“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Išeina kas Pitnyčfa, Chicayo, HL

Prenumerata metams:

»

Suvienytose Valstijose......................
Kanadoje ir Mexike..........., ..
Kitose viešpatystėse...................3*00
1

I

12 OO
2 50

P

i

n“°“1*no» uulralymo, ne auo Nauju Metu
kainos klausk lataku. Visada adresaok:^

A. OLSZEWSKI
3252 30. HALSTED STREET,

*

3

CHICAGO, ILU

CHICAGO, ILL., PENKTD1ENI8, 2&d. GKVODIS, (December), 1908 m

Metas XVd

S<c<)nd-claM Mjtur My ta«h. >*93. «t th« Port Office «t CUca<o. IHiooii, under Act of M*rcb yd. ,879.

Visiems musų
skaitytojams ir
draugams linkiaLrr::: me ::::::
Linksmų Kalėdų
Redakcija ir Išleistuve.

POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.
Rando reikalavimas leisti jam
užtraukti užsieniuose paskolą 450
milijonų rublių, priimtas durnos,
tapo priimtas ir viešpatystės ta
rybos. Kad jį užtvirtįs viešpa
tystės taryba, apie tai nieks ne
I ai išjojo, kadangi jos sanariai yra
ne žmonių rinkti, bet caro paskirĮ ti augšti urėdninkai, kurių kitur
nėra kur dėti. Jie todėl ir daro
į vien tą, ko nori caras ir jo miI nisteriai, priima tik randa paduo
tus sumanymus. Jeigu Stolypinui nepatinka koki durnos užgyrimai, juos visada atmeta vieš
patystės taryba susidedanti vien
iš biurokratų.
Taigi randui leista užrubežiuoĮ se užtraukti paskolą, bet jos nė
Edunia, nė viešpatystęs taryba ne
Rparupįs. Apie jos išmeldimą tu
rės pasirūpinti pats randas. Klaii1 symas tik kas duos carui tokią
didelę pinigų sumą? Apart Pran
cūzijos jų beveik niekur atlieka
mų nėra. 1/adangi caro randas
jau*ir be dabar leistos paskolos
įsiskolinęs Prancūzijai iki ausų,
tai ji gali ne panorėti daugiau
įSkotaį^. jeigu gi skolįs, tai Maskonja turės remti visur Prancū
zijos siekius. Be pasižadėjimo
tą daryti pinigų negaus. Tokiu
būdu Maskolija pastos pagelbi>ninke Prancūzijos. Nors tas ir
labai carui nemalonu, bet jis kito
išėjimo neturi; nes be prancūzų
pinigų sostas ne gali laikytiesi.
Jeigu Prancūzija ne duotų pini
gų, caro ramias turėtų nusilenkti
prieš žmonių norus. Todėl už
myniojimą žmonių norų Maskolii joj iš dalies atsakymas puola ir
. ant Prancūzijos,{ Bet kągi darykti, kad šiądien politiškuose sie
tinuose doros teip mažai! Prar
džioj pereito amžiaus prancūzai
įliejo kraują, kad žmonijai laisvę
■ suteikti, šiądien jie savo pinigais
F palaiko netikusią caro valdžią, jai
■padeda žmonės pančiuose laikyti.
■ Tautų pažvalgos mat su laiku
■ keičiasi.
I Lenkai, kaip visur, teip ir duBmoj veidmainiais ir didžiausiais
Egoistais pasirodė. Jie idealus
Karduoda už pažadėjimus valdžios
^Ektus trupinius Lenkijai duoti.
^Beniau lenkai durnoj balsavo su
Bando priešininkai, o kur tas buKro ne paranku, jeigu ėjo apie reiBcalus nesilytinčius Lenkijos, jie
■įsil^kydavo nuo balsavimo. Da
vienok ne tik Lenkijos atstoByai durnoj, bet ir Lietuvos lenkų
su sykiu perėjo j dešiniąją,
|^Kigi į rando pusę, apleido rando
^Kešų ejles už dešiniųjų pažadėIKną į^ti Lenkijoj žemiškas
^Kigas ir pažadėjimą Lenkijai
■įteikti lenkiškas mokyklas. Už
jĮBjrėjimą lenkų atstovų į reakci■f pusę, juos net Puriškevič ir
|^E|servatyviškiejie. remianti ran|K laikraščiai‘pagiria. Taigi laisdraugai adt lenkų, matyt, nieK remti negali.
■ Ar tas .lenkų krypavimas ir
^Brdavinėjimas idealų jiems pa
g^fems išeis ant naudos, galima
IKejoti. Reakcijonieriams šiądien
■voj su laisvės draugais lenkų
■įgelba reikalinga, bet jeigu su
■ pagelba pasiseks supančioti
HLus rando ne draugus, reakcijoĮieriai paskui ir lenkų ne apMmcs, atsimys juos, kada kiti
. Kai bus pergalėti. Tąsyk išir visi reakcijonierių len|His duoti pažadėjimai. Para^■Henkai jau neras, nes jiems
^^Ekės daugiau rando priešininj Ptfrsiduodantiems už trunieks netiki, nes juos, ka
Sil Prireikia, visada galima pa-

jog jis labiau godoja kalėjimuose
sėdinčius prasižengėlius negu de
šiniųjų partijų atstovus. Reakcijonieriai pasijuto užgautais ir rei
kalavo prašalinimo iš durnos juos
įžeidusio atstovo. < Tas paaiškino
savo išsitarimą ir tuom likosi už
ganėdintas durnos pirmininkas
Chomiakov. Užtai ant jo puolėsi
reakcijonieriai darydami visokius
užmėtinėjimus, peikdami jo pa
sielgimą. Tas vėl įžeidė Chomiakovą ir jis buvo atsisakęs nuo
pirmininko vietos; bet paskni
vienok atsisakymą vėl atgal at
ėmė.
Nors Maskolijos iždas tuščias,
bet randui re&alaujant, durna už
gina pak&inĮį algų rando tar
nams. Kadangi caro sostas re
miasi ne ant žmonių meilės, bet
ant kariumenės karabinų ir šnipų,
tai randas durnai padavė sumany
mą pakelti atsitarnavusių oficierų
pensijas. Durna tą „ sumanymą
dideliu balsų daugumu priėmė.
Bet ekonomiškam krašto pakėlimui randas pinigų neturi.

VENEZUELE.
•Iš paskutinių atsitikimų Venezuelėj galima manyti, kad jos
prezidentas Castro ištikro iške
liavo Europon ne gydytiesi, bet
tiesiog išbėgo prieš rengiamą re
voliuciją, prieš kurią, matyt, ne
sitikėjo galėsiąs atsiremti. Tei
sybė, sveikata Castro gal būt ncgeriausia, bet ne dėl jos jis Euro
pon iškeliavo. Matyt Paryžiaus
laikraščių gerai žinota, kad dar
pirma, laukdamas priėji savę žm<>
nių sukilimo, jis siuntę pinigus į
Prancūzijos į Anglijos bankus
ir ten jų turėjo apie 60 milijonų
doliarių. Kadangi alga Venezuelėš prezidento ne didelė, tai ne
iš algos Castro tiek pinigų su
rinko, bet turbut didesnė pinigų
dalis iš iždo paimta sauvališkai.
Pinigus viešos naudos jis, ma
tyt, padėjo Europos bankuose sa
vo ir savo draugų ir padėtojų
naudai.
t
X,
Jam iškelavus, ne tik respubli
kos sostapilyj mieste Caracas,
bet ir kituose buvo neprilankios
prezidentui Castro gy ventojų de
monstracijos. Minios naikino jo
šalininkų turtus, daužė jam tar
naujančio laikraščio redakciją.
Policija gi ramiai žiurėjo ir mi
nių siautimo ne stabdė, tik paskui
atkakusi kariumenė pradėjo jas
vaikyti ir tūlą demonstrantų
skaitlių sužeidė.
Taigi reikia manyti, kad už
ėmęs Castro vietą vice-prezidentas' Gomez arba ne drysta Castro
prięšams pasipriešinti, arba gal
jis f/ats priguli prie jo priešinin
kų. Ištikro vėlesniejie Gomezo
padavadijimai parodo, kad jis ne
priguli prie Castro draugų. Jis
tuojaus atstatė nuo vietos vie
ną po kitam Castro ministerius,
o terp tų ir svarbiausius jo drau
gus: užrubežinų reikalų ministerį Dr. Jose de Jesus Paul, kuris,
išvydamas Holandijos pasiutinį
Reussą, užsitraukė rods dar iki
šiol ne kruviną karą su Holandija.
Gomez prašalino nuo vie
tos ir su Castro Europon iškelia
vusį apšvietimo ministerį Baldo,
paskui jau tufiljo pasitraukti nuo
vietų ir kilį Castro ministeriai,
jų vietą užę-tnė kiti, surinkti iš
visokių, partijų. Ar Gomez atsi
kreipė prieš Castro iš liuoso noro,
ar pabūgęs žmonių neprilankumo,
to tikrai negalima žinoti. Tele
gramai siunčiami į užrubežius yra
cenzūruojami, todėl sunku tikrą
teisybę žinoti. Bet visgi mano
ma, kad Castro viešpatavimas
pasibaigė ir jis į Venezuelę jau
nebesu grįž.

BALKANŲ. PUSSALIS.
Nors Serbijos ir Montenegro
valdonai, aht perserginėjimų sve
timų ambasadorių, užsigina, buk
geidžia karo su ' Austrija, bet
ištikro ir vienas ir kitas Balkanų
pussalio kraštas rengia savo ka
riškas pajiegas,. ginkluoja terpkalnes ir kalnų viršūnes. Tą pa
tį, žinoma, turi daryti ir Austri
ja, nors ji ir labiausiai karo negeistų, nes ji bijosi netikėto prie
šų užpuolimo. Austrija pašaukė po
■reitą sanvaitę durnoj kilo di- ginklu visus paleistuosius laivy
I triukšmas, kada vienas no jurininkus. Dalį kariškų laivų

kia montenegrinų užpuolimo.
Jeigu užgimtų karas, sunku
įspėti, katroj pusėj butų pergalė,
kaip ne galima įspėti, kas į tokį
karą iš pašalinių viešpatysčių ga
lėtų įsikišti. Kol Austrija kovos
viena su Serbija ir Montenegro, kiti vien bus žiūrėtojai^;
bet jeigu su savo kariumene ban
dytų Austrijai pagelbėti Vokieti
ja, jau sunku būt Prancūziją nuo
užpuolimo ant Vokietijos sulai
kyti. Austrija rods gali karau
stumti apie milijoną gerai išla
vintų kareivių, o Serbija su Montenegro apie pusę tiek prastai
apginkluotų milicijonierių. Bęt ne
reikia užmiršti, kad Austrija di
desnėj dalyj slavų apgyventa,
daugiau yra slaviškų negu vo
kiškų ir magyariškų kariumenės
regimentų. Slavai visi simpati
zuoja su serbais ir montenegrinais. Prasidėjus karui, sla»vų ap
gyventose provincijose galėtų su
kilti žmonės, kurių suvaldymui
reiktų apversti didesnę kariume
nės dalį, į karą su užsienių prie
šais liktų labai mažai ištikimų
kareivių. Austrija tą gerai žino,
todėl stengiasi karo išvengti; bet
kad tą žino ir jos priešai, tai jie
erzindami Ausriją, verste verčia
ją sykį karą pradėti. Jeigu jai
karas nepasisektų, -jeigu į jį ir
pašaliniai įsikištų, daug permai
nų Europoj galėtų atsitikti; grei
čiau Austrijoj valdžia pereitų į
dabar į šalį nustumtų slavų ran
kas.
Visada turintis ištikimas žinias
laikraštis ““Frankfurter Ztg.” už
tikrina, jog už Bosniją ir Herce
goviną Austrija sutinka Turkijai,
užmokėti 20 milijonų doliarių,
taigi tiek, kiek Amerika Ispanijai
užmokėjo už turinčias apie 10
milijonų gyventojų Filipinų sa
las. Bet Bosnijoj ir Hercegovi
noj nėra nė pusės to gyventojų
skaitliaus.
PORTUGALIJA.
Portugalijos sostapilyj, mieste
Lisabonoj; naujai išrinkta- miesto
rodą susekė, jog miesto ižde
trūksta 7 milijonų doliarių. Seniejie miesto rodos sanariai už
tikrina,* kad tuos miesto pinigus
tiesiog paveržė randas.
Ta žinia labai suerzino miesto
gyventojus. Randas bijosi, kad
dėlto ne kiltų revoliucija, nes ir
pirma gyventojai nerodė didelės
meilės karaliui. Terp Lisabonos
ir kitų Portugalijos didesnių mie
tų gyventojų daugiau yra respu
blikos, negu monarchijos šalinin
kų.
Dėl susekto Lisabonos ižde
teip didelio nepritekliaus, matyt
besijauzdami kaltais, pasitraukė
nuo vietų visi ministeriai. Kara
lius pavedė buvusiams užrubežlnių reikalų ministeriui Pcreira de
Leina sutverti naują ministeriją,
bet abejojama, ar tas jam pasi
seks.
Matant tuos besisavinimus vie
šų pinigų, kas prasidėjo valdant
Portugaliją senam karaliui ir var
ge ir tamsybėse skęstančius gy
ventojus, negalima labai stebėtiesi, kad senasis karalius likosi už
muštas. Vargstanti mat žmonės
negalėjo kito kelio išrasti prašalinimui vargo, kaip užmušti svar
biausią tų vargų priežastį, leidžiantį ministeriams siurbti kraštą.

IS LIETUVOS
Iš. VILNIAUS.
Vilniaus miesto valdyba ligšiol turi pasiskolinusį Jš bankų
585700 rublių. Be to,*elektrikai
įtaisyti yra padariusi bbligącijos
paskolą ant 97700 rub.; viso la
bo, vadinas 1283400 rublių. Da
bar vėl mięsto valdyba nori pa
siskolinti <jar 150000 rublių.
1
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“Vilniaus Žinių” redaktoriaus
Jono Vileišio byla lapkričio 15
d. buvo apskričio teisųie nagrinė
ta. Pats Jonas Vilei&s nestojo,
Sėt jo apginėjas, prisjekusis ad
vokatas Stašinskis. , Visųpirm
teismas užklausė ar nenorėtų abi
pusi susitaikyti. Skundėjas kun.
šnapštys sutiko, jei “Viln. Žin.”
atšauks tą, kas buvo apie jį ra
šyta. Prisiek, adv. Stašinskų^
nesutiko taikyties tokiomis sąly
gomis. Skundėjo pranešime, ku
rį teismas balsiai skaitė, buvo
“Viln. Žin.” tilpusioms korespon
dencijoms tarp kitko užmesta,
jog jos nėlcsingai kaltina dva
sišką ganytoją už neapykantą
prie žydų tautoj Parodymui
kaip ir kiek galima tame klau
sime to dvasiškojo ganytojo žo-.
džiams tikėti, buvo prisiek, šdv.
Stašinsko įteikti teismui du ver
timukun. šnapščio straipsnių,
atspauzdintų No. 29 ir 34 Peterterburge 1905 metais leidžiamo
"Lietuvių Laikraščio?.
Tuos straipsnius apskr. teismas
peržiūrėjęs nusprendė visą liylą/
atiduoti tardytojui, taip padary
mui tų straipsnių oficijališko ver
timo, kaip ir tolesniam visos by
los nagrinėjimui.
Vilniaus karo teismo nuspren
dimas sušaudyti kareivį Joną Borozdiną liko išpildytas. Jis buvo
kaltinamas paoficieriaus užmuši
me ir pabėgime iš sargybos.

Lapkričio 13 d. pavieto teis
mas nagrinėjo Korsako bylą.
Korsakas buvo kaltinamas nu
mirėlės atkasime pavasaryje ant
Vilniaus Rasos kapų. Teismas
pripažino Korsaką tuomet buvu
siu ne visai sveiko proto ir jį iš
teisino.
General-gubernatorius leido šį
met suruošti Kauno ir Vilniaus
guber. žiemos leike kursus, tve
riančius 3 lig 12 dienų apie gy
vulių auginimą ir pjenininkavimą.
Vilniaus gub. bus tos paskai
tos suruoštos Vilniaus paviete:
1) Paberžių valsčiaus, Grodžių
sodžiuje nuo gruodžio 3 iki 12
d.; 2) to paties valsčiaus Podbrzezko dvare nuo gruodžio 14
d. iki 22; Disrtos paviete: 1) Mykalojaus valsčiaus, Feodosovo
dvarelyje nuo sausio 7 iki 16 d.
190901.; ^’enčionių paviete: 1)
Linkmenų valse* Silgudiškių dva
re nuo sausio 18 d. iki 28 d.
1909 m.;-Vileikos paviete: 1)
Parafijanovo valsč. Kijakovo
dvare nuo vasario 1 iki 12 d.
1909 m.; Ašmenos paviete: 1)
įvijos valse. įvijo sodžiuje^ nuo
vasario 15 iki 25 d. 1909 m.; Ly
dos paviete: 1) Žoludkto ^valsč.
Zoludko sodžiuje nuo kovos 1
iki 10 d. 1909 m.; Trakų rpaviete: 1) Sumeiliškių valse. SumeL
liškių sodžiuje nuo kovos 15 iki
25 d. 1909 m
Kursų įrengimas paafestas Vil
niaus gubernijoje vyresniajam
pienininkavimo inspektoriui Freibergui.
Kursų įrengimą Kauno gub.
paima ant savęs Kauno ūkinin
kavimo draugija. • iPaskaitos lei
sta laikyti, kiekvienoje vietoje po
tris. Zarasų paviete bus paskai
tos laikomos rusų kalba, o ki
tuose Kauno gub. pavietuose ir
lietuvių ir rusų kalba.
Tų kursų įrengimui vyriausio
ji ūkininkavimo valdyba pasky
rus.5000 r ųbr, iš tų 3000 rub. tek
sią Vilniaus gubernijBi, a 2000
Kauno gub.'

TIBETAS.
Pabėgęs iš savo sostapilio
Lhassos, lamaistų tikėjimo perdėtinis Dalai Lama, po kelių me
tų kelonių šiauriniuose Chinuose
ir Mongolijoj iškeliavo atgal į
Lhassądš Pekino, kur savo kelio
nėse buvo užkliuvęs. Kelionės
toš jam naudos neatgabeno. Jis
mat manė po savo valdžia su
jungti ir politiškai visus kraštus
limaistų apgyventus. Tas ne
pasisekė; priešingai — jis dides
nę dalį savo įtekmės nužudė. Li-.
ko jam, kaip ir katalikų popie
žiui, vien tikėjimiška įtekmė.
Politiškoji valdžia pateko Chinams.
Dalai Lama pažadėjo
remti visas Chiniško rando Ti
betui sumanytas reformas, taigi
jis iš veik neprigulmingo nuo Vilniaus žemes banko vyriauChinų Tibeto valdono pastojo sybė buvo gavusi slaptą pranevien kaipo Chinų tarnu ir pade- Šimą, neva lapkričio 12. d. ant

proprijatoriai. Visi ruošėsi, kaip
įmanydami, ginties nuo užpuoli
kų : buvo apie tai pranešta poli
cijai, kuri dar smarkiau ėmė ban
ko lankytojus daboti ir tt. Ban
ke tarnp-'antiejic ėmė savo re
volverius kilnoti, apžiurinėti.
Staigu pasigirdo šūvis. Pakilo
trukšmas, banke tarnaujantiejie
spūdino kas greičiau pro duris
gelbėties “nuo eksproprijatorių”.
Durįs buvo policijos uždarytos.
Jbėgo policija. Per kelias minu
tes išsiaiškno: iššovęs netyčia
vienam iš tarnaujančių jo ap
žiūrimas revolveris.

IS AUGSTADVARIO.
vartoję žodį "ulyčią^“sodžiaus”
Ties Didžiuoju
Panemuniu, prasme ir nuvažavo į Papilio
Ežerėnų pav., užmuštas Genrikas pusę. Raštinėje tą dieną buvusi
Koscialkovskis. * Tai padlrė jo didelė valsčiaus sueiga, ir jau
žmona, pirma vyrą nušovusi, o tuomet buvę matyti svetimų
paskui kirviu jam galvą» suka žmonių besimaišant po raštinę.
pojusi. Ji sakosi viena tai pada
Radviliškėnas.
riusi, sunaus nei namie nebuvę,
("V-tis”).
bet policija abudu suėmė. Nesutikdapiu abu gyveno skyrium:
IŠ RAGUVOS,
užmušėja Augštadvaryje, <vyras—
Ukmergės paV.
V’ainiuniškyje, Cemaucko dvare Neseniai Raguvon atkeltas iš
ties Alizava, iš lųjr jį žmona laiš 1 roškunų urėdninkas. Jam at
ku atsikvietusi ir užmušusi. važiavus, girtuokliai drąsiai rė
Augštadvaris su palivarkais, apie kauja iki vėlumos miestelyje ir
500 dešimtinių, buvo išpardavinė žydai viešai pardavinėja degtinę;
tas. Žmonės visaip spėja, dėlko niekas jiems nekliudo, nors poli
Vilniaus apygardos teismas na Koscialkovskis gyvenęs Vainiu- cijai turi tai rūpėti. Ir dar gali
grinėjo šiomis dienomis bylas: niškyje.
S—as.
ma pasakyti, jog ir vagių pradėjo
Gelvonių kun. A. šimeliuno, Ker
("V-tis”).
maišyties. Ar taip yra, ar ne, bet
navės kun. J. Kondratox ir kun.
taip išrodo. Mat, vieną kartą vi
Fordono, Vilniaus Visų šventų
I§ OBELIŲ,
durnaktį kasžin-kas pradėjo bai- «
jų bažnyčios klebono. Visi jie
Ežerėnų pav.
šiai klebonijos duris belsti. Išėju
buvo kaltinami už įsteigimą be . Lapkričio 13 d., pavakare, iš si tarnaitė rado urėdninką su čivaldžios leidimo lenkiškų moky (Abelių grįžo namo Pasausiškin novninku besibeldžiančius.
Pa
klėlių. Kun. Šimeliuną teismas ūkininkas Krauklys su savo sū sakė, jie norį prie klebono prieiti;
pasmerkė 3 rub. pabaudos, kun. numi ir dukterimi. Pusiaukelė tarnaitė jų neleido. Paliepė pra
Kundrotą ir kun. Fordoną^ 10 je staiga užpuolė juos keli rusai nešti klebonui, .jog jie nuviję du
rub. ir dvi tų mokyklų mokyto senatikiai ir ant vietos užmušė vagiu nuo šventoriaus, o panakti- '
jas — 3 rub. pabaudos, arba are- sūnų, o tėvą taip baisiai primušė, nio nesą. Tuo tarpu panaktinis
što tam tikrą dienų skaičių. - kad vos gsvas beliko; tik vienai švilpyniuoti pradėjo. Antrą kartą
mergaitei <eko nedarę, kuri ir vėl urėdninkas beldės prie vargo
I§ KAUNO,
parsivedė mirštantį tėvą ir brolio nininko durų, j ieškodamas panak
Reikia pripažinti, kad lenkams lavoną. Spėjama, kad žmogžu tinio, ir tuomet sakėsi nuvijęs du
endekams, kaip vKur, taip ir Kau džiai busią buvę tie patįs^ena- vagiu nuo bažnyčios durų. Se
ne sekasi suvaidyti žmonės. Kas tikiai, kuriuos keletas mętų. atgal niau taip vagįs nelindo į bažnyčią,
gi nesidžiaugė Kauno darbininkais, Krankliai padavę teisman rž api ir dabar sunku tuo tikėti.
anuomet susimetusiais į vieną di plėšimą ir vogimus. Dabar jie
Mikutis.
džią ir galingą šv. Juozapo drau busią keršiję už tai. Užmuštasis
»
»
■
giją, kurioje lygiai tilpo ir sutiko buvo tai jaunikis; už kelių dienųIŠ PAPILĖS, V ’ ' ‘
žadėjo būti jo vestuvės. Savo
ir lenkai ir lietuviai.
Šiaulių pav.
Bet tai turėjo labai dantį gelti mirties dieną jis iškalrib apsimo *
lenkams endekams, ir ėmė kiršinti kėjo už jungtuves, ir prisipirkęs Atsirado netikrų pinigų platin
darbininkus vienus prieš kitus, kol reikalingų rengiamajam^ iškilmei tojų. Viena moteris, pardavusi
nesukėlė abišales nesantaikos, o su daiktų, su savo tėvu ir . seserimi ant rinkos paršą už 29 rub., ga
drumstus vienybę, klastingai už grįžo namo, bet štai žvėrįs-žmonės vo sidabrinių spindinčių, kaip
grobė ir pačią valdžią draugijoj į atėmė jarnįgyvybę, ir vietoje ves tikrką iš dirbtuvės, pinigų, ku
riuos tačiaus turėjo apsiverkusi , _
savo nagus. Tuomet nukalė net tuvių, paajdarč šermenim
Tą
pačią
dieną
Obelių
miestely

šalin numesti. Kitai moteriškei
protokolus, užginančius nariams
je
senatikiai
labai
primušė
dar
ke

bernainant pinigus, įkišta tolietuviams, lenkiškai nemokantiems,
kių-pat
gražių 18 rub.,Bet kad
letą
žmonių
taip-pat
už
tai,
kam
lietuviškai prakalbėti. Ir tai save
žmogus
buvo pažįstamas, tai gedrįsę
skųsties
ajit
jų
už
apvogimą.
prasivardžiuoją “broliais” endekai
Tiesa,
policija
‘
buvo
suėmusi
jpds;
rąi
prispyrus,
pasisekė atimti ge
Lietuvoje lietukams išrašo “govoruosius.
Kad
policija nesnaustų
bet
palaikius
per
naktį
šaltojoje,
rit po litovski vospreščajetsia”.
ir
daugiau
žmones
nuo skriaudų
vėl
paleido.
Bet apie tai ir kita-ką žino
sergėtų,
lengva
butų
apgavikai
Prieš
kelioliką
dienų
rusai-seskaitytojai. Gaila jiems tuo pa
susekti.
Pegas
natikiai
primušė
visai
nekaltą
ūki

čiu kraują gadinti. Dabar lietu
ninką
Strungį
ir
dar
vieną
žmogų,
viai tariasi susidaryti naują, gry
nai lietuvišką draugiją, turi jau ir grįštančius namo iš miestelio.
patvirtintus įstatus, sykį padarė jau Bet sunku suskaityti visi atsitiki
IŠ VELIUONOS. ?
tam tikrą susirinkimą. O lietuviai mai ; užtenka ir to parodyti, koks
Apie
cholerą žmonės susirū
darbininkai pusiaukelėj nesustos: nežmoniškas mūsiškių rusų-senapinę.
Atmena,
kaip Veliuona
ką sykį jie nutarė, tai kad čia žūt tikių savaliavimas, kokia baisi ne
neteko
keliolikos
- žmonių nuo
būt, jie savo atskirą darbininkų tvarka policijoje, kuri nieko ne
tos
baisios
ligos
1897 ' metais.
O—lis.
draugiją turės. Jiems prigulinčią žiūri.
Noriai
žmonės
skaito
straipsnius
("V-tis”).
dalį endekai turės atiduoti, nes ir
apie cholerą, šią sanvaitę po
patįs, lietuvius iš draugijos išvyda
licija prilipino miestelyje gana
Iš PANEVĖŽIO.
mi, buvo tai priversti prižadėti. “
didelį atspaustą atsišaukimą, rur
Iš pradžios endekai begalo džiau Panevėžio mokytojų seminarijo
sų kalboje aprašantį cholerą, su
gės taip pigiai lietuvius iš draugi je, išvažiavus j Brestą J. Jablon
išrodymu cholerinių^ vibrijonų.
jos išbaidysią, o pačią draugiją, skiui, ligšiol nėra lietuvių kalbos
Žmonės pyksta, kam tik rusų
nuo lietuvių iššluotą, paversią en- mokytojo. Čia musų kalbos mo
kalboje atspausta. Sako: “viso
dekų kuopa, kurią kreips rupinties kytojo dabar nebėra ne tiktai se
kius atsišaukimus į žmones, kad
ne tiek darbininkų dalykais, kiek minarijoje, bet nei kitose didžiau
suprastų, tai atspaudžia per pus
endekijos reikalais.
siose Panevėžio mokyklose (reali rusų, o per pus» lietuvių kalba,
Bet kaip jie apsiriko, kada la nėje ir mergaičių gimnazijoje). o kaip apie tokią svarbią žinią,
bai žymi dalis ir lenkų darbininkų, Kas atstos čia dabar Jablonskį ir tai vien rusiškai”. Daug iš se
pavargintų endekų jungu, taipat kada jį atstos, žinios tuo tarpu nesniųjų žmonių visiškai rusų
pasiryžo, iš 4rauK’j°s
ir su taip-pat neturime. Tiek tėsų paty kalbos nemoka, o ir mokantiejie
tverti, kaip ir lietuviai, taip-pat ręs, kad du vyru yra jau prasimus skaityti nesupranta, kas parašy
naują lenkišką draugiją, liuosą padavusiu — prašosi paskiriamu ta.
Dilius.
nuo endekiškos įtekmės, o su lietu* čionai lietuvių kalbai mokyti: J.
vių draugija gyvęsiančią prieteliš- Kriaučiunas(suvalkietis)ir p. VolIŠ BIRŽIŲ.
kuose santikiuose. Nugi renka kas (panevėžietis).
Paskutiniais
metai musų apyKaip gailu, kad prie Vilniaus
parašus, kurių viso labo yra jau
linkėję
žmonės
pradėjo laba
mokymo apygardos vis dar nėra
į 150, ir tasai skaičius vis auga.
veržties
į
mokslą.
Butų jau ga
žmonėm^,
kuTaigi endekai, norėdami lietu tam tikro egzamino
lima
ant
pirštų
suskaityti
visus
vius prislopinti, juos tik pastūmė rie nori būti lietuvių kalbos mo
tuos
tamsuolius,
kurie
mokyklos1
A. K.
jo į didesnį susipratimą tautybė kytojais 1
reikalingumo
nepripažįsta.
Gai

je; geizdami visus tik endekinti,
la tik, kad pas mus nėra tie?
padarė, kad doresniejie darbinin
mokyklų, . kad visi galėtų pa
‘1§ MEDEIKIŲ,
kai lenkai taip-pat suprato, kokie
kakinti
savo troškimus. Didelę
Panevėžio pav.
paukščiai tie endekai, neprašytiejie
nuoskaudą
kelia ypač mažažemis
darbininkų globėjui, ir skubinasi
Čia yra Biržių valsčiaus raštiir
bežemis.
Beveik visų jų vai
ištrukti iš jų nagų.
nė. Lapkričic 4 d., vidurnaktį,
kai
palieka
už
mokyklos durų.
.lė ją keliolika apsiginklaTaigi išeina, kad kas neapykan votognHHBBOĮBlBB^HBĮI
Šimet
vos
liko
apskelbta apie
tą sėja, pats tampa neapkenčiamas; vusių revolveriais plėšikų; gele
mokslo
pradžią,
kaip
jau moky
endekai, norėdami supiudyti darbi žinę pinigų skrynią sulaužė kir
klos
biivo
kimšte
prikimštos
: bu
ninkus, patįs išvys savo idėjų su- viais ir. štangomis ir išvogė 500
vo
ir
tokių
tėvų,
kurie
dar
va
rub. ip bankinių popierų kvitas.
bankrutijimą.
sarą
savo
vaikus
užrašė
pas
mo

Labai tik gaila, kad ir kai-kurie Mat, Biržių valsčius turi apie 27
kytoją,
kad
tik
jie
patektų
mo

kunigai davėsi į endekų varžą įsi tūkstančius rublių banke. Pa kyklon. Mažažemių ir bežemių ■
sprausti.
a ėmė keletą ir mažmožių, kaip vaikai, kurie tarnauja pas kitus B
Kaip bus toliau, žinoma, pra antai: raštininko kailinius, iš vir už piemenis ir kurie tik apie Vi- B
tuvės konfitūras. Tuo pačiu kar
nešiu.
•
Mužikas.
tu užėjo ir netoliesa esančran sų Šventę pasiliuosuoja nuo ga- B
monpolin, kur butelius sudaužė, nynio, tūri skursti be mokyklos, ■
f ;
_ . .
• • . *__ arba su savim pasiėmė. Tinigų nes iki jie gali pradėti mokytie|^B
Is merų šaltinių esam patyrę,
visos vietos mokykloj jau ujBHH|
jog kai-kurie pakviestųjų lekci maža tegavo, nes neseniai buvo tos. Gerai, jei atsiranda jBBBB
jas skaityti Kauno “socijaliniuo- buvęs rinkėjas. Pardavėjas p. mc -od/iuje -enis arb<^BflHMH||
se kursuose” atsisakė, nenorėda Kutra turėjo taip-pat atiduoti vi- k u r - š ■ e k t: r k . a j > -: : u . B
.1
mi pridengti savo pavardėmis ne- sus savo pinigus,. Spėjama, kad
tuos vargdienius; o
vą bepartijinio komiteto partijinį <čia buvo buvę tie patįs plėšikai^
užpuoĮe^tag

s

|B
W

■

—■

verstų. Pirmosios linijos karei to kataliką, ’Rurs neavi vyžomis mai galima gauti iš bajorų vado. PASIBAISĖTINOS SKAITLI pigus visokį pagrąžinimai: bar-, I
viai laikosi gana ramiai, nes jie ir kalba lenkiškai, Visi kiti gy šis7T*asiremdamas general-guberNĖS.
žuas, skriaudikas, provokatorius, ■
turi stovėti, negali vaikščioti kur ventojai, ar šiokią ar tokią kalbą natoriaus kanceliarijos aiškinimu, Sulyg atskaitos statistiško biu melagius, veidmainys,—parazitas; ■ 1
kam tinkama. Antrosios linijos vartoja* jei ne katalikai, bet sta reikalaujančius liudijimų papra- ro,
1
pereituose metuose ant viso rodosi, kad jų teip ir mirga viso- |
kareivių darbas — valkioties kur- čiatikiai, sentikiai, liuteriai, kal štai liudija “lenkų kilties žmo- ,Amerikos ploto, ant gelžkelių, se pakampėse, kad net baisu ir
kam tinkama, bene susitiks ką vynai, irtotoriąd (tik, žinoma, ne nėmis”. Įdomu, kaip gi pasielgs <dirbtuvėse, kasyklose 45000 ypa eiti kur vienam. Ištiesų męs
kontrabandos nešant Nei jie su- žydai),u buvoo skaitomi ne lenkų Kauno' direkcija su Panevėžio 1tų tapo užmuštų, o 2 milijonai turime puikų- rankių įvairių pa
sitinka, nei ko; žmonėms vi- kilties žmonėmis ir naudojosi di mokytojų seminarijos mokiniais 1tapo sužeistų. Tiek nelaipiių grąžinimų, o jų dar kasdien vis
šokių šunybių pridirba, nes ko desnėmis teisėmis. Iš to matyti, bajorais, kada jie, išėję seminari- 1turbut niekur ant svieto į vienus randasi daugiau ir daugiau. Be
gi doro gali sulaukti iš puslau jogei Uflometji vyriausybė skaitė ją, prašys mokytojų vietos? Ar 1metus nebuvo. Amerikoj mat pagrąžinimų męs negalime nė
I§ RYGOS.
Rygos politechnikos institutą kinio kalmuko ir jiems panašių? didžiausia ‘Henkų kilties žmonių” gi ir jiems lieps pristatyti raštus 1mažai besirūpinama apie žmonių apsieiti. Pirmiau, vos keletas me
šiais mokslo metais lanko . išviso Vyriausybė galų gale įsitikino, žyme katalikybę.
iš bajorų vado apie nepriderėji- 1gyvastį.
tų atgal, būdavo pas mus vien:
1733 studentai, kurie skirstosi į jog iš antrosios linijos sargy Kuo gi, kokiomis žymėmis iš mą į ‘^Įenkų kilties žmones”?
ilgaskverniai, krokodiliai, ž;-.iėiaišituos skyrius: žemės dirbimo sky bos nėra jokios naudos, ir pa skiriamas “lenkų kilties žmogus”
Pernai mokytojų direkcijos npGAISRU.
ir tiems panašus sutvėrimai, šią
riuje 142, architektūros — 148, naikino ją. Gaila, kad taip pa nuo kitų žmonių? Klausimas reikalaudavo iš mokytojų pana Altoona, Pa. Sudegė čia augš- dien turime jau naujus, mat sechemijos — 285, prekybos — 320, sivėlino: kiek milijonų išėjo per tas netuščias, nes, kaip augščiau šių paliudijimų, pakakdavo vieno toji mokykla. Nuostolius gaisro niejie jau nusibodo (o pas mus
inžinierių — 379, mechanikos — tą šimtą metų, kiek apsiėjo ka paminėjome su juo reikia susi mokėjimo lietuviškai; šįmet la padarytus skaito ant 100000 dol. viskas labai greitai nusibosta),
459- Priimta pradžioje šių moks reivių laikymas, kiek tie karei tikti labai dažnai. Valstiečiai, bai saugoma, kad, gink Dieve,
bet .žmonių pas mus nėra. O
lo metų naujų su viršum 300. viai žmonių nuskriaudė.
kurie priphžįsta save lietuviais, nepralįstų mokyklon * koks mo Winnipeg, Man. Išdegė su tai vis dfčiu musų agitatoriams.
Kontrabanda paskutiniais me skaitomi lietuviais, nežiūrint, ar kytojas ar mokytoja be tautybės visu miestas Marman, provincir Jrigu jie butų žurėję į visuomenę
Profesorių šįmet skaitos 22, adLietuvės mokyto joj Saskatchevvan.
Nuostoliai per visapusiškus akinius, tai tojunktr’profesorių 8, lektorių 38, lais sumažėjo. Knygų neberei- jie katalikai ar reformatai ar liu paliudijimo.
asistentų 18.
/kia traukti, nes jau ir šiapus sie teriai butų. Smulkiejie bajorai, jos daugausia bajorės. Taigi ga gaisro padaryti labai dideli.
kių pagrąžinimų* musų šiądieniLatyių studentų apįe 400, o lie- nos turime. Degtinė nebe ką kurie nesiskiria savo ukiu nuo lime numanyti, koks nuostolis
nėje literatūroje nesirastų; vienok
t«v»ų/... apie 10.
pigesnė Prūsuose, o daug Ipras<- valstiečių, taip-pat kartais pri- bus musų apšvietimui, jei ir to Columbus, O. Sudegė čia, ant jiems nerūpėjo tikra žmonių ap^tesnė už rusiškąją; tai ir patjs skaitomi į lietuvius. Kas kita liau direkcijos vargįs mokytojas Oakley avė., negres Crosby na- švieta, bet vien ypatiška garbė—*
193B.
prusai pripažįsta. Visokie pru- bajorai-dvarininkai: vietinė vy- tokiais paliudijimais. Direkcija, mas. Ugnyje pražuvo teipgi du garbė likti minios vedėju ir savo
sų išdirbiniai ma£os vertės, Be- riausybė veik visus katalikus bar kada iš jos prašo valstiečiai lie vyriškiai.
vadelėmis ją vesti ten, kur užsi- 1
nešama prūsinė arbata, nors ir jorus laiko “lenkų kilties žmonė tuvių mokytojų, teisinasi netu
IS LATVIJOS.
manys. Tas sekėsi labai gerai, I
Indianopolis, Ind. Sudtgė čia nes šiądien musų visuomene j
10 verstų už Rygos, palei Dau ta niekam neverta: prūsams ar mis”. Kodėl? Ji pati negali rinti jų, dabar gi pati paliudiji^
guvos upę, Miulgrabeno mieste batą vežant iš Kynų juromis, ji rimtai atsakyti. Prireikus, ba- mais atstumia lietuves mokyto gyvulių tvartai. * Apart triobos, jau ant tiek nuvažiavo, kad ne- - I
sudegė teipgi 80 arklių. lyje latvis geradaris Dambraus prisigeria juros kvapo ir savo jorams-dvarininkams
Lietuvos jas tik dėl to, kad jos bajorės.
žiuri, kur teisybė, kur ne, bet (
Ilgiaus kęsties męs negalime,
kis turi namus, pramintus “Bur skonies ‘ nustoja. Rusų arbata vyresnybė duoda šiokius tame
paiso vien to, “kas” ją skelbia. 1
tininko pilis” (Burtinneka pils). kur-kas geresnė, nes ji ateina dalyke paaiškinimus, visai nenu- privalome ar per musų atstovus Dansville, N. Y. Sudegė čia Pavyzdžių visur galima rasti užBal—nas.
Jie skiriama rašytojams ir šiaip sausu keliu.
sakus, musų nuomone: sulyg jos, ar kaip kitaip pareikalauti nuo dirbtuvės Dansville Paper Co. tektinai: kiekvieųame susirinki
(“V-tis”).
jau mokslo vyrams latviams vel
— “lenkų kilties” žmonės esą vi sakesnių paaiškinimų iš admini Nuostolius gaisro padarytus skai me, kiekvienose prakalbose pa
tui gyventi. Namai mediniai,
si lietuviai bajorai, įgiję bajorų stracijos šiam^ klausime, nes to ant 150000 dol.
matysime, kad tas teisybė. Čia
LIETUVIŲ
NAMINIŲ
IŠDIR

<niem gyvenimais,
teises per Lenkijos karalius. musų mokytojų skaičius, ktfrs ir
Apačioje
privesiu tik vieną:
daug kambarių gyventi, Vienas BINIŲ PAROD.V.BERLYNE. Keistas supratimas I Kurie' gi taip nedidelis yra, visiškai su
13 d. gruodžio atsibuvo Chica- *1
dovanota latvių tautos dainiui
Dienraštyje “Bėrhner Tage- šio krašto bajorai yra įgiję tei mažės.
goję trečia šių metų “Aušros” j
(“V-tis”L
Kr. Baronui. Antrame gyveni- blatt” (No. 593) randame trum ses ne per Lenkijos karalius?
draugystės prelekcija. Skaitė ją I
me įtaisyta dvi didelės salės su pą žinią apie rengiamąją vokiečių Juk nuo penkiolikto amžiaus Lie
p. /L^Žag^aras, gerai žinomas agi- 1
keletu mažų kambarių, Viena moterų draugijos “Frauenerwerb” tuvos kunigaikščiai buvo ir Len
Morgantown, W. Va. Dirb tač6nus ir kitados buvęs atstovas Į
salė skiriama rašytojams ir mu lietuvių naminių išdirbinių parodą kijos karaliais?
Tokiu budu
tuvės Manilla Window Glass Co. L. S. D. P. Nors prelegentas ne 1
zikantams. Ten bus knygynas, Berlyne. Ta paroda, anot laikraš sanprotaujant, kaip biurokratija
likosi uždarytos . Mat čia dar tą aiškino, ką buvo apsiėmęs, vie- 1
skaitykla,_ fortepijonai; ten bus čio žodžių, turinti tikslą pirmu sanprotauja, išeitų, kad /įei vie
bininkai pareifcalavo didesnių al nok publika pasiganėdino keistai*
keliami mokslo vakarai, skaity čiausiai sušelpti pinigiškai Lietu nas musų bajoras negali outi lie
gų. Joneso dirbtuvių darbinin jo išvedimais mat tiktai todė’,
mai, lekcijos ir tt. Antra salė vos moterų naminius išdirbiniu-, tuvis, nes jis įgijęs teises per
MOKYKLOS'lR NEGRAI. kams apreiškė, jog dirbtuvės bus kad neva “saviškis”. To dar ne
skiriama dailininkams, varsoto- juos išpardlų^lant, supažindinant Lenkijos karalius. Tuo tarpu iš
Pietinėse, negrų apgyventose uždarytos, jeigu darbininkai neis gana. Kaip visada, teip ir tuo
jams. čia bus bendra dirbtuvė visuomenės kilnesnes sritis su 1897-ųjų metų visuotino surašo valstijose trūksta mokyklų negrų dirbti uz senas algas.
met po prelekcijai buvo užklausiir modeliai; čia bus rengiamos tais pilnais skonies (geschmach- matome, jogei visuose Žemai vaikams ,o j abelnas, baltparvių
mai ir diskusijos. Tame tai ir I
ir dailės parodos.
;
vollen), turtingais spalvomis, ori- čiuose yra keliolika tūkstančių lankomas negrų nebepriima. Pie
Clarksburg, W. Va. Stiklo pasirodė keistas visuomenės ap- I
“Burtininko pilis”^pastatyta ginaliniais išdirbiniais lietuvių au bajorų lietuviais užsirašę; be to, tinėse valstijose yra 2 milijonai putėjai nutarė reikalauti dides siejimas. Likosi pastatytas, apart j
visai nuošaliai nuo kitų trobų, dėjų ir adytoj ų ir tokiu budu pri Žemaičių smulkiejie bajorai dau negrų vaikų dar nemačiusiu kaip nių algų, ne dirbti už senąsias. kitų klausimų ir šitas: kas yra 1
pušyno pakraštyje, ir išrodo labai sidėti prie paturėjimo ir patobu guma iri lig šios dienos namie mokykla išrodo viduryj. Georgi- Taigi reikia čia laukti ilgesnio savastis? Kuomet prelegentas/ ]
dailiai. Latvių laikraščiai, rašy linimo šitos naminės industrijos, lietuviškai tebekalba. ^Tačiaus joj ant 100 vaikų išpuola 55 neg streiko.
neišaiškino pakaktinai, užj>ėgo -•
dami apie šitą pilį,blukia iš jos kuri pastaruoju laiku, gaila, kad ir pati administracija (vyriausy rai, o 45 baltparviai; mokyklas
ant estrados p. Kuzma, gana ge
ddelės naudos savo kufturai, o pradėjusi nykti. Paroda bus nuo bė) kartais išduoda liudijimus lanko 80% baltbarvių vaikų, o | Hartford City, Ind. The rai žinomas socijalistų agitato-3
statytojui p. Dambrauskiuf’ iš lapkričio 24 iki 27 prie gatvės bajorams-dvarininkams ir katali tik 20% negrų. Mississippi val American Window Glass Co. si> rius ir pradėjo rėkiančiu balsu
reiškia didelę padėką. Tas pats “Untcr den Linden” No. 72, vi kams (jiems prašant), .kad jie stijoj 67% negrų vaikų neranda sįtaikė su darbininkais ir priėmė juokingai aiškinti klausimą. IšDambrauskis prieš 5 metus yra daus reikalų ministerijos namuo yra ne “lenkų/*, bet lietuvių kil vietos mokyklose. ,
naują, darbininkų reikalaujamą, aiškino, kad vien žemė yra savar
Miulgrabene savo lėšomis pasta se, ir bus atvira nuo io iki 8 vai. ties, nors Ui ir labai reti atsiti
1
algų tabclę. Jos dirbtuvėse todėl1 stim; kas neturi žemės,
tęs didelius liaudies namus su po pietų; įeigos bilietas — 1 mar kimai. Antra vertus, administra
nepasiliaus darbai. Užtai Nepri- turi nė savasties. Teipgi išaiš
ŽMOGŽUDYSTĖ.
teatru ir paskyręs juos blaivi ke. Pagarbos komitete, kur* pa cija skaito “ne lenkų kilties žmo - Wilmington, Del. Namuose gulmingosios dirbtuvės rengiasi kino, kad mokesčius (taxas) mo
ninkų draugijai .“Zeemelblazma”. rodą įrengė, pirmininkauja vidaus nėmis” Lietuvos bajorus-stačia- pn. 132 Bird str., viename gyve- j kovą su darbinikais ir nori savo ka tiktai tie, kurie turi tokią sa
1906 metais baudžiamojo būrio reikalų ministerio von Moltkės tikius, kurių tėvai ar senuoliai nirtie rado užmuštus: 36 metų dirbtuves uždaryti visai.
vastį, tai yra, kurie turi tik ne
I§ SALANTŲ,
judinamą turtą, kiti mokesčių lieviršinįnkas Orlovas sudegino žmona. Bilietai parsiduoda pačio buvo katalikai ir įgijo per Lenki Vincą Floroziką ir 24 metų mo
r
Telšių pav. r
juos lig pamatų, .0 patį’ Dam je ministerijoje ir* draugijos jos karalius bajorų teises, Ne terį Rozliją. Kas juodu užmušė Į Christopher, III. Darbai yra moka.
Vienok
tame
dar
Apsigėrę naujokai apstumdė brausku norėjo nušauti. Naba “Frauenerwerb” biure Lietzenbur- retai išbraukiami iš "lenkų kil- ir už ką, to iki1 šiol nesusekė.
čia tik anglių kasyklose. Dirba būt nieko, butų galima tik
visas dienas. Iš kitur pribuvu pasijuokti iš tokio išvedimo ir
ties žmonių” Čilės Lietuvos ba
Sanaltų policiją. Urėdninkui pa gas vos-vos ' issiliuosavo, užta gerstrasse 12.
♦
jorai
reformatai
ar
liuteriai.
Paf
prašius, lapkričio 21" d. atsiųsti riant kai-kuriems dideliems vai
Daugiau apie parodos smulk
DU CHINIECIAI PAPIAUTI. siam darbas sunku gauti. Mo tiek, bet p. Kuzma, rėkavo.- O‘
2 sargybiniu, kurie suėmė^keletą dininkams.
Dambrauskis turi menas, rasi, teks vėliau pranešti. galiaus esti ir tokių atsitikimų, Winnipeg, Man.
Chiniškoj kestis maža: už toną pirma mo visuomenė ? Višųomenė karštai
kad tas pats • bajoras-dvarininMitflgrabene didelį medžių pajo nurodytojų vaikinų.
»
* D-ras Basanavičius.
skalbykloj ant Jarvis str. rado kėjo 35c., o dabar, įvedus šaudy suplojo jam rankomis už tokį iš
Jbriką, Rygoje namus, o ant Dau P. S. šita paroda susidarė lie kas vieną kartą gauna paliudiji kunus dviejų chiniečių. Kldangi tojus, dar nutraukia nuo tonos aiškinimą! Rimta, svarstanti vi- « j
guvos upės nemaža garlaivių. tuvių atstovo kun. D-ro Gaigalai mą, kad jis “lenkas”, kitą kar galvos buvo sutrupintos ir gerklės po 2C. Mokestis dabar permaža. suomenė nebūtų tokiam kalbėto^
(“v.
tą, kad lietuvis (sulyg reikalo).
jui plojus, nežiūrėdama, ar jis j
Kįlęs iš neturtingųjų, dabar la čio rupesniu.
perpjautos, tai aišku, kad abudu
Štai koks mišinys pasidaro, kad
f
Charleston,
W.
Va.
Sustrei

"saviškis
” ar ne, bet butų jį iš- I
bai padeda savo tautiečiams.
IŠ GRIVOS,
tapo žmogžudžių užmušti. Daik
administracijai pavesta tautybės
kavo
1500
angliakasių
Paint
švilpus.
Pas mus vienok to ne- 1
O kas mums padės?
Kuršo gub.
B.
tai ir pinigai palikti, tai aišku,
kiltis susekti! Kaip pirma, taip
Creek
apskričio
kasyklų,
kadan

būva.
Musų
visuomenė neklau- 1
Iždo rinkimų
nminspektorius, kukad ne plėšikų žmogžudystė pa
NE VISIEMS LEIDŽIAMA ir dabar, spręzdama Lietuvos ba
gi
kasyklų
savininkai
atsisakė
šia,
ką
sako,
bet
klausia, kas sa- 1
nigaikštis Jonas Gėdiminas-Berpildyta.
joro tautybę, administracija va
LIETUVIAIS BŪTI.
pakelti jiems algas.
ko. Jeigu sako “saviškis”, tai 1
žanskisrKlausutis perkeltas Fri- LATVIŲ MOKYTOJŲ SUVA
jam ploja rankomis, nežiūrėdama. !
Sukilimo metu vyriausybė pa duojasi ištfkrųjų tikyba: “lenkų
ŽIAVIMAS.
dricbštadto apskritim Jam išva
■
♦
GERI PALAIKAI.
f Pereitą sanvaitę Jungtinėse j tą ką jis pasakoja, nežiūrėdama
žiuojant, Grivos rusai, stačiati Spalio 17 d. buvo Rygoje vi naikino kai-kuriuos • įstatymus, kilties žmonėmis” skaitomi bajoSt. Louis, Mo. 1 Gyvenantis
kių ir senatikių šventikai, moky suotinas latvių mokytojų drau varžiusius Lietuvoje vienos ar rai-katajikai, kad ir lietuviais jie čia mūrininkas Arizone Lyle ga Valstijose buvo 310 nusibankru- į tai, ar jis teisybę kalba ar I
tojai ir k. įteikė adresą, kur tarp gijos susirinkimas, kuriame da kitos tautos teises, štai ir lie patįs save skaitytųsi ir jaustųsi. vo žinią, jog jam pripuola dalis tinimų; perėtuose metuose) tą pa pliauškia niekus. Bet jeigu kai- I
Tokiu budu vyriausybė, tary
ba “svetimas”, tai jį iššvilpia, nė I
čią sanvatę buvo jų 227.
daugelio .gražių žodžių pasakyta, lyvavo daugiau 80 žmonių. Tarp tuviams po to šiek-tiek lengviau
palaikų, .paliktų Willmingtone,
tum,
spirtinai
spiria
lietuvius
ba

neklauzdama, ar turi tiesą ar ne.
•
jog jis, kaipo caro ir tėvynės Ur kito ko tas susirinkimas nuspren tapo^ Žemės gali pirkties lietu
Del., vokiečio barono Springerio.
jorus,
kad
jie
laikytų
save
len

St. Louis, Mo. Darbai čia Akla jau musų visuomenė! Ir^
nas, rėmęs Rusų viešpatijos prin dė leisti draugijos lėšomis mėne vis iš ko nori ir kiek nori, lietu
Palaikai jo palikti siekia 80 mili
eina ne per geriausiai. Iš kitur tai ačiū tokiems agitatoriamsO
sinį pedagogijas laikraštį nuo vis gali stoti Panevėžio mokyto kais, kad ne drįstų būti lietu
cipus Kuršo pakraštyje.
jonų doliarių.
pribuvusiam darbas sunku gauti. kaip p. Kuzma, kuris neturi nėM
Įdomu, kodėl nepagerbė kun. sausio 1 d. 1909 m. Be pedago* jų seminarijon, gali užimti liau viais. Buvo laikas, kada vyriau
gėdos varde socijalizmo teip kal-H
Gedimino tūleriopų nuopelnų gijos straipsnių ketinama tame dies mokykloje mokytojo vietą. sybė, uždraudus lietuviams mal SUVARTOJIMAS CUKRAUS
dų
H
Įciygas,
verste
vertė
juos
bėti ir dagi lįsti aiškinti klausi- ■
katalikai: nei lenkų, nei lietuvių Jaikrastyje; dėti beletristiką ir Seniau visa tatai-buvo uždrausta.
AMERIKOJ.
griebties
lenkiškų
maldų
knygų,
mą, kurio nesupranta.
Beto, ■
biblijografiją.
Išrinko taipogi Bet ir šiandien tie varžymai vėl
parašų adrese nėra.
pamačiau, kad musų teip va- K
redakcijos komisiją, kuri savo pradeda grįžti ir spausti mus. - lenkiškų laikraščių; šiandien ji Washington, D. C. Sulyg stadinarai socijalistai ne labai stHM
tarpe turės išrinkti busimam laik Vietinė vyriausybė netyromis verčią musų bajorus, skaitančius tištiško biuro atskaitos, pereituo
MUSŲ VISUOMENE.
se
metuose
amerikonai
suvalgė
save
lietuviais,
“
lenkų
kilties
pranta socijalizmą, nes jeigu su- ■
raščiui redaktorių. Redakcijos beįsileidžia lietuvį mokytoją mo
", IŠ GRIŠKABŪDŽIO,
cukraus
7089667975
svarus,
taigi
žmonėmis
”
pavirsti.
V
isame
pa

prastų jį geriau, nebūtų ploję J
Musų
visuomenė
serga,
ji
sukomisija turi gruodžio mėn. su kyklon, daro kliūtis -^lietuviams
Suvalkų gub. ,
ant
kiekvieno
išpuola
tiek,
kiele
saulyje
palikta
laisvė
prisiskirti
demoralizuota.
Kad
taip
ištikrankomis tokiam *klaidingam iš-j^B
Neseniai Griškabūdžio apylin- statyti pirmą Rusimojo laikraš valstiečiams, norintiems pirkties
sveria
pusė
jo
kūno.
Vertė
su

aiškinimuif*7'Ir mano nuoinene^H
pačiam
žmogui
į
tą
tautą,
į
ku

rųjų
yra,
tai
tą
parodo
mums
kėje nežinomi plėšikai apiplėšė čio numerį, taipogi nuspręsti, ar žemę iš senatikių. Negana to,
valgyto
cukraus
siekia
$372000netoli galima nueiti su panašiai^M
rią
jį
širdis
traukia,
pas
mus
gi
kiekvienas
musų
veikimas.
Pa

F
du ūkininku, Oleką ir Štrimą. laikraštis bus lotyniškomis, ar vietinė vyriausybė savotiškai ima
000.
biurokratija
užsiima
tuo
skirsty

agitatoriais
ir panašiu visuome^M
sižiūrėkime
į
musų
darbus
ir.
pa

U. _ Plėšikai labai mažai pasinaudo gotiškomis raidėmis spauzdina- aiškinti įstatymus, kas lietuvis,
nes
pasielgimu.
Ne tokiais ke^M
klauskime
savęs
ar
jie
rimtai
nu

jo, bet kokios tų plėšimų pasek mas ir apskritai kokios rašybos kas lenkas. • Žinome, jogei 1905 mu.
ARGUMENTAS
UŽ
VEGETAŽinoma,
jei
Lietuvoje,
pride

liais
žmonija
ėjo
prie laimės
veikiami,
o
tuojau
pamatysime,
mės! štai, prieš dvi sanvaiti prisilaikyti. Be to nuspręsta dar metų įstatymai leido “lenkų kil
RIJANIZMĄ.
rant
į
vieną
ar
jjritą
tautą,
nene
tokiais
ji
eis.
Gyvenimo ap^H
kad pas nfh^Jokio rimtumo, jo
Miknaičių, Gražiškių ir Žardelių įkurti prie draugijos biurą jieš- ties žmonėms” pirkties ^žemę tik
Durkirk,
N,
Y.\
Pasimirė,
su

r
priderėtų
nuo
to
šio
krašto
gyr
sirciškimus
reikia
svarstyti rimrOg
kio
tvirtumoTiėra.
Pas
mus
darosi
sodžiuj suimta 5 žmonės, o kiek kantiems darbo ir darbo svojan- iš tos eilės žmonių. Po to kilo
laukęs
105
metus
William
Joes.
tai,
šaltai
ir
visapusiškai,
reikiami
ventojo
teikės,
čuomet
tesižinai
taip: jeigu vienas pradeda dirbti,
padaryta kratų? Vienuose tik tiems, ir permainyti kai-kuriuos klausimas, kas gi tie “lenkų kil
Jis
buvo
vegetarijonas,
taigi
ne

žiūrėti
kur
teisybė
ir
jai
visadąM
vyresnybė
su
tautybės
klausimu.
tai tuojau kitas skubinasi jį su
Miknaičiuose padaryta apie 10 įstatymų straipsnius. Taipogi ties žmonės”, i kaip jie atskirti
Bet ištikrųjų, viėipataujant var valgė niekada mėsos ir kaip pats stabdyti, o visuomenė, minia ne viršų pripažinti, o ne "saviškiui”^M
draugija
ištarė'
linkėjimą
įkurti
nuo
kitų
šio
krašto'
piliečių,
štai
kratų, o kiek kitur?
Kelioms dienoms po viršminė- daugiau draugijos skyrių dides*- kad ir nuo lietuvių? Įstatymai žomųjų įstritymtj tvarkai, toli sąkėsi, per visą savo gyvenimą žiūri kur teisybė, ji neklauso, ką kuomet tas aiškina dalykus ne<^g
nereikalavo daktaro pagelbos. pasakė, bet klausia^ kas pasakė. teisingai.
i,
' tojo plėšimo parslinkus, padary niuose miesteliuose. Latvių mo nieko nenurodo tame dalyke; gražu ne vfe tiek' J lietuviui bajo
Bet ar tai besisaugojimo nuo Jeigu pasakė koks getras rėksnys,
rui,
ar
ji
administracija
priskaiVisuomenė, apsvarstyk pir-^B
K ta plėšimas Višakio Rudoje. Čia kytojų draugija turi savo pašel- vietinei vyriausybei pavesta pa tys į lenkų^r įdietuvių kilties mėsos
nuopelnai?
Juk
ir
terp
miau
dalykus visapusiškai, o ncM|
tai
už
jį
ir
jo
pasakymą
net
galvą
vienas plėšikas, Jonas Zubrickas, pos kasą, kurioje dabar yra jau čiai spręsti, kas “lenkų” kilties,
sek aklai savo “vadus”. Tikta®|
valgančių
mėsą
pasitaiko
dar
il

žmones.
L<nku
paskaitytas
ba

atiduotų,
nors
tas
pasakymas
kas ne “lenkų”.
Iii
suimta ant vietos, kitas gi, su- 4238 rub.
Spalių
18
d.
buvo
skaitomi
re

Pasakymas “lenkų kilties žmo joras ar bajorė negali iš ne len giau ant svieto išgyvenę. »Parė butų visai juokingu, vaikišku. tuomet tu eisi tikrai pirmžen^H
imtojo brolis Antanas (ką patsai
B
feratai. Ant tų paskaitų buvo nės” nebenaujas: jį išrado vy ko pirkties ’iemės, negali moky- mimui savo teorijos ir vieni ir Teip, musų visuomenė nesvar gystos keliais!
[
suimtasis pripažino), pabėgo.
kiti
ras
pakaktinai
atsakančių
atr
Sau-žmogus.
toju
būti
Lietuvoje
liaudies
ar
sto,
nemąsto
—
ji
tyli,
ar
rėkia
| ..
Apie Šunskus, kaip girdėjau, ir svečių įleidžiama. Sykiu su riausybė tuojau po lenkmečio,
sitikimų. Kiekvienas valgis ge ir aklai seka neva “didvyrius”,
|
paskutiniu laiku susitvėrė anar- viršminėtu mokytojų susirinki kada tiems žmonėms buvo už pradedamojoj mokykloj.
I§ CHICAGO, ILL.
Kaip žemės ' pirkimo, taip ir ras, jeigu jis tinka. Buvo jau at tuos, kurie gali labiausiai rėkti.
B^^^:histU;komunistų kuopa, kuri už- mu buvo įrengta pramonės mo drausta pirkties žemė, kada ir
sitikimai,
kad
ir
girtuokliai
išgy

Rengiamas
Naujais Metais Kilj
Užtai
paš
mus
ir
gema
teip
tan

kykloje paroda visokių vadovė kitčs teisės šiame krašte buvo• mokymo dalykuose administraH^^Hriiminėja plėšimais.
veno
tiek
jau
metų,
o
vienok
nie

dirkos
paminėjimo
vakaras žadi
kiai
nauji
“
didvyriai
”
ir
teip
tan

SęSį Valstiečiai labai pasipiktinę lių ir visokių mokslui reikalingų jiems atimtos. Taigi, nežiūrint; cija nenuosekliai elgia’si. Mums kam į mislį ne pareis už tai deg kiai jie miršta. Bet tam kalta būti vienu iš didžiausių
ir žiifl
ĮjHHplėšikų darbais ir. kad žinotų dalykų. Toje parodoje dalyvavo tai, kad jau nuo kelių dešimčių žinoma yra, jogei Panevėžio mo
tinei
nuopelnus
priskaityti.
.
geidžiausių
vakarų.
Sujungti
ne
teip
visuomenė,
kaip
tie
visi
metų vyriausybė sudarė Lietu kytojų seminarijon priimta keli
tu->jau išdvutu
\a!- keli vietiniai knygų leidėjai.
“didvyriai”. Jie sudemoralizavo T. M. D. kuopų ir draugysčil
J.
Galdinas.
voje
tam tikrą piliečių rųšį, ta- mokiniai lietuviai bajorai, tuo
i^^^KžiaĮL.r
SUGRIUVO
TILTAS.
visuomenę! Ir kaipo atlyginimą komitetas stropiai rengiasi pril
čiaus ligšiol dar nepaaiškino jos tarpu gi Vilniaus ir Kauno mo
įM^HH&Lįek tai iš priežasties plėšikų
įstatymais. Dar prieš kelioliką kyklų direkcijos draudžia lietu Hagerstown, Md. Sugriuvo už savo darbą gauna paramą ntio to apvaikščiojimo. Čia paduodai
nekaltų žmonų! Prą-iai
1
NUO
PRŪSŲ
PASIENIO.
me svarbiausius numerius iš\ t!
^^^^^^^M^vsrtinti, kad už vieną
metų, kada labiausiai viešpatavo vėms bajorėms užimti mokytojų čia dalis naujai statomo ant Po- naujo “didvyrio”.
Pasižiūrėkime tik į musų laik vakaro programo.
Kalbėtojai!
* ?
'
‘ " Bįa dešimųs nieko nePrūsų pasieniais stovi dvi eili rusinimo politika Lietuvoje, *len- vietas pradedamosiose, reikalau tomac upės tilto. Prie to keturi
"/.■
Kip. iš Rud.
sargybinių kareivių: viena eilė kį.*-kilties žmonėmis vyriausybėj damos iš jų paliudijiftrų, jogei darbininkai likosi užmušti, o kiti raščius, į musų minios mokyto bus gerai čikagiečiams žinotai!
jus, o pamafysime, kaip mums p. D. šernas, Dr. A. Rutkausft^
prie-pat sienos, antra už 4—5 sjkaitė beveik kiekvieną šio kraškįj tiktai lietuvės esančios. Liudiji keturi sunkiai sužeisti.
Biržiuose dabar yra šios mokyklos:
\
BĮ
I. šįmet liko tfžtyirtinta 4 klia■ sų miesto mokykla su tiesa sve■ timų (naujųjų) kalbų mokymo.,
H Gyvuoti pradės pirma kliisa nuo
B lapkričio pradžios.,
B ■ ' 2. Liaudies mokykla liko paB keista į dvikliasę, ikišiol užlaikė
B ją valsčius, dabar-gi aprupįs ją
B valdžia su valsčiaus pagelba.
II
3. šįmet liko atidengta va4■. džios mergaitėms pradinė mokyB kla (tik pirmas skyrius); bet
B jos gyvavimas labai sunkus, nes
p t’i pinigų, kuriuos valdžia duof da, neužtenka. Už 500 rub*
kia mokytoją
. ___apmokėti, butą* pa‘
samdyti, kurą ir šviesą parūpinti.
Mokytoja čia atkelta Utkinaitė,
kuri lietuvių kalbos nemoka; lie
tuvių kalbą liepta mokyti lie
tuviui mokytojui iš dyikliasės
mokyklos.
4 ;
4. Cerkvinė mokykla po šven
tiko priežiūra
mokina viena
mokytoja; lanko ją ^cve*į ^e‘
ni lietuviai. Čia lietuvių |fclbos
lekcijų nėra.
15. “Saulės” draifeijos moky
kla; jos ateitis menka jei sąlygos
1
nepersimainys. Čia reikia mokė
ti mažiausiai 1 rub. 5° kap. mė
nesiui. Iš tos priežasties maž
kas tą mokyklą lanko: mokestis
yra per brangus.
6. Atstrave — taip vadinasi
gr. Tiškevičiaus dvaras prie pa
čių Biržių — yra taip-gi "Sau
lės” mokykla. * Nežjnia kodėl ta
mokykla “Saulės" vardu įkurta;
medžiagiškai prie mokyklos už
laikymo "Saulė neprisideda
tai vena, antra, ta mokykla ne
sutinka su “Saulės” draugijos
įstatymais, nes čia ne vien kata
likų vaikai bus priimami. Pra
džia Atstravo mokyklos £ana
keista: ji pastatyta už pabaudos
pinigus, kuriuos biržiečiai mo“kėjo už visokį grofvo nuosavy
bės teisių palytėjimą Io Valdo
muose miškuose. \KąĮp moky
klą, taip ir mokytoji grovas už! laiko. Mokytojui paskirta gana
v
didelė alga pinigais, grūdais,
daržovėmis ir užlaikomos dar
jam karvės. ■ ♦ Mokyklon priims
' visųpirmiausiai tų tėvų vaikus,
kurie tarnauja Atstravos dvare.
Veikti ta mokykla dar nepradėjo.
Mokiniai ir mokinės taip pasidalijo mokyklose.
P- J-

IŠ LIEPOJ AUS. f
Juros žinyba gavo įsakymą
panaikinti Liepojaus tvirtovę.
Tvirtovės viršininkui įsaisyta. nu
leisti tvirtovės vėliavą ir paleisti
visus tarnaujančius tvirtovės
įstaigose.
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ir p. B. K. Balcvičius. P. Šernasbd. kovo, bet už lyi mylios yra' jie atėję prakalbų klausyti, gali 1908, svetainėje p. Ridiko, 3257 save paduosime, teip ir bus užra- <do, nes iš pašalinių ypatų dar kiniai jų eilėse visai paprasti, o M
B
Ct., Chicago, III,. Skai- *yta, nes S. L. A. tą dalyką ant .joks straipsnelis tepasirodė. S. iš kitos pusės net naudingi.
netvarką,
pasi- Illinois
1
■ buvo ypatišku ir labai artimu 5. saliunai. Tenai tai dabar ir padaryti
L.
A.
XXIII
seimas
paskyrė
Kada
keletas
metų
atgal
RuB
tymas
prelekcijos
užėmė
apie
poseimų
yra
apkalbėjęs.
Ant
X£II
kvietė
tvarkadarius
iš
policijos
1
mėgstanti gėrimus.
I draugu? velionio Kudirkos dar girtuokliauja
i
$100
ir
išrinko
komisiją
emigran

sijos
senojo
surėdymo
pamatai
B
rą
valandų.
Prelegentasi
aiškino
seimo
tas
klausimas
buvo
tikrai
1
stacijos.
Policistai
laike
prakal1
^A. Gnižinskis.
F
\ aršavoj baigiant Kudirkai uni
būdų beturčiu žmonių luo- paimtas ant apsvarstymo, ir nu- tų gelbėjimui. Komisija rado sudrebėjo kilus revoliucijai, revo-i I
bų stovėjo prie bažnyčios durų. kokių
1
versitetą, su juom arčiau suėjo
ma
4
kovoja
už sava liudsybę ir tarta, kad centru valdyba pasiru- geriausiu susidėt su svetim liucijonieriai viltvilingai tikėjosi "
Pirm
prakalbų,
kun.
Jesaitis
per
1
Iš E. ST. LOUIS, ILL.
rengiant “Varpą leisti. Vargiai
“ j pintų nuo Suvienyti^ Valstijų taučių draugija (mat svetimtau pergalėti; į revoliucijonierių ei
gerevę
nuo
seniausių laikų iki
pamokslą
baugino
bedievius,
jog
|
Darbai čia visai sumažėjo.
kur kitur -rengiamuose Kudirkos
šiai
dienai.
Privedė
datug
istocensatis biuro išreikalauti lietu- čiai turi draugijas savo emigran les pradėjo plaukt visoki žmonės.
kas
pasipriešys
kun.
Milukui,
tas
1
vakaruose lietuviai turės progą Skerdyklose dirba vos po kelias
Į
viams tam tikrą, atskjfą rubriką tų aprūpinimui), kuri sutiko už Terp milijonų nuovargusių, išal
riškų
faktų,
paminėdamas
bus
kalėjiman
nuvestas.
. išgirsti apie Kudirką iš lupų jo valandas. Rol milis dar nepra
ateinantiems suskaity- primokėjimą $250 priimt ir lie kusių darbininkų, jieškančių sa
mesnius
vadovus
proletarijato
ir
I
šiems,
Garsusis
kuniginės
partijos
ir
.
draugo, ir todėl chicagiečiai turi dėjo dirbti. Daug žmonių yra
mams.
XXIII
seimui ceriitro val tuvius. Komisija, įmokėjusi tą vo žmogiškų tiesų, tankiai gali
dvasiškasis
S.
L.«
R.
K.
vadovas
užbaigė
prelekciją,
pažymėda

nemažą tame atvėjuje laimikį. be darbo, ir nežino kur jį gauti.
dyba
pridavė
dokumentus
gautus $100, kurį S. L. A. XXIII sei ma buvo užtėmyt i stambius žan
pliauškė
tokias
nesuomones,
grie

mas,
kad
dabar
yra
kitoniškos]
Apart minėtų ypatų maloniai su S. L. A. 88 kuopa rengia 26
mas paskyrė iš tautiškų centų dus dvasiškijos, smilkstantį ciga
nuo
Suvienytų
Valstijų
Amer/
bėsi
tokių
niekniekių,
kad
negir

sąlygos
būvio
ir
todėl
reikalin

tiko prakalbėti artistas-dailinin- d. gruodžio vakarą atminčiai 50
fondo,
atsišaukė j visuomenę,' kad rą dvarponio - buržujaus, arba
kos
virš
minėto
biuro
viršininko,
dėjęs
jo
prakalbos
nenorėtų
ti

gas
yra
kitoniškas
būdas
kovos
: ka^ A. Žmuidzinavičius, plačiai metinių sukaktuvių gimimo mu
butų
aukaujama
pinigai, be kurių blizgančius epoletus valdininko,
kur
pasakyta,
kad
visi
lietuviai,
kėti,
kad
kunigas
galėtų
žmo

už laisvę ir gerovę proletarijato.
žinomas kaipo rengėjas pirrtios sų garsaus tautiečio ir raštininko
tikslas
nėra
atsiekiamu.
Vienok kurą, biurokratijai viešpataujant,
pasiduos
save
lietuviais,
kurie
Lietuvių Dailės parodos Vilniuje 1 Dr. Vinco Kudirkos. Pelnas, nėms tokius niekniekius pasako Žmonių susirinko pilna svetai
tas
komisijos
atsišaukimas
tapo ką nuvogęs, turėdavo dalyties
bus
atskirai
užrašyti
—
lietu

ir pirmininkas Liet. Dailės Drau- koks bus, eis išleidimui jo raštų. ti, kadangi juk ir kunigo pa nė, kurie, pasibaigus skaitymui,
palaidotas
tylos
•
grabe
;
nes
ikt- su vyresniaisiais. Vieni ir kiti
viais.
Todėl
neužmirškite,
bro

Ir Čianykščiai lietuviai pradeda reiga šviesti, bet ne kvailinti plojimu rankų ištarė prelegentui
: , gijos (p. Žmuidzinavičius nesešiol
dar
nepatėmyta^kad
kas
nors
(troško prapulties carizmui, bet
liai,
ateinančiuose
suskaitymuose
LKŠgSiai atvyko j Chicagą ir kalbės pratrinti akis, keliasi jau iš mie žmonės. Jis pasakojo, kaip kifą ačiū už jo triūsą.
butų
kiek
paaukavęs,
arba
nors,
nuvirtus jam, prieš juos stojo ki
užsirašyt
lietuviais,
nes
priešin

Pasibaigus prelekcijos skaity
pirmu kartu šiame z mieste). go, bet kaip visur, teip ir čia, kartą Lawrenco lietuviai norėjo
atjautęs
ir
pritaręs
tam
labda

tas gyvenimas: laisvė. Bet ir
gai
pasielgdami,
užsitrauktumėt
prigirdyti “rudbyriu”, kurio jis mui, klausytojai uždavinėjo įvai
Apart prakalbų, žada būti choras žinoma, yra visokių.
ringam
darbui,
kurs
turėtų
kiek

ta pati laisvė ne visiems vieno
ant
savęs
pajuoką
ir
skriaudą.
B “Birutės” ir skambinimas muzi- Neseniai čia iš Chicagos atka tiek prisigėrė, kad net viduriai rius klausimus, tarpe kurių vie
vienam
rupėt.
Buvo
giędėt,
kad
dai maloni: darbininkai apiplovę
Tos
žinios
yra
renkamos
dėlei
B kališkų veikalų Kudirkos (tą pa ko Jonas Balandis, paeinantis iš sugedo ir besigydimas atsiėjo jam nas uždavė klausimą ar reika
ir
S.
L.
R.
K.
A.
yra
nutaręs
rusavo krauju šunybes biurokratų,
mokslo,
dėlei
teisybės
suradimo,
■ ■ žadėjęs dar jaunas, bet daug za- Kauno gub.» Tverų parapijos. ■30 dol. Toliau, kalbėjo, kaip pir linga "j žmonijai draugija? Mat
pūnties
emigrantais,
bet
kol
kas,
norėjo turėt savo darbo įrankius,
o
kiek
teisybės
butų,
jeigu
iš
pu
B dantis muzikantas p. A. Pocius Persistatė • vargšu neturinčiu mą kartą atvažiavo į Lavvrencą, prelegentas savo skaityme to
Ir
iš
ten
nieko
negirdėt.
Čia
ne

būt
nepriklausomais ne tikf nuo
sės
milijono
lietuvių
gyvenančių
įM Mkompanijatorius koncertuose p1 alarbo. Pasigailėjo jo Simas Jo- tai f net viduryj dienos paklydo klausimo visiškai ne paaiškino,
reikėtų
niekam
atbulam
traukcaro
ir jo pakalikų, bet ir nuo
Amerikoje,
pusė
pasiduotų
len

H
Petraucko). Bet tikru papuoši- ris,‘ priėmė ant boardo; bet Ba ir f laukus išvažiavo. Gal dva nors tema prelekcijos buvo iš
ties
nė
skirstyties
dėlei
tikybos
pono
fabrikanto bei dvarininko.
kais
ar
rusais?
Jeigu
visur
/ieš

|B mu vakaro žada būti visai nauji landis, pabuvęs porą sanvaičrų, siška^ vadovui tąsyk galvoj ne rišimas to klausimo. Bet ir ant]
ar
pažiūrų
skirtumo,
bet
reiktų
■Bet
tokia
laisvė darbininkų ne
kome
teisybės
pas
kitus,
tai
pasiužduoto klausimo prelegentas ne
^B pas lietuvius numeriai programo: ištraukė 4 ^platesnį svietą, prisi gerai pasidarė?
susivienyt
ir
veikt
iš
vien,
nes
būtų
juk
laisvė
buržuazijos. Dar
Į
duokim
teisingai
tuom,
kuom
^B gyvi paveikslai, arba gyvo* sto- skolinęs, mup ko tik gauti galėjo. Toliau aiškino, kad socijalistai davė užganėdinančio atsakymo,
tai
yra
visų
lygus
reikalas
ir
jis
bininkas
džiaugtus,
bet buržuazi
esame!
^B vylos ir lietuvių tautiškas hym- Jociui ne pk už boardą neužsi nė cento bažnyčiai nedavė, bet ir po poros valandĘ klausymo
turėtų
visus
lygiai
apeit.
Kiek

ja,
tokiai
laisvei
įvykus,
turėtų
Rods,
apie
musų
laikraščių
ra

^B nas perstatytas paveikslais. At- mokėjo, bet dar ant drabužių nepasakė, kiek bažnyčia davė klausytojai teip daug žino sulyg
vienas
juk
buvo
emigrantų
sarv
nykt,
ir
skęst
proletarijato
vilny
ginimus
žinos
tik
nienka
lietuvių
| minus dar tai. kad svečiai bus pasiskolino (o ar Balandis turėjo sudrutinimui socijalizmo. Kuni tos temos kaip kad žinojo atėję
lygose
ir
jose
dar
gali
būt,
todėl
se.
Todėl
ponai
buržuai,
nors
ir
dalis,
kadangi
nė
dešimta
lietu

go Miluko norėtą socijalizmą iš ant prelekcijos. Kiti vėl klau
Smilga.
H| apdovanojami Kudirkos paveiks- darbą? Red.).
turėtų
emigrantų
likimu
kiekvie

susispietę
po
raudonu
vėliuku
vių
dalis
laikraščių
neskaito.
To

juokti, bet tas nesisekė, nes mat sė, kas tai yra žmonija ir kas
Bg
lėliais ir matant, kaip stropiai
socijalizmo nuvertimui carizmo,
ir išjuokimui reikia daugiau pro tai yra draugija? Tas klausimas dėl yra šventa priderystė kiek nas ir rupinties.
IŠ
EYNON,
PA.
|B
dirba komitetas papuošimu sveButų
geistina,
kad
visi
Amerigriežai priešinas minioms toliau,
vieno
skaitančio,
kitus,
nesupran

|I|L ’ tainės, reikia manyti, kad Ku- . Nors Europoj buvau ne vienoj to turėti. Paskui kalbėjo apie lygiai liko neaiškiai išaiškytas.
1
kos
lietuvių
laikraščiai
paragintų
nenori, kad minios butų savo
dirkos vakaras bus tikrai vertas vietoj, nors atsėjo gyventi su vi merginas ir jų apsirėdymą, kad Kadangi prelegentas paminėjo tančius to reikalo, supažindyti su
■
žmonės
prie
dėjimp
aukų,
ku

gyvenimo
viešpačiais. Proleta
tuomi
teip
svarbiu
dalyku.
Kal

H^B atlankymo. Vakaras a;*ibu* \au- sokioms tautoms, bet niekur ne jos daug pinigų išleidžia dra savo prelekcijoj, kad Rymas per
ri
riomis
emigrantai
(aš
kalbu
apie
rai
gi
klausia,
kokią naudą turė
jų Metų vakare šalvie ’ McCor- mačiau teip paniekintos ir pa bužiams, o paskui pritrūksta au dešimtį tūkstančių metų kovojo bėtojai prakalbose lai primena (emigrantus lietuvius) butų apru-Į
sime,
jeigu
išvertus
carizmą, vismick \Vorkingmen Club” ant mintos musų kalbos kaip čia Ey- koms bažnyčiai. Vienu žodžiu, už savastį, laisvę ir gerovę kai publikai apie tai, kuopų ir drau pinami. Draugystės, Ar i sos be
tiek
reiks
eit
dirbti
į
dirbtuvę už
|||M Blue Island avė. (terp Leavitt none. Kaip čianykščiai lietuviai maišė visur žirnius su kopūstais po ir liuosybę proletarijato, tai gysčių beį kliubų viršininkai lai skirtumo, nors mažą dalį turto
80
kap.
ant
dienos,
arba
į dvarą
■B ir Oakley gatvių). Programas niekina savo prigimtą kalbą ! Kas be jokios tvarkos. Ragino visus keli klausytojai atkreipė atydą išaiškina savo nariams, nes šis kad paaukautų. Lietuviškiejie
už
30
—
45
rub.
ant
metų
? Ak
duoda pradžią lygiai septynio- tik moka ištarti žodį “pante”, jau rašytiesi prie S. L. R. K. Drau-.. preleganto, jog Rymas visai ne dalykas mus visus lygiai apeina pramonininkai, kurie daugiausiai
tas
pats.
Ar
teip
ar
teip,
pilvas
BB 4»|vakare. Gerbėjai velionio Ku save lenku skaito, nors su len dė nuo skaitymo kokių nors laik egzistavo dešimtis tūkstančių me ir todėl beskirtumo —r lietuviai vien iš lietuvių užsilaiko, teipgi priverčia, U užmiršus
visą
savo
||Hl dirkos gali velyti šitam vakarui ku nemokėtų susikalbėti. Mat raščių išėmus “Žvaigždės”. Tuom tų, nes prasidėjo apie aštuonis bukite lietuviais.
turėtų
atmint,
kad
čia
yra
visuo

žmogiškumą,
lenkt
galvą
prie^B
A. B. Strimaitis.
klebonas čia lenkas (Amerikoj ir užsibaigė prakalbos gar šimtus metų pirm gimimo Chrigeriausio pasisekimo.
meniškas, visiems lygus reikalas, kitą žmogų ir kantriai priin^H
saus
kunigo
kalbėtojo.
Iš
jų
kunigus
užlaiko
parapijonai.
Jei*
staus,
kas
iki
šiai
jlienai
padaro
Kazys Dzūkas.
ir paaukaut nors kiek iš savo nuo jo smūgius? čia ir sky^^B
gu parapija lietuvių užlaikoma, žmonės nė jokios naudos neturė iš viso apie dvidešimt septynis
pelno. Parduotuvėse, salėse ir kovotojų prieš carizmą vienyt^^B
tai jie gali reikalauti lietuvio ku jo. Išmintingesniejie juokėsi iš> šimtus metų, arba 511 viršum sep
IŠ RIVERTON, ILL.
EMIGRANTAMS
PAGELBA
kitose
užeinamose vietose turėtų Vieni pasidarė socijal revoliucij<B|Į
Dąrbų kitokių čia nėra, kaip nigo; vyskupas svetimtaučio ne kunigo kalbos, o tamsesniejie kei tynis tūkstančius ^netų mažiau
REIKALINGA.
būt
įtaisytos
tam tikros dėžės nieriais, kuriems rūpėjo nuverst
gali pasiųsti, jeigu parapijonai kė, kad bereikalo atėjo. Visi vie- kaip kad prelegentas tvirtino.
angįialbasykJose. Darbininkai
*su
paaiškinimo
lentele, į kurias carątą, kad tais lobiais ir ta gar
Jau
daug
kartų
buvo
rašyta
prastai uždirba. ’ Lietuvių yra nesutiks. Red.), lietuvių kalbos nok čia kalba, kad teip menkos> Kadangi prelegentas aiškino, jog Į
butų
metamos
aukos.
lybe, kurią caras ir jo tarnžti turi
per
laikus ko-Į I ėvynėje
at ’yj
'» | darbininkai
vi ui uiiuiinai F'
’* visus
’
įairkiio
*
» ’ “\ ien. Liet.” ir ki, pusėtinas būrelis.
Prakilnių nemoka, bažnyčioj“
Sukruskirrie
ir
truputį
daugiaus
1
pasidalint terp savęs. Jiems kaip
myv ųcsas ir savastį, tai tuosc Amerikos lietuvių laikrašf darbų nematyti, bet gėrime svai liekamos vien lenkiškai. Pastaty nors čia kalbėjo Jau• **
pasidarbuokime
šiuo
reikalu,
nes
ir vidutinei buržuazijai, nemielas
kiti užklausė kM t* w* darbi-piuQSf. ir buvo nurodyk. ka<1
kginančių gėrymų jie gerai išsila- mu bažnyčos letuviai rūpinosi, o kai apsišvietę kalbėtojai.
clarbas
jau
pradėtas
ir
jis
nepri

caro absoliutizmas, bet ir taieiP'pmniaivik
j^^elba
būtinai
rei

Lukišks.
ninkas ir kas yra turtas arba sa*
Mkię. Čia yra pašelpinė draugy- dabar jos negali lankyt, nes lenkiš
valo
užgest.
Nelaukime
ir
nesi

kinties, broliapties su skurdžiu
nori
vastis? Sulyg klausytojų, darbi kalinga. Api lij iinTru:
^^Bvardu šv. Jono Krikštytojo kų pamaldų nesupranta. O leng
jie nenori niekados. Socijal-depaviršutiniai, nurodomas emigran tikėkime,
laiko*!. Bu\o kuo- vai juk galima bųt rpfsti kunigą IŠ SOUTH OMAHA, NEBR. ninku yra kiekvienas žmogus ku
New
Yorke
Įsteigs
savo
centre
1?mkF^-^Upėjo ne tik carizDarbai iki 4iol čia dar vis ne- ris kokiu nors budu atlieka kokį tų, atplaukusių į Amerikos jffiemokant] ir lenkiškai ir lietuviškai,
A.
namą, tai jau emigrantams bus mo nuvertimas, bet podraug ir
^^Tjųtaip ir nebeliko, nerengia kuris ir lenkams ir lietuviams sigerina, ne dirba dar teip kaip nors darbą, ar taį protu-, ar ran plaukas, likimas; tas visgi
visuotina
pa^elba. Tas namas perkeitimas viso ekonomiškojo
galėjo
būt
atjaučiamu
kiekvieno
dirbo
pirma.
Daug
dar
vis
yra
įtiktų.
Rymo
Katalikos.
komis ar kitoniška budu. Todėl
Ktei prakalbų, nei mitingų.
gali
New
Yorke
ne įvykt, o jei Maskolijos surėdymo, kad galėtų .
žmonių be darbo ir nubudę stovi ne vien darbininkai fabrikuose, lietuvio, kurs galėjo nors mislia
F
A. Melinovičia. .
gu
ir
įvyktų,
tai
emigrantams
jis palengvint, pagerint skurdžiaus
ant gatvių prieš dibtuvių vartus. bet ir visi kiti darbininkai^ turi perbėgt emigrantų vargus.
IŠ CHELTENHAM, PA.
nesuteiks
jokios
pagelbos,
kadan’ gyvenimą. Ir tokiu budu revoKas nežino žmonių skurdo ir
“Lietuvoj” • patilpo kokio ten Jeigu pirma daug darbininkų ne tiesas įgyti savastį, ir teip įgylą
,l§ CHRISTOPHER, ILL.
gi
tas
namas
emigrantams
gel

liucijoniškosios spėkos skilo į
priespaudos bei valdžios perse
Laike buvusios Zirglero anglių Svečio iš musų miestelio neteisin turėjo darbo, tai dabar neturin savastį užlaikyti ir už ją kovoti.
bėti
galės
neturės.
Lietuviai
Socijal-Revoliucijonierius,
surin
kiojimų
Lietuvoj,
kas
neatjaučia
čių
darbo
yra
dar
daugiau,
nes
Prelegentas paaiškino, kad pre
kasyklose epliozijos, kaip sako ga korespondencija (oi, tos neteiemigrantai
geriausiai
gali
būt
ap

kimą
visokių
gaivalų
trokštančių
jų
gyvenimo
sanlygų!
Ten
žmo
pasibaigus
laukų
darbams
daug
lekcijoje buvo kalba vien apie
Valstijos kasyklų inspektorius. ingos korespondencijos! Turbut
nių suspaudimas, neturtas ir rūpinti prie slavų įstaigos, ir to vien galo carizmui, ir Socijal-DeBivo 53 žmonės.
Agentai iš korespondnetai nė nesupranta, žmonių pirvažiavo nuo farmų. proletarijatą. Kas link savasties žiaurus valdžios persekiojimas dėl juos ten galėtume palikt, tik mokratus -. proletarus,
rtika- t
čia svarbiausi darbai yra sker tai kitas paaiškino, kad savastis
■dėlių miestų vėl čia vilioja dar- kad korespondencijose reikia tik
turėtume
ten
užlaikyt
lietuvį,
būtinai
verčia
muš
brolius
palikt
dyklose
Swifto
ir
Armouro.
Ki

yra tik toks turtas, kuris negali
Bninkus. Gal kada giltinė vėl gryna teisybe laikraščiui priduoti,
savo tėvynę ir keliaut svetur, kurs su atkakusiais lietuviais ir ekonomiškos atmainos viešpa-^*
Binks sau gerus vaisius. Prieš o ne išsvajotus sapnus. Red.). tokių darbų beveik nėra. Iš ki būti pajudintas ir sunaikintas,
Korespondentas sako, buk čia tur pribuvusiam labai sunku čia kaip tai žemė ir kiti panašus tur kur ne lėbaut, bet gyvent galėtų. emigrantais galėtų susikalbėt ir tystės surėdyme. Bet ir čia pa- ‘
Kcph^^ą, kaip girdėt, buvo ir
jiems
atsakančiai
patarnaut. sirodė
skirtingumas geismų:
lietuviai pasidalinę j socijalistus darbas gauti.
tai. Iš to išėjo ilga diskusija, Dėlei visų tų nepanešamų sunke
^^^^KCIltU
Daugelis
tikrina,
kad,
girdi,
ten
miestų
ir
kaimų darbininkų ir
nybių,daug
jaunų
vyrų
ar
merginų
čianykščiai
lietuviai
negali
girkurios gale nieks nebuvo galuti
dabar nui-ų broliam* ir nesocijalistus. Koks gi čia gali
lietuvis nereikalingas, nes ten yra neturtingųjų ūkininkų reikalai /
vargsta
ilgus
metus
dirbdami
per
tiesi
kokiais
prakilniais
rbais.
būt pasidalinimas, jeigu čia yra
nai išaiškinta. Klausytojai išsi"valdžios užlaikomi lietuviai dar yra skirtingi, todėl ir gimė nesu
i£Stė iš svetainės ginčydamies dienas ir naktis, o susičę^iję po
BB^Bitams suvilioti. Kad prie tik 3 nariai prigulinti prie 1 kuo yra jų čia apie tūkstantis ypatų:
bininkai ir jie lietuviais emigran sipratimai ir ginčai už taktiką ir
į ir darbą, ir galų ga rą desėtkų rublių, atsisveikina
atgabentu negalvtu prieiti pos L. S. S. Philadelphioj, o kiti Savo tautos kunigo jie neturi.
su mylimais tėvais, giminėmis, tais apsirūpina, ar'bent gali tą siekius. Nors jie neįstengė suvisi bepartyviški. Svečias sajeo, Yra lenkų kunigas, kuris lietu le prelekcijaTri
neišaiškino.
tai atgabentu* dabar
padaryt. Bet *ieip mananti kly ardyt partijos, vienok partizanApgailėtina ta
yra tas, kad ir keliauja Amerikon. Kiti už
■B||9boia kaip kaliniu^ Ma^ko- kad kova eina terp socijalistų ir viškai nemoka, tai lietuviai nė
sta. Valdžios užlaikomiejie lie tiškumas apsireiškė, ir dabar męs
vietoje paaiškinti pamestinus pinigus parduoda sa
kalėjimuose.
Krovėjam- nesocijalistų. Čia vienok nė jo į bažnyčią neina. ' Lietuviškas prelegentas
vo nors mažą turtelį, palieka sve tuviai darbininkai prie • Ellis turime “bolševikus” ir “menše
iMBjBtik po I2C. už toną augliu kios kovos nėra ir jos nebuvo. kunigas gal pas mus visai ne at apie reikalingumažmonijai drau
Island (sala Harbor) neturi nie vikus”.
Svečias sako, kad pernai čia buvo važiuos. Daugelis čianykščių lie gijos, aiškino apie revoliucijas, timoj globoj savo mylimas šei
^^^Mkompamjo* leberimynas, atsisveikina su jomis1 ir ko su mus reikalu, nes jie turi Vienok ta kova Į ra padori, už
^^^^vlis gatavai, bet visgi 12c. renkamos aukos tėvynės reika tuvių niekina savo prigimtą kal kokias proletarijatas rengė teip
keliauja Amerikon. Dar kiti, savo darbus ir valdžia juos ne kiltą tikslą. Terp lietuvių soci
mažai. Reikia pilt
to- lams ir bažnytiniai daugiau auka bą ; yra čia lietuviškos šeimynos, seniausiuose, kaip dabartiniuose
neturėdami kelionei reikalingų tarti užlaiko, kad visuomenei tar jalistų yra kitokį dalykai, į juos
$2.40. Kad tiek j dieną už- vo negu socijalistai. Teisybė, per kuriose vaikai nė žodžio lietuviš laikuose. Tokiu budu prelegen
mes turime mest žvilgį, ir pa
nai socijalistai nieko ne aukavo, kai ne moka. Nors tėvai tokių tas prižadėjo kalbėti apie vieną pinigų, pasiskolina juos nuo išti nautų.
reikia dirbti kaip mului.
Todėl-gi
dar
kartą
—
sukrusžiūrėt
“Kas kaltas?” anot /‘Rekimo draugo ar kaimyno, ir tie
tegul lietuviai *aug<»ja-i ir aukauti negalėjo, nes jų visai vaikų moka geriau lietuviškai dalyką, o kalbėjo apie ką kitą,
kime
ir
dirbkime.
Slavonic
Imvoliucijonieriaus
” rašto “Lietu
keliauja . Amerikon - su tikslu
BHBiduoda agentam* -uvilioti nebuvo, šįmet, Svečias sako, kad negu lenkiškai kalbėt, bet su pa arba kitais Aėodžais sakant, išnau
migrant
Society
paėmė
lietuvius
vos
”
49
num.
Amerikoj fcaut darbus ir, užsi-1
^^^Bkas duosis suvilioti, tai pa- mums aukos nerupi, nes jų dė sididžiavimu savę vadina “po dojo prelekciją “Aušros” drau dirbus, atmokėt skolą, ir rupin- į ęavo globą, bet reikalauja $250 Kol revoliucijos liepsna nebu
•
lak
”
,
lyg
nežinodami,
kokioj
pa

gystės ręvoliucijos agitacijai.
HBH' kad čia biauriau negu Si- jimui socijalistai nepritaria. Tas
niekoj polak Amerikoj yra lai Prelekciją įgi pati buvo ilga, bet ties savo gyvenimo reikalais. per metus. Seimo paskirta ko vo kilus, socijalizmas terpi Lie
visai
netiesa,
nes
aukoms
labiau

^^^Bs kalėjime.
misija įmokėji) $100. Pusė me tuvos proletarijato labai lėtai teZalpis.
ne aiški ir negalima buvo supra Vienok dar netame to viso mus tų jau praslinko, ir daugiaus kaip
BBSeitą sanvaitę agentai iš St siai bažnytiniai nepritaria; per komas.
siplatino. Tamsumas minių. įtek
sti, ką prelegentas nori per ją at brolių vargingojo likimo galas, 30 lietuvių emigrantų, kurie bu
atgabeno čia pulką j uĮ SU- nai, kada jų buvo renkamos au
mė kunigijos, stoka gerų, apšvie- j
Iš TORONTO, ONT. CANA- siekti. Kadangi mieris prelek-, nes neskaitant paprasto kelionės1
slovakų. Gerai dar kad kos, jie visų aukų nenusiuntė,
vo
sulaikyti,
tapo
Amerikon
stų agitatorių buvo to priežaš-J
DA.
kur reikia, kur aukautojai norėjo,
cijų yra moksliškas, o ne agitaci- vargo, didžiausis> smūgis juos pa
- J. OI.
^^^B^uvių.
įleisti.
Tad
matome
aiškiai,
kad
čia.
kilus revoliucijai, nebuvoB
kad butų nusiųstos; dalis aukų No. 50 “Lietuvos” tilpo ko jinis, tai verčiau ateitėje laikyti tinka Amerikos prieplaukose, o
klausiamas
supratimas principt^H
tokia
globa
naudinga.
Bet
jeigu
liko kišeniuje tų, kuriems pave respondencija su neteisingoms trumpesnes prelekcijas, bet ge ypatingai prieplaukoj New Yorį WESTV?LLE, ILL.
pažinimas
taktikos.
Užteko n^B
nepasistengsime
daugiau^
pinigų
. ko, per kurią daugiausiai lietu
sų apylinkėj anglių kasyklo- sta buvo jos nusiųsti, kur reikia. žinioms iš musų miesto. Prakal riau apdirbtas, ir sulyg pagar viai Amerikon atkeliauja. Vie įmokėti (nors tą $150),'tai Sla- apikantos carizmo širdyje *<^B
į’bai eina ne vienodai: vie-• Tėvynės reikalams nėra pinigų, bos buvo ne 28 spalių, bet ^9- bintos temos.
Immigr. Soc. gali atsisakyt nuo džiaus jaunikaičių (meilė jo ni^B
1 Daębininkas. ni atkeliauja pabaigę pinigus, kiti suteikimo lietuviams globos, ir kad ir sodžiuose negyvavo). BIĮ
dirba pilną laiką, kitose tik: bet alaus bačkutėms jų ne trūk lapkričio. Toliaus koresponden \
neturi adresų, kad valdžiai paro
j
f
dienas sanvaitėj. Galimi
C_.'_ sta. Kada čia buvo renkamos tas sako: “dekliamavo mergaitės
dyt pas ką keliauja, dar kiti pa tada mus pradėtas darbas turėtų nauji rekrutai ėjo šimtais j
aukos ir parašai išliuosavimui -ir mokytojos. Bet čia nė jokių
duonos kąsniui uždirbti,
^Bg
sirodo* turinti apsireiškimus ko- griūt, o atnaujint, taisyt griuvė revoliucijonierių.
PASIDUOKIME LIETU
ninku yra čia perdaug, Paurėno, tai bažnytiniai atsisakė mokytojų nėra, yra vien darbi
Atsakanti
vadai
stojo
priejBgĮ
sius,
sunki
butų
užduotis.
Tai

kios-nors ligos nors ir mažai pa
Deki tarnavo
VIAIS. m
gęs savo šmotą, darbinin- pagelbėti “kokiam ten vagiliui”. ninkės mergelė?.
vojingos. Tokius valdžia sulai gi pasidarbuokite visi, kiek ga kin ir jų vedama minia grėsė
ari bosui klonioties ir da sa- Pabaigoj Svečias sako, kad čia Teofilą Viliuniutė ir Domicėlė Suvienytų Valstijų Amerikos ko ir grąžina atgal. Jeigu yra lint, be barnių, be bėgiojimo vie vojum carizmui. Pastarasis
hiviną centą atiduoti, sta- buvo kokios ten barnys terp baž Gitariutė, o ne DaniutėGriteriutė. rėdąs kas 10 metų daro žmonių karri už tokius nelaimingus už nas kitam už akių, o tada pasiro snaudė.
Šimtai šnipų padBBB
Lirbt;
jirkti mm'
nuo' boso
boso darfbą
darfbą;; ne nytinių ir socijalistų už pikniką. Toliau korespondentas rašo, buk surašus. Paskutinis toks surašąs stot, surast jų gimines ar paža dysime, kad mums rupi mus pa susekt gabiausius vadus, sukimšt
koksai mokytojas 174 kuopos S. buvo darytas pabaigoj 1899 me
i pardavė už pinigus ir sa Nieko panašaus čia nebuvo. Sve
čių reikalai, visuomeniški reikar juos į kalėjimus, ir toki rekrutai
L. A. kalbėjo. Bet Čia nė jokios tų. Taigi prie pabaigos 1909 me dėt jiems užlaikyrtią, tokie tam
čias
sako,
kad
vadovams
čia
pro

yastį arba tapo elgeta.
iš sodžių, tankiai nemokanti nė
lai.
V. S. Jokubynas.
lietuviškos mokyklos nėra, tai nė tų bus daromas naujas surašąs. pa Amerikon įleidžiami, bet daug
Itvillės anglių kasyklas ga to trūksta. Apie tai nieko ne
A. B. C., atsirado vieni ant favo
ra nė mokytojo. Kalbėjo sekre Lietuviškų laikraščių priderystė tokių yra, kurie, neturėdami topavadinti darbininkų sker galiu sakyti. Gal kam proto ir
lauko kaip be galvų. Pareit na
torius 174 kuopos S. L. A. še- iš anksto pradėt kalbėt apie tai, kų globėjų, tampa grąžinami at
sis, nes sunku rasti diene- trūksta, bet ne partijų vadovams,
mon- nedrysta, policija gaudo;
meta. Jis savo kalboj nurodė, kad laike surašo lietuviai nepa gal į savo tėvynę, į tuos pačius, AR SOCIJALISTAI NESUTINKI
id nebūtų kokios nelaimės: nes čia nė partijų, nė jų vadovų
varyt
revoliucijos darbą pirmyn,
jog mums trūksta vienybės, ir siduotų nė “poliokais” nė, “mas o tankiausiai dar į didesnius var
Čiabuvis.
K
A
TERP
SAVĘS?
—
supratimo
trūksta. Jie socija- j
(muša, tai sužeidžia, tai ant nėra. ' c
pertai mus visokį dykaduoniai iš koliais”, tik būtinai lietuviais, gus, negu tie, kuriuose* pirlistai,
bet
prasmės
to žodžio ne-J
Tankiai
laikra^ąiuos
pasirodo
:lio suvažinėja.
naudoja. Trūksta mums apšvie lithuanian. šis pranešimas jau miaus buvo, nes sunaikinimas
IŠ LAVVRENCE, MAS.
supranta.
Smarkus,
kareiviškas!
eitą ‘ sanvaitę suvažinėjo
timo, todėl ragino skaityti laik ne naujas, yra apkalbėtas laik turto, kokį pirmiaus turėjo, yra straipsniai, aprašanti socijalistų gyvenimas
revoliucijonieriamsJ
slovą Jankauckį, kuris pali- Apsilankė čia garsusis Ameri
terp
savęs
nesutikimus.
Straips

raščių daug kartų prieš paskuti skaudžiausiu smugiu. Dargi ki
raščius ir knygas.
tamsunams
mielas
išsižioti.
Iri
Iią ir mažus kūdikius van- koj kalbėtojas ir vaidų sukeltoBuvęs prakalbose.
nius 1899 m. surašus, bet kad ta ti, kurie buvo išsisukę iš Rusijos niuose tuose sakoma: jie skelbia tie vyrukai, likę be atsakanti
jas, S. L. R. K. A. dvasiškasis
te padėjime.
da lietuviai neturėjo tam tikros valdžios už šiokius ar tokius pra laisvę, lygybę ir brolybę, o terp vadovų, patys varė darbą^^HB|
ivillėj lietuvių yra apie vadovas, kun. A. Milukas ir pa
rubrikos valdžios blankose, tai sižengimus, tiesiok kliūva į jo^ savęs kaujas I
Nekalbėsime apie socijalistus šė monopolius, baudė
Turime savo bažnyčią, rengė prakalbas, kurios atsibuvo
kad ir kelintas^ paklausęs to bal nagus, ir tokių likimas yra tikrai
8 d. gruodžio buvo per 11 d. gruodžio po bažnytiniame TREČIA PRELEKCIJĄ “AUŠ so pasidavė save lietuviu, tai apverktinas.
kitų kraštų, kur jie geriau ir se ūkininkus, darė viską, kB^^^
ROS” DR-STES.
Inas 40 valandų atlaidai. skiepe. Atidarydamas susirinki
niau susiorganizavę, nes tas laik- iš 20—40 jaunų balam^^^^H
Trečia
prelekcįa “Aušros” Dr- enumeratoriai mus priskaitė dau Apie tokių ttri emigrantų paI Kazimiero Skripkos bu- mą, vietinis kunigas, A. M. Je
gelbą ir buvo laikraščiuose rašo- raštyj per daug vietos užimtų,
giausiai prie lenkų arba rusų.
fviesti 9 lietuviški kuni- saitis, manydamas, kad kunigas £žės, sulyg temos “Ar reikalinga šiuose, ateinančiuose suskatty-1 ma. Bet tie rašymai ikišiol pas bet peržiūrėki
Milukas labai mylimas lygiai žmonijai draugija?” buvo skaity
muose yra visai kas kita, n^s kaipĮu^l
iįjėj saliunų nėra nuo 1 taut ečių kaip ir socijalistų ir kad ta p. A. Žagaro 13 d. gruodžio,
f

I

«

avo su saldžioms sodžiaus mė titulą Pinkertoao, ir slaptos po minimas bibliškų raštininkų. Pa. - Į| Venezuelės sostapilyj x Cara
stebino, nes jis žinojo, kad jų pažiūros yra i
lynakėms. L. S. D. P. perstatė licijos viršininko. Pakanka., Ta rymėnus buvo paprastu dalyki :as gyventojai pakėlė -neprilan
griežtai priešingos.
•
1
juos paprastais plėšikais; jie pa- pati ypata parodė savo dorą, braukyti kūną aliejumi po nusi- kias . p&sišalihusiam prezidentu
Ir jis žingeidžiai ėmė žiūrėti į tėvą ir į ’
, sivadino “Giltiniečiais”, “Perku- nes
ran^ maudymui ir tokiu budu oda vėl Castro Memonstracijas. Ginkluo
fk • revolveriu
sūnų. Grafas Prada. buvo kur-kas žemesnis
t mečiais" etc. ir savo biaurų eks*- koj nuo kito sufvėrimo bandė buvo užlaikoma minkšta, raume ju gyventojų minios vaikščiojo
už tėvą, turėjo energišką ir tvirtą galvą, ap
propracijos ir žmogžudišką dar dorą atimt, ir ant greitųjų nU- nys liaunus ir abelnas liaunama* gatvėmis ir nžikino Castro šalini n
augusią
tankiais juodais plaukais, atviras akis,
bą varė toliau.
dulkino smiltis nuo padų. Die- jaunybės ilgai palaikomas. Brau* kų savastį; išmetė iš Kliubų stotruputį
žiaurias.
’... Bet lupos buvo jausmin •
ROMANAS
Kada toks politiškas šiupinys ve jam padėk ir visiems musų kymas kūno aliejumi lygšiol yra vylas i/paveikslus Castro ir juos
gos,
už
jų
buvo
pasislėpę vilko dantys, tar
[ virė Maskolijoj, mes amerikiečiai draugams, kurie iškrypo iš'kelio, tebevartojamas vietinių gyvento sudegino. PHeš Holandiją, su
tum
speciališkai
pritaikinti atkakliai kovai,
versta
IŠ
PRANCŪZŲ
KALBOS
nesnaudėm teipgi. Tikriejie so kur nors ramiai apsigyvent, ap- jų Afrikos, teipogi Samoa ir kitų kuria yra dideli nesutikimai,
kandžioti
kitus
ir
ištraukti iš rankų skanius
cijalistai atsišaukė melždami ma- mastyt, o gal pamatys savo klai pietinių jūrių salų. ’ Braukymas nieks demonstracijų nekėlė, visas
kąsnius.
Jo
kojos
buvo tvirtos, rankosjįSSI
terijališkos pašelpos. Męs ne das ir sugrįž į eiles tikrų kovo kūno aliejumi yra priimnus, svei žmonių piktumas kreipėsi prieš
purtę, plačios, labai gražios.
buvome kurčiais. Viens tūkstan tojų, palikę visus barbariškus, katą duodąs veiksmas, kuriuo su Castro ir jo šalininką Gomezą.
.(Tąsa).
Pierre nemažai nustebo, pamatęs grafą Pra
tis po kitam buvo pasiųstas Lietu nežmogiškus papročius ir liks nauda galima naudotis teip svei Policija nė ne manė žmonių mi
da
tokiu, kokiu jis jį manė. Jij gerai žinojo
von revoliucijos reikalams. Pra dorais žmonėmis. Mes nbriai pri kam esant, kaip ir ligoj. Geriau nias vaikyti.. Prie redakcijos laik tus as sau sakau. Bet juokai j šalį: aš labai
istoriją
jo gyvenimo ir lengvai galėjo nupiešti
kalbos buvo rengiamos kiekvie imsime į savo draugiją bet tik siai yra braukytis po šiltai ar raščio “Constitutional” kareiviai myliu Attilio, jis yra simbolas ateities ir su
sau
to
vertelgos paveikslą, kuris mindžiojo įf
nam užkampyj, žmonės metė po padorius žmonės su gražiais ide drungnai maudynei, kadangi oda šaudė į žmonis ir daug jų užmu gadina manyje užsnudusią viltį.... Na, kągi
vaisius,
taip riųiestingai tėvo užaugintus. Jis
$10.00, $5.00, ir po doliarį. Lie alais, žmonis už kurių darbus ne tuomet ^greičiau sugeria aliejų. šė ir sužeidė.
tu man norėjai apie jį pasakoti ?
galvojo,
kokiu budu tėvo geros pusės pas sū
tuvos draugai, matydami musų reiktų raudonuot.
Dėjimas aliejaus ant sausos ne
— O, dėde, ta istorija mums daug nesma nų pavirto į nuodėmes, kokiu budu kareivis
užuojautą, atsiuntė mums Žaga Bet kodėl mes nesutinkam su numazgotos odos nėra malonus
|| Berlyno laikraščiai spėja, jog gumų atneša. Aš jau kalbėjau tamstai apie pasidarė vagiu ir išnaudotoju.... Ir tėvas — ;
rą, Grigaitį, kad dar smarkiau Sirvydu, Žagaru? Ak jie nėra darbas. Vartojamas aliejus turi
tą, bet tamsta tik pečiais patraukei ir pasakei,
tą pradėtą darbą galima būt va chuliganais? Ypatiškai aš ant būti grynas ir valus ir reikia da Venezuelės prezidentas Castro kąd panašiuose klausimuose tėvai neprivalo didvyris, suparaližiuotas, turi žiūrėti, kaip |
i
ryti. Ir mums sekės. Sekės ne tuodviejų žmonių, su kuriais klai boti, idant nedėti jo perdaug. atkako Europon ne daktarų pa kištis į įsimylėjusių dalykus.... Bet męs vie palengva gremzda į purvus jo sūnūs, kėni
j
kišenius
milijonus!
*
galbos
j
ieškoti,
bet
pabėgo
iš
tė

tik aukas rinkt, bet ir organizuo- dingai anąsyk “Katalikas" sakė, Kas yra perdaug, tą reikia su
vynės prieš rengiamą jo priešų nok nenorime, kad visur kalbėtų, buk męs kur
Orlando atrekomendavo Pierre’ą grafui. j
ties. Į vienus metus Lietuvių buk aš pešuos, nieko blogo ne minkštu šluoščiu nutrinti.
stome savo sūnų išvežti kunigaikštytę, kad su
revoliuciją.
Todėl
manoma,
kad
—
Ponas kunigas Pierre Froman, apie ku- j
Socijalistų Sanjunga Amerikoj matau. Kad nekurie L. S. S.
Aliejų įtrinant į kūną, reikia
grobti jos turtus ir titulą.
Castro
jau
ncsugrįž
j
Venezuelę.
rį
aš
tau
pasakojau ir kurio knygą aš tau da- 1
priaugo iki 58 kuopų.
draugai šnairuojąs, tai kalti yra aliejuota ranka su sykiu pabraukti
Orlando linksmai prasijuokė.
viau
perskaityti.
I
Bet praslinko metai, reakcija apkalbamiejie
“revoliucijonie išilgai, paskui gerai subraukyti
— Tai bereikalingas mandagumas! Tur
Prada
labai
meiliai
pasisveikino
su
Pierre
’
tj
■
Maskolijoj paėmė viršų, vadai re riai” , (Aš vadinu juos revoliu trumpais aplinkiniais braukimais.
ĮĮ Maskoliškosios durnos prezi būt tavo vyras liepė tau man tą pasakyti ? Aš
voliucijos kabo ' ant sausšakių cijonieriais dėlto, kad chuliganais Žinojimas kaip reikia bfaukyti dentas Chamiakov, kuris dėl su žinau, kad jis nori pasirodyti labai mandagiu ir tuojau karštai, bet protingai pradėjo kai- 1
I
arba pūna kalėjimuose, tik kaip vadint negražu, nors jie tą var parodo braukymą malonesniu ir sikirtimo su atstovais “tikrųjų tame dalyke.... Aš atkartoju tau, jei aš tu bėti apie Rymą, kaipo žmogus, norintis
padaryti
dabartinį
didelį
sostapilį.
Jis
matė
1
koks paspruko į užsienį. Su jais dą pilnai užsipelno). Sirvydas veiksmingesnių. ■. Reikia teip maskolių" partijos buvo rezigna rėčiau tokį sūnų, kaip tu, — gerą, teisingą,
drauge atsikraustė ir paklydėliai ir Žagaras, nežinia, ar*henori, ar braukyti, kad reiktų net perkai vęs nuo vietos, sutiko durnos pre- kūdikiškai įsimylėjusį, — tai aš leisčiau jam Paryžių, kurį atnaujino antroji imperija, matė |
Giltiniečiai, Perkunieęiai, Balta negali tikroj šviesoj matyt savo sti. Geriausias aliejus brauky zidento vietą palaikyti ant to- vesti ką jis nori ir kaip nori*... Dieve ma Berlyną, praplatintą ir papuoštą. Ir jei Ry- J
mas neseks tų miestu pėdomis, jei jis nepa- ’
kiai (nešiojantį juodą žiedą su darbų. Kada sanjunga pradėjo mui yra tyra alyva ‘ arba kakao liau.
no, juk Buondžiovanni su visais jų titulais ir sidarys miestu dabarties, tai jam gręsia arti- I
balta akute) ir jiems panašus. “apsivalyt” nuo nešvarių ele aliejus; medvilnės sėklų aliejus
turtais turi džaugtis, kad jie turės tokį žentą ma pražūtis. Vienas iš dviejų: arba jis bus, _
Tikriejie socijalistai prisidėjo prie mentų, tuodu vyrai \stojo apgy teipgi galima vartoti. Gyvulių
—
gražų ir teisingą, jauną žmogų!
|| Netoli Dover, Anglijos pakaip ir pirma, sugriuvusiu muzėju, arba at-J
L. S. S., žymiai ją sustiprino kaip nime jų. Nors aiškiai galėjo riebalai yra daug niekesni tam
Motina pradžiugo.
gis ir pradės gyventi.
J|
morališkai teip ir skaitliymi; bet matyt, kad tie “revoliucijonieriai" tikslui. Nauda apturima nuo krantėse, susimušė švediškas gar— Gerai, dėde, aš pasakysiu tą vyrui, ir
laivys
“
Leindhohnen"
su
vokišku
Pierre
labai
žingeidžiai
klausė
to
apsu-^
su jais drauge įsiskverbė ir augš- yra tai žmonės kurių buvimas braukymosi aliejumi nepaeina
jis tikrai, tamstos žodžius apsvarstys; nors
čiau minėtiejie išdykunai. Čia sanjuhgoj gali ją numaryti. jie nuo paties braukymo. Trynimas garlaiviu “Friderike Mueller”. tamstą jo nekenti, bet jis tamstą gerbia.... kraus žmogaus, kurio stiprus ir šviesus pro-I
kraštas laisvesnis, todėl, ką jie, savo plepalais (jie per bailus ką odos padaro gerą veikmę suža “Lindholmen” paskendo, prigėrė O iš ministerijos, rasi, nieko ir neišeis. Sakko tas traukte traukė prie savęs. Jis žinojo, koksą
apsukrumas apsireiškė pas tą vertelgą, kuo-l
būdavo, daro slapta giriose Lie- nors daryti) gal apšmeižt ant vi dindamas sugėrimą išprakaitinių aštuonios jo įgulos ypatos.
nuspręs taip, kaip sanlygos reikalaus.
met jis statė vilą Montefiori, kaip jis mo-1
1 tuvoj, tą jie čia pradėjo daryt sados vardą socijalistų; to ne ir skatindamas kraują ir kraujaJi atsikėlė ir, atsisveikindama su seneliu,
1 atvirai.
Rimtiejie amerikonai žiūrėdami užtaravo už juos. Drg. rasę bėgti toje tialyj.
| Maskoliškoji durna, 16 d. meiliai pabučiavo jį. Ji pasakė jam kompli 4cėjo pralobti ten, kur kiti nupliko: jis be abe- j
•radėjo šnairuot, šie plūst, ir ko- Sirvydas gal ir už ką kitą turi
Vartojimas aliejaus vietinių gruodžio, nusiuntė pasveikinimo mentą, buk jis išrodo gerai ir yra labai gražus, jo, iš anksto, dar, kuomet nuo ažiotažo buvo (
a prasidėjo. Gimusi kova terp kreivą akį ant Baltrušaičio. gyventojų tropiškųjų šalių yra telegramą pirmą kartą susirinku net tūla ponia beprotiškai įsimylėjusi į jį. apsvaigusi visa tauta, jis jau atjautė prisiar
ietuvių Socjalistų Sanjungos Mat pastaramjam užėmus vietą paremtas tuomi, kad aliejupta siam Turkijos i parlamentui. To Oy lando prasijuokė. Paskui, lengvai nulenkė tinančią katastrofą. Vienok, Pierre patėĮJl^M
pas jį nekuriuos apsireiškimus nuovargio: ana
irių nebuvo tai kova socijalis- “Kovos" redaktoriaus, jis turė oda sparčiau išleidžia šilumą ne kį jau telegramą pasiuntė Angli galvą Pierre’ui ir išėjo.
tinė lupa buvo jau truputį nusvirusi, galį^M
| su socijalistais, bet socijalistų jo prasišalint nuo vietos, kur be gu sausa.
jos
parlamentai!
ir
ministeriai.
Kad drabužių labai
Valandėlę Orlando tylėjo, įsmeigęs akis į ir energišką veidą vietomis vagojo jau gini
1 chuliganais.
jokių
iškaščių
galėjo
sau mažai ar* visai nenešiojama. tai
duris, nuliūdęs — jis mąstė apie tamsią ir rukšlės. Šnekėjo, kad pastaruoju laiku
Tai “Kas kaltas?” Kalti mes atsispauzdint brošiūrėlės, ir jas | kūnas tokiu budu atvėsta per paskiria Įurėjo didelius nemalonumus, kad jo dalykai
| Profesorius Schuette ftš Ge sunkią dabartį, kuri taip neapsakomai
tai skinasocijalistai amerikiečiai, kad atvi pardavlnėt savo naudai, Agen- daugintą išleidimą šilumos. Jei
dant jos (Prusnose) padirbo nau- si nuo garbingos praeities. Pasjkųi .jtf staiga 'pradėjo eiti blogyn, kad ir jo visą turtą gali
romis rankomis priėmėm nepa- turą knygų ypatai gaunančiai aliejuotas paviršis kūno yra priu’inti nriA 1
.......
.
•
t
į PifTTė*ą,~vis (Tar tebestovintį
prie praryti. -besididinantis
finansų krizis, nuo kurio
.. žistamas priplakąs, kurie savo nuo organizacijos algą, yra gana dengtas drabužiais, tai šiluma pa
kuris, kaip
Bus dar geresnesulaikytų jo nė jokis prasikaltimas.
darbais žemina mus akyse visos pelninga, ir nustojimas jos >štei-. sidaugina. Iš šitos buities pasi
— Ir taip, mano drauge, tamsta apsisto
JUi-3?£tr^garsus
Zeppelino
or— Ponui kunigui viskas j žinoma, —
lietuviškos -liaudies. Kalti mes, sina piktumą drg. Sirvydo. Drg. naudojo gyyentoj-j >atfų T:rastų.
jai Bokkanera rūme. O, ir ten apsilankė sun murmėjo Orlando savo liūdnu balsu.
laivys.
ir tą klaidą pamatę, pradedam Žagaras vadina^Cent^^ąj^njįtayrffeipgi labai svarbiu apki nelaimė.
Prada numojo ranka, tartum norėd®
atitaisyt. Jie vadina savę Resisąpgojimui
nuo slogų po šiltai
ffeuzoyką. Troško likt
Bet kuomet Pierrc pajiasakojo jam apie pasakyti, kad apie tai visi kalba.
voliucijonieriais,
|| 16 d. gruodžio Konstantino savo kalbą su Benedetta, kuri ir dabar tebe
Tstais, administratorių. ‘Nepakliuvo — maudynei.
— Tėve, jei aš nemylėčiau tamstas, a^^B
poli
u j likosi atidarytas Turkijos myli senelį ir niekuomet jo neužmirš, senelis
Maudanties
kasdien
gerai
yra
J^iolstojistais etc.
Suprantama, tai Centras neprieinamas. Tie
kiu
budu nesutikčiau pradėti procesą! Gra’
K nė vieni, nė kiti nėra socijalistais, dalykai išrodo mažos vertės, bet įtrinti aliejaus į kūną du ar trįs parlamentas. ^Senatan sultanas nusišypsojo ir drebančiu balsu pasakė:
fienė
turėtų sugrįžti prie manęs ir dabar nesi
■ ir jie bereikalo skverbės į L. S. prisižiuręjus arčiau,\ ir kadangi kartus sanvfcitėje, ypač esant šal paskyrė 39 senatorius, jame,
— Taip, tai puiki siela. Bet ką padaryti? juoktų su savo jaukintu Dario iš musų.
S. pripažįstančią terptautiškąjį žmonija papratusi laikyties vado tam orui. Po prausimuisi muilu, apart jenerolų ir admirolų, yra: Ji nemyli Luidžio, o jis, rasi, tikrai buvo šiurkš
Orlando sujudo, norėdamas sustabdyti. jį.
* socijalizmą; patįs žinojo, kad Jie vų, turi negeistinas pasekmes. ar smarkiam trinimui, kaip ve vienas bulgarų vyskupas, 3 ar tus jai.... Viskas tas nepaslaptis, ir aš galiu
—
Taip, juk tas tiesa, tėve! Ar tamsta
socijalistais nėra. Su kokiu tiks Daug gerų draugų nuėjo su drg. trynimuisi su druska, susibrau- mėnai, 3 grekonys, 1 žydas.
liuosai apie tą kalbėti, juo labiau, kad apie manai, kad ji išbėgo iš musų-^e su tuo tikslu,
lu tai darė, aš nesuprantu. Gal Sirvydu ir Žagaru, ir jų visų man. kyti aliejumi yra patartina. Smar
tą visur kalbama.
kad gyventi ten su savo jaukmiu/ Aš mana™
trauke juos meilė laisvės jieš- kaipo socijalistui, gaila.
Bet, kiai subraukant blauzdas ir pė || Berlyne likosi suimti du bro
Ir Orlando paskendo į atsiminimus. O, kad tas rūmas ant Džiulio gatvės, su jų karfl
kotojų, kuri pavirto į antipa brangus
pašalieti skaitytojau, das, galima atsivaduoti nuo šaltu liai EberbuchaL Juodu mat su- kaip jis džiaugėsi prieš sunaus uitu
apsivedimą!
* v
•
nolu, slepia nemažai purvų.
■
tija, pamačius jog L. S. S. drau kaip turėjo pasitraukt Sirvydas mo kojų, bėgimą kraujo patai tvėrė akcijonlerių kompaniją sta-1 Toks puikus sutvėrimas ta mergaitė, pasiroJis visur leido tokias paskalas, kaltino sB
gai yra gryni socijalistai, jokio ir Žabaras, kada jie nustojo už- sant ilgam šitokiu budu.
tymui neva didelių hotelių Ber- dys jo dukterimi, apšvies ir sušildys jo klaikų vo pačią, buk ji paleistuvaujanti. Gilumoj
mišinio po savo paparčiu neto- sitikėjfmo sanjungiečių, teip sag Dispeptikąi. neurastenikai ir lyne, Hamburge ir Bremoj. Bet Į gyvenimą. Ir lleįiedetta, tikrai, prisirišo prie sielos, vienok, jis ir pats tam netikėjo*j^jjJ
••• .--------------m-j----- n:
jo, uausė jo, tankiai praleizdavo su juo išti
’ leruos. Pamatę tą, jie užpyko. tį gaus ir Bagočius su Baltrušai daugelis kitokių paliegėlių apturi išvilioję
iš lengvatikių
2—
milijonu
rai 'žinojo Bcncdettos būdą, kuri lartuįBfiHįg
Savam laike vienas jų išvadino čiu, jei jie, ar jų pasekėjai savo naudą nuo ‘susibraukymo alieju doliarių, pabėgo.
sas valandas tame neturtingame kambaryje, tiekai -aukojo savo nekaltybę, kad atidMggB
visus L. S. S. 2000 narių beždžio kišeniaus reikalus statys augš- mi kasdien ar kelis kartus į sannušviesdama savo dieviška gracija. Jis at tiktai vyrui, kurį ji mylės ir kuris b^^M
nėms. Bet kad kovą su dviem čiau reikalų, gerovės ir harmoni vaitę. Žymią ir labai pageidauti |{ Maskoliškosios durnos prezi jaunėjo, būdamas arti tokios moteriškės, kuri vvru, paties Dievo palaimintas. Bet jB|M
tūkstančiais vest pervąunku, da jos organizacijoj. Kasi ink Cent ną veikmę padaro braukymas dentas Chomiakov atsisakė nuo labai juo rūpinosi. Bet neužilgo prasidėjo nė, kad pana<u< apkaltinimas jam yr^^^B
bar 'atsikreipė prieš Centrą — ro despotįškumo, neprieinamumo, aliejumi ant sunykusių kūdikių prezidentavimo. Mat iš jo pasi baisi drama; jo širdis jiapludo kraujuose, ir dingas ir todėl jis juo visuomet naudo^^M
Baltrušaitį ir Bagočių.
tiek tarsiu: nė aš, nė draugas ir vaikų. Šilta alyva paprastai elgimo nebuvo užganėdnti deši- jis kankinosi, nežinodamas, ką bedaryti, kad
— A, — sušuko jis staiga, — žinai^^^H
Nebūdamas ant vietos ir ne- Baltrušaitis tų vietų netrokštam; yra veiklesnė gydanties nuo saus niejie, kuriuos savo išsitarimu, sutaikyti porą. Juk jis negalėjo kaltinti sa aš gavau jau Morano memuarą: jis
turėdamąš jokių prietikių su tais apsiėmėm jas užimti vien dėlto, gėlos sąnariuose ir raumenyse jog labiau godoja sėdinčius kalė vo sunaus tame, kuris, tikrai norėjo, kad jį taip ir sako, kad mę nepiklėme mote^^^H
“revoliucijonieriais", buvau neų- kad teėjus Sirvydui ir Žagarui, negu teip labai rekliamuojamie- jimuose prasižengėlius negu de- mylėtų. Iš pradžios, po pirmai baisiai nakčiai, pareigų, kad tik as buvau kaltas, girdi, B||||||
trališku, tylėjau, ir tik dabar pir kurie tuom laiku kerštu degė, jie braukymai nuo to patariami. šinėsės partijos durnos atstovus, jis dar tikėjosi perkalbėti Benedettą. Bet, galėjau atlikti savo, vyro pridermių.
mu sykiu rašau, pamatęs jų dar sanjunga pagal Bernoto prana Reikia visuomet atminti, kad įžeidė darbninkų atstovas Ro- paskui, kuomet ji, su ašaromis akyse, papa
Ir jis balsiai prasijuokė, neva norė^^H
šavimą, būt visai griuvusi. arba, greičiau braukymas, kaip brau- zanov.
sakojo jam viską atvirai, prisipažino, kad dar parodyti, kad tai pe^
bus.
er daug juokinga. 1
Aprašinėt intrigas Bernoto čia anot Sirvydo, persiskyrusi į radi- kalas, ką pagelbsti. Braukymas
tebemyli Dario, išaiškino, kokia neapikanta lis, atšiaurus juokasJ iškraipė jo lupas. I
ne vieta, jis jau antroj pusėj. kališkuosius ir konservatyviškuo- aliejumi neduoda sklaidytis užsi U Gyventojai Anglijai prigulin apėmė ją, kuomet ji sužinojo apie apsivedu tas
______
įminimas,apkabi
nužeminant
melagingas
krečiamoms lupenoms šlakuo čios salos Rakahonga, Oceanijoj, sių jų gyvenimą, ir kaip atkaru jai buvo atsi
Dieve jam padėk pamatyt, kaip sius gaivalus.
kį stiprų5 vyrą, kaip jis, privertė jį giri
ne gražiai elgėsi, siundydamas Aš, palikau šalyj vietą, kuri tos šiltinės ir tymų, šitam tiks atsisakė ant toliaus klausyti An duoti nemylimam žmogui, jis suprato, kad pradėti procesą, į kurį jis išpradžios neri
draugą ant draugo, ir pranašau būt atnešusi man $20—$35 kas lui į šaukštą aliejaus reikia įdėti glijos valdžios, jos vėliavą nume ji niekuomet nesutiks būti jo žmona. Ir išti atkreipti jokios atidžios. Jis nusprenJ
damas. “jog sanjunga grius, ji sanvaitė pelno, ir apsiėmiau eit kelis lašus kreso’ ar kitų liganai- tė ir apsigarsino neprigulminga sus metus jis kankinosi, prikaltas prie savo voti, būdamas tikras, kad pati negaus j d
turės griūt”! Ji negriuvor tebė- sanjungos namų pečius kurt, kių. Braukymas aliejumi yra respublika. Sala Rakahonga pri kresės,-gerai žinodamas, kad audra siaučia vių panaikinimo. Balsiai besijuokdama^
‘ ra, ir štai dar tik n d. gruodžio šluot, ir su tačka ant gatvės va patartinas esant sausumui odos guli prie Cooko salų grupos, ji ten, apačioje, po juo, tuose puikiuose aparta pradėjo atvirai pasakoti smulkmenas koj
gavau žinią apie susitvėrimą pen- žinėt už $15 ne dėlto, kad pavy ar kaukuolės.Nuo pleiskanų yra la administratyviškai priguli prie mentuose-, iš kur nė vienas balsas neatskrenda pačia. Jis aiškino, kad labai yra ’uinkj
, kių naujų kuopų iš 48 draugų. dėjau tos vietos Žagarui, bet kad bai- gerai trinti sumaišius keli la Naujos Zelandijos.
pas jį. Kiek kartų jis klausėsi, drebėdamas, valdyti moterį, nenorinčią atsiduoti, -j
Ji auga priešingai “‘revoliucijonie- mylėjau L. S. S. ir jos gerovę šai aliejaus su alkoholium.
apačioje prasidėjus dramai, jis vis nieko ne jis visgi yra persitikrinęs, kad ją turėję!
(Iš “Vegetariant").
riaus" tvirtinimui, ir gal jo no. daugiau negu savę. Kaip greit
|| Peterburgo teisme prasidėjo galėjo pagelbėti! Sūnūs jam nieko nepasa reikalausiąs ištyrimo,. — patys, kardino!!
Ki. Bet štai poras revoliucijo- Žagaras atšals, užgesins kerštą
byla kokio ten Andrejevo, kuris kojo; tiktai retkarčiais jis ‘šį-tą sužinodavo lės persitikrinti savo akimis, jei tik bud
■eriškų musų “konfratrų darbų, širdyj fffadės dirbt vėl sanjungos
su pinigais,„žuvusių po Cušima nuo Benedettos, kuomet ši, nukankinta, atei žiningi, — užbaigė jis nusijuokdamas.!
egana, kad jų vadovas negal labui kaip anuomet pirmu syk at
kareivių ir pficięfų, padėtų j tau davo pas jį pasidalinti savo nelaimėmis. Ir
— Luidži! — tyliai pratarė Orlandd
vo pasekėjų išmokyt doros važiavęs, manęs L. S. S. Centre
pomąją kas>. geę< biznį darė, Jis šitps jungtuvės, kurių tūlą laiką jis taip labai mis rodydamas į jauną kunigą.
|
‘ įžydamas antausius, net tvo- nebus, aš mielai suspausiu jam
su padirbtais ofifiierų laiškais pa norėjo visai jį pakirto, — nes galutinai su
—
Na,
gerai,
aš
tyliu,
—
tamsta
t
aplinkui išlaužo. 21 d. lap- ranką ir perduosiu raktus.
sisavino sau- 84900 dol. iždo pi griuvo jo svajonės. Jis norėjo, kad pora grei tėve! Bet pasakyk tamsta pats, argi u
:io I kuopa turėjo balių ir Atsiranda keliose kuopose jau
čiau persiskirtų, — nes. toks gyvenimas buvo
| - .
biauru ir juokinga?.... lamsta. juk žin
Užgimė dideli nesutikimai nigų:rą. Apie stalą sėdėjo trįs ni E. G. A., kurie, nors silpni ant
perdaug
baisus
!
Lizbet....
J
ierįs ir keletas vyrų, ir šne- visko, bet stiprus garbės j ieško terp pietinės Amerikos respubliDurys vėl atsidarė, ir šį kartą, nepasibel- pasakė
Talijoj/ meatelyj Minonno,
Ant
Orlando
veido
vėl
pasirodė
netiri
kų
Brazilijos
ir
Argentinos
dėl
iavos. Musų revoliucijonieriai tojai. Tas pakrikdo, susilpnina
susirinkus mokiniams, sugriuvo dęs, įėjo grafas Prada. Ir greitai nusilenkęs
jo už stalo, ir susilaukę tinka ne vieną kuopą, bet tas jau kas perimtos Brazilijos rando tele mokyklos trioba(I Iš 12 buvu atsistojusiam svečiui, jis meiliai paėmė tėvą dinimas, jis nemėgo, kad sūnūs taip a
kalbėjo prie svečių. Lizbet Kaufmaiy
mos valandos pašoko staiga, ap kart rečiau teatsitinkar ir tokių gramos siunčiamos jos pasiunti sių mokykloj vaikų, penki ir mo už rankų, norėdamas persitikrinti, ar jos netik trisdešimts metų, šviesi blondinė, ra
vertė stalą ant moterų, išliejo ypatų neužilgo L. S. S. nė mo niui į Chili. Telegrama buvo kytojas likosi užmušti; kiti tapo perdaug šiltos arba šaltos.
skruoste,
labai linksma ir pilna juokų, 1
ženklinta
ir
jos
nešėjas,
suimtas
__ Aš ką tik parvažiavau iš Fraskati, ten
alų ir limonadą, ir nuėję į kitą deliams neužteks. Mes kovojam
sunkiai
sužeisti.
.
svetimtautė; jos vyras dveji metaLatgd
pusę svetainės, susiriesdami juo terp savęs dorai už principus, Argentinoj, ne mokėdamas tikrai
turėjau nakvoti: tiesa, neišbaigti trobesiai pra važiavo Ryman gydytis nuo krutinės lig
perskaityti,
skaitė
ją
visai
netei

kėsi, kad “socijalistų ex-kasierę už taktiką, už sveikesnes nuo
|| Veik visi žymesniejie Mon- deda neduoti man ramumo. Staiga man pra čia mirė, — ji pasiliko našlė. Laisva, d
ir jos drauges išmaudė”. Gal mones, o jei reikia vartot kovos singai, teip, buk Brazilija rengia tenegro kunigaikštystės vaizbinin nešė, kad tamsta blogai praleidai naktį. w
turtinga; nereikalaujanti pašelpos iš paš
kjg^ori tukius draugais turėt, įrankius nesmagius išsitarimus užpuolimą ant Argentinos. Rods kai nutarė boycotuoti Austrijos
— O, ne, — užtikrinu tave!
ji
pasiliko Ryme; ji mylėjo dailę ir nore į
Brazilijos
randas
paskui
įturį
te

mes socijalistai. Vienas ir žodžius, arba kartą reikdlatija— Tamsta man nepasakysi.... Ir kodėl
išdirbinius, jų visai neimti.
legramos
pagarsino
viešai
ir
jo

siimti
piešimu. Ji nupirko naujame kva
tų smĄkaolių buvo įsispraudęs me prasišalinimo musų priešų
tamsta taip pamylėjai šiuos kambarius, kur Princo Amedėjo gatvėje, nedidelį namą, 1
je
ne
buvo
visai
neprilankumo
i sanjungos komitetą. Aš, ga- iš musų tarpo, tai mes kovojam
|| Prancūzijoj, netoli Limoge, niekas tamstos neprižiūri? Man labai butų
Ls nuo L. S. D. P. draugų pra ne terp savęs, bet su gaivalais, Argentinai, bet tas ne geibi, nes susimušė du gelžkelio traukiniai. malonu, jei tamsta persikeltum į apačią, kur didelėje salėje antrojo aukšto dirbtuvė
žmonės netiki tam, ką Brazilijos
ištisus metus kvepia įvairus žolynu, aB
nešimą apie tulus darbus to vyro, kurie savo buvimu kenkia musų
Prie to 15 ypatų Ūpo užmuštų, tamstai butų daug patogiau miegoti....
randas
pagarsijįa^
klausiau konferencijos II ra- tikslui — socijalizmui.
— O, ne! Aš žinau, kad tu mane labai rią gerai žinojo visa Ryino intettgentia
o 30 sunkiai sužeistų.
visuomet buvo linksma ir priimdavo
F. J. Bagočius.
hfaa daryt.
myli, mano mielas Luidži. Bet meldžiu ta ilgoje bliuzoje, niekuomet nesivaržydaB
•
' ' V*
Garsus
Maskvoj
žmonių
Bičkunas “Tėvynėj” ap|| Ir maskoliškoji viešpatystės vęs, leisk man daryti taip, kaip mano sena
skerdynių surengėjas, jenerolas
reiškimuose, nors, istikrųjų elgėsi yB
nžftę šnipu etc. Tiesa,
taryba
suteikė randui teisę už galva išmano.
Reinbott,
už
kyšiuš,
prisisavinimą
mandagiai, ir susikompromitavo tiktai y
SUBRAUKYMAS
ALIEJUMI
tingumą tokioms ypatoms
traukti 22$ milijonų doliarių užPierre buvo labai sujudintas tokiu karstu
viešų
pinigų
ir
kitokius
prasi

fu Prada. Jis jai patiko, it ji jam
KŪNO.
L^MtthiLBaltrušaičiu užprisirišipiu vieno prie kito; jų akyse buvo po keturių mėnesių, kuomet nuo jo aB
žengimus pateko teisman ir liko- rubežiuose paskolą.
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tiek datfc meilės, — ir tas Pierre’ą labai nu-

f APGARSINIMAI
į KALĖDOMS IR NAUJIEMS
f METAMS PUIKI'DOVANA.
Yra papratimas, per šitas šventes
|^P^kinėti dovanas savo draugams.
F Bet kokias? Tankiausiai yra perL Rama paauksuotas žiedas už dolerį
p-ar daugiau, kuris tuojaus nušunta.
I o ant piršto ilgam pasilieka juoda
I rinkė, numetus patį žiedą šalin.
Bet tautietis B. Jatuzis, iš Cheltenham, Pa., savo ^raugėms padarč
t. y. panelėms Onai ir Valerijai
Petronaičiutėms, 1026 Nectarine
str., Philadelphia, Pa., tikrai išmin
tingas dovanas Kalėdoms bei Nau
jiems Metams. Prisiųsdamas pini
gus jis rašo: “Pasinaudodams pro
ga prisiunčiu pinigus ir kadangi
naujam prenumeratoriui duodate ir
garsiąją knygą “Raistą” dovanai,
todėl prašau augščiau paminėtoms
mergelėms ir siųsti laikraštį ir
“Raistą” kaipo “dovaną šventėms”.
(Paliepimas išpildytas). Tai yra
geras pavyzdis. Visi išmintinges
nieji, vietoje mėtyt pinigus bever
tėms dovanoms, geresnę saviemsiems, “šventėms dovaną” padary
tų jei kaip p. B. J. dar neskaitan
čiam užrašytų metams “Lietuvą",
o gautų pagal apgarsinimą drauge
ir “Raistą” dovanai, tik už du do
lerius. Pinigus reikia siųsti ad
resu :
J. Naujokas,
. Madison Sq. box 189,
New York

vą", priiminėdamas prenumeratą,
pardavinėdamas knygas ir tt. To
dėl, kur jis atsilankys, galite pas
jį drąsiai užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir
kitokių tavorų, tokiu budu jus užčėdysite sau daug kląpato ir pačto
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs
viską jums kuog^ažiausiai prisiu
sime ką tik per jį užsteliuosite.
Vincas Pūkas teipgi* reprezen
tuoja didžiausią Chicagos firmą
vyriškų. drapanų,
Bridgeport
Clothing Co. Teipgi kas norite
apsisteliuoti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims
mierą, prisius į Chicagą ir firma,
The Bridgeport Clothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų
vardo nors ir„slidžiausią pinigų
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs
už tai atsakome^
A. Olsseu'skis, ‘'Lietuvos” Išleist.

Balius atsibus * ant salės First
National *Bankos, kampas 6tos
McKean avė. Įėjimas vyrams
50c., moterims ir merginoms dy
kai. .Visus lietuvius ir lietuves
vietinius ir aplinkinius širdingai
kviečiame atsilankyti.’
Komitetas.

Pajieškojlmai.

menų kaimo. J1 pati ar kas kiAPSKELBIMAS.
Aš, Antanas Znutas iš Oglestas^ teiksis’tiuotr'žinią adresu:
bey, III. vedžiau pačią 16 liepos,
J. Dėzban,
33>SERi|$r
Aurora, III. 1903 m. ir išgyvenus man su ja
8 mėnesius ir 21 dieną ji mane
Pajieškau savp brolo Jono Se- apleido 7 d. balandžio, 1904 m.
kreckio ir JonQ0 Kumpiko ir jo ir nusidavė j Chicago, III. Ten
sesers PetyusėSu visi yra Kau ji gyveno ant S. Canal gatvės ir
no ffub., Raseinių pav., šilelio pa susilaukė 3 vaikų. Aš tą išgir
rapijos. Jie patys ar kas kitas dęs, pareikalavau perskirų, ką
teismas man ir pripažino 10 d.
teiksis duoti žinią adresu:
Ant. Sekreckis,
pareito, lapkričio mėn. šių metų.
1697 — 93 st.,
Chicago, III. Todėl toliaus, jei ji suailauktų
daugiau vaikų, aš jai užginu mar
Pajieškau savo draugo Miko- no vardu juos užrašyti.
lo Plepio, Kauno gtib., Panevė
A. Znutas.
žio.pav., Biržių parap., Medeikių
sod., girdėjau jj esant Chicagoje.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
žinią adresu r
And. Tonkonas,
628 Stannard st., Racine, Wis.

Ir kitais dlktome miestelyj*, arti ChL
Diedai Ir Gražina. Parašė Adomą®
cagos, turinčiame 35000 gyventoją, Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo*
lietuvižką bažnyčią, genis fabriko* ir nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di*
tt Sankrova du metol .kaii gyvuoja L Ciecorlus Domlcijonaa, ir
Ir daro gerą pelną. Parsiduoda su na* “
* *
Katakumbose.
Istoriška* apsakyme*
mu ir lotu. Namas ir lotos kainoja Iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa*
12.400, sankrova 83.000. Viskas sykfb gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pus*
85.400. Kas nori gali pirkti tik patj lapių 217 Kaina 50c. Apdaryto 65a
namą su lotu už 82400 ir įrengti sava
sankrovą, ko*kia patinka. Namas yra
Daktaro kabinete, Komedija vieno
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsL me akte. ■Pagal lenkišką sutaisė K.
tlnotl galima “Lietuvos” redakcijoje. M-s. PuaL 39, Kaina..................... 15c.
dosniųjų

▲d. Mickevičiau*

veikai*.

Pajieškau savo vyro Stanislo
II dalis, kurią surašė lietuviškai Jr.
vo Vitkevič, 35 metų amžiaus,
Jonas, ta tik dalis mums tetinka.
Naujos
Knygos
gaunamos
tamsaus veido ir vidutinio ūgio,
Yra tai romantiškas aprašymas lieka*
paeina iš Kauno gub., Panevėžio
“Lietuvos“ Redakcijoje. nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražins
pav*., Kėdainių parapijos. 7 me
Alium* Ir kito* pasakos, Guy da —poėma iš laikų karią su kryžiokais,
tai kaip išvažiavo Amerikon ir
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
Maupaaaant'o,
vertė J. Laukia. Bi
per visą tą laiką negaunu jokios
na
25c.
toj knygelėje telpa šios pasakos:
rtuo jo žinios. Todėl jo žmona
Alluma, Netikri brangiejie akmenys.
Uršulė Vitkevič maloniai meldžiu
Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas M Kristaus laikų pagal Wallaoe’o
jo paties arba kas apie jį žino
Pranciškaus wlįPajieškau
padūkėlio,. Mėnesienoje,
Valdulys, veikalą “Ben-Hur”, iš lenkų kalbos
pranešti man, už ką duosiu gerą
PusL 210.
Užšalusioj padangėj, Atsikirtimas, vertė Karolis Vairas.
atlyginimą. M ano. adresas toks: niausko, pirmiau gyveno Angli
joje, cHibar du metai kaip Ameri
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs Ir Rože, Kaina .......................................... 40c.
Uršulė Vitkevič,
212 Broadvvay, S. Ęoston, Mass. koje, atvažiavo į Bostoną ir gy Chicago, III. šiuomi pranešu viso 12 labai gerų pasakų. Guy de Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte
veno prie Crost gat. Jis pats ar giminėms ir pažystamieniį kad Maupassant yra vienas iš geriausių
tai yra labai sena Ilga, pirmiau
kas
kitas teiksis duoti žinią ad 13 d. šio mėn. pasimirė Rozalija raštininkų pasakų rašyme iš žmonių ritas
Pajieškau savo brolio Juozo
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi.
resu
:
Kokščio, pirm 2 metų gyveno
lomašauskienė, po pirmam vy gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c. 7. Kaina ........................................... 5c.
George Johnson, .
Auroroje, III., paeina iš Kauno
rui Milašauskienė iš tėvų Kliau*gub., Šiaulių pav.., Gruzdžių para Metropole Hotel, Detroit, Mich. bų. Paėjo iš Kauno gub., Rasei Airija. Lapai iš istorijos Airijos Edgaras arba nuo ateizmo prie
teisybės. Pagal L. Hammerapijos, Normančių sod. • Jis pats
nių pav., šviekšnos parap., su Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai pilnos
telną parašė Kun. Dr.Yuodyšius.
na .........................
15c.
Pajieškau Juozaf#> Urbučio, manim išgyveno
ar kas kitas teiksis duoti žinią
metus -ir pa
Visas rašus perstatytos formoje
Kauno gub., Raseinių pav., Jur liko du vaikus, Andrių ir Joną;
adresu:
ginčų
arba disputų terp protesto*
Angliškos
Kalbos
Vadovėlis.
Tiems,
barko vai., Skirsnemunės parap., su antru vyru pagyvenusi du
Martin Kokštis,
kurie nori trumpu laiku pramokti niškos ir katalikiškos šalies, kaipo
Geižų
kaimo,
25
metų
amžiaus,
159 Posterior Avė., Chicago, III.
metu pasimirė.
angliškai susikalbėti kasdieniniuose Jos viena kiul yra priešingos ir tt
geltonais plaukais, 5% pėdų
DIDELIS TEATRAS.
Pirmasis jos vyras.
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.
f
Chicago. šv. Franciškaus SeraPajješkau savo tėvo Antano augščio, 6 metai kaip Amerikoje,
niai pageidaujama tokia knygelė, da
Jonas Milašauvkas,
Gabija.
Rinktinė
knyga. Paaukota
fično Draugystė, kaip ir kas me Ambrožo, jau 20 metų kaip gyve kalba lietuviškai, truputį rusiškai 605 Union st.,
bar
yra
jau
gaunama.
Ir
kiekvienas
Chicago, III.
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas Lietuvos dainiaus vyskupo Antano B»tas parengė puikų teatrą pilną juo na Chicagoje, paeina iš Kauno ir angliškai, yra dirbęs vielų dirb
kų 26 d. šio mėnesio Freiheit Tur- *gub., Raseinių pav.. Girdiškės pa tuvėje ir moka vielą traukti. 18 Chicago. 19 d. pereito mėn. nemoka anglišką kalbą, tol dabar ranaucko atminimui. Knygą eutalsA
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai*
ner salėje, 3417 S. Hasted gat. rapijos, Petkalnių sod. Jis pats ar d. šio mėn. jis išėjrf ir išsinešė lapkričio tiltų dirbtuvėje likosi Kaina
........................................... 25c.
Farsa po vardu Apmaskolintas kas kitas teiksis duoti žinią adresu: manp $20.00 pinigais, ’ brangų užmuštas Jurgis Žebrauskas, 29
laikrodėlį,
žiedą
ir
aukso
kolioniJurgis; prasidės 7:30 vakare. ApOna Ambrožatė,
metų amžiaus vyras; išbuvo jis Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- Gerai atlikta Išpažintis, iš italui
veizdos Dievo parapijos choras, 169 Saltonstale av., New Haven, kus, kuriuose yra dvi litaros V. 1 metus Anglijoj ir 6 metus Ame pležljos prakeikimas: Pravosla vijos kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55,
U., teipogi išsinešė mano viršu rikoje. Vėlionis gimęs šaukščių prakeikimas; Popležijos prisakymai Kaina ........................................... 15c,
vedamas p. A. Limento sudainuos
Conn.
f
tinius ir apatinius drabužius,
11
1į kaime, Liestnistvos gm., Nau Apie Kelpą ir Jos gyventojuk, .eilėmis
naujausias dainas. Kviečia visus
kuoskaitlingiausia'i atsilankyti
Pajieškau savo dėdės Heronš- apsiaustą buvo įsegtas S. L. A. miesčio pav., Suvalkų gub. Jis rašyta. Ir Atsišaukimas J žmogų.*— Geležlnkplis. Pagal svetimus roži
Aprašą *
Komitetas.
MĘS TIKIME.
mo Krasauskio, Kauno gtib., Ra ženklelis, Kas man apie jį pra- prigulėjo prie Lietuvių Neprigul-: Eilės Pusi. 20. Kaina ;............... 10c. ni ub, parašė K. Stiklelis.
BALIUS.
seinių pav., Puikių sod., Taura neš gaus $5.00 dovanų.
mingo Kliubo, kurio nariai nu Antraa Krikštas. 6ių laikų apysa- apie geležinkelio ypatybes, kaip juo
Męs tikime, kad žmonėms pri
mi žmonės naudojasi, kaip seniai at* 1
Vin. Urbutis,
Chicago. San junga Lietuviškų gės vol., 5 metai atgal gyveno
lydėjo jj j kapus.
dera gauti geriausias prekes, ko klerkų
Parašė Br. Vargšas. Puslapių sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
parengė 4 balių pirmą ne- Mikado, Mich. Jis pats ar kas 102 Davis Avė., Joliet Rockdale,
83. Kaina ....................
25c
kias jų teisingai uždirbti pinigai dėHą po kalėdų, 27 d. šio mėne- kitas teiksis duoti žinią adresu:
dotis išrastu geležinkeliu. Puslapių
III*
21. Kaina /..........................
10o
Papeškau
Jono
Pužo,
Kauno
gali nupirkti. Šitas ypatingai yra sic^, Freiheit Turner salėje, 3417
Petronėlė Krasauskaitė,
Apaakymėllal.
Telpa
čia
šios
*pygub.llr
pavieto,/*Pašusvės
parap.,
teisinga perkant vaistus šeimynai. S. Halsted st.; salė bus atdara 4 468 N. 3rd st.,
St. Louis, III.
sakoa: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
Gulivero Kelionės J nežinoma* šalia.
Valatkaičių kaimo, 5 metai kaip
Turint šitą omeny j išdirbėjas vai., balius prasidės 5 vai. po pie
8.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai Išguldė J lietuvišką kalbą P. žemuti*.
Amerikoje, 3 metai atgal gyveno ' Jei nori būti sveikas ir pigiai gytojas,
tų
;
jėjimas
25c.
y
pa
tai.
Kviečia
Pajieškau
savo
draugo
Simano
Trinerio Amerikoniško Eliksyro visus koskaitlingiausiai susirinkti
išsigydyti, tai užsisakyk knygą mo tiesa, 5.) Paskutinė J ūdos nak Knyga aprašo apie Liliputus — ma
Periakos, Kauno gub., Vilkmer E. St. Louiat Ub-* Jis pats ar kas Kneifo **Gydimas vandeniu”. Van tis Ir G.) Pato kaltas. Yra gražios ir žiukus žmones ir jų ypatybe*, žiiKarčiojo Vyno visuomet bandė ant šito puikaus baliaus.
gės pav., Žemaitkiemio vai., Val kitas teiksią duoti žinią adresu: duo tai geriausis ir nekalčiausis pamokinančios iš gyvenimo apysa geidus ir juokingas aprašymas. Pus..
kos M'
gfi
verta kiekvienam
perskaityti
Barbora Pužienė,
padaryti jį geriausiu vaistu ir už
Komitetas.
iūnų ulyčios; turiu j jj svarbų
50a.
vaistas nuo daugelio ligų. Užsi Pusi. 86. Kaina ............................. 15c. 98. Kaina *...........
468
I.
3rd
št.,
Ę.
St.
Louis,
III.
laikyti jį geriausiai. Žmonės il
reikalą. Jis pats ar kas kitas
mokant iš kalno, knyga su prisiunF£RAI — MUGĖS.
teiksis duoti žinią adresu:
gą laiką pasiganėdino, kad šitas
bus gsrigus, kad socIjalls^aT -^Gvyenimo Gabalėliai. Parašė 1Z.
Pajieškatfe savo brolio Jono Ta- timu į Ameriką kaštuos tik 70c.
Chicago, III. Shsiv. Liet. Drau
Stas. Gibaviče,
vaistas yra geriausias nuo visų
Po am>auzdinimui knygos, jos gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant; Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap
mašauckio
ir
pažystamo
Adomo
gysčių ant Town of luike^parėngė
Painesdale, Mich.
Išleidimas, pertaisytas Ir žymiai rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau-,
ligų pilvo ir žarnų, kaipo gi ir muges 5 vakarais: Nedėlioję a^d.,
Navickįo, abu Kauno gub., Ra kaina bus padidinta, nuo užgavė- rasis
padidintas. Jei nori žinoti, perskai lutė težą, 3, Pavasario stebuklai,' 4,
nio
1909
m.
Užsisakymus
su
pini

seinių
pav.,
tiroli^
Skaudvilės
vol.,
nuo visų ligų, gavusių savo pra ketverge 11 d., nedėlioję 14 d.,
Pajieškau rsavo draugo Jono
siųskite į knygyną inžinieriaus tyk šitą knygelę. PuaL 8X .... 10c. Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene- >
džią nuo užteršto ar silpno krau- subatoje 20 d. ir nedėlioję 21 d. Lapinskio, Kauno gub., Telšių Gidięškės parp., Petkalnio kaimo, gais
lis, 7, Jomarkas, 8, Antanukai y, J
A. Maciejeuskto, Riga, ZanikoApie Rūkymų. Keli žodžiai norin Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienoję
> jo. Vartok jį jei esi apsilpnėjęs. vasario mėnesio 1909 m. Slavio pav., Kaltinėnų pafap., iš Soda- Navickas Eržvilko vol., Vadžgi- vaja Y
tiems suprasti teisybę. Parašė P. B. 12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. P^flgl
svetainėje, kampas 47tos gat. ir lės, 5 metai atgal gyveno An nės * parap.^Labginų dvaro. Jie
k išblyškęs ar pageltęs, jei turi VVinchester
t
____________
PuaL 13. Kalną ............................... 10c 50. Kaina.................................
avė. Minėti vakarai glijoje, o dabar esąs Amerikoje; patys ar kas kitas teiksis duoti
• skausmus po krutinę ar viduriuo nedėliomis prasidės 5* vai., šiokio turiu į jj labai svarbų reikalą. žinią adre*ti;
r
1
■ •
Johanna Tamašauckaitė,
D-rė Marija Dowjatt-Sass, “vie Amalunga arba Tyro Duktė. Apy
se. Gaunamas aptiekose. Juo mis gi dienomis 6:30 vakare. Vi Jis pats ar kas kitas teiksis duo
134 \V. 23rd F.,
Chicago, III. natinė lietuvių daktarė, persikrau saka Iš gyvenimo Indljonų, Amerlkoje- pos poėmoe, parašė j. Vlskoįka. |
zapas Trineris, 616-622 South si aplinkiniai letuviai širdingai ti žinią adresu:
stė į savo locnus namus po nu Pusl. 72. Kaina ............................... 25c pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėles,
Stan.
Aponkus,
kviečiama
atsilankyti
—
pasilinks

Ashland Avė., Chicago, III. PriPajieškau savo trijų pusbro meriu 2891 W. Harrison St., arti
liūs, 3 sonetai, Proverbal ir J antį;
616
Market
st.,
Kenosha,
Wis.
minti
ir
prisidėti
savo
aukomis
siųsk mums 10c., gausi puikų
lių Liudviko, Stanislovo ir Ma- 52 avė;, ir tenai, priiminės ligo Ar garas katalikas gali būti soclja* Pusi. 41. Kaina ......... 1................
prie visuomenės reikalo. Visas
sieninį Kalendorių.
pelnas eis naudai įkūrimo visuo Pajieškau savo brolio Juozo teušo Vaičiūnų, Kauno gub., nius kasdien iki 8 valandai ryto, lįstų? Knygelė aiškina kaip Lietuvos e Gudri Našlė, komedija dviejose ve
Žuko, dar metų nėra kaip Ame Vilkmergės pav., Raguvos parap., ir nuo 6:30 iki 8 vai. vakarais. kunigai užslpuldtnėja ant soc. bažny
meniško knygyno.
rikoje, pereitą pavasarį dirbo Badriunų sod.; turiu į jį juos Ofisą užlaikis kaip ir iki šięlei čiose per pamokslus, laikraščius ir tt mėpe. Paimta Iš tikro atsitikimo L
Aukų priėmėjai:
tęvoje. . Parašė Aleksandra From:
1) Augustas Saldukas, 4609 S. Shenandoryj prie kriaučių, o iš labai svarbų reikalą. Jie patys savo aptiekoje po nr. 749 W. Pusi 15. Kaina................................ 5c. Pusi,
40, kkina....................
;il
kitas
duoti
žinią
ar
kas
taksis
18
st.,
kur
priiminės
ligonius
nuo
Paulina st.; 2) A. S. Prečinaus- ten išvažiavo į Mt. Carmelį, gy
Aritmetikos ąždavlnynas. Vadovė
9
iki
12
valandos
ryto,
ir
nuo
adresu
:
veno
rodosi
416
E
4th
St.
Pa

kas, 4524 S. Wood st.; 3) Povi
lislvystyma* vaisiaus gyvūnų,
lis aritmetikos pradžiai; antroji da“Lietuvos” išleistuvė išleido las Baltutis, 3244 S. Morgan st. eina iš Suvalkų gub., Seinų pav.,
Ant. Vaičiūnas,
2:30 iki 6 vai. po pietų.
rąžė Dr. J. IZolls, Bu daugeliu
šįmet du puikiu Kalendorių: vie
Farmington, W. Va.
Leipunų gm. ir parapijos, Didia- Box 8,
Bita knygutė L. antroji Ir paskuti ▼eikslėllų ii embrlollogljos. 1
ną sieninį, pakabinamą ant sie
salio kaimo. Spėjama kad jo gy
SEPTINTAS DIDELIS
nė dalis uždavlnyno, paskirto arlt- if Kaina ........................................
nos, antrą kišeninį knygelės for
vo nėra. Kas praneš apie jį, bu Esiu pribuvęs iš Lietuvos lie 18 DOL. Į SANVAlTę 18 DOL. metlko* kursui; čionai, kaip papra
BALIUS.
moje.
tuvis, gerai suprantu muziką ir Lengvu budu gali kiekvienas už stai yra daroma, surinkta uždavinių latorljpe-Paaakoa. * Aprašyme telpa!
Chicago, III. Sv. Petro ir Po siu labai dėkingas.
Iš Lietuvos Istorijos: >1) Lietuvėj
Sieninis Kalendorius parodo vilo Dr-stė parengė balių nedė
galiu žaisti visokiu pučiamu mi dirbti, platindamas musu Rusiš
M. Zukaitis,
2) žemalčlai-drąsuoliai, 3) |
trejopas šventės: katalikiškas, lioję 3 d. sausio 1909 m., Freiheit 227 E. Main st., N. Britain, Con. singiniu instrumentu, teipgi mo ką tabaką. Prabą išsiunčiame do su skaičiais visokio didumo. Para didvyris,
Pilėnų apgyvenimaa. 4) Lietuvių krik
šyto
Pr.
Mašioto.
Pusi.
68.
Kai

p* amerikoniškas ir lietuviškas tau Turner salėje, 3417 S. Halsted
kinti kitus ar prie kapelijos pri vanai. Rašykite tuoj pridėdami na ........................................
20c. štas, 5)' Vytautas mųsų didvyris,!
tiškas. Kišeninis yra tai knygtv gatv.; prasidės 5 vai. vakare, įėji Pajieškau savo*draugo Domi gulėti. Reikalaujančių meldžiu krasos ženklelį atsakymui pas
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkių’
Astronomija,
parašė
pagal
K. gudrybė, 8) Aldonė; gailiaširdė ku
L
tė
colių didumo, 144 mas porai 2V-; bus gera muzika ninko Vinckaus Gadunavos para atsišaukti adresu:
Russian Tobacco Co.
Flamarljoną
Ir
Lockyerą,
A.
'
Ago
nigaikštytė, 9) Biruta, .gražioji vai
Jonas Žilvitis,
r
puslapių, šitas Kalendorius be ir svečiai galės smagiai pasišok pijos ir brolio Mikolo Jenčiaus
132 Nassau Str.
Room 301. ra*.
Telpa:
Dangaus apžvalga, dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
mėnesių švenčių turi daug gerų ti. Kviečia visus kuoskaitlin- Alsėdžio parap., abu Kauno gub., 59 W. iąth PI.,
Chicago, III.
New York, N. Y.
žvaigždynai žvaigždžių kelionė per gynėjas. Puslapių 54. Kaink.. 15c»
ir pamoknančių skaitymų, pasa- giausiai susirinkti.
Telšių pav. Jie patys ar kas ki
visatą. Saulė, Planėtos, Komėtos,
kų, eilių, juokų, paduoda reikatas eiksis duoti žinią adresu:
Komitetas.
Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
krintančio* žvaigždės, žėmės padėji
> lingiausias statistiškas žinias, pa
Just. Jenčus,
' ■
■
mas pasaulyje, Mėnulis, Pasaulės reivis. Tikras atsitikimas iš karės
BIBLIJA
‘
mokinimus kaip gauti amerikoniš
1418 S. Pasfield st. Springfield,
su chinais. Iš vokiečių* kal
LATVIŲ VAKARAS.
Arba šventas Raštas, Seno ir įstatymai. 8u daugeliu paveikslė japonų
kas poperas, surašą naujausių Chicago. Chicagos Latvių Te
III.
lių. Pusi. 62. Kaina ............. 40c. bos vertė K. S. PuaL 23 Kaina ..5c.
Testamento,
Susidedantis
Naujo
knygų ir daugybę kitų gerų ir atrališka Draugija vaidens dra
I^abai pigiai j pardavimą ar nuo
naudingų žinių. Kainos šitų Kar mą “Kaimo elgeta”, 5 veiksmuo Pajieškau savo draugo Bernar mari sankrova valgomų daiktų ir iš ()6 knygų. Drūtais šikšnos Attelea Prlncsp*. Vertimai Pr. Siū Japonų Pasakos., l'agai rusišką
apdarais, Kainoja $3.50, o davertimą sutaisė 8. Vaitiekupiunas.
lendorių:
se šeštadienyj 26 d. šio mėn. do Kučio, Kauno gub., Raseinių mėsos geriausioje lietuvių apigar- bar gausite tik už $1.60 su pri- lelio, telpa čia šio* apytakos: .1*) telpa
Čia 7 trumpos pasakos. PuaL
Sieninis .................. ’ £c.
Brandto salėje, 164 N. Clark ir pav., Veviržėnų miestelio, apie dėje iš viso miesto. 344° S. Mor šiuntimu į namus. Kreipkitės Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3) 21, Kaina
..................... i*.............. 5«»
Kišeninis .......... -. .... 25c
pusantrų
metų
kaip
Amerikoje,
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
kampo Erie gat. Prieš lošimą
gan St., kampas 34t“> Plaiso.
šiuomi adresu:
Kas prisius 30c. markėmis tam ir po lošimui giedos vokiečių gyveno Edwarsvillėje, Pa. ir iš
veikslėliai Iš baudžiavos, 5) Šuns li - Jonukas Muzikantas. Parašyta'Hen*
John' Purvis, ’
kimas. ir 6) Skrandos istorija. PusL riko Slnkieričlo, vertė Adl V. ir
prisiusime abudu šiuos Kalendo Gruetli Maennerchor; po vaide- važiavo į New Yorką. Jis Pa!s
Į pardavimą sankrova valgomų 59 N. Lourel st., Hazleton, Pa. 69,
Kaina .................................... 20c- Juros švyturio sargas, vertė X Mar*
rius.
Kas įsirašys laikraštį nimtrt šokiai prie rusiškos muzi ar kas kitas teiksis duoti žinią daiktų ir mėsos lietuvių apgyven
gevlčius. Pusi. 39. Kaina........ 10c.
"Lietuvą” ir užsimokės $2.00 pre- kos. Prasidės 8:30 vakare. Ti adresu:
toje apigardoje, plati vaizba, atei
Auka, apysaka parašyta M. Lastau
Just. Vaitkus,
numeratos visam metui, gaus kietai 25c., 35c. ir 50c. Pelnas
kite persitikrinti. — 4612 — 5th
skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
KALĖDOMS DOVANAS
Karė.. Ąr ji žmonijai reikalingai
abudu šiuos Kalendorius dova- eis naudai apgynimo rusiškojo 92 Myer St., Edvvardsville, Pa. avė., Chicago, III.
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. Parašė Kemėž*. ' ši knygelė aprašo
PIRKTI
r
nai. “Lietuvos” skaitytojams vi politiškojo išeivio Jono Paureno.
20c. kiek nuostolio Iš karės žmonėms ir
eik į Jono Oloweckio muzikattš- Kaina
Pajieškau Jono Dambrausko,
siems-išsiųsime šiose dienose mi Pajieškau savo draugo Fran.
| ją žmoniją stumia. Puslapių
Pigiai
p
pardavimą
saliunas,
ką sankrovą, didžiausią pietinėj . Blinda, Svlė(p Lygintojas. Parašė kas
nėtus Kalendorius dykai. Ki Bukanto, Kauno gub., Šiaulių kuris 18 d. šio mėn. Clifforde, III.
47. Kaina ............
15c.
šeninis Kalendorius teipgi labai, pav., Triškių parap., 3 metai kaip pas mane apsinakvojęs, visiems geroj vietoj, vaizba gerai išdirb daly, 2910 Archer avė., kur gaip Žemkalnis. 4 veiksmų ir 1 paveikslo
ta,
prie
pat
liejyklos
ir
katilu
si armonikus, smuikus ir šneka drama, aUltikimal iš žmonių pasakų
tinka siųsti Lietuvon savo gi Amerikoje, girdėjau išvažiavo į sumigus išėjo, išsinešdamas $400
privalo būti valkų auginimas
minėms. Jei nori jį tėvynėn pa Michigano valstiją. Jis pats ar amerikoniškais ir 30 rub. rusiš dirbtuvės ant S. E. kampo 150 mas mašinas labai pigiai, ypatin-’ paskutinių baudžiavos laikų. 127 pusi. Ir Koks
auklėjimas? Raukius raštų, pą-'
siųsti per dovanas, prisiųsk mums kas kitas teiksis duoti žinią ad kais pinigais. Jis yra iš Suval ir Halsted gat. Harvey, III. Prie- gai nuo $10.00 augštyn. Teipogi Kaina.................................................50c. rašytų
Dr. šliupo. Kožnam žingeidi .
kų gub., nuo Kybartų, 5 metai žasčia pardavimų yra savininko taisome siuvimas mašinas. Jei
adresą ir 25c., o męs Kalendorių resu : %
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė* J
nesveikata,
p.
Atsišaukti
reikia
Amerikoje, šneka gerai angliškai,
gali atsinešk šitą su savim.
pasiųsime ten.
Ant. Jurkus,
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės vams auginantiems vaikus, susipa- 1
pas Kaz. Petrauską, S. E. Cor.
Jonas Olowecki,
Todėl pasinaudokite gera pro Box 6,
gyvenimas. Morališkas pasakojimas tinti su šia knygele. PuaL 91. Kai
CHfford, III lenkiškai ir truputį moka vokiš 1561h ir Halsted gat. Harvey,
2910 Archer Avė., Chicago, III. žmonėms. Pusi. 86. Kaina......... 20c. na ..........................................
25c.
kai; yra 5 pėdų, 9 colių augščio,
ga, užsirašykite “Lietuvą”, o gau
to
site abu puikiu Kalendorių do PIRMAS DIDELIS BALIUS. geltonais plaukais, mėlynų akių, III.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir' Kaip žmonės su ponai* kovojot <
vanai.
E. St. Louis, III. S, L. A. be ūsų, nosis sukumpus, gali būti
Į
pardavimą
madinis
namas
su"
Žemaičių. Parašė SI manas Daukantas Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV, am- '
88 kuopa parengė balių šeštadie»- apie 24 metų amžiaus. Kas man krautuve 20)^64 , ir medinė grp
k
A. OLSZEWSKI
apie
jį
praneš
gaus
$50
dovanų.
Vilniaus
Universiteto Phllozophljos žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parai® I
nyj, 26 dieną šio mėn. Šamo Jo
čia 21x32, gatvė visa įtaisyta,
A. J-tis. PusL 34. "Kaina..........10c.
~ 8252 So. Halsted st, Chicago. cio
Jonas
Vainauskas,
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
salėje, 537 Collinsville Avė.,
randos $650.00. 'Labai pigiai.
TAM KURIS DARODYS, KAD ri susipažinti su protėvių budu, kultū
Box
64,
Clifford,
III.
Įėjimas, vyrams 25 centai, mote
Klauskis po.nun^. 4632 Laflin st.
KatechetlikI pamokinimai Iš de
už priimtus (per laiškus) pi ra, kaip Ir kokiose aplinkybėse gyve šimties
rims ir merginoms dykai; pra
Dievo Ir penki* bažnyčios
sankrovoje arba 734 Milwaukee aš
nigus,
neišsiunčiau
užprašytų
tano,
kokias
drapanas
dėvėjo,
kokius
pi

Pajieškau
savo
dėdės
Povilo
sidės 7 vai. vakare. Bus dekliaprisakymų. Paraše kun. J. Rymeikls.
avė
Sobol.
—
\
vorų, arba kad esu ką apgavęs. nigus vartojo ir tt. tam verta perskai Knyga II Pust 191. Kaina .... >1.00
cijos ir kalbos. Visus lietuvius, Baranausko, Vilniaus gub., Tran
7 metai kaip užsiimu prekyste: tyti šita knyga, o apie Ui viską de
•vietinius ir aplinkinius širdingai kų pav., Merkinės vol., Nemu
laikrodėlių, žiedų, armonikų, ir šinos. Didelio formato knyga, pusi. Kiškeliai Apysaka vaikams. Pa. j
naičio
parap.,
Jevaišių
sod.,
29
kviečia apsilankyti.
kitokių muzikališkų instrumentų, 217. Kaina........... ............................. 65c. gal Kukllną, parašė A. Agara*. 1
metų kaip Amerikoje; turiu į jį
Komitetas.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikiu*), (
bet niekas nebuvo mano apgau
svarbų reikalą. Jis pats ar kas
VAIDENIMAS IR BALIUS. kitas teiksis duoti žinią adresu: Reikalaujama 200 darbininkų | ML tas, priešingai turiu daugybę pa- Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras su daugeliu patalkslėlių, kaip kii* j
klal gyvena 4r Mbdp su jai* vaiką! I
Vlad. Brindza,
Chicago. 361a kuopa S. L. A.
cbigano Ir Wisconslno girias prie len dėkavonių už teisingą tavorą. A. V. Pusi. 16. Kaina....................... 5c.
maloni džiaugtis. Pusi. 32 ....
pirmu kartu stato ant- svenos Duquesne Club 6th Avenue, tų plovyklų. Gero* algos, vlenvalinls Todėl kveičiu kožną, kuris jau
Censtachavos
Apgynimas.
Apysaka
turi
mano
No.
7^
Kataliogą,
arba
Pittsburg,
Pa.
komediją “Vaito pir^lystė” ne
darbas per šlemą; pigi kelionė Iš Chi
iš laikų švedų karės/ 15 Henriko
Klebono Karčiam*. Atsitikimi** w
dėlioję, 3 d. sausio, 1909 m. Fucago*. Telpogl reikalaujama Ir mo katrie nori gauti, gerą tavorą, Slnklevlčlaus
apysakos
“Tvanas” nesenos Šiaulių praeitie*.
Parašė
visados
kreipkitės
laišku
pas
ma

Pajieškau
Onos
ir
Petronės
laskio salėje, 800 Ashland Avė.,
terų prie visokių darbų Chleago*
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
arti i8tos gat., prasidės 7 vai. Milašauskaičių, Kauno gub., Ra mieste. Nerašyk, bet ateik pat* tuo ne, o Jūsų reikalavimai bus iš lė, Pusi. 139. Kaina ................. 30c. B. Ramonas. Pusi 16. Kaina..5c.
pildyti, greitai, gerai ir atsieis
vakare. Tikietai: 25c., 35^* ir seinių pav., Gėgių kaimo, gyve jau*.
Kišeninis Rusiikai-Lietuvlikas t<
pigiaus negu kur kitur.
50c. Šita komedija ypatingai yra no Philadelphijoje. Jos pačios
Dėl Tėvynė*. Parašė datrijoe Raga na*. Parašė Ad. Vėgėlė. PuaL 185 1
J. Lucas, Lietuviška* Agentą*,
M.
J.
DAMIJONAITIS,
ar
kas
kitos
teiksis
duoti
žinią
juokinga, o lošėjai geriausi Chi
na. Vaizdeli* paimta* iš Lietuvos
239 Milwaukee Avė.,
Chicago, Iii.
3141 Union Avė., Chicago, III. žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
cagoje, todėl pasirūpinkite kiek adresu:
Jonas Milašauskas,
na ....................................
20®*
Kur lietuvių senovėje gyveni
vienai pamatyti.
VINCAS PŪKAS.
Reikalaujama kelių gerų aren
r Komitetas. 605 S. Union st., Chicago, III
Dangų*. Pagal K. Flammarlon. 1 v Patrijotlškas vlstariškal-arkeologlš)
ETUVOS” KELIAUJANTIS
tų pardavinėti ukėms žemes. Tur GERA PROGA BU NEDIDELIAIS rašė P. Rrandukas, (su paveikslė tštyrinlnėjlmas. Parašė N. N. pi
mokėti skaityti ir rašyti anglių
"
Pajieškau,
savo
sesers
duktės
liais). Knyga parodo kokios yra pla nesančio Universiteto. Knygutė J|
pųnGAis.
•A DIDELIS BALIUS.
Gera mokestis.
^^^■poniis musų kchaujan
netos, kaip jos'eina ir kokią jtekmę syta satyriškoj formoj apie P^H
Donorą, Pa. Lietuvių Ukėsų Onos Bartininkiutės, yra už vy kai.American
Parsiduoda
pigiai
sankrova
vyrižką
Lanū and Brokerage
tus, genijus Ir tt Puslapių 31. ■
Puka>, aplank*. Kliubas parengė didelį balių 26 ro, bet pravardės po vyru neži
ir moteriiku drapanų bei mastinių turi viena j kitą. Pusi. 198. Kaina 50c
VVestvillės ir jo d. šio mėn.; prasidės 2 vai. po nau, paeina iš Suvalkų gub^ Nau- Exchange, 537 Marųuette Bldg., prekių, piritlyH varoma su lietuvei* Apdaryta
..............
75c na ..................................... .
>
®&SWašinčdąnias “Lietu- pietų ir trankauki vilai nakčiai. miescio pav., Svetošinoj^^L Iir- Chicago.

Draugysčių reikalai.

Gera Knyga.

Kalendoriai!

t

Ant Pardavimo

$25 DOVANAI!

.Reikalavimai.

♦

••

w

■ ---------- ■
reikalingą, jeigu ir prieitų prie poliuso, tai
ir
abeioiimo atrastų
ntraon tilrtai
ir ten be abejojimo
tiktai užšalusias
jūres;
ihtm mokslui
mn .« 111 tai atneštų mažą naudą. Grįž
n 
dami gi juodu .sutari pasiekti mažai dar iš
tyrinėta* Pranciykaus, Juozapo žemę, ištyrinėti
aną moksliškai,,p polo jau grįžti į Norvegiją.

TT jau buvo nėščia septint mėnuo
keliauti žemės pakraščiu pietų link, tai plauk|aivŲ, tai včJ v/jkdami lai
uždė_
to, buvo rami, -kaip *.ir pj«/___ tar~
Ž011- njc.k° ypatingo ir neatsitiko.* Kuomet
tUg
rogių. Bet artinosi šiaurės naktis; il
. Su 17 paveikslėlių.
1 Hidoosi ne^*a> grafas labai pfadžiugo^ nes
KETVIRTA “AUSROS" I ’
gai eiti buvo paojinga, nes maisto juodu tu
B-buvo geriausią argumentas prieš apkaltiPRELEKCIJA
rėjo jau vėl nedaug, o atėjus šalčiams visi
Bgįliiiną.. Bet jis visgi norėjo turėti Benedettą,
Sutaisė
S.
Matulaitis
gyvi sutvėrimai iš ten persikelia į pietus, o Nedėlioj, 27 d. šio mėnesio bus
■
I®*?? j*8 norėjo? Ji atstūmė jį, neprigulėjo
dabar, da galima primedžioti užtektinai maisto ketvirta ir paskutinė šio m«M
■ jam, jis atkeršis jai už tą!
Ja atgal.
visai žiemai.
“Aušros” p re lėkei ja splyg temos,
K
Pierre, kuris nieko nežinojo apie tuos ry9 vasario cųcną Jensenas su Jogansenu,
Atmindami šitai, musų'keliauninkai nuta Etika, kurių skaitys “Lietuvos*
negalėjojuprasti paskutiniųjų grafo žo-; džio kailis, kuriame kelionėj juodu miegodavo gerai pasilsėję, pasileidę atgal keliauti. Da- rė sustoti ir Išrinkus atsakančią žiemavojimui redaktorius p. šernas, p. Ridiko
I B
^ndrčoimas'varžyti Uyo ir sunaus, sulindę. Pasiėmė teipgi 2 dvivamzdžius šau eidami pirmyn juodu užmušė jau kelis šunis vietą ruošti viską kas žiemai gali būti reika salėje, ant Illinois Ct arti 3jčios
paėmė gulinčią^tarp laikraščių storą kny- tuvus, kurie po vieną vamzdį buvo pritaisyta ir sušėrė juos kitiems šunims, o dabar kadangi linga. labiausiai reikalingi: maistas, kuras gat., užpakalyj “Lietuvos” naI
>r labai nustebo, — tai buvo franeuzų kal- šaudymui šmotais, o kiti du kulkomis; pasi paimtas maistas da labiaus sumažėjo, parsi ir šilta lindynė; tuom ir pradėjo rūpintis.
; vbo§ rankvedis. Tame paprastame rankvedyje ėmė 150 šūvių šruotais ir 180 — kulkomis. ėjo da taukiaus šunis mušti. Biaurus tai dar
Išsirinkę atsakančią vietą, juodu pradėjo pietų.
; buvo išguldyta ir visa matematika, ir fizika, Paėmė teipgi ir kelioliką prietaisų moksliš bas, l»et kitaip negalima buvo apsieiti. Ke statyti iš akmenų butelį. Akmenis rausė tan Tematąs prelekcijos yra svai*
lias iš pradžių buvo pusėtinas, nors gana tan kiausiai grynomis rankomis, o kaipo įrankius bus ir akyvas kiekvienam, kas
chemija, ir gamtos istorija; abelnai, apėmė kiems tirinėjimams ir net mažą aptieką.
Iš pat pradžių eiti jiems sekėsi gerai; per kiai parsieidavo keltis per ledų keteras, už vartojo: lentgalį ir arklėno mentės kaula bei nori ką nors daugiau atsižinoti. •f
visus mokslo išradimus musų amžiuje ir padieną nueidavo į 2 mylias. Šalčio stovėjo apie tai praperšų da tuomet nebuvo. Juo tolyn juo iltis. ^Kitokių įrankių juodu neturėjo. Išrau Todėl pasitikime, kad musų vi
į. jode, ką davė mokslas.
į
— A, tamsta peržiurinėji mano vieno drau- 34°. Ledas vietomis buvo lygus “bet tankiau oras ėjo šiltyn ir praj>eršų sutikdavo daugiaus. sę akmenis, juodu krovė anuos vieną ant kito, suomenė, ypač jaunimas nepatin
Į
go, Teofiaus Moreno knygą! — sušuko Or- sia kelias buvo sunkus — sako Nansenas savo Jas parsieidavo apeiti, nes persikelti per jas o į tarpą pylė smiltis ir dėjo samanas. To gės skaitlingai susirinkti ir pa
l
lando, nudžiugęs, kad kalba gali pakrypti į užrašuose’— ir mudu kaskart vis labiaus’ri ant laivų negalima buvo per ploną ledą ant kiu budu į^savaitę laiko juodu sudėjo rentinį klausyti šito teip naudingo skai
■ kitą pusę. Žinai tamsta, jis prigulėjo prie šome, nes nuolatos parsieidavo tai stumti ro viršaus, o teipogi ir dėlto, jog laivai gali ap taip augštą, jog žmogus galėjo stovėti susi tymo. Labiausiai gi malonu bu
B garsiosios tukstantjfes drąsuolių, kurie išsėdo ges, tai vilkti jas, tai pernešti per ledo kete šalti ledu ir tapti sunkesni. Priėjęs ilgą pra lenkęs. Ant viršaus pertiesė vandens atneštą tų matyti ant šitų susirinkimų
B Marselėje; drauge^šuAnumis jis dalyvavo Si- ras. Kartais į vakarą mudviem taip norėjosi peršą, juodu paprastai teip darydavo: Nanse medžio kamieną ir užtiesė žvėrių kailiais. musų mergelių ir moterėlių dau
■ cilijos ir Neapolio užkariavime. O, tai buvo miegoti, jog akys pačios užsimerkdavo ir mu nas eidavo išilgai ją, jieškodamas pereinamos Butelio viduryj juodu iškasė žemę, dėl ko jo giau negu lygšol jų būdavo.
■ t(tikras didvyris!. . . . Štai jau trisdešimts metų, du miegodavova beeidami. Tuomet mudu su- vietos, o atradęs sugrįždavo paimti roges, bet augštumas pasidarė tokis, kad juodu galėjo
Komitetas.
B kaip jis sugrįžo į Francuziją ir užėmė papras- stodavova ir pasistatydavova savo šėtrą kur tankiai atsitikdavo, kad atėję į tą vietą, juodu stovėti nesiekdami galva stogo.
to^ipokytojo vietą licėjuje. Žinoma, jis nega- nors užvėjoj. Kol Jogansenas taisė ir šėrė jau atrazdavo ten didelę praperšą ir parsieida
— Marumas žmonių mieste
B Įėjo;praturtėti. Štai jis ir parašė tą knygą.... šunis, aš turėdavau pastatyti ščti^dr virti va vo vėl toliaus į šalį sukti. Birželio mėnesyj
Chicagoj nėr sanvaitę pasibaigu
B J<^ platinimas ėjo taip gerai, kad jis išdrįso karienę. Kaip tik Jogansenas pabaigdavo su tokių praperšų pasidarė taip daug, kad musų
sią • 12 d. šio mėnesio yra dauB išversti ją ir į kitas kalbas.. . . Męs su juo šunimis, mudu tuojaus jieškodavova miega keleiviai nežinojo ką bedaryti, o be to da snie
gau kaip 14 nuošimčių mažesnis
B ligsiol tebėsame/draugai, ir jis manė pasi- mąjį maišą ir lyzdavova į jį atitirpinti savo gas, pasileidęs nuo saulės spindulių, pasidarė
negu vidutinis marumas per pas
kutinę dešimtj metų ir 12 nuoK naudoti mano įtekme, kurią, girdi aįi čia tu- drabužius. Tai darbas nelabai malonus. Mat labai klampus. Nežinodami ką bedaryti, ke
šimčių mažesnis negu per tą
M riu. Ant nelaimės, jis labai apsiriko, ir aš per dieną musų kūno prakaitas, susirinkęs leiviai norėjo sustoti ir laukti kol sniegas su
pačią sanvaitę perei
H. labai abejoju, ar pasiseks parodyti j<f veikalas drabužiuose sušaldavo ir nfusų drabužiai pa- tirps, kad galėtų eiti ledu, lx*t pasibijojo, nes
virzdavo į ledą. Kad jie galima butų nusi maisto turėjo jau labai •tnažai; o sumedžioti
■|pasauliui.
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vaisių. Matomai paprotys praAnt galo jiems pasisekė užšauti ruonį if, ten buvo daugybė, o ypačiai arklenų.
■ lybę.
Aš žinau, kad tu to neapkenti, vadini
mešką su dviem menkučiais. Dabar mėsos
Bk mano “idėjas 40 metų” senais kliedimais, kaip
Bemedžiodami juodu gerai prisiveizėjo dy- vėdinimo gyvenimų vis labiau da
jus- sakote Francuzijoje, — ar ne taip, ponas minkšti, kad ant rytojaus vėla pavirsti į ledą ir taukų ju<xlu turėjo pakaktinai ir ra \ iniems papročiams tų gyvulių, apie kuriuos i rosi abelnu. Vienok' yra gana
^B Froman? Italija visiškai pražus, jei męs iš vos tik išlysiva iš maišo. Apie džiovinimą miai pasiliko ant vietos laukti sniego sutirp Nansenas sako ‘ sunku įsivaizdinti, kad, tos'1 vietos dideliems pagerinimams.
^B ajvčios nepradėsime rišti klausinio, as noriu drabužių ant oro nebuvo ką nė manyti, kol sto stant. Taip ant vietos prabuvo juodu kuone mėsos kupętos ant ledo gulinčios yra tai gyvi Žmonės, kurie yra didžiausiame /
pasakyti — jei męs neimsime dirbti tarp liau- vėjo šalčiak Be to kaskart mudu turėjome visą mėnesį; tik 23 lieju*; susitaisę viską vėl sutvėrimai ’. Jie mėgsta rinktis į dideles ban j pavojuje patekti į skaitlių 2400,
dies. Yra tiktai vienas būdas prikelti ir iš- džiovinti da ir šlapias pirštines ir autus, padė leidosi į kelionę. Sūnų pas juodu liko jau das, anpt Nanseno, susirinkimuose elgiasi la kurie gal numirs nuo uždegimo
^Blavinti liaudį, padaryti iš jos žmones. — tai ję ar už ančio ar į kelnių kišenių*. Mudu ir tik du.
bai keiktai.. “Tai ypatingi gyvuliai — sako plaučių ir bronchito žiemos mė
mokinti, šviesti tą didelę, tamsią minią, kuri taip gulėjova tarytum šlapiomis palomis ap
Nansenas. — Gulėdami drauge jie nuolatos nesiais, yra tie, kurie gyvena
7. PRIĖJO ŽEMI;! IR RUOŠIAS
^^pdulyja tautybėje ir tinginiavime. . . . T,aiP> vynioti, dėlto dėti ant kūno da du šlapius šal
smeigia savo iltis vienas kitam į strėnas. Jei troškiuose gyvenimuose ir dirba 1
taip, Jtalija laisva. — dabar sutversimi męs tus daiktus buvo nelabai malonu. O kaip mu
ŽIEMA\ OTI.
gu vienas pasijudinęs užkliudo savo kaimyną, neišvėdinamose dirbtuvėse. Tei
^^Bįtalus! Knygų, daugiau knygų! Pirmyn, du norėjova miego, begulėdami maiše ir be
24 liepos toli pamatė žemę. Su džiaugs lai ansai pakilęs tuojaus įsmeigia jam į strė pogi gali gauti džiovą. Priprask
^^^Bokslo ir šviesos keliu, jei ni^s nogime Sįy- laukdami vakarienės išverdant. Aš kaipo vi mu suskato eiti per nelygų ledą, tikėdamiesi nas savo iltis. 1 okis smūgis turbut nelabai išvėdinti savo kambarius ir su- į
z
A
rėjas turėjau rūpintis neužmigti, l>et nevisuo- gal rytoj pasieksią žemę, kurios per 2 metu malonus; gerai da, kad jų uodą labai stora; mažink šituos pavojus.
būti sveiki, geri ir tvirti!
(
taip išsiilgo; l>et žeme jiems pasisekė prieiti bėt ir tai pas daugelį iš strėnų sravena krau Pereitą sanvaitę buvo 867 prą- JB
^^^^^Bhmas Or lando;visa s užsidegė, ir buvo taip
tik jterėjus 13 dienų..aike tos kelionės Jo jas. Tas, kuris gavo smūgį, taipogi skolingas nešimai užkrečiamų ligų Sveikar
^^^■Ftoks iškilmingas toje valandoje! Ir davau valgį jau pervirusį .
^^^^^^Bkaisčiame, neturtingame kambaryje, Jo
Ant galo valgis jau gatavas, supjaustytas gansenas vos nepaliko meškos suplėšytas.
nepasilieka, pakilęs ir jis įsmeigia savąsias į tos skyriui, kurios eina šiteip:
pilnuose vilties, buvo toks gilus ir ir mudu su dideliu smagumu jį valgėva. Bet
kaimyno strėnas. O kuomet iš vandens pa Difterijos 222; šlakuotos šiltinės
^^^^BTas tikėjimas, kad Pierre’o akyse atsistojo tankiai budavova taip nuilsę, kad akys pačios
sirodo naujas svečias, tad visi subruzda. Visi 213; tymų 98; vejarauplių 132;
paveikslas — kardinolo Bokkanera pa- užsimerkdavo ir mudu užmigdavova, nesuspė
pagauna šaukti, o vienas iš senesniųjų puola uždegimo plaučių 26; uždegimo
^^^^Bcslas, ir gražus savo didybėje, sename ru- ję prinešti šaukštą prie burnos; ranka nukriz
prie atėjūno ir neretai suteikia jam gerą smū žirnų 47; krokulio 21; džiovos
^^^Hjcurio paauksuotos lubos kas valanda lau- davo žemyn ir valgis išsiliedavo.
gį. Svečias nužemintai lenkiasi ir palengva 82; ir kitų ligų mažesnės svarbos
^^^^■nukristi ant jo pečių. . . . Kaip jie buvo
Pavalgę mudu giliai sulyzdavova į maišą,
lipa ant ledo ir slenka į gulinčių tarpą. Šitie 26.
^^^Bi, tie tikrieji seneliai, daugiau žayėjančiais, užsidengdavova ir susiglaudę, užmigdavova;
taipbgi kiek galėdami stengiasi pasveikinti jį Tie iš publikos kurie žingeiatsižinoti apie, sanitarišką
^^^^Bau užsidegusiais, negu dabartinis jaunimas! bet miegodami sapnuodavova savo kelionę,; tai
ilčių smūgiais. Po to vėl viskas nutyla ir visi dauja
ir pieno gerumo ‘stovį, yra kvie
^^^^Kdu seneliai buvo lygiai priešingų pažiūrų; traukėva roges per ledu keteras, tai rėkėme
ramiai miega.”
čiami sveikatos skyriaus atšilau- .
juos nebuvo nė vienos bendros idėjos, ir ant šunų. Vos tik pradėdavova sflšilti, maiše
Jeigu iš tokio pulko užšaudavo nors vieną, kyti į Miesto Laboratoriją, 215
^^^^Bie pasenusiame Ryme, kur® viskas griuvo, mudu jauzdavovosi labai gerai, nors apie ši
tai kiti rėkdami skubiai supūidavo į vandenį Madison gat ir peržiūrėti apturė
vieni protestavo....
ir ilgai plaukiodavo pakraštyj, piktai baubdami tus pranešimus. Šitie praneši
lumą, kokia buvo jame, galima spręsti iš to,
Prada meiliai nutvėrė senelio rankas, norė- kad aš pabudęs vieną kartą pajutau, jog atša
ir tarytum ruošdamiesi užpulti ant medėjų. mai parodo tebesančius sanitariš
nuraminti.
Parėkavę, po tūlo laiko plaukdavo sau toliaus, kus stovius vietose, kur pienas
Jau galus pirštų abiejų rankų.”
— Taip, taip, mano tėve, tamsta teisus,
bet
keleiviai da ilgai girdėdavo ir matydavo, yra užlaikomas ir teipogi skaitlių
Pasilsėję tokiu budu/ ant rytojaus juodu
^^^^Kmsta visuomet teisus, o as kvailas, kam tam- užsirašydavo savo užrašus ir, susitaisę, vėl
kaip
jie sudavę iltims į ledą iš apačios pra niekesnių pavyzdžių pieno, paim
Pav. 15. Me&ka užpuoli Jogansen*.
prieštarauju! Meldžiu tamstos, nustok leizdavosi į kelionę, kuri juo toliau, juo darėsi
niukdavo jį ir, iškišę galvas, piktai žiurėjo į to nuo įvairių miesto vertelgų.
;
^^^Knsta taip labai nerimauti, nuo tamstos kojų sunkesnė. Ant kelio tankiai atrazdavo dideles
“Su neišpasakytu sunkumu — sako Nan juostuos.
^^^Bikrito drabužiai ir jos vėl atšals.
Be kelių arklenų musų keliauninkai užšo — Ne tik lietuviai gali skųstieledų keteras, per kurias sunku buvo pereiti; senas — mudu ant galo priėjova praperšų,
Jis atsiklaupė ir stropiai ėmė dangstyti parsieidavo sukti į šalį, jieškoti pereinamos įkt kurią reikėjo persikelti laivais. Pristū vė da ir kelias baltąsias meškas ir tokiu budu si, kad pastovaus teatro negali
^^Hneliui kojas; paskui, lyg mažas vaikas, nors
męs roges prie krašto, aš staiga išgirdau pasigamino pakaktinai mėsos ir kuro visai žie Chicagoj užlaikyti. Jo užlaikyti
vietos.
,
.. __ ... .
^^Hu turėjo keturias dešimts dvejus, metus, jis
šauksmą. — Tverkite šautuvą! — tai šaukė mai. Dabar juodu jau ėmėsi galutinai taisyti ir vokiečiai negali, nors jų teafc^^^Bžiurėjo į jį drėgnomis akimis, kuriose maJogansenas, kuris buvo nuėjęs atvežti savo savo butelį. . Stogą storai apdėjo žvėrių- kai rališkiejie perstatymai tik nedė^^^Bši maldavimas ir didelė pagarba, o tuo tarroges. 'Aš atsigrįžau ir pamačiau, kad ant liais ir apmetė samanomis "ir sniegu. Vidu lioins būva. Duodantis nedėsenelis, nusiraminęs, sugriaudintas tokia
jo užpuolė didelė baltoji meška ir parbloškė ryj iš akmenų susidėjo sau gulyklą tarytum lioms persta tymus VVachsner pra
^^^Beile, jausmingai čiupinėjo jo plaukus savo
ant žemės. Aš siekiau šautuvą, gulintį rogė lovą. Vietoj durų padarė didelę skylę žemėj, nešė, jog dėl mažo lankytojų
^^^Bebančiais pirštais.
se, bet tuom tarpu rogės nuslydo į praperšą. per kurią galėjo lįsti tik rėplomis. Iš lauko skaitliaus sekančiuose metuose
^^^B Pierre, prasėdėjęs pas ^Orlando jau dvi
Aš atsiklaupęs traukiau roges atgal, idant sl4’lę uždėjo ledo gabalu tarsi durimis ir už Chicagoj negąlęs duoti vokiškų
^^Balandi, an^ galo, atsisveikino ir išėjo, sujupasiekti šautuvą. Tuom tarpu vėl išgirdau kišo suglamžytu meškos^kailiu, ir iš vidaus teatrališkų perstatymų.
^^^^ferrtas ir sugriaudintas. Jis prižadėjo dar
teipogi kailiu užkorė.
Joganseną bešaukiant:
į
— Pereitą sanvaitę Chicagoj *
^^Hartą užeiti. Ką tik išmušė ketvirtą valandą;
— Tamsta turi pasiskubinti, nes bus per
pasimirė 580 ypatų:* 314 vyriš
^^^BTjis manė pasivaikščioti po Rymą, be išdirbto
8. ŽIEMAVOJA.
vėlu”.
f
kių ir 2(56 mbterys. Vaikų iki 5
^^^Lucščiaus maršuto. Saulėj leidosi ir oras
28 d. rugsėjo Nansenas su Jogansenu per metų amžiaus pasimirė 162, se
Štai Nansenui pasisekė nutverti šautuvas,
^^Mįasidarė vėsus. Greitai jis įėjo į Tautišbet atsigrįžęs jis pamatė, kad meška jau pa sikėlė į savo butą. Kaipo‘žiburį ir kurą juo nelių virš 60 nuetą 131. Daugiau
gatvę, kuria vakar važiavo karietoje nuo
leido Joganseną ir gaudė šunis. Vienas šūvis du vartojo žvėrių taukus. Lempas pasidarė siai mirčių btfcvonuo širdies ligų,
^^^Kagzalo; jis pažino labai didelį ir rustų banko
iš neizilberio blėtų. Užlenkę kraštus, pripylė nes 60, nuo džiovos 50, nuo plau
kulka patiesę, ją ant vietos.
^^^Kimą, žaliuojančius Kvirinalo^sodas, ir augšIš pėdsakų juodu patyrė, kad toji meška į jas varvelio, o vietoj knato Sėjo šmotelius čių uždegimo 90.
pušį prie vilos Aldobrandini. Paskui, pasijau seniai sekė paskui juodu, besislėpdama už audeklo iš savo aptiekos. Degė jos gana — Namuose pn. 290 S. Halsted,
^^Hikęs, jis apsistojo, norėdamas dar ^ykį paledo gabalų. Kuomet Jogansenas pasilenkė šviesiai. Miegojo juodu po viena kaldra, bet grekonis John Diamantopulos,
^^Hiirėti į Trajeno jiekštą, ir pamatė toli ant
Pav. 14. Per ledų keteras. t
paimti virvę, meška staiga prišoko prie jo, visgi buvo gana šalta, o akmens, iš kurių pa užpultas savo tautiečio Falopulos,
I
»
^^^Ečiaus, paskendusio prieteinoję, apsistojusią
davė jam tokį smūgį į ausį, jog akyse kibirkš daryta gulykla, labai spaudė jiems šonus, nes
^^Krietą. Sėdintis joje jauąas žmogus manNemažai vargo darė jiems ir šunes, nuo tys pasirodė ir jis parpuolė aukštieninkas, o pasikloti daug ką neturėjo, bet, anot jų, mie įvarė jam revolverio kulką į pil
^^^^^Kgiai šaukė jį, mojuodamas rankomis.
latos peršokdami vienas per kitą ir painiodami meška užgulėjįjį. Nors Jogansenas buvo rfu- gojo pusėtinai. Viename kampe padarė ug- vą. Mat Diamantopulos manė,
__ Popas kunigas Froman! Ponas kum- viržius. Reikėdavo sustoti, o išpainioti kietus tvėj-ęs viena ranka meškai už gerklės, bet ji navietę, kur virė ir kepė. Idant durnai galė kad su juom drauge gyveljįitis
draugas Falopulos pavogė; Sąm
Froman!
w j) _ .
sušalusius viržius darbas nelengvas; o čia mątomaiTo nejautė;1 Jau buvo išsižiojusi per tų laukan išeiti, ties ugnavietę, lįibose išplo laikrodį. Iš to gimė vaidai ‘ity^^■rTai buvo jaunas kumgfiikstfe Dano Bok- vos tik išpainios, po valandėlės vėl supainioja. kasti jam galvą j kuomet jisai šaukė Nanseną, vė apvalią skylę, bet kadangi per ją vėjas
rię iki šaudymo daėjo.
^^^Btnera, kuris važiavo pasivažinėti po Korso.
Arba jeigu vienos rogės dėlei kokios nors kad pasiskubintų. ‘/Bet štai meška pamatė labai putė į vidurį, reikėjo pasirūpinti pada
gyveno iš nedidelio dėdės kardinolo iš- priežasties atsilikdavo, šunes ima kaukti, at Nanseną ir tarytum užmiršusi apie Joganseną ryti dumtrąukį. Nesant kitokios medegos, — Paslaptiems polięistams.nors
^^^Bdiaus ir beveik visuomet pas jį buvo nepri- silikę nuo savo draugų, tuojaus vienas ar ki žiurėjo, ką anas ten veikia pas praperšą, o nuo dumtraukį padarė iš sniego ir ledo, o, idant retai pasitaiko, pasisekė suimti
^^Kdius pinigų. Bet, kaip ir visi rymiečiai, jis tas nukanda viržius ir vejasi pirmyn nuėju Nanseno atsigrįžo į šunis. Tuom tarpu Jo greitai nesutirptų, vidurį išklojo kaulais, mėsa pavojingą plėšiką ir žmogžudį,
^^^^Kriau užsiganėdintų juodos duonos kąsniu, sius, paskui jį žiūrėk jau bėga antras ir tre- gansenas vikriai išsirito iš po meškos ir buvo ir tt Žinoma, dūmtraukis palengvo tirpo ir 40 metų Johną Burns. Suėmė t
persiskirti su savo karieta, arkliu, ir, čias; vėl reikia sustoti, sugaudyti šunis ir tai jau nutvėręs savo šautuvą, kuomet Nanseno per žiemą du kartu jeikėjo daryti naujas.
jį namuose pn. 4522 Cottagė
^^^Epyčia. Ryme tie daiktai reikalingi, kaipo syti nukastus viržius. O taip atsitikdavo ga šūvis patiesė mešką. ~ ‘ vo patelė, atėjusi
Maistas jų, dabar buvo Yik pėsa, viralas Grove avė. y Jį nužiūri buk jis
^^^Kpuošalas.
su dviem vaikais
rių graudus bliovimas il• ir taukai. Kartais jie, valgydami mėsą vietoj papildė daug įsiveržimų į gyvena tankiai keliaujant nelygiu ledu.
Ponas kunige Froman! . Jei tamsta
duonos, užsikąsdavo taukais, o kartais vilgė nimus ir plėšimų.
Taip Oliavo juodu 25 dienas. Iki poliuso gai buvo girdėti leduose.
^^^Bi važiuoti su manim, man labai bus links24 rugsė juodu pasiekė žemę. Kas taii į varvelį; kartaisgi, paėmę, išgerdavo varvelį
pasiliko jau tik 400 verstų, bet dėlei neišpa
^^^■^parodyti tamstai truputį musų miestą.
Namuose pn. 250 Market
per
žemė buvo, juodu nežinojo, Įtet jiems bu• pasilikusį lempoj ir, anot Nanseno, tokis val
BHHms, be abejo, norėjo padaryti malonumą sakytai nelygaus ledo, kuris juo toliau juo ne vo labai smagu po ■£ metų kelionės ledu ant gis jiems labai patikdavo. Tiesa, juodu tu str. pereitos subatos dieną, teplio
^^^Kedettai, meiliai elgdamos su jos proteze. lygesnis darėsi, o pertai ir kelionė vis sunkyn galo atsistoti ant žemės. Cionr kiekvienoj vie rėjo da truputį lengvo ‘ maisto, paimto iš damas lubas, nuo pastovų’ nupuo
BHKtO jis niekuomet neturėjo jokio darbo, jo ėjo. Pagalios Nansenas, su Jogansenu nutarė toj matėsi gyvybė. Pulkai paukščių skrajojoi “Fram’o”, bet tą juodu taūsojo tam laikui lė tepliorius, Edward Slee ir pa
grįžti atgal. Nansenas užlipęs ant augštos
supaSnd tą ja^taTedo’ keteros, pažiurėjo per žiūroną ir Jkiek ore; ant sniego matyti daugybė meškų ir la■ kuomet reikės eiti toliaus. Tą maistą juodu vojingai susitrenkė. Nugabeno įL
pių pėdsakų. - Čion žaliavo šiaurės žolės ir‘ sudėjo lauke ir užvertė akmenimis, idant la- į Šv. Lukošiaus ligonlm^^fi^H
visi laikė tokiu protingu ir apšvies galėjo matyti, matėsi vis tokios pat ledų ke samanos; vietomis sniegas* išrodė raudonas pės penuneštų. Laj)ės darė jiems gana daug tarai rado, kad
tera; nebuvo jokios vilties pasiekti poliusą
kas iam -odėsi žingeidaus Rvįę
jo susitrenkė ir jie
dėlto ir nutarė atgal grįžti. Ant galo pasiekti nuo daugybės augančių ant jo. mažų žolynų.
ii
[(Toliau
bus)
Pasilsėję
mųsų
keliauninkai
vėl
pasileido
Pliuso juodu pripažino per daiktą neper labai
I
(Toliau bus)'.

Dvi Kelioni i Tolimą Siaurą

VIETINES ŽINIOS.

APGARSINIMAI.
KALĖDOMS * IR NAUJIEMS
METAMS PUIKU DOVANA.
Yra papratimas, per šitas šventes
^fcidnėti dovanas savo draugams.
Bet kokias? Tankiausiai yra per
kama paauksuotas žiedas už dolerį
ar daugiau, kuris, tuojaus nušvinta,
o ant piršto ilgam pasilieka juoda
rinkė, numetus patį žiedą šalin.
Bet tautietis B. Jatuzis, iš Chęltenham, Pa., savo ({raugėms padarė
t. y. panelėms Onai ir Valerijai
PetronaiČiutėms, 1026 Nectarine
str., Philadelphia, Pa., tikrai išmin
tingas dovanas Kalėdoms bei Nau
jiems Metams. Prisiųsdamas pini
gus jis rašo: “Pasinaudodams pro
ga prisiunčiu pinigus ir kadangi
naujam prenumeratoriui duodate ir
garsiąją knygą “Raistą” dovanai,
todėl prašau augščiau paminėtoms
mergelėms • ir- siųsti laikraštį ir
“Raistą” kaipo “dovaną šventėms”.
(Paliepimas išpildytas). Tai yra
geras pavyzdis. Visi išmintinges
nieji, vietoje mėtyt pinigus bever
tems dovanoms, geresnę saviem
siems, “šventėms dovaną” padary
tų .jei kaip p. B. J. dar neskaitan
čiam užrašytų metams “Lietuvą",
o gautų pagal apgarsinimą drauge
ir “Raistą” dovanai, tik už du do
lerius. Pinigus reikia siųsti ad
resu :
J. Naujokas,
Madison Sq. box 189,
New York

vą”, priiminėdamas prenumeratą,
pardavinėdamas knygas ir tt. To
dėl, kur jis" atsilankys, galite pas
jį drąsiai užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir
kitokių ta vorų, tokiu budu jus užčėdysite sau daug kląpato ir pačto
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs
viską jums kuog^ažiausiai prisiu
sime kąį tik per jį užsteliuosite.
Vincai ^Pukas teipgi- reprezen
tuoja didžiausią Chicagos firmą
vyriškų« drapanų, The Bridgeport
Glothing Co. Teipgi kas norite
apsisteliuoti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims
mierą, prisius į Chicagą ir firma,
The Bridgeport Ckrthing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų
vardo nors ir didžiausią pinigų
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs
už tai atsakome^
A. Olszeu'skis, “Lietuvos” Išleist.

Balius atsibus ant salės First
National ‘Bankos, kampas 6tos
McKean avė. Įėjimas vyrams
50c., moterims ir merginoms dy
kai. .Visus lietuvius ir lietuves
vietinius ir aplinkinius širdingai
kviečiame atsilankyti.
Komitetas.
> **

Pajieškojimai.

ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
menų kaimo. JI pati ar kas ki
APSKELBIMAS.
tas teiksis’duoti^žinią adresu:
Aš, Antanas Znutas iš Ogles- cagos, turinčiame 35000 gyventojų,
bey, III. vedžiau pačią 16 liepos, lietuvišką bažnyčią, geras fabrikfis ir
J. Dezban,
33>S. Ri^ęr s^
Aurora, III. 1903 m. ir išgyvenus man su ja tt Sankrova du metai kaip gyvuoja
8 mėnesius ir 21 dieną ji mane ir daro gerą pelną. Parsiduoda su na
Pajieškau. savp brolo Jono Se- apleido 7 d. balandžio, 1904 m. mu ir lotu. Namas ir lotas kainoja
kreckio ir, Jonfln Kumpiko ir jo ir nusidavė į Chicago, III. Ten $2.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu
sesers Petyusės,, visi yra Kau ji gyveno ant S. Canal gatvės ir $5.400. Kas nori gali pirkti tik patj
no gub., Raseinių pav., Šilelio pa susilaukė 3 vaikų. Aš tą išgir namą su lotu ui $2400 ir įrengti save
rapijos. Jie patys ar kas kitas dęs, pareikalavau perskirų, ką sankrovą, ko*kia patinka. Namas yra
teismas man ir pripažino 10 d. arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atslteiksis duoti žinią adresu:
pareito, lapkričio mėn. šių metų. tinotl galima “Lietuvos” redakcijoje.
Ant. Sekreckis,
1697 ~ 93 st.,
Chicago, III. Todėl toliaus, jei ji susilauktų
daugiau vaikų, aš jai užginu ma
Pajieškau savo draugo M’ko- no vardu juos užrašyti.
Naujos Knygos gaunamos
lo Plepio, Kauno gtib., Panevė
f A. Znutas.
žio, pa v., Biržių parap., Medeikių
“Lietuvos“ Redakcijoje.
sod., girdėjau jį esant Chicagoje.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Alluma ir kitos pasakos, Guy de
žinią adresu:
Maupaasant'o, verti J. Laukis. Ši
And. Tonkonas,
toj knygelėje telpa šios pasakos:
628 Stannard st., Racine, Wis.
Alluma, Netikri branglejle akmenys,

Diedai Ir Gražina. Parašė A-iomaj
Mickevičius, HetuvlĮkai sutaisė Jr. Jo
naa. Dalia II. Diedą) yra vienas iš dš>.
? Ciocorlus DomicIJonas, ir kasėjaĮg
Katakumbose. istoriškas apsakymas
iš laikų krikščionių persekiojimo^ Pa
gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pualapių 217 Kaina 50c. Apdarytą 65o
••
Daktaro kabinete, Komedija viena
me akte. Pagal lenkišką sutaisė K.
M-s. Pusi. 39, Kaina...................... 15c.
desniųjų

Ad. Mickevičiaus

veikalų.

Pajieškau savo vyro Stanislo
11 dalis, kurią surašė lietuviškai Jr,
vo Vitkevič, 35 metų amžiaus,
Jonas, ta tik dalis mums tetinka.
tamsaus veido ir vidutinio ūgio,
Yra tai romantiškas aprašymas lieka
paeina iš Kauno gub., Panevėžio
nų mųsų senoviško tikėjimą Gražina^
pav., Kėdainių parapijos. 7 me
—poėma i4 laikų karių su kryžiokais,
tai kaip išvažiavo Amerikon ir
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
per visą tą laiką negaunu jokios
na ...........................................
25e.
riuo jo žinios. Todėl jo žmona
Uršulė Vitkevič maloniai meldžiu
Dievo žvaigždė. Istoriška apysaka
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas iš Kristaus laikų pagal. Waliace’o
jo paties arba kas apie jį žino
Pajieškau
Pranciškaus
Mipadūkėlio,
Mėnesienoje,
Valdulys, veikalą “Ben-Hur”, iš lenkų kalbos
pranešti man, už ką duosiu gerą
Užšalusio!
padangėj,
Atsikirtimas, vertė Karolis Vairas.
PusL 210.
atlyginimą. M ano/adresas toks: niausko, pirmiau gyveno Angli
joje, dhbar du metai kaip Ameri
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, Kaina ............................................. 40c.
Uršulė Vfckevič,
212 Broadvvay, S. Boston, Maąs. koje, atvažiavo į Bostoną ir gy Chicago, III, Šiuomi pranešu viso 12 labai gerų pasakų. Guy de Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte
veno prie Crost gat. Jis pats ar giminėms ir pažystamieniį kad Maupassant yra vienas iš geriausių
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
kas
kitas teiksis duoti žinią ad 13 d. šio mėn. pasimirė Rozalija raštininkų pasakų rašyme iš žmonių sia
Pajieškau savo brolio Juožox
pasirodo gerklėje pas vaikus. Pusi.
resu
f
Kokščio, pirm y^^mctų gyveno
1 omašauskienė, po pirmam vy gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c. 7. Kaina........ . ......................
5c.
’ George Johnson, .
Auroroje, III., paeina iš Kauno
rui Milašauskienė iš tėvų Kiiau*gub., Šiaulių pav.., Gruzdžių para Metropole Hotel, Detroit, Mich. bų. Paėjo iš Kauno gub., Rasei Airija. Lapai iš istorijos Airijos Edgaras arba nuo ateizmo prie
pilnos teisybės. Pagal L Hamm^rspijos, Normančių sod. Jis pats
nių pav., Sviekš»os parap., su Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai teiną
Pajieškau Juozai Urbučio, manim
parašė Kun. Dr. YuodyMua
na .................................................... 15c.
ar kas kitas teiksis duoti žinią
išgyveno
metus "ir pa
Visas raštas perstatytas formoj*
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
Jur

adresu:
liko du vaikus, Andrių ir Joną;
‘ arba disputų terp protesto
barko Vval., Skirsnemunės parap., su antru vyru pagyvenusi du Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, ginčų
Martin Kokštis,
kurie nori trumpu laiku pramokti niškoo ir katalikiškos šalies, kaipo
Geižų
kaimo,
25
metų
amžiaus,
159 Posterior Avė., Chicago, III.
metu pasimirė.
angliškai susikalbėti kasdieniniuose jos viena kitai yra priešingos ir tt.
geltonais plaukais, 5% pėdų
DIDELIS TEATRAS. '
Pirmasis jps vyras
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.
Chicago. šv. Franciškaus SeraPajješkau savo tėvo Antano augščio, 6 rrjetai kaip Amerikoje,
niai pageidaujama tokia knygelė, da
Jonas Milašauckas,
Gabija. Rinktinė knyga. Paaukotą
fično Draugystė, kaip ir kas me Ambrožo, jau 20 metų kaip gyve kalba lietuviškai, truputį rusiškai 605 Union st.,
Chicago, |11. bar yra jau gaunama, ir kiekvienas Lietuvos
dainiaus vyskupo Antano Bo
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas
tas parengė puikų teatrą pilną juo na Chicagoje, paeina iš Kauno ir angliškai, yra dirbęs vielų dirb
kų 26 d. šio mėnesio Freiheit Tur- *gub., Raseinių pav.. Girdiškės pa tuvėje ir moka vielą traukti. 18 Chicago. 19 d. pereito mėh: nemoka anglišką kalbą, UI dabar ranaucko atminimui. Knygą sutaisė
bus tam aukso obuolys. Puslapiu 90. Juozapas Garbačauskls. PusL 77 Kai'
ner salėje, 3417 S. Hasted gat. rapijos, Petkalnių sod. Jis pats ar d. šio mėn. jis išėj# ir išsinešė lapkričio tiltų dirbtuvėje, likosi Kaina
........................
25c. na...................................................... |14S
Farsa po vardu Apmaskolintas kas kitas teiksis duoti žinią adresu: mano $20.00 pinigais, ’ brangų užmuštas Jurgis Žebrauskas, 29
laikrodėlį,
žiedą
ir
aukso
kolioniJurgis; prasidės 7:30 vakare. ApOna Ambrožatė,
metų amžiaus vyras; išbuvo jis ^Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- Gerai atlikta Išpažintis. Iš ltahj4
veizdos Dievo parapijos choras, 169 Saltonstale av., New Haven, kus, kuriuose yra dvi litaros V. 1 metus Anglijoj ir 6 metus Ame piežljos prakeikimas; Pravosla vijos kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pšsl. 55,
U., teipogi išsinešė mano viršu rikoje. Velionis gimęs šaukščių prakeikimas; Popiežijos prisakymai Kalia ......................................... L 15c,
vedamas p. A. Limonto sudainuos
Conn.
'
tinius ir apatinius drabužius, į kaime, Liestnistvos gm., Nau Apie Kelpą ir jos gyventojas, .eilėmis
naujausias dainas. Kviečia visus >
. •
ą
■
kuoskaitlingiausia'i atsilankyti.
Pajieškau savo dėdės Herons- apsiaustą buvo įsegtas S. L. A. miesčio pav., Suvalkų gub. Jis rašyta, ir Atsišaukimas | žmogų.-— Geležlnkpils. Pagal svetimus raši
Aprašo
Komitetas.
' MĘS TIKIME.
mo Krasauskio, Kauno gub., Ra ženklelis. Kas man apie jį pra prigulėjo prie Lietuvių Neprigul- Eilės Pusi. 20, Kaina ;................ 10c. niui, parašė K. B^Uells.
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo
neš
gaus
$5.00
dovanų.
BALIUS.
seinių
pav.,
Puikių
sod.,
Taura
mingo
Kliubo,
kurio
nariai
nu

'^5lęs tikime, kad žmonėms pri
Antras Krikštas, šių laikų apysa mi žmopės naudojasi, kaip seniai at
Vin. Urbutis,
Chicago. Sanjunga Lietuviškų gės vol., 5 metai atgal gyveno
lydėjo jį į kapus.
dera gauti geriausias prekes, ko klerkų
ka.
Parašė Br. Vargšąs. Puslapių sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
parengė 4 balių pirmą ne- Mikado, Mich. Jis pats ar kas 102 Davis Avė., Joliet Rockdale,
83. Kaina .......... . ........... -25c
kias jų teisingai uždirbti pinigai dėlią po kalėdų, 27 d. šio mėne kitas
dotis Išrastu geležinkeliu.
Puslapių
III.
teiksis duoti žinią adresu:
21. Kaina . ...........................
lOo
gali nupirkti, šitas ypatingai yra sio, Freiheit Turner salėje, 3417
Pajieškau Jono Pužo, Kauno
Petronėlė Krasauskaitė,
Apsakymėliai.
Telpa
čia
’
šios
apy

gub.
ir
pavieto.rPašusvės
parap.,
S..
Halsted
st.
;
salė
bus
atdara
4
teisinga perkant vaistus šeimynai.
468 N. 3rd st.,
St Louis, IU.
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
Gulivero Kelionės J nežinomas šalis.
1 Valatkaičių kaimo, 5 metai kaip
Turint šitą omenyj išdirbėjas vai., balius prasidės 5 vai. po pie
Jei nori būti sveikas ir pigiai gytojas. 3.) Kaimo našlaičiai. 41) Kai Išguldė j lietuvišką kalbą P. žemutis.
Amerikoje,
3
metai
atgal
gyveno
tų
;
įėjimas
25c.
ypatai.
Kviečia
Pajieškau savo draugo Simano
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
Trinerio Amerikoniško Eliksyro visus koskaitlingiausiai susirinkti
E. St. Louir Ilki Jis pats ar kas išsigydyti, tai užsisakyk knygą tis ir C.) Patr kaltas. Yra gražios ir Kuyga aprašo apie Liliputus — ma
Periakos,
Kauno
gub.,
Vilkmer

Kneipo
“
Gydimas
vandeniu
”
.
Van

žiukus žmones ir jų ypatybes, žitKarčiojo Vyno visuomet bandė ant šito puikaus baliaus.
gės pav., Žemaitkiemio vai., Val- kitas teiksis duoti žinią adresu: duo tai geriausis ir nekalčiausis pamokinančios iš gyvenimo apysa geidus ir juokingas aprašymas. Pus_
kos
verta
kiekvienam
perskaityti
Barbora Pužienė,,
padaryti jį geriausiu vaistu ir už
Komitetas.
tunų ulyčios; turiu į jį svarbų
........................... 60o
vaistas nuo daugelio ligų. Užsi
15c. 98. Kaina
laikyti jį geriausiai. Žmonės il
reikalą. Jis pats ar kas kitas 468 I; Jrd irt., E St. Louis, III. mokant iš kalno, knyga su prisiun- Pusi. 85. Kaina . ............................
*
FERAI — MUGES.
teiksis duoti žinią adresu:
gą laiką pasiganėdino, kad šitas
Pajieškatą savo brolio Jono Ta- timu į Ameriką, kaštuos tik 70c. Ar bus geriąus, kad socfjalistal Gvyenimo Gabalėliai. Parašė IL '
Chicago,
III.
Susiv.
Liet.
Drau

Stas. Gibaviče,
vaistas yra geriausias nuo visų
maš^uckio ir pažystamo Adomo Po atspauzdinimui knygos, jos gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant; Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ar>
gysčių ant Town ofJ Lake parengė
Painesdale, Mich.
išleidimas, pertaisytas ir žymiai rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
ligų pilvo ir žarnų, kaipo gi ir muges 5 vakarais: Nedėlioję Z, d.,
Navickįo, abu Kauno gub., Ra kaina bus padidinta, nuo užgavė- rasis
padidintas. Jei nori žinoti, perskai lutė teta, 3, Pavasario stebuklai/ 4,
nio
1909
m.
Užsisakymus
su
pini

nuo visų ligų, gavusių savo pra ketverge 11 d., nedėlioję 14 d.,
Pajieškau savo draugo Jono seinių pav., broliu Skaudvilės vol.,
siųskite į knygyną inžinieriaus tyk šitą knygelę. Pust gi .... Ūk. Vasaros rytas, 5, Piemenėlis. 6, Sene
džią nuo užteršto ar silpno krau subatoje 20 d. ir nedėlioję 21 d. Lapinskio, Kauno gub., Telšių Gidirškės parp., Petkalnio kaimo, gais
lis, 7, jomarkas, 8, A n tanu km y, j
A. Maciejexiskwt Riga, ZanikoApls Rūkymą. Keli žodžiai norin Vienturtis, 10, Skaitymas, 11. Dienoję
jo. Vartok jį jei esi apsilpnėjęs, vasario mėnesio 1909 m. Slavio pav., Kaltinėnų parap., iš Soda- Navickas Eržvilko vol., Vądžgi- vaja 7.
5 metai atgal gyveije An nės parap.^Labginų dvaro. Jie
tiems suprasti teisybę. Parašė P. B. 12 Iš dienų bėgio, 13. Laukas. Pdtt?
išblyškęs ar pageltęs, jei turi svetainėje, kampas 47tos gat. ir lės,
VVinchester avė. Minėti vakarai glijoje, o dabar esąs Amerikoje; patys ar kas kitas teiksis duoti
Pusi. Ž3. Kaina ............................. 10c 50. Kaina....’.............................
skausmus po krutinę ar viduriuo nedėliomis prasidės 5 vai., šiokio turiu į jį .labai svarbų reikalą. žinią adresti;
r
Johanna Tamašauckaitė,
se. Gaunamas aptiekose. Juo mis gi dienomis 6:30 vakare. Vi Jis pats ar kas kitas teiksis duo
D-riF Marija Dowįatt-Sass, vie- Amalunga arba Tyro Duktė. Apy Gr-i'hė (kantatas! ir kito?;
134 W. 23r<l P., . Chicago, III. yiat i nė lietuvių daktarė, persikrau saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje- P o s [ ė m s. parašė 3.
zapas Trineris, 61^622 South si aplinkiniai letuviai širdingai ti žinią adresu:
stė į savo locnus namus po nu Pusi. 72. Kaina................................25c pa člt. eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis.
Stan. Aponkus,
Ashland Avė., Chicago, III. Pri- kviečiama atsilankyti — pasilinks
liūs, 3 sonet'.i, Proverbai ir Jautimai
Pajieškau savo trijų pusbro merių 2891 W. Harrison St., arti
616
Market
st.,
Kenosha,
Wis.
minti
ir
prisidėti
savo
aukomis
siųsk mums 10c., gausi puikų
lių Liudviko, Stanislovo ir Mar 52 ąve., ir tenai, priiminės ligo Ar geras katalikas gali būti soclja- Pusi. 41. Kaina ............................. nĮ
prie visuomenės reikalo. Visas
sieninį Kalendorių.
pelnas eis naudai įkūrimo visuo Pajieškau savo brolio Juozo teušo Vaičiūnų, Kauno gub., niui kasdien iki 8 valandai ryto, llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos Gudri Našlė, komedija dviejose vellfl
Žuko, dar metų nėra kaip Ame Vilkmergės pav., Raguvos parap., ir nuo 6:30 iki 8 vai. vakarais. kunigai užstpuldlnėja -ant soc. bažny
meniško knygyno.
mė^e Paimta iš tikro atsitikimo
rikoje, pereitą pavasarį jdirbo Badriunų sod.; turiu į jį juos Ofisą užlaikis kaip irųiki šiolei čiose per pamokslus, laikraščius ir tt tuvoje
Aukų priėmėjai:"
. ParašėAleksandra
Fromufl
Pusi
15.
Kaina
...................................
5c.
labai
svarbų
reikalą.
Jie
patys
savo
aptiek
oje
po
nr.
749
\V.
Shenandoryj
prie
kriaučių,
o
iš
r) Augustas Saldukas, 4609 S.
Pusi.
40,
kdina
................................
.31|M
Paulina st.; 2) A. S. Prečinaus- ten išvažiavo į Mt. Carmelį, gy ar kas kitas teiksis duoti žinią 18 st., kur priiminės ligonius nuo Aritmetikos uždavlnynas. Vadovė
9
iki
I2
r
.valandos
ryto,
ir
nuo
adresu
:
kas, 4524 S. Wood st.; 3) Povi veno rodosi 416 E 4tly St. Pa
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. PalH
lis aritmetikos pradžiai; anttoji da“Lietuvos” išleist^uvė išleido las Baltutis, 3244 S. Morgan st. eina iš Suvalkų gub., Sėinų paV.,
Ant. Vaičiūnas,
2:30 iki G vai. po pietų.
rašė Dr. J. Lulis, Sudaugeliu pūB
11a.
*
*.
šįmet du puikiu Kalendorių: vie
Farmington, W. Va.
H
veikslėlių iš embrioliogijos. PuslB
Leipunų gm. ir parapijos, Didia- Box 8,
®1U knygutė — antroji ir paskuti
i
ną sieninį, pakabinamą ant sie
12 Kaina ......................................... 10cfl
salio kaimo. Spėjama kad jo gy
SEPTINTAS DIDELIS
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
nos, antrą kišeninį knygelės for
vo nėra. Kas praneš apie jį, bu Esiu pribuvęs iš Lietuvos lie 18 DOL. Į SANVAITę 18 DOL. metikos kursui; čionai, kaip papra
BALIUS.
moje.
tuvis, gerai suprantu muziką ir Lengvu budu gali kiekvienas už stai yra daroma, surinku uždavinių Icto r l Jp»-Pasakos, Aprašyme telpfeH
Chicago, III. Sv. Petro ir Po siu labai dėkingas.
Sieninis Kalendorius parodo vilo Dr-stė parengė balių nedė
galiu žaisti visokiu pučiamu mi dirbti, platindamas musų Rusiš su skaičiais visokio didumo. Para Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė-®
M. Zukaitis,
didvyris, 2) žemalčl&i-drąsuoliai, 3) ■
trejopas šventes: katalikiškas, lioję 3 d. sausio 1909 m., Freiheit 227 E. Main st., N. Britain, Con. singiniu instrumentu, teipgi mo ką tabaką. Probą išsiunčiame do
šyta Pr. Mašioto.
Pusi. 68.
Kai Pilėnų apgyvenlmas, 4) Lietuvių krite-.*
amerikoniškas rr lietuviškas tau Turner salėje, 3417 S. Halsted
kinti kitus ar prie kapelijos pri vanai. Rašykite tuoj pridėdami na
...........................................
20c. štas, 5)' Vytautas ..mųsų didvyris,®
tiškas. Kišeninis yra tai knygų? gatv.; prasidės 5 vai. vakare^ įėji Pajieškau savo draugo Domi gulėti. Reikalaujančių meldžiu krasos ženklelį atsakymui pas
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenką*
Astronomija,
parašė
pagal
K.
tė ^4 x 7% colių didumo, -144 mas porai 2y.; bus gera muzika ninko Vinckaus Gadunavos para atsišaukti adresu:
Russian Tobacco Co.
gudrybė, . 8) Aldone; gailiaširdė ku-I
. ir Lockyerą, A. ' Aga- nigajkštytė, 9) Biru ta, .gražioji vai- I
puslapių, šitas Kalendorius be ir svečiai galės smagiai pasišok pijos ir brolio Mikolo Jenčiaus
Jonas kilaitis,
132; Nassau Str.
Room 301, Flamarijoną
raa.
Telpa:
Dangaus
apžvalga, dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap- 1
mėnesių švenčių turi daug gerų ti. Kviečia visus kuoskaitlin- Alsėdžio parap., abu Kauno gub., 59 W. iąth PI.,
Chicago, III.
V-New jYork, N. Y.
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per gynėjas. Puslapių 54. Kaink.. 15c. I
ir pamoknančių skaitymų, pasa giausiai -susirinkti.
Telšių pav. Jie patys ar kas ki
' *
visatą, Saulė, Planėtos, Komėtos,
kų, eilių, juokų, paduoda reika
tas eiksis duoti žinią adresu:
Komitetas.
Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka- I
krintančios /valgidės, žėmės padėji
lingiausias ^statistiškas žinias, pa
Just. Jenčus,
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės reivls. Tikras atsitikimas iš karės 1
BIBLIJA
b
mokinimus kaip gauti amerikoniš
1418 S. Pasfield st. Springfield,
su chlnais. Iš vokiečių* kai- I
LATVIŲ VAKARAS.
Arba šventas Raštas, Seno ir jsUtymal. Su daugeliu paveikslė japonų
kas poperas, surašą naujausių Chiąago. Chicagos Latvių Te
III.
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina .-.5c. 1
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.
Naujo
Testamento,
Susidedantis
knygų ir daugybę kitų gferų ir atrališka Draugija vaidens dra
Labai pigiai į .pardavimą ar nuonaudingų žinių. Kainos šitų Kar- mą “Kaimo elgeta”, 5 veiksmuo Pajieškau savo draugo Bernar man sankrova valgomų daiktų ir iš 66 knygų. Drūtais šikšnos
apdarais. Kainoja $3.50, o da Attelea Princeps. Vertimai Pr. Siū Japonų Pasakos., i'agal rusišką I
lendorių:
se šeštadienyj 26 d. šio mėn. do Kučio, Kauno gub., Raseinių mėsos geriausioje lietuvių apigar- bar gausite tik už $1.60 su pri- lelio, telpa čia šios apytakos: .n vertimą sutaisė S. ValUekupiuDas, I
čia 7 trumpos pasakos. PusL I
* Sieninis ..................... 5CBrandto salėje, 164 N. Clark ir pav., Veviržėnų miestelio, apie dėje iš viso miesto. 3440 S. Mor siuntimu į namus. Kreipkitės Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3) telpa
21. Kaina ........................................ 5ę. j
Kišeninis ............... 25c
Piemenukas, 4 Kraujas, ^4) Du pa
kampo Erie gat. Prieš lošimą pusantrų metų kaip Amerikoje, gan St., kampas 3410 Plaiso.
šiuomi adresu:
Kas prisius 30c. markėmis tam ir po lošimui giedos vokiečių gyveno Edwarsvillėje, Pa. ir iš
veikslėliai iš baudžiavos, 5) šuns li
Jonukas Muzikantas. Parašyta’Hen- 1
John Purvis, ’
I kimas.
ir 6) Skrandos istorija. PusL riko SlnkievlčHo, vertė AdL V. ir ’
prisiusime abudu šiuos Kalendo Gruetli Maennorchor; po vaide- važiavo į New Y orką. Jis pats
Į
pardavimą
sankrova
valgomų
59
N.
Lourel
st.,
Hazleton,
Pa.
69, Kaina ...................................... 20c- Juros Švyturio sargas, vertė X Mar* i
rius.
Kas užsirašys 4laikraštį nimurt šokiai prie rusiškos muzi ar kas kitas teiksis duoti žinią daiktų ir mėsos lietuvių apgyven
gevičlus. Pusi. 39. Kaina.......... 10c. J
“Lietuvą” ir užsišokęs $2.00 pre kos. Prasidės 8:30 vakare.* Ti- adresu:
toje apigardoje, plati vaizba, atei
Auka, apysaka parašyta M. LesUuJust. Vaitkus,
numeratos visam metui, gaus kietai 25c., 35a ir 50c. Pelnas
persitikrinu. — 4612 — 5th
akienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
KALĖDOMS DOVANAS
abudu šiuos Kalendorius - dova eis naudąi apgynimo rusiškojo 92 Myer St., Edwardsville, Pa. kite
Karė.. Ar ji žmonijai reikalingai 1
avė.,
Chicago, III.
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. Parašė Kemėža. ' 61 knygelė aprašo
PIRKTI
nai. “Lietuvoš” skaitytojams vi politiškojo išeivio Jono Paureno.
Pajieškau Jono Dambrausko,
eik į Jono Oloweckio muzikaltš- Kaina ............................................ 20c. kiek nuostolio iš %arės žmonėms ir
siems-išsiųsime šiose dienose mi Pajieškau savo draugo Fran.
Pigiai į pardavimą saliunas, ką sankrovą^ didžiausią pietinėj
kas | ją žmoniją stumia. Puslapią
nėtus Kalendorius dykai. Ki Bukanto, Kauno gub., Šiaulių kuris 18 d. šio mėn. Clifforde, III.
. Blinda, Sviėųa Lygintojas. Parašė 47. Kaina ..................................... 15c.
geroj
vietoj,
vaizba
gerai
išdirb

daly, 2910 Archer avė., kur gau Žemkalnis. 4 veiksmų ir 1 paveikslo
šeninis Kalendorius teipgi labai, pav., Triškių parap., 3 metai kaip pas mane apsinakvojęs, visiems
tinka siųsti Lietuvon savo gi Amerikoje, girdėjau išvažiavo į sumigus išėjo, išsinešdamas $400 ta, prie pat liejyklos ir katilų si armonikus, smuikus ir šneka drama, aUitikimai iš žmonių pasakų
privalo būti vaikų auginimas I
minėms. Jei nori jį tėvynėn pa Michigano valstiją. Jis pats ar amerikoniškais ir 30 rub. rusiš dirbtuvės ant S. E. kampo 156 mas mašinas labai pigiai, ypatin paskutinių baudžiavos laikų. 127 pusi. Ir Koks
auklėjimas?
Raukius raštų, pa- I
siųsti per dovanas, prisiųsk mums kas kitas teiksis duoti žinią ad kais pinigais. Jis yra iš Suval ir Halsted gat. Harvey, III. Prie- gai nuo $10.00 augštyn. Teipogi Kaina *.................................................
rašytų Dr. Šliupo. Kožnam žingeidi J
žasčia
pardavimo
yra
savininko
—
taisome siuvamas mašinas. Jei
kų gub., nuo Kybartų, 5 metai
adresu ir 25c., o męs Kalendorių resu:
Ir naudinga knygelė, ypatingai Te- I
Amerikoje, šneka gerai angliškai, nesveikata, ir. Atsišaukti reikia gali atsinešk šitą su savim.
pasiųsime ten.
Ant. Jurkus,
Boleslovas arba tolesnis Genovaitės vams auginantiems vaikus, susipa- 1
pas
Kaz.
Petrauską,
S.
E.
Cor.
Jonas Olowecki,
Todėl pasinaudokite gera pro Box 6,
Clifford, IH. lenkiškai ir truputį moka vokiš 1561h ir Halsted gat. Harvey,
gyvenimas. Morališkas pasakojimas tinti su šia knygele. Pust 91. Kai- I
2910 Archer Avė., Chicago, III. žmonėms. Pusi. 86. Kaina..........20c. na ............................. /...........
kai; yra 5 pėdų, 9 colių augščio,
25c. I
ga, užsirašykite “Lietuvą”, o gau
> *
1
site abu puikiu Kalendorių do PIRMAS DIDELIS BALIUS. geltonais plaukais, mėlynų akių, III.
Kaip
žmonės
su
ponais
kovoJot
1
be
ūsų,
riosis
sukumpus,
gali
būti
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir"
vanai.
E. St. Louis, III. S, L. A.
Į pardavimą medinis namas su
apie 24 metų amžiaus. Kas man
Žemaičių. Parašė Simanas Daukantas Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am- ■
88
kuopa
parengė
balių
šeštadiet
krautuve
20^64
1
ir
medinė
grįA. OLSZEWSKI
Vilniaus Universiteto Philosophijos žluje, Anglijoj XVI amžiuje. PsfrašB ■
nyj, 26 dieną šio mėn. Šamo Jo apie jį praneš gaus $50 dovanų. čia 21x32, gatvė visa įtaisyta,
A- J-tis. Pusk 34. Kaina.......... 10c. 1
Jonas Vainauskas,
3252 So. Halsted st, Chicago. cio salėje, 537 Collinsville Avė.,
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
randos $650.00. Labai pigiai.
Box
64,
Clifford,
III.
TAM KURIS DAROOYS, KAD ri susipaiintl su protėvių budu, kultū
Įėjimas vyrams 25 centai, mote
Klauskis po.nun^. 4632 Laflin st.
Katechstlškl pamokinimai iš de- I
už priimtus (per laiškus) pi ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve šimties
rims ir merginoms dykai; pra-i
sankrovoje arba 734 Milwaukee aš
Dievo ir penkių bažnyčios I
nigus, nelšsiunčiau užprašytų ta- no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi-N prisakymų.
Pajieškau savo dėdės Povilo avė Sobol. — , —
sidės 7 vai. vakare. Bus dekliaParaše kun. J. Rymeikis, ■
vorų, arba kad esu ką apgavęs. nlgus vartojo ir tt. tam verta perskai Knyga II Pusi. 191, Kaina ...."$1.00 ■
cijos ir kalbos. Visus lietuvius, Baranausko, Vilniąus gub., Frar
7 metai kaip užsiimu prekyste: tyti šita knyga, o apie tai viską dasivietinius ir aplinkinius širdingai kų pav., Merkinės vol., Nemu
laikrodėlių, žiedų, armonikų, ir žinos. Didelio formato knyga, pusi. Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa- I
naičio parap., Jevaišių sod., 29
kviečia apsilaižyti.
kitokių muzikališkų instrumentų, 217. Kaina..................................... ...65c. gal Kukllną, parašė A. Agaraa. ■
metų kaip Amerikoje; turiu į jį
Komitetas.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), I
net niekas nebuvo mano apgau
svarbų reikalą. Jis pats ar kas
VAIDENIMAS IR BALIUS. kitas teiksis duoti žinią adresu: Reikalaujama 200 darbininkų | Mi- tas, priešingai turiu daugybę pa- Cholera Ir Kova su Ja. Verti D-ras su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš- ®
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai,®
Vlad. Brindza,
Chicago. 36ta kuopa S. L. A.
chĮgano ir Wiscon»ino girias prie len dėkavonių už teisingą tavorą. A. V. Pusi. 16. Kaina....................... 5c.
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 100 fl
pirmu kartu stato ant svenos Duąuesne Club 6th Avenue, tų plovyklų. Geroa algos, ▼lenralinla Todėl kveičiu kožną, kuris jau
turi
mano
No.
7,
Kataliogą,
arba
čenstachavos
Apgynimas.
Apysaka
Pittsburg,
Pa.
komediją “Vaito pirąlystė” ne
darbas per žiemą; pigi kelionė ii ChiKlebono Karčiams. Atsitikimas ilflj
iš laikų švedų karės iš Henriko
dėlioję, 3 d. sausio, 1909 m. Pucagoe. Teipogi reikalaujama Ir mo katrie nori gautr, gerą tavorą, Sinkievlčlaus
apysakos
“Tvanas” nesenos Šiaulių praeities.
Parakė®
Pajieškau Onos ir Petronės tenj prie visokių darbų Chieogoe visados kreipkitės' laišku pas ma
laskio salėje, 800 Ashland Avė.,
perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė
arti i8tos gat., prasidės 7 vai. Milašauskaičių, Kauno gub., Ra mieste. NeraSyk, bet ateik pats tuo- ne, o Jūsų reikalavimai bus iš lė, Pusi. 139. Kaina .....'........ 30c. B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina. .5c.®
pildyti, greitai, gerai ir atsieik
seinių pav., Gegių kaimo, gyve jaua.
vakare. T ikietai: 25c., 35cKišeninis Rusiškai-LIetuviškas žodj^fl
pigiaus negu kur kitur.
50c. Šita komedija ypatingai yra no Philadelphijoje. Jos pačios
Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kal^®
J. Lucaa, Lletuviėkaa Agentas,
M. J. DAMIJONAITIS,
juokinga, o lošėjai geriausi Chi- ar kas kitas teiksis duoti žinią 239 Milwaukee Avė., Chicago, Iii.
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos
3141 Union Avė., Chicago, III. žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai na ....................................................
cagoje, todėl pasirūpinkite kiek? adresu:
Jonas Milašauskas,
Kur lietuvių senovėje gyventa^®
na ................................................... 20®vienas pamatyti.
VINCAS PUltAS.
Reikalaujama kelių gerų agen
Patrijotiškas vlstariškai-arkeologiškb^B
605 S. Union st., Chicago, III
Kortuotas.
Dangus.
Pagal
K.
Flammarion.
1
>
ETUVOS” KELIAUJANTIS
tų pardavinėti ukėms žemes. * ur GERA PROGA SU NEDIDELIAIS rašė P. Hrandukas, (su paveikslė ištyrlninėjlmas. Parašė N. N.
1 as
mokėti skaityti ir rašyti angliš*»
*
.Pajieškau.
savo
sesers
duktės
liais). Knyga parodo kokios yra pla nesančio Vniversiteto. Knygutė
V. DIDELIS BALIUS.
PINIGAIS.
kai.
Gera mokestis.
iomis musų keliaujanOnos
Bartininkiutės,
yra
už
vy>
Donorą, Pa. Lietuvių Ukėsų
netos, kaip jos "eina ir kokią jtekmę šyla satyriškoj formoj apie
Parsiduoda
pigiai
sankrova
vyrišką
iincas Pūkas, aplankys Kliubas parengė didelį balių 26 ro, bet pravardės po vyru neži American Laųd and Brokerage Ir moteriškų drapanų bei mastinių turi viena | kitą. Pusi. 193. Kaina 60c tr,s. genijus ir tt. Puslapių •
kelio Westvillės ir jo d. šio mėn.; prasidfe 2 vai. po nau, paeina iš Suvalkų gub^ Nau- Exchange, 537 Marąuette Bldg., praklų; pkklybd varoma su lietu vale Apdaryta
na .................................................
įminėdamas “Lietu pietų ir traukA^ki vėlai nakčiai. miescio pav., Svetošinoj^^L Tii ChfcafB.

a.

n a.

Draugysčių reikalai.

Gera Knyga.

,

f

k
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Kalendoriai!

Ant Pardavimo.

$25 DOVANAI!

Reikalavimai.

LIBTUVA
ka»p kunigaa vlrto eccljaldemokra' Parašė GerS. Telpgi prie tos pa« yra: Revoliucija ir Kunigai, para^šermukšnė. Puslapiu 81, Kainą 10c.

Koks mum* reikalingas ‘'Valakas’
r te M. Pusi. 15, Kainą ........ 5c
Katorgonl Atsitikimas iš Muravfo laikų, Vilniuje.
Parašė P. B.
[si. 18. Kaina .'............................. 10c

|alp Atsirado Jungtinės Amerikos
'stybės. Išguldė P. B. Puslapių 35.
................................................. ;oo

■ Komunistų Manifestas.
Prakalbos
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško
ppaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori su
sipažinti su socljallstų tėvų Markso
ir Engelso teorija link Soc. partijos,
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52,
Kaina ............. Jt............................. 20c.

Menininkas arba M ag Ik**.
Pa
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkilėllal Ir
kaip padaryti visokias št<ikas. Pua
lapių M. ’ Kaina .................. 16*

Marija musų Viltis arba tvenč.
Marijos stebuklai: ii iv. Alfonso do’
Ligoti raitų surankiojo J. Baltrušaitis.
A KanVčkos, apie peklos kančias.
“rašė Liepų kas. Telpa 20 giesmių, po- Pus^. 63. Kaina ....».................... 16®.

rašyta Juokingai, teip kaip “Davatkų
Nutruko. Vieno veiksmo komedija
gadiinkos". Pusi. 40. Kaina ., ‘ 15o Parašė Smalstys-St^olskis.
Kamajų
Vaidintojų Būreliai paskiria Autorius.
Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka Pusi. 20. Kaina ......................... 10c.
rės Maskolijos su Japonija. ’ Parašė
Waclaw žmudild. Lietuviškai išvertė
Namelis Pustelninko. Pertaisytas iš
V. atavaras. Dviejuose tomouse.
leidimas □. Graši morališka apysaka.
Apysakoje r p rašyti mūšiai ant že
mos ir ant
.lų, aprašyti teip aiškiai. Pusi. 170. kaina 50c., apdaryta 76a

. kad, rodos savo akimis viekų matai
Į beskaitydamas. “Kraujo Sėja" yra
y* viena Iš nedaugelių knygų, kurios yra
ir naudingos, ir smagios perškaittyti,
dėl to jų teikiame kiekvienam per
sk ait yti. •*'
Pirmas tomas Pusi. 289. Kalnų 81DČ.
• -246.
- Kaina 51M
Antras tomas- p>usl.

Nuolatini
karlumnė Ir milicija.
Pust 17. Kaina .................................. 5a

Nieko be Prtežastlea Komedija
name akte.
JJetuviikon kalbom
ti Mag. Paralkietis.
Puslapių
Kaina ........................

vie
ver
24.
16c

4
Naujas Lietuvių Lementorius, arba
Skaldymo ir Rašymo. Pradžiamokslis
LteUvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė 'B. P. Tananevlče. Su daugeliu pa
veikslėlių, grašių apskaitymų, rašy
toms Ir spaudintoms aiškiomis, stam
|į
Labai Gražios Dainoj Surinko K. biomis raidėmis. Su grašiu, drutu au
Stiklelis, čia patilpę 32 dainos nuo dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c
žmonių užrašytos Liepalotų kaime,
Nauja skaitymui knyga. Lietuvi!Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. koms Mokslafnėms Amerikoje, dalis
15c III (su jjaveiįįlais). Pusi. 139, su appusi. 39. Kaina
KaŽa\ . ........................... 65o
atminimai.^. Paaak
Laikrodininko
Erkman-šatrianų, sutaisė S. M. . Pa
Oras, Vanduo, švies* Ir šiluma.
dvelksiąs iš Napoleono I paskutiniųjų Lekcijos Prot Blochman’o. Sutaisė
kaj-iavimų. Pusi. 44. Kaina.... 15c. Šernas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško
* Laisva Valandėlė, Broliams dova proceso, aiškesniam parodymui yra
nelė (Eilės), Parašyta K., Stiklelio. daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva, 138. Kaina .....................................
— Upelis. — Giria. — Vėjas.
Ra
Pasakos, Prityrimai Ir Veselljoo su
sa.— žaibas. — Audra. — Perkūnas.
dainomis.
Suderinimais
parašyta
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
kun. K. Atokios. Yra tai nekurlos
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės,
što Šešupės kranto. Pusi 32. Kai
veselljos, najlviškal Išpasakotos, vis
na .................. :•..........
10c. kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142.

Labdarybė pirmiaus Ir dabar. Parė
lė P. Lafargua, Vertė M, N-as. Telpa
čia: Į Senovės p jmų labdarybė,
( U Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
’Ul Buržuazų - labdarybės Pusi. 36.
Kaina ........................ v..................... 10c

Kalba .*........................
35a
Lietuva Ir Jos reikalai. Taktiškas
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
Pietro Caruso, Vieno velkamo Dra
me? Ko mums reikia? Kų privalo
me daryti, kad vfšiems mums butų ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida
k
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų
|k mųsų motinos - Tėv. nėaT’ Pusi. 20. atsitikimas. Pust 32 Kaina .... 10c.
Kaina .......
10c.
Pilėnų kunlgaHcitb. Tragedija V
Lietuvaitė. Dramatiškus veikalėlis veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
■ iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen- skio apysaka "Kunigas". Parašė M.
■ iriuose veiksmuose.
(Turinis pagal šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35a
^Lejmontovo
poemų
“Lietuvaitė”).
Ponaitis. Apysaka Iš angių valkų
^Paraše Jonas Ralis; '.Pusi. 24. Kal
ena ..... ............................................ 20c. gyvenimo* Parašė Vida. Graši apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.
Pusi. 27. Kaina ......................... 10a
Lietuviai 1 ar gerais keliais žengiame priekyn?
Nuoširdus atsiliepi
Populisriškas Rankvedis Fizikos.
mas į lietuviškųjų visuomenę D-ro Parašė P. Neris. Knygelė susideda
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, Iš 5 skyrių:
I, skyrius: Svarybė,
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo Pajlega, Svarumas, svarstyklės ir tt
džio 1906, Union City, Conn., M n skyrius: Šiluma, Gazų IšalskėUgruodžio 1906, Edwardsville, Pa., 31 mas, Tirštumo atsimainymas? Termo
metrai, Šilumos jausmas. Šaltis Ir
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei
ryje 1907 m. . Pusi. 47. Kaina 15c. tumas, 'Balso atsimušimas. Balso ypa
tybės.
IV skyrius: Šviesa, Šviesos
- Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos
V skyrius:
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir atsimušimas Ir tt.
taisyti visokius puikius valgius su Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas.
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas Prigimtinė Elektra, Budas elektros
ninku; kaip daryti'skanius ir nebran išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki
Yra labai naudinga
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo birkštis ir tt
Al-lonė V. Pusk 2&5J- Kaina ... i.. 80c. knygelė kiekvienam šmogui yflttlngal
-Visokiems amatlnlnlnkams. Pusi. 100.
Kaina .....................
40a
Lietuvos virėja. Parašė *V. A L.
Zavadskienė. Seniai geidavo musų
Pradinė Aritmetika, arba mokinlj šeimininkės tokios knygos, dabar ga
masis rokundų mašiems vaikeliams,
li pasinaudoti, telpa čia šimtai Jvalį.rių lnurodymų pataisymui
valgių. pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P.
į Pusi. 555.
Kaina ............ H-25 Mikolainls. Su paveikslėliais, audimo
apdaruose, 128 pusi. Kaina .
, 35c.
. Lietuvos Istorija. 8ų kunigaikščių
Pasaka apie Adomų ir Jlevl|. Prie
paveikslais ir žemlapių.
Lietuvos
Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo das' prie sulyginamosios myto^iogijos.
nis (9. M-lis). Trečių kartų atspau Pagal vokiškų, lietuviškai parašė P.
sta ir pertaisyta. Pusi. 259.
Kai Mintinis. Pusi. 3L Kalima .... 10c
na
75c.
v

Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poėmos “Piastų duktė” ir
kitos gražios pasakiškos, juokingos
eilės. Pusi. 60..................................... 20c.
’
;> \
•
' 'A?
\
r Lietuva Tėvynė mano,-eilėmis para- . Plleniečlal. 'Istoriška tragedija pen
6 K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių kiuose aktuose. Parašė V. Nagornoslos gadynės dainelių. Puslapių 16. kls. Pusi. 155. Kaina...................... 35c.
’alna. . .................................................. 5®
Prabočių šešėliai. Dramatiška AlLitvomanal. Drama keturiuose velk- dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas
Para^ė Dvi Moterį.
At- Storasta, Tilžėje. Visa Aldija suside
lš “Varpo”.
Pusi. 58.
da Iš Angos Ir trijų veikalo dalių:
... . ............................. 20c.
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, Na
san-žmonės, ir iš mysterijos: šventa
Ligonių Draugas, Homeopatlškasls,
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali
k«al Dr. med. G. Pulmano. Vertė Iš
Įvttko 8. ž. Pusi. 22. Kaina ....10c. mis, arba visas. Puslapių 182. Kai
na ................'.................................... 11-40

i Lietuvių tauta senovėje Ir šlųdion.
parašė J. šliupas M. D. Antras to■MA
šitas 2-ras tomas apglėbia
[Lietuvių tautos veikalus nuo XIII-jo
h Iri pabaigai XVI šimtmečio. Pusi.
863. Kaina ................................. 61X0

Jtwini w Lltvvle. Otton Zawlsza.
ida trečia žymiai padidinta. Pusi,
Prie Misterijos musų rašybos. Pa
klfiaina ............................................25a rašė Dr. J. Basanavičius. Pusaplų 17.
Kaina ................................................ 10c
OLfudna Pasaka. Parašė J. B-nas.
k manęs nelaimėje neapleidi, nu
Papasakojimai Iš Prancūzų revollutilusi palinksksmlni, nuvargusiam
Lkų paduodl.... Dėkingas už atši cljoc. •‘Ateities” išleidimas Nr. 2.
15c.
limų ir širdj gerų, aš Tau nors Pust 73, Kaina .......................
lakymėliua rašysiu. Skaityk
Parmazonas arba Dievo Rūstybės
Igu patiks Tau ir gyvas busiu, — Baisumas, Parašė šventmlkis II lei
[daugiau papasakosiu.... Teip prapra
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
ba raštininkas, kurs iš bado be dingą perskaityti šita knygelė. Pusi
K atsiskyrė iš šios pasaulės
40, Kaina ................................
10c
10c.
|S 31. Kaina ...

Iteris Ir Jos vieta žmonjjoje. Paj. Laukis, šita knygelė yra laakyva perskaityti moterims ir
ms.
Ano' \u t ori aus: 'Teisybė
tokia prMk
xad mes tankiai na
kne jos tik dėl jos prastumo”,
fetojai daug atras sau medžiagos
[ Pust 47. Kaina .......... - 1$®Mcykla Ir Jos uždavlnlnys. Par
' Alfa.
Aprašo apie mokykla*
foktjos. Vokietijos ir kitų viešLįių, potam kokia mokykla mums

k.................... .

1

Valkai. Poraš^OktAM Mlrbo, ver
Esat St Losią, III.
tė J. V: Telpa čia Boa apysakos: Juos.
Rainis, 452 CoUlnsvins
1) Valkai, 2| Vinelė, 4) Klodas Ge.
Akyvos ir vertos perskaitymo klek
Herrln, Illinois.
vienam. Pusi. 48, Kaina ........... 15a
J. T. Adomaitis,
Bog 708.
Vėjinis Malūnas.
Pagal lenkiškų
New Brltain, Conn.
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
Čeponis,, 21 Pleasant Street
sipirko vėjin) malūnų ugefteftuL bet
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, na
mokant su malnnu'apsibūti Ir tt. PusL
Newsrk,
64. Kaina
26c V. Ambrazevičia,
H. »t
Vincas Otonla ’ Apysaka Iš žmonių
. Plttsburg, Pa
gyvenimo, Parašyta 'Batrijos Ragą Jonas A Ignotas, 46 So. 22-nd Street
Revoliucijos žmonis, parašė A. DOS. PusL 143, Kaina .................. 35a
Niemojewski, vertė K. Puida Tel
8a Boston, Masą
, Vargdieniai. Parųšė Aleksandra Fro
pa čia devynios gražios apysakaitės
N. Gandrelius,
224 Athens Street
mas. Apysaka Iš tikrų atsitikimų penk
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
tos ir šaštoe dešimties XIX-tojo šimt
. s/ranton. Pa.
sitikimų Varšavojo laikuose rusų ka
mečio. Naudinga kožnam perskaityti. Juoz. Petrikys,
1514 Ross
rės su japonais ir įvykusios po Jai
Pusi. 187, kaina........ į....................... 8©c.
palrtuvės rusų viešpatystėje. Kny
*
Shenandoah, Pa.
gelė {domi kiekvienam. Puslapių 78.
Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš nor- And. Mačir,
Kaina ............................
‘ 20a
138 So. Maln Street
*«gų gyvenimo, sekant Bjersonų. T. Knržanauskas, 12 H Cherry Street
Ratelių spėjimai. Tra Mhksmlausis Apysaka užimant! kiekvienų, su gra
žaislas (žabora) šeimyLlškuose susi žlals privedimais. PusL 30 Kaina 10a
Springfleldi IIL
rinkimuose.
Parašė D
Spėjlkaa
Jur. Tachllauckas,
710 Knos Avė.
Volungfi
ir
vieversėlis.
Eilė.i
MarPuslapių 16. Kaina .........
10a
galio, yra daug įvairių aOJ-j. Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, Ir
Raistas — The Jungia
Parašė
dekliamacljoms.
Pusi.
170,
Kal
P. timkonis.
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
ne ......................
60a
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau-,
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių
Waterbu ry, Conn.
Užkapotas Žvirbly*. Apysaka V. J.
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais
žemantauskas, 39 W. Porter st
Nemirovlč
—
Dančenko.
Pusi.
24,
iš Chicagos skerdyklų; naudinga Ir
(domi knyga perskaityti kiekvienam. Kaina .................. .<...................... 10a
Worcssten Mass.
Puslapių 355. Kaina .............. 8100
Ant Bernotas,
12 Harlem Street
žibutė rrba ptrmlejle pavasario šia
Rankų šašeliai Ir Parlnktlejle žais daL eilės Jovaro. Telpa 17. įvairių
Westvl!ls, IIL
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui eilių parašytų vieno iš gabiausių
•
,
• įvakarais liuoao laiko; šitoje knyge eilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri Juozas J.< klikas.
lėje telpa paveikslėliai, kokius su tika šių knygelę žugščiauo iškėlė,
rankų šašeliu galima parodyti ir tam negu kokias kitas eilės, PusL 15,
Kaina ........................
5a
tinkami apskaitymai.
Puslapių 32.
SVARBI PRIEŽASTIS.
Kaina ............................................. 10a
Męs šjmet pardavėme daugiau namų
žmonių Savivalda Naujoje želan- negu kiti ofisai. a Visi žino, kad męs
Rugštasal Pienas, Įrankis liaudies dljoja N. Cumakorio. (š rusų kalbos namus greitai parduodame ir todėl
sveikatos užlaikymui, vertė D-raa A. ‘ vertė A. žuvis. PusL 25, Kaina 10a teip tie, kurie turi parduoti namų, kaip
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra
8
U
ir tie, kurie nori pirkti, ateina pas
vartojamas rugštasai pienas kaipo vai
žmonių užtarytojai Broliai Grak- mus. Dėlko teip yra?
stas nuo įvairių ligų. PusL 22, Kai chal. Vertė iš tusų kalbos BermukšYra tam svarbi priežastis. Męs par
na ......................
6a
nė. PusL 32. Kaina........................ 10c duodame tiktai tokius namus, kurie
žodynas lietuviškai • angliškos kal musų supratimu yra dienų ir naktj
Scenlškiejle
vaizdeliai.
Parašė
bos. Sutaisė Antanas Lalls Pusi. 382, verti reikalaujamos kainos. Męs turi
Vaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj
ik! šiol turėjome tik su apdarais po me daug namų pardavimui, ir žmogus
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus —
>2.00, dabar kas nori pigiaus nusi norintis namo turi iš ko pasiskirti.
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija 2) Negryna tautinė, Monolo pirkti. tai popieros viršata. kaina 81X0 Męs skoliname pinigus pirkimui na
mų. Visi pirkę nuo mus namus, yra
gas, 3) Paskuti n J Kartų, Monologas,
žodynas Lenkiškai - Lietuviškai • Ru užsiganėdinę, o uzganėdinimau kostu4)* Tiktai niekam nesakyk! Scena
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce siškas. Sutaisytas- kun. Juozapo Am merio yra didžiausia rekomendacija
niškas vaizdelis. 6) Lietuvių pavasa braziejaus Laikraščio redaktoriaus ir ta yra svarbiausia priežastis, dėlko
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35a “šviesa”. PusL W Kaina .... 82X0 pas mus žmonės namus perka.
Iš patilpusių apgarsinimų musų laik
*
šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų
že etosunk6w lltaumkapolskich, Gkr raštyje, kiekvienas gpli persitikrinti,
tragedija H. ibsen'o. Iš rusų, lenkų sy Litwin6w. Audlųtur >et sltera para. kad musų parduodami namai yra ge
Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. Išleista rupesčia J. K.
botame skait- resni už pinigus už juos mokamus, nes
Veikimas atsibūva Norvegijos BiaurAlluje egzempliorių;; Sutaisė Girų Liu duoda didesnj pelnų, ir be to negali sujo. Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir das. PusL 231. Kaina .................... 81X0
ban kratyti.
vio • laikuose. Pusi. 77 Kaina .25a
Męs nereikalaujame, kad žiųpgus ti
Užsiprašydami Virš minėtų knyga kėtų apgarsinimams.
Apgarsinimų
Sparnai, Drama IlI-juoso aktuose. Hų, adresuokite:
»
kiekvienas gali parašyti kaip jam pa
Parašė V. Šiaulėniškis; yra gemą
.A
U
tinka bet męs meldžiame ateiti j mu
su naujomis Idėjomis perstatymas.
A. OLS2?EWSKI,
sų ofisų ir persitikrinti, kų męs turi
PusL 44 Kaina ............................. Mb.
me parduoti ir kokioms kainoms. Męs
Svarbi priežastį*, vieno veiksmo
maloniai jums kiekvienų namų paro
komedija Parašė P. Bayard su kaldysime, ir jus savo akimis persitikrin
kuriomls permainomis. Ii lenkų kai&Ot
i
site. kad pas mus yra geriausia vieta
bos vertė K. žegota. Pusi. 63 Kaipirkti namus.
KUR GAUTI “LIBTUVĄ")
15a
Męs turime dangybę namų parduoti,
Galima gauti kiekvienų savaitę
kurių negalėtume visų laikraštyje pa
“
Lletuvų"
ui
5c.
pas
šiuos
agentus:
Su lauk A Iš tautiško serbų atgi
tai pinti, bet malonėkite perskaityti že
jimo pasakojimas.
Parašė Terezija
miau pagarsintus, kad žinotumėt, ko
Brooklyn, N. Y.
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
kios rųšlea namus męs parduodame.
trus Virpa PusL 132 Kaina .... 25a E. Fromas,
72 Grand Street Ir jų kainas. Troba kiekvienam yra1
Ant DtrtulaiUs,
97 Grand Street reikalinga gyventi, todėl nusipirk sau
šventas Petras Rymo, Apysaka iš Ant Jankauskas,
77 Gold Street namų ir gyvenk jame nemokėdamas
krikščionių persekiojimo Nerono lai T. J ermalas,
215 Berry Street niekam nė skatiko raudos. Nelauk il
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinka
144 Grand Street gai. Ateik tuojaus. Kas pirmiau nuvi čia u s apysakos “Quo Vadls" H. 81.. W. Dackevlča sI pirks, tas goresni pasiskirs.
vertė Adolfas Vėgėlė. PusL 230 KaL
. Baltimorą, Md.
Jur. Diemedis,
621 Columbia Ava
Ant MORGAN 8t. arti 63-čloa
521 W. Lombard 8L
šventoji Istorija žemesnlamjam Ilsu Jonas Luisą
Puikus, 2 lubų mūrinis namas, ak
dlee mokyklų skyrluL trumpai apsakė,
meninis pryšakis, ir laiptai. 2 gy
kun. J. Buster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė.
Bridgsport, Conn.
venimai, 6 ir 7 ruimai. Maudynė in vi
PusL 88, Kaina............................. 1te. Kazys Lendraitls, 324 Warren Street. si naujausi {taisymai. Lotas 25x125
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statytas.
Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas?
Atneša rando® >600 { metusi Arti OgChicago,
m.
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
Kaltis. 221 W.
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi
ėjo pastatyti >6700, lotas 1200, sykiu
71 Kaina ......................................... 20c.
atsiėjo >7900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai >5700.
širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai
* Elizabeih, N. J.
Iš kalno reikia {neiti tiktai >2.500, o
Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš Dom. Bočkus.
211 First 8t
lyk} cnt išmokesties. Vienatinė proga
ta per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kai
Ae>
. . . .... . nusipirkti puikų namų pigia kaina.
na ...........
20c
. Elmora, Pa.
Antanas Rėklaitis.
Ant WALLACE St., arti 32 gat
ėv. Pranciškaus Iš Assyžlaus gyve
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas
I
•
•
* '
nimas pagal kųn. A. Beltraini'o. Su
25x125 pėdas. Kaina tiktai ..,.>1.200.
Lawrenca, Mase.
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
99 H Oak Street
na .....r......................... yf.......... 15c. A Ramanauskas,
Ant AUBURN Avė. arti 33-člo PI.
1
vi
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas
Montsllo,
Mas*.
. Sausio Devinta. Parašė Maksim G>r9 Arthur Street 25x140 pėdų. Kaina.......... $2.000
ky. vertė F. M. Knygutėje aprašyta B. P. Miškinis,
• Ant 33-člo PL, arti Auburn Avė.
apie Petrapilės darbininkų sukilimų,
Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas.
arba “Raudonųjį Nedėldienj”. Pusi. 40,
Montreal, Canada.
kaina .........
15c. K. Bielek. 1125 SU Kkatherine Street Kaina tiktai .17. >....................... >1.500
’ ,
i
.t I \
>
BURN8IDE, III. Ant Lexlngton Avė.
8 va Jus, arba vaizdas siekimo aug^Nėw Hsven, C op n.
2 mediniai namai ir staldas. Randa
štybės. Trągedija-Poėnia, V aktuose.
And. Ješlnskas,
217 Ferry Street
>288 ) metus. Lotas 50x125. Namai
Parašė J. Viskoška.
Yra tai fantazlškasplešynėlls. pa
tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik
Phlladolphla, Pa.
rašytas
dramatyškame
pavidale.
tai .................................................... >2.500
Pusi. 135, Kaina ...............
40c. M. A Ignotas, 1028 So. 2-nd Street
HARVEY, III. Ant Lexlngton Avė.
Trumputė Lietuvos Istorija. Antras
Puikus 2 lubų namas. Akmenų poPortland, Orog.
pataisytas išleidimas. Knygelė gera
namls. 2 gyvenimai 6 Ir 5 ruimai. 2
John
Browman,
Browman
Nears
Co.
pradinėms lietuvių mokykloms Pust
maudynės ir visi naujausi {taisymai.
:I
.. - 79, K^ina ..................................... 20c.
Lotas 25x172 pėdas. Randa >360 j me
Scranton, -Pa.
tus. Kaina tiktai .......................... >3.300
Trjs Mylimos. Komedija trijuose M. ValenUnavlčlg,’1831 N. Maln 8t
aktuose.
Parašė žemaitė. Pu#l. 44
-«b B
Ant HALSTED 8t., arti 35-tos gat
Kaina ................................. ..
' Seattlk Wush.
« 2 lubų mūrinis namas. Krautuvė ir
Inter Nears Agency.
3 gyvenimai? Randa >55. Kaina >5.500.
Tautiškos
Politikos ' knygynllls.
Lotas 25x125. Geriausia vieta vaizbai.
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
WorcesWr, Msss.
vimas, peraukic jjmas ypatos laisvės,
M. Paltanavičla, *15 TRlbury Street
Ant MORGAN gaA arti 35-tos.
draugijų ir sufiirlnklmų, laisvės žo
3- .3
Mūrinis namas. 7 ruimai.
Lotas
džio ir sųžinės, ir kame išganymas?
Waukegan, SlU.
» 26x150 pėdų. Kaina ................... >2.700
Pust 47, Kaina............. .. ............. 10c. M. Rakauikas,
iolS1— 8-th Street
:
ra
Už >300 ant rankos, o lyk) { išmo
Teismas, Parašė V. Reymont, iš
kėsi) randa nupirksite 2 lubų muri
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
ni namų, 2 pagyvenimais po 6 ruimus
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi.
ant Quinn.gat., arti 31 gat.
“LIETUVOS" AGENTAI.
22 Kaina ......................................... 10a
Pas šluos agentus įgalima uialsa- Kaina .....................................*.... >2950

reikalinga, ko męs turime tiesų nuo gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusią
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai plų 38. Kaina................................... 20c
Imant, mokyklos uždavinys. Puslapių
69. Kaina
........ .
25c.
Polacy I Lltwlnl. Od R. 1228 do
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg
Malūnas. Apysaka; 12 rusu kal lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Landa
bos verti Pranas S-lis. Puslapiu 2> bergia Pusi 75. Kaina.................... 80a
Kaina .................................................10c.
Revoliucijos Dainoa
Surankiotos
Męs Ir Lietuvos socljaldemokra- iš visu“ ir atspaustos knygelėje, 30
tal. lį Muju artimiausias tikslas ir puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
kelias. II. Lietuvos socialdemokra dynės, vlsienis iki šiol pageidauja
tai Ir kultūra. III. Lietuvos social mos, dabar galima pas mus gau
demokratai ir tauta. Parašė Juras. ti .................................................... 16c
Pusi. 16. Kaina ............................. *•*

Teismas Ir Jo nepriklausomybė, A. kyli “Lietuvų” metama ir užsimokėti.
Leontjev’o.
Iš rusų kalbos vertė
Brooklyn, N. Y.
Alfa. Pusi. 32, Kaina .................. 10a
A Lesnlauskas,
347 Rodney Street
Tikri ir netikri ėventlejla Paveik 8. Rinkevičia,
73 Grand Street
slėliai iš gyvenimo kanklntlnlų ir
kankintojų. Išleista Suslv. Lietuvių
Baltimora, Md.
Pusk 61, Kaina 15c.
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllai Laisvamanių.
L. Gaarlis, ,
1834 N. Castle Street
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra
ištraukos kelių rašytų straipsnių
Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė
Cleveland, Ohlo.
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos PI. Vc'.kalėlis aiškina žmonijos Tiesų
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c. lygybę, kurių linkui' eina žmonija Pov. Sukis, 6524 Forman Avė. B. E
šaukdama “laisvės ir lygybės”. Pusi
Chlcago, III.
Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- 19, Kaina *................................... 5a
Charles Laban,. J0802 Michigan Ava.
stoi, vertė Z. A. Knygutė žingeidi
Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu Juozas Volmeris, - ; 168 W. 18th St
kiekvienam perskaityti.
Pust 23
10c
Kaina. ................................................ 10r rys. Pusi. 24. Kaina
Cambrldgspcrt Mass.
719a Maln St
Tuksiantis Nakčlų Ir Viena. Arabiš Pet Bartkevičius. »
Plėšikų t Lindynė arba Nunešta
CKavolių-,
19
Harrisou
Street
kos
pasakos.
I
dalis.
Pusi.
96,
kaina
33a
DdktfcU Išguldė S. P. T. Apysaka Ii

3 ir 8 lubų mediniai namai ait
’
Lotai!
III
Emsrald Ava., arti 82 gat. Randa
, GERI BIZNIUI LOTAI.
■.
nuo |300 iki |472 j metus,
Kaina
Ant Hateted Si., arti “Lletuvos’^H
nuo ............ . 83.000 iki 83.500
mo. 50x137 pėdas. Spocijališkos Kg
kllavos už gatve užmokėtos. Tėm^B
Už 1150 iš kalno, b lykj išmokestim. ilgumų lotų, 12 pėdų ilgesni, negu
nuplrkslte medin] namų 4 ruimų ant prastai. Kaina ......................... >2.500
37 PI., arti Kedzie Avė. Kaina >7.50
Ant Halsted St, arti “Lietuvos na
2 lubų medinis namas ant EmeraJd mo, terp 33 ir 34 gat. 24x125 pėdas, i
Are., arti 36 gat Randa |228 f me 2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
tus
Kaina................................ >1.600 na ....................................
>800

81st Pląco terp Aubum ava
Ant Western avė. bulvaro terp
Ir Morgan St
etos ir 45 ui puikus lotai aut
,1 lubų, 2 flatų mūrinis na
dencijų. 'Kainos nuo 22k'u.oo ir
mas ....................................... 82200.00 ščiau. Pirk šluos lotus dabar,
kainos jų netrukus paaidvejos.'
lubų, 4 flatj mūrinis na
Taipgi turime daugybę
rna . .*................................. 84500.00 toniškų namų ir lotų ant p
visose pusės miesto Chicagua.

Union svs., terp 31 Ir 32 ui.
Lotas ant 69 place terp Hoyne
lubų,.... 2 flatų mūrinis... na
mas ........ į
89000.00 ir Leavitt St arti tramvajų Iin‘
pirkšnių šatygatvls, vanduo, ga
lubų,
2 flatų (narinis... na
mas
85700.00 srutynė. Kaina tiktai .............. |
lubų.
mas

2 flotų..... medinis na
Artimesnėms
. ................. 82500JM pas

Morgan 8L, torp 32 Ir 33 ui.
4 lubų, 6 flatų ir štoras, mūrimai; ant Lowe Avė., arti 36 gat
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai
Kainą . ................... ......... . ...........$24)00

8

Wallace St., torp 28 Ir 29 ui.
lubų, 3 flatų mūrinis namas ........ ............................. 85300.00

4

Wallaca St., terp 29 Ir 3C ui.
lubų, 4 flatų mūrinis na
mas ....... ........................88000.00

>

Wallacs 8L, prie 37 ui.
2 lubų. 3 flatai ir 1 štoras mūri
nis namas .................. H 87500.00

žinioms

kreipki
|

A.OIszewsM
3252 S. Halsted S

Tautiški Lietuviu

Paveikslai.

Papuošimui savo kambario yra*
gražus tautiški paveikslai:
1. Didis Liet. Kunigaištis Algirdas,
m te ra 22X28 colių. Kaina............. 35c.
2. Didis Liet Kunigaikštis Gedemto
nas, miera 22 X 28 colių. Kaina..'KB

31st Place, torp Morgan
Ir Musprat ui.
3. Didis Liet. Kunigaikštis Keistu
3 lubų, 4 flatų mūrinis na
tis,
miera 22x28 colių. Kaina....35c
mu ................. ................ 83000X0
4. Didis LieL Kunigaikštis Vytau
't
tas, miera 22 X 28 colių. Kaina.. 35a
35th Place, terp Auburn ava
Ir Gaga St
5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24
3 lubų. 4 flatų ir užpakalyje 1
colių . Kaina'................................... 35a
lubų 1 flato abu mūriniai na
6. Sim—as Daukantas, Lietuvos 1^
mai .. ............................................. 85-300
tori kas, miera 23 x 29 colių. Kaina 35^

7. Gediminas, D. l/k. apima KijaTHROOP,8T. Tarp Lyman ir Archer
Ava. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x vos pilj 1318 m., miera 17x24 colių.
125. Kaina.................................>2500.00 Kaina.........................................
30a
8. D. L. K Vytauto prisieks, miera
SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos 20X25 colių. Kaina..................... 30a |
ir 35-tos ui. 2 lub
mirinis namas.
9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
Storas. Randa >52. Kaina ....>5800,00 22 X 28 colių. Kaina ........................50a I
Pinigus siunčiant su užprašymų. a433-d Place, torp Halsted St
reduokite teip:
J
Ir Auburn ava
A.
OLSZEVVSKIS,
3 lubų, 2 Ratų mūrinis na
mas ..................................... 83100.00 3252 So. Halsted St., T Chicago, IIL

Poplar avaw arti 31 mos ui.
6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų
augštas basementas,
>2200.06
8 ruimų medinis namas ....>2500.00

Mokinkimes Patvs!
v

Gramatika angliškos kalbos nx
kintis be mokintojo (apdaryta) 81.0
Valkų Draugas arba kaip mokirA
skaityti ir rašyti be mokintojo
Naujas Budas mokintis rašyti A
Aubur Avė, terp 31 ir 32 ui.
mokintojo 10a
■
I lubų mūrinis namas, naujas 85.900
Aritmetika mokintis .rokundų ■
mokintojo (apdaryta) 35a
■
Pinigus siųskite per Money Ordfl
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
4 ruimų i-iurinls namas .,..81200X0 šiuo adresu:
P. Mlkolainis,
Bor *'».
New York''C®
Fisk St, terp 33 Ir 34 ui.
3 lubų, apačia medžio, viršus
muro, štoras ir vienas natas 2000X0
Auburh s ve, trep 33 ir 34 ui. .
1 lubų. 1+flato mūrinis namas
ir 2 lotai ......................... 8400000

J

Grant Works ant 14 ui.
lubų, ant 2 lotų, 6 flatai. 2
Štarai, medinis namas, parsi
duoda su ątoro fixtures... .88500.00

Knygų Kataliogas

27 Gyvenimo Mokykla Parašė Orto*
Qrant Works 49 ava
son Svett-Marden. Lietuviškon
2 lubų, 3 flatai ir ' Štaras, me
dinis namas ........... .............85200.00 išvertė K. Žegota. Užrašai
juslų žmonių. Labai naudinga
Chicago,
f luboms, 2 gyvenimais, po 5 rat ga Didelio formato.
ams medinis namas ......... 32.000. 1907 ................................................
Apdaryta .......................................
Puikus 2 lubų mūrinis namas, 4
ė3 Karte taukuose. (Kareivi
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 simidimai). Parašė Vsevolod
gat Randa >444 { metus, Kaina Vertė A. L-is, Užimanti pas
tiktai .......................................... . >3.500 Kikų karės maskolių su turką
rago. 111. 1906, pusi. 81 ...
Mūrinis namas ant 37 gat Randa
>240 j metus. Kaina............... 82.00c
35 Gyvenimo vaizdeliai.
Puikus mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamls, su gerai {taisyta skal
bykla 4 šeimynos gyvena 19 ruimų.
3 vanos ir kiti naujausi {taisymai.
Gera pastogė. . Randa neša >612 J
metus. Tramvajai eina pro pačias du
>5.100
ris. Arti 33 gat

>4 devynių sekančių gražių
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas
tas, Gatvės vaikai, Paporčio
Miško sargas. Signalas, Keleivis,
vio ėsybė. Chicago, III. 1902,
pių 99 ...............................................

43 Iš gevlnimo lietuviškų Vėlių
Velnių. Pasakos surinktos Dro
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpl
keli šimtai gražių pasakų, apie rojl
dangn, dysčių. pekląl apie giltinę, mito
rų, cholierų; apie dvasias (dūšias!
velnius, jų vaidiųtmęsl ir tt Pasako!
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bim
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar
Halsted 8L, torp 56 ir 67.
mę panėvėžiečių, Šiauliuose — pagalį
■ Medinis namas 1% lubų Ir pona- tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa,
mls. Randa >15. Kaina.......... >2.800. gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu-1
voje — pagal tarmę Prūsų lietuviJ
Lowe Avė. erti 33-čios ui.
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir
Mūrinis namas, akmenų pamatai. Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popifl
Randa >24. Kaina ...;.......... 83X00. ros apdaruose .... ...................... 31-5B
Audimo apdaruose ..................... 82.09
2 lubų medinis namas ant 38 ir
63 LUiuvIškos Pasakos Yvalrlool
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalba
tas 33x147%.
Randa >16.
Gera
IL Ola telpa 205 labai gražių ir jucd
vieta vaizbai. Kaina.............. 82X00.
kihgų pasakų, bdvyjančh) kiekvlen/

NUMAŽINTOS KAINOS.
2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų.
Lotas 25x147.
Randa >30.
Kai
na ............................
83.000.
Tas namas yra ant 38 ui. terp Au
burn Avė., ir Gage 8t

2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, skaitytoj) Ir klausytoj) ir labai naudin
82.700. gu. Chlcago, IIL 1908, pusi. 33Č 81-25
Kaina
arti
Drūtai apdaryta ...... ................ 81X0

Union Avė. arti 35 St
Už >300 ant rankos, o lyk| ) išmo-.
2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyvenikęst) randa, nupirksite 2 lubų muri
pus 6 ruimų. Kalna .......... 810.000
ni namų. 2 pagyvenimais po 4 ruimus
ant 37 gat, arti Parnell. Kaina >2750
Marshfleld Ava arti 35 8t.
2 lubų. .16 ruimų, medinis namas.
Už >250 iš kalno, o lyk) ant išmoPulkus, itūiiia ............................ 83X00
kesties, nupirksite 2 lubų medin) na
mų ant 43 gat. arti Wentworth Avė.
31 St arti Emerald Avė.
2 lubų mūrinis" namas, su kraotuve,
Randa >32 J mėnes). Kaina ,.,>2250
gyvenimai Ir krautjivė. Kaina 87X00
Pulkus medinis namas, 2 gyvenk
mai; ant Lowe Avė. arti 38 gat 33rd St terp Halsted Ir Auburn Ava
Randa >264 1 metus. Kaina tik
Mūrinis namas. Randa >42 ) mėtai ........................................
>1-700
nesj. Kaina
84-000
2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
S7th artl-Wallace St
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar
Mūrinis namas. . Krautuvė ir 4 rū
Avė., tarti 31- gu. Randa >360- J me
tus. K^...............
>2.500 mai. Kaina ....u...... 82X00

67 Llettviškoa Pasakos Yvalrloa
Bariuko Dr.: J. Basanavičius. Da*ts’
I? Čia telpa 141 labai gražių, juokin-j
ktagų, išmintingų ir žingeidžių
kO- Chicago, Hl. 1903, pust 280 gi
Drūtai apdaryta.....................
89 Lietuviškos Pasakot
Surinka Dr.' J. Basanavičius.
III. Čia -telpa 802 d*r
juoklngosnės pasakos. Chi
1904, pusi. 333 ....
Drūtai apdaryta «

76 Max!m GorkiJ.
rusų kalbos vertė _
Giesmė apie sakalų,
karas čadra Rudei
ir viena
103 .. ............ .

Tsfofon Yarda 471.

Notary Public
Jau išėjo iš-po Spaudos
“LIETUVOS”

Kalendorius
v,

1909 Metams

Sutaisytas J. Ilgaudo
KAINA 25 CENTAI

- !

IRlUGAMg J. J. Hertmanovvicz
Lietuviam! S A. Olszevvski’o

į NAUJIENA

'Ofisas

b Kenčiantiems

M8aSWI
M
^l

K>e£NDORIŠKOJI DALIS panaši pernykščiam kalen^AofluL tik labiau pagerinta Ir papildyta.
STATISTIŠKOJI DALIS yra daug kuom papildytai
JMirčių statistika, svarbiausios priežastys mirties Suv.
Valst., kiek miršta žmonių didžiuose mieštuose Suv. ValsL
Indtjonų rezervacijas ir kiek jose indijonų gyvena .Valsty
bių skolos svapblausių viešpatysčių. Knygų produkcija
•varbtausių tautų j vieniis metus Ir daugiau visokių sta-

ristam
PAMOKINANČIOJI DALIS: Uyvenimo patarimai (Slg.
Saduagli). Alkohollaus gėrimas ir jo pasekmės. Kapita
las ir darbas (ekonomiškas pasikalbėjimas). Sis tas apie
'‘mašinas ir kitos žinios.
BELETRISTIšKOJI DALIS: Personas (škicą J. GreleCramer). Vagis. Kodėl? (Emile Zola.) Karalius ir jo ba
tų valytojas (legenda — Georg Ruseler). Sapnas Koperni
ko (legenda — Georg Ruseler), Kaip žmonės liekasi die
vais. (A. E. Elmhain.) ir daug kitų trumpų apysakėlių.
MAIŠYTOJI DALIS: Ilgiausios upės. Augščiausi kal
nai. Giliausios jūrės. Labiausiai prasi platinusios šešios
kalbos. Didžiausi kanalai ant svieto. Vėjo greitumas Ir
jiega. Kaip {spėti, kokiu greitumu traukinys bėga. Len
ta, parodanti skaitlių dienų nuo bile vienos dienos kokio
nors mėnesio. Kometos arba uodeguotos žvaigždės. Planėtlnė sistema musų saulės. Mintys, patarmės ir juokai.
EILES: Ella Wheeler Wilcox. Ūpas — J. J. Ruduo —
M. Lietuvaitės. Kodėl negiedi? — M. Lietuvaitės. Pabu
dimas — J. G. Ui jurių-marių — J. J. Daili naktis —ver
timas iš Goethės J. J.
Sitų Kalendorių gaus metiniai "Lietuvos” skaityto
jai dykai. Todėl tegul kiekvienas užsisako “Lietuvų” iš
tisiems metams. Kaina 82.00.

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St.,

(Lietuviškas Notaras)
,
Hdirba viaokla* legaliikaa popieraa,
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktu*,
Billo^fiale, Testamentu*, / JfldaVita ir
kitonišku;. 'Inkorporuoja draugystes.

Chlcago*, III.

S

Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais,
1 užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Madlcal Clinio, 344 80. Stato St.
prieš ėjim| gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš
gydymu kožnos ligos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusiminęs, silpoks ir nuilsęs, pavargęs rytiečiais, trūksta noro, be gyvybės, lengnuvar8staQ^a lr neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos,
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystoa, pajuodavę paakiai,
spaugai, plėtmai ar kitokį Išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe

nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį,
ptanėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų?
Išsipūtimą Gyslų Maifelyj; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8yfilitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervą, odos, kraujo
* ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas ant
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu*
J sės dalis,
Jeigu
turi, tai Chlcago Medical Clinic
priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, sksuužtikrins
tau
pilną
damą gerklę ir U.T ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jis nuspręs, kad
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužllgio
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Nieku taip neM sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike,
arba slaptingu nubėgimu sėklos su šlapumu. Tu padaro žmogų netinM kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tu paeina
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankau* uiganėdinimo lytiškų geidimų.

3252 So. H«l«ted,
C«r. 33rd SU
Chlcago, III.
T*L 1882 Yarda

Dr. J. KULIS
Ll*tuvią Gydytoja* ir Chirurgo*.

3256 So. Halsted St., Chlcago, III.
Gydo vitokia* liga* motorą, valką Ir vyrą.
Titpgi tari didelf praktiką ir gydo p*w k m ingai
vlaoklaa Umpanėlaa, už*i*«Mjuaia* ir paalaptinga* vyrų liga*. Daro Ojxraoi)a* patek minkai.

Mare Laukiene
3252 S. Hilstel St

> Naujas Išradimas

| Sustiprinimui Ir užlaikymai plauką,
į Tūkstančiai pliką žmonių atgavo pui’ kiu* plauku*, sutaiko slinkimą plauką
i galvos labai trumpame talke, vietoj*
g* nauji, gražu* plaukai. Visokia lodykal. Artesnėm* žiniom* reikta ra,nt kroso* tankiai).
PROE. J. M. BRURDZA

VISAI DYKAI

Rota tau nisko neksštuojs, o ąali užtadytl daug kentėjimų.

Pri«ią»k mum porą markią, *a*o
tikra vardą, pravarde ir adresą, o
m** lamtotal naiiątirue Na 8 kata
logą. didžiausi* lirtaviėkote fcrfboj*,
M duteli pasta pe L Jame tetpo to trin
ti anraljrmai suie suvirti 300 visos m
kunižką nesveikumą, vyrą, motorą

Nedaliomis ir kitemi* Šventom* dienoms: nuo 10 ryto Iki 1Ž vni. pietų tiktai,

CHICAGO MEDICAL CLINIC
CHICAGO. ILL.

S 344 SO. STATE STREET

.ulL Talpa paveikslai ir prekė* vteoklą *aoa*lą eteetro gydančių *p*.r4tu. Buberinią
ik tą. Makižką aparatų. Drukuojsntų Ir Raėotuą Mažinu. Sten«<»kopų rr ji. m paveiksią.
Armonikų. Koncertiną, unitą ir daugel kito
kių koxuainretkaliui»ą daiktą. R*lyk tuojau*.
John L Bogdžina**. Pn>i<r.
Adresuok taip:

S

JOHN'S SUPPLY HOUSE

Jau 4 metai kaip eina Vilniuje bepartijinis, progresiviškas,
visuomeniškas vienintelis lietuvių dienraštis

23 P1L3EN STATlON

“VILNIAUS ŽINIOS”
Redakcijoje nuolat dirbač Gabrielė Petkevičaite, Mikolas Biržiška
i j. J Ir Adolfas Vėgėlė.
“Vilniaus Žiniose” plačiai rašoma apie politika. ,V. Durną, moky
klas, draugijas, kooperacija#: svarbiausias dienraščio tikslas*—■ žmo
nių apšvietimas.
Telegramose galima rasti ne tik Lietuvos, Rusijos, bet ir viso pa
saulio atsitikimai.
Feljetonuose spauzdinama apsakymėliai, eilės, pramos, mokslo pop pulianzacijos straipsniai ir t. p.
“Vilniaus Žirrių” pigi kaina: Vilniuje ir visoje Rusijoje su prisiuntimu: metama 6 rub , pusmečiui 3 rub , trims?mėnesiams 1 rub.
50 kap.. vienam mšn. 50 kap.
Užsieniuose: mot. 12 rub.,/pusei m. 6rvb , l3mėrr. 3 r., 1 m«n. 1 r.
Apskelbimai: prieš tekstą ^etit(brevier) eiltRė 30 k., po teksto—15 k.
Pavienių num. kaina: 3 k., agentams 2 k.
Užsienio prebnmeratorią raoklitame tiąrtj prvnum, parVilni&u* Komercijos įlan
ką, ar tiesiog ******* pinigais, bet ae ' M -ney Orderiais”.

“Vilniaus Žinių“ adresas;

VILNIUS. Reti, ir adrn. ‘ VILNIAUS ŽINIOS ", RUSSIA.

CrtKAOO, ILL.

“RAISTĄ” (Tie Jugll). DUODU DOVANAI
Skaitytojam* •'Lietave." ir “Vienybės L.”, kurte dar to* knygaaaetariir nėTa akait,.
J.i knygos ■ RAISTAS” nėši dar skaitą*, tai visai t>:až*l težlnad Amveikoa gudryba*.
* n k ty be • Ir, telp vadlnamąjoe ge ro v e ir Mgah ižai*augeu Mto visokią pinklią, ne*
neturi gana patyriam. ” RAISTAS” tai knjga pūty runą.
Perskaitę* ■■KAISTĄ” telppat žiiioel visa tatvarkvmą dalmrUnė* pramoaijn* (r kodėl
bedarbė* kita, o tuomi Ir kaip galima turėti visuomet darbe* ir gysonti lalmiagaL
„RAISTAS” dėl linaiumo tavo Idėją jra teip pageidaujama anys*. kad yra lėverata į
Visa* kalba*.
■■RAISTAS”, kuri* sudrebino Amerikos ir Europos parlamentu*, yra didelė. 3M paslė
ptą knyga ir svarbi tuomi. kad aprėžo gyvenimą lietuvlą Amerikoje.
• RAISTO" kaina S 1.00. perkant paėta knygą. Pr-numeveta- toikraMią • Ltetuvoe” ar
“Vien. Liet." metam* 82.00.
ka* naujai už*i*akl« "Lietuvą” *r -Vtea. LteL” metam*,
prisiąsdama* man $XOO, apturės metam* Vieną litą alkraMią ir •RAUTĄ” dykai.
Siuntimui prenumeratos adre»a*: X Naujoka*. MadtaomSČ- bes taa, New York. M. Y.
Kiekviena* liet u vys inteligentas pripažins dktalą vertą knygos ” R* !••**".

Tabako Naudotojai
Padekit mum* apgarsinti musų tabakų tarp savo draugų, o mus
duosim jums iitų fonografų DYKAI.
Nėra tai koks Instrumentas laistei kaip tankiai kiti ItairMjal yra papratę duefi ksfpo
premijų, be! tikrai ųera ii kiekviena atžvilgio kalbamoji malina <tr*>elenas)

.

.

;

__

mBBPBb

--

Kad* panoriat g*M*i turėti save namootokoa©ertą dykai, a* koncertų kokie* suklęru***
erntoniko* ar smuiko <-y puną. bet koncertą di
delią ieną *rbe oirbestraa, dnžsaa k-erai*u.ių

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. Stite SL CHICAGO, ILL
arti Hamtoa gatvė*

The Bridgeport Clothing Go.
A. Olszewskis, pirmin.

3246-48 S. Halsted st.,

Chlcago.

(Kęri4jKWSios gal.)

MUffiasntas (lietuvys)

Mpprtelą^me jnm*vi*okte tabako po bi.k) Au»trl«k.>, Bosniiko Hera «l*K<x Turkiško

Taupė®"**

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie
kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką i
pinigus eidamas į VVesten
Medical Dispensary. Patari
mas dykai.
Sutinimai Ir kitoH noeveikum*! yra ligydomt trumpu laiku *u keltoms dienom* mu •
•ą orlrtnalUlOi badu gydyme, ▲taakaa'toi pritaikyt** masą gydyme* yra tikriausia* ir nuo•
dugntausia* Guda* ant .vleto, pasiekimui nuodągn&iu ilgydyroo. Negniiink laiko ir ne.taiyk
pavojai *a*o avelkato*. klanadamas patarimo pa* apuekorią ar draugą Jei nė»i aUakanCial
gydoma* tai gali buU tikra*, kad turt.l tą ligą per visą tavo amzią Ir ji visuomet atgabena ta mUtai įklalm. Ir snetkrimtimą. Mg* Ugydome lukstanftus tokią ligą, dėlto kad turime joms
y patižką gydymą
UŽSIKIMftlMAR ARBA UŽAKIMAS VARNOS. Nedaro .kirtimo kaip Ugal kentr
nuo užatimo varpo* ir klek daktarą tatuistą prigavo Ir suvedžiojo, musą gydymas tomistą tik
rai iigydy*. Su musą gydymą nereikia jokio piaustymo. Matą gydymą* yra geriausias viaoj
pasauli), b* jokio skausmo ji* pražaliu* nesveikumą ant viaado*.
UŽNUOOLNMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistu* ir turi tkatumu*. žaladaa burnoje, gerklėj* ar pratruk imu* ant kokio* uon dalie* kuuo, tai sergi nuo uzuuodi jlmo
kraujo, kur) gali iėgydyti Weet*rn Medical Dispenaary. Mg* jta*komc sunkiausiai išgy
domą ligą pen*£ įaustame padėjime- Mg* IžvaJyaime tavo kraut ją grynai ir praėaliniime i* viso
kūno įvairiu* nevalumo* bei nuodu* trumpesnio laika negu kas kita* kokio)daly) pasaulės.
OUMBUOTOS IR BUSiBUKK GYSLOS. Tok) padėjimą gyslą mg* lodome b**ngaiėimolaiko, be jokio skausmo Ir ant tuojau*. Motą gydymą* praialina visokiu* ligotu* pa
dėjimu*. pagamina plltią bėgimą kraujo, *ugTąxUa greitai uonnaiiiką sveikatą ir tvirtumąbkauemai pranyksta visai.

M<S itGYDOMK Kl OMBT K IDE M B NENURIREKA.
Mf* taipgi iėgydeme trumpu laiku visa*'ligas, kurio* apsireilkia tarp jauną, toną.ir
pusamžlą vyrą. RAS4KLAUBIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užtaikome slapty-

Mą* turime tam tikrą gydymą kiekvienai

$10.00 vertis Ištyrimas su X-spinduliala dykai.
Vyr*.. mananti apsivesti, privalo atsmaukti pa* mu* dėl iėtyrirno, ddait žinoti ar1 jie

— Tyrinžk pradžią ir iiaivystymą
HA ogiiko* rasos nuo lopšio iki grabo,
pamatyk keistumus gamtoj, žingeidu
mus ir milžiniikumu*.

nemėgink jo užslėpti žeaatve, ne* ženatvė-tikcal gelbsti ilgai įlei*ti takai* giliau i kaną, c tada
tavo *ve.k*ta galutinai »unyk*.
AUiėauk lėtyrtmui Į We*tern Medutal Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikęr

Tyrinėk jtekmą Mgo* i/ paleistuvystė*,

perstatyta* gyv didum figūrine, avcikao**
Ir ligotuoae padėjiusuoae. L* vus (įrodinėtoj**
atsakinėja visokio* kianaunu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime. ■

INŽENGA DYKAI!

l*TVmatAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!

Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo.

Jei negali ateiti pats, rašyk.

VVestern Medical Dispensary
91-93 E. VVashington Street

Chlcago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO tims* 10 ryta iki 4 pa pietų Į'

Chieago, III.

Vienatini Lietuviška Sankrova

• >>< 7 vakaro.

Kodiel kienti paslaplai

Ar esi seno, jauna arba pusaumženiu. Mas gale m ižgydHi jas.

Ir agentūra literai aro* atit “Nortb Side" Chicogoj.

tuuografą. Yra tai vtenlntėK proga rauti dovrną.

pinigu* *«rrąžinshne kiekvienam, kurta tom aeužv*n*diato*.
PiUSU. Ta* dovana* dtioei*** tik taip UgA. kel b* J* nepers.tikr m.iam. jog mą. komp,
nijayraga.m apuaratato. TodSi patartam* ueatktohotL jei nevi*, gauti mą* fonografą dykai.
Adresas: E JROPEAN TOBACCO C0. 33 Leoeard

(ką knygą, ražanėią, Ikapherlą. abroHlią, vi*»
kią laikraėčią. Amerikos ir Europos ir popierą
gw matom s. Telpa i užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, painią, plunksną.drakuojamąmafinuki^
britvą. *t*reo*kopą ir daugelio kitą daiktą. Na
■imirėklt* atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Ksltis

Depl- 71. New Yerf, N. Y.

Tolofonas Yarda 3162

l«17 akmenų

Nauji Žaislai
Gaunami

“Lietuvos”

Redakcijoj.

Dr. A. L Graiczunas

Gelzhfois Lstfrrišlir

33I2 S. Halsted Street :: Chlcago

dvigubai* m*džk>kli
ntai* Įskilai*, puikiai
tflpaTlru-’tau Jjilka ta*.

Dr. G. M. Glaser

Atvežti iš Lietuvos.

Dangus, ėeimyniikaa žalala*, pa
rūpinta* doram ir patogiam pasi
Šiuoml pranelu gerbiamai publikai, jog e*!u
seniausiu gydytoju ant Kridge perto, praktikuo
toblyčla
linksminimui.
Yra
tai
>i*« Mr» pa»ių<im<- ‘i dama* 17 metą. Dabar savo ofisą perkėliau į
22x24 colių eu nupieėtai* keliai* Ir
ta ialkrudelį kokiu ne
būk
»dre»ti
C.0.0.
•».78
ir peralunttmo IHx
buk
su
num.
tinkamais
iėrelikimais
1
bu tie** pilno iltyrimo. Jei nebu* tok*, kaip p*
pradedant nuo 1 Iki 121.
sakyta, nemokrk nė vieno cento. Aterik. f«l tau

3149 S. Morgan St.

Siame žaisle kiekvienas dalyvaujus turi mitytl kaulei); dalyvautl
gali 2 Ir daugiau* ypatų, kiekviena
ypata ap*Jrenka .sau vienų kupstel)
(yra 5 yvalrių spalvų) kuriuom
uždengia tam tikrų numerj kaulei)
metus. Tobiyčia susilenkia j 4 da
lis, su skrynute prislunčiame j na
mus per pačtų. Preke .......... |1.60

klausdami, kuri* numeris jo atsaky
mo? Prie Danjaus ir prie Flirto*
yra paalėklnlmas kaip žalstL ■ Flir
to* preke
............................ 81-25

A. Olszevvski
3252 S. Halstod St,

Chlcago, III.

b. sud«H uaujns vietoo HpaoluMų. prir ....
x
I
aukso, sidabru, arnaitama. Amerikoje metams ......................$2.50
filokit ®* dienom* nuo 8 ryto Iki IS, ,
.
9v»k Nedžitom*: nuo » r. iki Svak. Užsimokantiems uz metus, gaus

|K

Chlcago. |

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

nėms, eina kartą per savaitę iš
Jaunuomeue flirtuoja kortelėmis,
Vilniaus, Lietuvoje.
parduodam! viena* kitam kortelę Ir

“Lietuvos' Ūkininke”
rašoma
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie valslėrtausias lietuviškas dantų daktaras čius, mokyklas ir žmonių laisvę
apie vyriausybės darbus ir politi£^2
<f- Oisze-yskio name, ką. ir kitus naudingus skaitymus.
■*, dūno* ta »kMicmo. išgydoskorbata, Lietuvoje metams .................. $1-75

k3252 8. Halsted St.

I

Žingeidumai Patholegijoj
Žingeidumai OsteofotMas
Žingeidumai (IromullavtmaOrgamj

344 S. State SL

Flirtas, žaislas ir loėlma*, suau
gusiems pavestas. Yra skrynute su
ozminsky & Jondorf.^LIETUVOS ŪKININKAS. 56 kortelėmis 3x4 colių, su yvairlals
klausymais f ant kiekvienos korteles
73 Dearborn Street.
■
Laikraštis skiriamas darbo žmo- yra po 6 atsakymus.
Bankierial.
mv» »koi jnntc Pinigus am turtenybią ir j<.
C rengiesi
Anlbė^ntni. pa*kohtxtami ton dri}. L Kinio pr
dgu. Greitas veikimą*. Leng-’oc li^įgo*. Agoa>
a) apmoka m i do»ului- ...

A. OLSZEVVSKI

artymlauakuj naujikališką Instru

Dovanos Kalėdoms!
Kiekvienas,,kuris pirks pas
mus, kad ir menkiausią daiktą,
gaus dovauų puikų sįenin|
Kalendorių 1909 metzSns.
Kas pirks tavorų vertės už
$3.00 ar daugiau, gaus dova
nų sienin| ir kišenini Kalen
dorių. '
Kas pirks overkotj ar siutą,
gaus kitokias gražias dova
nas Kalėdoms.
Męs turime didžiausią san
krovą gražiausių vyriškų dra
panų, Marškinių, Skrybėlių,
Čeverykų ir kitokių parčdų.
Mųsų kainos visuomet piges
nės negu kur kitur.
Ateikite persitikrinti.

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusrpirkitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsitikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, ®
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompanija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraud*. ■
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo
reikalais kreipkitės pas
,
IĮ

b'-je. Jei busi gydoma* musą, niekas to nežino*.
ligai.

INEJIMA8 DYKAI!

Atidaryta kasdien «oo 8 vaėaeadaa ryta iki
vidumakėtni.

Bridgeporto komp, Sankrovoj.

MM
S

Mes apdraudžiame VISKį Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Chicuo.lll.

Telephenae Yarda tt44
, l>uod» visokia rodą Ir g«ri*uai* pagelbe motorw* ją ligoto. Paaekmlnaai atliek* darbą oria
gimdymo irdažiurl atsakančiai po gimdymo. Offi-

R Valandos priėmime ligonių: nuo 10 ryto iki 4 po plot, ir nuo • Iki 7 vakaro.

fl

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas. K
Nuo Vsgių ir Piššlkų. Nuo Ligos ir Sužsidimų.
Nuo Mirties.

Atsakanti Akušerka

Męs tikrai tave iftgydysime.

A

(Iti s m ri tiatn e)

-

Mą* gydom Ir llgydom tokio* nubėgta**, n«rvą nualipuėjlmą, až*©M)u*l putoto*). *yfilĮ.
M nenaturaližku* bėgimu*, p»tžagy«lą. Inkilą D pūslė* liga*. tol*yb^**kat>ų rteae Vyrų
Ligas. Vlao* kliūty* laimingam ženyblnlam gyvenime bu* pražaliato*. Tuk*tattolu* jauną
|j| Ir pusamžlnlą vyrą kasmet prie* laikų nulluoj* į grabų jaunyatŽS Udykumal, per tanku*
M »u*ikuoplnimai ir kraujo Ilge*. Jrtgu turi nor* vieną i* viri paminėtą aenklą, pdirodavyk
*u mumi* pakol d* nėr* per vilu.

2^

Męs Apdraudžiame

1>e8

dovanai
“Vilniaus Kalendorių’’
1909 m. vertų 50c.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
a ligonius savo ofise
749 W. 18th Street
koje po adresu:
Tarpe Paulina IMl ocd gatvių
M. J. Damijonaitis,
OSeo valendo*: »uo 8:80 iki 10:80 ryto; nuo 8
ir nuo 6 vai. vakare
iki 3:30 po pietą; nuo 7 iki 8:80 vak. NedSUeaa
3141 Union Aveu
Chicago, III. aneSiKižlil UktaL --------------- ---*» 709

Dr. Marija Dowiatt-$ass

parakei* užmokėti Mė-<» už toki pat laikrodėli. jei
Kampas 32ros gatvis
pirksi ji pa* koki *ankrorluluk|. Labai pulku*
14 kar nkntui trraiMh k **ta>*« Jvtal *u kiekvienu
Msnoofl*** »praplnt*» n*u>n*i*l* budai* gydy
laikrodėliu. A tire* nok:
mo. VI*a* ligoniu* *teng«iuo*i užganėdinti, kaip
Excelsior Watch Co.
>r lygėloL Pa*itikMama*, jog gerbiama publika'
Chlcago. Ir toliau* mane re m*. **iu *ami* ant kiekvieno
900 Athanae«m Udg.,
pareikalavimo dieną ir naktį. E*iu •pecialbta*
ilgo** vaiką, mot erą ir vyrą ir nž^andintoM ligo
to. Darau vleoklą operaciją. Liekuosi eu pagarba-

KAIP PABARUI MONUS

Dr. G. M. GIaser

Yra tol knep* aprėžanti kaip pa
daryti 03 monue be jokią aparatu
Ir didelio iėsiiavitUaio. Monu* gali
ktekviana* padaryki ir lengvai už
dirbti dideliu* oitiigu*. Dauaumas
ifaimoktoutių ilteeknygo* uždirbu
po 810 ir plOaat vakaro. Tam lala ir
gali tiek uždkrbtl, Sįru tik to nori.
O kodėl nenorai, jeigu galimai No*lpirk iltą knygą lrnždfrb*lb-ngvai.
Knygo* prekMiktei SOe. Pinigu*
■ią»k Money Orderiu arba markėm*.

3149 S. Morgan Street

J. ItGAUDAS

Chamber oi Commercs Bldg.. Room 709

CUICŽGO, ILL

Kampe* 3gro* gatve*.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY ė COONSELOR st UW

S.

iru musu
ant žiu tyrinėjimas.
Lygas, katros apsijemam ižgyijiti, gydotn galutinai ir uz šėma apmokėjimų.
Jaunikaitiai, katri kienčia sava jaunu
dienu klajdoa, mas sugražinome galutinai
sveikata.
Tirams po 40 miatu amižio. katri jur.čia
vyriškumą sudiekinima. mas privertam
smagumą «u musu gydimu.
j
Kraujo užnuodyjima, Varicocele, inkštu
(kidney) ir pūsles ligas, Rheamatiznia^*'
Neuralgi*, pylva ir kepgmi ’.igas. Hemor-to33
..
rhoi<tas (pilės), Ulcgrs. pasidkurtinta ge-'^
BM£^M5MBuWJBSk —lė; (enlarged glands), ir vysas skaros 1^,1
gas, greitai ižgidom.
8FTl1|fTięTr jog mas ra?o m sava vyriem paejentoms ing *you kalboi ir uBai- ■
A
lt, kome didžiausioj slaptybėje.
Mas sutalsom v y sus vaistus dėl musu ligoniu ir rinntam jous ir g vysa posvtdue. ■
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kąs jums skaudžia ir reidalauk p
■
tinta musu naujausios knigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padottssava fl
adresą.
’ .
-|C
Ton kntgoie ira dang illustraciu. ir ii ira keįp nęumai mokslą dėl sienų ir Į
jaunu, katri kenčia nou vysti vyrišku ligų. K nigs ta apsaka vrysokies lyga* ir
kajpe gali jous-gyditi noumujie-t^Rašyk pas;
DR. JOSEPH LISTER C0.,
L. 75
22 Fifth Avė., Chtcago, UI.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira........................................ '1
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lApvaėik UrvO

E. Corn*r La Sali* and Wa»hington Street*
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........................... Prašau pririunstisuvis dykai, jusu knigutie.'tatra tneka kajp I
gyditisie nouniosie...................................................................................................................
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Mana vardas ir pravardie:.......................................

.Statas...

Adresas.—P. O.

Telefoną* Yarda 687.

2312 S. Babtai

Muša gper jab’Akama yra gydimas pri-3
vatišku, nervišku ir chronišku hgu, par

ISGYDAUIN 5 DIENAS S
lėgydau kiekvieną wrgantį Varioooei^, Striktum, užsikrėtusiu*-kraujo užnuodyjlMk
nu*.Iptiėjimu nervą, Hyd'Aelg arba vyrą lytlika* liga*. Šitokius paslulynri£du<>daiue vi
siems tiems, kurie buvo gydomi visokią kitą daktarąbe jokio* pasekmės ir If^iarė pinigtu dy
kai; todėl noriu Jums parodyti, kad mau'o būda* yra vieninteli* ir *u juo išgydysiu ant visada.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymąJ

CHICAGO, ILL.

Pinigu Preke.
Iki 600 rublių, rublis po........ .....52fc
Nuo 600 Iki 1000 rublių, rubli* po..61

Virė 1000 rublių, rubli* po .......... 61%
Prie kiekvieno siuntinio reikia prtMtl 26c, ant pačto kaitų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
tai siųskite per “Lietuvos” redakcijų,
adresuodami telp:

PLAUČIAI.

Moteriškas 'Liga*.

Lietuvys advokatas, baigęs mokslę
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminaliikas, visuose teismuose (suduoee).

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
ir plaut i ą ligomis ilgydoml ga
lutini naujausia mano motoda.

Patinimu* gimdo*, skaudėjimu
peilą, boltllgg ir kitas, Ugydau J
sėkmingiausiai pagal mano m*8
do* sutaisytas vaistas.
|

9yv. 8112 8. Halsted 81., arti 81mos gatvės
Telephone Yard* 8048

Slaptingos Vyrų Ligos.

Kraujo Uinuodyjimua

Ai iigydau greitai ir ant visada
kiekvieną slaptingą vyrą ligą, už
laikau viską didžiausioj paslapty).

ir odos ilga*, paveisdan: libėa
mu*, skaudulius, plauką nurita
kimus ir visokia* kita* liga*
J

Visokios patarmės
dovsnsil

Kalbu lietuviškai

Dr. O. C. MEINE

Dr. L. E. Zl NS, 41 So. Clark St., Chlcago, II

DENTĮSTAS

OFIU$~Iwpit 31 ir S». Halthd pi.
(tyrelius tirt aptuksi. >

X

iigydau ant visados!

TarjM Lake ir Randolph Ntreet

CHICAM, ILL

PRlUlIMC BALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakar®. Medinomis: nuo 9 ryto IW 4 po pie

jp54 8 Haheted 8t.« Chkago, II
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