suvir kišenių, suteikia naudą draugy kiu seno papratimo. Norint ne tuvišką tautišką namą, kurio sve
kios nuosaikos ir pilna prieštarin si perstatytas p. Stankevičius iš tom 8000. Tiek saliunų esant,
tainėse galėtų būt rengiami teatrai
stei.... Žengkime į svetainę. gerą seną papratimą išnaikyti,
I Greenville. Pa. Sudegė čia Mer- gumų, kad net abejojai, klausyda ! Hartford, Conn. Jis žadėjo aiškin
plitinos girtuoklystė, o su gir Čia skamba muzika. Kelios po reikia jo vietoj ką geresnį įvesti, ir visoki tautiški susirinkimai, —
£er County Courthouse; pražuvo mas, ar ji galėtų išeiti iš lupų mo ti socijalizmą, bet ištikro daugiau
vertas netik pagyrimo, bet ir parė
tuoklyste — žmogžudystes ir ki ros šiaip teip trypia.
šokiai be to visi aiškinimai bus tik mimo.
ir visi dokumentai.
Nuostolius kyto žmogaus, daktaro. Bet neži kalbėjo apie prakalbas čia buvusias
tokios nedorybės.
daugiausiai kokiė-tai lietuviškai- barstymu žirnių į sieną. Baįkaito ant 200000 dol.
nojimą ir kitas silpnas puses gali 24 d. spalių, apie kalbas kun. ŽeStoką tautiško namo Chicagoje
Kituose miestuose pradėjo laik angliški. Tiek to. Tėmijame, liūs, netikusias prakalbas ga
ma dar butų atleisti, jei po jomis brio ir Čeponio, kuris kalbėjo apie _____
atjaučia
keturiosdešimtys tukstart*__
raščiai tyčioties, sakydami: jeigu, kad halėj žmonių daug mažiaus, lėtų
išnaikyti
sistematiškos
‘ Elkins, W. Va. ’ Sudegė čia di dar butų Ik-iu geri norai. Ant ne korporatijas (jas naudingoms ran- plėšikas užstos tau kelią,
čių
lietuvių,
gyvenančių tame mie- •
t
--------—
6
neturė—--delis hotelis. Ugnyje pražuvo vie laimės, pas poną Butkevičių nė to da ir Europos— —socijalistai,
tame ir
ginklo, ‘pasakyk, kad iš Chi- negu matėme jiems besirenkant, moksliškos prelekcijos, bet tą ste. Reikia todėl tikėtiesi, jog tas
nas vyriškis, kitas teip sunkiai ap negalima buvo įžiūrėti. ‘Jis savo Žarija”). Stankcvičia aiškino, buk cagos esi, o jis iš baimės pats Kur gi kiti dingo? Užeikime į galima parengti vien ten, kur
atsakančius
mokslus klausymas, sykį pakeltas, pajudįs
degė, kad nugabentas ligonbutin, kalba parodė aiškiai, kad nori pa mums korporatijų nereikia, reikia pabėgs. Tokią tai garbę saliunai kambarį, o atrasime vyrų 'kaip Xra
kimšte prikimšta.
Alūs liejas pažystanti
prelegentai.
Kur visas draugystes ir užmanymas
fuojaus pasimirė, trečia gi žmo daryti rekliamą savo rengiamam vien socijalizmo. Socijalizmas, gir- suteikė Chicagai ’ Bet ir ant saliuten ir prelekcijos, nors bus veikiai įvykdytas. Bet įsteigi
gysta, teipgi mirtinai apdegusi, ligonbučiui. Nelaikyčiau to jam di, tai vienintelis musų išganymas, nų atėjo bausmių diena. Jau pir- upeliais. Rodosi, kiekvienas skubinas, bijosi, kad alus neišsibaig- Jas ir augščiausiais vardais pa mas tautiško namo butų tik pra
jra dar ligonbutyj.
blogu, jei jis ^tą rekliamą butų da Išpeikęs korporatijas, kalbėtojas
ma
pradėjo
kalbėti
apie
aprubekalbėtojas ma pradėjo kalbėti apie aprube- tų. Ir tas daros vis naudai drau- vadintume, pavirs į tokį laisty- džia lietuviško krutėjimo. Daug
ręs kitokiu laiku, o ne valandose pradėjo peikti kalbą Petruškevi- žiavimą skaitliaus limensiu ir rei- gystės, kurios sanariai tankiai
iš tuščio į sausą, kaip ir kitoniškų klausymų laukia teipgi
pašvęstose mokslui. Bet aš jam čiaus. Paskui žadėjo kalbėti apie kalavimą už license po $1000.00 kalba apie vodingumą gėrimo; daugume vietų rengiamos pra- pakėlimo. Lietuviai iki šiol per
nedarysiu daug išmetinėjimų; at dvasiškiją, bet ir čia ne aiškino ant metų. Prižiurė|imu, kad tas bet kad tas eina naudai draugy- kalbos. Intelektuališkų pajiegų mažai naudojasi iš laisvės šio kra
leisk jam Viešpatie, ir aš jam at kunigų darbus, bet stengėsi išjuok- butų įvykdinta, užsiėmė draugjstė, stės, tai siekis išteisina įrankį.... i Amerikoj mes lietuviai beveik što: gyvendami čia per ilgus me
leidžiu. Tikiu, kad jis nepasiro ti bažnytines apeigas, Motiną vadinama ”Law and Order Lea- Kitaip ir negalėtų būti,
ne turime ir tas labiausiai stab tus, be maž visus tautiškus reikalus
Į r Cripple Creek, Col. \Vestem dys diugiau lietuvių tarpe, kurių Dievo ir t. t Peikė paskui dar- gue”.
rengdamos savo balius, draugy- do musų pirmineigą; dargi tas palieka nejudintais. Bet stebėtis
Federation of Labor darbininkų jis teip stropiai vengė lygšiol. bininkų moteris, buk jos labiau paDraugystė, aprubežiavus skaitlių stės mažai laimėtų. Kad teip pačias intelektuališkas pajiegas tam negalima. Musų tautiečiai,
organizacija pagarsino, jog strei Ačiū jam, kad jis nuo mus prasi neši lavonams, negu moterims, saliunų ir pakėlus ant likusių licen- yra ištikro, nesunku persitikrin mes gana tankiai nuo savę nu atvažiavę iš po svetimo jungo,
kai šitose aplinkinėse, kurie trau šalino. Jei lietuviai paskutiniais Paskui kalbėjo, buk kunigas Žeb- se iki $1000.00, ant to neapsistojo, ti, tėmijant, kaip pasibaigus stumiame, visai be reikalo į jas mažai turėdami apšvietos,. ne ap-kėsi nuo 1903 metų, pasibaigė.
laikais pakilo teip žymiai apšvieti ris keikė jaunavedžius, kurie ėmė bet pradėjo dar karščiau darbuotis, alui, gerbiamoji publika traukia drabstydami purvais, jas nie- j sipratę su organizacijų reikalais,
me, tai dėlto, kad visi netinkantie- šliubą Hartfordo teisme, tuom tar- Jos advokatai surado, kad Illinois į saliunus ir daugumas jau vi kindami. Tą mes darome net nepratę dirbti knfvoj, .negalėjo
' f New York. Čianykštėms mo jie atsiskyrė nuo jų ir prigėrė terp pu kunigas peikė vien tą žmogų, valstijoj yra tiesos, kurios priver- sai negrįžta.... Visa taktika per tankiai. Mat mums rodosi, daugiau nuveikti, negu nuveikė,
kykloms trūksta 700 mokytojų. gudų ir lenkų.
Įsteigimas daugybės bažnyčių,
kuris jaunavedžius nuvedė į teismą čia nedėldieniais uždaryti saliunus. rengimo ir vedimo balių parodo, kad jeigu mūsiškis, tai jis
Mokyklų užveizda mokinimui mo
J. Laukis.
ir ten neteisingai pasakė, buk no- Tos tiesos niekados iki šiol ne bu- kad viskas daromo “bizniui”, privalo mums dirbti, jiors jį ir sutvėrimas pašelpos draugysčių ir
kyklose pašaukė 300 mokinių nor
f
rinti apsivesti mergina neturi tėvo, vo pildomos, “Law and Order Lea- kurį draugystės stengias pri labiausiai niekintume ir kandžio kitokių, užlaikymas laikraščių ir
ma tiškų mokyklų.
IŠ CHICAGO, ILL.
o tuom tarpu jos tėvai gyvena gue” užsiėmė prižiūrėjimu, kad dengti švarku ar tai pigaus ir tume. Gyvenime vienok būva knygų krautuvių, ir kitoki darbai
Pietinėj miesto dalyj žmonės New Britaine. Taigi kalbėtojas to? tiesos butų atsakomai pildomos, kultūriško pasilinksminimo, ar visai kitaip.
rtKl°> j°g Ateiviai iš Lietuvos A5 Kasyklų savininkai Britiškoj nuliūdę vaikščioja, nes darbai su kalbėjo visai apie ką kitą, o ne apie Kiekvieną nedėldienį siunčia savo tai tautiško susipratimo, ar
Red.
merikoje ne miegojo. Matome,
Kolumbijoj rengiasi numažinti kal- mažėjo: galvijų skerdyklose kas tai, ką žadėjo.
kad bažnytiniuose ir pašelpiniuose
paslaptus sargus po miestą rinkti sumeniškos naudos. Nekalta gu
lakasių algas. Darbininkai ne su- dieną šimtais darbininkų paleidžia
drybė!
Bet
kiek
čia
slepiasi
dalykuose
darbas gana sparčiai
ne
Žmonių susirinko diktas būrelis, informacijas apie saliunus laikomus
inka ir rengia streiką. Yra čia nuo darbo; daug žmonių yra be tik jų dalis nelaukė pasibaigimo atidarytais, ir kiekvieną sąvaitę sa- susipratimo rengėjų ir jųjų nevaromas, tai laikas griebtiesi ir
KORPORACIJOS.
iooo organizuotų darbininkų.
darbo. Vieni čia dejuoja, kiti va kalbos, bet pirma iš salės išsineš- liuninkai turi mokėti teismo uždė- išmanymo!.... Pasiklausykime
Buris žmonių, susirišusių atsie- svarbesnio dalyko, o prie tokio rei
atskaitos
draugystės
apie
išlai

žiuoja kitur darbo j ieškoti, dar ki dino; dalis lankytojų atsiėmė ir tas bausmes,
kimui kokio nors siekio, kuriam kia priskaityti surišimą visų drauGoldfield, Nev. Mohaivk Com- ti grįžta į senąją tėvynę.
das
ir
įplaukimus,
o
pamatysime,
duotos ypatingos tiesos, vadinasi Įgysčių į vieną organizaciją, ir suStojo į kova ir aludariai ir karsavo įeinant įmokėtus dešimtukus,
bination kasyklose 12 d. gruodžio
kaip
yra....
štai
neseniai
bu

8 d. gruodžio 122 kuopa S. L. nors buvo nutarta tuos pinigus čiamninkai. Aludariai ir saliuninKorporacija. Kitais žodžiais, yra tvarkimą esančių organizacijų sfl'pradėjo dirbti 56 streiklaužiai. A. turėjo susirinkimą Beržynskio
vo
“
Didelis
II
Dr-stės
šv.
Juo

tai ypata sudėta iš daugelio narių. lyg šio krašto reikalų, kad lietuviš
paaukoti sušelpimui revoliucijos kai, kurie milijonus doliarių ištrau
^Kompanija turėjo sukontraktavusi svetainėj, pn. 4600 S. Paulina str.
zapo
Balius,
Lowcll,
Mass.
”
.
Kiekviena korporacija turi turė kos organizacijos galėtų susilygin
kia
kas
metai
iš
kešeniaus
sunkiai
Lietuvoj. (To teip-gi pagirti ne
’ioo streiklaužių, bet darban at~io Žmonių prisirinko diktas būrelis. galima. Rd.).
dirbančio, suvargusio darbininko, Dalyvavo vietinė draugystė D. ti savo vardą, siekį, ofisą, įstatus, ti su organizacijoms kitų apšvie
t tik 56. Darbininkų organizacijų Sekretorius, terp kitko, perskaitė
kurie suardo laimę daugelio šeimy L. K. Algirdo. Viso labo drau ir pažymėtą kapitalą, teipgi paskir stų tautų šiam krašte.
Vincas Alksninis.
Įvai stą vyresnybę, kuri atsako prieš
Į vadovai sako, jog dirba ir 20 or blankas balsavimui reikaluose prie
Apart draugysčių ir organiza
nų, kurie pačioms ir vaikams iš gystė Juozapo surinko
rių
iškaščių
buvo
$36,
gryno
gi
ganizacijos sąnarių, kad juos gali glaudos namo. Paskui buvo balcijų
jau sutvertų su pašelpa ligoj
valdžią už darbus Korporaci
plėšia tankiai paskutinį kąsnį duo
IŠ CARNEGIE, PA.
pelno $24. Juozapinė draugystė jos. Tokia korporacija turi turė ir posmertinėms, šelpiančių baž
ma būt paimti paskui liudininkais savanai. 29 balsai buvo, kad naDarbai eina čia šiuom tarpu blo nos, apjakina draugiją, o laiko jau skaito sąnarių 70. Kadangi kiek
teisme. Mat Ne vadoj yra teisės mas butų parengtas, o vienas buti savo Charterį, arba valstijos lei nyčias, reikalingos draugystės ir
nuomenę tamsume, stabdo apšvietą
draudžiačios versti darbininkus pa- vo priešingas. J. Jankauskas už- gai, . bet žmonės kalba, kad nuo ir gerovę, suprato, jog laikas jų vienas draugas užsimokėjo po dimą vesti reikalus, reikalus turi organizacijos pakėlimui protiško, .
> sitraukti arba įstoti į darbininkų manė paaukoti, kiek kas gali, rei Naujų Metų pradės vėl dirbt kas neaprubežiuoto viešpatavimo bai 25c. už tikietą ir po 10c. už pa vesti pagal valstijos teises. Dau materijališko ir doriško stovio mu
dien ; bet tas neužtikrinta.
dėjimą drapanų, atrasime, kad gumas korporacijų turi kiekvieną sų išeivių Amerikoj, organizacijos
t organizacijas.
kalams prieglaudos namo. Dvi
giasi ; todėl pakelė didelį riksmą ir
viena tik Juozapinė draugystė metą duoti atskaitas valstijos se ir draugystės nešančios musų vi
Lietuvių
šitoj
aplinkinėj
yra
pu

merginos perėjo terp susirinkusių
šaukia: jog “Law atod Order Leaįmokėjo $24.50, t. y. 50c. dau
sėtinas būrelis, bet mažai kam rupi
5 Atlanta, Ga. Kadangi čianyk- ir surinko $7.65.
kretoriui ir turi duoti rokundų suomenei gerovę ir apšvietą — rei
gue" naikina laisvę gyventojų, jog
giaus, negu buvo gryno pelno.
apšvietimas.
Ir
bobelės
drauge
iščiai spaustuvių savininkai._ne suTą pačią dieną buvo prelekciją
knygas valstijos
peržiūrėtojui. kia pramonės ir vaizbos korpora
veidmainystė reikalauti' iiždarymo
Aišku, kad draugystė pati sudė
į tiko prif>ažinti 8 vai. darbo dieną, parengta Jaunų Lietuvių Pasilinks rūpinasi, kad ne mažai pelno tu karčiamų nedėliomž rir
Kiekvieną metą teises apie korpo cijų, kurios rengtų dirbtuves,
Jie su
jo
visą
tą
gryną
pelną.
arba
rėtų
alaus
ir
degtinės
leidyklos.
’ijb spautuvių darbininkų pakėlė minimo Kliubo. Skaitė D-ras Ruttvėrė organizaciją kovaf'su “Law
racijas būva peržiūrimos ir taiso krautuves, šelptų žemdarbius, pa
$36
surinktų
lietuviškų
pinigų
Yra
Čia
dvi
plieno
dirbtuvės,
tiltų
streiką.
kauckas. Aiškino, kaip kūnas su
mos, ir jeigu ne parsidavimai vy dėtų įgyti žemę, uždėti miestus
and Order League". Organizaci
teko svetimtaučiams. Jeigu Juoz.
dirbtuvė
ir
kelios
kasyklos,
tai
kas
jai tai davė vardą ^‘Urtfted Socieresnybės išduodančios teises, teip su visokiais užvedimais medegišnaudoja maistą. Žmonių, prelekcif Madisonville, Ky. Darbinin- jos klausyti, prisirinko diktas bū subata vis naujų pinigų atsiranda. ties for Self-GoVcriiment”. Ta draugystė butų nutarus, padi vadinamos “Legislaturos", teisės kai ir dvasiškai naudai žmonių.
Kadangi organizacijas . pašeipij kai aplinkinių anglių kasyklų rei- relis. Čia galima buvo nusipirkti Alutį begerdami, žmonelės tan nauja organizacija išdavlhėja atsi dinimui finansų, paimti nuo korporacijų butų teip surėdytos,
fkalauja didesnių algų, betjcasyk- knygų, kurias, naudai moksląeivių, kiai patenka į naujai pastatytą šaukimus — “Liberafs, JVake Up”! kiekvieno sąnario po 35c., butų kad visi darbai turėtų būt vedami nes pavadinome susidraugavimais,
tai
organizacijas
pagerinimui
tlų savininkai ne sutinka; tdclėl čia atsiuntė “Aušros" draugystė. Pa Heidelburg’o šaltą ruimelį, kuria (Laisvės Mylėtojai,' Pabuskite!). $36 likę pas lietuvius (vargiai kuoteisingiausia.
bo butų likę. Nes sanariai, ne
būvio
galima
pavadinti
susitelki
įgalį užgimti angliakasių streikai. sibaigus prelekcijai, statomi buvo me kasdieną būva keletas ypatų.
Kiekvienai tautai korporacijos
Juose sako, jog daugiajl negu 500
turėdami kur laiką praleisti, gal
mais;
nes
organizacijoms,
sutver
Ateina
čia
penki
ar
keturi
laik

visoki klausimai geresniam paaiš
vokiškų, čekiškų, lenkiškų, skandi saliunuose butų kitą tiek pra neatbūtinai reikalingos, nes jos
toms
pagerinimui
būvio,
neužtenka
Į *[ New York. 800 agentų Sin- kinimui dalykų.
raščiai: du ar trįs “Lietuvos”, vie naviškų, franeuziškų ir italijoniškų
jungia tautos pajiegas ir pakelia
leidę. Rd.). Imkime užkvieti
I gero siuvamų mašinų pakėlė streiliačios vienybės, neužtenka meilės
Po prelekcijų buvo rodomi me nas “Keleivio”, vienas “Vienybės draugysčių susirišo kovai su pavo mą kitų draugysčių. Po baliui pramonę ir vaizbą.
I ką. Jie reikalauja didesnio negu nai (tas jau prie moksliškos pre- Lietuvninkų". Yra čia ir lietuvių,
Pajiegos pavienių ypatų, nors broliškos, reikia dar darbo ir
jum.
Juozapinės draugystės atsibuvo
smegenų. Taigi rišdamiesi į ryšį
‘ iki šiol pelno.
lekcijos ne labai tinka. Red.), ro kurie užkalbinti lietuviškai, atsako
Kova tarpe tų dviejų organizaci balius D. L. K. Algirdo, ant ku turtingiausių, neišgalėtų nutiesti
jiagerinimui
būrio, turime supra
jų yra ir bus labai smarki. Chica- rio užkvietė Juoz. draugystę. geležinkelius po visą šalį, leisti
r Bonne Terre, Mo. “St. Jo- dė juos Vizgirda. Kiek girdėjau, sudarkytoj lenkiškoj kalboj.
sti,
jog
einame
talkon viens kitam,
Čia gyvuoja S. L. A. kuopa, tu gos miesto majoras Bussc prijau- Čia Juoz. paliko minimum $24^ laivus ant jūrių, perkasti kalnus
seph Lead Co.", teipgi “Doe Run pusė pelno nuo prelekcijų eis nau
idant
sujungtomis
jiegomis atsiek
JLead Co." prašalino 200 darbinin dai besimokinančių lietuvių Valpa- rinti tiktai 13 draugų, ir Dr-stė Čia daugiau saliuninkąms, todėl ne 50, tai yra 50c. daugiaus, negu ir kasti juose anglis ir kitokius
ti
svarbesnius
siekius,
nuveikti
raiso Universitete.
šv. Antano, turinti apie 50 drau nori pildyti kenkiančių jiems valsti galėjo pirma atiduoti į savo ka gaištos turtus, įrengti dideles
kų; kiti dirba tik pusę laiko.
L
sunkesnius
darbus,
įkūnyti
pla
22 d. gruodžio bus antra Pasi gų. Paskutinė parengia balių an jos tiesų apie uždarymą saliunų są. Išeina, kad Juozapo draugy dirbtuves, žodžiu sakant, negalėtų
tesnius
užmanymus.
Teip
supra

Beloit, Wis. Nusibankrutino linksminimo Kliubo parengta pre- trą dieną Kalėdų, manom, kad bus nedėlioms. Taigi ateinantį pavasa
stės draugai abudu kartu išleido atlikti svarbesnių darbų, negalėtų sto susitelkimo mums būtinai reičia John Thomson & Manufactur- lekcija. Tema — Apie užnuodini- ir prakalbos.
rį tas klausymas gal bus paduo $49, o iš to nė pusė ne pateko į duoti žmonėms užtektinai uždar
kia todėl priderystė kiekvieno ’ieCo.
4 .
mą kraujo. Prasidės 3% vai. saČiabuvis.
tas balsavimui visų gyventojų.
jų draugystės kasą. Taigi aiš- bio.

LIETUVIAI AMERIKOJ

tegro

is virdenAll.

Darbai eina čia ne gėiriahsiai, bet
visgi pragyvenimui galima uždirb
ti. Kitur darbininkai bijos; blogų
laikų, čia vienok tos baimės nema
tyt, o gal ją Čianyk^ciai liebtviai
nori stiklelyj paskandyti. D*.bar
girdėt vien kalbantskubinkim,
gerkim, nes nuo nauj^ met,ų saliu
nus čia panaikina. Na ir, geria
čianykščiai lietuviai, Įyg kąd apart
gėrymų kitokių reikalų neturėtų.
Būva tankiai ir peštynės ir dėl
jų ne vienam iš kišeniaus ne vie
nas doliaris išlekia.
J. Mark.

*

...... .

r

tūrio Amerikoje rūpintis sutvėri
mu tokio “Visų Amerikos lietuvių
Susitelkimo“.
Užmanymas sutvėrimo tokio Su
sitelkimo ne naujas. Keli metai
atgal buvo apgarsintas “Lietuvoj“
ir nuo to laiko laikosi. Pirmu jo
vaisiu yra — įsteigimas korporaci
jos "Zinyčia“, Tokių, ant ekono
miško pamato stovinčių, korpora
cijų reikia mums kiekvienoj šakoj
pramonės ir vaizbos, jas turėdami,
nereikalausime dejuoti ir rugoti
ant trustų, nes keli šimtai tūkstan
čių žmonių, susirišusių į vieną ry
šį* gal* prieš visokią konkurenci
ją atstovėti ir įgyti galybę, prieš
kuri, ir vargas nusilenks.
■
J- J- H.

r

I

RUGPIUTIS KIEKVIENĄ MĖ
NESĮ.
Pjovimas rugių ir kviečių ant
svieto niekados nepasiliauja per
apskritus metus, permaino vien sa
vo vietę su persikeitimu metų da
lių visokiose vietose. Plovimas
kviečių ir rugių būva:
Gegužio mėnesyje: Morokko,
Vidurinėje Azijoje, Chinuose, Japonijoj ir Texase.
Berželio mėnesyje: Californijoj,
Ispanijoj, Portugalijoj, Graikijoj,
Oregone, Alabamoj, Georgijoj.Coloradoj ir Missuori.
Liepos mėnesyje: Prancūzijoj,
Austro - Vengrijoje, Rumunijoj,
Russijoj, ‘Nebraskoj, Minnesotoj,
New Englande ir Viršutinėj Ka
nadoj.
Rugpjūčio mėnesyje: Anglijoj,
Irlandijoj, Belgijoj, Danijoj, Len
kijoj, Lietuvoj ir Apatinėj Kana
doj.
Rugsėjo menes.: Škotijoj, Šve
dijoj ir Norvegijoj.
Spalių mėnesyje: Siaurinėj Ru
sijoj, ir Siberijoj.
Lapkričio mėnesyje: Peru ir
Pietinėj Afrikoj.
Gruodžio mėnesyj: Burmah,
Naujoj Zelandijoj ir Chili.
Sausio mėnesyje: Australijoj ir
Argentinoj.
Vasario mėnesyje: Indiiose.
Kovo mėnesyje: Viršutiniame
Egipte.
Balandžio mėnesyje: Apatinia
me Egipte, Mexico, Turkijoj, Per
sijoj ir Mažojoj Azijoj.

VIETINES ŽINIOS.
— Saliunų priešai, suradę senas,
niekada nepritaikytas Chicagoj tei
ses, jog nedėlioms saliunai turi
būt uždaryti, pradėjo persekioti
vicjurmiesčio saliuninkus, padavė
jų daug teisman, bet atsiekti mie
žį, taigi priversti saliuninkus užda
ryti saliunus, nepasisekė, nes tei
sme prisaikintiejie negalėjo susitai
kyti. Žinoma, saliunai yra blogu,
bet ir jų uždarymas žmonis blai
vais nepadarys. Nors jie butų nedėlioį uždaryti, tai mėgstanti gėrymus, gali, kiek nori, jų nedėliai
pasirūpinti subatoj. Išnaikinimui
girtuokliavimų vienų drausmių ne

— Pereitos nedėlios naktį, besi
stengiant įsiveržti į Billiardų salę
Crotthes, pn. 272 W. Harrison str.
likosi ten tarnaujančio Charleso
Kennetho peršautas 20 metų William Walter. Nugabeno jį į paviečio ligofibutį, kur jis ir pasimi
rė.

MĘS GYVI!
Męs gyvi! Tą turim atsimyt.
Vieną sykį teks gyvybę jausti:
Turim ją didžiais darbais ramyt,
Turim ją augštybėmis apsiausti 1

šiądien laikas viską padaryt:
Męs gyvi! — tą progą išnaudokim!
Šiądien laikas blogą numaryt,
šiądien laikas! Šiądien veikti stokim!
Viską, kas protingo tik yra,
šiądien stengkimės buviman leisti:
Tur gyvybė būt augšta, tyra!
Drąsiai! nepritinka apsileisti!

Reikia mums didvyrių, milžinų?
Save tokiais kožnas padarykim!
Reikia mums protingų, prakilnių?
Patys tokius buvyj išaugykim.
Viskas bus nesunku padaryt,
Jei tikrai tiktai daryt norėsim;
Lengva bus sunkybes nuvaryt,
Jei tiktai tikrus norus turėsim.

Męs gyvi! Atmykim tą gerai!
Klauskim šiądien: kodėl męs gyvenam?
Šios dienos veikimai yr perai,
Su kuriais juk ateitį auklenam!

Šiądien laikas viską padaryt:
Męs gyvi! — tą progą išnaudokim!
šiądien laikas blogą numaryt,
Šiądien laikas! Šiądien veikti stokim!
Jonas Viškošta.

SONETAI
II.
Žvaigždelė vilties terp skausmų prašvito^ •
Ir širdį liūdną žavina saldžiai...
Dvasia ilgesio ant širdies užkrito,
Svajota laimė traukia ją didžiai.

Laimingas, o laimingas sutvėrimas,
Kuriam žvaigždelė šviečia nuolatai,
Kuriam buvimo laimės prašvitimas
Pastoja brangia saulute augštai.
Žvaigždyte miela, tu man duodi dvasią^
Tu viltį ir stiprybę atgimdai,
Tu duodi man spėkas ir širdį drąsią.

Tu savo malonia šviesa kerėji,
Tu gludumus buvimo išsklaidai,
Tu dvasios prakilnius siekius auklėju
Kad
Kad
Kad
Kad

‘ I.
kas atimtų tą širdies sunkumą,
kas prijaustų, būt tikru draugu,
kas priduotų tą spėkų trukumą,
kam pavesti širdį butų atsaugu.

Žmogus gyvena, mąsto, trokšta laimėsf
Ir ją suranda tik labai retai....
Klejojam terp klaidų, kliūčių ir baimėsf
Aplinkui vien skausmus, vargus matai

Vienok yra pasaulėj laimės takas,
Kur šviečia saulės spinduliai šviesi,
Kur širdys į vienybę, meilę plakas
Kas eina tuom taku ir nepaklysta,
Tam spindi laimė ir garbė tiesi,
Tas būvio rojų ir džiaugsmus išvysta.

III.
Aš stengiuosi nemislyt, kas man kenkia)
Aš noriu būti šaltas, drūtas, veikti:
Tačiaus yr daiktas, kurs mane palenkia,
Kur gali man jausmus kitus suteikti.

Veltui aš stengčiausi su juom kovoti,
Jis
daro mane minkštu, begalingu,
— Pietinėj miesto dalyj, ypač
skerdyklų apskrity j, kur gyvena Jam reikia tik jauslos žvilgiu pamoti,
visokių tautų darbininkai, vyrams Kad aš palikčiau nuolankiu, jausmingu.

r

trūksta merginų. Ne vienas, iškeKaudamas Amerikon, paliko numylėtas merginas. Daugelis slovakų, lietuvių, lenkų, uždirbę kiek
pinigų, perka paliktoms tėvynėj
numylėtinėms šifkortes ir čia jas
parsitraukia. Pasitaiko vienok gana tankiai, kad atkakusi čia mergina susipažįsta su kitais vyrais, kū
rie jai geriau patinka ir apleidžia
tą, kuris partraukė. Ir dabar iš
visokių Europos kraštų atkako čia
diktai vyrų partrauktų merginų.
— Pereitų sanvaitę Chicagoj pa
simirė išviso 594 ypatos: 331 vy
riškis ir 263 moterys; vaikų iki
1 metų amžiaus pasimirė 107, se
nelių virs'?5t> metų 146. Daugiau
siai mirčių, nes 101, buvo nuo
plaučių uždegimo, nuo džiovos 59,
Inuo inkstų uždegimo 50.
— Dėl vargo ir nesteikatos, per teitos nedėlios dienų nusišovė gy1 venantis pn. 607 West 2Oth $tr.
66 metų Jokūbas Mundras. Jis
I tarnavo vienoje pardavykloj, bet
; matė, jog dėl nesveikatos atsieis
■ darbo netekti. Pati, išgirdusi šur ,vį, atbėgo gelbėti, bet rado vyrų
. jau vos krutantį; jis į porų minutų
į fr pasimirė.

Tuom daiktu tai yra graži esybė,
Kurios šypsonė lygiai rožių kvapas,
Kurios akytės kaip dangaus šviesybė.
Tikrai, ji gali laimę pagimdyti,
Be kokios būvis lygiai sausas lapas
Ji gali viską augštu padaryti.

IV.
Nueikim į laukus, kur gėlės žydi,
Kur pievos, girios ir laukai žaliuoja:
Žiūrėkim, kaip mergytei jos pavydi,
Kaip jos gražumui patogiai linguoja.

Paukšteliai teipgi jai linksmai užgieda,
Ir čiulbant jos gražumą, širdį giria.
Žiūrėkim, kaip naktyj žvaigždelės rieda,
Kaip dailei mirga ir mylėti spiria.

Visa gamta gražumo j ieško, myli,
Blogus ji puldo, niekina, nekenčia,
Juos skaudžiai baudžia, bara, nenutyli.
Kas yr gražus, patogus ir meilingas,
Kas būvį savo dailei, gražiai šviečia,
Tas yr tikrai prakilnas ir protingas.
. Jonas Viskoska.

dangun^ augšfiau Ir aygščiau, virš miaatų — ie-į /
Ponas Jėzus klausės ir verkė.
mė dingo ir štai atsiveri aukso dangaus vartei!
Tuomet atsiliepė socijal-demokratas t
*— Drauge! Pasakoja, buk norį, kad butų Tamošius |ėjo pro Juos klupšČias, ištiestomis ran
Lenkija. Pasakyk gi pats, kę ta Lenkija padarė komis. Visas dangus sujudo. Subėgo išganyti, |
ligšiol mums, vargdieniams darbininkams? Ponai Apaštalai, Sventiejie, kankiniai, jis gi klupšču 1
žada, bet man matos, jog visi tie prižadai perdai- slinko ligi trejopo sosto ir nuolatos gėrėdamasi %
šaukė:
u
u*/
ląs, kad kas-nors juos ištęsėti panorėtų!
— Akįs mano, kę jus matėt! Ausįs mano, ka K
Ponas Jėzus klausės ir verkė.
«“ Revoliucijos Uthulė, didybe....
jums
girdėti tekol Stebuklai daros lenkų žemėje, •
Bundietis gi tarė:
Ekscelencijos papūtė lupas, parodydamos tuo
nors
kanauninkai
apjakę ir vyskupai negirdi žmodĮ
~
Drauge!
Kalbėjo,
kad
žydas
ir
lenkas,
tai
savo nepasikakinimę lt viena jų, apsidairydama,
nių
dejavimų
!
Aš
jį mačiau, aš, netikįs, o ganyto*
tas pats. O matai, vos tik spėjo čion bei ten įtarė:
jai
sako,
kad
jis
neina
kitų prišakyje. Žy^rry iį
steigti lenkiškas mokyklas, tautiškiejie demokratai
— Bet jis čia ne vienas buvo?!
katalikus
mačiau
broliškai
viename arešte už refV
Tas klausimas sujudino visus. Visi sukruto. jau šaukia: neįleiskite žydų! Ir į daugelį mo
kalę sėdinčius, paskui gi, kuomet žmonės paliuo-B
Kur dingo kiti? Pabėgo?1 Kaip ir kokiu keliu kyklų žydų neįleido.
savo juos, globiančiusis ir graudžiai verkiančius fl
Ponas
Jėzus
klausės
ir
verkė.
•
pabėgo? Kur pabėgo? Nepasitikėjimo vėjalis per
Juos gi kaltino, buk pjovęsią tarp savęs! Jis gi.8
Kalbėję
pailso,
nutilo,
kaikurie
dargi
užmigo,
pūtė visus. Ekscelencijos greitai išsinėšino, visi
išėjo, tarėsi priemenioje, paskui gatvėje, paskui Ponas Jėzus gi paėmė popierą ir pradėjo rašyti tas musų geriausias, švenčiausias,* taip susimaliau
su minia, kad išrodė mažučiu tarp mažučių. N«
ekscelencijos gana greitai nuvažiavo, o iškovotame laišką į savo arkivyskupą Popielį tais žodžiais:
—
“
Mielas
mano
arkivyskupe!
Aš,
Ponas
Jė

pažinti negalima. Turbut tie žmonės jaučia įjV
bute paliko keletas kareivių sargybos ir gulįs ant
zus, atėjau iš dangaus ant žemės, kad patikrinti nes kaip kuomet paims kurį ir uždarys, tai taip*
grindų, ne judąs, jau atšalęs Paukštis t— sudras
jį, lyg kad patį Poną Jėzų norėtų paliuo-«
kyta grandis — bet toks ramus, lyg kad tos, popiežiaus pranešimą, o paskui, jeigu galima bus, geibi
pagelbėti vargšams lenkams kovoje už laisvę. Bet suoti!
kulkos pervertos, smegenys galvotų, o galvoda
mane apipuolė, tuoj pasporto reikalavo, apjieškojo,
Išganytiejie, nustebę, žiurėjo į jį, nedaug ką jcfl
mos, mato vėlės akimis naują butą, naujas kaštas
ar neturiu ko su savim, sumušė ir dargi arestan kalbos suprazdami, nes kuomet jie gyveno ir kerY
ir kaž-kokį naują Paukštį, kuris kas rytą išneša
pasodino. Sėdžiu čia su įvairiais vargšais iš pe- tėjo, tai nieko panašaus anais laikais nebuvr*
atspaustą popierą ir kas vakarą grįžtą tyra popiera
pesų, iš socijal-demokratų, iš Bundo, su pianistais, Tiktai šventas Povilas, mokyčiausias, kuris a V.
nešinas.
nepritrūko ir vienos pasileidėlės. Ką gi tu ant to džiai klausės ir viską, ką ans kalbėjo, lygino > j
pasakysi, mano mielas arkivyskupe? Ar tai tas popiežiaus laišku, raukėsi ir susiraukęs žiurėjo Di g
VIII.
vadinasi šventa visumeniška tvarka? Eik tuoj į vo Tėvo pusėn.
pilį prie Skallono ir pasakyk jam, kad sau lauk
Dievas Tėvas gi, taip-pat nepakaktinai jo pfl
PONAS JĖZUS VARŠAVOJE.
eitų su visa kareivija. Paskui važiuok Peterbur- sėn žiurėjas, mostelėjo j šventą Petrą ir taip, ■
'Anau metais atėjo dangun iš Rymo laiškas nn ir Pa5a't3r't' kam dabar 5akytl «*><*». nes ‘At juo nuošaliai kalbėjos:
kuriu pranešama buvo, kad Lenkijoje blogai de- *
n""”a> kad >ie man nedrįstų šeimininkauti, o
— Klausyk, Petrai. Buvai mano vietininkė
... jeigu nori sėbrauti su padoriais rusais, tai kodėl basas vaikščiojai, užkankino tave. O tas šiandien t
das. 1 uomet Ponas Jėzus labai nusiminė)’
J j gi ne, nes tautų broliškumę visuomet skelbiau“.
ninis vietininkas gyvena ir gerai gyvena ir ne tik M
prie Dievo Tėvo ir taip į jį tarė:
Kuomet pabaigė, vienas pepeesų pagelbėjo jam nemano apie kokią kankynę, bet jis dar man ant V >•
— Mano Dieve Tėve! Gera man pas tave išsiųsti laiškę iš tamsiosios ir ryto metą arkivy
skaisčiuose danguose, nėra kę sakyti. Bet aš se skupas tę laiškę savo rankose laikė. Bet jis jo vargšų aukotojų nebūtus dailętus rašinėja. Klau*r
syk, Petrai, kad taip su tais vietininkais padaryt*
niai nekentėjau su žmonėmis ir man matos, kad visai neskaitė, tiktai įdavė savo kanauninkui Msci- koksai galas?
reikia į juos vykti.
chovskiui, kad perskaitytų ir atliktų, kas reikia.
Šventas Petras palingavo galvą ir atsiduso:
Giliai pagalvojo dėl to Dievas Tėvas ir taip Kanauninkas perskaitė, nusišypsojo, įmetė gurban
«
—* Taip, žinoma, pranokėjas ir ne kiek gere
tarė Ponui Jėzui savo švenčiausioje valioje:
ir išvažiavo karieta miestan, nes taip daryti buvo nis buvo. Žmonės pjovė yt avis, o ijs vadino
— Mano Pone Jėzau! Eik, neginu tau, dar- Į liepęs jam daktaras.
šventa tvarka. Tiesa,^sėdi dabar lig ausų pragar
gi mielai sutinku, nes popiežius tokius nebūtus
Aplinkui arešto susirinko daugybė darbininkų, Bet kas iš to!
daiktus prirašė, kad aš jokiu budu negaliu supra studentų ir tų ponų, kurie dabar mėto įvairius
Dievas/Tėvas gi tarė:
sti. Tad gerai apsižiūrėk, apsidairyk, kaip kas atsišaukimus. Kaip pradėjo rėkauti, laužtis, du
—
Taip, kam man juos paskui pragaran kišti
yra, paskui gi grįžk atgal, kad iš tavęs viską tei- ris išvertė ir pahuosavokalinius. Drauge su kitais
Klausyk,
Petrai, senas tarne. Žiuriu į tą laiš
singai patyrčiau.
I išėjo ir Ponas Jėzus. Ilgai verkė, bučiavo jį, neži ir net purto mane. Liepiu tau daugiau jokių laiš
Tuomet Angelai, Apaštalai ir Sventiejic pra nodami, kas jis, ir jis lygiai bučiavo juos, 'žinoda
dėjo graudžiai verkti ir apstoję Ponų Jėzų, pradė mas, kas jie. Paskui išskėtė raudonę vėliavą, atsi kų- iš tų vietininkų nepriiminėti. Tegul žmonės
jo prašyti, kad liautųsi. Kartą jau — sakė — sa stojo minių prišakyje ir, nieko netaręs, ėmė jas atsiteisia su jais, kaip išmano!
V. 3. VIII. 1907.
Vertė K. P.
vo atkentėjai, sugavo tave ir nukryžiavojojo; ko gi I vesti.
.
r’
GALAS.
antru kartu eiti nežinant kas atsitikti galėtų!*'
Sudundėjo brukąs; pasigirdo šaudymas, pasi
Bet Ponas Jėzus subarė juos ir tarėl “Pasakyta liejo kraujas, o jis vedė minias, nors griuvo lavoyra: septynesdešimtį septynis kartus kentėsi
E. . ir nai ar pepeesų, ar socijal-demokratų, ar bundieduosies už savo žmones nusikryžiavoti.
Ičių, visus drauge vedė, nors ten kunigo nematei,
kliudykite man, tiktai palydėkite ligi dangaus var nors grafo nematei, nors ir pono Sienkevičiaus ne
tų ir palaiminkite į kelią, nes žmonės pasakytų, matei, vedė jas taip, kad nebuvo nė vienos žy
bsen
kad aš, Ponas Jėzus, visiškai pasileidau dangaus dų skerdynes, jokios juodosios šimtinės, sausai nie
linksmybėse.
ko, taip tai ramiai tie žmonės laikės, kaip niekuo
Tuomet visi apstojo ir lydėjo jį ligi dangaus met nesilaikė su kunigu, policistu, arba tautiškuo
KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
vartų; prišakyje gi visų ėja šventas Petras dideliu
ju demokratu.
IŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE.
tyro* aukso raktu, slapčiomis ašaras šluostydamas.
O tas Netikįs Tamošius, kurs sekė žingsnis į
Ilgai jieškojo skylės vartuose, ilgai raktu sukiojo, žingsnį paskui Pono Jėzaus, slėpės už namų ir
K, PUIDA.
kol atidarė. Anapus dangaus putė šaltas vėjas.
žiurėjo, bėgo tolyn, slėpės už kitų namų ir vis
Bet Ponas Jėzus nė krust, tiktai apsisiautė ir nuėjo žiurėjo. Galų-gale visiškai ištižo. Išėjo aikštėn,
pirmyn. Vartai užsidarė, tamsu, šalta, vėjas kau-| sulaikydavo įvairias buržujus, rodydavo į minių
J keikiančios ypatos
kia ir kelias labai blogas. Ar gi gali būti malo | vadę ir šaukdavo lyg pasigėrėdamas:
nus kelias iš dangaus ant žemės!
— Žiūrėkit, kas turi akis!
ERNULF—iš Fijordų, Islandijos žemietis.
Kartais rodydavos jam, kad kaž-kas eina iš
Sustodavo visi ir žiūrėdavo, nieko nesupras SYGURD—Stiprasis, vikingų, vadas.
užpakalio, Bet jis nė neatsisuko. Nes kas tai dami, Netikėlis gi šaukė:
GUNNAR LENNIK—turtingas bondas iš Helgelanbūti galėtų! Juk nė vienas nepasisiulė eiti drau— Nepažįstate jo? Tai jis, sakau jums, jis!
do.
gel
Įjuk jį pažįstu! Jo žaizdas čiupinėjau!
TOROLF
—-jauniausias, Emulfo sūnūs.
Draugo jokio čia nebūta, bet paskui jo ėjoj
Tuomet priėjo prie jo kaž koks kanauninkas DAGNA—Emulfo duktė.
Nepasitikėjimas, Tai tas Netikįs Tamošius, kuris ir smarkiai pradėjo barti už tyčiojimąsį.
JIORDIS—Emulfo pirma duktė.
žaizdas pirštais turėjo pačiupinėti, nes kitaip nie
— Kę tu ten matai, kvailas žmogau! Agita KORĖ—bondas iš Helgelando.
ko suprasti negalėjo, išslinko paskui jo slapčiomis,
torių raudona skraiste nešina matai, nieko kito EGIL—keturių metų Gunnaro sūnūs.
nes taip sau galvojo: “Kol kas stebuklai, kol kas,
ten nematai. Nebuvai per sumę pas šventę Flio—Šeši vyresniejie Emulfo sūnus.
o paskui mokslas!“ Jis manė, kad Ponas Jėzus
rijoną? Negirdėjai ganytojišką arkivyskupo laiškę
—Emulfo ir Sygurdo kareivija.
taip sau ištolo ant visko pažiūrės ir sugvįž.
skaitant? Ponas Jėzus arkiganytojaus lupomis
—
Svečiai, šeimyna, tarnai ir tarnaitės, beteisiajHšBet Ponas Jėzus ėjo, ėjo, kol priėjo prie Varprakeikė tuos visus maištininkus. O tu pats, kas
guiti
iš tėvynės ir k.
šavos buomo. Sustojo, išbėgo, apstojo jį ir tuoj
toksai, saugokis, kad drauge su jais dar šiandien
klausinėjo, ar neturi uždaro, spirito ar ko kito.
nepakliūtum dešimtan pavilionan!
Veikimas atsibūva Norvegijos Siaurije, karaliaus
Žinoma, kad nieko neturėjo. . Tuomet praleido jį
Bet Netikįs Tamošius labai užsikarščiavo ir Eriko Kruvinojo Kirvio laikuose, Gunnaro namw
ir ėjo tolyn ir pabeldė į Nakvynės Prieglaudos na
pradėjo jį kolioti.
ir arti namų.
mus. Priėmė jį, bet tuoj paklausė pasporto, ne
— O tu juodasai šeške, nususėli, kę tu čia kal
va dėlto, kad buvo karės stovis. Žinoma, kad nė Į
bi? Ar tu žinai, kaip jis kiekvienę nuskaustą už
VEIKSMAS I.
pasporto’ neturėjo. Tuomet liepė išsinėšinti, kad
stodavo, ar tu matei, kaip jis verkė savo mylimo
Aukštas krantai gilumoje nusilei
visai Prieglaudai nebūtų bėdos. Ponas Jėzus at
Lozorius? Tat žiūrėk! Tie visi Varšavos gyven
džia į jūres. Iš kairis pus?s iš lentų j
siduso, bet atsikėlė ir išėjo.
tojai dabar yra yt vienas didelis Lozorius, šaukiąs:
sukalta trobele, iš dešinis uolos ir •
Eina, eina, o čia staiga sulaiko jį patrulė.
“Kraują musų ilgai liejo budeliai!“ Ir teisingai
“Kudy liezeš? A pasport maješ?“ *). Kaip žino
spiglių giria. Žemai, užtakoję matyti
sako: “Te žunie senas, niekšas pasaulis!“ Ar anas
me, neturėjo. Užtad norėjo jį ant vietos sušau
dviejų vikingų laivų stiebai. Po de-\
nešaukė: “Nė akmens iš tavęs, senasai pasauli,
dyti. O nes visai padoriai išrodė, tat sukulė jį
šinis, tolumoje, jurfse matyti uolos ir,
neliks?“ Pats gi pagalvok, ar jis nesakė: Bėda
šautuvų kulbėmis ir įdavė miestsargiui, kad nuves
aukštos salos. Jurts nerimuoja. Žie
jums, Farizejai prigavikai, bėda, jums baltinti gra
ma, pūga ir audra.
tų policijom
Miestsargis tuoj apjieškojo jį ir labai iškeikė, bai I
Tuomet ir kanauninkas labai užsikarščiavo,
dargi iškumščiojo už tai, kad nieko neturėjo prie
SYGURD (išeina iš laivų pūsis, baltu švarku apsi
pradėjo tampytis, kanauninkas gi šaukė: “Tautiš
savęs. Paskui nuvedė jį kanceliarijon, kad sura
taisęs
ir sidabro diržu susijuosęs, mžlynu apsiaustu,
kiejie demokratai šen!“ Bet aplinkui jau gausiai
šyti protokolą. Bet visi viršininkai buvo išvaik
odinėmis
kelintinis, kailiniais batais ir plieno kalpoku.
bitnbė kulkos ir visi tautiškiejie demokratai nune
ščioję, tad iškarto pasodino jį arestan. Ten buvo
Prie
Šono
kybo trumpas kardas).
šė skudurus, kanauninkas ir gi, pakėlęs savo skver
jau du pepeesų darbininku^ vienas bundietis, vienas
nus, žėrė, Netikįs Tamošius, nematydamas, kad iš
socijal-demokratas, viena tokia -sau panelė, vienas
čia pat už jo ant uolos pasirodo ERNULF. Tam- |
jo jau dvasia pasirodė, šaukė:
pianistas ir dar keletas. Visi labai gyvai ginčijos,
j
»
m
avies kailio skrandiniu, šarvota krutinę, blausdo- I
— Žiūrėkit, žiūrėkit, kas turi akis! Kaip mane
ar privalo būti Varšavoje viena konstituanta, o
matote, jis netik dailiai kalbėjo, yt tautiškiejie de mis šarbotomis ir kailiniais batais. Per petį kybo
Peterburge kita, ar tik išviso viena Peterburge,
mokratai, bet pasipriešino valdžiai. Nepasiprie tamsiai rausvas apsiaustas, kurio kapišonas taip už
kaip sušuko socijal-demokratas.. Tiktai pianistas
šino? Pasipriešino, nes vieną kartę jį jau pakorė. mautas ant kalpoko, kad uždengia veido dalį. Aukš
nesikišo ginčan, o ta panelė knarkė kampe, maty
Sumušė ir pakorė, kaip OkVzeję, Krauzę, Kasprza- tas, liesas, ilga žila barzda — truputį susikūprinęs.
ti pasileidėlė kokia, nes jau labai įvairiomis varso
kę! Žmonės, sekite paskui jo, nes jis mokina, kaip Nešąs kardą ir durtuvą.
mis buvo nusitepus.
n! /
SYGURD (pasirodo pirmas, dairydamasi, pamato
reikia keiti maištas prieš blogą valdžią!
Kuomet įėjo Ponas Jeęųs, .ftiekas jo, žinoma,
Taigi ir augo minia aplinkui, išėjo į gatves trobą, artinasi prie jos ir nor atidaryti duris).
nepažino, tiktai tuoj apstojo.jį u klausinėjo, kaip
visi Varšavos gyventojai, kurpiai, siuvėjai, daili ERNULF (pasirodo ant uolos, sustoja, Ernuifą
čion pakliuvo, kas jis toksai, politiškas ar papras
dės, slesoriai, odminiai, duonos kepėjai, mūrininkai, pamatęs, rodos lyg kad jį pažįsta, lipdamas žemytį
tas ir apie kę kitę jo klausinėjo, paprastai, kaip
pasiuntiniai, dargi vežėjai išlipo iš vežimų, tram šaukia):
tokiuose atsitikimuose esti. Ponas Jėzus visai ne
vajų tarnai iššoko iš tramvajų ir prisiliejo, subėgo
Pasitrauk! karžygi!
atsakinėjo, tiktai labai verkė. Tuomet tarė į jį
visos skalbėjos, prosuotojos, siuvėjos, tarnaitės, vi SYGURD ’fa/rŪMŽa, ima už kardo rankenos ir atsa*
vienas pepeesų.
rėjos, pirmiausia gi kitų darbininkai iš Pavislio ir ko): To dar niekuomet su manim neatsitikdavo!
Drauge! verksmu čia nieko neįveiksi, čia rei
iš Stalovva gatvės apylenkių, kurjerai, sargai, nė
ERNULF. Tai atsitiks! Ta troba reikalinga mano
kia kieta širdis turėti! Skaudžia mus, lenkus, oi,
nesuskaitytum tų žmonių, kurie eina ir eina dai sušųlusiai kareivijai pasilsėti.
skaudžia! Taigi męs nesiduodame ir darome vi
SYGURD. O ai reikalauju, suvargusiai moterie
dutinę streikę. Kareivija šaudo gatvėse, kazokai nuodami f “Preč z tyranami, preč z zdziercami” ir
kei!
lupa bizūnais, fabrikantai slegia, o paskui *—» vieni — “my novy zaprovadzim bd!“
Netikįs Tamošius atsisėdo ant bruko ir gar ERNULF. Mano kareivija daug vertesnė nėge
jų nori tvirtai stovėti prie sosto, kiti tvirtai prie
siai
verkė.
Juokės ir verkė. Paskui pakėlė rankas tavo moteriškės.
Durnos, kiti vėl nori tvirtai stovėti prie to, kad
dangun
ir
sušuko:
SYGURD. Nejaugi girios valkatos taip reikalingf
tik ramu butų, o dar kiti kalba, tik iš tų kalbų
— Dieve Tėve, ar tu tą viską matai!
Helgelande?
jų nieko neišeina.
Ir vos tą ištarė, pakilo lengvas vejalis ir pra
ERNULF (pakeldamas* durtuvą). . Brangiai už
dėjo nešti jį dangun. Tuo laiku pradėjo temti ir
mokėsi
man už tuos žodžius!
spindėjo žvaigždės. Apsiverkęs, Tamošius plaukė
*) Kur lendi? O pasportą turi?

A. Niemoievvski.
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Revoliucijos žmonės
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ŠIAURĖS KARZYGIA

SYGURD (ištraukdamas kardą). Blogai dabar bus žimą, arba atkeršintf Ir ne anksčiau grįžti atgal, kol
tos byloa neužbaigsiu.
•u tavim, seneli!
ERNULF (uipuoto—Sygurd ginasi Dagna ir ke
SYGURD. Jeigu dalykai taip susidėjo, tat aišku
liūtas Sygurdo kareivių ateina nuo kranto, o šeši Er—, savo teisių reikia būtinai pajieškoti.
nulfo sūnus iŠ dešinės pusės nuo kalnų).
ERNULF. Tečiaus nesukalbamas nebusiu. GunDAGNA (keliūtoje žingsnių prieš kareivius raudo
nar
žinomas kaipo padorus žmogus. Dargi džiau
nais rūbais, mėlynu apsiaustu, kailine kepure j užpa
giuosi
iš tos kovos. Islandijoje pagalios jau nusibo
kalį nuslinkusia, šaukia žemyn į laivus).
Pagalbon, Sygurdo kareivija! Mano vyras kovoja do! Tarp melsvų vandenių aš pasenau ir pražilau,
ir man rodės, kad reikėtų dar kartą paplukioti po
su kažin-kokiu svetimu.
juos,
pirma negu.....
ERNULFO SŪNUS. Pagalbon seneliui! (Nulipa

Mtų — Žftl
uis vartai
stonus raa
> išganyti,
i ktypšči?
enėdįmasA
J mažo, kąkj
ikų šemėjcM
e girdi žmof
1, o ganyto)'
Žydus^t.r
»te už rel'i
nės paliuor
-erkiąnčiusl
fsl Jis gi,
> susimais^
žūčių. Nfį
> jauičia jį'
ys.tįi taip
etų paliuo-

nuo uolų).
SYGURD (į savo žmones).

Hm.... teip, — Bergtora, mano geroji žmona,
Nesijudinkite. Patsai jau seniai kapuose, vyresnieji sūnus kas metą plau
kioja jūrėse, dabar paaugo ir Torolf....
vienas įveiksiu jį.
ERNULF (į savo sūnūs). Atsitraukite! (užpuola
DAGNA (džiaugdamasi). Torolf su jumis? Kur
ant Sygurdo). Noriu tavo kraują pamatyti.
jis?
* SYGURD. Pažiūrėk pirma į savo! (Sužeidžia jį į
ERNULF. Ant laivo. (Ranka rodo į dešinę sce
ranką, net durtuvas išpuola ant žemės).
nos gilumą). Pamatysi koks iš jo vyras! Nuo to
laiko, kuomet mus apleidai, išaugo, suvyrėjo ir išERNULF.
dailėjo nepaprastai! Bus iš jo vikrus karžygis, SySmagus kirtis, karžygi!
gurdai; — į tave panašus!
Vikriai tu kardą valdai,

tdaug ką jo
eno ir ken /
iis nebuve j
kuris a į
lygino j
nurėjri Di /

Kovon įniršęs veržiesi, Dargi Sygurd Stiprasai
Tavimi sugėdinta butų!
SYGURD (šypsodamasis). Bet tas užgavimas butų
jam garbe!
ERNULFO SŪNUS (nustebę). Pats Sygurd ? Sy
gurd Stiprusis ?!
ERNULF. Dar skaudžiau sužeidei mane aną naktį,
* kuomet išvežiai mano dukterį Dagną. (Atidengia
veidą).
SYGURD IR JO ŽMONES. Emulf iš Fijordų.
DAGNA (džiaugsmingai truputį bijodamas!). Ma
no tėvas!— Mano broliai!
SYGURD (į žmoną). ‘Stokis užpakalyje manęs.
ERNULF. Bereikalingai. (Artinasi prie Sygurdo),
Vos pamačiau tave, tuoj pažinau. Ir dėlto pradėjau
ginčą. Norėjau persitikrinti ar teisinga žinia, kuri
skelbia tave garsiausiu Norvegijos karžygiu. Tebūnie
tarp mųsų sandora ir santaika!
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tas šiandie^
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DAGNA (šypsodamasi). Matau, viskas taip dabar, kaip ir seniau buvo; tu visuomet Torolfą labiau
sia už kitus mylėjai.
ERNULF. Jis jauniausias už visus Ir Į motiną
panašus — dėlto taip yra.

SYGURD. Bet — tavo byla su Gunnaru — no
ri ją tuoj atlikti — šiandien...»

ERNULF. Geriau šiandien, negu rytoj. Nedide
liu atsipirkimu pasikakįsiu. Nenorės to padaryti, te
patsai ant savęs rūgoj a.

KORĖ (ateina iš dešinės pusės. Paprasta sermė
ga apsivilkęs, rankoje turi kuolą, kurį kažin-kur 0
tvoros išlaužė, giliai ant akių užsmaukta milinė skry
bėlė). Laimingo susitikimo, karžygiai!
ERNULF.
laimingas.

Susitikimas su vikingais retai būva

KORĖ. Jeigu jus dori žmonės, tat priglausite ir
užtarsite už mane! Gunnaro Lenniko žmonės ma
no galvos pageidauja.
^-1^.

SYGURD. Gerai butų, kad tas įvyktų!
ERNULF. Štai mano ranka! Vikrus esi kar
ERNULF. Gunnaro Lenniko.
y
žygis; ilgai taip smagiai nekovojo senis Emulf!
SYGURD. Gal ką-nors jam padariai?
• SYGURD (spauzdaikas paduotą ranką). Tebū
nie tai paskutinis mudviejų ginčas. Dabar tu pats1 KORĖ. Savo teisę gyniau. Varėme bandą į ben
teisk musų bylą. Sutinki su tuo?
drą ganyklą ant salos, netoli nuo kranto. Gunnaro
ERNULF. Sutinku, ir kaip matant užbaigsiva žmonės užgriebė geriausius mano jaučius, vienas gi
jo žmonių pavadino mane vergu. Tuomet griebiausi
mųsų kivirčus.
ginklo ir užmušiau jį.
(j kitus). Pranešu visiems, kame dalykas. Penk
ta žiema baigias nuo to laiko, kuomet Sygurd ir
ERNULF. Teisingai pasielgei!
Gunnar Lennik, sustojo prie Islandijos krantų ir
KORĖ. Tečiaus jo žmonės šįryt norėjo užklupti
išbuvo visą žiemą netoliese nuo mano dvaro. Pava
ant
manęs. Ant laimes, anksti mane perspėjo ir su
sarį Gunnar varo ir suvadžiojimo keliu Išvedė mano
spėjau
ištrukti; bet neilgai reikės laukti mano prie
auklėtinę Jiordis. Tu gi, Sygurdai, išvežei Dagną.
šininkų, jie j ieškos manęs.
mano dukterį ir pabėgai! Už tą mergaitės išvedimą
turi užmokėti man 300 sidabro grivinų ir tuo užsi'SYGURD (į Korę). Nelabai noriu tikėti tavo žo
baigs mudviejų kivirčiai.
džiams bondel Anuomet pažinojau Gunnarą, kaip

^aran kišti
| tą laišką
jokių kiš
ui , žjnonės

ė K. P.

į’ VERTE.

SYGURD.
Lengva bausmė, kurios reikalauji. patį save ir tikiu, kad niekuomet neteisingai nenuTris šimtus grivinų užmokėsiu ir pridėsiu dar prie skaus ramių žmonių.
to kailiniais pamuštą apsiaustą, kurį dovanojo man
KORĖ. Taigi Gunnaras tame ir nedalyvavo; jis
anglų karalius Etelstanas; nė venas Islandijos karžy ištraukė į pietus. Bet Jiordis, jo žmona...,
gis nenešiojo brangesnio apsiausto.
DAGNA, Jiordis!....
DAGNA. Tat santaika, mano gerasai vyre.
ERNULF (murma). ' Taip, taip; tas labai gali buAčiū tau tėve! Tik dabar nurimau. (Spaudžia tėti.
vui ir broliams rankas ir kalba patyloms).

8’všiiR.
-’-T----- T-------

Švedijoj ^kaiftmija Stokholtne padalino~*dovaAas iš Nobelio
užrašo už litęgątišlms ir moksliškus
darbus. Dovaną už literatiškus
darbus pripažino ^nglijonui Rudyard Kiplingm; uždarinis fizikos
dirvoj — Uųicagfls universiteto
profesoriui Michclsonui; už mediškus tirinėjimus—D-rui Leveran
iš Paryžiaus; už darbus Chemijos
dirvoj—Berlyno profesoriui Buchneriui. Kiekviena dovana yra $38,000, auksinis medalis ir dipliomas.
Už darbus užlaikymui sandaros
terp tautų dovanos pripažintos:
italijonui Ernesto Teodoro, minė
ta ir prancūzui Louis Renaultui.
|| Berlyno policija tirinėja to
liau darbus maskoliškųjų revoliueijonierių. Gyvenime valgyklos
užlaikytojo pn. 32 Pauk gatvės,
Enriko Keiferio, užtiko ginklų
krautuvę ir popierą dirbimui mas
koliškųjų netikrų pinigų. Susekė,
ji, arba bent užtikrina, kad susekė,
jog minėta popiera buvo užsteliuota bulgaro Andriejevo, bet jis esąs
pirmosios maskoliškosios durnos
atstovas Alexenskyj.

U Peterburge likosi suareštuo
tas buvęs durnos atstovas, žmo
nių partijos šalininkas Mikalojus
Caikovskyj. čaikovskyj yra tai
senas revoliuci jonierius: 1875 me
tuose jis Peterburge sutvėrė pir
mutinę revoliucij inę organizaciją,
bet paskui turėjo dumti į užrubežius. Gyveno ilgą laiką Londone.
ti Mieste Madride, Ispanijoj, re
dakcijoj vieno randui neprilankaus
laikraščio suareštavo 16 kariumenės unteroficierių, kurie atkako už
kokj tcn kariumenčj nepatinkant)
straipsnį sumušti redaktorių. Teip
garsina randas. Žmonės vienok ti
ki, kad toj redakcijoj likosi susektas kariumenės suokalbis ant
gyvasties karaliaus. '

|| Mieste Sofijoj, Bulgarijos sostapilėj, likosi nušauti: Macedonijos revoliucijonierių vadovas Saratov ir jo pagelbininkas Gurvanov. Turkijos valdžia paskyrė 20000 dol. už Saratovo pagavimą ir
nužudimą.

• U Tikrojo Morokko sultano Abdel Aziso brolis, norintis paveržti
sostą. Mulai Hafig, iš visų šiauri
nių apskričių traukia savo karei
vius į pietus, miesto Morokko
link. Mat keliuose susirėmimuose
jo kariuomenė šiauriuose likosi
sumušta ir todėl jį apleido dauge
lis jį pirma remiančių maurų gi
KORĖ. Siūliau užmokesnį už užmuštąjį berną Ir minių.
ERNULF. Te įsikūnija tarp mudviejų nesuardoma sandara ir nuo šios valandos Dagna įgauna Gunnaras norėjo priimti. Tuomet atėjo Jiordis ir
teises, lyg kad teisiškai ir jos giminėms sutinkant sukurstė savo vyrą pasityčiodama ir priešinosi santai
U Dėl atidėjimo nubaudimo ka
kai. Paskui jis išjojo, o šįryt....
butų ištekėjus.
reivių, kurie Taherana užmušė du

k Helgel;

kaip tai daroma Amerikoj.

Į( Atsakydami ant Prūsų valdžių
sumanymo priverstino išpirkimo
žemės nuo lenkų, visi lenkai, gyve
nanti, Prusnose, Lenkijoj, Galici
joj ar kitur pradėjo boyeotuoti vo
kiškuosius išdirbinius.

|| Pasibaigė besi viešėj imas Vo
kietijos ciecoriaus Anglijoj, kur
jis išbuvo vieną mėnesį laiko. Grįž
damas namon, jis užsuko į Holandiją, atlankė jos karalienę VVilhelminą.

Į| Slezijos ir Poznaniaus die
cezijų perdėtinis, kardinolas Kopp,
uždraudė katalikiškiems kunigams
ilgesniam kaip viena dieena laikui
prasišalinti iš savo parapijų. Tas
padavadyjimas kreipiasi prieš ku
nigus Vokietijos parlamento at
stovus, terp jų yra du lenkai kuni “MIK^S VALDINIŲ POTE
gai.
RIAI".
Šitoje knygutėje telpa caro
Ii Maskvos kariškasis teismas Mikės prispaustųjų žmonių po
pasmerkė mirtim moterį, kuri me teriai. Beto yra giesmės ir dau
tė bombą į jeneral-gubematorių gybė satyriškų trumpų pasikal
Gerschelmaną. Bet minėta mote bėjimų; yra keturi labai dailiai
ris likosi sužeista. Argi caro tei ir juokingai nupiešti paveikslai
sėjai ne leis jai ramiai numirti pa (Caro sapnas. Ramybės ir san
čiai!
’
taikos aniuolo darbas, ir kiti).—
Kas šiame mėnesyje užsirašys
|| Daugelis sugrįžusių iš Ameri visiems metams juokų ir saty
kos Austrijon išeivių perka namie- ros laikraštį “Dilgėles” (Kaš
je žemę. Per tai žemės kainos tuoja tik $1.00 metams), tas
tą
knygelę
dovanai.
Austrijoj ir Vengrijoj žymiai pa gaus
kilo. Užtai grįžta daugybė varg (“Dilgėlės” teipgi su paveiks
lais, karikatūromis — tai pir
šų, kuriuos reikia maityli.
mas lietuvių rašliavoj toks lai
kraštis). Adresas:
“Dilgėlės”,
1815 Moyamensing av.,
(27—XII
Philad’a, Pa.

NADJI RAŠTAI.

Kankintinio Sūnūs arba Pirmų
ATYDA!
jų krikščionių persekiojimas. Su
šitas yra paskutinis praneši
trumpinta iš kardinoPo l'ismanno
mas, kad “Raistas” veik išeis iš
Pbbiola. Su paveikslėliais. Kau
spaudos
ir numažinta jo kaina
nas. 67 pusi.
iki $1.00 tuojaus pakils vėl iki
$1.50. Užtai pasiskubinkite pri
Fabiola gana didelė knyga, para siųsti prenumeratą kol laikas,
šyta kardinolo Wiesmanno,bet lite kad paskui nebūtų pervėlu —
ratiškos vertės neturi, o per su pasinaudokite iš progos.
trumpinimą dar tapo sudarkyta ir
šita knyga ir labai pageidau
maža originalo vertė. Vertimas jama ir apšviestesni bei mylinti
teipgi negeriausias: daug yra ir naudingus skaitymus puola ant
žodžių ir sakinių ne lietuviškų.
jos kaip musės ant medaus.
Taigi kas dar jos neužsisakė, lai
Atsišaukimas Lietuvių Socijalis- pasiskubina.
Siuzdami prenu
tų Sąjungos Amerikoje. Massa- meratą adresuokite vardui išlei
chusets Rajono. S pusi. ‘
stojo:
J. Naujokas, 120-124
Grand st., Brooklyn, N. Y.
Eilių Rašėjui. Eilės “MamoDYKAI!
trauna Sunaus daina ir, Novobrancų daina” spaudon ne tinka. Kas
eiles nori rašyti,' pirma turi gerai
susipažinti su kalbos gramatika;
be to eilių rašyti negalima, be gra
šitas nikelinis plunksnakotis su
matikos rašytos niekam ne tiks. auksine plunksna ir paprastu ra
Geriau bandykie Tam i s ta rašyti ne giuku, priegtam pečėtys su tavo
eilėms, pradėkie nuo aprašinėjimo vardu ir pravarde, vertės 25 c.
bėgančių atsitikimų.
Kas prisius $1.00, tai pasiųsime 5
tuz. puikiausių popierų gromatoms
visokios rūšies ir tą plunksnakotį
su pečėčiu tavo vardu ir pravarde.
W. J. Petkon,
303 N. Main st, Brockton, Mass.
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Oraugysčiyeikalai.
IS CHICį\GO, ILL.
TEATRAS IR BALIUS!
Chisago, I1L
S6 kuopa S. L.
A. Vaidens komediH
“Dėde
atvažiavo” nedėlioj, 5 d. sauc..
»io» 1907 m. So.
8>de Turner salėje 3143 So.
State st., kurioje buvo XXI sei
mas S. L. A. Prasidės 7 vai.
vakare. Po teatrui bus balius.
Pelnas eis S. L. A. Prieglaudos
Namui. Širdingai kviečiam vi
sus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes
svetainė yra graži ir ruiminga
Komedija labai juokinga. Mu
zika puiki, grieš visokius sukti
nius, klumpakojus ir kitus lie
tuviškus šokius ir žėdnam bus
kad ir senam smagu pasišokti, netik jauniems. Tikietus
pirm laiko galima gauti už pusę
kainos “Lietuvos" Redakcijoje,
S. Halsted str., kampas 33
čios ulyčios.
Komitetas.

Viršininkai Centro Komiteto
“Aušros” Dr-stes.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
1 Church Str., Plymouth, Pa.
Sekr. susinės. —— J. Šernas, 325a
S. Halsted Str., Chicago, III.
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Justine str., Chicago, III.
Kasierius — Dr. J. Šliupas, 1419
N. Main Avė., Scranton, Pa.

\

DVYLIKTAS BALIUS.
Chicago. Jaunų Lietuvių Drau
giškas Kliubas parengė balių ne
dėlioję, 29 d. gruodžio, 1907 m.
Pulaskio salėje, 800 S. Ashland
Avė. Prasidės 6 vai. vakare. Įėjimas 25 c. ypatai. Muzika bus
pirmos kfiasos ir gėry m ų' visokių.
V isus lietuvius ir lietuvaites kvie
čia ant šito smagaus baliaus at
silankyti.
Komitetas.
PADEKAVONE.
28 d. lapkričio atsibuvo balius
Dr-tės šv. Kazimiero, kuriame
dalyvavo trys draugystės iš So.
Bostono^ Mass.: Dr-tė Šv. Pet
ro ir Povilo, Dr-tė Saldžiausios
širdies V. J., Dr-tė Šv. Kazimie
ro ir Dr-tė šv. Mykolo Archaniuolo iš VV. Lynn. Žmonių su
sirinko labai daug; svetimtaučiai
stebėjosi, matydami lietuvių tokį didelį suėjimą. Svečiai ant
baliaus užsilaikė mandagiai ir
balius nusidavė kuopuikiausiai,
kurį išgyrė net angliški laikraš
čiai. Taigi širdingai dėk a voja
me už atsilankymą draugystėms:
šv. Petro ir Povilo, šv. Kazi
miero ir Saldžiausios širdies V.
Jėzaus ir šv. Mykolo Archaniuolo.
Su guodone
Draugystės šv. Kazimiero
Komitetas.

sankrovų savininku, Persijos sostąSYGURD. O ant manęs nuo šio laiko gali atsi
SYGURD (žiuri į kairę). Ten iš šiaurės atvyksta
pilėj žmonės kėlė neprilankias val
dėti, kaip ant savo giminaičio.
kaž-kokie ginkluoti žmonės. Gal tai....
džiai demonstracijas. Ministeriai
_ ERNULF. Ištiktųjų — to tikėjausi ir tuoj tavo
KORĖ. Tai pats Gunnar..
pasitraukė nuo vietų, šachas pri
JAPONIŠKOJI MENTHOdraugiškumą ištyrti noriu.
sakė areštuoti ministerių pirminin •
PUIKUS NAMAS.
ERNULF. Buk ramus! spėju, kad pasiseks man
LIO VUOSTYKLE.
Ponas J. Trineris, gerai žino
SYGURD. Esiu prisirengęs. Sakyk, — ko gei- judu sutaikinti. (Gunnaras, gikluotų tyrų apstotas, ką, vidaus dalykų ministerj ir šiBALIUS! VYRAI BALIUS!
ros provincijos gubernatorių. x
mas išdirbėjas Trinerio Ameri
<i?
ateina iš kairiosios pusės. Naminiais rūbais apsitai
Parengtas y6tos kuopos S. U
koniško
Eliksyro
Karčiojo
Vy

ERNULF. Tavo pagalbos. Patarimo ir darbo. sęs — rusvu kuriu, odinės kelinis, mėlynas apsiaustas
A. atsibus utarninko vakare, 31
|| 13 ir 14 d. gruodžio Prancūzi no praneša visiems jo biznib
Atvykau čion į Helgelandą Gunnaro j ieškodamas ir ir plačiais bryliais skrybėlė. Vienintėlis ginklas — joj ir jos pakrantėse siautė smar draugams, kad jo naujas namas
d. gruodžio 1907 m., W. Stul
mažas kirvis)
reikalaudamas atsiteisimo už Jiordisos išvedimą.
pino salėje, Troop, Pa.; prasi
kios vėtros. Laike vėtrų susidau yra užbaigtas. Yra tai puikus,
dės 7 valandą. Visus lietuvius
GUNNAR. (Pamatęs susirinkusius, sustoja, nu žė kariškas Prancūzijos laivas ‘Ta sulyg šios mados, didelis trobeSYGURD (nustebęs). Gunnaro!
ir
lietuvaites širdingai kviečia
stebęs ir svyruojąs).
ly**, teipgi laivas “Padausa”. * Vėt sis. Vynaskrynės, neperderant,
DAGNA (nustebus). Ir Jiordisos! kur gi jų jieatsilankyti.
Ištikrųjų, tai Emulf iš Fijordų!...^
ros siautė ir Anglijos pakrantėse. yra geriausios iš miesto ChicaKomitetas.
škoti?
Kiek iki šiol žino, prigėrė ten 40 gos, labara tori jos ir ofisai labai
ERNULF. Jis pats.
šviesus, gera išvėdinami, sanita
žmonių.
ERNULF. Man rodos namie. Gunnaro rumuoROŽINIS BALIUS.
riški. Pono Trinerio pas’sekiGUNNAR
(artindamasi).
Na,
tai
meldžiu
į
ma

se.
Visų
šventų Draugystė iš
|Į Ant salos Formozos susibun- mes, be abejonės, priklauso nuo
no namus — jeigu santaikos j ieškodamas atvyksti.
Brighton
Park parengė Rožinį
SYGURD. O kur jo rūmai?
tavojo japoniečių iš vietinių chi- jo griežto prisilaikymo biznio
ERNULF. Jeigu priimsi mano sanlygas — san niečių suorganizuotos kariumenės taisyklių, aprūpinti žmones ge
balių nedėlioję, 29 d. gruodžio,
ERNULF. Keliatą varstau nuo šičia. Nežino
Greičiausias ir geriausias 'pa 1907 m., Slavia svetainėje, kertė
daros nesuardysiva.
dalys. Chiniečiai paėmė japoniš riausiomis prekėmis. , Baisiai
jai to?
lengvinimas
nuo šalčio ir skau 47-tos ir Winchester Avės. Pra
išpardavimas Trinerio
SYGURD (artindamasis). Laimingo susitikimo kų žandarų stovyklas Hokupo, iš didelis
dėjimo
galvos;
šito nepaprasto sidės 5 vai. vakare. Bus puiki
SYGURD (slėpdamas sujudimą). Ištikrųjų ne!
skerdė žandarus ir jų šeimynas, Amerikoniško Eliksyro Karčiojo
tau Gunnarai!
vaisto
neturi
užmiršti
išmintin muzika ir dalinamos rožės, ŽedMažai apie Gunnarą tepatyrdavau nuo to laiko, kuo
teipgi 63 japoniečius; tik trįs ja- Vyno yra tikrai geriausiu priro
gi
žmonės
;
jis
atlaikė
išbandy nas vienas pasiėmęs Rožę galės
GUNNAR (nudžiugęs).. Sygurdai! Broli! (spau poniečiai ištruko, oi
met drauge apleidova Islandiją. Toli nulėkdavau
dymu jo geros ypatybės. Tai
mą
daugelio
metų
visokiame
pasišokti. Tikietas 25c. porai,
su savo vikingais, daugeliui svetimų karalių tar džia jo ranką). Jeigu tu čia, tai žinau, kad Emulf
yra labai branginamas vaistas
L
klimate
ir
vis
yra
laikomas
augšmerginoms dykai.
isus lietu
gromuliojimo
navau, kuomet Gunnar visą laiką namie sėdėjo, sandarą man neša.
||^ Pietiniuose Chinuose, sukilė visose negalėse
čiausioje
garbėje
kaipo
greitas
vius
ir
lietuvaites
prašo
skaitlin
organų. Jis duoda sveiką valgušiandien gi išsėdau čia pavakare audros užkluptas.
([ Ernuifą). Paduok man ranką, seni! Lengva liai įsiveržė į provinciją Kwang Si
ir
tikras
vaistas
nuo
skaudėjimo
gai
atsilankyti.
Tiesą pasakius, žinojau, kad Gunnar šiaurėje turi man įspėti, kokiu tikslu čion atvyksti. Rupi tau Ji ir paėmė trįs mieštus, iš kurių iš mą, padaro virinimą pilnu, ir vi
Komitetas.
są kūną sveiku. Kol tavo viri galvos ir slogų; vienos minu
tėvo palaiką — sodybą, bet....
vijo chiniškd' rando kareivius.
ordis, tavo auklėtinė.
nimo organai veikia kaip reikia, tes vartojimas tankiai suteikia
DAGNA (į Emulfą). Ir dėlto apleidai tėvynę?
neišpasakomą lengvumą nuo įki- LINKSMA NAUJIENA LIE
ERNULF. Įspėjai. Labai mane nuskaudei, kuo
Į Mieste Wellington, ant salos tol nėra vietos ligai tavo kūne, raus galvoskaudno ar svaigulio,
TUVIAMS.
ERNULF. Taip! ([ Sygurdą). Kad mudu su- met ją iš Islandijos išvedei, mano sutikimo nepasi Naujos ZeMhdijOs (Australijoj), šitas vaistas visai nekenkia, ne
Chicago.
Dr-tė šv. Petro ir
turi jokių vodingų sudėtinių. kuomet jo veikmė yra nemalitikova, tai Visagalių noras. — Ten iš aukštybių! klausęs.
sudegė randtf trioba ir didelės ver
Povilo
parengė
iškilmingą balių
Gaunamas
aptiekose.
Naujas žiaus įdomi stąbdymui šalčio,
Jie taip norėjo. Kad bučiau tave turėjęs j ieškoti,
tės
knygynas.*
»
pirmą
nedėlią
po
kalėdų, 29 d.
GUNNAR. Tavo teisybė. Kame vaikėsas nusi
adresas yra Juoz. Trineris, 616- slogų, karštinių ir kitų tolygių
,
oį bu
nebūčiau žinojęs, kur tave rasti galima.
gruodžio.
I9°7
Freiheit Turdėjo, vyras turi už tą atsakyti. Jau seniai tavęs
622 So. Ashland avė., Chica nesmagumų jau užsisenėjusių;
||
Mieste
Koe/ne,
Vakarinėj
Vo

ner
salėje,
34*7
$
0,
Halsted st.
SYGURD (susimąstęs). Tiesa — tiesa — bet ta- laukiau, Emulfai, ir jeigu išsipirkimo reikalauji, tuoj
jas tankiai galima prašalinti su
go, UI.
Prasidės
4
vai.
vakare
ir trauk
kietijoj, 12 d. gruodžio likosi ati
vo byla su Gunnaru!....
Pasakyk, Ernulfai, ar susitaikįsiva.
šituo menku ir nekenkiančiu
sis
iki
vėlai
nakčiai.
Tikietas
darytas susivažiavimas Vokietijos
rimtai manai jieškoti teisių — gerumu ir jėga?
vaistu; jokių nurodymų tam ne
SYGURD. Ir aš taip spėju. Emulf ne daug rel- katalikiškųjų vyskupų. Preziden IŠ SKAUSMŲ Į SVEIKATA!
25c.
ypatai.
Muzika
profesorių
ERNULF. Turiu. Klausyk, Sygardai, ką tau kalaus.
Pastanavijau viešai padėkavo- reikia, kaip tik vuostyti per no J. Brazio brolių; svečiai sma
tu susivažiavimo yra garsus vokieti už sugrąžinimą sveikatos bei sis tolaik, kol yra malonu; šita giai galės pasilinksminti. Visus
pasakysiu. Vasaros metą važinėjau į ringą (virijas)
tintojas šlezijos lenkų, kardinolas
GUNNAR
(širdingai).
Taip,
seni!
Pritruktų
ir daugelį ten guodojamų vyrų radau. Kuomet tiaišgydymą Dr. Collins Medical vuostyklė tinkamo didumo, kad lietuvius ir lietuvaites širdingai
Kopp.
man
turtų,
jeigu
pareikalautum
lygio
jos
ypatybėms
go tarybos baigėsi, sėdėjau gerdamas tarp savo tau
Inst. iš ligos, kurią iš jaunystės ją gali nešiotis kišeniuje ir jos užprašo atsilankyti.
išsipirkimo.
tiečių ir tuomet pradėjo kalbėti apie mergaičių išveži
klaidų savo pasigaminau; tan veikmė nesumažės per metus
(27—XII)
Komitetas.
ar dvejus. Pažiurinys su pri||
Šveicarijoj,
atsibuvo
to
krašto
mą.
ERNULF. Tiesos ir papročių prisiturėsiu. Gali prezidento rinkimai. Išrinktas tapo ius šlapinimas ir pūslės užde siuntimu 35c. Kataliogas už 4c.
gimas, nuilsimas nuolatos ir
Skaudžiau turėjau prisiklausyti už tą, kad taip ilgai tuo daugiau nesirūpinti! — Užtenka apie tą 1 (Rodo
ANTRAS VAIDENIMAS.
vieniems metams redikalas, Dak- sėklos nubėgimas, nerviškumas krasės ženklelių. Reikalaujame
nekeršinu už mano nuskaudimą. Tuomet paėmė ma į K oręj). Matai tą žmogų?
Gražios
komedijos: “Žilė gal
teras Emst Brenner. Rinkimai ir nemiga, skausmai strėnose ir agentų. Adresas:
ne piktumas. Prisiekiau nuvykti į Norvegiją, sura
von,
velnias
vuodegon”, vaidenaprezidento Šveicarijoj atsibūva be kitur.
John Petal,
sti Gunnarą ir pareikalauti atlyginimo už tą išvemos
Jaunuomenės
Draugystės po
(Toliaus bus.)
tokio triukšmo ir papirkimų,
Chicago, III.
Nors tai kam pasirodytų ypa- 70 E. 131h st.,

APGARSINIMAI

beteis

tingas dalykas kaip tfavo paslap
tis, pagarsinu, vienok bekentėdamas patyriau, kad ir savo ne
prieteliui nelinkėčia; užtai geri
žmonės pasinaudos mano pra
nešimu ir žinos, kur rasti pagelbą sveikatai.
Aš savo ligą kaip viršui ap
rašiau Dr. Collins M. I. ir at
siųstus iš tenais vaistus varto
jau, prisilaikydamas pamokini
mų ir pasilikau sveikas; teipat
esiu atsekantis prie šeiminiško
gyvenimo, pirmiau niekur nebu
vau ir nekam tikęs.
Už prašalinimą skausmų ir
suteikimą sveikatos ir visos pajiegos, turiu ištart garsingam
Profesoriaus Institutui širdingą
ačiū!
N. Juropaulas,
Box 219, Nashua, N.H.

“

globa §v. Kazimiero Lietuvi’
karalaičio. Vaidenimas atsibus
4 d. sausio, 1908 m., prasidės 7
vai. vakare, salė atsidaris 6 vai.
pas Simaną Jocį, 537 Collinsville st., Rast -St. Louis, Iii.
. Užprašome tad ant šio links-;
mo vakaro atsilankyti
kuo-;
skaitlingiausiai, nes dar šiame
b mieste nebuvo tokio puikaus
vaidenimo. Be teatro bus de
kliamacijos, damos ir prakalbos,
Kalbėtojai bus iš kitur, 1S
Springfieldo ir Chicagos. Po
teatrui bus puikus balius, ant
kurio grieš garsi muzika, vedaIr ma Schneiderio. Tikietas 25c.
į ypatai. Nepraleiskite geros pro
gos smagiai pasilinksminti ir at
silankykite kuoskaitlingiausiai.
27—XII)
Komitetas. ,

duoti žinij adresu:
Fr. Kmielius,
Box 526,
Bakhvinsville, Mass.
.
Pajieškau savo brolio Pijušo
Barkausko, Suvalkų gub., Senapilės pav.,-Mikališkės gm., Sker
sabalių kaimo. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Ad. Sarkauskas,
Du Quoin, III.
Box 583,

dams, randa prieinama, gera
vieta. 3301 South Halsted St
Parsiduoda valgomų daiktų san
krova ir mėsos, reikalas gerai iš
dirbtas, tik viena sankrova šiame
miestelyj, yra apsčiai lietuvių ir
lenkų, žydiškų krautuvių nėra, pa
trikai gerai dirba dieną ir naktį;
parsiduoda dėlto, kad savininkas
turi kitą biznį. Susižinoti reikia
per laiškus. Adresas: B. Gorajesky, Pepperell, Mass.

Pajieškau savo draugų: An
tano Luckos Suvalkų gub., Senapilės pav., Prienų parap., PASARGOS SKAITYTOJAMS.
Sprindtškių kaimo ir Juozapo 1) Kada reikalauji permainyti ad
Steponaičio iš to paties krašto resą dėl slutinėjlmo laikraščio, visa
tik Garliavos parap., Kampiškių da paduok ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
kaimo. Jie patys ar kas kitas resą duok kitam, geriau mokančiam,
teiksis duoti žinią adresu:
parašyti.
Fr. Jekučionis,
2) Pinigus geriausiai slųatl pe>
82—17 st.,
SS. Pittsburg, Pa. Money Orderi arba registruotame

staas gimimą <RRyWd) laiku ir kaip TMupranta*. Su 7 paveikslėliais. ' ^*n‘
vo pavergti ir kiškai parašė Promyk. Pirmų syki iš
tvom laiku žmonės
visaip kanklnamUiPM.. 82, prekė 10c versta | lietuviškų. Labai naudinga
knygelė tiems, kurie nori sužinoti'U
Išsivystymas jpisl^l gyvūnų. Lek ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė sniegas. Kas yra debesiai, ant ko Jie
lių iš embryologljo8.2jPu81. 13. Pre laikosi ir tt Chicago, 111. 1894, pu
kė..........................................
10c slapių 79 ..............................................306
Oras, Vanduo šviesa Ir šiluma.
472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Lekcijos prof. jrtBlockman’o, sutaisė
Šernas. Su dabg paveikslėlių. Pusi. Meteorologija. Pagal profesorių Vojei138.
Prekė ..............
40c kov’ų sutaisė Šernas. Aprašo II ko
sualtveria ore žaibai Ir griaustiniai,
»d
yi
Tautlškoa
Pęlltiką*
knygynėlis. nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios
Telpa čia Rusljož pęHctjoB viešpata šviesos ir šešėliai, ir daugybė viaokių
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, kitų {vairiausių ore apslrolfekimų. Pla
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo čiai ir labai suprantamai paaiškinta
džio ir sąžinės, Ir kame išganymas? kaip galima sužinoti oro permainas ir
Pusi. 47. Prekė
10c daug kitų {domių dalykų, Kiekvienas
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
Laikrodininko
atminimai.
Pasak parodomas ant paveikslo, Norintiems
Erkman-ftatrianą, sutaisė S. M. Pa- arčiau auslpažlntl au oro ypatybėms,
veiksim iš Napoleono I paskutiniųjų verta perskaityti. Chicago, III. 1907,
kariavimų. Pusi. 44. Prekė....15c pusi. 238 ...........................................75c
Apdaryta..........................................|1XX)
Kaip žmonės su ponais kovojo?
Sodiečių sukilimai Išpanljoj, XIV
473 Apie žemę Ir kitus svietus. Jų
amžiuje. Parašė A. J-tis. Pusi. 34. buvj Ir pabaigę. Pagal Heilperną, FalPrekė ..........
10c bę ir kitus, sutaisė šernas. A p ražo
kas yra žemė, iž ko ji susideda, ant
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie
ko laikos? ir kaip sukasi. ; Kas yra
žių Pijų IX. Parašė Victor Hugo. sauk žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
antra laida. Prekė ......................... 10c metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomlžkų paveikslų.
Užsiprašydami virš minėtų knyge Yra tai vienatinė knyga ii kurios žmo
lių, adresuokite:
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago,
III. 1896, pusi. 225.......................... 75c
A. OL8ZEW8KI8
Ta
pati apdaryta........................... 51.00
3252 80. Halsted SL,
Chicago, III.
480 Biologija arba mokslas apie gy-||
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaum* I
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu i I
radosl gyvi sutvėrimai ant musų fe-'I
mės, kaip ji* vystėsi pradėjus nuo ma I
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, I

Neužilgio išeis iš spaudos
LIETUVOS”

KALENDORIUS
1908 metams
Sutaisytas Jono Ilgaudo
Prekė 25 centų.

{talpa:
Kalendoriškoji dalia: Prie kiekvieno mėnesio padėtas laikas
saulės ir mėnesio užtekėjimo ir nusileidimo šiose vietose: Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, San Francisco, St.
Louis, New Orleans, New York ir Phiiadelpbia. Apart to pridėta
gale kiekvieno mėnesio amerikoniškos šventės ir lietuviškos pami
nėjimo dienos. Laikas Suvienytose Valstijose;
Saulės ir mėnesio
užtemimai 1908 metuose; Pradžia ir ilgis keturių metų laikų 1908
m.; Rytinės žvaigždės; Vakarinės žvaigždės; Planltų didžiausia

laiške. Nedėk | laišką smulkių sida
brinių. nė auksinių pinigų, nes jie
Pajieš^u savo pusseserės O- kelionėje kopertą praplėš, išpuls Ir
no» Klidžiutėa, kuri girdėjau iš- prapuls. Geriau, vietoje smulkių, {tekėjusi ir atvažiavo, su vyru i dėk pačtinių markių už tą sumą.
Ameriką; vyro vardas Jonas, o Pačto markes priimame tiktai vieto
šviesa; Velykos nuo 1909 m. iki 1931 m., ir kiti.
pravardės nežinau, rodosi at je smulkių, kur suma mažesnė už
81.00. Jei suma siekia 8100 ar dau
Statistiškoji dalis:
Atsitikimų metai;
Atsitikimai;
Bklito
važiavo į S. Bostoną ar į Bosto giau, tai. markių nesiųskite, bet dėki
mai laike;
Burašas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir karalių;
ną, Mass.; teipgi pajieškau pus te pinigus arba Money Order{. Jeigu
Didžiausi miestai sviete;
Gyventojų skaitlius Buv. Valst 1901,
seserių Kvadžiučių, 5 ar 6 me suma bus 81.25, tai galima dėti 81.00
1902 ir 1903 m.;
Tolumai tarpe Amerikos miestų; Tolumai iki
pinigais,
o
25
centus
markėmis.
Vietai kaip Amerikoje; jos atvažia
dldiWo portų nuo New Yorko;
Statistika Amerlko* miestų 1904
nok markės turi būti visame sveikos,
vo pas savo dėdę Mikų Kvadą nesulipusioa viena su kita, nė prie
m
Alfog 8ur- Valst ^rt^kų per metus;
Algos europiškų
m.;:
monarchų; Metriškl (francuziškl) mastai, saikai ir svarai; Ameį Brooklyną. Jos pačios ar kas laiško neprlllplntos, telp kad męs ga
rtk°J **rtojaml svarsčiai, saikai ir mastai; Palyginamoji lenta visų
kitas teiksis duoti žinių adresu lėtume jas panaudoti savo laiškams.
trl
^ termometrų: Reaumur, Celei ui Ir Fahrenheit;
Palyginamoji
Sulipintų markių nepriimame. Mar
Antanas Akrunglavičius,
,enta metriiko* sistemos su amerikoniškaja;
L«nta nuošimčių
kes priimame tiktai Suvienytų Val
24 Spruce st., Fitchburg, Mass.
stijų diaurinės Amerikoa, jokių kitų
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oria žvėrių ir paties žmogaus. Bu paveik ■ (procentų); Pinigai kitų šalių palyginime au amerikoniškais; Lenslėllals. Chicago, UI. 1901, pasla-, I ta suradimui bite vienos sąvaitės dienos nuo 1801 iki 1952 metų;
viešpatysčių markių nepriimame.
son Bvett-Marden. Lietuviškon kalbon
Pajieškau savo draugo Jono 3) Jeigu išpirksi Money Orderi, išvertė K. Žegota. 1 Išrašai pagarsė plų 147. •• •• ...... .................. ęoc || Didumas žemės ir daugumas joa gyventojų; žemės gyventojai
pagal kontinentus; Skaitlius įvairių tikėjimų pasekėjų, ir kitos.
Kalasaucko, Suvalkų gub., Kal tai nelaikyki* j{ paa save, bet prl- jusių žmonių. Labai naudinga kny
P
varijos pav., Balkunų gm., Poš- slųsk redakcijai, nea be “Orderio” ga. Didelio formato. Chicago, UI. 507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,
žinios apię Ameriką*
Sutrumpinimai valstijų; Suv. Valst.
nios kaimo. Jis pats ar kas ki- redakcija negali pinigų iš pačto gau 1907 ................................................... 51-60 vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su
kapitollus; {stoigimas Amerikos valstijų; Amerika pirm 100 metų
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal Apdaryta.................... ............... ...8200 daugeliu gyvulių, vabalų, žavių, žmo
(miestai ir jų gyventojai, kur ir kaip tada žmonės gyveno, kaip
tąs teiksis duoti žinią adresu:
nių, medžių Ir akmenų paveikslėlių;
tąją korčiukę, o didesniąją mėlyną
tuomet žmonės keliavo, laikraštiją pačtas ir telegrafija); Valdžia
Į Pajieškau savo pačios Onos
Fr. Poceviče,
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
prisiųsk prastame laiške, registruoti
Su v. Valst. pačto reguliacijos;
Buv. Valstijų Amerikos; Suv.
Laikraš
j Vaškienės, išėjo nuo manęs per B. 3224 E.S.D., Philadelphia.Pa. nereikia.
iš devynių sekančių gražių pasakai na gamtos istoriją, ypač tuoa dalykus,
Negrų vergystė Suv.
tija Buv. Valstijose ir kitose šalyse svieto;
ant karių žmonės žiuri, bet jų gerai
nai metą; paeina iš Kauno gub.,
4J Ant laiško, kuriame užsakai kny čių: Atslsveiklnlsaas,-Vagis, Kaa kal
{statai naturalizavimo (gavimo piliečio popierų);
KlauValai;
nesupranta. Chicago, Iii. 1903, pu
Panevėžio* pav., Pušalotu parap.,
gas ar kitokius tavonia, niekada ne tas, Gatvės valkai, Paporčio žiedas.
tymai ir atsakymai kokius gali užduoti išsiimant Suv. Valst. pilie
50c
Pajieškau savo brolio Juozo rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: Miško sargas, Slgnalr.s, Keleivis, Bū slapių 338 .......................
Dekonielių sod. Ji yra 30 metų
tiškas popleras; Patarimai norintiems važiuoti Amerikon, ir kitos.
vio toybė. Chicago, III. 1902, puslakorespondenciją,
apgarsinimą
ar
ką
amžiaus, tamsiai geltonais plau Mockevičiaus, 5 metai atgal gyve
erdmėje;
Moksliškoji
dalis:
Knygos;
Tolimos saulės
508 Gamtos pajiegoo Ir kaip U Jų
............... - 10«
kitą kas su užsakytais tavomis nesi P1U 99 ..
kais, tamsiai mėlynų akių, ant nusio Mt Carmely, Pa. Jis pats riša, nea pas mus tavorų (knygų) 43 Karts laukuose. (Kareivio at- naudot i a Pagal Bitaerį sutaisė Šer
Augštumos ir gilumos;
žmogaus kūnas;
Kodėl išnyko prležtatovieno veido turi juodą apgamą, ar kas kitas teiksis duoti žinią ad siuntiniai yra atliekami viename de almlnluud). Parašė vievolod Garšln. nas. Svarbios moksliško* vertės kny
riškiejie milžinai?; Rodos ir pagelba atsitikus nelaimei.
moka rašyti lietuviškai, lenkiškai resu:
partamente, apgarsinimai kitame de Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš ga, su daugybė paveikslų yvairlų m*
Beletriatiškojl dalia: Atolė (parašė Joeeph Luitpold); Maros
!
partamente, o korespondencijos tre laikų karės maskolių au turkais. Chi 41 nerijų Ir kitokių prietaisų ant tinau
ir angliškai. Kas man apie ją
K. Mockevičius,
(parašė Maurus Jukai); Karalaitis žmogus (pasaka); Atsiminimai
.................. 20c dojlnao gamtos pajiegų. Chicago, III
departamente
ir kiekvienas cago. 111. 1906, flūsl.
nušauto (tikras atsitikimas iš laikų rusiškos revoliucijos, parašė
| praneš gaus $10.00 dovanų.
2120 St Gair Av., N.E. čiame
1804, pusi. 3*8 .rruo
•........... 60c
departamentas yra po priežiūra ki
Aleksandras
Amlflteatrov).
Kasparas Vaškas,
Cleveland, Ohio.
•7 Lietuviškos Pasakos Yvalrios.
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vieno*
Dalis
201 N. 23rd St.,
popieros surašysite keletą reikalų, Surinko Dr. J. Basanavičius.
Maišytoji dalia: Ižai tarimai; Juokai; Pasibovyjlmai ir tt
511 18 kur atsirado musų naminiai
Philadelphia, Pa
j
Pajieškau Antano Žemaičio, gy tai jūsų laiškas turės laukti pirmame I. Čia telpa 14('labai gražių, juokiu- gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal
kol tas jj apdirba ir klngų. Išmintingų Ir žingeidžių pasa Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
Augėliau paduotoji {talpa aiškiai parodo, kokios vertės tas
(20 — XII)
venusio su manim drauge, paskui departamente
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol kų. Chicago, Iii. 1903. puel 280 81.25 veikslėliais. Chicago, IU. 1901, pusla
kalendorius. Iklšiol darydavo kalendorius vien Europoje, todėl ir
Pajieškau Kazimiero Kaza- 7 d. spalių šių metų išvažiavusio, šis j{ apdirbs ir pasiųs trečiam. To Drūtai apdaryta.... ..... .... 81-60
žinios kalendoriuose būdavo vien tokios, kurios tinka Europoj gyvepių 73 ................................................... 20c
? nausko, penkių ir pusės pėdų rodos į Chicagą. Jis pats ar kas kius laiškus negalima nė { laiką at pusi. 95.
venantiems žmonims; šitame gi kalendoriuje telpa visokios {vairios
............ ...
. augščio, apie 35 metų senumo, kitas teiksis duoti žinią adresu:
sakyti. nė gerai atlikti; nes pa* pir
žinios apie šitų kraštų, apie Ameriką. Bet kalendorius nedarytas
r
;i>
625 Kaip gyvena augmenys? Pagal
mąjį departamentą likus laiškui, ant
^panašus į italijoną, juodais plauvieniems metams, ne, jame telpa tokios žinios ir informacijos,
76 Maxim Gorfcij. PfeMkoJimai. U Lunkevyčių ir kitus sutaisė Šernas.
L’udv. Kukuraitis,
ram nelieka davadų. Geriausiai yta rusų kalbos vertė A. L-ia. Tarinys:
kurios niekada nepasęe. kurios visada bus geros. Šitas kalendorius
? kd!s ir ūsais, pailgo veido, sauSu
paveikslėliais.
Yra
tai
aprašymas
Box 112,
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
bus geriausia informacijos knyga apie visokius reikalus; jis reika
apie yvalrius musų žemės augalus, jų
| šaš, šneka perdaug, angliškai
popieros, tada kiekvienas reikalas karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši
lingas lygiai vertelgai kaip ir darbininkui, amatininkui ir pirkliui.
sudėjimų
Ir
atmainas,
gyvį
ir
plėtoji

j mažai temoka, prigimta kalba
bus perduotas tam tikram departa ir viena. Chicago, IU. 1906, puslapių
mus! nuo pat menkiausių pavidalų iki
'lietuviška, bet kalba ir lenkiškai
mentul ir visi reikalai tuom patim 103 .........................................................25c
didžiausių Ir tobuliausių. Chicago, BĮ.
laiku liks atlikti greitai ir gerai.
f ir maskoliškai. Vaikščiojo su
1901, pusi. 129 .................................. 35c
Pasarga perkupčiams ir knygų krautuvėms.
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
t knygoms ir kitoms panešamoms
90 Olltipa. Graži apysaka iš laikų
629 Kada Ir kokiu būdu svietas su
ney Orderio atskyrėme laiške nuo
AUKOS
REVOL.
Perkupciai ir šeip knygų prekėjai ir krautuvės malonės
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos sitvėrė Parašė Prof Dr. M. W. Meyer.
i prekėms. Kas suteiks man apie
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
Farmington,
III.
J.
Kulvinsmums
laiku pranešti kokį skaitlių kalendorių tikisi paimti, nes
U
vokiečių
kalbos
vertė
J.
llgaudas.
tadljonų. Vertė A. Olšewskls. Antra
t jį žinią busiu labai dėkingas.
Money Orderf { tą pat) laišką ku
kas
$1.00;
V.
Salaševičius,
I.
pstaievia laida Chicago, III. 1906, Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi
tokiu budu žinotume maž-daug kiek jų atspausti.
Nes jeigu
riame tavorus užsakai,
A lėk. Lakovič,
69 Lietuviškos Pasakos Y vs Irios. Iki kūnai Ir kaip musų žemė susitvė
853 Cunningham Street. Stoškus,!. Salaševičius, J. Lauke- užsakymas ateis be pinigų, męs ne Surinko Dr. J. Basanavičius Dalia rė, telpgi kokiu budu atsirado ant jos
jo išpildyti, vien todėl, kad
Rockford, III. vičius, A. Stoškus, Ad. Lauke- galėsime
III. čia telpa 202 d*»r gražesnės ir gyvybė. Su paveikslaia Chicago, 111.
vičius, V. Burba po 25 c. Viso pinigų nėra, o jei ateis pinigai be juokingosnės pasakos. Chicago, Iii. 1906, pusi. .140 ................................ 36c
užsakymo,
męs
nežinosime
M
su
kalendorių dykai!
1904, pusi. 333 ...........................-. 8125
r Pajieškau savo brolio Jono $2.60, atmetus siutimo lėšas lie nėra užsakymo.
627 Kada Ir kokiu budu gali svietą*
ka
$2.55,
skiria
S.
D.
P.
Lietuvo

Drūtai apdaryta ...... .............. 81.50
Užtai norinti gauti abu kalendorių dykai, užsirašykite *'LIET8!į”.
6) Visada ant savo laiškų pasirašytjMačiukėno, atvažiavusio į New
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WlUu
Prenumerata metanu $2.00, pusei metų $1.00.
»Yorką 15 d. lapkričio, nu vykusio je.Iš Amsterdam, Ohio. A. Skov- kito savo pravardę ir adresą, Nors 70 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. Meyer. Iš vokiečių kalbas vertė J. ll
ir tukstant) kartų mumis rašę, visa
Knygelėje aprašyta svieto
Į Chicagon, bet jis
ne- ron$i.OQ; Jf Karpauckas, St. LevSurinko Dr. J. Basanavičius. Dalis gaudas.
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
pabaiga.
Kas
nori daaišinotl kada ir
IV.
Chicago,
IU.
1905,
pusi.
299.
Šio

įTrpogT pajieškau brokoski, M. Raižis po 50 c.; A. Rai- resą kiekviename laiške, nes męs je knygoje telp kaip Ir pirmesnėse da kokiu badu gal svietas pasibaigti, te
^iio Antano Mačiukėno. Jis yra žiutė 10c. Viso $2.60. Skiriama radę laišką terp 100 ar 200 laiškų
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų gul perskaito šitą knygelę. Chicago,
be parašo ir adreso, nežinosime keno
rapie 7 metai Amerikoje, paeina
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččlų I1L 1906, pusi. 135 ............................ 35c subudavojimų kūno visokių žvėrių, mui imperijas Aleksandro MakadonL
revoliucijonieriams.
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
[is Kauno gub., Ukmergės pav.,
Ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
paukščių, sanarkojų, tarnapiivių ir škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
ti.
645 Nematom] prieisi Ir draugai žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy Baceviče.
pirkęs iš paminėtų 4 knygų 1, II, III
{Šilų parap., Briežvalkų sodos.
Su paveikslaia, parodan
Pajieškau savo brolėno Petro Bu visokiais reikalais rašydami ar IV dal{, turės per visų savo am žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šernas. vis aprašytas pavieniai su visomis jo čiais tą laikų piramidus, sienas pylių,
;Jie patys ar kas kitas ‘teiksis
pas mus visada adresuokite taip:
Davydonio, Kauno gub., Panežių neišsemiamų pasakų turtų .. 81-25 Aprašymas smulkiausių bakterijų gim ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę jis tvlrtynių; t y pus kunigų ir kareivių.
įduoti žinią adresu:
A.
0L8ZEW8KI,
Drūtai apdaryta........................... 11.60 dančių visokias ilgas pas žmonis, jų tveria. Su paveikslaia. Chicago, III. Hieroglifus Akkadų rašto ir tL Chi
vėžio pav., Megonių sod., trys
Ad. Mačiukėnas,
susekimas, vystymusi ir tL Su „pa- 1906, pusi. 313................................. 81.00 cago. IU. 1904, pusi. 498 .............. 81.00
3252 8. Halsted BL,
Chicago, III.
100 Pasaka apla kantrių Alanų, Duk veikalėliais. Chicago. III. 1905, pusla
'8466 Vincennes Road,Chicago,III. metai kaip Amerikoje, pirmiau
Apdaryta ..........................................81-25
gyveno Welisin, III. Jis pats
657 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
terj turkų ciecoriaus Antoniaus, kuri pių 118................................................. 30c
f SCO Ethnologlja arba mokslas apie
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
per
22
metu
vaikščiodama
po
svietų,
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
žemės
tautas.
Pagal
D-rų
M.
Haber[
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An
545 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. landtų parašė šernas. Su paveikslė- dėjo plaukti J Ameriką, kokios karės
< Pajieškau savo brolio Domi- adresu:
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Ollew- Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lle- Halą Y ra tai svarbiausia moksliška buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
Antanas Davydonis,
ninko Raudžio, -Kauno gub.,
tuose; klek buvo prezidentų, kokie ir
skis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c tuviškcn kalbon vertė J. šernas. Chi knyga apie visas musų
pasaulės žmo252
South
st.,
Athol, Mass. NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS
^Telšių pav. ir parap., Paežerių
cago, VI. 1907, puti. 138 ................... 35c nių veisles. JI parodo visų viešpaty- prieš atradimą Amerikos iki 1896 m.
“LIETUVOS” REDY8TEJE.
114 Ponus ir bernas.. Apysakėlė L
■sodos.
b
9viw3.
Jis pats ar kas kitas
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau- Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
653
Paėjimas
organiško
svieto.
Pa

šių
salelių žmonės ir jų paveikslua ką. kokie čia tada žmonės gyveno, ko
^teiksis duoti žinią adresu:
Aritmetikos uždavlnynas. Vadovė
miečių. Žingeidi, porėtiems susi pa gal Bitnerį sutaisė šernas. Knyga di Aprašo Jų kilmes, parvą tikėjimų, pa kie žmonės pirmiausiai iš Europos pralis aritmetikos pradžiai; antroji da
Petras Raudis,
žlntl su buvlu ir aanlygoms maskolių delės moksliško* vertės. Ji aprašo pročius, užsiėmimų ir abelnal viską klek kuris gero dėl šios šalies padarė.
lia
*e
1191 S.>. Western av., Chicago, III.
kaimiečių gyvenimo; , jj, verčia skaity tvėrimąsl viso sutvėrimo ir vtsų gam Kas nori pilnai pažinti žmonių istori Prie galo knygos telpa Suvienytų
šita knygutė — antroji ir paskuti
r
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais tos sutvertų daiktų; pai tdo, pagal se jų, tegul perskaito šių knygą. Chlca- Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
nė dalis uždavibyno, paskirto arit
r Pajieškau savo pusbrolio Juo Už $2800 pirksi lotą su dviem metikos kursui; čionai, kaip papra žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla niausius Ir giliausius žemės sluogsniua, go, III. 1903, pusi. 667 .................. 82.00 lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
pių 60 .... ‘......................................... 15c daug milijoaą metų atgal gyvenusius Apdaryta gražiuose ir drūtuose andl- gyvenančiam Šioje šalyje. Chicago, IU.
zapo Barauskio, Kauno gub., namais ant Wallace Street Chi stai yra daroma, surinkta uždavinių
1896, pusi. 364 ............................... 81.00
Rendos atneša su skaičiais visokio didumo. Para 120 Po priedanga šventinybėa Isto ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, mo apdaruose .............. .................. $2.50 Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
^Raseinių pav. ir vol., 8 metai cago Heights.
paukščius
ir
tt
Bu
paveikslais.
Chi
Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė
daruose, aukso 11 taros ant nugtffbs ir
Ikaip Amerikoje. Jis pats ar kas $3i*.oo ant mėnesio. Pati renda šyta
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa E. Posteri. Vertė K. J. 'Odesoje, 1905, cago, Iii. 1905, pusi. 137 ................. .35c
641 Geografija arba temis aprašy- *ono ........................................... ,...81.25
gali
tas
propertes
išmokėti.
Atsi

įeitas teiksis duoti žinią adresu:
566
Senų
gadynių
Išnykę
gyvi
sutvė

rašė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė pusi. 100 ............ ;<♦...(....................25c
maa. Pagal Geikle, Nalkovskį ir ki
šauk pas A. Olszervski, ^252 So. vyniškų dainelių. Puslapių 16 prerimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė šer tus sutaisė šernas. Su paveikslais.
3 9 ’ iii
St. Barauskis,
658 Isto-IJa Chicagos Lietuvių, jų pa
Aprašo se Aiškiai Ir suprantamai aprašo musų
124 Robinsonas ėCruztus. Graži mo nas. Su paveikslėliais.
^576 Ban st.,
Kenosha, Wis. Halsted St., Chicago. Męs turi k8........... ........................................
rapijų
ir kunigo Kriaučuno prova su
rališka pasaka. Ahtra pertaisyta lai niausių gadynių yvairius sutvėrimus žemę, jos pavidalų, didumų Ir platumų;
me daugybę gerų namų ant par
u ; •
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
gyvenusius
ant
žemės
dar
prieš
atsi

Lietuviai! ar gerais keliais žengia da. Chicago, Iii. 1903. pusi. 83 ... .25c
jos kalnus, jų vardus, augštj, vulka džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
į Pajieškau savo brolio Jono davimo visose miesto dalyse.
186 Žmogus nepliuiklą Vertė iš radimų žmogaus. Šiandien tų sutvėri nus metančius iš savęs ugn); U kokių
ma prieky n?
Nuoširdus atsiliepi
kunus žmonės kasdami gilius šuli sluogsnių susideda žemė, kur ir klek rašymas: kiek yra lietuvių Chicagojė,
|Vaineikio, Kauno gub., Šiaulių
Pardavimui gera bučernė ir mas J lietuviškųjų visuomenę D-ro švediško Nėris. I^abai||p*ažl apysakė mų
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
nius,
kanalus, arba imdami Iš žemės
j>av., Pašvintinio vol., Skribakų grosernė su vežimu,, arkliu,
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, lė, kaip turtingo j^rekėjo sūnūs apsi
joje yra anglių, geležies, aukso, dru vardais ir siekiais; chronologiška per
anglis,
randa
giliai
palaidotus
žemėje.
vedė
su
varginga
^jįerg^ia
ir
laimin

sod., 3 metai kaip Amerikoje. tt. Savininkas išvažiujoja is laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo giau gyveno už kifus, apsivedusius su Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga skos ir kitų gėrybių; klek marių, eže žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo
Jis pats ar kas kitas teiksis duo miesto. Atsišaukite “Lietuvos džio 1906, Union City, Conn., 26 turtingoms. fŠita . apysakėlė užima dintus hunus, užklotus keliolikos siek rų. upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1909
gruodžio 1906, Edwardsville, Pa., 31
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar metų; istorija jų parapijų ir prova ku
ti žinią adresu:
redakcijon.
(20—XII)
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa kiekvienų jaunų vi^lidną.ąr merginą ir snių storio žemės eile. Jie yra šian tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt nigo Kraučuno su ‘‘Lietuva“. Chicago,
Mike Vaineikis,
ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė.... 15c mokina žmogiškos doro§' Chicago, Iii. dien išstatyti {vairiuose mušėjuose, iš Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos
III. 190L pusi. 680 ........................... 11.00
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
1899, pusi. 23 ..
KAS NORI FARMOS?
visos viešpatystės, karalystės, kuni- Apdaryta........................................... 81-50
404 York avė., Paterson, N. J.
f T ‘-W..........10c
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
gaikštystės, respublikos Ir tL. -Kiek
Aš išvažiuoju 8 d. sausio 1908 Labai gražios Dainos Surinktos
267 Kun. GramuM Rįštinyčloje. Ko nų metų reikėjo pakol ant mirusio kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
K. Stiklelio; čia patilpusios 32 dainos
708 Rašto Istorija.
Pagal
B.
m.
iš
Chicagos
į
Missuorės
val

Pajieškau savo pažystamo
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai medija viename arte. Parašė kun. Fr.
Jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė- Bchnftzerį sutaisė šernas. Aprašo ko
kos
sieksnių
storio.
Mokslinčiai,
pastiją
ant,
savo
farmos
aptverti
^Vladislovo Stupuro, Kauno gub.,
me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
mimai, pramonės, Išdarbiai ir 1tiesos; kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip
kiaulių pav., Papilės vol., Rė tvoras ir aptaisyti triobas ir te gub. Pusi. 39, prekė .................. 15c kanti perstatymui. Chicago, IU. 1906, g_l storumų ir senumų žemės sluog- kokie miestai, su klek gyventojų, fa Išdirbo sau raštų kiekviena žmonių
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
pusi. 14...........................
......... 10c
brikų, pramonių; kur kokio orai: šal tauta, kokie buvo raštai senovėje daug
čių sod., 3 metai kaip Ameri nai busiu keletą sąvaičių. Jei
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
čiai
ar karščiai, lytus ar giedros; kur metų prieš Kristų, kada žmonės vie
Ratelių
spėjimai.
Yra
linksmiausia
kas
iš
lietuvių
nori
čia
farmą
koje, gyveno pirmiau New Yorna yra musų žemė ir kaip seniai žmo
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa toje rašto vartojo mazgelius ant šniu*
262 Mindaugls Lietuvos Karalius.
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
pirkti,
tegul
rašo
man
žemiau
gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900,
įce. Jis pats ar kas kitas teiksis
rinkimuose.
Parašė D. Spėjikas. Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. pusi. 370 ........................................... 81.00 da yra lygi diena ir naktis, kur saulė rų, iipiaustymus ant medžio, iškapojipaduotu adresu, o aš suteiksiu Puslapių
duoti žinią adresu:
per keletu nedėlių nenusileidžia arba mus ant akmens, piešė paveikslus, ir
16, prekė ..................... iQc Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie
Ta pati apdaryta
...................... 81-25
visas reikalingas žinias apie farneužteka ir U. Knyga didelė 6x9 colių, tik neseniai daėjo iki šiandieninio al
Fr. Butkus,
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
ant geros, standžios popievos spaudin fabeto (11 tarų), su kurluom dabar ga
^42 S. Canal st., Chicago, III. mas čia pardavimui.
Tikri ir netikri ėventlsjls. Paveik dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c
589 Svieto pabaiga. Ii rusiško verti is. Chicago, Iii. 1899, pusi. 468. 52*00 li parašyti kiekvienų žodį ir viską ap
1
Juoz. ŽymončiuS,
slėlial iš gyvenimo kanklntlnlų Ir
Į
331 Žilė galvon — velnias vuodegon. Pr. Siūlelis. Kas nori daaiilnotl ka Ta pati apdaryta audimu, klotuose ap kalbėti telp garai, kaip ir gyvu žodžiu.
, Pajieškau Adomo Vaitkevi
kankintojų.
Išleista
Susiv.
Lietuvių
Alton, Mo. Texas Co.
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c Komedija vienam akte. Pagal lenki da bus svieto pabaiga, tegul perskaito daruose, auksinėmis literomis atspau Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
čiaus ir Juozapo Širvinsko, Vil
(3-1)
šką sutaisė M. P-is. Chicago, IU. 1903, *1# knygelę. Chicago, III. 1902, pu sti parašai ant nugaros Ir šono.. 82-50 teresuoja, parodydama kaip tobulino®!
niaus gub., Trakų pav., Butripusi. 31................................... .... ..10c slapių 31.............................................. 10c
sviete raštas. Chicago, III. 1905, pu
moniy vol., Vaisodžių kaimo.
Didelė javams sankrova, tinka Žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų
655 Istorija abelna.. Dalis pirma. slapių 804 .......... ;..................... ...51.00
kalbos Sermukšnė. Aprašo apie du
_______________
471 Akyvi apsireiškimai
sviete,_____
ant
597
Žvėrys
Ir
Žmogus.
Sutaisė
paNuo
seniausiųjų
laikų
Chinijoa
—
‘Jie patys ar kas kitas teiksis ma naujų ar antros rankos rakan- broliu Grakchu, 130 metų prieš Chrl-*gjrią šmąnto nuolatos žiuri, bet jų
Apdaryta ........................................... 8125
gal Schmehl ) Šernas. Mokslas apie 2800 xa pr. Kr., iki galutiniam išdallnl-

SEPTINTAS DIDELIS BA
LIUS!
Chicago. Dr-tė šv. Pranciš
kaus Seraf. parengė didelį ba
lių nedėlioję, 5 <!• sausio, 1908
m., Pulaskio salėje, 800 South
Ashland avė., prasidės 6 vai. va
kare ir trauksis per naktį. Tikietas vyrui su moteria 25c
f Bus puiki muzika, gardus gėrymai, kvepianti cigarai ir širdin
F gas priėmimas. Šita draugystė
i yra seniausia ir visi žino, kaip
ji gavo svečius priima. Atsilan
kykite skaitlingai.
(27—XII)
- Komitetas.

Knygų Katal togas

Pajieškojimai

“Lietuvos” Skaitytojai

Ant Pardavimo

SERIJA I.
alapių 207.
Apdaryta .

.81^8
.11.50

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos
kalbos. Dalis L Sutaisė A. Lalis. čia
- rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklln
tas kuršy voma ii taroms prie kokio
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly
sojviįį s^ujjųapis nuvpdv otuipns ou
ant nugaros. Chieago, III. 1902, pu
slapių 382 ....................................... >2.00
1327 Žodynas lietuviškai - angliškos
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Laite
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
kaip žodžius angliškai tarti, telpgl
kiekvienas žodis paženklintas kuršy
voms Htaroms prie kokio gramatikom
skyriaus jis priguli. Knygos formatas
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais
nugara Ir kampai drūtos, gražios moroko skuros, šonai audimo, ant nugaros
parašas aukso literoms, lapų kraštai
marmuruoti ,..................................... >4.01'
Ta pati knyga popleroe apdaruose >3.00

1328 Žodynas lietuviškal-angllškoe Ir
angliškal-lietuviškos kalbų. (Abi dalys
— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327)
i-ienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ..................>6.00
1329 Žodynas. Tas pats kaip Na
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra
žia moroto skūra, (čia audimo nėra
nė blakio) ....................................... v °°

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už
pundelf.
Štai kų Juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-8tone Par*
Kvletklnė paroda,

S

8

10

11
13

mieste Barsto-

8ERIJA II.
nusideda iš 25 Stereoekoplškų paveik
slėlių bakaelyje. Prekė 75c. už
takaelj.
štai ką juos^ gali pamatyti:
1 Gražiausias vandens puolimas, Ha
vana Glen, N. T.
2 Grandžių sodas, Floridoje.

5

6
7
8

Didžiausias pačto budinkaa,
Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, Niagaru Faile, New York.
Puikiausia svetainė United States
Motelyje, mieste Baratogoa, N. Y.
Kupčlška gatvė, Obispo, miesto Havanos. Kuboje.
Ūkininko namai, Kuboje.
{plukdymas galvijų mieste Manllės,
ant Filipinų salų.
Geležinkelis ant salos HawalL

žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo.
Chieago, IIL
SERIJA Iii.
1904, pusi. 412........................... . ^3 0° Susideda iš 25 6tereoskopiškų paveik
Drūtuose apdaruose...................... >3.50
alėiių iš Knatauž gyvenimo. Pre
kė >1.00 už bakseij su 22 paveik
•1521 Paslaptys Magijos bėl Spiritiz
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
štai ką juose gali pamatyti:
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
Kristaus užgimimas Betleja.ua Blališaiškinimas monų darymo, šioje kny
nAlėje.
goje atrasite visas monų tr burtų pa
I Trys Karaliai atlanko gimus) Kri
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
stų Ir dovanas jam kloja.
rašytos ir paveikslais parodytos visos
8
Kristus,
dar kūdikiu būdamas, mo
slaptybės ir budai jų darymo. Chtoakiną daktarus Jerusoiiaus bažny
go, UI. 1903, pusi. 262 ...................... 50c
čioje.

1632 Gyvenimas Šv. Tėvo, Poplesiaus Benedikto IX, valdžiusio apaštaMškų sostų Ryme nuo 1033 iki 1044
metų......................................................25c
1635 Lietuviškas Lementorius dėl
mažų vaikelių. Su poteriais, katekiz
mais Ir minstranturu. Vilniuje 1863,
pusi. 52...................
15c

Stereoskopai arba Teleskopai

J. NAUJOKAS
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Brooklyn, N. Y.

120-124 Grand Street

fiiHlĮ!|įH|!,

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

115 Airija. Klllarney, pilis Rosa.
116 Įėjimas į Muckross Klioštortų. <1

-Jol-

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

119 VokieJja. Griuvėsiai viduramžinės
piliea
80 Vokietija. Laivas apleldiiantis
______________
Ko
blenc'ą, ant Rhelno upės.
m Švedija. Btockholmaa nue vandeny

122
123
124
125
124
127

128
129
120
121

132
133

184

128

Stockholmas. Karališkas paktaua.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Biaac Murini
nuo Chatnonlx.
Thun, Šveicarijoj.
" luvlnia kiemas. Altambra. Onai
Ž
da, Išpanljoj.
Katedra Notre Daine, taskada. Pa
ryžluj. Francuzijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fmn
eljoj.
Paloctai tautų ant upės Seina'os,
Paryžiaus Paroda. 1900m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
FrancijoJ.
dės Champe Elyaeec, Paryžiuje.
FrancijoJ.
Didžioaioe operos palocius, Pa
ryžluje, FrancijoJ.
Trirtynė šv. Jono ir Katedra,Maraetlles, FrancijoJ.
Laivų užplauks ir ežeras. Villsfrtnche. FrancijoJ.

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

•iplrk lite karę* iri
Kajyaa pkk*tiktai
•i V* H°*«y Ora»rt<

J. ILGAVDAS

f”
turtų.
175 Japoniški kūdikiai ledinės amato
178
177 Japonlečtų būdas eiti pailsta.
178 Trepsi | Klgomlzų žinyčių. Kyoto, Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj. Kigomlsų žiny-

139

ui Mahometonų bažnyčia BuItano Hb
san, žiūrint, nuo Ciadello sienų
Kairo, Egipte.
153 Pyramidos Ir Arabų villja, žiūrint
nuo Ghiseb kelio, Kaire, Egipte.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame

i Banka. r

Mm

kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
181 Senoviška žlnyčla Fujtyama, ML
Fuji. Japonijoj.
182
Osaka. Japonijoj.
Narą. Japonijoj Tūkstantis tlbln-

84 Nlkko. Japonijoj. Senovės ąkmeaL
nls Ino, vergiantis Nlkko žinyčių
nuo Piktoja
185 H a* ai lik i mokyklos kūdikiai.
Vatikano daržas tr šv. Petro ta- 184 Paimu daržas ant kranto Monotoa
todra, Ry^je, Italijoj.
upės. Hoaoluiu. Hawal_
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. po- 187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu,
tro katedros.
Hawal.
Didžioji galerija Cokma palociuje, 188 Havrallška moteris, gaudanti Pea
Ryme, Italijoj.
heai, mažiukę kriaukltnę SiuvaiSkliautas Seilinto Severo, Rymą
Italijoj.
189 Chinlečiai renkas 11 ryžius. Havral.
Koloseumas. Ryme. Italijoj.
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
Neseniai atkastas palocius, Pomrikoj.
pejo. Italijoj.
191 Įplauka ir plaukit ntl laivų taisymo

181 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI

■

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

180 Auksinis pa viliones ant ežerragta-

128 Carnlche keiias ir ežerėlis VUlefranche, Frąncijoj.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monto
Cario.
128

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

KAIP PADARYTI MORUS

117 šlsurinia miestas, GlbraUar.
U> Berlynas. Bondtor lovls ir Kai*

140
Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandeni | vyną. 141
Kristus ant kalno kalba j
142
I
8 Judoėlus savo pabučiavimu išduoda
143
Kristų žydams.
7 tšunonas pagelbsti Kristui kryžių
nešti.
»!*
ftvente Veronika apšluoeto
145 Kelias Av. Juozapo, Venecijoj, Ita
iristul.
lijoj.
8
ramina moteris, tad
146 šėrimai karvelių ant pledaua San
Marco, Venecijoj.
•
10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
žiavojimo vietos.
Italijoj.
11 Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 148 Mahometonų bažnyčia Omare.
Golgotos.
149 Oceaninis pakraštį*, parodantis ke
12 Kristus paveda savo motiną Jonui.
lio užuolanką. Alglere.
13 Skaito Kristui myrio dekretą ant 150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
kalno Golgotos.
Kaire, Egipte.

14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
tisus.
Plsigus priciąeMt per Honey Orderį 16 Kristaus kūną Ima duo kryžiaus.
ar registravotoje gromatoje adresuoda17 Krist ”8 keliasi iš grabo.
damas:
18 Kristus žengia į dangų.
19 Regykla šiądlenlnio Betlejaus.
20 Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku
3252 S. Halsted SL, Chtoago, III.
kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
23 Bažnyčia būdavote ant grabo šv
P Marijos.
23 Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

A. Olszewski

Toji, labai pagarsėjusi ir pageidaujama-fcayga spaudoje,
ir netrukus bus užbaigta. Knyga paradyta vieno geriausių
p. U pt o n Sinclair irėšvergta lietuviikoj kalboje.
,
®f 9 i*u ilversta | 18 visokių kalbų ir tas parodo kaip ji visoj pasaulyj yra pageidaujana. 'ft sujudino
Amerikos visuomenę. Lietuviams tuom žingeidesnė ta knyga, jogei aprašyta lietuvių gyvenimas su visoms smulkmenoms, kaip veidrody permatomi vienų vargai, kitų linksmybės.
Toj knygoj aprašyta Amerikoje mėsos trustas, Chicagos skordinyčia kaip suodina visuomenę ir kaip prie mėsos
kobiauriausius dalykus nrimaiŠo, kad tik daugiau uždirbti, t
■•ktlkk®l parodo visą suktybių ir skriaudimų
sistemą, ir j ką ji paverčia žmones, kuriems iŠ savo rankų
darbo neikta užsilaikyti. Ji parodo, ką nukenčią moteris pjovinyčioj, kaip jos tampa sužagiamos ir Šeimynų gyvenimai buna suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiškimai HDšieTa11^ nelemtų sanlygu.
"AISTAB” naudinga perskaityt visiems, jis labai
naudaiga kalbėtojams.
’
tai stora knyga, ir bus tikras papuošimas lietuviškoj literatūroje, netrukus bus užbaigta, kaštuos
y *n8^^kas originalas $1.50, bet kurie dabar prisius
tik >1.00 apturės tą svarbų veikalą pirmiau ir pigiau. Vietimai gali užsimokėti “Vienybės" redakcijoj. Rašant reikia
adresuoti ant išleistojaus vardo teip:

Bovery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas. Yellovr*
stone Parke.
Typiška tabako fanas. Kuboje.
Sūdo butas mieste Hoaoluiu, aat as
los Havrali.
Žuvų rinka, miesto Manllėa, ant Fi
lipinų salų.
San Jose gatvė, mieste San Juan,
Porto Rico.
Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln.
Presuose.
Puikiausias Ž u randeli s Salone de
Jenets, mieste Vienoje.
švento Mykolo palocius, Peterbur
ge, Rosljoje.
švento Petro bažnyčia ir pllaclus
Ryme.

1420 Tikyba ar mokslas? Tlkėjtmlški, moksliški ir draugiškai - polltišVl
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. šliupo. 9
Antras pataisytas Ir padidintas spaudi
10 Gatvė miesto Manllėa, ant salos Fi
mas. Chieago, III. 1901, pusi. 211 50c
lipinų.
11 Kapeilja "Sousa“ ant Paryžiaus pa
1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su
rodos, Francus įjoję.
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų
11 Pumų daržas miesto Franktort,
ir sutaisytas pagal tikrų persiškai-egipPrūsuose.
tiškų sapnininkų, su 310 abrozelių, su 13 Merginos parduoda kvletkas mie
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
sto Kopenhagen. Danijoj.
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
K Puikiausias kvietkų darželis, mie
ateities. Geriausiai Išguldo visokius
ste Monto Cerio.
sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot 16 riustoenval vandens puolimas, Nor
gali. Chieago, I1L 1895, pusi. 205..50c
vegijoj
Tas pats drūtai apdarytas............. 65e 18 Opera avenue gatvė, Paryžiuj*
Prancūzijoj
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 17 Moterų duelės su kardais.
las arba knyga burtų, monų ir visokių 18 Moterys prie arbatos.
paslapčių ir praktiška C. C. St Ger- 19
Motina kudik) prausia.
main
Delnažinystė, ou
su paveikslėliais.
main ueinMiujaic,
---------.
Surinko ir išguldė Iš svetimų kalbų J.
Kaldlje11 Ue malintai.
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti 21 Vakaro dlskualjoc.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
škiausia monų knyga, burtų ir delnar

1525 Rankvedis gromatų rašymui.
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gromatas j firmas, pažįstamus, gimines,
prletelius, mylimus Ir m i Urnas prieš
apslvedimų, j ponus, kunigus, vysku
pus Ir kitas augštos luomos y pa tas.
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
varduvių, gimimo. Ir kituose atsitiki
muose. Chieago, III. 1895, psl. 115 40c

RAISTAS]
(THE JUNGLE)I

dirbuvė Vaiperatso, CMle.
193 Jamaicos Brookline gatvė.
193
194
196
194
197

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

Sifkortes.
šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortes imt kiekvienos linijos j kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkorčių prekės Čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausia* laivų išplaukia subatomis, tai
iš Chieago reikia išvažiuoti ketvergais.

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

Port

San Frsnclaco gatvė, Mexlco City.
Didysis pliactns. Mexlco City.
"Jojimas šėnfmls**.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

198 “Tėve musų, karia esi danguose".
199 Pagalvėlių kert.
’OO šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja.........................>3.00
100 tų pačių paveikslų bakaelyje
be teleskopo ........................... >2.04
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ............................................ >1.00
"hite vienas teleskopas be paveikslų
Kaštuoja (1.00.
>

SERIJA V.

Pinigų Siuntimas.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
Nori važiuoti j krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
r
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
iifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutaupoti (užččdyti), prisiųsk kiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

155 Įėjimas | paloclų. Singapore, Indi
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa*
joj.
veikalėlių pundelyje. Prekė 35c.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Rašydami su bent
už pundel|.
157 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa
Šitoje serijoje, kiekviename punde
24 Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur
pore, Indijoj.
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
Kristus mirė.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chlyra maišyti iš visokių gatunkų. Juose
nljoj.
Ulytėlė
po
vardu
Jėzaus
“
štai
Žmo25
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir
159 Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
kitų begotų triobeslų paveikslai, taip
260 Cblnlečių vienbuorinial laivai į
gi ir komiški paveikslėliai. ŠI serija
plaukoj Hong Konge, Chinljoj.
yra gera tiems, kurie nori pinigus užSERIJA t V.
Gražusis kelias Sbanghal, Chinljoj. čėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o
161
Susideda Iš 100 Stereoekeplškų paveik
alėlių bakaelyje. Prekė >2.00 už 162 Žvilgis ant viešos turgavietės, joje galima tiek! daug pamatyti taip
Bhanghal, Chinljoj.
baksel{.
Ir serijoje L
,46 Tautiškas priešpiečių namas ant
d4» iq;
Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
velklėlių ką pirmutinėse serijose,
berija/vi.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
štai ką juose galite pamatyti:
12 teio oat maišyto gatunko pavelktią.
laukai
!lų pundelyje1 Pr«kė 75c. už pun
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie. 185 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpdeli.
tllkų lotus kvietkų pilname žy
102 Nevv York. Tavorų krovimas | di
šitoje seriJoJd^tmMdusl paveikslė
delj oceanlnf laivą.
dėjime.
103 Nevv York. Pilies daržas (Cnsttle 188 funitų tlnyčis Hontnoku, Yokohs- liai. Labai aiškis, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos
Garden).
ma, Japonijoj.
104 Boston. Ežeras viešame darže.
167 Yokohama, Japonijoj, šiaučius dii> žiūrint matai viską teip aiškiai kaip
kad prieš akis nebutu jokio paveikslė
105 Atlantic City, Nevv Jersey. Pamabantis lytines kurpes.
Jeigu teip, tai atskaityk kiek
kla.
TTį.
168 Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnių lio, bet tikrai
turi
išmokėti per vienus metus,
106 Mfcgara. Patkavlnis vandenskrttuvių pardavlnėtojaus stotis.
Atminkite, kad virš parodytos pre
o pamatysi, kad už tuos pačius
tys nuo ožinės salos.
(Horse
Paroda ugnagestatų atletų, Yok» kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
Shoe Pails from Gost Island).
karna, Japonijoj.
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja >1. pinigus gali išmokėti namus, ku
107 Chieago. Auditorium viešbutis
179 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir riuose galėsi senatvėje ramiai
Mlchigan Avenue.
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas gyventi.
Jeigu dabar užpirksi
108 Kaskados ir pokylinė svetainė.
71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, n«. Teleskopas užtenka Jiems visiems.
namus, tai per dešimtį ar penP. Parodos 1904m.
' šamas jaunų gerbėjų Matsurt
109 Moki indijonas namieje.
Vienas teleskopas 1 užtenka visokiems ridiką metų rentas sugrąžįs tau
procesijoj.
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai pinigus užmokėtus už namus ir
116 Moki indi jonų gyvenimas.
172 Japoniški vaikai, nešanti pokyliui gali imti paveikslus kokius tik nori ir
turėsi savo savastį ant viso amMatsurt altorių, Tokobamoj.
visi tiks Į tą patĮ teleskopą.
11* Vartininkai (The Bentlnels) 3,043
žiaus.
173 Matsurt pokylis, muzikos pastotas
-. pėdų aųgščio, Yoeemlte, Cal.
Siųsdami pinigui ant teleskopų ar
Tėmykite kaip pigiai galite
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. ant kitokių reikalų visada adresuokite:
113 Motina girių, 63 pėdas aptalo. Yosemite Klonyj, Cal.
Mnupirkti pas mane namus su lo174 Yokohama. Japonijoj.
Daržovių
A. 0L8ZEW8KI,
tais. Turiu šimtus namų ant
Etojpardavinėtojas, rodantis savo >252 ta Halsted 8L,
Chieago IIL

kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

3252 So. Halsted St.,

lias prekes, parodymui, kad kož
nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT
galite gauti namus už
$1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki
..................$450°
Ant AUBURfl AVĖ. namai
SU lotu UŽ................. $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už
............... $1400
Ant 35 & LOWE AVĖ. na
mai su totu už............ $7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720; $3000 iki.......... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve
pardavimo; čionai paduodu ke-

Ar moki
rent’a?

Stereotipas arba Teleskopas yra ta)
prietaisą arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta Į natu’-aiišką paveikslą, kuriame matai Sie
las grupes žmonių, triobų, visą mie
stą. plačius laukus, miškus, daržus ir
teip toliau, teip kaip kad pats toje vietoje būtumei ir viską savo akimi ma.
tytumel. Teleskopas paverčia į natų
rališką ėsybe. padidina j| atakirato
tmogų nuo žmogaus ir išrodo jau M
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Mes turime dabar ant pardavimo gra
siausius stcreoskoplšfcua paveikalua
fadp matote žemiau surašytus.

Chieago, III
dimui, galite pasiskirti už
$3100 iki .................... $40.000
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už ...... $45°°
Ant LYMAN A FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų už ..................... $4600
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų, Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940

Kreipkitės pas

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.

OFF1C1AL PUBLICAT1ON! Koanlnsky & Yondorf,
ANNUAL 8TATEMENT OF THE NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMPANY OF BVFFALO. IN THE STATE OF
N. T. ON THE 31-at DAY OF DECEMBER, 1906. MADE TO THE INSURANCE
SUPERINTENDENT OF THE STATE OP

ILLINOIS,

PURSUANT

TO

LAW.

73 Dearborn Street.
Bankierlat.

Pradek kol dar esii Jaunas

CAPITAL.
Amount of Capital atock paid up
in caab............................................. ..8300000.00

Dr.O.C.HEINE

INCOME.

DENTISTAS

Premlumo received during th* year 145743.13
Ittereat...........................................................
8997.85
154740.54

Totai Income.

....

SįF brokerage

.

GYVENIMAS VIRSZUI APTIEK08

LIETUVISZKAS
Traukia dantis be jokio
SKAUDEJIMO> INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Darba

gvarantuoja.

::

LEDGER ASSETS.

210625.40
73293.26
23317.97

Book value of bonds........... ..
Caah on band and in beak....
Agentą* debit batancee................

. 307136.63

Totai Ledger Assets.

ASSETS.

..

accniM....

ASSETS

DEDUCT

..

1800.83

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

NOT

ADMITTED.

Depreclation from book va
lue of bond*..................... $ 8860.00
Agent's balanees over three
mpntb»—^due......................
50.00
Speclar deposits to secure
liabiUtiea in Georgla...... 10000.00

Totai

18810.00

..

Totai..

Admitted

290027.46

Asaets

LIABILITIES.
In procesą of adjuatment
or In suapence...." . ............... 5927.48
72250.45
Totai unearned premiuma................
Losses

Totai

78177.93

..

Liabilities.

MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during tbe year
283200.00
in Illinois ............ '.....................
Totai premiums recelved during
6592.52
tbe year in lUinote......... .............
Totai losses ineurred during tbe
4986.41
year in Illinois..................................
MORRIS 8. TREMAINE,

President.
HAINES,
Secretary.

P.

WILLIAM

TO BE8UBSCRIBED AND SWORN
FORE ME THIS 2-nd DAT OF FEBRUARY, 1907.

IRVING

MILLS,
Notary

J.

DOVANAI!

VISOKIŲ Žiedų. laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, krttvų. armotekų,
kšernetų, skripkų, bubnėilų, mandolinų, vargonų. fonografų. taukuotom
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų vtaų daiktų yra pa v eitu Mitai kaip |te I
TAUTIEČIAI reikalaujanti viri minėtų daiktų, visados
vimdė* hkreipkite* pas
M. J. Dėmi fonai t J pnsiųtdami tavo adresų ir ui S eaotua nu
kaštų, o Katsuooa N*. T gausite dovanai, lt korto busite s pro plati
gerais - teisingai* daiktais.

L

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

M. J. DAMIJONAITIS,

e

ligydyta nuo ligos: skaudėjimo Garbingi Daktarai I
rankose, blauzdoje, skausmingos
Sirgęs ilgą laiką reumatišku skau
moteriškos ligos, sunykimo, ne
sveikumo vidurių. Ii džiaugsmu dėjimu ir vidurių liga, kurią nors
prisiųotA ir savo paveikslą.
visokį daktarai gydė, bet jaučiausi

C. Bentssn, P. H. Boa 655, Chicago, III.

Dr. J. KULIS

Lietuviška Aparatų Dirbtuve
Godotinoms tautiikoma ir
Draugystėms l&dirba: Karūnas,

rinkau Jus apgarsinimą laikrašti j,
atradau naujausią būdą gydymo ir
gerus vaistus, kad kaip tik Jum pa
rašiau aprašant ligą prašant pagelboa ir atsiustus vaistus, kaip pagal

Norėdamos godotinos Dr-stės arba godotini
kunigai, kad Jūsų darbas butą priderančia!at
liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevlcz & Co.

Jus pamokinimą vartojau, pasijutau
geriau, bet kad dar ataiuntėt tad
kad suvartojau tuos vaistus, pasili
kau sveikas ir laimingas, už ką esu

Chicago, III.

Dabarjaikas naūdokites.visi!

Jum labai dėkingas.
Mra Mara Jurkša,
Mikola Zučikas,
i
Vincas
R. R. Np. 1, box 55,
Bellefonte, Pa. 13261 Blue St.,
Dorcheater, Neb. box 123,

Ot riau*ta vteta d#l pirkimo,*u graSteia balnai* Armoayks,
muiikalliku inatrumeata. Geru DategoiOiiu aakaiaialu, vteoida
Žtedu,~L*nciug4ba. gera Bnura. Aibai*ad>l fotografija, Jtevoi-

su visokiais apskaHymatoir dainomis tualnas ui

Męs atsiųsime vaistus, nėra skirtumo kur tai yra, į visas dalis Suvienytų Valstijų,
Canadą, Mexioo ir už juos užmokėsi atsiėmus vaistus. Atsišaukiant pagelbos sveika
tai per laišku, rašyk prigimtoj lietuviškoj kalboj, nes mes turime gabius perguldytoius ir sekretorius 24 se kalbose. Apturėsi ir laišką prigimtoje kalboje, su visais rei
kalingais išaiškinimais delei sveikatos ir išgydymo. Rašant visada adresuok:

Štai ir greitai drakooja. literos ir vi«* mųtonukė padaryta ii grrtaMte piteao. Prekė Uk *4.60.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašiuukiu keliu gatunka Ir daugybe aaedingu visokiu daiktu. Kai nor apturėt kaiologa tegul prisiunčia u4*n.
■arkų ir teisinga adrtaa, o apturi* M puslapiu didali lio meto k A V1A
(Imtai aiikia paveikslu Ir 11 kurio matysit jog mano taeoraa pirsob*
kliaaoa, preke* plcia*ne* kaip kitur. Atotnykam. Apstam ir Perloetem
parduoda visokias ta vorus labai pigiai, duodu didali raketa adrvaoetat:

The Collins New York Medical Institute

113 GUANO ST.. BNOOKLTN, N. T,

Lietuvių .Gyuyiuja* ir Chirurgas
3255 So- Halsted St.,
Chicago, III.
Gydo visokia* ligas moterų, vaiku ir
Lietuvių Daktaras
vyru. Teipgi turi dldcię praktikų Ir
LIETUVOS” AGENTAI.
gydo pesekmingai visokias limpančias
. užsisenejusias ir paslaptingas vyru Il
Baltlmore, Md.
gas.
Daro operacijas pasekmingai.
723 W. 18th St.
CHICAGO, ILL
2018 N. Waahicgton. SL
L. Gavlis,
Jonas Želviu
711 W. Lombard St.
Tetefoauoti galima i* ktekvtenoe ant lėk <
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtame.
26 So. Green St.
J. Luls,
521 Columbla Av.
J. Diemedis,

Cleveland, O

Kad sergi atsišauk asabiškai ar per laišką, aprašant savo ligos simp
tomus (skaudėjimus) kenkimus.

vvrta, StrteltM, Elekirikinia Lmmpakim Roto ui u Litera. Adra**m PaMlia. Plukto* auksintu [foaataM pen], Gramatikų, žo-

K. WILKEWICH

ligydyt** nuo: skaudėjimo ko
jose, tonuose, krūtinėj, plaučių
nesveikumu, kosėjimo, vidurių
nedirbi m o, galvos skaudėjimu
ir svaigimo. Dėkingas.

kad vis einu silpnyn. Kad iš visų
apgarsintų daktarų perskaitęs išsi

bažnytinėms

Amerikonu
kas Vėliavas, ša r pas, Jtrastas, Kokardas,
Ženklelius, Kepures, Ir Marialkams parė
dus, teipogi visus bažnytinius aprėdalus.

115 W. Dlvlsion SL

o ....

Skaityk iš daugelio nors keletą čion padėkavonių. Tegul kiti kalba ką
tas Institutas yra padaręs, lygei ir Tau gali teip padaryt

Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams
Al turiu savo nuosavybėje receptų brangintinam
vaistui, prirašomam ganant daktaro, kario aš tei
ravausi atlankydamas senųjų šalį. Al šiušu Iš
patyrimo kad valstaa padirbta* pag*l šitų receptų
yrallųdien geriausiu silpniem*, nerviškiems ir
besveikačiam* vyram*. Aš tinau dėlto, kad jis
man sugrųšino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu. nerviškumu Ir abelna nesveikata ir tt. Al
pirma to Išmėginau specialistu* ir įvairiu* vaistus
gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ilnau, kad daugelis kitų, sirgusių ta arba kita liga
nuo penidlrbimo, jaunystės paklydimų, praslienglrnų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgį,
sunykimo vyrybės, blogo* atminite*, tanaikinto
guvumo, stokos amblcijo*, šmurkuybė* netirpu
mo, skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir
tt. kurie rašė man teipgi išsigydė, kaip Ir aš pat*.
Žinodama*., kaip sunku Išsigydyti šitoje šalyje,
aš užsimaniau pagelbėti kitiems ir kainam reika
laujančiam tokio vaisto paraluaiam pas mane, aš
pasiųsiu nuorašų šito recepto ir reikalingu* pata
rimu* ušpečėtvtame laiške d. kak Receptų gali
sutaisyti gerojeaptiekoje už mažu* pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
gera* vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Aš už savo patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauja
daugiau už šitų mažų sumų ir tereikalauju jo* kol
tu visiškai nrpasitalsysl, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al ne
siunčia nieko apmokėtu a ir netariu jokio suminto
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisinga, tai tiesiog
gali mane apskelbti per šitų laikraštį.
Rašyk šiųdien, kadangi šita žinia gal neatsikarto* daugiau. Atmink, kad ganai receptų ir visus
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 5Oc
kol nepasveiksl. Adresas:

.

-

Kasdien daugybės laiškų su padėkavonėms ateina mums nuo išgydytų, kūne pir
miau buvo apimti DESPERACIJOS, jog niekur negalėjo surast pagelbą o per mus
VYRIAUSIA GYDYTOJA ir GRYNUS, GERUS VAISTUS apturėjo savo gerą
pirmutinę sveikatą.
a. _

Vienatine
Amerikoje, kurį
Išsiun
3250 SO. HALSTSD
8TMlietuvių prekystėCHICAGO,
ILLINOIS.
čia visokiu* daiktus apsteluojant per laišku*, Į visu*
Amerikos Ir Canado* miestus Ir kaimeliu*. Adresas*:

Public.

[SEAL]

LIGOMS. .
.
.
. . .
.
Daug žmonių varginami ligoms praleido laiką ir pinigus, kad pasigelbėt, bet ne
pasekmės, už tai tie visi kad tuojaus atsišauktų pas mus vyriausią gydytoją, kuris ibgydė daug ligų kaip i^Tavo su geriausiu pasisekimu.
|
MUS LABARATORIJOJ randasi grynos geriausios gyduolės, nepaisant kiek
jų sutaisomas kaštuotų, bet pritaikytos stovi prie ligos ir išduoda geriausias vaisius

CHICAGO, ILL.

99684.37

Totai Espenditurea..

laterest

Branginimas bei sergėjimas sveikatos tari bot kiekvieno didžiausia už<iuoti8 kas
dieniniam mus gyvenime. Jeigu apsileisi save nykti kaip pajuai nesveikumą
ją graužt ligai, tai busi neišU Minamas prasižengėlis, ka langi gyvenimas ir sveikata

12-ta Ir Halsted gatvė*.

OFFISAS—Kampas 31-mos Ir
South Halstod Gatvių ::::::

42872.33
23481.62

Salaries. feea and *11 otber cbargee of oScers, clerka, agento
10164.73
and employes,.............................
Rrjts paid during tbe year....
Ali otber tezes, llcenses and In
surance department fees...... .... 2763.12
Amount ot *11 otber expendituree 19178.80

NON-LEDGER

Tiktai sergantis persitikrina, kad sveikata yra didžiausias turtas žmo
gaus. Būti sveiku yra tai didžiausias palaiminimas aut žemės.
nių ir turtingųjų. Turtingiems sveikata apeina, kad naktų link
baut, o vargdieniams Jog tik besant sveiku tegali užsidirbt kasdienini
maistą. Be sveikatos Jie pražuvę.
,
.
,

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK

EKPENDITURES.

Losses paid dd£ ■< tbe year....
Commiseion

COLLINS N.
Y.
MEDICAL
INSTITUTE
Dr.R. Mielke Medical Director.

tausoti piniguti, o ant senat*
vės nenorėsi su tuo skirtis,
nors tąsyk jau nebereikalausi
tausoti, jei dėsi savo atlieka
mą uždarbį pas mus ir gausi
gerą trinuoiimtinį palukį nuo
mus priskaitomą kas pusme
tis. Męs noržtnme parodyti
tau, kaip pinigai auga sulig
musų budotčdną užsiėmimo
dieną. Šita savaitė yra ge
riausia tau pradėti.

M{* ikelijMM Pinigus ant tartanyblų Ir jei
ta rengiesi turtenybę pirkti, ra p *n diiaugamn
prlgalMslme, paskolindami tau dalį pirkinio pf
nigų. Greitas reikimas. Lengvos lilygos. Agen
tai apmokami dosniai.

140 W. 34-th St,

NEW YORK CITY, N. Y.

Dek! aUIlankančią ssahIUal Ofisas adaras kasdien na* 10 iš ryte iki 5 po piet- heatadienbds nūs 10 iki 1 tai. I

A. J. Zimontas (lietuvys)

Dr. Marija Dowiatt-sass 3252 So. Habted sL. Obsewskio name.

bWm. J. Moian.
8. E. cor. Sharp and Camden Str.

Raulai kur tu begi?

NAUJI ŽAISLAI 18 LIETUVOS
ATVEŽTI!

Brooklyn* N. Y.
Gaunam! “Lietuvos1’ Redakcijoj.
73 Grand SL
E. Froomes,
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
A- Dirtulaitis,
155 Metropalitan Av. rūpintas doram ir patogiam pasi
73 Grand Su I
Stan. Rinkevičius,
linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
22x24 colių su nupieštai* keliais Ir
Cleveland, Ohlo.
num
tinkamais
Išreiškimais
su
3707 E. 63rd St.
Povilas Sukis
pradedant nuo 1 iki 12h
Siame žaisle kiekvienas dalyvaujus turi mėtyti kaulelį;
dalyvautl
Vietinis agentas, Chicagoje.
gali 2 ir dauglaus ypatų, kiekviena
Juozas Šlikas,
ypata apsirenka sau vien* kupste!j
(7ra
5
yvairių
spalvų)
kurluom
Elizabeth, N. J.
uždengia tam tikrų numerį kaulei)
Wm. Bočkus,
811 First 3L metus.
Toblyčia susilenkia į 4 da
lis, su skrynute prislunčiame j na
E. SL Louio, UI.
mus per pačtą.
Prekė ............ >1.50

B. P- Miškinis, 775 Montello

St. yra

paaiškinimas kaip žaisti.
tos prekė .................... i.........

F1 ir
81.25

TelepKenaa Yards 1S44

Mokina: stenografijos, spaudi namo* ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, raijmo, spelimmo,
istorijos, geografijos it U.
Specllališkss hntrukcijM angliškes kalbos
(H Rytos)
tiems, kurie pradeda mokytis tę kalba
Atidarė ofisą ant aptiek o* J. Le*xczynsko Ir kurie nori joje i^sileviuli.
331S So. HorgiB St, Ckica<o, UI. Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti
genui vietas. K liesos atdaro* dienomis
ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

Dr. P. G. Wiegner

JT^

Petras Szlakis,

3321 Avburn Avė.,

Chicago, III. . 3. Didis Lietuvos

Kunigaikštis Al

girdas.

..JONAI, KO VERKIT*
Neklausk mane* to, mano ra

dyt visu* varinis , Koraraka*
dar gan* toli a»očta. *>aam Joaai į šita karčiame. ’ Ko, ai į
kitas karėta*** aeaora eiti, *«*
gerai šiaaa. kad tokia r»ryn>ų
kaip pa* Kovarsk* niekur n»r»*i- ..Koks Kovarsko salluao
Nogi, »i*i j<į'koe^iuk*:

Jos. J. Kovarskas

Nusipirk po vieną šių paveikslų, o
galėsi gražiai papuošti savo ruimą.
Prisiųsdamas pinigu* adresuok:

Kampas 2S-to* gatve*.

ML Carmel, Pa.
Jonas Banis,

Kožna liga išgydoma

M

Nevv Brltaln, Conn.
21 Pleasant St

M. J. Chepcnis,

ia

V.

New York, N. Y.
Legnieivskis,
144 E. Houston

Toiefon Yards 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legsliškas popieras,
Nswark, N. J.
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus.
Ambrazevičia,
178 Ferry St
Billof Bale, Testamentus, Affldavits ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

Phlladelphia, Pa.
ot&s,
1028 So. 2-nd St

J. J. Hertmanowicz

Atsišaukite | musų oOsų Red Croae Ptoaruiacy
4M2 So. Ashland Avė., o busite steiki.

Dr. Kazimieras Butkeviczia

prieinamas nuo 3 valso po piei ų iki 8 vai. vakaro.
Specialistai moterų ir valkų lirų; * b*jot i n aoae at
sitikimuose iššaukiame imtitutų prensorim ant
rodo*. Vaistai importuoti iš seao* tšvynde; teipgi
užlaikome tšvynšs Treja*-Devynerla* iš Palangos.
Vaistai atangfnlmui plaukų gvarantooti. Receptai
autaieomi po specfallšku musų ušM'iršjimu. Pre
kė* prieinamo*. Aptieka atdara diena ir naktį.

Scranton, Pa.

1514 Ros*

Jo*. Petrikis.

Av^

80. Beeton, Mae*.

N. Gendrolitis,

224 Athens st.

Mare Laukiene

'Andrius Mačis,

138

lai n St.

4552 S. Ashland AveM

Chicago

134 8idabrinia Kryželis arba Dallydė
Ii Nazareto. Apysaka ii laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pust 169.
(Sitų knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............... 50c

o
Atsakanti Akušcrka
3252 S. Habtež St.
Chicyo.lll.

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St

200 Akla už ak|, dantis už dant|.
Juokai viename akte. Perdirbta 11 vo
Talaghanaa Yards 22SS
Duoda visokiu rodą ir geriausiu pagelta mote kiško. Chicago, III. 1907, puri 29.. 10c

rims jų ligose. PašeKminga! aidėk* darbų prie
gimdymo irdailugi atsakančiai pd gimdymo Offisas ir gyfohfmas O)Wews1lio name 33481. tototte *t

F-

We*tvllle, III.

V. 8.

Kreivėnas.

Sprlngfieid, III.

'

•

Jonas J. Gudinąs
- Uėlaiko pinuos kllaso* Miiunę ir restauracijų,

210 Didi atvažiavo. Kcmedlj? ri*
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K
B-a Ir M. P-la. Chicago, III. 190?, pu
slapių C2 .................................................... 20c

225 Geriau* vėliau* negu niekad.
7 Millrow ktir galima gauti geriausius gėrynių*, cigarus ir Komedija viename akte. Pagal lenki
valgius, teipgi turi puikių svetainę susirinkimams
škg sutaisė K. B-a ir M P-is. Chica
balinto* ir vestuvėms. TSmykitę adresų:
Worcester, Mass.
12 Haris* SL 1223 Wabansia Ave.( Chicago, III. go, IU. 1962, pual. 48............
15c
lAteaas BernoUs,
3

J. Klembauskaa,

Kraujo užnuodyJimus

ATTORJiEY & COŪNSELOR at LAW

Al iig'dsu kiekvienų greitai aat
▼lando* ir didžiausio] paslapty)

ir ado* ligas, paveizdan: išbėrL
mus. skauduliu*, plaukų nusliakl-

Visokios patar
mes dovanai!

CHICAGO, ILL.
Listuvys advokatas, baigęs mokslę
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliikaa ir kritninaliikas, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. 3112 S. Halsfed St., arti Slrnos gatvė*

Iii.

PINIGŲ P R 3 K L

ir ar-nturalrteraturo* ant “North Mde" Chlcagoj
Čion salima gauti moksliškų, svietiškų ir drasi-

ikl 500 rublių, rubli* po.................... 52 >4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po..53
Virš 1000 rublių, rrtlls po ........... 51K
Prie kiekvieno eiumtlnlo reikia pri
dėti 25c. ant pačio kaštų.

škų knygų, nžkndlų. škaplierių, abrosdlių, viso
kių lalkrašMų, Amerikos Ir Europos Ir popterų
gromatotn*. TMpgi ui laika u visokio teroro: juo
dyto, paišelių, plunksnų,drukuojeraų mašinukių,
briteų. stereoskopų Ir daugelio kitų daiktų. Neuimuškite štsilaakyti, o bosite ušganMlntk

Jeigu norite, kad- pinigai greitai ir
gerai suvaikščiotų ttr niekur nežūtų,
tai sių6kite per'HJdtuvoa" redakcijų,
adresuodami teip:
u

tti

Chlcsoo. |ll.

NAUIISMS ISZRADIMAS
DEMUTnOGIJOS MOKSLE.

Dsuitpbė ledai ilgų paeina nno
no««*r*.t>a< iktaiiafkMuo ir u*»ikretimo teipgi
nuo vidurinių ligų.
Daugna** amana pulkus, pietakana*/snn k lasų plaukų, plikimą
toer apsileidimų. Gydote pat nealaabančlu*
daktaru* ar agentus, korte tik pinigo* išvi
lioja,
lloja, o paskui
pastai! rašote mums, kad emėte daugy-

a

Shenandoah.

Moteriškas ligas.

Spsclsligtas moterę Ir vyrų Ilgę.

ai ligydau ant visadoa.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Stnet,

CHICAGO, ILL

^0,000

---------------------------- --------------------------------------

mĘUy

Kalbu lietuvi&kai.

DYKAIS

PASLAPTINES VYRŲ LYGOS
taps'^

. Petras M. Kaltis
m.

Red Cross Pharmacy

A. Oiszewski’o
3252 So. Halrted, Cor. 33rd SL
Chicago, III.

ligydao galutinai

Privatiškas vyrų

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Ofisas

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuarc S.B.

PLAUČIAI.

F. P. Bradchulis

Chlcsgo, I

Tclkphonas Canal 2330

Nemokėkite ui neiigydymą, tiktai ui išgydymą.
Patinimas gimdos, skaudėjimu*
pečių, baitligę. pagal mano meto
do* sutaisyta* vaistu* iagydaa paaekmingiaasial.

A. OLSZEW8KI,
3252 80. Halsted 8t.,

ligydau ktekvteag aargaatį Vartoocaie. fitriktora. uiaikrKaiiu* kraujo uiaaodyjima.
autiipnėjimg B*rv^. Mydrocal, arba vyrų yttika* ligaa. Tokia* gantai ofortas teikiame vL
stem* tleOM karte baro gydomi nuo keiteiiko* viaokių daktarų be pa*ektn6a ir iMaW tavo pini
gą* dykai, kad parodyti, jog a* turiu vteniatelĮ budę, mkurtepagalbaaalviaadot Jas iSgydysia.

SerganUajte doaullo, broocbita
arba diiova Hrydeml galutinai

Paveikslų miera 22X28 colių.

Mlnersville, Pa.

Juozas Ramanauskas.

Priori palai.

Shlllor Bldg., 109 Rsndolph StrooL
CHICAGO, ILL.

o

Prek* 35c. kožnas.

Etos pas J. Kevanka pestaa-

IŠGYDAU IN 5 DIENAS ='

W. H. Hirmon Ir W. I. Tinus.

Ckamber et Cammerce BMg.. Room 709

4. Didis Lietuvos Kunlgsikštis
deminas.

adreso*?''

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Seno K rajaus Gydytojas

Nugi pas Petrą
Szlaki, nes Ubai iėtroškę*. o pas jį ga
lima atsivftdytl. nes
jin turi puikų, laitą
bavanka alų. gar
džią ruakę očiicenę
arielką. cigarus net
M Havanos, oiftaigė
rus gauni žmogus
puikų užkandį kiokvieuę dienę. tai tau
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
negaliu ilgiau su tomistą kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to ji* turi
Dabar tik iiūjo t* po spaudos labai
puikię salę vestuvėm*, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėję susi gražus tautiiki paveikslai (abrozdai).
kalbėti angli&kai. Ateikite pas mane, o
1. Didia Lietuvos Kunigaikštis Vy ,
aš Jums patarnausiu už dy ka visokiuose tautas.
reikaluose ir provose Atvažiavę iš kitų
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Kels
miestų gali gauti geriausię nakvynę.
tutls.
A,

Juoz- Rainis, 537 Collinsvill, Av.
Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas.
Yra skrynutė -su
Gilberton, Pa.
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalriais
B
oa
4.
J. Ambrazevičius.
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.
Kenosha, Wis.
Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmis,
M- Petrauskas, 322 Caledonia st. 'parduodami vienas kitam kortelę ir
klausdami, kuris numeris jo atsakyMontello, Mass.
I mo? • Prie Dangaus ir prie Flirto*

Traukis daoiis be ikitiiM, Muido Sknr bota,
Neurutalfo sudeda naujas r tetos išpuolutių. pri
pildo iškirvijuiiu* šutau sidabru laUnmu.
Valandų* t Av-kloais dienom* nuo • n to iki 13,
ano 1 iki S rak
NadAitcoM: ano • r iki ė vak

kokia žinotu* liko*! manų gyduolėms* apgau
tes). Tariate takstaitolu* originališkų psdėkavostų ir ta-ralim. ant sodo prisiekti. Traul
bent rienaa aaktaras saroo* mum* tiek padėkavonlų, o n>f» duotom* didelį .tirpinimų.
Plikų galva sunku gydyti jeUtu seoa* ir gaiva
žvilga, tai to pagelbėti nrgallma.bet jeigu jau
na*, o turi retus plautai*. o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima sutelkti pa
galbų; plaukai nėr* njbai —vtenadtena n.lšdige. Atsišaukianti.** nualųsimc dyk* informacijas tu plašiu ararašytnu. Mes nesiūlo
me prisUpyre savo gyauoiių, teisingas dakta
ras io nė viena* nedalo. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pat mus Adresas

New York Ac Urooklyn, U-fikJL.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos RODĄ DYKAI. Urėdiško* valandos nnoęikis; nedaliomis nuo 9iki 1*.
*
DR. JOS. LISTER C.
darbo žmonėms. Išeina kas savai
La. 8
CHICAGO, ILL., U. S. f
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo* 40 Dearborn Street.
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
menes
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
turi
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
_ __ ,_ _____________ _______ Jtte 5ra ireristui taikius tik
salima gauti ir p*f ar a«J imas, kad jte gerai laika rodo teip žinoto. Amerikos - lietuviai užsirašy
asas, jo* nereikia daugiau aiškmti
Paakiai siu mtaleliu; pairu
kite minėta laikraštį arba užrašy
te užsukama* ir nustatomas. Ant apraktosiuteo laika parduo
dame kituos geriausius absallutidkal tikrus NkOO verta* laik
rodi iius ui
kite savo gentėms tėvynėj gyve
kalas,
nantiems. Lietuvoje metų prekė
paikiai
..justas
užmokėk esptrao agentui 87.SO ir
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
u ialkrmMll____
taus____
tatai
Ūkusia dali
eibreso kaitas, o jis att______________
Į 00 salt taoitsta u Įmoki t i kas
■po f:t 00* Mos užaitL
numeris ant pamatymo 5 centai.
antrpopteru,
neąsa tomistai nereikta kaucijos — 1pasiratyiuo
__ i:.______
.
reikalautame apie tamtata kisusti pas (Įrantas ar kaimyno*
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
▼ton reikalaujam* tamtstos raėyto ažsakvrno laikrodėlio ir prt-

$35.00 Laikrodėlis ant Kredito

M. J. Damijonaitis,

3250 S. Halsted St, Chicago, I1L

B

ladAjlosa. kadtaatlsta atmoktai. Atmink, kad tamlatsi l«ūklariklaaaa kada v* ji moki. Rita vienam ta..™ —
^Tviskakartu, duosime apecIjaUėka ofortą 81K71 renis.

Excelstor Watch Cfc, 900 Central Bank Building., Chicago,
Chicago. Ilk
IU

