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Velijame savo skaityto cijos ir bombų, teipgi naujų lui atėjus galėtų laimingai dui y pata s? Gfi iMtaikys į šiaurės Ameriką. Pagal niškių parapija gryna Lietu
ezplioduojaučių medegų. Be pabėgti). Dabar jau žmonės parlament) antru kartu? „Kur. Litewški” žinios, per va (visuose sodžiuosė^ir viejams linksmų Kalėdų.
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Metas XV
Iš Kauno.

Ant Prūsų ribos konfiska
to, atrado plianus barikadų nesnaus daugiau. Prakarto, Bet jeigu tų padarytų, tai Vilnių pervažiavo į 300 žmo nasėdžiuose tik lietuviškai vo 15 revolverių ir 1,000 pa
budavojimui Peterburge lai /mat, ir Italijos vargšams ne priskubintų vien savo gal). nių. Beveik kiekvienas iš žmonės kalba), bet pastaruo tronų. Suėmė 20 žmonių.
šti pančius. Įdomiausia, vie Geriausiame padėjime prie eivis turi savo gimines Ame ju metu, ačiū buvusiam kle
POUTIŠKOS ŽINIOS. ke visuotino sukylimo.
Suturėjo 7 plėšikus, kurių
i
nok, tas, kad minia susirinko antrų rinkimų yra į sočijali* rikoje.
bonui Grybauskiui, priviso skaičiuje atsėdėjusį kalėjime
pas stovylų Giordano Bruno,
Italija.
Revoliucija Maskolijoj.
iones Kalbama, kad vid. dalykų tokių, kurie, jam pataikau Skirgailų, kuris laike suturė
kuris
tapo
17
d.
vasario,
1600
patrauks,
ypač
dabi
kada ministerija galutinai nutariu- dami, išsižadėjo lietuviškos jimo pasipriešino su ginklu
Nedalioj,
16
d.
šio
mėnesio,
Kadangi rinkimai dumon
metuose,
kunigijos
gyvas
su

Vokietijai
teipgi
tn
ai
su si įvesti į Lietuvų ir į pietų kalbos ir jau buvo pradėję rankose. - Pas suimtuosius
jau arti, tai visi suskubo Ryme padarė žmonės demon
degintas,
užtai,
kad
skelbė
įtini
o vakarų šalį renkamas žemie lenkiškai griebties.
pinigais.
Mat
pi
ruoštis prie rinkimų. Nors stracijas prieš Vatikanu iš
rado daug pavogtų daiktų ir
žmonėms
teisybę,
laisvę
ir
bėgančio mete atskaita paro čių įstaigas, pagal 1890 metų Vargino mus lietuvius bu- kelis revolverius.
žmonės, tiesa, jokio gero nuo simpatijos Francijai. Žmo
pirmos durnos nesulaukė, o, nės susirinko ant pliaciaus gerovę. Sudegino tų filioso- do, kad Vokietija turi nepri įstatymus. Atsakantis pa vusis kunigas Grybauskis vi
„V. Ž.”
be abejonės, nė nuo šitos ne prieš Francijos pasiuntiny fų, laisvės skelbėjų tris šim tekliaus ant 15 milijonų mar liepimas busiųs išleistas ne- sokiais budais, vadino mus
sulauks, visgi nori kuolabiau- stės namo, Palazzo Farneze ir tus metų atgal, o šiųdien mi kių. Kad uždengti tų nepri vėliaus, kaip lapkričio mėne gyvuliais, keikė visus, kurie Suėmė darbininkų Savickį,
siai dalyvauti rinkimuose. pradėjo daryti ovacijas ant nia stovi pas jo stovylų ir teklių, valdžia galvoja uždėti sio gale. Dabar vietinė ūkio be jo leidimo dryso skaityti kaltinamų už sužeidimus ir
Žinoma, žmonės tiki, kad du Francijos už vedimų energi šaukia: „Lai gyvuoja Fra n - ant žmonių naujus mokes vyriausioji valdyba išskaito lietuviškus raštus ir knygas. už TiTmans’o dirbtuvės kon
Taigi, valdžia mano kiek gyventojai turi nuosa Per kun. Grybauskį nukentė toros tarnaujančio apiplėširna suteiks šaliai gerovę, bet škai kovos su Vatikanu. Mi cija! Šalin Vatikanas!” Iš- čius.
tiesų
puikus
kontrastas!
Vie

apsunkinti
naujais mokes vos žemės. Tas išskaitymas jo šviesos platintojas Anta mų. . Suiminėja ginkluotos
ar tų atgabęs, sunku pasaky nia stengėsi įsiveržti į Vati
noj
pusėj
laisvės
pranašas,
o
čiais gyventojus, o tuom gali reikalingas žiniai kiek rei*’"0 nas Bučys iš Kavalniškių ir organizacijas sųnarius. čiti. Kad perdaug rando šali kanu, vien nuo to atlankė
kitoj
verguvės
kalvė
ir
enci

soči jai istai prie agitacijų lai gubernijų ir pavietų žemie kiti.
Tekdavo nuo kun. ževskis, kaltinamas už darbi
ninkai dumon nepakliūtų, Rymo kariumenė, sutraukta
čių
susirinkimams
sąnarių,
klikų
lizdas!
ke
rinkimų
gerai
pasinaudo

Grybausko
ir apielinkės ku ninko užmušimų, mirtinai
prie
VAtikano,
kad
jį
apgin

partijos stengiasi susivieny
įvedus
žemiečių
įstaigas.
nigams,
kurie
užjausdavo sužeidė.
ti. Kaip laikraščiai prane ti nuo demonstruojančios Demonstracija aiškiai pa ti,V.Ž.
’
lietuvius. Policija ir ponai,
ša, Lenkijos partijos ausivie- minios. Tiltai ir gatvės ve rodo, kaip žemai jau popie Kaip praneša laikraščiai,
i\yjo ir stengsis kuodaugiau- dančios ant pliaciaus, buvo žiaus ir bažnyčios galybė nu kaizeris paskyrė rinkimų die Žydų rinkėjų susirinkime tai pirmiejie būdavo jo sve
Iš Mintaujos.
Po puolė. Pirma kelių šimtv nų ant 25 d. sausio, 1907 m. 7 d. lapkričio k.-d. partijos čiai. Jis juokėsi iš parapijo'^Įįai karštų patrijotų išrinkti. apstatyti kareiviais.
Kadangi
laikas
gana
trum

nų,
vadino
juos
kvailais,
\rfienok, sulyg padavimų ki- daugelio nepasisekimų mi metų buvo vos vienas žmo
Nugabeno į Talse’nų sušau
vietinis skyrius pranešė, kad
laikraščių, labai abejotina nios persiveržti per kareivių gus, kuris nebijojo teisybę pas, tai partijos yra jau pil kadetai statų Vilniuje kandi kad jie skundėsi vyskupui, dyti Klimpan’ų, Seglin’ų ir
lenkai galės daug savo at- eiles ir užpulti ant Vatikano, pasakyti, o šiųdien tiesia jau noje kovoje. Socijalistai už datu į durnų sąnarius prisiek, ir gyrėsi, kad jo niekas iš du broliuTimeštejvok. KlimVideniškių neišjud y siųs, kol pan kaltinamas ceighauzo iš
Jovų išrinkti, kadangi per- pradėjo demonstrantai dai tūkstančiai savo grūmojan tikrina, kad per lituos rinki advokatų Gruzenbergų.
mus
mažiausiai
trečdalį
nau

jis
gyvas busiąs.
Bet jo plėšimu „maištininkų” gin
Tšis balsuotojų yra žydų nuoti „Miserer”, tuomi iš čias kumsčias. Nepražuvo,
- Lapkr. 4 d. Vilniaus ama
reikšdami myrį klerikalizmui, mat sėkla Bruno. Jis, teisy jų atstovų laimės. - Tokiu tininkai nusprendė ir išdirbo pranašavimas neišsipildė: šį klavimui, likusiejie užsiimi
įsėj, ypač Varšavoj.
Žinoma, antroji durna ga- o ant galo sušuko: „Lai gy bė, nukentėjo, vienok: „Švie budu taptų socijslistų parti protestų prieš lenkų rinkimų met rudenį buvo iškeltas nėjo plėšimais dvaruose ir už
tų šiek-tiek gero žmonėms vuoja Francijai Lai gyvuo sų iš dangaus . negalima su ja Vokietijos parlamente komitetų, kuris norėjo pasta Land varavos dvaran. ■
puldinėjo ant kareivių.
gabenti, jeigu pasisektų į ja Clemenceau! Šalin su naikinti.” Nors ir stengiasi tvirčiausia, su kurta -parai ei tyti iš Vilniaus tiktai vienų Kaip męs videniškiečiai
I išrinkti žmones atsakan Vatikanu!” Kada susirinko kunigija, kiek galint, laisvės tų kaizeriui, be abejonės, ki lenkų kandidatų į atstovus. pradžiugome išgirdę tų nau
tis tai užduočei, suprantan- minia ties stovyla filiozofo ir mokslų sulaikyti, nors sten taip rokuotis nėgė su cent Amatininkai reikalauja dvie jieną! Rodos, akys prašvi.
B Gelažių, Pan. ap..
Is kaip pakelti šalį. Vie- teisybės skelbėjo, gyvo kuni giasi laikrodį atsukti atgal, ru m u, katalikų,partija. Jei jų kandidatų, kad lenkai ga to, ausys pragirdo! Tiki
jk tokių žmonių randas ne gijos sudeginto, Giordano bet tas visgi nesiduoda pada gu gi išsipildytų pranašavi lėtų išsirinkti jų vienų. An mės, kad naujai paskirtasai Kadangi monopolį daužė
jau tris kartus, vyriausybė
mai, o centrumo partija nu
Vi, juos areštuoja ir atima Bruno, mėgino žmonių atsto ryti.
tru kandidatu lenkai stato J. kunigas neis savo pranokėjo
pultų, tai, kaip mena, pir
keliais, bet neš tikrų šviesų pastatė, jį saugoti, urėdnin( alsavimo tiesas. Bet juk ir vai Costa ir de Felice prakal
Montvilų.
kų ir tris sargybinius. Urėd
Vokietija.
miausias
klausimai
ant
die

bas
į
žmones
laikyti,
bet
tas
__ J
rinkimų į pirmųjų dūmų
Po protestu pasir~*ė 35 musų apskurdusion pasto
cinkas labai biaurus žmogus:
nos
rėdo
bus
ataiftuoeavimas
gėn.
Jau
matyti,
kad
iš
pir

vienok
nenusisekė.
Ant
ga

Vokietijos kaiseris išvaikė,
f caro randas darė tų patį, o
amatininkai.
girtuoklis
ir didelis žmonių
valdžios
nuo
bMnyčios.
»vienok pateko dumon su- lo, vienok, žmonės apsimalši kaip caras dūmų, savo parla
Spaudos inspektorius pa- mos dienos didelės permaiskriaudėjas.
Neatsilieka
vųsrrąntantesni žmonės, neprie- no ir atstotas. Costa prakal mentų, 13 d. šio mėnesio. Sulyg paskūthžĮ
bėjo
į
minių:
„Nuo
šios
vie

mų
atsitraukiu
j
Mat valdžia stengėsi išgauti
lankus randui, ko randas neteisman sekančių laikraščių
r parla- redaktorius: 1) „Naujosios ma lietuviškai. Pirmų kartų nfal.
. laukė. Užtai galima tikėti, tos, kur stovi stovyla Bruno, nuo žmonių daugiau pinigų prezidentas iš vai
lestrem. Gadynės” redaktorių pagal išgirdę lietuviškai sakant pa Štai neseniai dvarininko
’ kad ir naujon dumon pateks žmogaus mylėtojo sąžinės lai ant skerdimo Afrikos kaffrų, mento, grafas J
svės,
siųskime
Francijai
savo
Mat
jis
nemokėjų
gerai
val cenzūros įstatymų 73 str. už mokslų, žmonės iš gailesčio ir Kušelevskio du bernioku at
kas
vienok
nepasisekė.
Pa

geresni žmonės, kurie reika.
nuoširdžius
linkėjimus,
už

dyti,
o
beto
jau
ir
personas.
sipriešino laike balsavimų
t lauš geresnių įstatymų ir su
žinių Nr.3 apie caro šeimynos džiaugsmo gausias ašaras lie ėjo Geležiuosna ir, pasigerętai,
kad
ta
prakilna
tauta
ne

žmonių atstovai kaizerio
griaus senųja tvarkų. Ro
nuplėšė nuo tvoros kokį-ten
pelnų; pagal krim. įstatymus jo.
•
Franci]
a.
Kunigas
Skardinskis
pri

dos dabar jau žmonės yra paliauna vedus . kovų su su „šventai valiai” ir jis juos
vyriausybės apskelbimų. Sar
1 ir 2 punkto 124 str. už atišvaikė. Prieš įvelyjimų pi Francijoj žmonas apsimal spaudinimų Nr.16 straipsnių žadėjo įtaisyti gerų lietuvių gybiniai, norėdami pasirody
pamokyti ir geriau numano kirmėjusiu klerikalizmu.”
kas jų reikalus gali apginti Po kalbai minia dar kartų nigų balsavo ir centrumo, šino ir pereitas jnedėldienis „Vėl skerdynės”, „Keletas chorų, raginti žmones švie ti gerais valdžios bernais,
Šeip Maskolijoj svarbesnio stengėsi persiveržti per ka- katalikų partija, tvirčiausia perėjo be jokių svarbių atsi žodžių apie kitų kraštų revo stis, skaityti laikraščius ir puolė suimti tuos berniokus.
Visa Širdžia gei Vienas iš jų, Jusis, davė sar
nieko neatsitiko pereito] san- riumenės eiles, vienok, nepa iki šiol Vokietijos parlamen tikimų. Paryžiuj neatsitiko liucijas” ir „Iš partijų ir san. knygas.
džiame
savo
klebonui pasise gybiniui šonan, parvertė jį, ,
sisekė,
kadangi
kareiviai
te.
Kaip
laikraščiai
prane

jokių susirėmimų* vien tapo jungų gyvenimo”, pagal 1 ir
vaitėj. Žmonės pavargo nuo
kimo
pradėtuoju
keliu ei ir pats ištruko. Užtat an
visų persekiojimų ir kenčia pradėjo į žmones šaudyti. ša, partijos netikėjo, kad kelios ypatot suareštuotos, 3 punktus 129 str. krim. įstat.
nant.
Parapijonas.
trų, Juozų Stankevičių, ne
kaip galėdami, priegtam ir Susirėmime tapę keliolika kaizeris išvaikys parlamentą, norinčios pakelti sumišimų. už atspaudinimų 17 numery
,L.U?
demonstrantų
sužeista.
ant
to
vien
skaitė
socijalistai,
Provincijose
nebuvo
teip
ra

kaltai primušė ir nuvedė pas
^ęma artinasi, kas teipgi koje „Socijal-demokratai ir
kuriems
nauji
rinkimai,
be
mu kaip Paryžiuje, vienok tautiškoji kova”.
savo ponų urėdninkų. Tas
vedimų apsunkina. Pa- Tapo nusiusta, teippatgi,
2) Baltvienai susirėmimai žmonių demonstrantų komisija pas abejonės, ant naudos išeis. svarbių susirėmimų irgi ne gudžių laikraščio „Naša Do- Iš Lietuviško Prasto. sustatė protokolų ir ant ry
su valdžia arba užmušystos Francijos pasiuntinį, kutls Centrumo partija esanti ypač buvo. Perpignane Ir Amen- lia” redaktorių už atspaudi- Gardino apskričio teismo tojaus nuvarė Panevėžin paš
Isprauninkas
dar, žinoma, nepasibaigė, karštai jų pasveikino. Laike nesmagiame padėjime, viena, se atsibuvo u antiklerikali- dimų pirmame numeryje „Što posėdyje kilo nesusipratimas isprauninkų.
Mat budie” ir „Dochod Raseiska- terp prisiekusiųjų posėdinin- išklausinėjęs paleido namo.
bet tas jau nelošia tokių rolę demonstracijų minia dainavo kad nelaukė išvaikymo, o škos demonstracijos.
kaip pirma.
„Marselietę” ir šaukė: „Ša antra, kad neteko kaizerio bažnyčia mato, kad pasiprie go caria”, už patalpinimų kų ir prokuroro, kuris ap. Bet spalių 23 (lapkr. 5) d.
Sulyg pranešimų kaip ku lin Vatikanas! Tegyvuoja malonės. Mat kaizeriui įki- šinimas valdžiai nieko negel trečiame numeryje straipsnio kaltinimo prakalboje išsitarė, ėredninkas su sargybiniais
rių laikraščių, pasisekė val laisvė! Tegyvuoja Franci- rėjo centrumo politika ir jis bės, todėl ir nekursto dau „Statoje liekarstvo”, „Jak kad prisiekusiejie prijaučiu atsibaldė dvaran ir vėl suėmė
Prisieku Stankevičių ir nuvarė Pane
norėjęs nuo pagelbinio val giau' žmonių. Fraocija jau mužiku polegčic svoje žice”, prasikaltėliams.
džiai revoliucijų Lenkijoj vi- ja!”
dymo
centrumo
partijos
atsi

sio
jie
atsisakė
pildyti
parei vėžio kalėjimam Mat admi
pergyveno
vergystes
laikus.
Kaip
laikraščiai
praneša,
„Napasc čužincou” ir eilių
‘ siškai apmarinti. Žmonės
kratyti.
Žinoma,
gal
labiau:,
gas.
Tik
kuomet
prokuro
 nistracija išrado reikalingu,
Kasžin
kada
nuo
pančių
atsi

„Bielarusam”, už patalpini
nuvargo nuo kovas, pramonė Italijos valdžia visoms Bpėšiai
užtai,
kad
tas
„pagelbi*
ras
viešai
atsiprašė,
prisieku
 dėl kokių ten raštpalaikio
kratys ir kitos viešpatystės? mų Nr.4 įžangos straipsnio
visiškai sustojo ir šalis prive koms stengėsi nedaleisti de
apie buvusių valstybės dūmų. siejie suliko tęsti darbus. ' nuplėšimo, varginti alkanų
sta prie bado. Tokios pat monstravimo. Mat valdžia, nis valdymas” jam perbran- O tam jau butų laikas.
[U „Vlū. Žn.*’].
giai
atsieidavo.
Paveizdan,
žmogų smirdančiame urve
3) Lenkų kalboje laikraščio
sanlygos, žinoma, yra maž nors ir geruoju su Francija,
už
gavimų
balsų
centrumo
nenorinti į tuos reikalus įsi
tris mėnesius!
„Echo” redaktorių už žinių
daug ir Lietuvoje.
Iš Kybartų, Suv. gub..
Sulyg pranešimo laikraščio maišyti, ypač todėl, kad da partijos ant vieno vieninte
patalpintų trečiame laikra
Stankevičius penėjo savo
ščio numeryje apie caro šei Naktį spalių 81 (lapkr. 13) senų motinų ir seserį, kas gi
„Rieč”, ministerių perdėtinis bar Italijos valdžia geriau lio reikalo, pareikalavo vie
Iš Vilnlans.
Btolypin antru kartu atsisa sioje antikinėje su Vatikanu nas „šventas tėvas,” Leonas
mynos pelnų, pagal 1 ir 2 p. d. policija padarė kratų sta dabar dpos joms duonų?
XIII,
mažų
kyšį
—
>100,000
Lapkričio ;4 d. Vilniaus 129 str. kr. įst., už atspaudi čiatikių šventiko (popo) na Rask tu, žmogus, teisybę
kęs priimti resignacijų vidu gyvena.
už
prisakymų
savo
avelėms
teismo rūmai, pris. posėdi lun nimų Nr. 11 ,,Co varto i cze- muose ir rado revolverį; suė; pas vilkus!
rinių dalykų ministerio pa- Teip, mat, valdžia ir bažny
balsuoti
už
kaizerio
užmany

čia
eina
rankon!
Kur
prigelbininko Gurko. Nors ir
kams dalyva^ja’n^ nagrinėjo go nie varto czytao” Nr.18 mė du šventiko sunu (abudu Policija jigško ir Jusio, bet
mų.
Žinoma,
su
tuom
dar
politikos bylų, kanoje Bro „Z chvili”, „Z pola vaiki”, Virbalio muitinės valdinin ikišiol dar nesuuostė.
visi davadai jau surinkti apie spaustiejie, išnaudotiejie iki
nebuvo
dalykas
užbaigtas,
Ant rytojaus buvo
niais v JachoviČ ir Kajeton pagal 128 str. ir 1 ir 2 p. 129 ku).
) netikusį valdymų minėto mi- panagių, pasikelia, kur ver
4) „Der Kybartuose padaryta daug Beto, "visoj apielinkėj žmo
nisterio fondo pinigų, paskir gai stengiasi savo pančius dar reikėjo ir kitus šriubus BagdanoviČ ‘kaltinami už str. krim. įst..
tų badų kenčiantiems t vienok sutraukyti idant liuosai ga ir šriubelius patepti, nes di draustos literatūros platini Neuer Weg” redaktorių už kratų ir, nors nieko ypatingo nės tamsus, laikraščių beveik
Btolypin stengiasi jį palaiky lėtų atsikvėpti, ten siunčia džiojo šriubo patepimas visgi me terp vaWt5eMų. Jacho- straipsnį, patalpintų Nr.18 nerasta, suimta dar 8 žmo neskaito, mėgsta girtuokliau
nės. Naktį lapkričio 7 (20) ti. Kaip-kurie užsiima^ dar
ti urėde. Gal būt, kad ir valdžia savo įrankį — kariu- dar nedaugiausiai tereiškia. vič kaltinamas už platinimų „Karės skerdynės”.
Visi nurodyti numeriai, iš ir 8 (21) d., apie 11 vai. nak blogesniais darbais: jie išdaStolypino rankos nuo tų pi menę. Mat valdžia gerai ži O tokių šriubelių skylės be gruodžio 1905 m. iViln. gub.
lietuviu kalėtoje parašytų at- skyrus „Der Neuer Weg’’ ties, atvyko į Kybartus dra vinėja urėdninkui tuos žmo-. •
nigų suteptos, užtai ir bijosi no, kad jeigu žmonės sutrau dugno!
gūnų eskadronas ir vėl pre nes, kurie, daugiau išmany
jį nuo vietos prašalinti. _ Ba* kys vergystes pančius, tai ir Taigi, dabar Įstojo į nau ęišauknn^- l|Į jaunuosius Nr.18, konfiskuoti.
kėje daryti kratas ir suimi dami, ima peikti ištvirkusius
narys žemiečių įstaigų Alek- jai galas, ir ji turės griūti. jas, pakalniui vedančias vė kareivius”. Jachovič pasisa
gavęs atsišaukimus nuo Iš Videniškių, Viln. gnb.. nėti. Suimtuolius laiko tuo valdininkus. Tokiais šni
i
} Sandras Stachovič pagarsino,
Nors, tiesa, šita viena de žes, ir Vokietija. Ir čia pra- kė
pais ir juodašimčiais pagar
kad turįs daugiau davadų, monstracija nesugriaus Vati sidės jau atvira kova terp vi Bagdanavičia&s, prie to nė Jau ir musų parapijoje už tarpu vagone, prie geležinke
sėjo
Juozas Šarkanas iš Ge
lio
stoties;
pirmiaus
gi
suim

parodančių neištikimystę mi- kano, neišvers kelmo viso sagalinčio kaizerio ir žmonių. vienas nė antras nemoka lie tekėjo seniai laukiamoji sau
lažių
ir Kazys Bortkevičius iš
tuosius
išgabeno
į
Kalvarijos
Rūmai lė! Lengviau atsiduso nu
nėtojo ministerio. Susitaisė ūkto, bet pralietas kraujas Kaizeris, be abejonės, mano, 1tuviškai skaityti.
vargintos ir ištroškusios gy kalėjimų. Kybartiečiai la Milimų sod.. Juodu pernai
išteisino. ?
i
mat vagių šaika ir valdo šalp kovotojų už liuosybę šauksis Kad per antrus rinkimus abu
įdavė uk. Puzinų, tartum už
Puikus tai pirmžengystos atmonyjimo ir šitos vienos gaus parlamentan prilanke- Pastaruoju laiku Vilniuje vo žodžio musų krutinės! Ti bai nusiminę, nes visi suimžmonių kurstymų prieš vy
tiejie
išskyrus
du
popo
sunu
žingsnis!
demonstracijos neužteks (ne- snius jam žtiionių atstovus, isustoja daug Išeivių. Juos kimės, kad daugiau nebeiš
riausybę. Puzinas gavo pasė
Peterburge policija atrado bereikalo, mat, paliepė po.- Vienok, kų darys kaizeris, apžiūri dakterai, sergantiejie girsime iš sakyklos panašių niekuo nekalti, kadangi nie
gyvenime studento Karlovni- piežius padirbti jam atskirų jeigu žmonės išrinks dar la- jpasilieto gydytis, sveiki gi žodžių: ,,chamai”, „chlopai”, ko prie jų įtariamo policija dėti kalėjime.
,V.Ž.’
WJ«’
- kov daugybę ginklų, amuni- vagonų, galbūt, kad, reika- biau neprilankesnlas jo ran- važiuoja toliaus -— daugumas «,pagonys”.... Nors Vide- nerado.
*-£

"Ąį 'į.

Iš Liepo|aus.
Lapkričio mėnesio pra
džioje padarė kratų „bundiatų” M. Leviutaso ir M.
Blumenthalio butuose ir juos
suėmė. Policija rado jų bu
tuose ir konfiskavo: vienų
raudonų ženklelį, 7 yvairių
sistemų revolverius, keletu
dėžučių patronų „dumdum”,
spaudinamųjų mašinų, 10 ka
stų su šriftu,keletu bektografų, daugybę revoliucijoniškos įtalpos atsišaukimų ir
* knygų, žydų, totorių, rnsų,
latvių, lenkų ir lietuvių kal
bomis rašytų, keletu valdi
škų įstaigų antspaudų ir
daug pasportų blankietų.
Abudu suimtuoju — sankro
vų tarnai.
V.Ž.

Iš Rygos.

„Miško broliais” vadinasi
ginkluotiejie nedideli būre
liai, kurie tankiausiai slap
stosi miškuose.
Iš ten jie
tankiai užpuola nelabuosius
baronus, kuriex būdami dra
gūnų vadais, žudo nekaltus
Latvijos žmones. Dar labiau
jie naikina atsižymėjusius
savo nuožmumu ,,malšinto
jus”, policistus ir savo tautos
išgamas, išdavėjus, „Miškų
broliai” atsirado, pasirodžius
toj šalyj ,,baudžiamiemsiems
būriams” Orlovo, Siwerso ir
kitų kruvinų Rusijos ,,did
vyrių”. . ,,Miškų brolius”
pagimdė nežmoniškosios .mal
šintojų’ priemones.... Teip
visuomet atsitinka, kad prie
varta iššaukia dar atžiauresnį pasipriešinimų.
Juo
daugiau aukų krinta nuo
.malšintojų’ kruvinų raukų,
juo labiau nežmoniškų prie
monių stveriasi jų vadai re
voliucijai Latvių krašte nu
slopinti, juo daugiausia at
siranda „Miškų bręlių”, juo
didesnė neapykanta liepsno
ja jyjų širdyse. Jie baimės
nežino. Jie tik gerinus mo
kinasi taikyti į budelių ir iš
gamų kaktas. Nors ir gau
do juos kariumenė, bet tik
labai ma^ jų skaičių tesugauna. Jie puikiai žino visų
šalį, savo tėvynės miškus ir
teip moka čia pasirodyti, čia
vėl juose pasislėpti, kad iš
tikimųjų ,,Miško brolių” var
das jiems atsakančiausias.
Jie vaiktčioja ir veikia ne
dideliais būriais: po 3—4,
kartais po 10—12 žmonių;
reikale susivienyja ir keli to
ki būriai. Jie yra gerai ap
siginklavę ir labai gerai mo
ka šaudyti. Susideda jie iš
yvairių luomų žmonių: yra
terp jų ir baigiusiejie aug
ėlesnius mokslus, daktarai,
advokatai, yra ir mokytojai,
o daugiausiai tai sodiečiai
bernai. Vienyja juos tas,
kas juos į miškus įvarė, bū
tent, pavojus grasinantis
nuo „baudžiamųjų burių”.
Tankiausiai jau jiems nėra
ko gryžti namon, nes jie jau
neturi namų visai — sude
ginti, ar patrankoms sugriau
ti, tėvai, šeimyna sušaudyti ir
jie patys gainiojami, todėl
nėra ko stebėtis, kad jų šir
dyse tarytum išmirusi baimė,
kad jie viekų daryti yra pa
siryžę. Daug prieš 1ai ramių-ramiausių Latvijos gy
ventojų Orlovai-malšintojai
suvarė į „Miškų brolių” eiles
ir padarė iš jųjų aršiausius
priešus senosios biurokratų
tvarkos. Viso „Miškų bro
lių” Pabaltijos krašte skaito
tūkstančiais.

<
Prieš keliatų dienų laikra
ščiuose tilpo telegrafo-prane
šimas apie nubaudimų mirtin vaikų, anarchistų-komunistų.
Šios bylos tyrinėjimas lei
džia mums labiaus įsigilyti į
tokių slaptų organizacijų vi
durinį veikimų.
'Tos žinios, juo brangesnes
yra, kad suteiktos pačiais
kaltinamaisiais, kurie visa
me prisipažino, ir toj byloj
nereikalingi buvo dagi liu
dytojai.
Visa organizacija susidėjo
iš 14 žmonių, kurių vadu bu
vo koks ten „Griša”, apie ku
rį dabar daug butų ir nebū
tų daiktų pasakojama. Prieš
kiekvienų užpuolimų ir plėši
mų, jei negalima tame užpuo
lime ar plėšime dalyvauti vi• siems organizacijos sąna
riams, traukiami yra liosai;
pavyzdin, užpuolime ant
Kuznecovų fabriko iždininko
dalyvavo 7 žmones. Jei ku
ris organizacijos sąnarys ne
klausydavo organizacijos va
do ir nepildydavo organizaci
jos nutarimų, jam grasinda
vo mirties bausme ir, reika
lui esantį tų grasinimų išpil
dydavo.
Neseniai visi vietiniai laik
raščiai patalpino pranešimų,
kad miške, už Dauguvos, ra
sta nežinomo jauno žmogaus
lavonas su peršautu pasmilkiniu. Kaip išsiaiškino iš
pasmerktųjų ir nubaustųjų
mirtim organizacijos sąnarių
prirodymų, užmuštasis jau
nas žmogus buvęs minėtosios
organizacijos sąnariu ir bu
vęs nušautas už parsidavimų.
Minėtosios
organizacijos
sana r i ai susirinkdavę miesto
viduryje, Veršansko sodne.
Čia jie susirinkdavę ir pasi
kalbėdavę apie užpuolimų ir
plėšimų plianų, išleisdavę at Nors veikia jie, kaip jau
skiriems organizacijos sąna pasakiau, mažais būreliais,
riams įsakymus ir tt.. Visi po kelis — keliolika žmonių,
organizacijos sanariai buvo bet visus juos riša terp savęs
suimti dviem tos pačios orga į vienų galingų „Miškų bro
nizacijos sąnariams, Silinui lijų” tam tikri įstatymai.
ir Šture, nurodžius, kurie bu Peržengimai tų įstatymų
vo suimti užpuolime ant pir baudžiami yra sušaudymu.
Ginklai ir pinigai sąnarių
klio Ratnerio sankrovos.
Šture nepasmerktas mir. skaitomi nuosavybe tokios
tin, kadangi neparodyta jo kuopos, arba būrio. „Miškų
ginkluotas dalyvavimas už broliai” skaito save sočijau
puolime. „Griša” pabėgo iš stais ir revoliucijonienais,
laužia ir platina terp žino
Rygos.
,V.Ž.’
tinu revoliucijinius atsišauki
Fellino paviete sodiečiai mus, o paskutiniais laikais
Ravus, Asperaran, Kosi i i
platina Viborgo atsiBunapo tapo
sušaudyti.
ų. Jie pripažysta vaiŠiuos sodiečius karės lauko
turtų plėšimų, dėlei ko
teismas buvo pasmerkęs mir- erp jų ir Latvijos socijal-detin už aludės išplėšimų.
mokratų kilo nesutikimas,
Plėšikai Johanson ir Zarin n^s paskutiniame soc.-dem.
pasmerkti sušaudyti,
Pa- partijų susivažiavime tapo
smerktuosius sušaudė.
nutarta neplėšti jokio turto.
„V. Ž.”
Bet pripažindami valdžios
turtų atėmimų, ,,Miškų bro
Iš Latvijos.
liai” yra apginėjais smulkių
Pastaraisiais revoliucijos jų savininkų nuosavybės ir
mėnesiais Pabaltijos krašte baudžia be pasigailėjimo va
pagarsėjo vadinamiejie „Mi gis, kur sučiupę. Teippat
ško broliai”. Tų keistų var „Miškų broliai” labai kovoja
dų randame karts nuo karto su girtuokliavimu. Dėlei to,
jr lietuvių laikraščiuose. viso Pabaltijos krašto sodie
Kas gi jie. do vieni ir kuom čiai labai užjaučia Ir gerbia
„Miškų brolius”; tasai malUe pagarsėjo?

šio ir siunčia kitam skaityto (laikraštyj) paduodamos at
Nenori didesnių algų.
jui, k^rs [|ųjau daro ir tt.- skaitos, iš kurių gal kiekvie
Teip, įgauna visi knygyno nas matyti, kaip viskas su Amerikos kongreso pasiun
Dar kartą darban.
skaitytojay( visas knygyno vartojama ir kaip knygynas tiniai gauna 5000 doL algos.
Neseniai likosi užmanyta pa Kartų jau šaukiau Dr. V.
knygas perskaitymui ir visi laikosi.
vis tur gero dvasiško maisto,
Kitų laikraščių prašome kelti algas Iki $7.500, bet Kudirkos dr-tės sųnarius pra
kurs sudrutina Prūsų lietu perspausdinti šitų atsišauki kongresas 188 balsais tų už dėti darbų iš naujo, vienok
manymų atmetė; sutiko vien šauksmas praėjo neišdavęs jo
vių tautišku susipratimų.
mų.
kongreso prezidentui ir vice kio atbalsio. Užtai antru kartu
Skaįtliu^^kaitytojų, lietu
Paukštelia.
prezidentui pakelti algas iki pranešu viešai dr-gams Dr.V.
vių keliaujančio knygyno,
$12.000.
Kudirkos Gieem. dr-stės, kad
nors jr ųę greitai, auga ir
Prusų lietuvių reikaluo auga. „ Auga ir Prūsų lietu
iš prižasties nepribuvimo ant
Snareštavo. z
se.
susirinkimo pereitoj nedėlioj,
vių susipratimas ir mažina
Neseniai susiėjau su vienu galybę nelemtos germanizaci
Ant pareikalavimo Varša- bus extra susirinkimas subastudentu iš Didžiosios Lietu jos srovės. O ne persunku Paskirstymas atkakusių vos policijos perdėtinio su tos vakare, 22 d. gruodžio,
vos, kalbėjome Apie uždėjimų butų jų tokiu budu visai už lapkričio mėnesyj ateivių. areštavo Baltimorėj, Md. 16 p. M. J. Damijonaičio gyve
naujo laiško Prusų lietu tvenkti.
Per New York© portų lap dienų šio m. tris maskoliškus nime, 3120 So. Halsted st
Ikišiol Amerikon
viams, jaunuomenės laiško arba tėvynėn keliaujųs lietu kričio mėnesyj atkako į Ame ateivius, kų tik išlipusius ant
Butų labai gaila, kad turė
grynai tautiška dvasia, kuris vis, kurs| savo parodu arba riką 73174 ateiviai. Išto skai kranto. Vardai suareštuotų tume po tiek vargų ir nepa
sulaikytų Prusų lietuvių be- kalba išrodė ne Prūsų lietu ti iaus ateivių keliavo: į Ala- jų yra šie: P. Visnowsky ar sisekimų perstoti veikę. Jei
sivokiečiavimų.
vis, tapdavo atstumtas, ap bamų 110, į Alaskų 8, Arizo- ba Stan. Zachewski, Juoz. gu gi turėtume kokį gerų cho
Man rodos, tai neįvykdin-. šauktas paiku „žemaičiu” ir nų 139, Arkansas 115, Cali- Ptak ir Mūrelio Ylosky, mote rų, tai gal dar atleistų mums
tina dėl stokos pinigų, o su rodės, brolyste terp lietuvių fornijų 1909, Colorado 474, ris.
Priežasties suareštavi visuomenė, bet dabar, ne
sipratimas Prusų lietuvių dar Mažosios ir Didžiosios Lietu Conecticut 2203, Delaware 83, mo nepaduoda.
turint gero choro, šitų apleis
nėra tiek pribrendęs, kad jie vos vis liks neįvykdinta. Da Distriktų Colnmbia 124, Flo
ti, tai visgi neatleistinas pra
* Sudužo.
aukomis laiškų išlaikytų.
sikaltimas prieš visuomenę.
bar po įtekme Lietuvių kel. ridų 115, Georgijų 65, Ha vai
Ponas studentas nurodė, knygyno, kuriame yra dau 3, Idaho 40, Illinois 5285,
Iš Charlevoix, Mich. prane •Nors, tiesa, visuomenė nela
kad neatbūtinai reikia suvo- giausiai knygų lietuviškai-lo Indiana 622, Indijonų Ter- ša, kad čia susidaužė taVori- bai mus šelpė, vienok, kaip
kiečiavimų Prusų lietuvių tyniškomis raidėmis, apta ritorijų 26, Iowa 277, Kansas nis laivas, bet iš priežasties dabar girdėti, visgi supransulaikyti dėl ateitis Didžio riančiomis pasilaikymus lie 230, Kentucky 50, Lousiana viešpataujančios didelės vėt ta n tęs ui ų lietuvių simpatija
sios Lietuvos. Pilnai prita tuvių Didžiosios Lietuvos, 154, Maine 99, Maryland 374, ros nebuvo galima susižinoti buvo su mumis ir jie labai
riu jo nurodinėjimams: jei tas pasididžiavimas ir ta nea Massachusetts 2975, Michigan laivo vardo.
apgailistuoja, kad nemato
norės lietuviai kartų stoti ei pykanta brolių jau terp Prū 1195, Minnesota 628, Misainiekur musų choro,
Užtai,
Expliozijos.
lėn lenktyniuojančių svieto sų lietuvių sumenkėjo. Jau ssippi 97,
Missouri 1081,
draugai, nesėdėkime rankas/
Tost Smith, Ark. Oloj N1 sukeitę, bet veikime; darbu
kultūros tautų,
turės geležinkeliu nuo Tilžės ant Montana 122, Nebraaka 261,
Lietuva jūres siek Klaipėdos važiuodama gali -Nevada 41, New Hampshire San Bois Coal Co., aplinki pergalėsime, be darbo žūsimu
ti.
girdėti kartais, kaip koks 367, New Jersey 4910, New nėse Chaut Ind. Ter. atsitiko Neduokime numirti dr-ateil
Rasi kas pasakys: nebrei- Prūsų lietuvis tariamam „že Mexico 35, New York 28829, expliozija, kurios trįs darbi bet reorganizuotame. Drau
kalinga Prusų Lietuva atsie- maičiui” išguldinėja, kad „že New Carulina 46, North Da ninkai likosi užmušti;užmuš gai, įsitėmykite žodžius V.
kimui jūrių susivienyjime su maitis” ir „liętuvinicks”, tai kota 211, Ohio 3807, Okla- ti yra: Armstrong, Kuloski Kudirkos, kurio vardų musų
broliais, prie Baltųjų jūrių vis tas pats, tai broliai, ka homa 10, Oregoh 150, Penn- ir Borowski.
dr-stė nešioja:
gyvenančiais, latviais, o tuo dangi abu kalba lietuviškai, syl vania 14706, Porto Rico
„Gyvenimo knygų skaityk
mi busime prie tako, kuriuo- kad, rods, ėsų „lietuvinin 19, Rhode Island 396, S. Ca- Nelaimes ant geležinkelių.
laps į lapų,
Canton, Ohio. 17 d. šio m.
mi. galėsime susinešti su viso kai” jau pute vokiečiais, bet rolina 35, S; Dakota 139,
Nestodama, kad kartais, į
svieto tautomis.,
Texas 157, susimušė čia pasažierinis trū
tinginius kliuvęs
ir vėl dirbama- kad jie lietu Tėnnessee 97,
Teisybe, jei bus vienybė viais jaustus, broliais gyve Utah 156, Vermont 121, Vir- kis, „Pennsyl vania Flyer”, su
Tu nešupelėtum ir neitum į
terp brolių....
į kapų
nančių Didžįpjoje Lietuvoje ginia 145, Washington 252, tavoriniu trukiu Wheeling
W. Virginia 632, Wisconsin ir Lake-Erie linijos. Vedė Be likusio ženklo: kad žmo
Visgi reikalingas bus su ir tt.
,
jas tavorinio trūkio tapo už
gumi“ buvęs.
stabdymas
suvokiečiavimo
Mat, ir Prūsų Lietuvoje 916, Wyoming 141.
muštas,
pečkurys
mirtinai
Prusų lietuvių dėl priežasčių, pradeda švist)! .
J. Ilgaudas, fin. raš.
Neteko Anglių.
pažeistas.
Pasažierinis trū
kurios turėtų rūpėti kiek Tik gaila, kad „Liet. kel.
Valparaiso, Ind.
vienam lietuviui.
Pru knygynas” labai menkas!
Iš Minneapolis, Minu, pra kis bėgo palengva, užtai, kaip
mena,
ypatų
netapo
užmuštų.
sų Lietuva pagimdė v i- Prūsų lietuviai neįstengs jį neša, kad visoje šiaurinėje
Jau dveji metai praslinko,
siems: Duonelaitį, Rėžų, teip padidinti, kad jis užga dalyje Dakotos valstijos,vieš Cairo, III. 16 d. šio m., ry kaip atvykau iš Lietuvos. Pa- |
Kuršaitį ir pritraukė prie nėdintų reikalus, todėl neį patauja nepriteklius ang te 9 vai. nubėgo čia nuo rėlių siviešėjęs apie dvi sanvaiti ,
darbo Dr. Sauerweinų, gal stengs, kadangi daugiausiai lių. Mat paskutiniame laike pasažierinis trukia, bėgantis pas savo draugų Chicagoje '
ji dar pagimdytų daugiaus visi didiejie ūkininkai, kurie ten tiek daug pasnigo, kad vi nuo Charleston į St. Louis. pradėjau dirbti, žinoma, pi
tautai darbininkų ir naujus galėtų lengvai „L. k. knygy si susinėsimai tapo pertrauk, viena ypata tapo mirtinai su nigus kalti. Padirbęs mėne
takus atidarančių vyrų ir nų” sušelpti”, yra susirinki- ti. Ypatingai labai kenčia žeista, o daugelis lengvai. sį, antrų, trečių ir, ant galo,
Visgi butų v i- mininkais, o tiems pasirodė, žmonės nuo nepritekimo ang Nelaimė atsitiko per tai, kad metus, matau, kad man kasmoterių,
lietuvių]
tau- buk ,,L. kel. kųyg-” ėsųs lių mažuose miesteliuose, ka
sai
Nors dar
relės buvo perlužusios; vago žinko trūksta.
t a i didelė n u o t r o- prieš viešpatį Dievų ir vieš dangi ten nebuvo jokių di nai gi apsivertė.
mažai buvau teprasikrapštęs
šimtu patį ciecorių.
t a,
delių anglių sųkrovų. Vaka
jei du
akis, vienok jau ant tiek bu
Jacksonville, Fla. Susi vau mokytas, jog reikalui
tūkstančių
lieturinėje
dalyj
valstijos
padėji

Šaukiu, paaiškinęs f pasiv i ų (tiek bene Prusnose)
mas ypač apgailėtinas. Mo daužė čia pasažierinis trūkis atsitikus, vardų arba pravar
laikymų tautiškame krutėji
kyklos ir visi namai tapo už No. 82 važiuojantis į šiaurius dę pasirašyti nestačiau kry
pavirstų
v o k i eme Prūsų lietuvių, šaukiu
daryti, teipgi visokios dirb su į pietus važiuojančiu tavo želio, nes pradinę mokyklų
vardan susipratusių Prūsų
Bet savo spėkomis Prūsų lietuvių ir vardan ypatingo tuvės ir šviesos gaminimo į- riniu trukiu. Vienas vyras jau buvau pabaigęs Lietuvo
lietuviai vargiai greit atsi reikalo lietuvių tautos, šau taisos. Great Northern ge tapo užmuštas, trys sužeisti. je, Kauno gub., Jurbarko
griebs. O jei kada dar at kiu pagelbos! Jums, Ameri ležinkelio kompanija nepri Expresinis, siuntimų ir paČ- vol. Dabar, ačiui tai menkai
gis, tai bus jau tik menkas kos lietuviai, prieinami šalti ima dabar kitų siuntinių kaip to vagonai tapo į viens kitų pradžiai, pradėjo kurtis ma
būrelis, kuris vis bus priega- niai apsišvietimo. Pagelbė- vien anglių, tų patį keta pa sustumti, , o ant jų užšoko 5 nyje kitoki užmanymai, o už
vis labiausiai į omenį lindo
doje bangose germanizmo nu kite, kad jie ir mums atsi daryti ir kitos geležinkelių anglių vagonai.
mokslas.
kompanijos
iki
kol
gyvento

skęsti. O tada reiktų vertų! Ir materijališkai jus
Vienų kartų beskaitydamas
ir' lietuviams Di geriau stovite. Jums neper- jų reikalavimus pakakys.
laikraštį
„Katalikų”, patedžiosios Lietuvos sunku mua keliais doliarais
mijau
straipsnelį
kuriame tū
Geras užderėjimas.
nuo tų bangų kę sušelpti.
Prašau Amerikos
las Sendwich Ontario moky
sti.
Sulyg dabartinės statisti T Scranton, Pa. Konduk
lietuviškų laikraščių nurodi
klos lietuvis aprašo tenaitinę
Kiek aš suprantu Prūsų nėti skaitytojams pritinkan kos užderėjo šįmet Kaliforni toriams ir tarnaujantiems
mokyklų, kviesdamas musų
lietuvių pasilaikymus, pa čiu budu bandyti rinkti pini joj 180000000 svarų slyvų. ant trukių Lackavanna, De*
brolius (žinoma, seserų ne
vojus, kurs jiems gręsia, o, gus nupirkimui knygų „L. Vertė apskaityta ant $4.0*50- lavare <fc Western geležinke
kvietė, nes tenai yra dvasi
kaip parodžiau, ir visai kel. knygynui”. Meldžiu ir 000. Pereituose metuose už lio pakelė algas ir sutrumpins
ška mokykla). Aš tuomi pa
lietuvių tautai, šių- išleidėjų lietuviškų knygų derėjo tiktai 60,000,000 sva darbo laikų iki 10 vai.
judintas, jau pradėjau ištik
dien dar lengvai nukreipia Amerikoje, - atminti musų rų; taigi perviršis šiometinio
to apie tų dalykų svarstyti ir
New York. Standard
mas.
knygynų ir jam po vienų, ar užderėjimo išneša 120,000,teirautis draugų: tai per lai
Oil Co. seniems tarnaujan
Tankiai, prieš
tėvų keliatų knygų paskirti. Gal 000 svarus.
škus, tai ypatiškai. Ant to
tiems, gaunantiems per mė
geidavimus, pradeda * jau viena ar kita lietuviška drau
man duodavo visokių atsa
Prūsų lietuviški jaunikaičiai gystė Amerikoje, išgirdus Įplaukė į fosforinę Jūrę. nesį mažiau $100.00 pakėlė kymų: vieni linkėdavo, kad
ir lietuviškos mergaitės rū apie musų vargus, sušelps
Plaukiantis tavorinis laivas algas ant 10%.
važiuočiau į angliškų, kiti
pintis apie pakėlimų lietuvy musų knygynųuar pinigais, ,,E1 Nore” nuo Galveston,
T Burre, Mont. Augščįau vėl “sakydavo, jog geresnės
stės savo kaime, savo gentė ar knygomis, iki išleidėjai Tex. į New York, įplaukė
stas steto Montana teismas mokyklos lietuviams ant svie
ję. Pradeda jieškoti lietuvi lietuviškų-laikraščių ir kny laike didelės miglos į fosfori
pripažino' 8 vai. darbo dienos to nėra, kaip Detroite lenkų
škų skaitymų. Bet „ laiškai” gų, mumsi savo raštų kasme- nę jurų. Vanduo buvo teip
tiesas už sutinkančias su kon mokykla ir 1.1, ir t. t.
ir „ceitungos” savo klerikali- tas šiek-thieMį paaukautų, bu- pilnas fosforo, kad ant laivo
Aš dar nežinojau kokis
stitucija.
škai-monarchiška dvasia (pa tų mums didelė pagelba.
buvo galima net laikraštį
skirtumas nuo anglų ar len
sekmė pažiūrų senųjų laiškų
Todėl, Amerikos lietuviai, skaityti. Fosforiavimas van*.
ChicTago, III. Tarnau ku mokyklos. Ant paskuti
skaitytojų, ar rėdytojų tam kokių tikėjimiškų ar politi dens tęsėsi tris valandas.
janti ant gatvinių karų nu nių ir sutikau. (Mat jau
sumo) tik labai menkų skait škų pažiūrų .j usme butumet,
tarė teikalauti didesnių algų mums teip turbut skirta, jei
lių užganėdina.
Nobelio
dovana
neapleiskitbBavgi tautos bro
ir sutrumpinimo darbo laiko gu kam iš musų beteko pa
Rooseveltni.
nuo 8-10 valandų.
Užgahėdinimui atsiradusio lių Mažojoj LiMuvoje, ku
žinti Lietuvoje lenko, tai
riems
paskirta
tiautos
gvvenireikalo, į taisėm jau pernai
Washington, D. C.
Už
nors šičia apsieina). Teip
Scranton, Pa. Delava
žiemų, keli jaunikaičiai, lie me labai svarbi, bet ir pavo nuopelnus prie sutaikymo sųstojos ir su manim. Nuva
re Leckawanna W esteri) ge
taiki, s terp tautų ir prašalituviškų knygynų — „Lietu jinga vieta!
žiuoju į tų lenkų dvasiškų
ležinkelio Co pakelė ant 10%
vių keliaujantį knygynų”,
Jei šis mano raštelis su nimo karių, šįmet Švedijos
mokyklų ir pradedu mokytis.
algas stacijų urėdu inkų.
kurs didinasi aukoms kelių lauktų pasekmės, jeigu kas Akademija pripažino Ameri
Triušiu po tas dulkes sanvai•Į Louisville, Ky. Louis- tę, antrų ir toHans—visai ge
susipratusių Lietuvių. Kny paaukautų kiek pinigų arba kos prezidentui Roosveltui.
gos tur būti ,dslių$mos skai knygų, laikraščių, kalendo Kuom jis vienok prisidėjo ville NaehvHle geležinke rai, nes geresnės mo
tymui dykai:"" kiekvienas, rių ir tt., meldžiu viskų at prie sutaikymo karių, turbut lio kompanija pakėlė darbi- nežinojau. Bet laikui
per
tarplnmkystę pats Jis nežino. Jis juk dar niukame algas* ant 4%. Pa ir laikraščius nepal _
kurs nori skaityti, gauna iš siųsti
knygyno kelias knygas, per ,,Naujos Lietuviškos Ceitun nė vienos tautos ne sutaikė davadyjinias įeina į galę nuo peržiūrinėti, aš vėl atradau
1 d. gruodžio, š. m.
Tame laiške nuo karės,
skaito tas tarpe vieno mėne gos” Tilžėje.
straipsnelį Tš „Valparaiso
lingas gyventojų atsinešimas
prie jų yra ir viena iš prie
žasčių pasekmingo jųjų slap
stymosi nuo kariumenės.
,,Miškų broliai'’ skaito save
„tautos a^keršytojais” ir jie
neša kerštų baronams-skriaudikams, žvėrims-malšintojams
ir tėvynės išdavėjams.
,L.U.’

IŠ DARBO LAUKO
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Kogi snaudi, jaunime, lyg naši Kalėdų šventė, męs čia ma viską auginti "kaip III. priešinimo tiesoms, uždrau- Prancūzija ir Išpanija, bet ir išsigąs, puls Rusijos valdžiai
Universiteto”, apie karį, ačiū
"
po kojų, neCbiaurybė japo
5tos Prancūzijoj katalikų kitos Europos viešpatystės.
tenaitinių lietuvių-mokslųei- atlošęs savo rolę, lyg prany pasilinksminsime, bet beri- Valstijoj.
Peter
Vaičiha!t&~
‘
nas,
sudrebėjęs, ims maldau
bažnyčiose dievmaldystos, iš
vių darbštumui, jan po lai kęs tankumynę ir nuplovęs linksmindami neužmirškime
|
Laikraščiai
praneša,
kad
Stevens Poirft, Wiš. ėmus bažnyčių popiežiaus už
ti.
kraščius skambėdavo. Per žolę? Juk dar tau neatėjo nė savo vargų kenčiančių 'S
R. F. D1. N& 6
atskalūniškos laikomų. Po seismografas (aparatas ma
skaitęs su atidų tų apgarsini ruduo: dar laukai tavo žiop brolių ir seserų; atminkime,
Didysis Mykoliukai, didy
:
tr
tavimui
žemės
drebėjimo),
kad
jie
gal
badų
ir
šaltį
ken

piežiaus
pasiuntinys
išvytas
sis Stolypinai, jums atiduo-*
mų, tuoj pamačiau, jog te so pliki, neužsėti; dar po pū
nai bus geresnė proga pasi dymų tavo, žiaurus vėjas švil čia, kada męs nieko nebadau Po 21 seimui 1V No.U At iš Prancūzijos. Vyskupai ir Laibache, Austrijoj, pereitų dame visų, kų užkariavome.
linksminamės. skaitas, pagarsinti nau^į vir prabaščiai kraustosi iš namų subatos vakarų parodė, jog Nužemintai prašome — atei
mokyti. Bet tuos metus šeip pia, o jis smilgomis apžėlęs dami sau
teip reikėjo
išvargti po tik laukia ateinant artojo, Švęskime šitų šventę be gėri šininkai Centrališfco komite į klebonijas ir privatiškus na 940 mylių nuo vietos įvyko kite į musų sostapylį Tokio
kurs plėštų tuos brūzgynus, mų ir pinigus Atiduokime to ir komisija sura&imd1 vie mus, kur ketina ir dievmal- žemės drebėjimas. Mena, kad ir užkariaukite jį, męs mato
tas lenkų dulkes.
Pasibaigus mokslui, va kelmus ir išrautų visokias ke kovotojams už tėvynės laisvę, tos tautiškam naMhl. . Ilgai dystų perkelti. Karės minis- žemės drebėjimas buvo Mažo me, koki jus dideli valdonai
žiuoju į Chicagų ant vakaci- rėplas, o išaręs, išdirbęs tų o pamatysime, kokių didelę nebuvo girdėt atfralsid nuo teris prisakė imti J karumenę joj Azijoj.
su savo karo — lauko teis
jų. Parvažiavau. Beviešė dirvų kad pasėtį grudų, kurs sumų Budėsime ir kaip greit komiteto namo pirkimo: 18 dvasiškų seminarijų klieri | Išplaukęs 12 d. š.m. iš mais!
damas pas savo draugų, dar rudeniui prisiartinus, atneš caro sostų sugriausime.
Atskaitoj M. J. Damijonaitis kus, kurių yra 5500, teipgi ir New Yorko laivas Hamburg Dirba karo — lauko teis
K.*
Mikolaitis.
daugiau išgirdau apie stovį tų šimteriopų vaisių. Dabar,
pagarsino, kad nesirūpina kunigus.
American Linijos, „Prinzesse mai, išsivilkę, vienmarški
Valparaiso Universiteto ir, kol dar laikas: kol dar tavo
išrinkta
komisija.
Teisybė
Vietosią
Luise”, užbėgo niai.
Iš Boston, Mass.
praslinkus tam laikui, jau krūtinė karšta, kol dvasia
kelios sanvaitės atgal1 pagar | Dėl atmetimo rando rei arti Kingston, Jamaikos ant
Šiais metais valdžia turi
dar lakioja augštai, neužmir Gavome žinių, kad nuo sino ,, Lietuvoj”. Komisijos kalaujamų pinigų kolionijų uolos. Pasažieriai nusigelbė- progų parodyti savo galingu
nėriau į Valparaisa.
Ir mokslas jau prasideda: šk! tų savo pūdymų — omenį operacijos pasimirė 25 d. lap narys P. Lazauckas apie jo reikalams, ciecorius paleido, jo, užtai kad laivas paliko mų ir turtingumų.
visi ruošiasi prie darbo: kny išarti — išdirbti protiškai, kričio žinomas Bostono lietu apžiūrėtas vietas. Tuom ir taigi išvaikė kaip caras durnų, ant uolos; kapitonas laivo,
gas perka, ruimus samdosi. neužmiršk! pasėti tų grudų— viams, o teipgi ir lietuviškai viskas pasibaigė. Kas-gi kal Vokietijos parlamentų. Da Brunswig, nusišovė. Laivas -Revoliucijonieriai šaukia,
Ašr teipgi nesnaudžiu; šiek- mokslų, kurs rudeniui atėjus visuomenei, Jonas Kamins tas? Gal sąnariai išrinkę ko bar turės greitu laiku būt buvo 1900 metuose padirbtas. buk valdžia teip prasiskoli
tiek apsidairęs, kur kas de — tau paaugus, atneštų šim kas. Velionis tapo 27 d. lap misijų, tas butų iš dalies tei nauji rinkimai, kadangi Vo Mena, kad laivų vėl sutaisys. nusi, kad nebeturi už kų pie
tums silkės nusipirkti.
das, imu lekcijų vienų, kitų teriopų vaisių. Tos tavo jau kričio antForest Hill kapinių sybė. Bet kų gi nuveikė ki kietija, nors ir nepriguli prie
ir dauginus, priegtam dar da- nosios dienos, teip kaip vėjas palaidotas, nors pats to ne ti sųuariai, kų nuveikė Bir laisvesnių kraštų, bet ji vis | Laikraščiai praneša, kad Neteisybė!
sižinojau, kad ir lietuviai prašvilps, kaip rūkas, saulei norėjo — jo noras buvo su štonas per šiuos kelis mėne gi ne Maskolija. Iki šiol Lipkanij, Besarabijoj, mėgi Jei neturėtų pinigų, iškur
čia turi teipgi lietuviškas le užtekėjus, išnyks, o be jokio degti krematorijoje. Laido sius. Jeigu komisija pirki tvirčiausia parlamente parti nant suareštuoti tris revoliu- imtų patronus; virves, už kų
kcijas kas dienų po dvi valan- ginklo t. y. mokslo už ko be- tuvės buvo labai iškilmingos. mo vietas tautiškam namui ja buvo — katalikiškoji^ an cijonierius, vienas policistas statytų kartuves, o dabar jų
di. Na, o tų juk tai tik ne sigriebsi, prie ko besišauksi? Jose dalyvavo visi žymesni nieko nepadarė ir pirmsėdis trų vietų užima socijalistai.
tiek daug reikia?
galima apleisti!.... Paėmiau Gal šauksi, kad dienos tos Bostono lietuviai. Velionis nieko neatsiliepė. Tai kogi Dabar socijalistai tikisi pa ti. Ant galo vienok pasise Na, apie pinigus kuomet
ir tų .... Sanvaitei besibai jaunosios tavo pagrįžtų! Ne, turėjo didelę drapanų dirbtu męs nuo kitų galime reika dauginti skaitlių savo pasiun kė policistams du revoliuci- nors kitų sykį pakalbėsime,
giant, nekuris draugas man broli, kų pasėjai, tų ir piauk! vę ant 328 E. Street. Jis bu lauti. Kam gi da imti tokį tinių ir pastoti tvirčiausia jonieriu nušauti, o trečias, dabar mums rupi kartuvės,
vo 65 meti} amžiaus ir paliko darnų, kuris nenori atlikti? parlamento partija.
pranešė, jog ir susirinkimus
Studentas.
matydamas, kad neištrūks, patronai ir maištininkai!
nuliudime moterį ir dukterį, Gal pasigarsinimui ir garbei.
jie čia turi kas sekmadienį.
pats nusišovė.
Revoliucijonieriai baisiai, •
teipgi ir daugybę pažįstamų. Pereito laiko prezidentas Ta | Prancūzijoj, priešais poIš Taylorville, III.
Ir ištikro, atėjo sekmadienis
baisiai
nekenčia karo — lau- T
X X.
ir visi lietuviai - einame į Darbai eina labai silpnai
raila rūpinosi bent Susivie- piežiauų reikalavimus, dau | Iš Morokko praneša, kad ko teismų.
mums paskirtų namų. Susi anglių kasyklose; kasyklos
nyjimo reikalais, rengė pra gelis kunigų sutiko pasiduo pagarsėjęs plėšikų vadovas,
Iš New York. sukus jau beveik visiems, aš yra dvi. Lietuvių yra Čia Lietuvos sūnų draugystė kalbas, aiškino organizacijos ti tiesoms. Jeigu tokių^ rei Raisuli, prisakęs francuziš- — Jei, girdi, valdžia kars
kalavimų bus daugiau, po kieme ir išpaniškiems kariš žmones, kaip ikišiol, iai per,
VĄu skaityti ar daug jų čia diktas būrelis, jie dirba ang siunčia „Lietuvos” redakci naudų ir t. t.
kelius metus Rusijoje nebe-,.
piežiaus
įtekmė ant katalikų
.... Priskaičiau netoli lių kasyklose. Nėra kuom joj! $25.00.
Pinigus tuos Atskaitoj pagarsinta, jog Prancūzijoj nupuls. Miestuo kiems laivams į penkias die liks nė vieno gyventojo. Vai-.
JĮurių desėtkų ypatų, bet čia girtiesi, darbininkai lie draugystė paskiria sušelpi- reikia rinkti aukas, padidini
nas iš Tangero išplaukti.
JKmau, kas tai do prieža- tuviai čia atvažiuoja ir vėl iš mui revoliucijos Lietuvoje; mui* tautiško namo fondui, se: Nanta, Arras ir Angers Mat jam esu neramu, kad tų džia, girdi, trokšta žmonių
J k-CPuvo, kad vien tik vai- važiuoja, Čia likę prisilaiko paskiria Lietuvos Demokratų bet užmanius susirinkimuose, katalikai parengė neprilau- viešpatysčių laivai čia guli. kraujo, karia ir šaudo ne
kaltus žmones.
i
J Jai, o merginų kaip tik senoviškų nuomonių, mano Partijai.
susirinkę klausia, kaip stovi kias randui demonstracijas.
| Maskvoj tapo suareštuo Prisireikus, galima išnai-i
I E. Šitų klausimų norėčiau, apie viskų teip kaip senovėj, Draugystė auga gerai.
reikalai. Neturėdamas ži- Buvo susirėmimai su policija,
kuriose
tapo
sužeista
tūlas
ta trisdešimts sąnarių revo kinti i/ visų Rusiją, kokia
| fa šios laisvės šalies lietu- mano jie kad valdžia yra nuo Darbai mažinasi kaip kriau nių atsakai, jognėžif/ai. Ir
žmonių
skaitlius.
liuci joninio susi vieny j imo. Čia bėda, tenemano revoliu
| gtės išrištų.
Dievo duota irt. t. Jeigu čių teip ir fabrikuose. Prieš aukos ne plaukiat
1
Policija užgriebė didelę dau cijonieriai, kad Mykoliukas,
i Alau rodosi, kad šita mo- pakalbini pagelbėti aukoms
Pagarsinta, kad knygos
| Anglijos parlamente ke gybę ginklų, amunicijos, dh Stolypin ir juodašimčiai
Ii wla, Valparaiso Universi- tėvynėje kovojantiems už vi naujus metus kas metai teip atgautos nuo S. L. R. K. bus
būva. y
verks jų.
' Jis, ir kų nuo kitų drąugų sų tiesas, atsako: kam gel Lietuvos Sūnų Dr-stės sekr. išpardavinėtos ^nariams nž lios moterys stengėsi pakelti namitų ir bombų.
Nekaltus žmones pakarti
lankiusių beveik visas mo- bėti tuos, kurie rankų kelia
pusę prekės, bet1 kad» nepita
Mateušas Banis.
|
Nauji
rinkimai
Vokieti

ir
sušaudyti, teisybė, kartais
Blas šios šalies žodžiai pa- prieš valdžių Dievo paliktų,
garsinta piįnosl kainos, tai
Jįafia, viena iš parankiau jeigu pradėjo, tegul savo dar Iš North Jond du Lac Wis. negalima žinoti.kieksyra ta mo tiesų. Pasekmė demonstra jos parlamento atstovų atsi atsitinka. Neseniai pakorė cijos buvo ta, kad pplicistai bus 25 d. sausio sekančių me Maskvoje tūlų darbininkų.
siųjų ir pigiausiųjų , nes jo- bų ir baigia.
Lietuvių yra čia ne daug: pusė. Argi taip> stovint da penkias moteris ir vienų vy
|iio8 geras surėdymas ir gerai
Trys sanvaitės atgal vieno dvi šeimynos ir dešimtis pa lykams gali 8. Ik A.i|>akilti? riškį nugabeno į policijos tų. Naujas parlamentas su Dar jam tebekabaliojant anfr
sirinks 7 d. vasario.
kartuvių, išsiaiškino, . kad
^pritaikinti įstatymai padaro je kasykloje du lietuviu sun vienių. Sutinka jie kaip ka Vertėtų labilu..*.mpintiesi
areštų.
į
^jų visiems prieinama.
pakartasis
tikrai visai nekal
kiai sužeidė: vienam abi koji tės su pįlėms, vienas kito Centro komitetui, a jeigu jis
|Šveicarijoj
18
d.
gruodžio
Gerai butų kad broliai ir išlaužė ir vidurius sutrynė neužkenčia.
tas, bet ką bepadarysi, įkyšo
Nedėlios die nenori ar negali, tai kam im | Ant Havai salų ateivių
atsibuvo
rinkimai
preziden

{seselės, perskaitę šitų straip
į žemę ir tiek! * Dabar toks
jis dabar guli ligonbutyje ir noms iš ryto viskas gerai, bet ti tokias pareigas, kurių ne užveizda nutarė darbams cu
to.
Išrinktas
tapo
preziden

snelį, atrastų ir aplankytų nežinia ar pasveiks; nors ir vakarais su peiliais vaikos.
pat atsitikimas Vladivostoke.
nori pildyti? Teip dalykams kraus plantacijose partrau
tu
vice-prezidentas
Mueller.
šitų musų jaunuomenei dide pasveiks, bet jau negalės sun
Aš kalbėjau apie tuos da
einant galų gale musų orga kti 10C0 išpaniškų darbinin
A. T. Y.
lės vertė? vietų, teip, kaip
lykus
su mielaširdingu Stonizacija
grius
kaip
kad
griu

kaus darbo dirlfti; kitas len
kų. Tuom tarpu, Havai sa | Studentas technikos mo
aš ir kiti čianykščiai lietuviai gviau sužeistas, tas nepoillypinu, jis teip išsireiškė:
vo Rymo Katalikų. (Apie
los priguli Amerikai, čia yra kyklos mėtė Radome bombų
aplankėme, nes čia yra šalti- gam galės dirbti, trečiam nu
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į žandarų viršininką Plott’ą. — Geriau pakarti šimtų
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Straipsnelį, neužmirštų pasiįleidžiamos
amerikoniškos vadijimni, už nepaklusnumų karinė Europa, Amerika, jos
naudoti, nes atminkite, jog 29 d. lapkričio parengė čia mėnesį. Tas gali būti ties'if lapkričio pradėjau dirbti.
pačto kortelės su visokiais ir maištu?, Ciesoriaus Alek nevertos supuvusio kiaušinio
Jau laikai virto kitoki, jau Audrius Mačiulionis savo bet kiek išduoti turi, to, tur Kojas ir rankas turiu svei
pavidalais, apibertos metali sandro raitelių regimentas, kevalo! Rusija kuo
būt,
p.
Golubickas
ne
žino.
kas,
vien
galva
svaiguliuoja,
nors
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Franą? Gttdišauskas. raštus, iš kurių kaip sako,
Jeigu per laiškus norėsite ant vargstančių broli ų už tėvy negali vežti produktų arkliais
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matyt, jog popiežiaus delega
, ...81, d—
Dulcissima Felicita!
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kokio nors geresnio paaiški nės laisvę (aukautojų vardai toliau kaip 10 mylių.
Kijevo — Počajevo klioštas rengė suokalbį prieš Pran
nimo, tai tik meldžiu neuž pagarsinti kitoj vietoj. Rd.) Golubickas įkalba, kad ge
tariaus
vienuoliai, savo lai
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cūzijos randų.
mirškite įdėti į laiškų krasoa Atitraukus siuntimo kaštus, riau pirkti ūkę geresnę, nors
kraštyje
„Mirtis Revoliuci-,
lanko teismų. Valdžia ir aš,
— -eį.
ženklelį, o aš, arba mano liko $4.16. Nors tai maža su truputį brangiau, negu blo
jai”, darodė, kad karo —
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draugai, su mielu noru atsa ma, bet centas prie cento pa gų pigiau. Tas teisybė. Bet
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už
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Šaukysime, ir „kataliogus” t y. daro dolerį, o doleris prie man rodosi galėtų rastį ūkę parlamente pdsiunĮtinys Wei- Odesoj į dalį „8t. Peterburgo kiame:
vas ir davė savo dangiškų
Knygas, kuriose yra surašyti dolerio padaro dešimtis ir pigesnę tokio jau gerumo. mer, brangiausia t mėsa yra terp-tautiško banko”, užmu — Tegyvuoja karo
palaiminimų.
visokį įstatai šitos mokyklos šimtus. Jeigu ant kiekvienų Aš rodyčiau p. Golubickui Vokietijoj, pigiausia gi Mas šė dabojantį bankų policistų, lauko teismai!
Šit kokius stebuklus jie avestuvių, krikštynų ir vardu pasiteirauti apie ukesWiscon- kolijoj: VokiMijoj įvaras mė privertė urėdninkų pakelti
prisiusime.
pie
tų pasakoja.
Ir kur nesidžiaugsi! PaUž mokslų, buveinę, valgį vių butų žmonės nors po tiek sino valstijoj, kad ir neto sos kaštuoja 22|c., Belgijoj rankas ir pagriebė $14.500,
imk skaityti laikraštį, teip Sykį Stolypinas sėdėjo
ir kitkų, kas tik mokslųei- suaukavę, tai turėtume daug liausiai nuo miąstų nors tose 14c, Išpanijoj 18|o., Prancūzi su pinigais prasišalino.
kabinete
ir rašė
ir mirga: pakartas, pakartas, savo
viui reikalinga, per metus didesnę sumų, negu dabar, ir aplinkinėse kur aš gyvenu, joj 18o., Suvlęnytose Valsti
| Šiaurinėj Afrikoj, Mo pakartas, pakartas ... Kas garsų veikalų: ,,Ar duonų
išeina apie $150.00. Bet no galėtume geriau savo vargs netoli Stevens Poi n t, Wis. jose Šiaurinės Amerikos 18c,
rint mokytis, o neturint už tančius brolius sušelpti. O Čia teipgi galima rasti ūkę Anglijoj 181, Maskolijoj 9įc. rokko viešpatystėj agitatoriai dien mažų — mažiausiai ana galima pakeisti maistu, va
šaukią mvhometonus reng me pasaulyje atsiduria de dinamu — kulkos?” Žinoma,
tektinai pinigų, čia teipgi kur musų biznieriai, kurie, netoli miesto ir daug pigiau: Austrijoj 11c.
tieji l šventų karę su krikščio šimt, penkiolika maištinin- darodė, kad galima.
galima: nes galima gauti dar teip sakant, dažniausiai dy čia galima gauti ūkę, arti
Jam berašant, staiga subil
belį, kaip tai: tarnauti prie kai pinigus ima berengdami 200 akrų su trioboms, gyvu | 11 d. Gruodžio Prancū niškomis tautomis. Gal to
dėjo,
suužė ir prieš ministerį
stalo _ arba kitokį, o tas daug balius, lioterijas ir kitus ne liais, visoms mašinerijoms už zijoj prasidėjo kova su kata- kia karė čia ir užgims, į ku Karo — lanko teismais nu*
rių gali būt į trauktos ne vien stebįsime visų pasaulį! Visi atsistojo kasžin — kokia keipagelbsti
va pasilinksminimus^ Arti* $10000. Ir čia geriau gali-
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^sta ypata. Stolypinui pasi
Graciją!, kad jos smegenįs telp-pat Juda pritardami siun
Progos stoka yra amžinu silpnapročių, klajūnų pa
Orisson Svett-Marden
tanti audrai. Tečiaus, vėjo sparnais nešami, kuris glo siteisinimu. Prielankios progos! Kiekvieno žmogaus gy
rodė, kad tai baisus revoliu;
stė pfieš Juos Jūrių paviršių, lygino aukštas bangas, gir venime daug 'yra tokių valandų! Kiekviena lekcija mo
cijonierius su bombomis ran
dėdami ^laimingųjų šauksmą, ji įgijo milžinišką spėką. kykloj, kiekvienas egzamenas yra prielanki proga moki
kose. Ministeris sušuko šni
Įgijo ji netikėtą spėką ir didvyrė-mer^aitė važiavo kartu niui; kiekvienas straipsnis laikraščio bendradarbiui; kiek
Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.
pam ir žandarams stovintiems
su tėvu. Pagalios nelaimingieji pasijuto ant kranto.
vienas klijentas advokatui; kiekvienas pamokslas klebo
- apie jį kabinete:
* — *^e Dievas tave palaimina! gera tu mergaitė — nui. Kiekvienas dalykas visokiame reikale yra proga —
sušuko vfenas iš jų, žiūrėdamas įstabiai į tą mergaitę, ku proga pasirodyti nuolankiu, proga pasirodyti drąsiu, tei
— Suareštuoti jį, į 24 eeŽmogus ir Proga.
ri
tąlflienąį nuveikė darbą, - kuris daugiau garbės padarė singu; proga surasti sau draugus. Kiekvienas prirody
_kandąs atiduoti karo — lau
Anglijai,;kaip darbai ne vieno jos valdono.
„Kiekvieno žmogau* gyvenimo užduotis
tas įsitikėjimo faktas tau yra toki proga. Kiekvienas at
ko teismui ir pakarti!
gema kartu su juo.”
sitikimas
sloginantis tave yra brangus. Gyvenimas tai
^-Netoli
jūrių
žibinto
Lime-Rock
’
e
1865
metuose
iši
Loveli.
‘Nežinomasis krūptelėjo,
virto^Š vąĮties keturi Jauni vaikinai ir įpuolė į šaltas su privilegija išbandyti spėkas, o kada ta privilegija yra
„Šio pasaulio įstatymai neatsimaino, kol
žemai nusilenkė ir sako:
jt£ kas-nors neatmaino.”
judusių Jųrių bangas. Sargo Leviss’o nebuvo namie, Jo drąsiai priimama, prielankios progos atsitinka sulyginant
Garfield.
ligūsta žmona nieko negalėjo padaryti; tečiaus jų duktė tavo gabumą daug greičiau, kaip kad jas spėsi išnaudoti.
— Šviesiausias ir gudriau
„Progos, kuri gali iltikti, laukimas ir
Ida, dvylikos metų mergaitė, leidosi siauroje valtyje į jū Jeigu vergas, kaipo Fred Douglass’ą, galėjo iškelti į kal
sias, pone Stolypine, aš esu
drąsa progą sugriebti — tai įvairumai,
res
ir išgelbėjo tuos žmones. Laike paskutinių 30 metų bėtojus, išleidėjus, dėlko tad tu turi būti. nuskuresniu
kuriuos
kiekvienam
reikia
turėti,
kuria
iš dangaus, nuo paties Die
nori turėti pasisekimą.”
išgelbėjo 9 kitus nelaiminguosius. Tuos darbus atliko be baltos veislės vaike,, kuris esi turtingiau apdovanotas su
Austi n Phelps.
vo.
jokios pagelbos ir parodė vikrumą ir stiprybę lygius jos lyginant su Douglase’u, neturėjusiu nieko, dargi laisvės?
„Atrasiu kelią, ar jį sau pasidarysiu.**
— O kokių velnių tu čia
Tik tinginys, o ne darbštus žmogus skundžiasi,
narsumui.
„Nebuvo dienos, kuri nebūtų atnešus
progos padaryti ką-nors gero, kas nieka
buk
laiko,
ar progos trūksta. Kai-kurie jauni žmonės
valkiojies! Kibkite į jį!
-r Jeigu leisi pamėginti, man rodos, padarysiu kądos lig šiol negalėjo boti padaryta ir vė
daug
daugiau
naudojas iš tokių progų, kurias ne vienas
liau padaryta būti negales.”
— Pone, aš esu aniolas
nors naudingo — tarė vaikėzas, kuris tarnavo virėjo paatmestų
neatkreipęs
akies, kaip kiti per visą savo amžį.
V.
H.
Burgleigh.
gelbininku
Siguora
Faliero
rūmuose,
kaip
pasakoja
Jur

Gabrielius.
Kiekvienas
žmogus,
su
kuriuo susitinki, kiekvienas kas
— Jeigu mums pasiseks, ką pasaulis pasakys ant gis Cary Egleston — Daug svečių buvo pakviesta į puotą, dieninis atsitikimas duoda
— Dabar visi revoliucijokiek-nors naudingų žinių ar
kuomet valandą prieš jai prasidėsiant, cukriniu kas, kuris
nieriai mėto bombas, prisi to? — klausė nudžiugęs kapitonas Berry, kuomet Nel turėjo
ypatiškų
turtų
rinkimui.
padirbdinti puikę piramydą stalą papuošti, prane
dengę svetimais vardais, ne sonas išdėstė jam apgalvotai sutaisytą mūšio ant Nilo šė, kad piramyda jam nenusisekė.
„Nėra žmogaus, kurį Laimė nė kartą nebūtų atlan
krantų plianą.
apgausi manęs!
kius
”
—
pasakė vienas kardinolas, — „bet jei patiria,
— Tu? — tarė nustebęs maršalas — ir kas tu per
— Šiame atsitikime ,,jeigu” nėra —atrėmė Nei—Aš ne revoliucijonierius, son’as, — žinau, kad mums pasiseks. Kas iš musų liks vienas, tu, kuris rūmuose tarnauji už virėjo pagelbinin- kad tas žmogus nėra prisirengęs jos priimti, įeina pro du
ris, o išeina pro langą.,
aš, rasi, dar labiau už tami- gyvu, kad apsakytų, kas atsitiko, tai kitas klausimas. ką?
— Kaip jos vardas — paklausė Jsas-žin-kąs, apsi
stą neapkenčiu revoliucijos. Kaip kapitonai jau pasikėlė eiti ant savo laivų jis dar
— Esu Antonio Canova, Pisano dailininko ainis —
lankęs
dailininko-tašytojaus dirbtuvėje, pamatęs figūrą,
atsakė-išbąlusiu
veidu
vaikėzas.
pridūrė:
Gal, tamista žinai apie revo
kurios
veidą
dengė plaukai, o prie kojų buvo sparnai.
— Na, o ką-gi tu gali padaryti? — paklausė marša
— Lig rytojui įgausiu ar parostvą, ar Vestminsteliuciją danguje, ji jau se
—
Proga
— atsakė dailininkas.
niai, seniai buvo. Tuomet rio opactvą.... (žemės kapajus ant Vestinlustelio kapi las.
—
Kodėl
jos veidas uždengtas?
— Galiu ką-nors padaryti, kas stalo vidurį papuoš,
aš pirmas pliku kardu šokau nių). — Jo greita akis ir drąsus protas, matė didelį ka
— Nes žmonės retai ją pažįsta, kuomet pas juos at-,
rės laimėjimą ten, kur kiti matė vieną tik pralošimą.
jeigu tik man leisi pamėginti.
ant maištininko Liuciperio..
silanko.
— Ar galima praeiti tuo keliu? — klausė Napole
—
Maršalas
leido
Antanui
parodyti
ką
mokąs.
Pa

Kad ne aš, revoliticijonie- onas inžinierių, kuriuos siuntęs buvo ištirti kelią per šv. reikalavęs sviesto, virėjo pagelbininkas urnai nulipino iš
— Kodėl sparnus turi prie kojų?
riai butų suvertę visą dangų. Bernardo, kalną. — Gali būti, kad ir pereitumėm — jo didelį gulintį liūtą, kurį maršalas labai nustebęs pasta
— Dėlto, kad greitai dingsta, o jei kartą atsitrau
kia, sunku yra jos prisišaukti.
— Neatmenu, neatmenu skambėjo baugus atsakymas. — Pirmyn— tarė Mažasis tė ant stalo.
Prasidėjo pietus ir daugelis didžiųjų pirklių, kuni
Gyvenimas pilnas prilankių progų. Nebūva jos
tokios revoliucijas, pakraipė Kapralas, neturėdamas į sunkenybes, kurios išrodė neap
galvą Stolypinas. — Ar buvo veikiamos. Anglija ir Austrija piktai juokėsi iš sumany gaikščių ir Venecijos bajorų įėjo į valgomąjį kambarį. I dramatiškos, nė didelės, o tik svarbios tiems, kurie gei
mo pereiti per Alpas su 60 tūkstantine armija, sunkia ar
kuomet revoliucija danguje? tilerija, patrankomis, šoviniais ir padarais. Bet Genujoj Svečių tarpe buvo teip-pat ir dailės žinovai. Kuomet jie džia ko-nors pasiekti. Kornelijus Vanderbilt matė gerą
pastebėjo tą iš sviesto padirbtą liūtą, tai matydami tokio progą laivų plaukiojime ir atkreipė visą atidžią į laivų
Paklausė jis šnipų ir žanda apsiaustas Massena pabaigė maistą, o laimėje Saustrijie- geni jo darbą užmiršo ko įėję į tą butą. Ilgai ir atydžiai plaukiojimą. Draugai nustebo, kuomet pamatė pame
rų, sugriebusių archaniolą čiai griauja Nizz’os vartus.
prisižiurinėjo liūtai. pagalios paklausė signorą Faliero, stais gerai einančius reikalus, o paėmusį užveizdos vietą
už gerklės.
Napoleonas prigulėjo ne prie tų, kurie apleidžia kuris-tai didis skaptorius sutiko aut teip silpnos medegos [ant vieno pirmutinių laivų už tūkstantį dolerių algos me
sunaudoti savo talentą. Faliero nežinojo ką atsakyti, pa tams.
— Buvo!—riktelėjo vienas draugus nelaimei ištikus.
Kareiviai visai aptaisyti ir apginkluoti tapo gerai klausė maršalo, o šis įvedė į butą Canovą.
Livingston ir Fulton išgavo tiesą plaukioti New
šnipas.
peržiūrėti.
Sunešiotas
apavas,
sudriskęs
rūbas,
ĮiagadinKada-gi
svečiai
patyrė,
kad
liūtą
padirbdė
virėjo
Yorko
vandenyse, bet Vanderbilt skaitė tą neteisingu ir
y — Jis, matyti iš veido, ge tas šautuvas tapo sutaisyti, ar pakeisti naujais, ir karei pagelbininkas, pietus virto vaišėmis jo garbei. Turtin .tol kovojo,
kol tiesa plaukioti netapo atšaukta. Iždas mo
ras kariautojas su revoliuci- vų eilės slinko pirmyn, savo vado siekiais persiėmusios. gas šeimyniukas pažadėjo savo lėšomis leisti vaiką moky kėjo tą syk didelius pinigus už Europos prekių pervežimą,
jonieriais,—rodydamas į danAukštai, tarp pragaištingų uolų, per ukus, žiban tis pas garsiausius dailininkus ir išpildė prižadus. Bet ši Vanderbilt pasiaukojo pervežti jas be tų pinigų ir geriau
' gaus dvasią, pridūrė žanda tieji kareivių ginklai darė baisų įspūdį. Erelis skraidė proga neišpaikino Canovą. Ir tolimesniam laikui pasiliko patarnauti. Jo auka tapo priimta ir tokiu budu davė
po jų kojų ir savo kliksmais ardė orą. Stirnos išgązdin- jis tuo pačiuprastu, bet doru vaiku, kuris stengėsi būti pradžią dideliu! prekių ir žmonių važiojimo amatui.
ras.
tos
nematyto reginio, bailiai žiurėjo į ginkluotus burius, geru akmenų tašytoju savo senelio Pisano dirbtuvėje.
Užmatydamas geresnių ateigą geležinkeliams tokioj
— Kad teip — leiskite.
Esti žmonės, kurie niekuomet negirdėjo, kokiu budu Ca šalyje kaip Suvienytos Valstijos, įsigilino j tą dalyką su
kurie
teip
urnai
pasirodė
padangėse.
Kuomet
jie
artinosi
Žandarai ir šnipai atsi prie paojingesnių vietų, perspėjo juos ragų balsai, kurie nova sunaudojo pirmutinę progą, bet visi žino apie jį, visa energija, kam jis ir tiko, ir davė pamatą šendieniškai
traukė.
Vanderbilt’o sistemai.
'
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aisimušdami į kalnus tarp uolų ir ledų, kėlė trenksmingas kaipo vfeną didžiausiųjų dailininkų visų amžių.
Sllpnrlaukia progos atsitinkant, stiprus gi patįs
— Ponas Gavriil Gavriilo- aidas. Kiekvienas daiktelis buvo teip apsvarstytas ir t.
Jaunas Pilypas Armour įstojo į ilgą Forto-NIųerf’j£u.
karavaną ir perkeliavo ilgus Amerikos tyrus, su viskuo,'
vič, atsiprašau. Ką tamista teip rūpestingai atliktas, o Napoleono įtekmė toki didelė, ją sau sutveria.
, .įGeriausi žmonės — sako E. H. Chapin, — ne tie, ką turėjo paprastame vežime mulais vežame. Sunkus
pasakysi? — Kreipėsi mini- kad nė vienas kareivis neapleido savo vietos. Kokioms
nors kliūtims pakeliui atsitikus, tuoj prašalindavo jas,
steris prie šventojo, dreban kad neatsitiktų kokių sumišimų tame ilgame žygyje, ku kurie laimės laukia, bet tie, kurie ją iškovoja Eik drą darbas ir didelis pelnas iš kasyklų, gausiai surinktas, pa
siai prie.pasivedimo, laimėk jį ir padaryk jį savo tarnu.” dėjo jam šešiais metais vėliaus uždėti didelią javų vertykčio, kaip pušės lapas.
ris tęsėsi 20 mylių. Keturioms dienoms praslinkus armi
— O kaip norėčiau būti turtingu — pasakė žino lą Milwaukee. Devyniais metais vėliau jau turėjo pusę
— Aš atėjau, pranešti,— ja traukė jau Italijos kloniais.
mas Philadelphijoj vežėjas, kuris daug burnų išmaitinti milijono dolerių. Bet prielaukiausę progą sau matė
Grant’o žodžiuose: „Pirmyn Richmond’o linkon!” Vieną
Kada tas neįveikiamas darbas tapo atliktas, kiti namie turėjo.
pradėjo Gabrielius, — kad
Dievas labai užganėdintas pastebėjo, kad jį seniai jau galima buvo atlikti. Ne vie
— Kodėlgi negalėtumei būti turtingu — paklausė rytą 1864 metais pabaidė į savosandraugo Plaukinstono
duris, kuris vertėsi lašiniais.
nas vadas turėjo viską reikalingą ir drąsiu^ kareivius, Btepten Girard, kuris išgirdo tą balsiai ištartą geidimą.
karo—lauko teismais.
bet truko jiems Napoleono stiprumo ir tvirtybės. Kai— Važiuoju pirmutiniu traukiniu į Nau-Jorką
—- Nesuprantu, kaip būti*turtingu be pinigų — at
— I«abai malonu girdėti. kurie teisinosi, jogei sunkenybės buvo neįveikiamos.
kiaulienos
parduoti, — tarė. — Grant’ui ir Stezman’ui
sakė vežėjas.
— Dievas per binoklį žiuri Napoleonas nors nuo didelių sunkenybių niekuomet nusi
tas
subruzdimas
jau kaulu gerklėje stovi ir kiauliena nu
— Tam tikslui nereikia pinigų — atrėmė Girard. puls lig 12 dolerių
boseliui.
t'
iš dangaus, kaip jus kariate šalino, o visuomet išnaudojo progą ir protingai pavergė
— Gerai, jeigu Tamsta man pasakysi, kaip galima
Nuvažiavo į New York’ą ir paleido didelį transportą
žmones ir sako, kad tik vien teGrant’as bepuldamas Naujamjame Orleane nuo ar būti turtingu be pinigų, tai be abejo nepramiegosiu bul po 40 dolerių už boselį. Prekes godžiai pirko.
Rusijoje tėra gudri valdžia. klio, buvo
Garsus spekuliantai iš Wall-Street’o juokėsi iš ne
sunkiai susižeidęs, kuomet gavo paliepimą va vių pelenuose.
— Dar maloniau girdėti. dovauti konfederatų apgultame Chattanoogo mieste, ku
— Rytoj uoste parduoda per licitaciją konfiskuotą patyrusio pirklio, teip jiems rodėsi, jie manė, kad kiau
— Dievas laimina korikus ris rodėsi nebeišsilaikys jau nė porą dienų; aplinkiniai arbatos laivą — tarė milijonierius — eik ten, nupirk jį, o liena pakils lig 60 dolerių, nes karė ne •teip-greit pasi
paskui ateik pas mane.
baigs. Tečiaus Armour’as norėjo parduoti. Grant’as
ir karo—lauko teismus, liepė kalnai naktį šviesdavo priešo ugnia, maisto negalėjo jau
— Bet aš neturiu pinigų nupirkti visą arbatos laivą slinko toliau pirmyn. Richmond’o pilis puolė ir kiaulie-'
įvežti.
Nors
sunku
buvo,
bet
generolas
Grant
’
as
palie

man tą pranešti jųsų švie pė tuojau ruoštis į naują darbavimos lauką.
na atpigo lig 12 doląrįų už boselį. Armour’as uždirbo du
— atrėmė vežėjas.
siausiai didybei.
— Neprivalai turėti pinigų, sakau tau — tarė Gi milijonu dolerių.
Laivu, upe Mississippi aukšliu, Ohio ir viena į ją
Jonas D. Rockefeller matė prielankią progą žibale.
— Gavriil Gavriilovič, ar įtekančių, lektykoj arkliais nuneštas per tyrus į miestą į- rard piktai — eik ten, pažadėk, kad nupirksi visą arbatos
Visa
tankiai
apgyventa apJeliukė *turėjo menką šviesą,
laivą,
o
paskui
ateik
pas
mane.
neštas,
galop
ant
pečių
keturių
žmonių
pribuvo
į
Chattateisybę sakai? — pašoko iš
nors
žibalo
netruko;
tiesa,' valyti buvo teip neparanku,
noogą. Viskas tuoj virto kitaip. Atvyko milžinas prieš
Ant rytojaus licitantas apgarsino, kad pirkliai gali
džiaugsmo Stolypin.
kad
nors
ir
išvarytas
buvo
negrynas ir nevisai bepavojinkurį viskas nusilenkė. Armija pajuto jo valdymo stip pirkti vieną skrynutę, ar visą prekinį, pirkdami svarais.
— Gryna teisybė!
rybę. Dar negalėdamas ant arklio užsėsti, jau pradėjo Vienas kolonijališkų prekių pirkikas pakėlė kaįną aukš gas. Tą progą jis nusprendė išnaudoti. Paėmęs į talką
užpuolimą.
Trumpu laiku aplinkinius kalnus užėmė čiau, negu buvo licitanto,apgarsinta, kada tuo tarpu ve Samuelį Andrews’ą įtaisė mašinų krautuves, kame abudu
— Eikš į mano glėbį!
Valsčių kareiviai, nors nuo priešo reikėjo iškovoti kiek žėjas pakėlė dar aukščiau, iš ko Viši čion esantieji nuste dirbo, Rockefeller dar 1870 metuose paleido vieną žibalo
boselį, geresniu budu varytą, ką išrado jo sandraugas.
Ministeris apkabino kietai vieną pėdą. '
bo.
•
to laiko įgaudavo geresnę žibalo rųšį ir - įgijo didesnį
archaniolą, išbučiavo ir davė
Ar tai buvo tiesiok aklas atsitikimas, ar tai karei
— Paimsiu visas prekes — tarė ramiai, kaip prasi Nuo
pasisekimą.
Truinpu laiku priėmė dar trečią talkininką,
viai priversti buvo sužeisto jenerolo.tvirtumu. Ar daly dėjo pardavimas. Licitantas stebėjosi, bet kada patyrė,
varinį, pridurdamas.
Flagger
’
ą,
bet
neužilgo Andrews pasirodė nepakaki ntu.
kai patįs susidėjo, kada Goracijus su dviem draugais su kad pirkikas buvo pono Girardo vežėju, permainė nuomo
— Tai Dievui ant garbės, laikė 90 tūkstančių toskanų, pakol tiltas ant Tyber ne nę.
— Už kiek išsižadėtumei tavo pelno dalies — pa
klausė Kockefeller’is.
pasakyk, kad tai maža dova buvo sugriautas? Ar kad Leonidas Termopyluose sulai
Tuojau išsiplatino mieste žinia, kad Girard pirko
Andrews parašė ant sklypo popierio :„miįijoną do- nėlė nuo Rusijos valdžios.
kė galingą Kserkso kariumenę? ar kad Femistoklas pas daug arbatos, kaina bematant pakilo keliais centais ant
lerių
”
.
Praėjus 24 valandoms Rockefeller užmokėjo jam
Dangaus pasiuntinis pažiu Graikijos krantus suardė persų laivyną? kad Caesaris ma svaro. — Eik ir parduok tavo arbatą — tarė ant ryto tuos pinigus. Į 20 metų mažas žibalo varymo butas, ku
tydamas armiją paojui paėmė priedangą ir durtuvą ir ko
rėjo į delną—ten gulėjo trįs vodamas laimėjo? kad Vinkelried įsmeigė . sau į krutinę jaus garsusis pirklys. Vežėjas greit pardavė arbatą, nes ris kartu su įrankiais nebuvo tūkstančio dolerių vertas,
pardavinėjo už pigesnę kainą ir į keletą valandų uždirbo persimainė į milžinišką krautuvę ,,Standard Oil Trust”,
nudilusios kapeikos, truputi strėlų ryšį pramindamas tokiu budu draugams taką į lai 50 tūkstančių dolerių.
kurios vertybė kartu su vertimos kapitalu siekė 170 mili
susiraukė, bet nieko nesakė, svę? Kad Napoleonas nepralaimėjo nė vieno mūšio, kurį
Autorius nepagiria tokio budo reikalų vedimo, bet jonų dolerių.
priešingai, dar žemai nusi pats vedė? kad Vellington kariavo visokiuose kraštuose primena vien atsitikimą, kaipo progos sugriebimo pavyz
Tai yra progos išnaudojimo pavyzdžiai turtas įgy-'
niekur nepralaimėjęs? Kad Ney pralaimėjimo gėdą nė dį.
lenkė.
jant.
kartą permainė į garsų triumfą? Kad Perrey priplaukė
Ant laimės, yra ir nauja eilė elektrotechnikų, in
Panaši proga gal atsitikti vienam iš milijono, te
Paskui ministeris' šventąjį prie Niagaros ir privertė nutilti anglų artileriją? Kad
žinierių,
mokslinčių, dailininkų, rašytojų ir poetų, kurie
čiaus
būna
šplihkybės,
kurias
galite
apversti
savo
nau

pavaišino degtine ir ėmė abu Shermąn davė ženklą savo vyrams, idant laikytųsi, neveizranda
progą
pasiekti ką-nors doresnio už turtą. Turtas nė
dai,
jeigu
tik
priorėsite
dirbti.
dint į priešų narsumą, o jie išpildė paliepimą, žinodami
šokti kiek tik įstengė.
ra
tikslu
prie
kurio reikia siekti, tik įrankiu ir nepaskuti
—
Esi
per
Jaunas
—
pasakė
administratorius
jog vadas į juos žiuri?
niu
žmogaus
darbavimos
laipsniu, tik vien jo pradžia.
Matai, mieliausia, kokie
Manschestere,
pažvelgęs
į
vietos
Jieškantį
vyruką.
Istorija paduoda tūkstančius paveikslų tokių žmo
Elzbieta
Fry,
kvakerė,
matė progą darbuotis anglų
* gražus stebuklai!
—
Telkiu
budu
atsakyta
man
prieš
keturis
ar
5
me

nių, kurie sugriebę progą, nuveikė darbus silpnesniems
kalėjimuose.
Nuo
trijų
ligi
keturių
šimtų nuogų mergi
Popai aprašė j uos savo laik žmonėms išrodžiusius neįveikiamais. Sumanumas, išna tus — tarė Robertas Oven, bet nelaukiau dar šiandien iš nų 1813 metuose stumdėsi Newgal’o ir London’o kalėji
šus darbas prašalina Jiems pasaulio sunkenybes. - V girsti tą patb b
muose, laukdamos teismą Neturėjo jos nė lovų, nė pa
raštyje ir prigrasino, kad
— Kiįk kąrtų per sanvaitę būni girtas?
Nelauk netikėto atsitikimo. Imk paprastą ir pada
talinės, visos — senos ir jaunos, lygiai kaip ir mažos mer
visi turi tikėti į juos, į karo ryk iš jo netikėtą atsitikimą.
— Dąr niekuomet mano gyvenime nebuvau girtas gaitės miegojo Sąšlavose ant grindų. Niekas apie jas ne
—lauko teismus, kuriuos pa
atsakė Uven raudonuodamas.
Rytą rugpiučio 6 d. 1888 metų žibintojo dukterį'
sirūpino, iždas davė valgį, kad tik jas gyvomis užlaikyti.
— KBiių Išlygų reikalauji?
laimino pats Dievas—kas ne Londone terp Anglijos ir Škotijos prižadino garsus bal
Poni Fry aplankė Newgal’e, nutildė vaitojančių minią ir
— Tiis Šiifihis svarų metams.
tikės, tam vieta ant kartuvių. sai, kurie veržėsi pro vėjo gaudimą ir bangų kriokimą.
pasakė nubaustomsioms, kad geidžia įkurti mokyklą jau
Jūrėse siuto audra su neapsakoma spėka. Mergaitės tė
— Tris šimtus svarų metams? Aną šiandien jau noms mergaitėms ir patarė išrinkti iš savo tąrpo mokyto
O netikėti negali, yra liu vai tų balsų negirdėjo, bet per žiūroną pamatė devynis
buvo keletas Jieškančių vietos; bet jų reikalavimus drau ją. Iškart visos nusistebėjo, paskui išrinko jauną mergi
dininkai žandarai ir šnipai. žmones, besikabinančiUs į sudaužytą laivą, kurio dalįs už ge sudėjus, nebūtų tiek, kiek tu reikalauji.
ną, kuri pateko Čia už laikrodžio pavogimą. Į tris mėne
— Niekis ką kiti reikalavo, aš negaliu imti mažiau. sius tie „laukiniai gyvuliai”, kaip jas tankiai vadindavo,
Laiminga šalis, kur tokie kibo už salos pusmylyj nuo krašto.
— Nieku negalime jiems pagelbėti — pasakė Vi Uždirbsiu tris šimtus svarų savo darbu.
apsiprato, tapo ramios ir nepaojingos. Tas sumanymas
stebuklai darosi! Dabar vi
lius
Darling,
žibintojas.
Ir jaunikaitis, kuris niekuomet nebuvo jokioje di išsiplatino nuo to laiko, kuomet valdžia davė tiesas tai si
si ministeriai, žandarai, juo
— Bet kurgi, galima eiti Jiems į pagelbą! — sušu desnėje bovelnos verpykloję, gavo vietą fabrike kame dir
o doringos merginos ir visos Didžiosios Britanijos
dašimčiai, Mykoliukas tiki į ko jo duktė, melždama su ašaromis tėvą ir motiną, pakol bo 500 ypatų. Tirinėdamas naktimis mašinas, audimus stemai,
užsiėmė mokinimu ir apdengimu tų nelaimingųjų. Aškartuvių šventumą.
tėvas neatsakė: — Gerai, Gracija, sutinku, nors esava ki ir Jų išdirbimo būdą, pažino kiekvieną smulkmeną trum tuonesdešimts metų praėjo nuo to laiko, p jos sistema ta
Lik sveika mieliausia!
tokios nuomonės. — Išsistumė į sujudusias jūres mažą pu laiku ir nelaukus nebuvo jam lygaus tame amato sky po priimta visame civilizuotame pasaulyje.
valtelę, kurią vėjas mėtė, kaip šipulį. * Tą syk pasirodė riuje visame Manchestere.
Tavo grafas Kuku.
■
(Toliaus bus.)

Gyvenimo Mokykla.
SKYRIUS L

jonės, būva todėl, kad pietiniuose apskri storio, apkrauti kokiais 5000 žemė vystėsi per milijonų — Jis maištininkas, revo- tam sostui. Nepaiso Rusijos
tuose jau berželio mėnesyj sanlygos tinka kubiškais’t metrais smilčių, milijonas metų, uitai ir turi liucijonierius! — rėkė vienas biurokratija visiškai ant ap
besidarymui audrų: oro temperatūra 17—19" atliktų, b*4 abejonės, tą pa pajiegos ant milijonų metų už kitą.
švietimo; jiems užtenka nu
C. ir drėgnumas paeinantis nuo garavimo tį darbą, jką i$r brangus lai ir nereikalaujame bijotis, kad
rodymo išdaviko, kad tas
—
Jis
asilas
—
atsakė
se

vandens iš žolių, javais užsėtų dirvų ir pie
vas.
Jei^u
gi
skrynia
bus
kada
nors
visos
pajiegų
ver

žmogus priešingas sostui,
nis.
—
Išmokti
geriau
maty

vų. Vidbryj vasaros garavimas pasimažina,
10
metrų
Kfltorįp
ir
apkrauta
smės
išsisems
ir
kultūra
su

nors jis ir yra, tiesą sakant,
ti!
—
Ar
matė
kada
nors
kur

kadangi nokstančiuose šiauduose nėra per
daug drėgnumo, bet temperatūra dar vis di su kitątie^ smilčių, pagamins istos. Ant žemės yra da tiek miai gerai? Ir beto: Ar yra pirmutinis už tėvynę ir sostą,
dinasi, taigi būva sanlygos neatsakančios be- 40 arklių ii pajėgų. Ant 100 daug energijos versmių, kad apart musų urvų ko nors to tuoj ir kerta dalgiu lyginai
tesui būva ilgi vasaros laike lytus, juo tan sidarymni lytinių debesių. Užtai liepos mė
kiau buvo greitai praeinančios, bet smarkios, nesyj kraštuose, labiau į šiaurius gulinčiuo ketvirtainių metrų galėtų 5 net sunku tą viską mintimis kio gražaus? Jis yra asilas žolę. Kiek tokių sukišo ka
audros ir trumpi, bet smarkus lytus, laike se, temperatūra būva 17—19° C., o daug tokios skrynios gulėti, t. y. apimti. Kaip seniai elektri arba idealistas, kas tą patį lėjimuose, nugalabino, iš
tokių audrų per trumpą laiką puola iš debe esančių tuose kraštuose girių ir klampynių ant tokio‘pilotų butų galima ką išrasta, o kokius didelius reiškia!
siuntė Sibiran, o kiti turėjo
sių labai daug lytaus. Toki smarkus lytus suteikia pakaktinai drėgnumo. Taigi san- 200 arklių pajiegų sutverti; darbus ji atlieka?! Pereis Tuom kartu pasidarė švie bėgti užsenin, kad išvengti
kartais būva net vodingi augmenims. Jie lygos besitvėrimui audrų čia būva vienu mė ant ketvirtainio kilometro da.
< keletas dešimčių metų ir sa toliausiame gale urvo. A- persekiojimų ir baisios reak
suplaka žemę, stabdo apsimainymą gazų, nu- nesiu vėliau.
20000
arklių
pajiegų.
O
jei

męs pamatysime da didesnius tėjo baltasis kurmis.
cijos. Teip atsitiko ir su
plauja ir nuneša į grabes ir lomas daug maiPriežastys,
kurių
dėl
stepų
plotuose
ma

tingų medegų ir tokiu budu po smarkių ly žai būva lytaus ir sniego yra yvairios. Žie gu apkrautume tokiomis istebuklus, apie kuriuos, gal, — Čia jis; jis ateina, — manim. Buvau pirmutiniu
tų gana taukiai augmenys dar labiau atjau mos laike ten pučia sausi rytiniai vėjai, to skryniomis plotą 50000 ket nė sapniuoti nesapniuojame. kuždenosi kurmiai. Visi iš trokštančiu Rusijai gerovės,
čia įtekmę stokos drėgnumo negu prieš to dėl ore permažai drėgnumo, o jeigu jo yra virtainių kyliomėtrų, tai ap
plėtė savo akutes, ištiesė savo vienok, persekiojimas už tei
kius smarkius lytus.
turėtume
10000000000
(10
bi

sprandus ir sujudinti apsi sybę per čielą metą ir šeipore permažai, nepuola jis ant žemės lytaus
Apie daugumą puolančio iš debesių ar sniego pavidale. Ypač Aralo-Kaspiškuo- lijonų) arklių pajiegų. Ši Baltasis Kurmis. reiškimo mosavo su savo teip išsisukęs keturoliką sy
drėgnumo Maskoįijoj galima padaryti sekan se Stepuose, vidurinėj Azijoj, labai mažai tas, žinoma, yra jau svajonė. Paraše Lisa Wenger-Ruutz. trumpomis pilkomis ir rudo kių nuo policijos medžioklės,
čius išvedimus:
būva sniego žiemos laike. Žemės paviršius Vienok skaitlinę privedžiau Tarpe kurmių buvo įvykęs mis uodegaitėmis. Vienok turėjau ant galo apleistį sa1) Daugumas puolančio drėgnumo iš išdžiuvęs, nuo jo kyla labai mažai vandens vien parodymui, kokios mil- didelis
sumišimas. Visi buvo visi tylėjo, net ir senesnysis. yo mylimą kraštą.
*
1 radžiu, nuo šiaurių pietų link, didinasi iki garų, oras todėl ir vasaros laike labai sausas, žiniškos krautuvės gamtos sustoję
į ratą ir kuždenosi.
1
Argi nekvaila Rusijos bicBaltasis kurmis užklausė:
50—55°, taigi iki Lietuvos rubežių, bet pa aplinkybės besirinkimui vandens garų neat
—
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vie

mos.
Kaip
ilgai
bus
Jūrės
ir kvailius, arba kitus, jai '
padariau?
karų, tai ir daugumas puolančio visokiuose
pavidaluose iš debesių vandens per ištisus šaldo orą ir tokiu budu palengvina sutirštė- ant žemės paviršiaus ir kaip ni už kitus.
— Ne — atsakė pilkuode- prilankius gaivalus, ir su jų
metus mažinasi nuo vakarų rytų link: juo jimą esančių ore vandens garų. Juo toliau į ilgai suksis mėnulis aplink — Ar ištiėsų jis baltas? — gis, — bet tu esi baltas, o pagelbą šalį valdys. Juk tie
kia Maskolijos dalis guli labiau į rytus, rytus Stepuose vidurinės Azijos, juo oras šil žemę, teip ilgai galės žmonės užklausė senis.
męs juodi!
ją dar labiau duobėn įstums!
juo mažiau ten būva lytaus. Tą ypač gali tesnis ir sausesnis, audros ir lytus pasitaiko iš tų milžiniškųjų pajiegos — Kaip sniegasriignetu—
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širdis atgręžta į ūkininkas
daug didesnis temperatūros skirtumai ties
dos
parvos,
—
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lytus
pasimažina
sis.
ir
kad ūkininkų vargai—jo
Vienok
da
ne
visos
gamtos
'
jūrėms ir sausžemiais. Auštant, didesnė
jauna
kurmienė.
Įsi
gau

dalis vandens garų nupuola vakariniuose rugsėjo ir spalių mėnesiuose kaip kokiose pajiegos išskaitytos. Liao siai
— Tu sakai, kad męs ne vargai, ūkininkų kentėjimai
1
nutilo visas kurmių rate mokame matyti, — sušuko — jo kentėjimai. Vienok ar
kraštuose, rytinėms dalims ir Siberijai lieka vietose piutės, o pasidaugina lapkričio mėne da neapkalbėta vėjo pajiega. dęs
’
syj. Mat tuose mėnesiuose persveria čia
jų mažai.
tas tiesa? Pažiūrėkime. Fa
kiti.
Jau senovėj naudojosi žmonės lis.
3) Vasaros laike toks pasimažinimas sausi rytiniai vėjai. Lapkričio gi mėnesyj taja pajiega, vienok nė šią — Ištiesų, kas bus, — pra — O tas juk pilna teisybė, brikų darbininkams užkėlė
puolančio iš debesių drėgnumo nuo vakarų tankiau pučia pietiniai vėjai, o drauge su
dien sunaudojimas tos pajie tarė senis kimiu balsu, — — atsakė su patikrinimu kelias kapeikas ant dienos,
rytų link neteip znaimus. Išėmus Priekar- jais būva daugiau lytaus ir drėgnumo.
bet ant ūkininkų sprando
Apart daugumo lytaus ir sniego, svar gos ne kasžin kiek didesnis. -jeigu jau net kurmiai pasi baltasis kurmis.
patiško apskričio, kur būva daugiau lytaus
pasipriešinti seniems — Jus matote vien tą ką trigubai uždėjo. Geležį, dru
'
vasaros laike negu kur nors kitur Maskoli- biu dar yra skaitlius dienų, kuriose lyja ar Sunkumas sunaudoti tą pa- drąsino
joj, lytus skirstosi gana lygiai nuo Nemuno ba sniegą.
jiegą yra tame, kad vėjas ne papročiams ir nori įvesti nau norite matyti, o aut žemės ską, naftą (gazą) ir visus rei
Daugiausiai lytaus būva paveikslau Pe pastovus, bet jo smarkumas jus!
ir Vielos iki Jenesojuj, Siberijoj, visoj vidu
galima tiek daug matyti!
kalingiausius daiktus apkro
«
rinėj juostoj. Tas paeina nuo to, kad vasa terburge ir Revelyj piutės mėnesyj, viduri mainosi, pajiega būva tai —Gal jis nudažytas —pra — Mums nereikia nieko vė nepakeliamais mokeščiais.
ros laike ant viso kelio drėgniausių, taigi va nėj Maskoįijoj, su šiauriniu kraštu juodže
tarė kitas.
Beto pakėlė neišgalimai mui
karinių ir pietvakarinių vėjų temperatūra mio juostos — liepos mėnesyj, o Tiflise, aut mažesnė, tai didesnė. Atei — Ne — atsakė jaunoji matyti — rėkė kurmiai.
—
Męs
žinome
viską
ant
tą
ant visų ūkininkavimai
tyj,
žinomą,
žmonės
ir
tąją
Lava beveik vienoda ir apart to, vandens Kaukazo, jau gegužio mėnesyj. Pietinėse
kurmienė,
—
jis
tikras!
Jo
atminties —sušuko vienas.
reikalingų įtaisų. Mat sava
garai kylanti iš žemės, vandenų ir iš augme pakrantėse Krimo pnssalio daugiausiai ly pajiegą geriau sunaudos. Ka
nų, ypač iš girių medžių, sugražina orUi taus būva žiemą. Pradžioj rudens, rugsėjo da žmonės iišras1 geresnius a- 1oda rožiniai-Raudona!
— Mums nepatinka tavo stis kiekvieno šventa ir nepa
drėgnumą, koks toliau į vakarus nupuola ly ir spalių mėnesiuose, daugumas puolančio kumulatorins, galės laike vė — Matyt gerai prisižiūrė giriamas gražumas ir davi liečiama! Bet tą galima vien
taus pavidale. Todėl tai daugumas vandens lytaus beveik visur pasimažina, ir tai žymiau
jai baltam j am, — su pašaipa mas — rėkė kitas.
pasakyti apie caro ir dvarpo
garų tik neznaimiai pasimažina einant į Ma pietiniuose negu šiauriniuose kraštuo jo daug elektrikos pagamin- <pratarė kitas kurmis.
—
Mėginkite
nors
kartą
—
nių savastį, ūkininkų savastį
skolijos vidurius. Girios ilgai išlaiko drėg se. Šiuose mėnesiuose mat atsitinka persi ti, o bevėjįniaiųe laike galės — Teip! Ant kiek su ma
meldė baltasis. — Pamatysi galima plėšti ir deginti.
numą ir atiduoda jį orui per garavimą me keitimas smarkių, bet trumpai besitraukian ją sunaudok- Bet jeigu pa
čių lytų į smulkius, bet ilgai, kartais porą sisektų žmogui bent ant kiek žomis akutėmis galėjau įžiū te kaip labai jums viskas pa Ant Lietuvos ir Lenkijos už
džių lapų.
tiks! — Ir šu užsidegimu pri leido caras savo bernus, ku
Visuose paminėtuose plotuose daugiau dienų besitraukiančius. Spalių mėnesis yra audras į savo vežimą užkin rėti!
Visi
nusistebėjo.
siai lytaus puola nuo balandžio iki gegužio. sausas mėnesis pietinėj Maskoįijoj.
dėjo
jis:—Jeigu jums jau rie žmonis vargina ir turtus
kyti, tai jau tikrai nepritru
Daugiausiai vandens nupuola lytingoj ktų pajiegos. Kartais viena — Aš balsuoju,1 kad bal pervėlu išmokti matyti, tai sau krauja, o dabar pasisam
Išėmimą tveria tik Kirgyzų Stepai, kur lytus
nelygiai ir nepastoviai paskirstytas. Šiau dienoj,priekarpatų juostoj, kaip antai; Lvo audra turi liek pajiegos, kad tąjį kurmį iš namų išvyti — pavelykite man nors jūsų dė savo apgynimui ir plėši
riniuose Maskolijos kraštuose pirmutinės ve, Tornopoliuj (Galicijoj), Kišineve (Besa
pratarė vienas iš senesniųjų.
perkūnijos būva gegužio mėnesyj, o drauge rabijoj) ir t. t.. Paskui eina tūlos vietos galėtų net Visas mašinas ant Buvo jis paprastas kurmis, vaikus išvesti! Išleiskite nors mui ūkininkų raitų policikartą juos ant , žemės ir stų, kiekviename valsčiuje
su joms ir pirmutiniai smarkus vakariniai juodžemio ir pietinės Maskolijos stepų juo svieto varyti per visus metus!
su
trumpa,
pilka
uodegaite.
parodykite jiems dailumą mė po dešimtį. Šitie šunįs lak
lytus; pietiniuose kraštuose, nors perkūni stos; toliau eina Lietuva ir Latvija; mažiau Šiądien padaro audros žmo
jos būva anksčiau, bet smarkios ir čia būva siai gi lytaus vieną dieną nupuola: Uralske, gui nuostolius, bet tuomet — Kaip greit gali tokia pasi- nulio ir mirgančių žvaigždžių sto po kaimus ir gaudo apAstrachaniuje, Baku, taigi tokiuose kraštuo atlygintų ir padarytų naudą. šiaušėlis musų jaunimą su šviesą!
tik gegužio mėnesyj.
šviestesnius,- doresnius žmo
Vakarinėj Maskoįijoj, nuo 50—60° šiau se kur apskritai mažai nupuola vandens. O kasgi gali pasakyti, kad darkyti, kaip greit įvestų jis — Su viliotojas? Jaunimo nes, ūkininkus apvagia, api
rinės platumos, taigi Lietuvoj ir Latvijoj, Imant vidutiniškas žinias surinktas per tris
tuos netikusius įpročius pas sudarkytojas! — suriko pik plėšia ir su vagiais daro gesmarkiausi lytus būva liepos mėnesyj, o į mėnesius, išpuola, kad vieną lytingą dieną žmonės neišmoks ateityj tąją jaunimą! Girdėjau teipgi,
tai senis, — dabar išpažiuau šeftą. Tai mat kokios neat
pajiegą įkinkyti, peišmoks
(Toliaus bus.)
pietas nuo čia berželio mėnesyj, tas, be abeją sunaudoti? Šiądien žmo kad maištiškas kalbas laiko! tave! Nesutikimus nori tu lyginamos rando malonės!...
gus jau tiek visokių pajiegų — Maištiškas kalbas! —su- pagimdyti tarpe musų jauni Randas giriasi, kad ūkinin
•į Š1S-TAS IŠ TECHNIKOS. ką kaipi dienos šviesa, galės taja pajiega naudotis. Ir valdo, tai kodėl negalėtų jis šuko senis, — tas blogiausia! mo! Nepasikakinimą nori kams mokestis panaikino,
visas mašinas varyti, elek kasgi dėtų pinigus ant bran
*
J. Ilgaudas.
Tiktai nieko naujo! Jokių tu pasėti! Pasididžiavimą vienok pažiūrėkime kiek už
triškus karus, geležinkelius gių įtaisų, kuomet tą pačią ir tąją pajiegą apvaldyti, penuainų! Aš pažystu svie
(Užbaiga.)
ndri išauklėti! Męs, seniejie, dėjo: pusininkas turi mokė
ir da liks daug pajiegos, ku pajiegą galima gautij, daug bent iki kokikm laipsniui?
tą!
Gyvenau
jau
gana
ilgai
turime gėdėtis savo mažomis ti policijai už valaką žemės
glis. Pirmutinė gamtos pa rią galės atiduoti kitiems pa pigiau pavidale anglių? Vie Galų-gale liko . da viena
jame!
Kurie
yra
sviete
tik

akutėmis prieš jaunimą!? 8 rublius aut metų, pačtui
jiega, kuria j a, be abejonės, šaliniams miestams.
Kad, nok ateis laikas, kad ir tą pa pajiega, galingiausi ir moti
žmogus pradės naudotis< yra tas, gal, ir butų atsiekiama jiegą žmonės išmoks gerai su na visų paminėtųjų, t. y. rai laimingais ir išmintingais? Pažįstu tave ir tavo bendra- 5 rublius, muito 20 rub. ir tt
Teip mėnulį ir Ot ir palengvinimai!
vanduo. Jau ir šiądien, kuo. negalima užginti, nes šiądien naudoti.
saulės pajiega. Saulė sutvė Senis palenkė smailų snukelį draugus.
ir
primerkė
skersas
akeles.
—
žvaigždes!
Tuos
butume jau
met da anglys nesibaigia, negalima da atsakančiai su Apart paminėtos jūrių van rė anglis, gimdo vėją, upe
Rusija renka vjen durną
Męs,
męs,
kurie
naudojamieseniai pamatę, jeigu tas bu todėl, kadužrubežiniams banjau pradeda naudotis van naudoti vandenskričio pajie dens pajiegos yra da ir kita, lius, vandenį, tai kodėl ne
dens pajiega. Senovėj, tie gą, vienok ateityj, be abejo daug pilningesnė ir beveik būtų galima iš jos tiesiog pa si patyrimais gentkarčių ir tų gerai kurmiams! Šalin! kieriams ir ūkininkams akis
*
sa žmonės taja pajiega teipgi nės, žmonės daugiau pajiegos amžina pajiega t. y. pajiega sinaudoti? Žinoma, visos sau atmetame visus naujus užma Šalin iš musų urvų
apdumti. Bet kas iš tokios
nymus!Šalin
su
baltuoju
naudojosi, bet ne tokiu prak iš vandenskričio išgaus, o ant jūrių vandens pasikėlimų ir lės
J- lig- durnos, jeigu joje pateks
pajiegos
nerei
tišku budu. Vienok kuo galo, gal, ir išsipyldis svajo- nuslugimų. Jau ir šiądien kia sunaudoti, nes tuomet kurmiu!
vien kvailiai? Žinoma, dali—
Šalin
su
baltuoju
kur

met pradės anglys baigtis, tojaus Teslos svajonės. Ki stengiasi inžinieriai tą begali
vaus joje ir nekvailiai. Bet,
neliktųj^alaikymui organiš
Rusijos padėjimas
*
galima tikėti, kad nebus jau tas angliškas inžinierius užsi nę pajiegą iki tūlam laip ko svieto; debesys nesidary- miu! — šaukė visi. Vien
išvaikė pirmąją durną, išvai
arba
galas.
nė vieno upelio ant žemės, manė vandens pajiegą upės sniui sunaudoti, bet keblu tų daugiau, taigi, lytaus ne nešaukė tą jaunoji kurmienė.
Kiekvienas, skęstantis, ar kys ir antrąją; apie trečiąją
kurio vandens pajiega nebus Mississippi sunaudoti ir da mas tame, kad nėra atsakan būtų, žodžiu sakant, dalis — Jis tur didesniam akis
nelaimėj esantis, griebiasi ne nekalbėsiu.
negu
visi
kiti
kurmiai,
—
sunaudota. Žmonės pabuda- bar dirbdina volą, kuris, kaip čių prietaisų ir aparatų, kad pirmiau paminėtų pajiegos
pratarė kurmienė į savo drau paskutinio įnagio, arba šau Rusijos ininisteriai išdavi,
vos ant kiekvienos upės ir mena, neužilgio bus gatavas. sunaudojimas tos pajiegos versmių išsisemtų.
kiasi draugų pagelbos. Teip nėja vieną reformą po kitai,
upelio daugybę turbininių Tas . inžinierius teipgi nori atneštų geistinus rezultatus/ Vienok besinaudojant iš gę, — jis gali į kiekvieną pa
ir Rusija. Visi žinote, kad kad tik knodaugiausiai ne
įtaisų ir jomis sunaudos pagaminti 1000000 (vieną mi Ateityj, be abejonės, pasi- saulės pajiegos, galima su žiūrėti ir jo akys žiba!
caro supuvęs sostas virsta ir kaltų žmonių išsmaugti, o ka
vandens pajiegą. Vandens lijoną) arklių pajiegų. Ar gerys įtaisos ir aparatai ir taja labai ekonomiškai apsi — Tą negalia suprasti —
nuvirs. Rodos, neatsiras pa da jau gajfkas pilnas, pasi
pajiega tolydžiai neišsidirbs tas jam pasiseks, pamatysi žmonės galės tą milžiniškąją eiti. Saulės pajiegą galima atsakė užklaustoj^. Tuom
tąrpu atbėgs jaunas kurmis. gaulėj žmogaus, kuris Rusi traukia nuo vietų. Tokiu bukaipo užvaduotoja besibai me ateityj.
pajiegą kuopraktiškiausiai sunaudoti tiktai ant kokios
du jie, mat, nusimazgoja
— Ar tinote, ką baltasis jos vežimą, bėgantį kreivomis
giančios anglių pajiegos, bet
1000
metrtf
pačios
juostos
rankas, lyginai Pilotas. StoIš privestų paveikslėlių suvartoti. Sekantysis paveik
kurmis sako? — šaukė ištolo relėms į duobę, kurią patįs
stos tiesiog kaip anos kon
ties
ekvatųfičųą.
Sunaudo

slėlis
parodys,
kiek
butų
lypinaa,
žinoma, ir teip pat
biurokratai
iškasė,
suturėtų.
atbėgdamas kurmis.
kurentė. O kadą anglys ga matyti, kad žmonės jau sten galima išgauti pajiegos.
jant
saulės,
pajįęgą
ant
tokio
jau
nori
padaryti.
Net karės
— Ką — sušuko visi ir ap Nereikia būti pranašu kokiu,
lutinai pasibaigs, neįstengs giasi vandens pajiegą sunau
ploto,
bų^ų
įgalima
iš

lauko
teismasprigėrė
jau pa
bet ateitis aiškiai matosi..
Didelis tavorinis laivas, sa
stojo atbėgusyjį.
beatlikti ir užduotį anglių doti, ir kad pagamins atsa
gauti
daug,
tafig
milijonų
Priežodis sako: ,,Ką Dievas kaktinai r nekaltų žmonių
kysime, sveria 10000 tonų,
pajiegos ir žmonės bus pri kančiomis prietakomis, mi t. y. 10 milijonų kylogramų arklių pajiegų^ butų galima — Jis sako, kad męs turi nori nubausti, tam protą ati kraujo, policija Arba biuro
versti jieškoti sau kito pajie lijonus arklių pajiegų. Vie arba apie 25 milijonus svarų. pagaminti daugįBaugiau pa me'įgauti didesnias akis! Aš ma .
kratų šunįs ne vienam kau
nok gali atsitikti, kad nė su
pats tą girdėjau!
gos šaltinio.
*
liego
negtfi
šiądien
tą
gali
lus
sulaužė, ne vieną pasmau
Visos civilizuota valstijos
naudojus pajiegos, vandens Skirtumas augščio vandens
—
Didesnias
akis
—
suriko
padaryti
viįfos
įkrinės
maši

Šiądien jau žmonės maž visų upių ir upelių nepakaks tarpe užtvinimo ir nuslugimo
rengia visokias^ mokyklas, gė ir turtas išplėšė. Tai da
daug naudojasi vandens pa žmonių reikalams. Ir ką ta yra paprastai 3 metrai. Tai nos ir turbinos ant viso svieto. diktai visi klausytojai—Kam stengiasi žmones apšviesti ir bar atsitrauks nuo vietos ir
jiega su pagelba turbinų. da daryti? **
Bet nė člą daiįpepasibaigia josi,
pramonę pakelti. Bet Rusi bus nekaltas.
gi, į šešias valandas laivas bn—
Jis
sako,
kad
męs
turi

Paveizdan, šešios turbinos,
ja elgiasi kitaip. Ji, mat,
va augštin pakeltas ant 3 met svajonės. Galų-gale butų ga
Vargdieniai žmonės laukė
Bet ant žemės yra, apart rų. Šitas pakėlimas atsakytų lima da sunaudoti pačios že me geriau matyti!
įstatytos Niagaros vandensužsimanė visus inteligentus, nuo durnos gerovės, o nuo
krityj, pagamina 100000 ar apių ir upelių, dair daugiau abelnai 20 arklių pajiegai. mės šilumą/ Vienok jeigu r- Geriau matyti! . Ką to pirmeivius,
iapšviestesniup- caro ir jo beruų, palengvini
klių pajiegų, o tą, žinoma, vandens; yra da plačios jū Tiesa, paprastas naujagady- mokslinčių tvirtinimai butų kio,— suriko vėl visi kur žmonis išnaikinti, kad jai mų, vienok kaip galima ve
galima da daug kartų padi rės.
ninis tavorinis laivas butų teisingi, kad musų žemės vi miai, — ištiesų, ką nori jis bedirbant patamsoj juodus žimą, prikrautą 9 milijardais
dinti. Garsus elektrotechdarbus, niekas ją nenupeik skolų ant kalno n t vežt i, ka
Pirmiausiai bus galima su per brangus kaipo 20 arklių duriuose yra daug radiumo, padaryti?
‘ nikas Tešla, buvo užsimanęs naudoti Vilnių pajiegą. Šią pajiegų motoras, vienok tam tai butų galima galų-gale ir — Jis sako, kad męs turi tų, o kad kojos nekliūtų, da jau visi ratai iškrypę? Ne
sunaudoti visą pajiegą van- dien jau daromi mėginimai tikslui nereikalingas brangus tuom pasinaudoti, kas, ištie me išmokti matyti gražumą prasiskina sau taką, arba, nuo durnos ar caro bernų
4dens Niagaros vandenskričio sunaudpti minėtą pajiegą, laivas—paprasta, iš lentų su sų, butų , praktiškiausiu ir virš musų urvų!
anot pačios valdžios išsitari žmonės sulauks gerovės ir pa
ir apskaitė, kad taja pajiega vienok įtaisos per brangiai at kalta skrynia, 10 metrų ilgio, pigiausiu pajiegos tvėrėju.
—Jis pasiutęs, pritarė pilk- mo, Aeikia išnaikinti visus lengvinimų, bet vien nuo regalės apšviesti visą New Yor- sieina, užtai neapsimoka dar. 20 metrų pločio ir 5 metrų
Vistiek, kaip ten nebūtų, Uždegto.

Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.
Pagal Pro!. lojeikov’a.

geriausiu gaymu^^okiu ant kitu Jie patys arba kurie apie juos žino, tei
Aro bernų atimti galią, o gražioj šviesoj perstatė lietu laikraštyj, tai turite prisių šokiu
kitės pranesztl tikrai ju seseriai, sziuo
balių negalima vimi gesti.
Pranešu m savu teutiecziams lietunuo dvarponių žemę ir išda vius, gaila vieno, kad straip sti raštą su paliudijimu- žino
adresu:
Bu AodoAa - Komitetas.
vYfims, Jog mes, keletas lietuvio susita
Pirma: Puiki Istorija apie dukterį Filipe k»
Ona Sungaillute (po vyru Butginiene) rėme jieszkoti sau fermas.
lyti bežemiams, turi aprube- snius remia ne ant kokiu mų ypatų, ant vieno rašto
Apvažiavo
reivio.
Metinis ąysirinjtimas.
34 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.
me plaeziai ir nusipirkome farmas su Antra; Namelis Pustelnlnko.
pinoti jų sauvalę,
Juk ne nors ištyrimų, nė ant teisy užsitikėti negalima.
s Wilmergdlns, Jffa., y Lietuvos Sunu
triobomto,
sodais
ir
kitai*
reikalingais
Pajieszkau savo szvogerio Mikolo G r li
Namelis Pustelnlnko labai puiki isto
dvarponiai žmonis maitina, bės, bet net per tankiai ant fan
Dra ugi s t ei 6 d. Sausio 1907 m. atsibus po, La u k ainio sodžiaus, Namienozio pa padarais, leipui gi ai, kad net nusistebi,
rija, pirmąjį įsileidi m a pardavė po 81 00
metinis susirinkimą*, ant kurio bus la rapijos, Raseinių apsk., Kauno gub., jei pasakai tikra preke ir netiki kad
bet ūkininkas. Dvarponiai tazijos. Fantastiški vietomis
dabar parduodam už 50 e. Ant sziu
Vietines žinios,
Todėl visi teipgi pusbrolio Mateuszo Baczeliuno. Amerikoj gali užtikti laime. Reikta tik
bai daug svarbiu reikt
dvieju knygeliu visi pardavėjai imdami
ir
istoriški
pamokinimai
ir
ir randas meta dabar visą bė
tinai teikitės Dlevaikiszkiu sodžiaus, Krakių parap., patiems jieszkoti ir nenžsitiketl kokiems
Drauginei sena
didesniame skaitliuje gauna dideli nuodą ant ūkininkų, bet šitie, mytologija. Paskutinių lai — Pet pereitą sanvaitę pa. pribūti.
Kauno apskroezio. Pirm 2 metu gyve nors agentams, kurie nuvestu in kokes szimti.
vai.
po
piltu,
Susirinkimas
balas,
smiltynus
arba
girias
ir
apgauna
juk visiškai nekalti, nes ne kų lietuvių gyvenimą p. simirė Chicagoje iš viso 498
no Chicago, III. Jie patys ar kas kita*
Raszydami pas mane uždtkile se
saloje „Kanl
mus lietuvius. Oras ežia labai sveikas, kanti adresu:
teiksis duoti žinia adresu:
ūkininkai Rusiją prie ban- Hertmanowicz dar mažiau pa ypatos, 14 ypatų daugiathnežiema trumpa ir nėra didoku spiegu,
^kokios nore
sanariai negal
T. P. Kryžanauckas,
Vladislovas Stonkus,
vanduo sveiku, girios gražus-aržnolynal,
kruto privarė, bet caro ber žysta negu jųpraeitę, kas tu gu užpefeitą sanvaitą ir 109 svarbios priežast •ji ti ant Tiru
51 Sheffield st.
New Brltain, Conn. žiema derlinga ir viekas gerai užauga. L. Box 62 arba 9-11-124 W. Cberryst.
nai; Nors dabar ir šaukia rėtų rodyti kad jie laikėsi iš ypatos daugiau negu tame paminėto susirinkimo; teikitės pranesz
Sheuandoah. Pa.
Pajieszkau savo draugo Simono Ma ‘Linkėdamas gero dėl tautiecziu ir norė
apie tai Dr-stes Komitetui. Nepribuantrą durną, vienok ji juk tolo nuo lietuvių veikėjų, to laike pereitų metų. Iš pa tivusiejie
ir nieko neprageszniiejie apie cio, Žerkazcsiu sodžiaus, Papile* parap., damas kad apsigyventu czion daugiau
negalės daug gero padaryti, dėl ir darbų ne pažysta, arba duotojo skaitliaus buvo: ‘ 230 save Draugystei, bus skutami kaipo ne Bsiaullu pav., Kauno gub. - JI* pats ar lietuviu, vardan butu linksmesnis gyve
nimu, visiems tautiecziams. Norintie
ka* kita*, taikais duoti žinia adresu:
nes dviems ponams negali pažysta juos mažiau negu vyriškos lyties ir 268 moteriš norinti prie Draugy*t*s>riguleti.v
ji pirkti farma, galit kreiptis ypatų s- Knyga Kataliogas,
Frank Statkus,
Su pagarba Komitetas.
niekas tarnauti. Tada, ži ne vienas lietuvys išsilavinęs kos.
Daugiausiai žmonių
1348 Carlton st.
Philadelphia, Pa. kai arba per laiszka pridedami 2c. mar
80 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti iEaftnonlu
Pajieszkau savo įbroliu Jurgio ir Vin-. kia, ouz paaiszkinstu apie viską plasekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
noma, pramonė da labiau vien iš laikraščių, p. Hert- mirė nuo plaučių uždegimo
Balins! Balius!
cziau ir tikiuos jog kiekvienam ten pa
— Vagis;— Kas kaita*;.—Gatves valkai; —
- Paparčio žiedas;— kitko sargas; — Signalas;
Szv. Andriejaus Draugyste,
New cento Vallukaicziu, Ratkunu sodžiaus, ukš.
nupuls, muitai užaugs ir ba manowicz sako, buk 1879 m. ir džiovos.
Brltain, Conn. parego didejel balių, kurs Gruždiiu valsciiaus, Bzauliu apekrlczio,
Asz iszvažiuosiu ant savo fermos 1 d. 43 Pasakos i* gyvenimo lietuviiku Velta bei
Tilžėj susitvėrė „Lietuviško — 16 d. Šio m. atitiko po atsibus
das bus viso galas.
20 d, Gruodžio (Dėo) 1906 m., Kauno gab., 3 meta Amerikoj, pirmiau Vuaaio (February), todėl lig to laiko
Velnių, surinktos D-ro J. Basanavičiau,; «?o
pustap., Chlcago, III. 1008 m. gioje knygoj*
gyveno
Chicago;
IH.
ant
Canal
st.
SzirDabar žiuri dar kitos vieš jo Rašto Draugystė”, kuri ant licija vagių šaiką. Name 387 saleje Turner, Arch st.
adresuokite:
telpa keli įimtai gražiu pasakų: apie ro’u
(dangų), eyHiu, pekla, apie giltine, mara,
Visus lietuvius ir lietuvaites, vieti dingai meldžiu atoiszaukti patiems arba
To Orlians et. atrado, įsiveržę Į
patystės ant Rusijos ūkinin galo uždėjo „Aušrą”.
Joseph Gedvill
k-!era. apie dvases (duiias), velnius, <n val
nius ir gyrėmelius apielinkeje užpra teikitės praneszti apie juodu kam nors 163 W 18lh st.,
diniams! tr tt. Pasakos užražytre £ kioja
Chlcago,
III.
kų kaipo ant didelės para kios Draugystės nebuvo; su namą, policijantai, pavogtų šome atsilankyti ant musu baliau* ir iss jo draugu, ssiuo adresą:
kalboje kokioje buvo pasakotos Kanas gub,
pagal kauniečiu kalba. Suvalkų gub. pagal
suvalkiečiu kalba,Prusu Lietuvoje pagal Prū
Antanas Valiukas,
mos, bet nuvarginti mokes tvėrė rods Lietuviškoji Lite daiktų ant f1500 vertės. Iš draugiszkal au mumis paailinksmyti.
su lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzuku kalba
Inžanga; vyrams 25c. moterims ir mergi Box 505,
irtt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nnWestwllle, III.
čiais negalės ištesėti ir turės ratiška Draugystė, bet ją susi viso sareštavo šešias ypatas. noms
•ip«k* »ia knyga. Preke neapdar.... I1.SO
Pigiai ant pardavimo Farma. •
dovanai.
Apdarytos....................
412.00
Pajieszkau brolio Motiejaus Alikonio,
dvarponius išnaikinti, o tuo tvėrė ne lietuviai prikėlimui Kaip rodos, daiktai yra dau
Komitetu.
100 okeriu didumo, 80 akeriiy ariamos 44 U mano atsiminimu (su autoriaus paveik
pirmiau gyveno KImare-Bakerton, Pa.
slu). ParuAė Dras Vincas Pietaris, spaudos
žeme* ir 20 įkertu girios ir ganyklų.
met žinoma, pasibaigs ir re iš miego lietuvių, bet vokie giausiai pavogti nuo A. Goldparengė Dras J. Basanavičius. Chicago. III.,
Bzy pavasari isz ten nežinau kur lwva
IMS m., pusi. XII. Grąžtas apysakėle? U gy
Draugyste Dovydo Karaliaus
40 ak oriu apsėta rugiais. Triobo* nau
venimo sodiečių,
sodiečių...................................... 7o«.
voliucija. Taigi, ne dvarpo čiai lengvistai užsiimanti ty stein 239 Wells st. ir P. J.
liavo.
Jis
pat*
ar
kas
kita*
teiksis
duo

M. ir G.
jo*, 3 karve*, 2 kiaules, 2 arkliai, 40 07 Lietu vilkos Pasakos Yvairios. Dalis I. Su
ti
žinia
adresu:
rinko Dr. J. Basanavičius, Ohioago, III., IMS
niai-biurokratai pakels Rusi rinėjimu lietuviškos kalbos.
vintu, vežimai, stojo*, bonderis, mosziPranešime visiems lietuviams, jei
m. pusi. 280. Čia telpa iBkiabsi gražia, jaoKabi, 422 Wella st.
Jo*. Alikonis,
nerijos ir visokį reikalingi ūkiai irau , _ kingu ir žingeidžių pasakų. Kas lite knyga
kurie norėtu prislrnsiytl prie minėtos
ją, bet ūkininkai ir darbi Išleidinėjimas „Aušros” arba
L. B. 165,
Johnstan City, Iii.
8era H gražiu pasakų niekados nokist; 4 mylios nuo didelio miesto
Draugystes, jog nuo dabar Inslojima
touką. Prele neapdarytos...........81125
ninkai iškovoję laisvę, nuver- kelti iš miego lietuvius drau — Pereitą panedėlį suban- numažino ant puses, t. y. nuo 18 — 20 Pajieszkau savo dėdžių: Antano, Jo Stevvens Polnt, Wto.t su 10,000 gyven
Apdaryta...........................
81.50
LletoviSkos Pasakos Y vairios. Dali* II. Su
tę carą nuo sosto ir prašalinę gystei neužėjo nė ant mislies. krutijo čia Lincoln bankas metu 91.50, nuo 20—85 82.25, nuo 25—40 no, Vincento Ir Mateuszo Prataszu. Du toju. Ta ūki verta 84.000, parsiduoda 08rinko
Dr. J. Basanavičius. Chicago, III. IMS
Pusi. 830. Telpa čia 206 gražio, ži ngeidžio ir
isz j u gyveno Rumford, Falls., o kiti du ui 82.800.
Bu guondone
Lietuvių į ją prigulėjo ir pri ant 52 avenue ir W. 25 gat* 84 00.
juokingo pasaku. bovyjančlu kiekviena skai
visus jo bernus.
Boston’*, Mase.
Jeigu kas žinot apie
Ataiszaukiant indekit už 2c. markute.
toja ir klausytoja............................. S1.125
Komitetas.
Apdaryta............... ...................................... *8.30
Petras Daugregis.
guli mažai, daugiau buvo vės. Depozitų buvo banke
juos arba jie patys, teiksis duoti žinia
Adresas: John Sneider, arba
09
Lietuvttkos Pasako* Yvairio*. Dalis III. St*
apie
|90:000.
adresu:
Peter Vaiozlulaitto; Sterens Po irų, Wis.
rinko D-ras Basanavičius. Chicago, III. IM*.
lengvinti] universitetų profe

Dvi naąjos knygos.

Aukos reikalams revollucijinio

sorių ir tai ne vien Vokieti Pereitą utarninką užsidegė
judėjimo ikaskoUJąj.
jos; paveikslan, prie jos pri čia namas ,,New York Life” - AUKOS PRISIŲSTOS DŪDAI.
gulėjo jau miręs docentas ant kampo La Šalie ir Mon- Iss Bcranton, Pa. J. Vilku 81.00; K.
Vindobonos universiteto len roe gatvių. Žmonių nesude Keturakis, A. Bernotas, B. Pipiras, P.
Profesoriui Korn, Munipo 50c: J. Juodsnuki* 35c.
kas Hames; pagarsėjus Ang gė. Nuostolių apskaito ant Spuodis
Bernotu 30c; J. Spūdis, K. Gustaiti*,
che, pasisekė išrasti seniai
lijoj lengvistas Max Mueller, 150,000.
J. Macijauskas, F. Czeaekas, J. Masls,
geidžiamą „Fototelegramą”
S. Parssauokas, A. Meezkauokss, M.
Peterburgo universiteto do
arba pernešimą fotografijos,
Szalciiua M. Vilkas, M. Spūdis, M. Kecentas Ivetlev, o jeigu ne
turakiene, M. Bpudiene, M. Bendlnokas,
telegrafišku keliu.
Išradi
J. Juodis, A. Valentinaeicsius, M. Vil
klystu, ij^Bodeine de Courmas remiasi ant ypatybės teip
kas, J. jšodeszka, K. Rėki i avi c ie, J.
teney. JT ir dabai: išleidinėja
Juodis
J. Gibu, JkGegžnas, M. Gibas
vadinamų selenų, elektriką
po 25c; Mažesniufiku Mhidejo 25o.
vokiškoj kalboj savo praneši
Lotinų
priežodis.
• Heip perleisti, ant kiek šviesa
\
SVlso 89.40.
mus. Gal p. Herfmanowicz
,,Proga turi plaukus ant
įveikia. Padavimo aparatas
nuves, skyrSuaukato* per J.
mano apie lietuvišką Drau kaktos, bet plika ant pakau tos L. B. D. P.
susideda iš ciliMderio, besisu
gystę ,,Birutę”, bet ir tojė, šio”. Jeigu tamista ją pasi Iss Springfleld, &. J. ifeoly* 81.00; V.
kančio su pagelba laikrodi
T. Galini*, „V. Burba, J.
nės prietaiso!. Ant cilinde- nors tikrai lieluviška, ne išlei- gausi, ateinant, tai galėsi ją Csernsuckas,
Žviagila, V. ŽvingMa, J/ Žvingila, J.
dinejo laikraščio „Aušros”. palaikyti, jeigu gi praleisi Raulynaiti*. J. Guga*, Aj^nembauckas,
rio būva užvyniota pernešama
Bandyta buvo sutverti lietu progą, tai niekados ją nepa M. Bvinynas, K. Damtaemckas, K. Lafotografija. Visa prietaisa
J. Grigaliavjpza p<į50c; J. Brun
višką, panašią paminėtai p. sigausi. Tas pats yra su li !uoa*,
ių, Belv. Kalkisvtaxl», ^Kstkiavicsia,
įdirbta tamsiame kambaryje
Hertmanowiczo, draugystę, ga. Jeigu ant pirmo ligos . S*4klavisxia, 7. Marijonams, J. Ka
su maža skylute. Per skylu
jet nepasisekė dėl neprielan apsireiškimo jai užstosi kelią, roesba, L. Joniko** F Juikiavicsta, J.
tę įeina kambarėliu šviesa di
Tuo yla, B. Lagūnas, V. fiksrslotsa* po
kumo Prūsų valdžios.
pergalėsi ją; vienok jeigu 25c; K. Bsiazka 20c.. Viso labo 810.45.
delės Jiampos, kurios šviesa su
1 Apskritai straipsniuose p. ant pirmų ligos apsireiškimų
pagelba- linsos koncentruoja
Aukos surinktos, p*r drg. :J. Džientu:
Hertmanowiczio klaidų net netėmysi, nepaisysi, liga į* J. tftg/s, A. Anelionis, 8. Batonas, J.
ma. Šviesos spinduliai pa
perdaug, kas turėtų rody gaus šaknis į jūsų organizmą. Meisiali*, A. Virkpsesls, J. Dainius, A.
siekia fotografiją beeitfyniopo 50c.
ti* kad autorius netik mažai Nepraleisk! tamista progos, Praaevicsia, V. Juodaitis
Viso labo 84.00
jančią ant cilinderi©’ ir pagal
susipažinęs su tuom, apie ką pasinaudok iš progos. Kaip Ant liesiu už svotatn* ir persiuntime
įvairumą fotografijos dalių
rašo, bet neskaito nė lietuviš veik tamista pajausi, kad or aUlratke 81.12:,Pasiųsta lot viso 818.33.
perleidžia ar atmuša spindu
Aukos su r lak tol labui revoliucijos
kų
raštų.
ganizmas
neveikia
atsakan

Lapkriczio
25 d. laike prakalbu. Ski
lius. Taigi, pernešant foto
riamos L. 8. D. P.
Autorius
mokina
„Zgodos
”
čiai,
vartok
Trinerį
Ameri

grafiją, elektriška sriovė mai
skaitytojus, jog vienodumo koniškąjį Elyxirą Karčiojo Isz Balti mere, Md. K. M1 kolai tto 91.00;
nosi,
veik būva didesnė,
lietuviškuose raštuose dar nė Vyno. Vaistas tuojaus ati P. Rakuti* 50c: J. Juozupeitis, P. Reveik mažesnė, tas priguli nuo
msikis, J. Juraitis, P. Kulia, N. A Ik e vi
ra. Teisybė, yra dar tas ne taisys organizmą,
pagerįs eži u to, M. Macx!uitonlute, M. Mikolalto kiek sėlenos plata gauna
vienodumas, bet čia skirtumai apetitą, prašalįs nerviškumą, cziute, P. Vlnziloa, A. Maoziulonis, T.
šviesos. Ant priėmimo staci
po 25c.
Vlao 84.25.
netėip znaimųakaip, paveiks- išbalimą ir gelsvumą veido, Mergelnltto
Uždangų* prlslūntimo kentus, lieka
jos teipgi yra cilindriškas
lau, terp rašybos Kri^kavos negromuliojimą, daugeli at 84.16. SklrMBoa L. 8. D. P.
aparatas, ant kurio užvynio
akademijos Užgimtos ’' varto sitikimų galvos skaudėjimo
ta plona celuloidinė blėtelė.
Palteszkollmal.
Šviesos spinduliai priėmimo jamos Varšavos laikr juo ir neveikimo žarnų. Gauna
Pajiesikau save brolio, Vladislevo Bag
se. Skirtumai toki kaip
mas
aptiekose.
Kiekvienam,
stacijoj eina per alūmininę
dono, Kauno gub., Kluboku kaimo. Gy
k kuris prisius 10c stempas, veno Keažinglon, III. Turiu labai svar
bletelę ir pagal didumą srio- tuviškuose raštuose yra
prisiusime dailų mėnesinį ka bu reikalo; kas priduos jo adreso gaus
vės perneša fotografiją ant visose kalbose.
lendorių. Juozapą Trinerį, 91.00. Francis skus Bagdonas
celuloido.
fotografija
11512 Frontai
Kensington, lik
Redakcijos atsakymai. 799 So. Ashland avė.
nuimta, celnloidą nuo ciChicago, III.
Pajiesikau savo pusbroliu Jono ir Jur
Šl. Iš „Žioplio” nieko ne
linderio nuimta ir padaro

NAUJI IŠRADIMAI

APGARSINIMAI

fotografiją.
į Berlyne atliko bandymus telefonavimij be vielų;
kalbėta buvo terp Berlyno ir
Nauen, taigi 24 mylios ir tas
euvisu pasisekė.

NAUJI RAŠTAI
Pergyventos valan
dos. (Karvojaus Laiš
kai.) Parašė K. A. K.
Shenandoah, Pa. 1906
m. 140 pusi.
Karvojaus laiškai pažysta
mi daugeliui lietuvių skai
tančių lakraščius, jie tilpo
pirmiausiai
,, Žvaigždėj”,
paskui skyrium atspausti
kaipo „Apšviestesniųjų Lie
tuvių Laikraštis Dirva”, ir
ant galo be tokio visai nerei
kalingo už vadinimo kaipo
kaipo atskira knyga. Laiš
kų yra iš viso 43. Perkratinėjami juose visokį musų gy
venimo apsireiškimai.
Lenkiško Zwiąeko laikraš
tyj ,,Zgoda” nuo tūlo laiko
telpa straipsniai parašyti p.
Jono Juozo Hertmanowiczio,
tinomo nžmanytojaus organijacijos „Žinyčioi” Autorius

galima padaryti. Peržengti
per daug estetiški įstatai ir
pats išvedimas silpnas. Perskaityki Tamista panašius
tematąs apdirbtus prancūziš
kų raštininkų, paveikslan
Daudeto, o pamatysi pats,
kokis didelis yra skirtumas.

Waten Staughton.
Ra
što negalima suprasti, todėl
iš jo negalima pasinaudoti.
Jeigu kunigas už šliubą bran
giai reikalauja, žmonės juk
gali kreiptis prie sudžios.
Rašinėjimas apie didesnius
ar mažesnius mokesčius nė
jokių vaisių neišduos, jeigu
žmonės negali be kunigo ap
sieiti.
Lynno Varošuj.
Žinutė
jau tilpo pereitame num., už
tai nėra reikalo antru kartu
apie tą patį dalyką rašyti.
Netilps.
Antanui Šakaliui. Jei tamistai nukirto pirštą patei
kė, tai kreipkitės prie gero
advokato, o tas paaiškįs ką
tolesniai daryti. Tikime, kad
fabrikantas bus nubaustas ir
turės tomistai nors kiek grą
žinti už kūno sužeidimą. Jei
gu norite kad pagarsintume

Draugysčių Reikalai.
Teatras! Teatras! Chlcago, III. Spėkomis Dr-«tos szvento
Franclszkaus bu* parengta* teatras, Ne.
deltoje, 30 d. Gruodžio (Dec.) 1906, New
School saleje, kempes Honore ir 48toe
ui. Rus tai antras didelis teatras po
vardu Botlejaua stonele.
Veikalas pri
taikytu prie szv. Kalėda ir ant teatro
bus matom* gyvi paveikslai Įsi laiko
gyvenimo Christaus. Užtai verta kiek
vienam ta gražu teatru pamatyti, ypatin
gai parodykit* valkams ta perstatymo,
ka* jiems labiau patiks, negu davimo*
dovana. Teatras prasidės 6 vai. vakare,
sale atsidarys 5 vai.
Sėdynių prekes:
I sėdynės po 50c; II po 85c, o kitos po
25c. Po perstatymui balius, ant kurio
griesz labai pulki mušiko net iss Rymo,
kurtos d* nieku neglrdejo, ir gal nekad neiszgin. Užkvleozla visus lietuvius
ir lietuvaites.
Komitetu.

Didelis Bailus.

Draugyste szv. Petro ir Povilo pirma
nedalia po Kalėdų, L y. 80 d. Gruodžio
(Dec) 190d m., saloje Freihelt Turner,
341 78o. Halsted st. tarpe 31 ir 85-to* gat
vių, parengia dideli balių. Balius prasi
dės 5 vai. po pietų.
ložaaga porai 35c.
Kiekvienas nuipirkie tikieta, tnri pro
ga laitai meti 849,00 vertes auksini laik
rodėli, kuri m v. Petro ir Povilo Dr-ate
leidžia ant isslaimejimo.
Pelnas Baliaus skiriamas parengimui
naujos vėliavos (karūnos). Ūiprasaomo
visus lietuvius ir lietuves, jaunus ir se
nus atsilankyti aat musu baliaus, ant
kurio grieti piomos k Ii aso* muzika, go
riausia ant pasaulės, net lai Belgijos
bus pargabenta. Todėl kiekvienai atai-

•jaai praleisti laika U vakara.

R. F. D. No. 6.

Pajieszkau savo dėdės Kazimiero Rutkaucko ir Motiejaus Rutkaucko. Kazi
mieras gyvena 83 metai Amerikoj. At>
važiavia* dirbo prie bekiiriu Berton
hlarbor, Mich.
Abudu Bteponiszkiu
kaimo, Mariampoles pav„ Suvalkų gub.
Jie patys ar ka* kitas teiksis duotf ži
nia adresu:
A. Luabikis,
48 Purk Avė,
Koma* City, Kas.
;■ -i.--"'-- •' ? J, • <
•
Pajiesikau Simano Adomai salo, Daugelaieziu kaimo, Mesakuczlu valsciiaus,
Bslultu apskrlozto, 8 metai Amsrkoj.
Teikite* praneszti arba atsiszauk sziuo
adresus:
_
St. Marczlunas,
National Hotel,
E. 8i. Louis. III.

GRAŽIOS

Ona Abekalte. pajiesikau savo brolio
Antano A bake, Žiliu kaimo, Papilės pa
rapijos, Bziauliu pavieto, Kauno gub.
Apie 18 metu gyvena Amerikoj; pirmiau
gyveno Sbenectady, N. Y., potama Chicago, IU. Jei kaa apie jį žinote, teiki
te* praneszti atvažiavusiai isz Lietuvos
ro seserįki sziuo adresu:
894 8o. Canal st.
Chicago, Iii.

Pajieszkau savo draugu. Jono Meto ir
Juozo Belaikau*, Kauno gub., Saikui i □
pa v., Žagarės parapijos. Jie patys ar
kas kita*, teiksis duoti žinia adresu;
Alei Pra n i s,
Bąx 277,
Indian Ęarbor, Ind.
Pajisezkau savo brolio Antano Raski
te, Libskiu sodžiaus, Nemaszczlu para
pijos. Skaudvile* vol, Raseinių apskriciio
Kauno gub.8 metai gyvena 8.Chicago,Iii
Jis pat* ar kas kita* teiksis'duoti žinia
adresu:
Motiejus Rasklla,
1188 So. Western Avė.
Chioago, IU.

Pajieszkau savo draugo Antano Navic
ko, miestelio Varnių, Telssiu apskriciio,
Kauno gub. Ji* pats, ar ka* kitas teik
si* duoti žinia adresu:
Frank Motuzas,
Box 11,
Primrose, Pa.
i
Pajiesikau savo draugo, Adolfo Montrymo, (Kazlauskio,) Kauno gub., Bziau
liu parap., isz m-lio ■ Pas i ritinio. Gy
veno Ilgai Jonlazkyje; 2 menesiu atgal
iszvažlavo in Amerika, ketino važiuoti
in Chlcaga. Jis pat* ar kas kitas teiksis
duoti žinia adresu:
Leonas Kr*yt*wyos'ius
gio Luksziu isz Paryžiaus, Babootlaus 953 84 Place ,
Chioago, III.
parapijos, Vilkmerge* pavieto, Kauno
Rei kalingi krlauczlai.
gubernijos. Pirm 2 metu gyveno PhtKontros* reikalauja krlaueztu, beišta
ladelpbljoje, Pa. Ji* patvs ar kas kitas
riu, opreiteriu, antrarankiu, (finishsrs),
teiksis duoti žinia adresu;
preseriu, teipgi merginu arba moterių
P. Rapszys t.
Boz 28
t Ava, Ohio. prie vyriszku drabužiu. Užmokestis ge
ras, darbas per isztisa mete; norintieji
Pajtesakau savo tėvo Mikolo Leteno, gauti darbe arba informacijas, stel
apie 60 metu amžiau*. Kauno gub., Pa aže u kits sziuo adriėsu:
nevėžio pa v., -Pakruojo tol.- Meilūnu
; Krivaitis
sodžiaus Apie 15 metu kep Amerikoje. 66 Avė. A.
New York.
Turtu labai svarbu reikale. Jis pats ar
Reikalingas geras lietuvy* barzda
kas kita* teikeis duoti žinia adresu:
skutys. Darbas ant visados ir mokestis
Aleksandra Lmtbnaa
gera. Atsiszaukti adresu:
10609 C artis avė RoeelanV-Chlcago, III.
J. Jankauskis
m*i
•
.
Chicago, IH.
Pajieszkau savo jjacziq|,Ono* Zltklu- 4559 8o. Hermitage Avė.
tes po vyru Sziuszlene. įf^jns man In
Reikalinga mergina prie □amu darbo
darbe, pardape raly^duu, pasme mano
uždirbtu 8300 ir pabėgo.' Turi sn aavim prie 8 imoniu.
7. Ruhincki
2 metu sūnų vardu Juozajjks. Jij* ap
Chicago.
skritai juodbruvo’^ldcr Jeigu kurto 8213 So. Morgan ik
kame nor* Ja užtdmytu, telkitus pra
neszti sziuo adresu ;4,u
Ant išraudavo] Imo geras
Btanislovfi Sziussys,
i įtoras po nr. 928 33rd Street,
IMMarketst.,
Philadtolphia, Pa.

prie pat lietuviškos bažnyčios.
Jasižinokite „Lietuvos” re
dakcijoj. •

Artinasi linksma Ir laiminga valanda!
849.00 vėtės auksinis laikrodėlis, visai dykai!

ZJgmontas Vasniauskis,
931 33 rd st
Chicago, III.
XII 28 06.

pusi.333 Telpa čia 20! gražiu ir labai juokingu

LAISZKAMS POPIEROS
ANT KALĖDŲ.
Naujo* gražio* laisskams poplero*, tyczla parengtos ant Kalėdų, su giesme
„Gul sala diena jau ant šateno" yra gau
namos
"Lietuvos" redakcijoj, kuriu
'
numerai ir prekes szitokios:
;No. 6342. Aukso kvietkos, abrozelis
mažyciio, Jėzaus ir dvi ran
kos sveikinu;viena poptera su
kopertu
10c
N*. 6343. Tokio* pat kviętkos ir ran
kos, tik Vietoje abrozelio r«>
žiu azakel*
10c
No. 6344. Tokia pat poptera kaip
No. 6342, bet abrozelis, rūbai
ir kvletku žiedai .iszkloti šali
kėliai*
15c
No. 6345. Gražiausia popiera ant ku
rios yra ranka laikanti gražia
kvietkos ssakele, ant apati
i nio kampo kita graži-kvietke,
ir ant vlrszutinlo kampo Jėzus
mažytis ant szteno tarp auluo
tu
20c
Virsi parodyto* prekes yra už viena
arkusza su kopertu.
Siųsdami pinigu*, adresuokite
A. Olszew*kl
Sta. 60.
> Chlcago, Iii.

OFFICIALPUBLICATION
Aniual StatmsMt «f ths

•
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BANKERS SURETY COMPANY
oi Clevelaitd in the State of Ohio, on the 31st
day of Dscember, 1905, mada to the In
surance Superlntondsnt of th* Stato
of luinais, pursuant to law.

Capital.
Anaount of Capital Stock pald up t* oub
.... (800 000.00

- Income.
Frontam* roceirod dsring th« year 1M.426 7I
Interest and d i vid«ad«
....
24.407.68
Profits from sale or maturity of ledger
essets over book Talne
....
1.073.22
Amountrecelved froayil other souroes 2.900.38
8184.807 M

Totai Inooms

Eipenditurcs.
1124-11.73
Loeses paid during the year
InvesUgation aqd adjustment of
4.4B.M
olalms
<
....
81.793.47
CommiMioa or brokerage
Snlartes, feea and nll other oharges
of offioerė, clerkt, agente and employes 40.774 28
4.239.96
Beata paM during the year
....
Ali other taies, Itoensee and Lnsuranee
o.oee.17
di parimant feea
....
so.4si.ie
Amonntof nll other ezpendltnroa
‘

I

'Totai ezpendlturas

Ledger Aseets.
75.462 00
M8n.CC

Mortgage lonns on real estate ....
Loans on ooUateral seonrity
Book raine of bonds and stoeks

4M SI7.81

4.202 12
1485.16

Bllls receivable
Other ledger ai teta

•90S81.6S

Totai Ledger Assets

Non-Ledger Assets.
Interest accrued
....
Other non-ledger assets
....
Gross Prem*s ta oourss of eolleetlos

Grosi Asasts

5.216.97
10.000.00
44 879.18
8679 727.72

Deduct Assets not Admitted

Depraciattan from book valse of real
18.81M1
estate, bonds and stoeks
....
Gross Premlums In oourss of oollsotlos
18.Mft.80trritten prior to Oot. 1,1905.......
1.488.16
Other snadmltted assets
....

Totai
Totai Admitted Asaeta

8650.9JI .45

LiabUities.
Nst amuunt of uspaid losses
Totai unearned premlums
OommiMlo* and brokarags
AU other dabiliUes
*

...»
....

41.410.83
Taseo.M
7.015 04
i».eo

Juozapo RimkevytiAu, (būda Kauno
....
gub., Raseinių epai*. Bgtyalle* parap.,
Totai liabllitlM
Kilpiniu sodžiaus. Antanai RlnkevlMiscellaneous.
czius, Leviszkiu sqdAl*u*> j.Jle pati ar
Ant tezrandavojlmo gera duonkepiny- Totai Premiums rsosivsd duris* the
kas kitas teikitės duot! line sziuo adresu: otia su gyvenamais ruimais, 8711 So.
ysar in Illinois
....
825.374.18
Totai losaes inoarred during the
__
Feliksas Kampiksvicz,
Halsted st. Randa 880.00 ant meneela
year In Illinois
.... I 1.328 08
287 45th Plece,
ębioago, III.
H. (NmcM, Vic^-prt»idcnt.
Daaliinokite daugiau pas.
P. H'. ZfanMp, &crdarf,
D. J. Burke
«
Pajlsszkau savo draugo Piuszo NaiBsbacribed and awors to baforo me Ibis 13tb
Chicago, IU.
kelio, Basa k u kaimo, Szunoku parap., 3503 So. Halsted st.
C. C. L0W*. Notaru Public.
Paežerių vata.* Vilkavtazkio spėk., Bu
Lletuvisckas Teatras.
valku gub. Pirmiau gyveno Mahanoy,
Mockaus teatro kompanija parengė
City, paskui persikai* in Illinois State. dailiausi lietuviuko teatru.
Teatras
Teikis atsisasukti eatosrireeu;
bus rodomas 28 d. Gruodžio, Columbla

Antanas Kriszchunas,

Box 82,

Bhermann, IU.

Pajieszkau savo brdliu J nošapo ir
Antano Sungallu, Vitogoloi kaimo, Kaitoaenu yaleezians, Raseinių pa v., Kauno
Bus Vi- gub. Abudu žanoti 12 aptilki Amerikoje*

oloj, Town of Lake, kerte 28 ir Paulina
pirmos kitose* saliunas.
avė. Pradžia 7:90 vai. vakare. Uipras
Šlaitas
alus, gardi arielka, kvėpinti
ssau
kiekviena
lietuvi
ir
lietuvaite
ant
i
8
1 j dailaus teatro atsilankyti. Inianga Havanos cigarai.
1109 So. Leaviii st.,
Cb i
ypatai 25o.
Tetepb., Ganai 177.
. H. Mockus Theatrlcal Co.

Drūtuose apdaruose.......................
81.50
70 Lietuvižkos Pasakos Yvairios. Dalis IV. Surinko "D-ras J. Basanavičius. Chicago. Iii IMS.
pnsl. 299. Telpa čia 284 labai gražias ir uži
mančios pasakos, bovijančios kiekviena skai
tytoja ir klausytoja ....................... .4i.aA
Drutuoee -pdaruose ..............;............... (1.50
97 Pamokslai Hminties ir Teisybės iiguldinėti
galvočių vilu amžių. Chicago, III., 1899. nus
lepiu 1» Szitoje knygelėj telpa 128 gra
žios. juokingos ir ižmintingos pasakaitės. Kas
nori turtti gražiu, juokingu ir pamokinančiu
skaitymo, tegu) nusiperka lia knygele, o turte
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausinio mo
kės duoti iimintinga atsakyme......... 5Oc
1OO Pasaka apie Kantria Alena, kuri per 28
metu vaikMiodama po svietą daugybe bėdų ir
vargu iSkentėjo. Chicago,III. 1902.pusl.66.1JO«
114 Ponas ir Bernas, Chleago, Dl. 1904 pusi. 64.
Apysakaite Įj. Tolstojau* u gyvenimo maskolieku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su būvio ir šauly goms gyvenimo maeico
Ittku kaimiečiu; ji yerč.a skaitytoja ja usti
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 15o
134 Robinsonas Kražius. Graži ir morali i tn pa
saka. Antra pertateita laida. Chicago. Iii.
190* pust 88.........................7?7r^.S:5«

185 Žmogus Nepliufkis. Vertė lllvedilko Nėris
Chicago, IU., 1899. pusi. 23. Graži apysakėlė:
kaip turtingo prekijo sūnūs apsivedė su var
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kitus,
su turtingoms apsivedusiu*................. lOo
CIO Dede atvųžiavs. Komedija viename akto.
Pagal lenkiika sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chl
cago, III. 1902, pusi. 62. Šita komedija buvo
kelis kartus lošta lietuvilkos draugystes Pe
terburge, Maskolijoje. JI yra maskoliuos
valdžios eenzuraota ir todėl ja galima ir 1
Lietuva parsiųsti. Maskoliuos valdžia jos par
siuntimo nedraudžia.............................12Oc
BĮ5 Gerians vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiika sutaisė K. B-.a ir
i ^kaygBretftp ksipir No. J10 m ka^lEčlljes
oenMTMdakista ir gali būti Ltetuvon siun
čiama. . .... .................... i.......................... 13c
8012 Mindaugii Lietuve* karalius. Chicago. IH.
1900.‘pusi. 86 IstoriNkaa paveiksią* p< tikiuos*
aktuose. Lenkiukai paraėė Julius blovackL
lietuviukai vertė Vincus Kapsas <Dnu Kudir
ka). Knygelė paskiria ypatingai mvlėtolama
testru.......................................................

831 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija
viename akte. Pagal lenk tįka sutaisė M. B u, Chlcago, III. 1M2. pust 81. Šita knygute įsia
kaip ir No. 210 yra Maskoliuos ceniuros dalei"*lr todėl gali būti Lietuvon siunčiama. 14>a
471 Akyvi apsireiėkimai sviete, ant kuria r.nįonės nudiatai tiuri, bet ju gerai nesupranta,
Chioago, Įll., 1*M. pusi. 76. Su paveikslais.
Parodo ti ko darosi iaibai. griausmai, lietus
ir sniegas; kas yra debesiai ant ko jie laikosi,
irtt.............«)...............
3Oc
473 Mokslas apie žeme ir kitus svietus, ju bu- . vi ir pabaiga. Chicago, Dl. IMS. pusi. 255. Su
paveikslėliais. Apraio kas yra žemė. iŠ ko ji
susideda, ant ko laikosi tr kaip sukasi, ka* yra
saulė, žvaigždės, mėnuli* ir kaip jo* toli vie
na nuo kitos: kas yra pltanetoc. korneto* ir ki
to* retai matomo* ivaigždėt.Yra tat vienatie*
knyga, ii kurios žmogus gali tikrai apslėviesd
Prekė.......... . .......................................... 75o
Drutuoee, gražiuose apdaruose .......... S1OO
475 Aritmetika. Knyga ttslmokintmui rokun*
diį. Prekė......................
s25o
480 Biologija arba Mokslą* apie gyvus daik
tus. Pagal prof, Nusbauma sutaisė Szernas,
Chioago; III., IMI, pusi. 147. Su paveikslėliais.
Tai yra mokslas, kokiu būdu radosi sutvėri
mai aut musu žemės, kaip jie vystėsi pradėjus
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukKiu,
žvėrių Ir kitu sutvėrimu..................... 40o
507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bart, verte Dr.
A. Bacevlčta, spauda ,. Lietuvos,’• Chicago^
IH. 1903, pusi. 209. Knygele su daugeliu p»veiksleliu: gyvuliu.vabalu, žuviu. žmonių, ma
dai u ir akmenų, trumpai, aiėktai ir supranta- mai ttattkina gamtos istorija, ypač tuos da
lykas, ant koriu žmones noolatai žiuri, bet ju
gerai nesupranta.
~
GOS Gamtos pajiegoa it kaip i* ta naudoti*,
y gal Bitnera sutaisė Szernas. Chicago, IU.
pusi. 238. Svarbios mokai likos verte* kn’
•u daugybe paveikslu y vairi s
-inerij
kitokiu prietaisu sul llnaudojimo gimt
pajlvfc-u----.......... i........................................ SOti
510 tt kur atsirado musn naminiai gyvuliai ir
auginami augmenys RPagal Lunkevieiu sutais*
Szernas. Chicago. 111 IMI, pusi. 78. Su paveik
slėliais............................................................ 12O«
5125 Kaip gyvena augmenys’ Chlcago. Dl , IMI,
pusi. 180. Su paveikslais. Aprato yvairius mu
su žeorfa'aogalus. ju sudėjimą, atmainas gy, vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki
didžiausiu ir tobuliausiu.. . ................ 35o
545 Nematomi priėjai ir drangai žmonių, pa
gal Bittneri sutars* Szernas. Chtaago. III., 1M6.
pusi. 113. Su paveikslais. Apražymas visdkiu
veislių bakterijų, mikrobu, baciHio ir kitu
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
sias ligas terp žmonių, kaip tai: mara. chole
ra, raupiu difterija. sifilis yra geriau žinomas
neng prancuzligė. ir tt.. . ..... ................ 3Oc
553 PaljimasorganiSko svieto. Pagal Bittneri
sutaisė Szernas, Chieago, IU., 1M6. pusi. 1S7.
Su paveikslais. Yra talistorlja augmenų ir gy
vūnu nooaeun se u lauži u laiku pagal moksfiikus iityrinejlmtu susektus požeminiuose
sluogsntaoaę. hi yga didelės moksliškos ver
tės.............. ...».................................. 350
500 Senu Gadynta ttnyke Sutvėrimai. Pagal
Hutchinsona sutaisė Szernas.Chicago,DLlftlMh
pus). 370. Su paveikslais. A prato seniausiu ga
dynių yvairius sutvėrimus gyvenusius aut Mt nsės dar priež atsiradima žmogaus. Sziandlen
u sutvėrimu kunus žmonės kasdami giltas
(ulinius, kanalus, ar imdami H žemės anglis
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čielu*
nesugadintus kunus, kurie žiandien yra ilstatyti yvairiuose mažėjuose ir i( ju žmonės mo
kinasi pažirrttrkaip sena yra musu žemė, kiek
j
daug milijonu metu reikalavo pakol a u t mirašio žvėries kūno užaugo eilė žemės keliolikos

mės sluogantu, kuriuoae ta sutvėrimu kanu*
randu, monklinčiai apskaitė kaip sena yra mu
ro žeme Ir kaip senka! atsirado ant jos žmo
gų*................................. ;.................. ......4100
Apdaryta ................................................,.*1.125
607 Spėka ir Bedega, principai prigimtinio su
rėdymo visatos drauge sa morališkų mokslu
ant anų paremtu. Visiems suprastinai para**
prof. Dra* L. Buechner, pagal XIX vokUka
laida su mažais pridėčkais ii senesniu laida
lietuvllkai perguidė Dras J. Szltu
liL. IMS, pusi. 880, su paveiksiu
raSaliaus. Yra tai mokslas gvi
tos dalykus, kuriuos žmonės vadi
rMvmu........................................ ..
•1.
Gražiuose, drūtuose apdaruose....
•15.00

(ta knygele

permaina* ir reikmei: kaip Iii penlkeKta Ir
kyla ia virtu ir tenai tveria oebeaiut, debesiai
padanirtse atv*M, keifiaii in vandens
ar miego lustelius ir v*i krinta ant i
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kar
dengia Cielus kaimus ir laidoja savo
žmones ir gyvulius, paskui tir;>danis nuo
lės. keičiasi in vandeni ir užlieja laukus,

LIETU VA

FARMOS ALABAMOJE!

BOA Žam8s Istorija. Parašė S. M. išleido T.M.D.,

Chicago, UI., 1904, pusi. M. Sn paveikslėliais.
Pagal moksliška ištyrimą aprašyta kaip ir per
kiek amžių tvšrėsi žemė, kokia ant Jos pirminusiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi iš že
mesniu veislių in augštesnes, ir tt.... lOo
*07 Ar vyskupas Valančius [Valančauskas] ne
buvo vilingu lietuvystės? Parašė kn. Demb» skis, išleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
maniu Amer., Chicago, TO., 1901, pust 37.15o
88OEthnologija arba tt okslas apie žemės Jautas
Pagal Dr. M. Haberlandta paraše Šernas.
Chicago, III 19®, pusi. ®7. Yra tai svarbiau* šia moksliška knyga apie visas musu pasau
lės žmonių veisles. Ji parodo visu viešpatys
čių, visu žemes kraštu ir net mažiausiu sale
lių žmonis, ir jn paveikslus. Aprašo ju kilmes
parva, tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abelnai viską. Iš patilpusiu paveikslu matysit*
žmonių gražia, prastu ir btauriu, tulu visa*
kūnas plaukais apželes, veidas į beždžione*
~ panašus. Raštas šventas sako: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant abroto ir paveikslo savo,” bet
pažvelgus į tulu žmonia veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie ii
ju vra panašus paveikslui Dievo. Kas nori
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
lia knyga. Preke neapdarytos.. *2.00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda.......................... lo.bo

8-11
.uja arba Žemės aprašymas, hrti
Geikie, Nalkovski ir kitus sutaisė Szernas,t%l'^•cago, III. 1899. pusi. t®. Sn paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai aprašo visa musu žeme,
'
jos pavidalo, diduma ir platuma, tos kalnus,
ju vardus, augšti. vulkanus metančius iš savus
ugni; iš kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir
kiek Joje anglių, geležies, aukso, druskos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežero,, upin; Ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose Vandenys:
sūrūs, prėski, saldus ar kartus, koki Juose gy
vūnai gyvena, ir tt. Kiek kurioje žemėje yra
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
čiai. užsiėmimai, pramonės ir tiesos;kokimie
stai. su kiek gyventoju, pabriku, pramonių;
kur koki orai: šalčiai. Karščiai, lietus ar gie
dros;- kur koks ilgis dienos Ir nakties; kur vi
sada vra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
leto dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
tt. Preke.................................
9S8-OO
t ?aaryta............ .......... . ..................... . tž2.50

855 Istorija abelna. Dalis I. Parašė Oras A.
Bacevlčia. Chicago, UI., 1904. pusi. 498. Su pa
veikslais. Aprašo viską, kas ant svieto dėjosi
nuo laiku. 2800 prieš Krištaus gimime iki
, 148 po Kristaus gimimui............. *1.00
Apdaryta................................................... I1.S5
C57 Istorija Suvienytu Valstijų Sztaurinės A*
nterlkos. Chicago, III.. 1808 m. pusi. ?Z4. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
siai iš Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karės buvo, už ka kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
ris gero šiai žemei yra padaręs. Teipgi telpa
Suvtorryetf'VaTstiJu Konstitucija, kurt yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas Jam yra
valia daryti, kas ne......................... *1.OO
Apdaryta...................... . ............... . *1125
*5S Istorija Chicagos Lietuviu, ju parapijų ir
kn. Krauičiuno prova su laikraščiu “Lietuva"
• -.^ buvusi balandžio mėnesyje. 1889, Chicago. Iii.,
v :»l. Mč. Yra čia surinktos visos tikriausios
žinios apie Chicagos lietuvius ir visa kn.
Kraučiune prova, kuri tesėsi per 5 dienas krijninalilkaTne sude. žodis in žodi; teipgi foto
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno.
••Lietuvos" išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicagos šv. Jurgio liet, bažnyčios* 1.00
Apdaryta.............
*1.50

067 Kražių Skerdynė ir Jos pasekmės. PapleM

kn. J. 3.. Chicago. DU 1W7. pnsl. 97. Aprašo
ana baisu atsitikima, kada 1803 m. maskoliai
Įe. muužpuolė ant bažnyčios Kražių i
krriovS
šė, šaudė ir plovė nekaltus žr
..15c:
/ altorius ir uipečėcijo bažnyčia.

660 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Parašęs.

M. Išleido T. M. D. pusi. 47. Chicago, III.
Knygute aprašo visa žmogaus gyvenimą aut
žemes nuo pat Jo rtsiradlmo iki pasiekimo ci
vilizacijos. 26 paveikslėliai parodo senovės
žmonių vartotus akmeninius inranklus, na
mus ir tt.................................................... 1O*

B*Idwtn Apskrityje Pietine Plantacijos PlatiiAttio l&Hnpanlja.
Ruimas 703-4
355 Dearborn lt.
09 r ui

703 Po priedanga Šventinybės. Istoriška apy-

Stereoskopai.
arba

Paveikslai iss Jėzaus Gyvenimą.
Stereo* k opas arba Teleskopą* yra tai
prietata su padidinancziais stiklais, p*r
karia kad žiūrai ant abrozalio, abrozelia
pavirsta in natūraiiazka p*v*ikala, ku
riam* matai czielss grupa* žmonių, triobuir tt. taip kaip juo* matytumei gy
vu*, kur nors beveikianeziu* savo darba.
Mes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzau* gyvenimo nao Jo gimimo iki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
vis* Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczioje daktarui mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jin kė
lėsi isz grabo, kaip ženge dangun, bažnyczkM ir rūmai Be U*ja u a, Jeruzoiiaus
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
rini matai viską teip natnraliszkai, kaip
kad būtumei toje paezioje vietoje ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslai* kasztuoja $2.00. Prisluntimo kasztu* mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą *u 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt ui 150 00.
Pinigus pririuskie per Money Ordery
ar registruotoje gromatoje adresuoda
mas:

Baldwluo apskrieziouke po beturiu metu iszvelytuo visu medžiu. Žmones gėrisi
gyvenimu nesulyglnsmoje ssalyje ssules szvlesos.

Mes parduodame 40, 80 ar 160 akru ukes Baldwin apskrityje, Alsbamoje, po
320.00 už skeri, | i n mokėjimu, o likusia dali ant iltnokesčio in 1, 2 ir 3 metu.
Mes visad* galime patikrinti, kad Baldwin apskritys, A labintoje yra geriau
sias už visus Suvienytose Valstijose kaslink klimato ir derlingumo. Ikižiol jau
parduota suvirti 30000 akeru, ir 300 fermeriu iidirba jau žeme. Suvienytu Valstijų
statistika ir gyventojai tame apskrityje patikrins musu tvirtinimus, o kožn^s žmo
gus, jieAkas geresnės pasilsio vietos, padarys gerai, jeigu pirma musu rodos pati
klaus.
Atsilankyk musu ofisan 355 Dearborn st. arba parašyk mums. Vienok geriau
siai pasislengk aplankyti ir apžiūrėti t* apskriti, pasinaudodamas iš muso
rengiamu ekskurtiju. O jeigu Tamistal, po apžiūrėjimui tos žemes, kur Tamisla
gali pradėti nauja gyvenime1 ir kur Tsmists gali tepti laimiugu, nepatik* vieta,
tada, žinoma, nepirk. Bet jeigu Tamista važiuosi apžiūrėti t* žeme, tai tikrai
žinome, kad Tam irtai parduosime farma. Važiuok ir pamatyk ta gražu žemes
krašta. Žeme teipgi labai gera vedimui ukiu ant dideles papėdės.
Geros mokyklos ir bažnyčios. Geležinkeliai bėga per musu visa tane. Geras
vanduo, lytaus teipgi pakaktinai.
Pietines Plantacijos Kompanija yra tai korporacija, turinti turto suvirš
3600000, also ko už geruma savinybesir gvarautuoja užauginau nurodytus gerumus.
, .AŠ pirkau IGOskrn nito Šitos kompanijos ir msnsu įrengti lietuviška kolioaija
toje žemeje.’’
JONAS VALAL’SKAB 75 W. 14th Place.
Šių farmu reikale bus laikytas susirinkimas, Nedelioj, 23 d. Gruodžio, 1906 m.
5 vai. po pietų, J. Ruigio saleje, 3301 So. Morgan st., ant kurio bus plačiau
paaiškyta apie minėtas farma*. Ateikite visi.

(Inserted by U. 8. Foreign Presi, Vanderbilt Bldg. N. Y.)
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A. 01szewski
924 33rd st.
Chicago

MCO/CO
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A. OLSZEWSKI

Station 60

:

Chicago, 111.

Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?

Jei teip, tai pirk lota ant Ąuburn ulyežios arba ant 33rd ui. prieszat szv. Jur
gio bažnyosia. Lotai dldsll, turi dvi
allea, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prietzai hetuviazka bai
851 Apie turtu Udirbima ParaK Schrani. ver
«
tes. M.. Chicago, UI.. 1900, pusi. 130. Veika nyczia.

*71 TTžmuSimas caro Aleksandro JT. Pantie
nas Gražys. Išleido 8usiv. Liet. Laisv. Chi
cago. III., 19®. pusi. 38. Knygute aprašo ki
limą tr lankstymas! revoliucijiilco Judėjimo
Rosijoj. kov s su carizmą ir, kaipo pasekme
tos kovos, užmušima minėtojo caro... 15«

Lotu prekes nuo
cziau.

ir augsz-

Szie lotai ui metu bus verti 31200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku- (
binkite kas norite ingyti gera, geroje |
vietoje lotą, pakol dar yra tas ko pasi
rinkti.
A
Lotu agentai:
A. Olszewskit, 924 33rd st.
Feliz J.W*n^iereki, 3137 S. Morgan st.
J. M. Tanąnsviczia, 3244 8. Morgan st.

KNIGHT
Vs'stal isz labsrstorljos Ores!

Valetai Oroal yra rezultato daktertszko mokslo, tyrianto per daugeli metu Ir ezi**dien galias paaklStaugti ger* vertu. Vaistai gydo, reumatizmą, iszgastl, Mpnm, si
fili Irvinas kitas ligas, kurtos daktansSko mokslo yra lezgydomo,.
g
Mes turime tris pripažintus daktaras, nes nenorim* atiduoti ant gydymo vieno.
Mes. eargetim teisinga gydymą manu pncijantu, delel greita arte ir gereeaie macu
vardo, kada mare valetai Orosi duona gidllansl pagelbejima.
? '
a

trys, uttal ir nageli teip gerai liga Užgydyti. .
Ar gal gauti geresui uStikrialaa kely ha U gydomas trijų sumaniu U permananeziu daktaru. ttHf
»*
Orei.
Jeigu sergate arba jauoziates aavisti sveiku, parasr-ykite ItetnviakkKj visus ėenklua
Ugoa atsiduoklta su pilna vllcze Ir bukite sitlkrtuU, kad su gwu daktaru fagalba ir
garrtotats gjduotesnta Oroai tagyrt* »v®ikata. Musu daktarai yra labai mtelaszlrdlugi tr
trt ju žags ba likosi JatU*k statos lai ligoniu iszgydyti.
Neretkslinsa,dslyka, sinkiai uidlrbta* pinigus dykai atlėuoU kokiam nors dak-

AMER1CA EUROPE CO.
161 Colmubus Avė.,
New Nork. N. 1

Naujos Fortepijonu Natos.

983-987

Milwaakee Avė.

ITI TT Tl T\ T1 T T
H K RK i .

*

UUUU

Antras storas:

32“°

§0. Hllsted St.

C lothing and Gents Furnishing Goods.

AMERICA ...............................
BLUECHER..........................
BARBARO83A......................
BREMEN................................
BRANDENBURG.................
BALTIC............ ......................
BATAVIA............................
CANADA.................................
CYMR1O...................................
CARMANIA............................
CAMPANIA............................
DARM8TADT........................
DOMINION............................
'CAS8EL........ t.......................
CEIIEMNIT8.........................
KM PRESS OF IRELAND..
EM PRESS OF BRIT AIN...
ETRURIA...................... .
FRIEDRIOHd. GROSSE..
HAVERFORD ......................
HANOVER.............................
IVERNIA.................................
KRONPRINZ WILHELM.
KAISER iVILHELM II....
KROONLAND.......................
KAI8ER AUG. VICTORIA
LAKE MATIBONA..........
LAKECHAMPLAIN..........
LAKE ER1E...........................
LGCANIA...............................
M AIN........................................
MAJESTIC............................ ..
MERION................................
MARQUETTE......................
NECKAR.................................
NEW YORK .......... .............
NORDLAND........... .............
OCEANIC.................................
PHILADELPHIA................
PENN8YLVAN1A ..*.........
PATRICIA.............................
PRETORIA.......... .................
RHEIN.....................................
8AXONIA ..............................
SEMLAND..............................
SAINT LOUI8......................
SRAF VALDERSEE ......
8T. PAUL..............................
TAUTOM IA............................
UMBRIA........................ .
VADERLAND.......................
WESTERLAND....................
ZEELAND .............................
YORK.................................
MA8ABA.................................
F1NLAND...............................

Hamburg American

New York

North German Lloyd
Baltimore
New York

White Star
Bambu rg-American
Dominion
White Star
Cunard

Portland
Boston Mass.
New York

North German Lloyd
Dominion
North German Lloyd
Oanadian Pacific R.
Cunard
North German Lloyd
American
North German Lloyd
CunardNorth German Ldoyd

Red Star
Hamburg American
Oanadian Pacific

B li ti more
Montreal Que.
Baltimore Md.
New York
Montreal, Que.

Valanda

5
Sausio
Gruodžio 22
23
28'
23
Sausio
6
Vasario
Gruodžio 24
12
Sausio
29
Sausio

Gruodžio
Sausio

New York
Philadelphia Pa.
Nevr York
Boston Mass.
New York

Gruodžio
Sausio

St. John N. B.

Cunard
North German Lloyd
White Star
American

New York

North German Lloyd
American

Baltimore Md.
New York
Philadelphia Pa.
New York

White Star
American
Hamburg American

New York
Philadęlphia Pa.

G rodžio

Sausio

Gruodžio
Vasario
Vasario

North German Lloyd
Cunard
Red Star
American
Hamburg American
American Line
White Star
Cunard
Red Star
American
Red Star
Nori h German Lloyd
American
Red Star
_

Boston Mass.
New York

New York

Sausio
Vasario
Sausio
Gruodžio
Sausio

Philadelphia Pa.
New York

Gruodžio

Vasario
Sausio

10
ryto
10
ryto
10
10
2 diena
7
ryto
12 diena
2 diena
4.30,,
8 ryto
12 diena
18
2 diena
29
2vakaro
28
2vakaro
16
2 diena
3 vakaro
8 ryto
2 diena
10 ryto
10
2 vakaro
25
5
ryto
22
2 vakaro
8 10 ryto
2
7 ryto
26 3 po piet
5 11.20,,
19 12 diena
22 11.20dien
24
2 diena
10
6 ryto
31 10
20 10 „
21 10 „
21
2 vakaro
12 9JJ0 ryto
3 10 „
8 ryto
29
9:30rylo
29
9
2 diena
9
2 po piet
11 10 „
11
5 ryto
23
1 diena
'ID
9 vakaro
23
2 diena
11
9.30,,
9 10 ryto
2 diena
3 7.30 ryto
9 10 „
29 2.30d iena
18 10 ryto
26 9:30 „
16
7

Žodžiai ir melio-

37.80 37.95
37.80 37.95
38.15 38.30
38.15 38.20
36.65 36.7o
41.80 41.95
37.80 37.95
36 65 36.70
37.80 37.95
41.80 41.95
43.80 43.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36.65 36.70
3815 .38.20
37.90
37.90 37.95
41.80 41.95
38.15 38.30
36.65 36.70
36.65 36.70
36.30 36.45
44.15 44.20
44.15 44.20
39.80 39.95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.65 36.70
36 65 36.70
43.80 43.95
38.15 38.20
43.80 43.95
36 65 36.70
39.80 39.95
36.65 36.70
43.80 43<95
36.65 36.70
43 80 43.95
43.80 43 95
37.80 37.95
37.80 37.95
37.80 37.95
36.65 36.70
36.30 36.45
39.80 39.95
43.80 43.95
37.80 43.95
43.80 37.95
43.80 43.95
41.80 41.95
39.80 39.95
36 65 36.70
39.80 39.95
38 15 38.20
36.65 36.70
39.80 39.95

A. OL8ZKW8KI,
Ctūcaffta,

*04 83-rd6»tM

madų rubu ir
gražiu vaikams
teipgi žieminiu
turime:

Specijaliszkai dėl dovanu,
didelį išsiskyrimą gražiu naujausios mados
kaklaraiščių (Necktie), pirštinių, petnešų puikiose
rankoms r pliavototose skrynelėse, apkaklinių
skepetėlių^ iiznieriškų ir visokių daiktų vyriškos
galanterijos, už vidutiniškas prekes.
H1 <
benkite
savuosius.

A. OLSZEWSKĮ
Chicago, I1L •

DL

F. P. Bradchulis

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

ATTOMEY tCOUNSELOR lt U*
Cluunbar of Coatmoroa BMg., Room 709

C HICAG0, ILL.
TELEPN0NC M*IN *042

Kiekvieno pareiga pasirūpinti apie gražias ir
parankias dovanas savo numylėtoms ypatoms.
Dėlei užganėdinimo mųsų pirkėjų (kostumerių),
vardan kiekvienas galėtų užsiganėdinti papročiu,
męs specijališkai ant švenčių papildėme mųsų
sąkrovą laitai puikiais ir atsakančiais švenčių
dovanoms tavorais.^/"

Žemiau paro-

Chicagos į New Yorką.. ...........
>16.00
i,
,, Bostoną........ .............................. >16.00
i,
,, Philadelphią. .................
>15.50
„
,, Balti m orę... .............................. >15.00
,,
,, Montreal.... .............................. >15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Cbicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kampanijos ofisuose.,' Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

924 33rd Street, Station 60,

Pinigui siuskite ant adrese

'

ARTINASI KALĖDŲ SZVENTE

Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
d y tos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

dija V. Kudirkos. Fortepijonui prirno
cze A. Kaczanoyskis, Rygoje, 1906...30c

S. E. Cereer La Šalie and Washlngton Streets

Sza b naujausiuju
.ploszczxU (Overkot’u),
ir kudykiams rubu,
kepurių ir apsiavimu,

Diena lipiau-

Kompanijos vardas

si. Purduodamat duodu fii
tada ruprfiįfiu pinifui. M --------- ------------------------- --------------- ___________
Jsigu nebūtume persitikrins apls garams vaistu, tai a-galetomn garsinti p* lai z-

Lietuviu Hymnas.

Pirmas storas:

Pertas

LAIVO VARDAS

790 Trumpa Geografija. SutaUe Nėris, Chicago
TO.. 1888. pusi. M. Su paveikslais ir mapomfs.
Trumpai [r suprantamai s prato visas 6 dalis
svieto ir visa saiaės istorija, teip kaip didele
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams
pradiniu mokyklų......................
CSc

las gvildenantis politlikaja Aonomija.kokiais
keliais išsidirba turtai, kaip Jie susikrauna ir
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o

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

Mes turime daugybe ir svietiszku pa.
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu.
675 Lenkai ir Lietuviai nuo 1328 iki 1430 m. miestu, bažnyeziu Europos ir Amerikos
Parašė pagal lenkiškus Istorikus Žemkalnis. ir visokiu kosmiszku pavoikaleliu. Ka
Chicago, III., 1890, pusi. 64. Yra tat aprašymas
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek da turėsi teleskopą, tai 25 kitu* paveiks
mės. Kaip lenkai tasielgė su Lietuvos kuni lėlius gali gauti pas mus už 31.90, o te
gaikščiais: Keistučiu. Vytautu iš kitais, ka
rerskaite suprasite, ar mums prietelystė len- leskopas vienas yra geras ant visokiu
u naudinga, ar blėdinga............ 15c
• 67H Lietuviu pratėviak Mažoje Azijoje nuo se paveikslu. Vienas Teleskopas užtinka
novės iki jie pateko po valdžia perse. Parašė ant tukstaneziu paveikslu.
Lietuvos ji v lė t ojas, Chicago. HE, 18*8. pusi.
283 ir 4 didelės mapos. narodančios vietas, kur
senovėje lietuvių prateviai gyveno 800 metu
prie* Kristaus gimimą............... 5Oc

«a

jo

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas irkrimina1 iškas, visuose teismuose (guduose).
Gyv. 311* t Halsted SL, arti 31 mes fatvfa
Teteoknae Yarts 6040

Darbininku Kalendorius
metams.

CENTRALIŠIŪ VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
P. W. Birštonas

VIce-PrezH. ■» J. Taraila,
22 Star St.,

Anaonla,

Sekretorius = *. J. SamijonaHIs.
Karterius «= J.
JAI:

“Lietuvos” Agentai.

Pusi, virst 100. Preke Amerikon 25
NKW YORK, N. Y.
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 33£
A. Lesnievskis. 144 E.Hosston SL
rabato.
„Naujoji Gadyne",
So. BOSTON, MASS.
387 3-rd Street
Vieaatinis darbininku laikrMztta Lie Nikod. Gandrelistuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
NEWARK, N. J.
ninkui skaityti. Preke in Amerika ant
V. Ambrazeviczia, 178 Fetty st
metu 4 rub. Adresas:
A. Stanelis, 60 Wes^ St.

„Naująjį Gadyne"
Jurgi* Prospektas No. 39
BROOKLYN. N. T.
Vilnius (Litbuania-RuMia) Btan. Rinkewiczius, 73 Grand st.

ADRESAI
Prezidentas

1907 _

Pinigų Preke.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 181 S. Mainst.

Iki 500 rublių, rublio po........................ 52Į
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po........ 52
WATERBURY, OONN.
Virš 1000 rublių, rublis po..................... 51Į Vincas Žubrickas
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti Jonas Žemantauckaa, 39 W. Porte? Su
Conn- 30c ant pačto kaštų.
NEW BRITAIN, OONN.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski M. J. Cheponis, 21 Pleaaant 8t.,
te per Lietu vos’ redakciją, adr<*s uodąmil:BALTIMORE. MD.
A. OLBZEWSK1
924 33rd Street
Chicagu, Iii L. GavrHa, 2018 N. WMhington st
Jonas Želvio,
711 W. Lombard sL
J. Luis, 26 So. Greta st. ...
„LIETUVOS ŪKININKAS"

Lietuviu Demokratu Partijos Laikma
PHILADELPHIA, PA
tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms. M. A Ignotas,
1028 So. 2nd St.
Iszeina du kartus per savaite Įsa VU
PITT8BURG, PA
paterbury, Conn niaus, Lietuvoj.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square 3.8.
L M. Maskolinnas, 21375-th Avė.

ELIZABETH, N. J.
Kam yra miela prigimta saalis tevyne211 First st.
Lletura, tai uislraszyklt minėtąjį laik- Wm. Boczknz,
Dabar yra gera ptaffi p*kti pigiai Dru- raizti, o žiaorit kas ten dedasi dabarti
KESTVILLE,
ILL.
niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pamatymo 5 eeatal. Adresas:
MmkIdm Odeli Ty jrrwr i ter No. 4*
> M. J. Damijonaitis,
KENSINGTON, ILL.
kurio* iksriolel prato btivo 810.00, dabar
81SO B.Halated st., Chlcagn, III Mikola* Valeckas, 2461 Kenaington avė.
ja galite pirkti ui............................. $0.95
BROCKTON, MASS.
Mat maa nupirkome* mitu maniau
Petras Marcinoais,
63 Blendale, St.
1000 ta vienas snbnnkrntyjurios flrmoa
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p

kalbos

MINKRSVILLE, PA.
angliškos
8u ištarimu kiekvieno angliško žo Juozas Ramanauskai,
ta fabriko paimtos. j
džio Lietuviškai kaipo tai: beast (byst)
8PRTNGFIELD,
Km reikalaujate geros drukuojamoa žvėris; elgfit (elt) aštuoni; eyo (ai) akla, J. Klombaaskaa,
7 Mrtlruw
ir tt. 174 puslapių, sn prisiuntlmull.26
KILKESBARRE PA.
Našta Badas HsImefcMmo gražiai lidoviikal A. P. Aleck, 71 N. Hanceek st.
kitu taip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti ta fabriko, kur jos
WORCE8TER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem si.
kMttaoja po 810.00. Tai
pirkite da su pririuotimu
bar pakol pigios yra.
, ' GILBERTON, PA
Gausite jaa po 86.95 pas:
ant Uortmo:

Chloago, IR.

PITT8BURG, PA.

NEW HAVEN, OONN.
K. Blažaitis, 524 East Sc
MOUNT CARMEL. PA
Jonas Banis
Box 541

Keliaujanti Agent-%1.
Jur. Kazakeviczia
Joaeph Petrikis,
8. J. Kasputis
Felik. J. Gelmines
Stanislovas Valaskat.

Kur gali gauti „Lietuvą”
..Lietuvos" redakcija turi savo agentus
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej,
Bostone ir Brocktone.

Setai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand sš.
Ą. Diržutaitis, 155 Metropolitan avė.
Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. 2-nd St.,
Jos M. Smolcnski, 783 So. 2nd st
Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
8. E. Oor. Sharp & Oamden str.
F. Bakutis,
521 Oolumbia avė.
Brockton. Mass.
i
Jonas Pocius,
14 Intervallest.
Pas saituos agentas genate „Lietuva0
už 5c. ksssutoata.

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI.

Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
torai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis*
8, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių.

Prekė 35c kožuas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų,
o gedėsi gražiai papuošti savo rm*
Prisiųsdamas pinigus i

EIKITE PAS DR. B. M. ROSS

V1RIC0CELE
M&DBOCELE

SU SAVO NESVEIKUMAIS
mnių
o jin j ūmi išgydys. Yra vienas-ii pasekmingiausių

gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo, išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, Brastą atminti,
negalėjimą suvienyti mislių ant vieno dalyko, sltakimą plaukti silpnumą ir įdubimą akių, pajuodatfmą
paakių, spuogus ir pletnas ant veido ir kūno, katarą
nosies ii gerkles, užimą ir spiagimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiuk^je, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą veju ir skystimu, plakimą širdies,
dusuli, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas -kaipo tai: šaukerį, syfilį ir
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagvstės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šei p tankų šlapinimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuoj aus kreipkis pas Dr.
B. M. Ross, kuris yra specr
:iialistu,
“,:"*’*. jjis
“ tau duos teisingą rTr gerą rodą. y
Yra
—
ypatingai pasišventęs išgydyme
dyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia
išgydyti Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

save pinigu* dykai, vardan parodyti jog U tariu vienintelį būdų sa Įtarto pagelta ant visados
Jo* išgydysiu
,
Nemokėkite ui nsišgydymą tiktai ui išgydymą.

’.

PLAUČIAI*

privaTiAkas vyru ligas.
Ai Ugydaa kiekvienų greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty).

DR. B. M. ROSS

'

DR. L. E. ZINS, 247 W. Madison ir kampas Sugomon SL, CHICAGOJE.

Guodotinoms tautiszkoms ir baž-i
n-tinems "draugystėms uždirba:-į

Koi*«ftare, Amerikon i ožkas,
Weliawos, Bzarpas, Juos-1
tas, Kakardas, ZetiklollMO,'
Kepures ir dėl MorsBolku,
parėdus.

'

Guodotinietns Kunigams iszdir
b*>- Kopėta. Arootas, Dalu ati
kus, Albas, Stalas irwisu* baž
nytinius parėdus. Visoki darbą at
lieka arti*turkai ta laiką.
Norėdamos

goodoįioos Dr-tes,

usn
darbas butu prideraneziai atliktu ir tuom susždpti sawo Uutetą, paweskite ji tikrai
liotuwaitiai.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

BANKOJE!

115 W. DlrUlon St-,

Chieigo, III.

GYVENK VIENOJE IR ISZRANDAVOK A’NTRA.
Už B2.700 iki B3.500 gali pirkti viena in

50 Nauju Dviem Auksztais Namu.
Arti Western Electric Co., Sears Roebuck Oo., National Melleable Castings
Co., Winslow Broliu ornamentalfszku geležiniu darbu ir amerikinių
spiraliszku dudu lazdlrblnlu.

20.000 Darbininką Žmonių.

$300 inmokesties-

Llekinys po 832.00 kas menesls, imant palūki drauge. Randos 130.00
ant menesio; 5 ar 6 kambariais trioba su auksstu ir 7 pėdu ponamiu su isz1 lėtais pamatais. Georgijoė puskloa apdabai; maudykla, sziltas ir ssaltaė
vanduo. Visoki pagerinimai intalsyti ir apmokėti.

Kaip busi Chicagoj tai atsilankyk in

14ta Gatve ir 49ta Avenue.

344 South State St. Chicago, Iii.

Lotai

Granto Žemiszkosios Bendrijos PodalyJ neolil^o pakils savo vertele. (Dovydu B. Lyman,
globėjas.

Willard T. Block, iždininku).

Mes parduodama juos dabar po $450^1 r daugiau už Lota $50.00
inmoketl, likusiejie $10.00 ku menuo.

Penki csntal nuvažiuoti in vidur! miesto.
ISZIMTINIAI AGENTAI

Knott, Chandler & Co.
110 Dcarborn Street, g j |

Vyrams Tiktai!

I n ei inaeta Dykai.

JEIGU SLENKA

PLAUKAI

LIETUVIU GYDYTOJAS —Aumrttaa iiakma, inW (teigia apartu augirnl
kr vieton Mapuoiupiu atlaiirlaa naulua. azvalnlu.,
dailiu* ir ilgu* plauku*,
ptrnalklna pleiskana* ir
visokius neesystumoi
galvoje. . Žilu* plaukus
augraiina In* natūralia*
ka parva. Tukataucaia'
žmonių apsisavgoja nuo
praplikimo vari oda m 1
Jobu’* Hair invlgorator
Kam valkitcstot su D*
dailUU, retais, natriu

A. L. Graiczunas, Ph. G. M. D.
3202 S. Halsted s L, kerte 32oegat., Chicago, III. •
Tel. 7300 5Vard»

: BP

Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas
mane; Iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri
supta nvo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo d o va a ai,
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kainos) prekės.
iš kitų miestų, apsteliavlmus atiteku teisingai Ir greitai pasiunčiu per
Ezpressą arba pačią. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

ta
M. J. DAMIJONAITIS,
w 3120 So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO, ILLINOIS.
Lietuviu Daktaras

|

Marija Dovviatt

Dr.O.C.HEINE

Kauno gubernijos, Sziauliu pavieto.
723 W. I8th «t.
Chicnao. 111.
Telefoną* Caaal 1900. Telefonas C.nal 7082.
Telefonuot galim* tas kiekvieno* aplinkos. P*
griže Chlcagon ir pradėjo gydymą ligoniu kaip

DENT1STAS

KOZMINSK1 & YONDORF,

0FFI8A3—J(ampa» 81-mot Ir
South Hatstod Gatvių

SERGANTIEMS

SAUKUSIAS
tSZRADIMAS
DEBĮOrOLOClIOS lĮHĮLi.

Daugybė odos Ilgų paeina nuo
n-Jv»r»u» uHHatkymo ir ur.ikrėtlmo taipgi ir nuo viduriniu ligi|.
Daugumas gauna pučkus, pleis
kana*, slink ima plauku, plikimą
per * p* Įleidimą. Gydosi pas neafsakanėius
daktaras ar agentus/ kurie tik pinigus ižvilloj*. o paskui ratots mums, kad ėmėte daugy
be gyduolių iė įvairiu apgavikų tr pagelta*
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės
negelbės. (Tatai meldžiame motos nerodyti,
kokia žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius origlnsUėkųpadėkavonlų ir ta galima ant sūdo prisiekti. Tsgul
bent viena* daktaras parodo mums tiek padėkavonlų, o mes duosime didelį atlyginimą.
Plika galva sunku gydyti, jeigu *ena* ir galva
žvilga, tai lo pagelbėti negaliroorbet jeigu jau
nas, o turi retu* plauku*, o.ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pagelba; plaukai nėra grybai—vienadiene naiA
digs. Atsilenkiantiems nusiųsime dyka inme prisi*pyr| savo gyduolę teisiu gos dakta
ras to nė vienas nedaro. Ka* nori persitikrin
ti tegul ražo po* mus Adresas

J M.BRUND1A Co .Chezzztat
New York 4c Klz-ooklyn, U.S-A..

LYTISZKIlJMkltlU LIGAS.
Stengiuosi visomis pajiegonis išgydyti
ligonius trumpame laike kraujo užnuodyjimus, odos ligas, semens bėgimą, žai
zdų gerklė! ir burnoj, nosyj, akyse ir au
syse, netekimą vyriškumo, lyčių nusilp
nėjimą irti. gydau kuopasekminciauaiai
ir gvarantuoju jog visomis pajiegomis
stengsimės išgydyti. Chroniškos ligos
yra mano sneciališkurnu. Gyvuidabrio
nevartoju. Nuodugnus ligonio išegzaminavojimu ir Išgydymas, yra mano prideryste.
•

Dr* Lratides
Špitolinis specialistas

140 Eaut 22 nd st

NEW YORK.

Valandos : nuo 9 ryto iki 8 vakare, l^edėliomis nuo 8 ryte iu 4 po pietų.
Butidal reikalaujame pacientų įsltlkėjimo. 8neku visose kalbose. Turiu prak
tiką. Lebanon Bell e vu e Post Graduate
Univershy Hoepitai— Direktorius Medi
ciniško Instituto.
Padėkavonės ui išgydymą, i

Wilmington, Del., 7 d. gegužio 1906.
Guodotinu Prof. Dr. Landės.
Sunaudojęs prisiųstus jūsų vaistus li
kau išgydytu, už ką iums siunčiu mano
širdingą ačiū. Palieku su visotina guo
done
J. Sobeski, 203 Maryland Avė.

Espenola, Canada, 10 d. balandžio 1906.
Guodotinaa Dr. L. J.ande*.
Dievui Ir jums, daktare, dėkingas, nes
po sunaudojimo jūsų vaistų, jaučiuosi
esąs suvisu sveikas, už ką priimkite, po
nas daktare, duo manęs širdingą ačių.
Su guodone
V. Bučkovski.
Port Richmond, R. L 14 d. berželio 1906.
Guodotinas Prof. Dr. L Landės.
Aš, A. Luno, pranešu jums, kad nuo
sunaudojimo jūsų vaistų prieš užnuodii jimą švinu, tuojau* jaučiausi sveikesniu,
teip ksd po trijų saavaičių tikiuos su
visu pasveikti. Dėkavoju ponui dakta
rui už teip gerus vaistus.
• Su guodone A. Luno, 14 Grov Avė.

Vienu stiilankymse j mano ofisą reiškia

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

73 Dearborn at.

Silpniems Ir NervBkiems Vyrams

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Mes akolijame PINIGUS ant turtonyblu ir jei tu rengiesi turtenybe pirkti
■nes su džiaugsmu prigelboatme, pasko
lindami tau dali pirkinio pinigu. Greitaa
veikimas. Lengvos iszlygoo.
Agentai
apmokami dosniai.

Traukia dantis

bi jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR 'kokius KAS *

nori.

Darba

gvarantuoja.

::

Dr. Chas. Z. Urn-ch,
Lietuvis.
Akiu ligų Specialislas-Optiku.
Pasekmingai gydo aklu ligas, atgrie
bia nuo apakimo, atitaiso žvairu akis,
prirenka akinius silpnoms akims, piaszailna galvos ikaudedejimus. Kasdien
ir nedehotns nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro
arba raezyk 884 W. M ad ta o n Street,
__________ CHICAGO. ILL.

A 1ą?
^•(■pttkuria galva kad rali
* ĮC
Z
ma uitiauglntl dailiu.*
IfJ. '<
Ta ir Urua platoku*
/%/ k vS< Preke |1M ui bu
/.7Ž>Jį' LT. W toly. • buteliai u.
į
įb.00. Didelis gydu "
lin kataliku dykai

John's SoM»IV Kone/*, n $♦*» M*’«.ie^-

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų,k.L

Ant 17 Almenu
_

„ Jįm

Laikrodėlis

Patentuota* rsfoliatorius, suauki* užsukaiza* Ir nuttatomas. vyr1«r.k*9 ar moter *zka».
oA l-K aukiur-a- dvigubi
.,Huutlu<
iu*>z s:
gražiai itzkvietkuotal
'
-iv
-rsi iaikarcL
Yra v»ur .srfojama,
«*!>• tarnu,
kaipo ger;*u*iai la ka
laikanti*. gVarantuo
metu.
8ay laikrodėly paaiunLietuviu Gydytoju ir Chirurgu
nme 0.0. D. aut kišk vieno adreso, su plvnlyji3255 S. Halsted st., Chicago, Iii. mu iszegzaminuotl. Jeigu bus tok* kaip ra**' u», užsimokėk expresui $S.7S ir atvežimo
Gydo visokiu ilgu motoru, vaiku ir katztns ir paimk laikrodėly, jeine. natuoknk
. Pri«i\jaikrudelio dar
vyru. Taplgi turi didele praktika ir gy
.—_____ _______ _____ labai grasu lenciūgai;
do paselęmingai viookiu Umpancziaa, *« kompasu dykai.
i užsisenojusiu ir pulaptingu vyru ligų.
Daro operacijų puekmingai.

Dr. J. Kulis

Excelsior Watch Co.

900 Central B—t BMr, <ĮMca*v.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų'komplikacijoms, tu turi rašyti arba at«
atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnu išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąs
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, pirmus ar kokius nors pmtrukimus ant skuros, nemoratiškus sapnus, nubėgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą Strėnose, inkstų ar pustės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir sausi rodq«
Oflltu atidarytas kožaą dloną nuo 10 ryta iki ♦ ro plotą Ir všl
nuo 6 Iki 7 vakare. Nodšliom Ir švontadionom nuo 10 Iki 12.

Patemyk stebuklus Osl^ilogtjos
„
„
Fiziologijos
PMekmin<te4Mtai apdeu visokias pa„
„
Neurologijos slaptas
a p tas jr _
pavirtai! i n ik -ligų,
w—, -kaip
, antai
„
- „
Pathologijos ligųi širdlM,
širdies, plaučių. Itakstų, pilvo, galgal
Mokykis pradžia žmogiszkos rasos nuo vos akaudijimua,
skaudėjimas, supaybeg
» ipnybes atmintie*.
atminties,
lopszlodkl grabui. .
dvasišką nusilpimą, iįrtiikss silpnybes,
Milžintezkumai ir keistumai gamtos.
šleivu n.ą, sutiniaaą. v4MU, blykšta pu moAtdara kasdien nno 9 ryto iki 19 vldurnakozlo.
Papraasyk dažiuretojo prie dore lietu visiko*
Knygos, visai dykai! Atsiszsuklt•šiądien.
344 South Stato St. arti Harrtaon šalinu gumbą, gydau.ghndytno ligų, vi
sokiu* sutinimus ir ta Nervišku ligų
CHICAGO, ILL.
gydau su pagelba goriausių elektriškų
prietaisų.
f- <
v

Pinigu^ paskoliname budavojimui.

•7 A u JI TA VORAI
ĮMaujos prekes
Jmaulas katallogas!

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

GALERIJA MOKSLO

■ VtetinteOfisas: 13ta ui. ir 4*!ta avė. Atdaru kasdien I; nekėlioms.
Jas. E. H i 1d re t h, užveizda, savi ny bes skyrius. Lietuviszku Pardavėju
būva visada ant vietos; jis visame jums patarnaus.

Lietuviai, atsiduokite save apgaudinėti visokiems profesoriams ir (šundaktariams. pas
kuriuos tik pinigus suklszate. o sveikatos ir teisingo* rodos negaunate. Jei sergi kokia lig*, eik
pas Dr. ▲. L. Graiosuna, Jta duos tau teisinga rodą DYKAI, it pasaklsar galima Užgydyti ir
kaip Ilgai gydytos* trankei*.
Dr. A. L. Graiczunas nesuvadžiojo dar jokio ligonio ir taz pirmo pamatymo pasako, ar
ligenis yra Iszrydomas, ar ne; kuri apsUma Užgydyti, isžgydo greitai ir už maža užmokesti,
turėdamas metine alga nuo llgonbuczio ir nereikalaudama* savo užsilaikymui ligonio klszenlus
tusziinti.
.
......
Gydo visokias ligas be skirtumo: V y rišiką*, moteriszkaa Ir valku ligas.
Naitztekttugus gydo ir reikalui parėjus operacija padaro DYKAI nuo 8 iki 9 vai.
ryto kasdien.
Valandos pr ėmimo ligoniu kasdien ir nedslloma: N no Riki 10 vai. ryto; nuo 19 iki 1 vai.
po pietų ir nuo 0 iki 10 vai. vakare.

344 So. State St, Chicago, III.

KALBU LIETUVIUKAI.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

NEGU

Cliicago Medical Clinic

VISOKIOS PATARMES

DOVANAI!

.ANT KAMPO MONROl 8TRKKT, UZSIKSLK KLEVEITORIUM ANT STO FLORO
Ofiso Valakuos:— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po piet. Vakarai*,
teskyrus Utaruįkų ir Ketvergę, nuo 7 iki E Nedaliom nuo 10 iki IX

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimu* gimdo*. skaudėjimus
pečių. balillgę. pagal meoo meto'
do* sutaisytu* vaistas iigydau pasekmingiansiai. v
KRAUJO ŪlNUOOYJIMUB.
ir odos Ilga*, paveUdan: l.lbSrt
mua, akaudallu*, plauką nosHnkimu* ir tt
*.

Sergantieji* duaullu, brencbitu
arba džiova 14gydo.nl galutinai
naujausia mano metodą per įtrau-

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaru

vedvti, nes jis turi
puiku ir szalta bavarekaalu, gardžia
ruska o ežiuose n a
arielka, cigarus net
tas Havanos, o iszaigerus gauni žmogus
puiku, užkandi kiekviena diena, tai Tau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
velkas turiu skubintis. * Prie to jis turi
puikia sale dėl veeėliu ir .mitingu ir pa
klauso kiekvieno, .o ypsea už tiumocsiu
susikalbėti angllsskal. Ateikite pas ma
ne, oasz jum patarankslu už dyka vi*o
kiuoee reikaluose tr prdivoee. Atvažiavę
Įsa kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras 8zlakia, ;
8821 Aaburn »▼.,

Chicago, III.

(Tarpe 83-ioe oi, ir 83-to P .)
Telephonai Tazds 0012.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Viri žmonės užaitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip Išsigydyti Rupturą, Akių ligą,
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervines, Niežiu Ir lytiškąjį bruda. Gyduo
lės nuo damų geriausios už 30c. Nuo ko“ »ų tik
Męs turipe
apie pu|ų užtrinų
___10c.
_
_
___
--------------lįkavonėmis
sę milijono laiškų
su padį
nuo žmonių visokių tautya

Ai taria savo nnDmvybdgs r tiu» ptų brangintinam
vaistai, priraė iuinm gtaigni daktaro, kario ai tei
ravausi atlankydaosas aaagjg ėalį. Al žinau U
patyrimo, kad vaistas padubtas pagal litų receptų
yralifdien geriausiu silpniems, nerviškiem* ir
besveikačiam* vyitatos. A* žinau dėlto, ksd jis
man sugiąžino svettmtg patapo sirgimo nusilpnėji
mą, nervllkumu tr abelm* nesveikata ir tt Aė
pirma to ii mėginama paeiaiistus ir įvairina vaistus
bei gydymu* be mh*omo pagerėjimo. Taipgi ži
nau, kad daugeli* Mftų,alii*telų ta ar kita liga nuo
penldlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kalpaervlMsumo, nuobėgių, suny
kimo vyrybės, blo*** ktmiatle*, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambiužlns, Smarso ybės, nedrąsumo,
skaudėjimo *trėn«aa*abeluene»velkumo Ir tt, ku
rie relė man. telpginisigydė, kaip ir ai pats.
Žinodamas, kaipėenkuSSsigydyti ėitoja lalyje,
aė užsimaniau pagežbitl kitiems ir kožnam relkalaujančiųp tokio vaisto paraluslsm pas mane, a£
pasiųsiu itaoraėg lito recepto ir reikalingu* pata
rimus užpočttytame tulike dykai. Receptų galt
satalsyti geroje aptiekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
■eraKvalstas, naa kntio busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Aė ai savo patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
daugiau už M tų mažų sumų ir nereikalauju jos kol
ta visilkai aspasKalsytl, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al m
siaučia nieko aytmokestln ir netariu jokio sumišto
tegauti pinigus ar parduoti vaiste, kurtu tu nerei
kalauji, o jei tavas! mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litų KlkrUcĮ.
Rąžyk Mgdten, kadangi litą žinia gal naatiikartos daugiau. Atanlak, kad gausi receptų tr viens
patarimu* dykai ir tu nenslkalauji man aiųsti SOo
kol ncpaiveikii. Adresą*:

Jf BMtMn, P. H. Mm BM, Cbtoap UL

Chicago Medical Clinic^

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

CHICAGO, ILL

raslajiys laimnioo ūuveninio.
Nsuja Didelė
Daktariška

Lietuviszka

Knyga

Knyga
Vadovas in {Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. vSu
dauo naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ DR- COLLINS MEDICAL INSTITUTO.
Ta knyga skaitytoju} ir klausytojui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagelba
sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
Ta knyga parašyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.

Ta knyga „Vadovas in Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms už prisiuntimą ir adreso-—
Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Ta knygą kuris perskaitys, ne tik mokčs kaip būti sveiku Ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daku^iškam
moksle apniivies.
To|s knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti Ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybes
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; te i pa t kūdikį nuo minutos apsireiškimo iki

užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
Toj naujoj dldsjsj knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidiių-akyvų žinių ir apie lytišką susinėsimą
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki Šiol teip aiškiai-ir suvirai neatidengė ir nepaiškino kaip ta
knyga „Vadovas in Sveikata".
...
JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nosugnmtl kas kenkta, tai skaityk „Vadovą ta Svkikatą”, o viską išaiškins. Be užvilkino
reikalauk Ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nš |oks daktaru, nš Inėtitatas, lietuviškoj kalboj nejstongė atlikt, o apie
gaudagrašlus, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais ir Cempanėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimais skel
bėsi tai nšra nš ką kalbėti.
f
Jol Jau taip sergi, kad bo tam tikrą gyduolių Ir sumanios daktariškos pagelbės negali birt sveiku, tai DR. COLLINS
MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikejs, kuriamo apart vadovaujančio Profesoriau tam InsUtate ut KOŽNOS LIGOS yra
dipliomuoH daktarai tpecljalistai; atėjus asabiškal, arba aprašius ligą lietuviškai — jie ištyrinoja, kad apsiima, tai Ir Išgydo su
pritaikytais vaistais kiskvlenam sergančiam prie visų ligos apsireiškimų.
Kad tu insiituats brTpokikimo pasekmingai Išgydo nuolatines, užsondintas (chroniškas), vyrų ir moterų visokias Ir

paslaptingas lytišku Ilgu Ir tu, kurių kiti nejstengo Išgydyt, tai liudija Ii daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuos pagal Pa
leidimą čia talpiname.
DaumaUpoas Pbosmobiau

ImrrruTo!

Malonus Pnonsomar to Daktauais!

Nuo plnųtau* kaip žinoma, jum* apvalyta
liga, kurt per 7 metu* mane vargino; dideli*
skaudėjimas kairiam šone, krūtinėj ir vaikiStojanti skausmai po visą kūną, lunku* gėli
mai, jog ai nė pavaiklčiot negalėjau, o ant
kairiojo Bono visai gulėt negalėjau, netik
abelnai buvau nusilpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirų*. Nors gydžiau* pa* daug daktarą,
. bet liga vi* Ijo blogyn; visai neturėjau vilties
iėgt jlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirsdavo kankynės. Bet kaip
pas jumis atsilenkiau ir atsiųstus vaistus
ėmiau vartot, tai baisių kovą savyje pajutau,
turbut tai vaistai *u liga kovojo, bet kad var
tojau pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijo tau einant geryn ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistą yra keturios nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai ilgy,
dyta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatų, tą brangiausia skar. bų, siunčiu jums tuksteučlu* padėkavonią.
Praiaa pagarsint.
M. Skrlpkauckienė.
1906 HamUton »t,
Cleveland, Dl.

išsiuntinėjami po visą

Teiksitės priimti llrdingų psdėkavonę ku
rią ir pagarsinkit vieėal, nes jei ne jos
sugils* mokslą* ir galybė gerą vaistą, tai
jau ant žemės pavirėiaus nebočiau. Nors pas
daugelį visokią gydytoją lenkiaus ir jie ma
ne tai neįstengė iėgydyt, tik lauktau smerttta, bet jus suteikta pagelta paltuos*vo mane
nuo: skaudėjimą ir sunkaus kvėpavimo krū
tinėj, dieglių tonuose, rankose, kojose ir po
visus sąnarius, kaip ir skrepliavlmo taip ka
taro plaučiuose, telpa! pūslės, inkstą ligos,
kaip ir lytilko teip abelnp nusilpnėjimo, kurį
įgavau per jaunystės klaidas. Per jns storong
ir grynus vaistu* bevartojant palikau teip
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant visko drū
ta*. Tie keli žodžiai gal ne vienam bu* paro
dymas kelio kur apturėt, sveikatą, o
ai gyvendama* pagal mokslą knygos „Vado
vas in Sveikatą", busiu visada sveikas ir dė
kingas tam jus geriau* iam Institutui už visus
geru* darbus.
1
•
Su guodone
M. Tsbaras,
714 Wa*hington st.,
Greenville, Mass.
ūkiškai ar por laišką atsisuk aprašant ll|
iką ir kitas dalis sviri®. Slaptybe imtai 1

«. Vaistai
it adresuok:

Dr. E. C. COLLINS, Medical Institute, 140 lest 34th st. Nei York, N. Y,
StetasaukiaaitaM aaatisrkai stf sa> atžaras kasžlefl sus 10 Iki ė vai. H Keta. Vskaraie: U tarsis ka.ėerežaje, Ketvargata ir PeiayctlsJe aus 7 iki 8 vaL

