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Metas XV1

Kadangi bent užtvirtini Peterburge naktimis daro Amerikos minėtas salas, Ja čioj vienas rekrutas suriko: ginimą galima pasakyti be- rius tikrais socijalistais, o soi
mui iždo ministerio sumany kratas namuose ir prie to ne ponija paskdi nori griebti „Šalin prisiegą!” o kiti ėmė mažko apie visą Kretingos cijalistai, jų nuomone, labai*
mo ir palengvinimui gavimo apsieina be smarkių susirė Azijoj esančias, Holandijai rėkti: ura! Tuom tarpu bu valsčių. Tiesa, šitas valsčius galingi — jiems nepasiprieRevoliucija Maskolijoj. užrubežiuose paskolos, mui- mimų su revoliucijonieriais. prigulinčias salas ir prigu vo mėtomi atsišaukimai: davė Lietuvai kelioliką inte Šysi, tai ir kenčia, laukia,
Maskoliški laikraščiai per- tinimui užrubežių bankierių
d. sausio naktyj laike lintį prancūzams ,'t'onkiną. . „Visiems rekrutams.” Ran ligentų, tai ir viskas tie keli kad kas išgelbėtų juos nuo
kratinėja iždo ministerio iš akių caro randui būtinai rei kratos likosi nušautas vienas Ar tie visi gąsdintojų pra kas tik keli tebuvo pakėlę, grudai terp pelų kupetos. „partijos” jungo. Teip, gal
skaitytus reikalavimus užlai kia sušaukti durną, tai ant policistas, o pašautai polici našavimai greitai i išsipildys, bet ir tai kiti tuojaus numu Liūdna pasakyti, kad negir- nekartą ^pasako „partija”
kymui Maskolijos rando. galo, užtvirtinus senatui rin jos oficierai ir keturi policl- parodys ateitis, bet laikra šė kepurėmis ir išėjo iš ba tuoklis, tai retas žmogu's. klebonui su kamendoriu širBulyg ministerio išskaitymo, kėjų surašus, Stolypin vi štai. Vienuose namuose ant ščių erzinimai jau nekartą žnyčios, kur vėl buvo mėtomi Ūkininkai užvis Kretingso- dingą „ačiū”, kaipo savo * ge
atsišaukimai.
^Jaukiamas šiuose metuose ne- soms Maskolijos ■ partijoms Vasilio salos suširinkę šaudė kares suskubino.
džio, Kiauleikių ir didesnė riems talkininkams!
Reformatų (kalvynų) ba dalis po kitus sodžius jau ga Nurodysiu keliatą tų juo
pcpriteklius 120 milijonų dolia- daleido laikyti priešrinkimų Į besistengiančius Įeiti Į vidų
žnyčioj nė vienas nepakėlė lutiniai nusigėrę, daugelį dašimčių darbų: Skapiškio
ĮJrių, bet laikraštis \, Birže viję susirinkimus, leisti atsišau policistus ir tie, negalėdami
r Vedomosti” užtikrina, jog ne- kimus, aiškinti partijų sie Įeiti, pagelbon pašaukė ka
rankos; sargybiniai buvo ūkių nuomoja žydai ir neblo monopolis jau bene tris kar
Ipriteklius ištikro išpuola kius.
pradėję kelti rankas rekru gai ūkininkauja. Susirinkę tus buvo išplėštas.._ Paskuti
riumenę,
kuri
namus
ap

Žinoma, stabdymui
Bdaug didesnis: jis pasieks susirinkimų randui priešin valdė.
tams, bet nė tas nieko negel „stiklelio broliai”, neatsi nį kartą išplėšus, buvo keliaIš Kauno.
bėjo.
|250 milijonų doliarių arba gų partijų jis gali naudotisPereitą sanvaitę vėl kelio
žvelgdami Į ateitį, linksmi tas suimtų, bet juos greit pa
laiKaune,
paskutiniame
fpusę milijardo rublių. To- ši iš juodaširųčių pagelbos, se vietose likosi revoliucijoImant Į kariumenę, . liko nas lygindamiesi turtais: „ot, leido. Terp kitų buvo suim
[kio nepritekliaus neturi, o kurie gali vaikyti opozicijos nierių nudėti caro tarnai, ke, baisiai pradėję) siusti val suimtas ir nugabentas į Pa broli-kaimynai, greitai mudu tas krautuvninkas Mikola
jgal dar niekada neturėjo nė partijų susirinkimus. Bet bet ne svarbus, atsižymėję džios tarnai: su tareivių pa- nevėžį Juozas Vasiliūnas už busiva lygus, aš kurenu Jančys — jam nusidavė pa
[vienas kraštas normališkame partijų susirinkimuose gali žiaurumu tik jų valdžiai pa gelba apsupa kqkią miesto tai, kad jis pasakė valdinin svirnus, o tu kutis (tvartus). bėgt ; visą jo krautuvės tur
laike, galėjo toki tutėti vien dalyvauti vien ypatos esan vestuose mažuose a|>ekri- dalį ir perdėm vilus namus kams: „vienas mano brolis Vaikinai, neištekėdami čion tą policija išvogė. Valstie
krečia. 27 d. spalių tokiu jau tarnauja kariuinenėj, o užsidirbti degtinei pinigų,
Jiergalėta karėse tauta, jeigu čios senato užtvirtintuose čiuose.
čiai tais monopolių plėšimais
ai atsiėjo mokėti pergalėto- rinkėjų surašuose, taigi vien Nesutikimai terp Maskoli- budu buvo iškiša) i visi didie- jus norit ir mane paimti. Kas traukia uždarbiauti į Prusus; įbauginti, šneka, kad bus už
ajui didelius karės kaštus. turinti tiesą rinkti. Pašali jos ir Japonijos vis didinasi. jie Kauno fabrikai. Are gi maitys mano tėvus? Jei metams pasibaigus, pareina dėta ant valsčiaus bausmė,
rDid*’ .ušio pasidauginimo įė- niai negali ateiti. Taigi rei Japonija, pasinaudodama Iš štuota daugiau 80 žmonių, gu jus mane ir paimsite, tai 100 rbl. nešinas, ir naujais bet kolai k kas, dar nieko ne-'
ėjimų iždo ministeris laukia iš kia manyti, kad tokius susi dabartinio caro rando silpnu šiek-tiek rasta ginklų. 1
aš vistiek busiu didžiausias drabužiais, praslinko kelios girdėti. •
,N.G?
idegtinės, nes net 52 milijonu rinkimus kontroliuos polici mo, stato jam tokius reikala
jūsų priešas — aš busiu soči- sanvaitos, musų „bagočius”,
Dar vienas pavyzdis. Spa
dždoliarių. Kad ministerio vii- jos šnipai ir jeigu jiems ne vimus, kokių jis nenori išpil 18 d. spalių, Kauno ap jalistas!” Iš viso šito maty nekalbant apie pinigus, pasi lio mėn. pradžioj naktyj kertys išsipildytų, atsieis Masko- patiks ar susirinkę, ar kal dyti. Japonija nuo Masko- skričio teismas teisė Panevė ti, kad jauniejie kareiviai liko dargi be čebatų, tad vėl liatas „cicilikų” atėjo pas
g lijos žmonėms daug daugiau bos, jie galės susirinkusius lijos pareikalavo, paveik- žy} keturis vyrus iš Ukmer jau pusėtinai susipratę ir atgal į Prusus, ir ta pati Užutėlės Mažilį pasipinigaut.
cldegtinės išgerti. Daugiau išvaikyti.
slan, kad japoniški garlaiviai gės pav.. 1) Kulpavičių Jo kad jie greičiaus tarnaus ne „istorija” atsikartoja kas Pradėjo belsti j duris, bet
siai pinigų randas reikalauja Nors randas neniekina nė su prekėms (tavomis) liuo- kūbą iš Raukštobių; 2) Rep valdžiai bet žmonėms.
met.
nieks neatsiliepė ; tada , ,ci^užlaikymui kariumenės ir jokio, doro ir nedoro įnagio sai galėtų plaukinėti Į Sibe- šį Antaną iš Lipeiškių, Pu,N.G.’ .
Valsčiaus valdyba per gir- cilikai” išsitraukė revolve
rlaivynės, kurios dabar, gali- sumažinimui skaitliaus jam rijos vidurius upe Amuru. ponių valsčiaus; <) Maldeikį
tuoklybę jau nuo senei tapo rius ir papliūpomis pradėjo
kma sakyti, Maskolija beveik neprilankių durnoj žmonių Japonija teipgi reikalauja arba Šimkų Petrą Audronį- Ift Pumpėnų, l’anev. pav.. tikru demoralizacijos bakte šaudyti į Jangus; išsigandę
aneturi, kiek turėjo laivų, atstovų, bet nieks Maskolijoj savo žvejams lygių su ma škio valsč. ir 4) Gasperavičių Pumjiėnuose labai išsipla rijų lizdu, kur palengva iš- gyventojai Įsileido.
„Sve
uos paskandino japoniečiai netiki, kad ateinanti durna skoliais tiesų maskoliškoj Petrą. Pirmiejie du buvo tino juodašimčiai ir šnipai. tvirkšta jon pakliuvęs ir ne čiai” paliepė visiems tykiai
iriaike pas' *inės karės; išli- butų tokia, kokios Stolypin salos Sachalino dalyj ir viso- kaltinami už pasikėąinimą 80 Pirmutinę vietą terp jų uži blogas žmogus.
Nevienas, būti, pasisakė esą „cicijalų
ma
kun.
Viksva.
Ir
terp
ku

ičkę nuo paskandinimo laivai ir caras geidiia. Manoma, se rytinės Siberijos pakran lapkričio 1905 metais atimti
kuris šiądien miestelyje žy partija”, atėję nuo Mažilio
neatsaką jau šių laikų rei kad jeigu j^u nęJ kiti, tai tėse. Maskolijoj mena, kad ginklus ir valdžios pinigus iš nigų jis yra čia pragarsėjęs dams vandenį nešioja arba paimt pinigų; nieko jie dau
kalavimams, su tokiais lai- Maskvos ir Po’
urgo atsto- Japonija jieško vien prieka miško sargo Igiipto Papučkos kaipo uolus kovotojas su so- elgetauja, valdė ūkį ir pasi giau netiesią, tik paimsią pi
ųvais Maskolija negali lygin- vai bus socijalistai; be abe bių ir nori dabar atnaujinti ir konduktoriau»bchulbacho. cijalistais ir.... žydais. Jš< turinčiai gyveno, iki paliko nigus. ... Šelmynįnkas iš
tiesi jau net su teip mažoms jonės tokių bus ir iš kitų karę, nustumti Maskoliją nuo Juos gynė vietine advokatas tikrųjų, kun. Viksva nepa- kokiu „perdėtiniu”. Tokių sivedė „cicijalų partiją” klėuviešpatystėms kaip: Holan- Maskolijos kraštų. Ką gi Didžiojo oceano.
Friedman.
Ąntriejie du siknkina vienu tiktai ,,Nau faktų dešimtimis priskaltysi. tin;~ išeidami klėtį n, pne
. dija, Belgija, arba Švedija, randas darys, jeigu ir antroji
kaltinami už sudaužymą 2 d. josios Gadynės” keikimu ir Turiu čion pagirti kretin grinčios durių paliko sargą
Amerika
ir
Japonija.
apie susilyginimą su kokia durna ' bus jkm neprilanki,
lapkričio 1905 m. Viešintų platinimu visokių juodašim giškių mergaites už stropų „Petrą”:
Nesutikimai
terp
Amerikos
nors iš didžiųjų viešpatysčių nepasiganėdys tuom, ką jis
monopolio. Juos gynė vieti čių knygelių, —- jis stačiai mokinimąsi rašymo, kuo jau — „Žiūrėk, Petrai, atsar
jt) negal būt nė kalbos. Ma pasirengęs duoti žmonėmis, ir Japonijos,' koki pirmiau nis advokatas Liutkevičius. išdavinėje, kam reikiant, toli pralenkė berniukus ir ki giai.... neišmesk bombos!”
žiausi rando reikalavimai jeigu nepanorės garbinti S\o- siai kilo už prašalinimą japo- Labai malonų įspūdį padarė nepatinkamus sau -žmones. tų aplinkinių valsčių mer — pasakė vienas iš plėšikų.
yra pakėlimui žmonių apšvie lypino ir jo darbų? Užrubė niečių iŠ baltparviams pa advokatų prakalbos.
Šeimyninkas davė 15 rub.,
Tei Štai Pumpėnų miestelyj yra gaites.
skirtų
mokyklų
Kalifornijoj,
aptiektus
F.,kuris
parsisiųsdi

timo, nes tam tikslui, nors žiuose mano, jog Stolypin tą
smo pirmininkui nepatiko
Dorišką sugedimą labai čia bet plėšikai nepasikaki no
įmonių apšvietimas Maskoli syk tuojaus antrąją durną pa dar neišdilo ir laikraščiai ypačiai p. Friedmauo kalba; na po 25 egzempliorius „N. išplatina pasienio sargybos tuom: nors ir sakeši neimsią
joj stovi labai žemai, randas leis ir pasistengs trečius rin tuos nesutikimus palaiko, už tai padarė jam net du pa Gad.” ir paskui pardavinėja kareiviai; nuo jų dažniausia nieko apart pinigų, vienok
sikeikalauja tik $2,750,000 kimus teip sutvarkyti, kad neduoda išnykti, garsindami sergėjimu. Prokuroro drau žmonėms. Kun. Viksvai tai jaunuomenė įsipratina į gir neiškentė — pasiėmė šilkinę
r nidaugiau. Daug kaštuos iš- prigulinti prie opozicijos par visokius erzinančius tai vie gas labai norėjo’ paskandinti labai nepatiko ir jis norėjo tybę ir paleistuvystę, besi- skepetaitę, keliatą sūrių,
Bttnokėjimas karės kaštų ir ne- tijų kandidatai visai negalė ną, tai kitą pusę straipsnius. Maldeikį Ir GasperaviČių; kąip-nors jam lįoją pakišt. draugaudama su kareiviais; obuolių ir kitų »• valgomų
Bimažai pinigų, reikės pąšelpai tų būti išrinkti. Gal tokius Joponija rengėsi atsiųsti terp kito ko reikalavo ne Reakcijai prasidėjus, gera vaikščioti mergaitėms prieva daiktų.
Gudrus plėšikai!
Pinigus
kišenėn
— kas juos
gabadą kenčiančių Maskolijos geismus ir turi Stolypin, tik savo karišką laivyną į vaka klausti liudininkų, atvestų proga pasitaikė: F. buvo kariais pavojinga,
lygiai
areštuotas
ir
kunigas
V.,
kai

rinės
Amerikos
jiortus,
bet
prgy ventojų, nes baduolių bus klausymas ar pasiseks juos
teisman. Tačiaus visi ketu
kaip terp vilkų; nevienas pažįs! Valgomus daiktus —
Fvioet kelios dešimtys milijonų įvykdinti. Paprastai ir ge dėl užgimusių nesutikimų at ri buvo „prisaikdintųjų” ne po „liudytojas”, nesigailėjo jau buvo atsitikimas, kad pilvan, ir vaikščiok, kaip
kižmonių, kuriuos randas turės riausi apskaitymai išmintin sisakė nuo tokių mierių, bi kaltais pripažinti. Žinoma, jo; teisybė, nesigailėjo ir ki mergina likosi primušta arba nekaltas!
Šeimyninkas nekaip neno
jų naityti, kitaip jie sukils ne gesnių už Štolypiną. politi jodama, kad amerikonų ne- tuojaus liko jie paliuosuoti. tų, kaip antai: jo dėka patu ir drabužiai atimti.
prilankios
demonstracijos
ne<
lisik prieš randą. Ten kur škų veikėjų griūva, jeigu jie
Laisvę jiems pagrąžino, bet pėjo Pa ne vėžy j ir L..
Damazas Treigys. ri tikėt, kad tai buvo papra
Iš
kitų
šnipų
gijimą
pažy

sti plėšikai; garsina visiems,
iponės badą kenčia, negal nesiremia ant žmonių norų, o suskubytų karės.
kas pagrąžys jiems sveikatą,
,V.Ž.’
kad tai, buvę tikriejie „ciciliuti nė kalbos apie užlaiky Stolypin per visą laiką val Amerikos laikraščiuose pil palydėtą per septynis mėne mėti Milerį. Jis slampinėja
tą tvarkos; negalima žmogų dymo Maskolijos nė didelės na perserginėjimų. Jie už sius biauriame kalėjime? Kas po miesčiuką ir, jei tik turi Iš Skapiškiu, Zarasų pv.. štai”.
riversti ramiai užsilaikyti, išminties, nė doros neparo tikrina, jog ant prigulinčių atsakys už tokį ilgą laikymą ant ko piktumu, tuoj bėga Musų apylinkėj paskuti Tą pačią naktį, bene tie
sigu jis alkanas, o neturi dė, todėl ir užsitraukė veik Amerikai Kavai salų keliau kalėjime nekaltų žmonių? skųst. \ Praėjusiu žiemą, kuo niame laike priviso gana patys plėšikai, buvo užpuolę
met Pumpėnuose buvo dra daug chuliganų. Yra net Puožo pienininką Judelį, bet
Ką valgyti. •
visų partijų neužsitikėjimą. ja tūkstančiai persirėdžiusių
( ,N.G.’
K Padidinti reikalavimai už Kitas dalykas, gal dar svar japoniškų, dargi su ginklais,
gūnai, M. labai atsižymėjo susitvėrus tam tikra „parti nieko nelaimėjo.
laikymui policijos, žandarų besnis yra, kad caras, vaiky kareivių. Gal tame būt da Iš Viržių, Panev. pav.. savo „gerais darbais.”
ja, prie kurios priguli arti 10 Ant galo turiu pridurti,
,N.G.’_
Kr šnipų, bet tie teip caro nu damas vieną po kitos, lyg ant lis teisybės. Ištikro ant Ka 15 sji&lių prasidėjo ėmimas
žmonių. „Partijos” sąnarių kad pravardės visų, prigulin
4' tylėti rando sanariai žmo- juoko išrinktas durnas, nužu
vai salų dabar yra dešimtis Į kariumenę. Kaip visur,
darbas padalintas — vieni čių prie „partijos”, yta žino
Bjėms naudos neatgabena, bet dys suvisu užsitikėjimą užrų- kartų daugiau japoniečių ne- teip ir pas mus buvo priga- Iš Kovarsko, Uknier. pav. plėšia monopolius, kiti kavo- mos ; skaitau bereikalingu
b ežių bankininkų;
■jien blėdį.
no<KVgu amerikonų, o čiabuviai, benta iš Panevėžio daugybė 17 d. spalių, Kovarske su ja degtinę, treti šinkuoja garsinti — ir be to vietiniai
Ir Nereikia užmiršti, kad už- klauptų prieš jups, jau pa e^iai čia kaip ir ant Filipi-. sargybinių. Rekrutai elgėsi sirinko žydų sinagoopj žmo ją.... Dabar „partija” dar gyventojai supratę, kad tai
l’tjereitų metų manifestu caras skolos niekur negaus, o išti nusąlu, prilankesni japonie- ramiai. Tik keli girti vaiki nių būrelis ir padarLmitin- smarkiau pradėjo veikti: juodašimčių „partija’, mokėt
I žmonėms apreiškė, jog be kro tik užrubežių bankinin- čiams negu amerikonams.
nai, vieno sargybinio sukur gą. Kalbėjo prakalbas žy jau nesidrovi užpuldinėti ir toliaus kaip su ja apsieiti.
,N.G.’
■ žmonių atstovų pritarimo nė kų paskolos jį ant eosto pa- Amerikos kariškas delega styti, buvo pradėję inušti žy diškai ir lietuviškai; kalbėjo ant atskirų gyventojų. Ap
apie
17
d.
spalių
praėjusių
linkiniai gyventojai skaito
Iš Minsko.
I joki mokesčiai negal būt pa- laiko.
tas Japonijoj Reichman teip-r dais; bet susi pratusioj ie jų
metų,
palygino
to
laiko
lai

tiios juodašimčius už tikrus Lapkr. 26 d., salėje „Pa
I didinti; negali būt užtrauk -Daugelis mano, jog kaip gi pagarsino laikraščiuose^ draugai paaiškino, kad žydus
Į tos paskolos; paskolų, ant tik susirinks antroji durna, jog Japonija rengiasi dabar muša tiktai juodašimčiai ir svę su dabartine reakcija; socijalistus. Nieko nėra, ži ryžius” buvo pirmasis darbi
I jalo, užrubežiai neduoda, Stolypin tuoj bus nuo mini- į karę su Amerika: pasinau kad, teip darydami, jie pil paskui, giedodami revoliuci noma, tame stebėtino : žmo ninkų priešrenkamasis susi
rkol Maskolijoj žmonės nenu- sterių perdėtinio urėdo pa dodama iš to, jog jos laivyne do valdžios norus, ir tie tuo jos dainas, perėjo ^du kartu, nės tamsus, mažai tenu rinkamas. Susirinkime da
per miestelį.
Per maskoliškus tvirtesnė už amerikonišką, jaus pasiliovė.
mano apie socijalistus. Jiems lyvavo daugiau kaip 800
■ Jiramys, o nuraminti juos ga- leistas.
Ant
rytojaus
anksti
notavienok
naujus
(metus
caras
įkalė tą į galvą klebonas su žmonių iš visokių kuopų dar
nori paveržti Kavai ir Fili Buvo keli jaunųjų kareivių
į^clma Vien įvedant konstitucirijus
Seliverstov,
nuvažiavęs
viešai
jam
apreiškė
padėkapinų salas. Buk karei ren susirinkimai,
Bonališką rėdąkpriimant žmo
vadovaujant į Ukmergę, apskundė polici kamendorium; jie draudžia bininkų tarnaujančių ban
vonę
už
visus
jo
darbus.
Tai

skaityti „N. G.” o kiša vi kuose ir kontorose, krautu
gia ir dideles žemės kariume- Biržių Lietuvos Socijaldemogių atstovų kontrolę, prižiū
jai,
kad
Kovarske
esą
apie
gi
aišku,
kad,
caras
jo
veiki

siems „Ned. Skaitymą”, „Ar vių tarnaujančių, darbinin
nes pajiegas. Bet karė už kratų Partijos . kuopelei, per
rėjimą rando darbų. Tuom
800
eocijalistų,
kad
per
visą
mui
pritaria
ir
nuo
urėdo
nebus geriaus, kad socijalistai kų, smulkiųjų amatininkų,
Kavai ir Filipinų salas trauk kuriuos buvo kalbėta apie
•tarpu, kadangi negalima iždo
naktį
jie
giedoję,
šaudę.
prašalys.
Bent
teip
mano
viršų paims”, „Didžiausi mu žemės nuomininkų ir gelžketųsi vien ant jūrių, tai pa ^nuolatinę kariumenę ir mili
i nepritekliaus uždengti iš lau
Tuojaus
atvažiavo
2
žanda

sų neprieteliai, socijalistai ir liečiu. Policija sėkė, kad
kiamų surinkimų, nors pirma užrubežiuose, • nors kartais veržimui tų salų nereikia di ciją ir ąpie dabartinį karei
rai
tirinėti,
bet,
nieko
nesuMaskolijoj
būva
ir
visai
prie

masonai”,; „Atsargiai su ug susirinkiman neateitų nerindelės žemės kariumenės, kol vio padėjimą; iteipopgi buvo
taždo ministeris visam svietui
sekę,
vėl
išvažiavo.
nim, t. y. su knygoms!” ir kikai. Rinkikai kalbėjo apie
ipeteugėsi Įkalbėti, jog Masko- šingai:’ paprastai atsisakan Japonijos laivynė drūtesnė. surinkta 1 rutyl. 95 kap. re
,N.G.
’
tiems
nuo
augštų
urėdų
caro
panašias juodašimtiškas kny tą, kad nereikia dalintis Į
Jeigu Japonija beveik pa
cc|ija galės apsieiti be naujos
Ant
tarnams jis visada dėkavoja dvigubino dabar žemės ka voliucijos reikalams.
Platindami tokias tautų.kuopas, rinkti gi duI paskolos, nauja paskola jau už jų darbus. Todėl ir da
gatvių buvo girdėti revoliu Iš Kretingos, Telšių pav.. geles.
knygutes,
klebonas su ka mon darbo žmones, kadangi
viešai tapo pagarsinta. Klau bartinė caro padėkavonė Sto- riumenę, tai tą greičiau pa cijos dainų, ętaįinavimaB ir iš Priežodis sako, kad nėra
symas tik, kas Bkolys caro lypinui nereiškia ištikro, kad darė prieš Maskoliją negu lipinta daugybė atsišaukimų grudų be pelų, bet liūdna mendorium labai padeda jie yra labiausiai prispausti
Reiclnuan lietuvių ir rusų kalbose. ūkininkui užmačius vietoj „partijai” darbuotis — žmo ir todėl kovos už laisvę ir že
dui, kol jo valdomoj vieš- jis teip labai tvirtai laikytų prieš Ameriką.
si ant savo urėdo.
užtikrina, jog atėmus nuo Per prisiegą katalikų bažny- grudų vien pelus, Tokįpaly- nis skaito „partijos” sana- mę. —
yetėj tvarkos nėra.

I POLITIŠKOS ŽIBIOS

IŠ LIETUVOS.

| Connellsville, Pa. Nuo einant gėsintF žiburius, pa sakėsi kad ką tik iš Lietuvos vo renkamos aukos sušelpiLapkričio 25 d. (mask. k.)
■ Lapkr. 25 d. buvo žydų
trūksta mat laiko, kadangi
priešrenkamasis
susirinki-Į buvo ,,Lietuvių šelpimosi gazolinos explio«ijos užgimė griebė trūkis ir į šmotus su pabėgęs nuo valdžios. Bet mui kovojančių Lietuvoj soc. kasdieną reikia daug raugo
mas, kuria svarstei klausymuI draugijos” vakaras. Vaidi gaisras Painter kastynėse, draskė. į ^Kurnąs palaidotas B. Vitauto kailyj buvo matyt demokratų; Jų naudai sudėjo išgerti, o kartais paskui
apie susivienyjimus ir suta no „Ir prilipo ožys liepto kuijis išsiplatino ir kitose ant airiškų kapinių. Paliko kas kitas: žmones sako, kad $15.00 ir sušelpimui kankln- auriipešti.
Pereituose ■ me«
rimus.' Nuspręsta balsuoti galę”, dramą liuosai verstu iš olose. Nuostoliai gaisro pa pačią ir dvejatą vaikų. Pa tai buvo žinomas gerai vidu tinių $3.50, tai viso labo su tuose norėta sutvert kokią
eina jis & Vilniaus gub.
rinės Amerikos lietuviams rinkta $18.50. Pinigus sium draugystę, bet tas nepaslso
už kadetus, jeigu' tokia par L. Tolstojaus „Vlaet Tmy”. daryti labai dideli.
3
d.
sausio
pas
Antaną
PliVertimas
nekaip
atliktas,
nes
lietuviškas kunigas, turėjęs čia m „Lietuvos” redakcijon kė. Laikas jatč, rodosi, su
tija bus rinkimuose. Klau
vaką
su
sūri
n
kp
būrelis
lietu

jau lietuvišką parapiją vaka (vardai aukavusių pagarsinti prasti ir "pradėti gražiai gy
syme apie žydą-kandidatą^ ir neaiškus užsibaigimas dra
vių.
Štdmyųinkas
užmanė
rų lietuviškoj kolionioj.
susirinkimas nusprendė ge mos; pasibaigia po 2 aktų ir
kitoj vietoj, Rd.) Aukavu venti.
i .
paaukaut
revoliucijos
nau

Brooklynan pribuvęs, nu siems ištariame širdingą ačiū.
riau atsisakyti nuo žydo daro įspūdį, kad vis dar ne
- Bat.
T Younostown, Omo. Nuo dai. 8udęjome^$l,25. Paski pirko Tvaraucko spaustuvę
kandidato, negu susivienyti galas. Vaidino gana gerai.
Sekretorius draugystės
Iš Herrin, III.
berželio
mėnesio bus pakel ria m juos 8.D.P. Pinigus ir pasigarsino, jog išleidęs
stf dešinėmis ir mažai reika Ypatingai Žilevičius ir VeA. Kalvaitis.
Per Kalėdas keletas drau- ’
gis, atliko Favp roles puikiai, tos ant 2% algos darbininkų siunčiam », Lietu vos” redak- laikraštį „Pasaulę”. Laikraš*
laujančiomis kuopomis.
gų nutarė paaukauti snšeldirbančių prie augštų pečių. cijon (vantai' aukautojų ki tis ne pasirodė, o V. vis tai Iš Central Falls, R. L
.V.Ž.’
kiti pusėtinai?
Dainavo choras Visockio T Clevkland, Ohio.. Dar tur. Rd.)< .-f
sė savo spaustuvę ir pirko vi Darbai čia eina neblogai, | pimui tėvynės kovotojų, iš
T' T>
■ 1
i i A. Plivakas.
Iš Rygos.
vedamas. Dainas atliko ga- bai eina čia gerai, visi norin
sokius daiktus, kaip tai: — darbų yra visokių ir uždar brinko Jurgį Maitį ir StanisL
Freisingerio fabrike dirba na gerai. Tik vieną reikia ti dirbti darbininkai turi
knygas, drukuojamas maši biai nevienoki: darbininkai Marcevyčių pereiti per lietu
Iš rami, III.
pusiau lietuviai ir latviai. pasakyti, kad chore trūksta darbą.
nėlei, laikrodžius ir t. t.
uždirba $7.00-12.00 ant ean- vių gyvenimus pakolektuoti
Darbai
yidutiuiai
eina.
tam mieriui. Išviso surinko
Jų išrinktasai delegatas Ozo- kaip kurių bąlsų, k. t.: teno
Ant galo susi vieny jo su vaitės.
•Į Deanino, Abk. Pasibai Darbas nesunku čia gauti.
$9.50 (aukautojų vardai ki
lin nepatiko ponui už tai, rų. Jei tie įtaisai butų .tvir
gė streikai angliakasių šitų Darbininkai gali uždirbti kokia ten komdanija verta p Lietuvių supratimas stovi tur. Rd.). Sulyg lietuvių
kad dėl jo turėjo prašalinti tesni, choras turėtų daugiau
$6,000,000 ir vis traukė žmo žemai, kadangi mažai čia yra
aplinkinių. Darbininkai su- 30—60 doL mėnesyj.
iš fabriko ištikimus pono harmonijos, vienodumo ir
nis pristoti į korporaciją. Tas skaitančių kokius nors lietu skaitliaus, nes čia jų yra agryžo
prie
darbo.
pie 50 šeimynų, tai labai ma
Lietuvių yra 25 apsivedu gana sekėsi, daugelis žmonių
šnipus. Pasivadinęs vieną darytų daug didesnį įspndį.
viškus raštus: ateina čia tik
ža auka. -Tūli lietuviai, ren
• Norfolk, Va. Darbi sius šeimynos, pavienių apie pirko akcijas ir biznis ėjo ne
dieną Ozolin’ą į kontorą, fa Paskui choras daugiausiai
„Lietuva”, „Saule” ir „Ka
kant aukas, pradėjo šaukti,
brikantas stačiai pasakojam: dainavo senas, jau nekartą ninkai laivų dirbtuvių nuo 100, bet terp jų nėra sutiki blogai.
>
talikas”, nors lietuvių yra 8
buk renkanti aukas jiems už
„už tai, kad tu išvarei ge girdėtas, dainas, tas, be abe dabar gaus mažiausią užmo mo. Yra čia dvi lietuviškos
Gana gerai žinomas Anta šeimynos ir aj ie 30 pavienių.
bėgi
nėj a už akių, nors nepa
draugystės: viena bažnytinė, nas Jocis pabaigoj 1905 m. Tikimės vien, k, kad ir pas
riausius mano darbininkus, jonės, ir sumažina įspūdį. kėsn į po SI. 75 aut dienos.
rodė kokiu bud u. Jeigu čia
Štai tau pinigai ir eik sau iš Butų labai gerai, kad choras
Paterson, N. Y.
Dar antra — Lietuvos ukėsų.
atvažiavo j New Yorką ir už mus, laikui bėgant, supra
ir keli renka aukas, tai ge- !
Jonas P.< sidėjo, ofisą vardu „Atlas timas pakils.
mano fabriko!” Davė dar pradėtų dainuoti dainas har bininkai šilkų dirbtuvių rei
rai, daugiau jų surinks tam
kasžiukokią popieriukę, ku monizuotas musų dailininkų: kalauja didesnių algų.
MercantilleCompany” su ka Susirinkę pas M. Mališau
Iš Hazleton, Pa.
šventam
užmanymui. Už arią Ozoliu ten-pat kontoroj „Kur bėga Šešupė”, „Lietu
Goldfield, New. Strei Sustiprėjus musų miestelyj pitalu $2,000,000, 2 Riving- ską, kalbėdami apie visokius kių čia nieks ne užbėginėja.
po pono akių sudraskė. Už; va” ir kitas. Tikėti reikia,
kuoja čia kalnakasiai, susi 45 kuopai S. L. A., atsirado ton st., corn Bovery. Nieko reikalus, užmanėme paau Mes ir nežinom, kad čia kas i
tokį pono pasielgimą kiti kad Visockjs dar augščiau
taikyti iki šiol nepasisekė.
noras prie kuo;>oB įkurt pa neturėdamas, žmonėms mui: kauti sušelpimui tėvynės re- kitas butų rinkęs, arba bent
darbininkai metė darbą. Fa pakels savo chorą ir, kad
lino akis ir akcijas pardavi voliucijonierių, kovojančių
ketinęs, rinkti revoliucijos la
Butler, Pa. Darbai ši šalpą ligoje.^ Dėlto 6 Sausio
brikantas supyko ir atstatė tie, kurie turi balsus, neatsi
nėjo: J^et pasirodė, kad čia už laisvę Lietuvos. Sudėjom bui aukas. _
šių
metų
padarėm
mitingą
tose aplinkinėse eina gerai
visus darbininkus, o Ozoliu’ą sakys jaine dalyvavę.
„Union ilallej, kur tarėmės jau ankšta, tai permainė $8,0Q, (aukautojų vardai ir
St. Merkevičia.
ir kitą delegatą į trečią die Dekliamavo Macevičius ir ir iš kitur pribuvę kalnaka
vardą ant Alex Menšikoff ir ją rinkos pagarsintos kitoj
apie
įkūrimą
laisvos
tauti

Iš Duųuoin, III.
ną policija paėmė ir ištrėmė. Vegis. Nemanau, kad de- siai gali gauti darbą.
škos draugystes.
Mitingą persikėlė po. ęi Park Place. vietoj. Rd.) Pinigus tuos
Šitose aplinkinėse yra daug
Trims sanvaiįėms praėjus, kliamacijos gerai pasisekę,
Caundlvillh, Pą.
Faatidarė Motiejus Merkevičia, N. Y. Camp. BėTIrsu tuom siunčiam „Lietuvos” redak kastynių, dirba jose nevie
vėl pradėjo priiminėti į fabri ypatingai nebuvo intonaci yette pavietyj bus atidarytos
pinnsėdls kuopos. Atidary- vardu buvo ankšta, tai A.M. cijon; skiriam Soc. Den^ nodai: vienose vieną sanvai
ką, bet iš 200 pirma buvusių jos, arba gi vietomis jos per naujos kast y nes ir jose neuž
Buvo aukavę po
dams, apkalbėjo pereitų me turėjo pertnainyt var ią ant partijai.
tę dirba geriau, kitose kitą,
darbininkų 30 neima, o išda- daug buvo.
ilgo prasidės darbai.
CosmoĮ>olitan
TradingComp.
kelis
centus
ir keli nesupran
tų snstiprėjiiną:kuopa nuo 4-5
vinėja juos policijai, buk tai
Vakaro dailės dalis pasi * Indianopolis, Ind. Ak sąnarių užaugo iki 62 sąna ir perkelt savo ofisą ant 218 tanti. Tie, pagązdinti kitų bet visose dirba ne geriausiai
ir darbai negeriausi.
esą socijalistai. Tiems, ku baigė: eolu, duetu, tercetu, menų skaldytojai iškovojo
rių. Sunkiai agi.arijos dar Fulton st. 'New York. Lie tokių jau, ant rytojaus atbė Lietuvių yra čia mažai ir
riuos priėmė, atėmė bertainį kvartetu. Visuose dalyvavo čia 8 vai. darbo dieną.
bas ėjo, Hprndžių buvo per tuviškai užvadino savo krau- go pinigus atsiimti, nes jiems visi neseniai suvažiavę, bet
valandos nuo pietų ir dirbti Žilinskaitė ir atliko gana ge
* Pl'LLMAN, III. Vagonų sekiojami tie, kurie dirbo tuvę: Išdirbėjai ir pardavė įkalbėjo, ^<ad aukavę nega bando jie šį tą veikti tautos
verčia nuo 7 ryto iki 6 vaka rai. Kvartete ir tercete visai
labui S. L. A.,’bąt susipratus jai visokių, tavorų. Bet čia lės Lietuvon sugrįžti. Bet dirvoj. z .18 d. spalių p. m.
ro, kaip-kuriems. dar nuo nesigirdėjo vyrų balsų, yj>ač djrbtuvėsėdarbininkai parei
geram burtui lietuvių prie nedurni žmones, tuoj pama jeigu tėvynėj broliai iškovos sutvėrė Sus. Liet Am. kuo
darbo atėmė po 2 procentu. basų. Šeip, vakaras, gana kalavo algų įk> 40 dol mėne
kuopos, ir priėšai sumažėjo. tė, kad čia kas negero ir no laisvę, kasgi galės sugrįžimą pą, į kurią prisirašė išsyk 15
Vieni iš darbininkų sutinka gerą įspūdį pkliko. Žmonių syj.
rėjo pamokyt, bet da sykį sunkinti? Reikia tik protau
sąnarių, paskui prisirašė dar
* Massilon, Omo. Dar Pabaigoj r kalbos pirms^diš mokėjo pabėgt.
dirbti tokiomis išlygomis, ki apsilankė nemažai.
ti, o tąsyk visi supras, jog
kalbino
ristis
dirbt
labui
S.
ti— ne. Dėlto pakilo nesu Po Naujų Metų (šįmet) bai šitų aplinkinių kastynėse
Ir vėl persikėlė ant 61 Park kovai už laisvę, reikia kuo vienas. 6 d. sausio buvo kuo-1
L.
A.;
neirtsigam-dinant
vien
pos susirinkimas; Minėtame
tikimai; susitarti sunku, nes dainorių draugija „Kanklės”, truputį pasigerino: darbinin
Place, bet vardą krautuvės daugiamsiai aukauti.
poemertinė,*
kalbino
uždėt
susirinkime
a u kavom, kiek
terp darbininkų yra toki, j žada pastatyti ant scenos kai dirba dabar 4>dieuas saupermainė ant: Universal MerM. M.
pamatą
f>ašęl*inoi
draugy

išgalėjome, sušelpimui tėvy
kurie tuojau bėga ir viską „Keistutį”, 'dramą Asniko 5 vaitėj.
stei po čarteria 45 kp. S. L. cantile Association.
nės brolių, kovojančių už
praneša fabrikantui. Tuos,; aktuose.
Iš So. Boston, M a ss.
* Hovston, • Tex.
Pasi A. su tokia išlyga, kad ne Bet ar čia buvo nesmagu,
kurie pirmiaus stojo prie
Prie minėtos draugijos, baigė streikai Southern Paci galėtų pristot į tokią dr-stę ar, „biznis” nėjo, tai susinęPrieš Kalėdas čianykščiai laisvę. Sudėjom $6.50 (var
dai aukavusių-.kitoj vietoj.
darbo, dabar pradėjo šaudy girdėtis, organizuojamas mai fic geležinkelio pečkurių.
ypata neprigulinti prieS.LA. nyjo su p. B. Vitautu ir, per lietuviai labiau subruzdo, ad Rd.) Pitfigus siunčiam „Lie
ti. Vieną jau nušovė, o ki šytas choras, kurį ves Ka*’ Washikjl»ton, Pa. Ap • Po kalbos pirmsėdžio, bu sikėlė pn. 102Grand st., Bn> ventų laike beveik kas šven tuvos’’ redakcijon. Paskiriam
tam grūmoja nušausią.
čanauskis.
C.
linkinėse Rišo Landing bus vo užsimokėjimas duoklės ir oklyn’e. Darė biznį po ply tadienis, o kaip kada ir šio juos Soc. Dem. Par. '
,N. G.’
„Vilu. Žiu.”
atidarytos naujos auglių ka- prisirašymas naujų 7 sąnarių nių; p. B. V. nenorėdavo nė kioms dienoms rengiamos
Antanas Švenčiunas.
11d. gruodžio, Rygoj, Ma
styuės.
ir svarstymas uždėjimo pa- plakatų drukuot ant kokių būdavo prakalbos. Po nau
prakalbų ar ant ko kito. Bet jų metų tą nedeldienj, taigi
lūnų gatvėje viešoje valgy
* Butte, Mont. Anacon- šeipinės dr tėe, ką visi pripa
Iš Pottsvillės kalėjimo.
štai po Kalėdų valdžia paga 6 d. sausio, buvo čia net 3
kloj^ policija suėmė laike
da vario kastynėse prasidėjo žino reikalinga.
vo apsukrų Alex Menšikoff susirinkimai: buvo laikytas Šitame kalėjime yra diktas (
pietų daugiaus kaip 100 žmo
Perėjus valandai svarsty
darbai;
(A. Jocį, ką „Lietuvį” Phi- pirmas susirinkimas L 8. P. būrelis lietuvių, jų yra net į
nių, daugiausia studentų ir
Tvanai.
mo,
sąnariai
kuopos
kone
vi

* Paterson, N. Y. Šilkų
ladelĮihijoj iMeitįinėjo) ir iš A. kuopos. Drg. Z ubas per kelios dešimtys, daugiausiai
tarnaujančių, kuriuos po
.Nuo ilgai besitraukiančių audėjai šitame mieste dar vis si prisira$ė^prie uždedamos
vežė į Chicago, III., ofisąjįž- skaitė partijos programą. Su jaunų vyrukų, kurie čia pa-į
kareivių apsauga nuvedė į
laisvos dr-stės, sumokėdami
lytų tūluose apskričiuose streikuoja.
darė. B. Vitauto neareštavo, sirinkę gražiai pasikalbėjo, teko labiausiai už muštynes
policiją. • Suimtuosius tuoj
po 50c. pas kuopos pakol ka
Indianos ir Illinois Užgimė
arba, geriau sakant, už girtų1
palįuosavo, išėmus tik 6
DaNville, Pa. Čionyk- steriu Vincą Maslaucką, ir l>et jo jau nematyti, nežinia padiskutavo ir sutarę sekan
tvanai, kurie daug nuostolių
kur tas išdūmė, — žmonės tį nedėldienį susirinkti pn. apsiėjimus. Yra čia ir 2 vai
zjnones, anot policijos, svar
padirbo. Evansvillej, Ind. ščios ir Reading geležies išrinko gabesnius vyrus iškai neturinti dar 12 metų;
bius; politiškus prasikaltė
dirbtuvės priėmė unijos al dirbimui draugystės konsti kalba, kad prenumeratos dik- 28 W. Broodvvay, išsiskirstė.
vanduo stovi 5 pėdas: Caire,
Paskui pradėjo rinktiesi yra ir viena moteris lietuvė.
lius. ,V.Ž.’
tai surinko „Pagaulei”.
gų tabelę.
tucijos, iš viso keturis: Mo
Illinois, labai daug galvijų
lavinimosi kuopa, dabar pa Vieni iš kalėjimo išeina, bet
Po Naujų Metų žada išeiti prigėrė.
* Altona, Pa. Iš čionyk tiejų Merkevičių, Jonų Kir Sausio 7 d. atsibuvo išpar
versta* į kooperatijos kuopą. vėl ateina, yra čia lietuvių
Rygoje lietuviškas laikraštis
ščių Pennsylvanijos geležin tiklį, Mikolą Bartiiševyčių ir davimas daiktų; nežinia dėl
M. Paltanavičia perskaitė pakliūvančių jau po kelint
Gaisrai.
„Rygos Varpas”, Laikraštis
kelio dirbtuvių paleido 500 Kazimierą Viliusį. Mitingą ko visko neišpardavė: parda
vė keletą laikrodžių ir visas kuopos konstituciją. Susi sykį ir vis už panašius dar
eis du kartu į sanvaitę. Pa Detroit Mich. Išdegė čia darbininkų. ,
.
nutarė laikyt pirmą nedėlią
drukuojamas mašinas. Ma rinkę, atlikę reikalus, pasi bus. Schuylkillo pavietą gė
kraipa progresyviškai-kultū didesnė dalis Michigan pečių
vasario
toj
pačioj
salėj,
kur
T New York. Standard
kalbėję, išsiskirstė. Čia rei limą padalyt pusiau: lenki
dirbtuvių. Nuostolius gai OilCo. pakėlė algas visų dar minėti vyrai turės perskaityt šinas nupirko vėl tas pats
riška.
Tvarauckas už $120Q,žinoiųa, kia dar šį tą paaiškinti apie jr lietuvių ir rodosi, kad len
Antras laikraštis humori- sro padarytus skaito iki $750 bininkų ant 10%
savo sumanymą konstitucijos;
kooperatijos kuopą. So. Bo kų rastum jame daugiau, c
su raidėms.
? :
stiškas „Juokdario”, leidžia 000. Gesinant gaisrą, kele
ant ateinančio mitingo nu
* Mobile, Ala. Streikuo
A. Jocis daug šelgįjtfttt pri- stono Liet. Ukėsų kliubas ir kalėjime jų yra suvis mažai,
mas p- Jakavičiaus, žadėjo tas ugnagesių tapo sužeistų.
tarta duot ir vardą naujai
yra 4 lenkai, 10 slovakų, 4
ja čia triobų statymo organi
dirbęs: Chicagbj, Philadel- minėta kuopa užmanė koope
pasirodyti apie 28 d. gruo
draugystei.
Delis, N. Y. - Sudegė čia zuoti darbininkai.
ratyviškai susivienyti su ki italijonai, o airių ir lietuvir
phijoj,
York’e.
džio pereitų metų.
Buvęs
ant
mitingo.
beveik pusė. Yra čia visokit
American kotelis. Ugnyje
Tai ir nepasirodė Brookly- toms lietuviškoms .draugy-^
Nedėlioj, 26 d. lapkričio
D
knver, Col.
Denverpražuvo ir 3 ypatos.
stėras ir uždėti kokią pramo tautirkaliniait Jšėmus žydų
Iš Brooklyno, N. Y. ( ^e lietuviškas laikraštis.
(mask. kalend.), pereitų me
Rio Grande, Colorado-Sounę, krautuvę, ar statyti lietu japonų ir chiniečių. ■ Iš visc
• ’ G. Skurdas.
New York.
Sudegė č'a thern ir ColoradoMidland ge Brooklyne ir New Yorke
tų, įvyko pirmasis viešas
šitame kalėjime yra 184 ka
višką svetainę.
skaitymas draugijos „Žvaigž Hillis popieros krautuvė. ležinkeliai pakėlė algas tar lietuvių yra apie 20,000, bet
liniai, o kartais būva jų dau
Iš Bellews Falls, Vt.
Trečiasis susirinkimas bu
dės” surengtas.
Skaitymas Gesinant ugnį, užgriuvusios naujančių 4c. už darbo va veikiančiųp labui visuomenės
Darba] popieros dirbtuvė vo D. L. K. Vitauto draugy giau. Kalėjime yra ir vienas
atsibuvo Karlevičiaus salėje, sienos 3 ugnagiasiai likosi už landą.
labai mažai, yra čia apie 30
lietuvis klerkas.
se eina gerai, dirba dieną ir stės.
visokių
organizacijų,
bet
vi

į—4 vai. dieną.
Skaitė V. mušti.
Kalinyj lietuviškas knygy
5 Cleveland, Ohio. Dar
naktį; mokestis 15 iki 17j
P. Paltanavičia persikėlė nėlis užsilaiko gerai. Yra da
sos
miega,
išėmus
19
kuopą
ant temos „Iš kur kilo val
bai
čia
eina
gerai,
visi
darbi

£xpliozijos.
centų už darbo valandą. “
iš Bostonu į Worcesterj, kur bar jau 107 knygelės. A. BaL. 8. P. A. ir Vietinio Revol.
stybė?”.
Žmonių apsilankė
ninkai
turi
darbą.
Pittsburo, Pa. - Jonės &
Lietuvių
yra
čia
9
šeimy

išleidinės laikraštį p v. „A- nišauckas davė 12 knygučių,
Šelp. Kon>., —įkurtų drau
suvirs 200, -ypatingai darbi
Langhlino plieno dirbtuvėse,
T Denver, Col. Coloranos,
o
pavienių
a^ie
20
vy

merikos Lietuvis”. „Keleivis surasta velionio Projkopavigai rengia įH-akąlbas, teatrus
ninkų ir darbininkių iš įvai
9 d. sausio, atsitiko expliozi- do Fuel <fc Iron Co.
savo
rų;
trūksta
merginų.
gavo naują redaktorių, bet čiaus 8 egz.,„Lietuvos” išleisir visokius pokilius išliuosarių miesto kampų.
ja. Iš po griuvėsių ištraukė kastynėms Coloradoj:Primero
jo
rėdymas nelabai skaityto tave prisiuntė 1,. MikalaviSkaitančių
mažai
yra,
už

Atverta 4-ta vakarinė mo
vimui tėvy^^s Lietuvos. Bet
3 sudraskytus kunus, 7 dar kastynėms, Robinson kasty
karčiamninlįu imtuos migdi- tai prie kitokių darbų lietu jams patinka; jis jau pradė čienė davė 1, „Saulės” išleiskykla apšvietimo draugijos
bininkus mirtinai užgautus nėms ir Crester Butte kasty
,, Žvaigždės”
Hagensberge,
na, stengiąąį atįtraukt nuo viai linkę ir tai tokių, kurie jo koliot socijalistus.
tuvė prisiuntė kalendoriiį
nugabeno ligonbutin, 24 dar nėms reikalauja darbininkų.
nepakelia
musų
tautos,
bet
Bostone
darbai
eina
gerai,
aukavimo tam šventam dar
Cabelsko gatvėj. Mokinių,
1907 metams; kalendorių pri
trūksta, su kuriais nežinia,
bet darbą nelengva gaut, nes siuntė ir „Lietuvos” išleistubui, kaip įmanydami peikia ją žemina.
daugiausia suaugusiųjų, sukas atsitiko. Iš visų buvu
Meškučių Kalakutas.
prastų darbų nedaug.
prakalbas ir šmeižia kalbėto
vė. Du vaikinai iš Tuscarora,
virš 40 žmonių.
sių prie darbo darbininkų
J. P. Rauliuaitis.
jus.
Gruodžio 2 d. (mask. kai.)
eidami
namon, išnešė vieną
tik vienas išsigelbėjo.
Iš
Renton,
Wash.
Pereitą
rudenį
Anicentas
knygelę. Tuos vaikinus kvie
įvyko vakaras Binenhofe,
Iš Cliarlerois.
| WlLKESBARRE, Pa.
Nuo . Iš Turner Falls, Maus.
rengiamas naudai „Žvaigž
Baltiejus ir Ignas Česna už 9 d. gruodžio Georgetowne,
čiu atnešti knygelę atgal.
2 d. sausio ant geležinke sidėjo agentūrą pinigų aiun- Wash., buvo paprastas mė Darbai eina čia gerai, kaLaikraščius gaunam: „Lie
dės”.
Dainorių draugijos užlėkusios kibirkšties, trukyj
Lehigh
&
Wilkesbarre
Co.
lio
likosi
užmuštas
lietuvis,
nesinis
susirinkimas
draugy

stynėsę-^irba
kasdieną.
tuvą”, „Vienybę”, „Kovą”
timo, laivakorčių pardavinė
„Kankles” artistai vaidino
.. Neatmezgamą Mazgą’’- Per geležinkelio expliodavo para Vincas Uždavinis. Jis dirbo jimo. tikrą Rankinį ofisą, stes VVashipgtono Valstijos Lietuvių čia yra: 12 apsi „Viltį”, ,Keleivį”, „Katali
vakarą dainavęs vietinis cho kas. Ezpliozijos 7 darbinin ant geležinkelio: vakarais bet jis laikėsi tik 7 sauvaites. lietuvių broliškos pagelbos vedusių šęimynų ir apie šim ką”, „Saulę”, „Žvaigždę” ii
Skaitančių „Vaistininką”. Iš Lietuvosras, nesenei įsikūręs, Visockio kai likosi sužeisti, iš jų ke uždeginėjo žiburius, o rytme Pereitą pavasarį atsibaldė po vardu D. L. K. Gedimino. tas pavienių.
„Ūkininką” n
turi sužeisti pavojingai.
čiai! juos gesino. Rytmety], kasžin iš kur Banys Vitautas; Apart paprastų reikalų, bu kokius nors raštus čia mažai: gauname
vedamas.

IŠ DARBO LAUKO.
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gos, arba bent aš laikau už kad pataisytų ir išbrauktų
Viskas dąroma darbininkų, kitokių parvų. Mėlynaki
neteisingas.
Žmonės rado dar užsilikusias klaidas. Da revoliucijos labui. Nėra tos
balta, kokią dabar vartojam,
reikalingu tat padaryti „re lį pataisė, kitų ne. Klausi niekšystės, cnatos, melo, ku išsidirbo vėliau — buvo tai
voliucijos” ir „Bocijafizmo” mą statė remdamiesi ant au rie
nebūtų
aiškinami parva Vilniaus, arba augš*
labui.
Atsakysiu
skvo
apsi

toriteto
ir
viršenybės.
lęsbis, atsiunčia čia įj laik- nužudyti, ištremti į Biberijos
revoliucijos reikalais, o ru tosios Lietuvos, ne visos Lie
gynimui.
B
uvo
parašyta
Pagaliaus
atsitiko
derybos
pi
tik savo ambicijos apgy tuvos; Žemaitijos vėliava bu
pščius, bet lietuviai lenkiš tirus; o kuriems nieko negal
„Vienybėje
”
No.
49
1905
m.,
su
„Draugo
Org
”
,
kurios
nimas.
kų neskaito. Tik du lietuviai užmesti, kuriuos apskundė
Aukų reikaluose.
vo balta. Tautiškos lietuvi
parašė
Šliupas,
pasėmęs
ži

buvo
priešingos
susivažiavi

Vienok
tas
mano
rašy

rra sulenkėję, tai jie tik skai judošius-kaimynas tik zemškos
vėliavos nebuvo, buvo,
„Kova’’ No. 1 šių metų pa
nias iš cnatlyvojo Kapsuko mo nutarimams.
mas pirmiaus mačijo. Su nau vien vėliavos kunigaikščių ir
to lenkiškas knygutes ir laik- skiui ar uriadninkui, nes talpino šitokį patėmyjimą:
Susivažiavime buvau ir aš. jomis derybomis yra atsar atskirų Lietuvos dalių, pas
faščius.
i
šiądien kiekvienas mažiau „Lietuvos” išleistojas, p. laiško.
Tą
laišką.
Kapsuko
1
paaiš

Tenai priimta rezoliucija ma gus, Jau geltonojo bllioto ne kui vėliavos vajavodysčių.
Pereitą vasarą du kaliniai sias policijos šuva yra caru- Olševskis, praneša (žr. 49 N.),
kinimą,
vėliaus
tilpusį
„V.
no įneštoji, nore jos tikslas duoda. Telpogl žada išleisti Vėliava Lietuvos hetmano,
javo proto sumaišymą, vienas ku savo apskrityje, tokius jog pasiuntęs p. Dudžlui, Į
tavo lietuvis. į. .Lietuvių ir visus sugrudo į kalėjimus. Philadelphiją $1.127.17. pi Lietu v”. No. 6 1906 m. ir buvo man ir kitiems ten bu ir partijos statutą, kurį, man taigi kariumenės perdėtinio
lenkų padėjimas Čia niekes Šiądien visi laisvės suprati nigų. Iš tų: $1.064,80 esą re mano atsakymą norėjau Įdė vusiems — aiškus.
Įnešus, susivažiavimas atmetė, buvo žalia su žirgvaikiu. Iš
Visokių nuomonių buvo a- bijodamas apynasrio betvar kokių šaltinių Daukantas šė
nis negu airių.
Šupaila. mo platintojai ištrėmime ar voliucijai aukos — nepaskir ti Į „Darbininkų Balsą” No.
ba kalėjimuose, jeigu nega stytos, ir $62.37 aukos kadai- 11-12, kad Žinotų ir Lietuvos pie tai pasakyta. Matyda kiams.
ma žinias apie tautišką vėlia
lėjo pabėgti Į užrubežį. Iš šiai amerikiečių sudėta siun žmonės, nėyien Amerikos lie mas Įvairumą cnatlyvujų no Rašau vėlai. Reikia gyve vą, męs ne žinom, bent tie
tuviai. Kajpsukui buvo pa ro, patariau užklausti, ko nant nors pranešti Drau šaltiniai mums ne pakliuvo.
rTerptau tiekoj o socijalistų trėmime ir kalėjimuose poli
timui delegato Į Amsterdamo
r Biuro atsišaukimas.
tiškuosius maitina teip, kad tarptautiškąjį socijalistų kon sakyta, kad gali Įdėti ką no tikrai nori. C. K. turėjo gams, su kuriais susirašinė Prūsų Lietuvoj lietuviška
Ateinantis terptautiškas jie palengva mirtų. Kalėji gresu. — Gerai butų buvę, ri. Ypač labai gerai butų tat atlikti. Už lygią eau par jau. Pranešu, jog jų laiškai vėliava va/fojama turi iš asuglausti laišką su paaiškini tiją niekas nelaikė Ir juokės pas mane užsiliks ir cnatli- biejų kraštų pe juodą ir žalią
kocijalistų kongresas bus lai mai perpildyti, vieno vietoje
kad p. Olševskis butų pasa mu, nes Jo^io atitaisymo nė
iŠ to. Iš dalies matyti tai ir iš viems ar kam kitam nepa dryžį ir platų baltą vidurĮ.
kytas Stuttgarte, Wuertem- sukimšta penki ir daugiau*;
kęs, nuo kurio laiko tos „ne
ra, tik daugiaus prikalbėta, rezoliucijos,ten priimtos,apie klius.
bergo kunigaikštystėje (Vo maistui tokių kalinių valdžia
Lenkiška triparvė vėliava su
paskirstytosios” revoliucijai
kietijoj), nuo 18 iki 24-tos paskyrė penkias
tai žinojo ir cnatlyviejie, nes
ka aukos yra suplaukę. Labai kad pasislėptų turinys.
J. Lizdeika,
dėta iš parvų sudedąnčių
hgpiučio, 1907 m.
„Dar. Bal”. redaktorius Lenkiją kraštų: baltos—Mažpeikas per dieną, iš ku Įdomu, kad tiek daug tų „ne Mano įpėdinis neleido to buvo geradėjų, kurie rado
B Todėl terptautiškas soči ja- rių visoki valdininkai pusę paskirstytų” randasi.... To padaryti, nes numanė, kad reįkalingu pranešti, kas pas
28 xii. 06.
rusijos, raudonos — Janki
irakrobati^tams tatai ant ge mus dėjosi, f .
Betų biuras Briuxeleje at- dar pavagia. Už likusias ka
škes ir mėlynos—lietuviškos;
linus, ar tik nebus pasiskuro neišeitų, nes butų viskas
Pagaliaus du nariu C. K.
Jįšaukia Į viso svieto organi- peikas valdžia tokį maistą ka
bet tokia vėliava išsidirbo
byta atiduot J rankas demo
tilpęs tame pačiame numery buvo pasakę, kad esant pro
Hiotus darbininkus, kad ruo- liniams pagamina, kurio ne
jau
paskutiniose laikuose;
kratų Šalininkų delegacijos,
■ųsi prie kongreso. Užkvie- galima valgyti, kurį pada pinigus? Apie tuos pinigus je, ką ir geltonasis bilietas, testams nieko nebus, niekas
mėlyna spalva nėra spal
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje. va visos Lietuvos, bet vien
Ba šiokias organizacijas:
vus, nė kiaulės neėda. Stoka aukautojai savo . žodžio da kurį norėjo išduoti partijai nederės.
C. K., arba derybos su „Dr. . Aišku todėl, kad bus pa Kokia spalva lietuvl&koa augštosios.
B 1. Visas sąjungas, kurios oro, kalėjimo drėgnumas ir neištarė”.
R?ažįsta ir turi prisiėmę pa- negalimas valgyti maistas ir
organizacija.
likta cnatlyvięmsiems kom. vėliavos?
Išvisko reika manyti, kad
Iš šio raštelio reikia su Ir man, pastačiusiam „Dar promituoties darbininkų aky
tnatinės socijalizmo pažval- sveikinusį žmogų tuojaus pa
XXI
seimo buvo pa lietuviškos tautiškos vėliavos,
kas. kaip tai: socijalizaciją darys ligoniu, nes pirmiau prasti, kad „Kova" nužiūri bininkų Balsą”ant kojų, dir se ir tuom užbaigti dienas.
keltas
klausimas
ištirimo ti vėliavos visos Lietuvos, lietu
mane kaipo darantį kokius busiam Jame ir vedusiam iš Po ano incidento dėl pro
lapdrauginimą) išdarby et ės siai susilpnina skilvį, plau
kros spalvos lietuviškos vė viškos tautos nėra. Reikia
nors „gešeftns” su surinktoj
Ir mainų, vienybę ir bendrą čius ir smegenis, svarbiau
tisai
metų neleista pasi gramos, gavau priimtas de liavos, bet tas likos atidėtas ją išdirbti teip, kaip Ją iš
mis aukomis, arba stačiai pri
teisinti prieš skaitytojus! rybos sąlygas. Jas pavadinau
terptautišką veikimą darbi sius kūno organus, .apsargimeta man suktybę, apgavys Naujas dajlykas, kad redakto geltonuoju biliotu, kurį C. K. apskelbimui per laikraščius, dirbo visos kitos tautos, paninkų kliasoš, perėmimą val na, užkrečia liga
Tokiam
ir kad tuomi užsiimtų 8.L.A. siimdamos svarbiausias partę, ar sunaudojimą susukau*
riui butų |užkimšta burna jo nori partijai išduoti.
džios per sociJaJistus į ranka? kalėjime žmogus, pabuvęs
vas sudedančių kokią viešpa
Centrališkas Komitetas.
tų pinigų ant ko kito, negu
žmonių susijungusių į nepri- kelis mėnesius, o tankiai ir
laikraštyje. Vienok tat Įvy ‘ C. K. peržengė savo kom
tystę kraštų. ’
Klausymą
musų
tautiškos
aut to, ant ko jie paaukautu
gulningą partiją (parti įp metus, sunaikina kūną, nu
ko. Reikėjo j ieškot i kitur petenciją. Derybose minima vėliavos reikia galutinai išri Ir pats žirgvaikio ženklai
Sako:
„Labai idomu, kad
apie pataisymą programos šti, kad naudojantiesi kaipo priimtas Lietuvos ženklu tik
classe).
■
» silpsta protu ir jeigu nemir
vietos.
liek daug tų nepaskirtų ran
į 2. Visas inkorporuotas (įkū šta. tai puspročiu tampa, jei
Norėjau apgarsinti tat ki (ir svarbiausia politiškoj ženklą, savo tėvynės-Lietu vuo Vitauto laukų ir jis bu
dasi. ..., ar tik nebus pasi
nytas) bendrijas, kurios nors gu nevisiškai iš proto išeina.
tur. Bet esant kalėjime, ne- dalyj). Niekas jam nepa- vos visi vienodą — vienos vo ženklu Vitauto; pirmi
skubinta atiduoti pinigus Į
Ir nedalyvauja stačiai politi Svarbiausia tokių nelaimin
galima buvo tat atsiekti. To vedė naujai Ją lopyti ir mai- spalvos, vartotume, nes šią Lietuvos kunigaikšžų ženkli
raukas
demokratų
šalinin

škame judėjime, ir nors turi gų pagelba, tai g e re s n i s
dėl darau tat dabar. Paga- nikauti ką tik priimtą jos dien daugelis įvairiai persta- buvo Gedimino šulai.
tavo neprigulmingą pliatfor- maistas, bent retkar kų”....
Šernas.
liaus persitikrinau, jog ty vardą. Toliaus kalbama apie to, k. v. S. L. A. padirbta ke
Ant to turiu pasakyti, kad
mą, vienok pripažįsta reika čiais. Žydai turi įsteigę vi
lėjimą laiko už kaltumą, dar „nesusipratimus” ir jų nepa li metai atgal, balta su mė 51 nr. „Lietuvos” tilpe
lingumą darbininkams poli sokias draugystes, kurios rū man „demokratai” niekuom viršum šąukia. Nemislijau, aiškino. Raštuose, kalbose lyna kraštais sudėta nuo’ vir raštelis P. Vaičiulaičio iš
nėra geresni nė blogesni už
tiškojo veiklumo.
kad dral^tymas purvais, ap buvo skelbiama. Ir darbi šaus žemyn, Chicagos tauti* Stevens Point, Wls., kuria
pinasi žydais kalėjimuose,
,,socijalistus”, ir man visai
k Atsiliepdamas į tokias dar- suteikia Jiems maistą, kas
kalbėjimas butų reikalingi ninkams, kuriuos pirm to škų draugysčių turinčių vė me pasakyta, kad musų Sunerupi, kurie iš jų tas aukas
pininkų organizacijas, Biuras dien po kartą plauja Jų dra
revoliucijai ir darbininkams. siundė, nepasako, kur melas, liavas, yra baltos viršuj, apa sivienyjimas gali gauti pirk
suvalgys. Aš teipgi neesu
Sj>ėju
teipgi, kad aoc-dem. kur teisybė. Kalbėjo apie tinė dalis mėlyna, arba žmo ti ūkę apie 200 akrų žemės
šiaip sako:
bužius. Kitų tautų partijos
„bosu” ant surinktų aukų ir
I „Jeigu jūsų draugystė tą- teipgi turi savo komitetus at
redaktorius turi riešą ginties, manę be manęs. Nutarė ma nes, darydami mažas vėliavė su trioboms, gyvuliais, vi
no vardan. Atitaisė, kas lės apvaikščiojimame, vieni soms mašinerijoms už$10.000.
Lias pažvalgas pripažysta, likimui minėtų reikalų. Tie negaliu niekam dalinti ar kaip ir kiti žmonės.
atiduoti,
kaip
tiktai
jūsų
pa

Lai Biuras prašo, kad jus sa, lietuviai ir turi kankinių
PriežaStįs, kodėl atsisa buvo rašyta „Atsakyme”, baltą viršuj deda, kiti mėly Pranešimas tas yra geras ir
Iraneštumėt į jo sekantį po komitetą Amerikoje ir ka čių išrinktam kasierini p. kiau, buvo kelios. Kaltė vi prie kurio ir aš prisidėjau ir ną viršuj, o baltą apačioj, ir priderėtų
Šusiviepyjimui
sėdį apie savo atstovų siun są Lietuvoje, ir Lietuviška Dūdai, kuriam jas ir pasiun sa — teip vadinamojo Centr- kai korius dalykus aš ^teži gema toks mišinys, kad sve apie tą apielinkę daugiaus
timus Stuttgartan, vienkart visuomenė, išrinkusi tą ko čiau, paliepdamas pasiklaus Koln. ar kelių draugų la- nojau.
timtaučiai gali stebėtis, ma pasiteirauti.
ti viršininkų, ką su joms
praneštumėt ir apie tuos daly mitetą politiškų kankinių
biaus dirbusių, kol anas ne Tasai manę, be abejonės, tydami, kad męs savo parvos , Toliaus tilpo straipsnis są
užgavo. Rašo raštuose, da nežinome.
kus, kurie, sulygjnsų nuomo šelpimui, skaito lyg atlikusi daryti; o ką jis.padarys, tas buvo susitvėrę^.
nario 71 kuopos J. Vitkaus
jau
ne
mano
darbas,
bet
tų,
ro
užmėtinėji
mus,
tik
gėnės, turėtų būt Terptautiš- savo pereigas, daugiaus apie
Geistina
butų,
kad
šitą
rei

ko. Autoriaus raštelyj nu
Per visą laiką turėjau rie
kurie jį aht to urėdo pastatė.
džiasi parašyti, kame buvo kalą išrištų galutinai musų peikti sąnariai ūkės komisi
kame Kongrese apsvarstyti”. nieką nesirūpina. Visos au
tis
su
priešingais
mums
gai

„Kova” dyvijasi, kad tiek
klaida. Tenai jau darbinin mokslo vyrai, ir kad galuti jos, kad nesirūpina apie pa
Sekantis Bįuro posėdis at kos skiriamos vien revoliuci
daug niekam nepaskirtų au valais. Gyvenau visą laiką kai nereikalingi.
Kalbėta nai liktųsi priimta kokios vi vestą .jiems darbą. Rašėjas
sibus 1 balandžio, 1907 m. jos reikalams, bet revoliucikų pas mane susirinko, nu užsienyje. Iš Lietuvos nuo teipgi apie kitus žmonės, vėl
rūme „Maison du Peuple”, Jonieriams kalėjimuose, badu
si turėtumėm laikytis.
duoda vėjo centrališkiems
žiūrėdama, buk aš užslėpiau anų nesulaukdavau patarimo, be jų. Sudžiomis ir apkalBruxeleje, Belgijčj. Todėl mirštantiems, nieko!
Kas
Simano Daukanto knygo viršininkams, kad nesirūpina
palaikydavo
pliotkas,
kurias
pasakyti, kam tos aukosokirtintojais buvoneklaidingiejie je „Budas lietuvių kalnėnų apie labą organizacijos. Ne
Biuras iki tam laikui nori ves revoliuciją, atėjus tikra
tos. Man rodosi, kad „Kova” teip mėgo musų patrijotėliai ir cnatlyviejie.
gaut nuo visų socijalistiškų jai valandai, jeigu revoliuciir žemaičių” apie vėliavą teip žinia, ar 71 kuopa, ar pati
turi tiek daug lluoeo laiko ir kūdikėliai, ir net toliaus
Ilgai
kalbėjo
apie
mane.
jorganizacijų, sąjungų, susi- jonieriai bus apmirę ir su nu
sako:
„Kariauna, stodama autorius, išgyrė buvusi pre
kaip ir aš, ir jeigu jai rupi siųsdavo ir net maldydavo už Perkratinėjo mano dorybes,
‘vienyjimų ir bendrijų viso silpusiu protu nuo bado?
į kovą, turėjo 'prišakyje di zidentą J. Tareilą, kad būda
apie aukas žinoti, tai tegul puolikus, kad tylėtų pagiri- būdą, darbus, tik nedrįso
kias žinias apie kiekvienos iš Bus ginklų, bet nebus varto
delę
baltą vėliavą, ant kurios mas Susivienyjimo preziden
ji perskaito visas aukautojų mais, prižadais juos išaugš- man Į akis pasakyti, kame
jų dalyvavimą kongrese, apie jančių Juos, nebus siHnanių
buvusi skieda pusiau perda tu, rūpinosi jo reikalais, ren
korespondencijas, tilpusias tinti ar manę nubausti. Bu mano kaltė, neleido man cnasiunčiamus atstovus ir viso- vadovų. Neužmirškime, Jog
lyta,
viršutinėje pusėje gelto gė prakalbas, aiškino organi
„Lietuvoje”, o iš jų pamatys vo Jiems malonu, kad krei
tlyvųjų
nuplėšti
maską.
«
l^is apsvarstymus kongresan idėja ir pasišventimu pegalini, o apatinėje mėlyni lan racijos naudą ir 1.1.
kiek kas aukavo ir kam pa piasi į Juos, lyg į kokią vy
Pagaliaus
nutarta
buvo
arJ)šamu^ !•
ma misti; reikia duonos.
kai, geltonuose lankuose ka Tegul veikla ir dabar, ta
skyrė. Jeigu aukautojai ne* riausybę, su skundais. Nuo
pie
„D.
B”
,
valdymą.
Tas
ioJNeminint tų įnešimų, kuriauna buvusi stati, o mėly me niekas jo netrukdo, jeigu
Atsišaukimai
Amerikos paskyrė aukas tam,
kam manęs tatai slėpdavo, lyg
manęs
nerišo,
.
7 I bus Biurui priduoti iki
nuose augštininka”.
nori veikti pakėlimui mus
Kankinių ir Lietuvos Kanki ,, Kova” nori, tai tegul tada nuo neištikimos ypatos.
Žinoma, galėjau viešai
i
laikui,
yra
nužymėti
Turinti
kitokius
darodytautos, ras darbo ir preziden:
'u
nių Kasos Komitetų likosi kaltina aukautojus, o ne ma Amžinai turėjau kovoti su
tat apsvarstyti ir reikalauti mus apie tikrumą spalvos tas, kaip ir visi Susiv. sąna
greso svarstymui šie klaubalsu girioje. Lietuvių So- ne, nes aš neturiu tiesos au akrobatais ir su ištvirkimu
naujo susivažiavimo. Tuo lietuviškos vėliavos meldžia riai. Dirbkime visi, nelauki
-Inai ir perkratinėjimai:
namie. Gaunu rezoliucijas,
cijalistų Partija Amerikoje kas skirstyti.
L* 1) Patvirtinimas Biuro remet butų ant manęs pr i- mi apskelbti per laikraščius, me, kad kitas už mus dirbtų.
apie šelpimų politiškųjų kan Teipgi ir laiką, per kokį nutarimus, kurie neišpildomi
pylę dar daugiaus purvų ir kad toliaus męs sueitume vie Prezidentai ir kitos ypatoi
k/.iucijų (nutarimų).
kinių
visiškai
nesi šios aukos tapo surinktos, už 1-2 mėnesiu, gaunu prie
Hž) Veiksmarodžiai terpcnatų. Juk eidami prieš ma nodumam
nieko negali nuveikti ten,
Kutiškųjų kongresų ir Biu- rūpina. ' Susivienyjimo „Kova” gali matyti iš „Lie šingą prokliamaciją tų pačių no ypatą, vogė laiškus, deM.
J.
Damijonaitis.
kur reikalingos visų musij
Liet. Amerikoje 21, seimas tuvos” pagarsinimų. Vienok, žmonių rašytą. Todėl tatai
nuncijav^ kodėl , nedali dar
■ ; veiksmarodžiai inter- parMedegos, kokia turi būt spėkos. Bet reikia pasakyti,
paskyrė iš tautiškų centų tū kad užganėdinti „Kovos” apsunkindavo gyvavimą, ne
■ mentališkosios konferencižemiau nueiti ir datbininkų lietuviška vėliava, istorijoj kad labiausiai trukdo musų
lą sumą kovotojams už laisvę, reikalavimus, paantrįsiu, kad buvo galima laikyti „D. B”,
ir revoliucijos ^naudai”, o yra per mažai galutinam nu pasikėlimą, ardo vienybę sto
■*s.
vienoj linkmėj! Žinomas da
bet pinigų Kankinių kaste
B 3) Militarizmas ir terptau- riu! dar neprisiuntė iki šio šios aukos tapo surinktos lai lykas, ‘ nepagirdavo manęs ištikrųjų savo autoriteto pa sprendimui. Bet teip buvo ka supratimo, troškimas gar
ke: nuo sausio 16 iki lapkri
Bškoji kareivija.
laikymui? Dabar butų cna- visur. Paimkime Prancūziją. bės. Žiūrint į dabartinį mu
lei. Centr. Rev. Šelpimo čio 27, 1906 metų, yapart tų už nurodymą klaidų. Prie
B 4) Santikiai tarpe socija- Komitetas teipgi nepaskyrė, $62.87, sudėtų delegatui dar šingi nutarimai darė negali tlyvų skaitlius išaugęs, ne^ ’Triparvė prancūziška vėliava sų padėjimą, reikia nusimin
butų prisidėję ir autoriai išsidirbo tik laike revoliuci ti, kad geriausios musų spė
■zmo ir amatinių sąjungų.
[ 5) Kolionijų klausymas, ar negal skirti, nes aukauto prieš darbininkų seimą, ku mu atstovėti kaip reikiant „geltonojo bilieto”. , Net ir
jos, pirma buvo maišomos par kos susinaudoja pražūtingoje
Pri
jai paskiria socijalistams tai rie gulėjo pas manę be jokio L. 8. D. P. užsienyje.
k 6) Išeivystė ir ateivystė demokratams. Mano nuomo nurodymo, kur juos dėti, kaišiota stoką pamatų, o tas po to, esant kalėjime, gąsdi vos kraštų iš kurių susideda terpsavinėje kovoje; musų
k-etimtaučių darbininkų.
no juos mano šešėlis. *
Prancūzija: Burgundija tu vadovai, trokšdami garbės ir
nė yra, idant visos aukos, teipgi .ir juos nusiunčiau juk teisinga. Ii - I ’ f !
Užbėgti už akių nebuvo rėjo savo vėliavą, Brėtanija pirmutinystės, vietoj iras
K Kongresas
atsibus kokios tik susirenka, turėtų
Centrališkam kasieriui sykiu,
Paskutiniaik laikais 1905m., galima, nes . nutarimas jau
Svetainėje
,, Lienerhalle’ ’, būti skiriamos kankiniams ir• o jūsų yra dalykas paliepti
savo, Normindija savo; pro- vienyti, drutinti musų spė
kįlant judėjimai, Segant vei
buvo pas „Draugą”, o kokia vansaliai savo. Garsi Ame kas, Jas silpnina, ardo musų
■uri ant grindų turi vietos siunčiamos Kankinių Komlt. jam atiduoti tuos pinigus
kėjų skaitliui,1 pkėfTodė rei ten konspiracija, yra žino
Kokiam 1,000 atstovų, ir dau kasierini, J. J. Paukščiui, tam, kam jus norite.
ką tik pradėjusią žydėti vie
kalas didesnid^susfrišimo. Ir ma. Traukti Jis C. K. nebe rikos vėliava su žvaigždėms
gelį pašalinių kambarių koir Juostoms padirbta iš holam nybę, sėja neapykantą tarpe
Plymouth, Pa. Aukautojaii
A. Olszewskis. pradėjo nuo pretenzijų būti
galėjo, vistiek butų Įbridęs diškosios, kadangi mat šir tikrų brolių. Vis tai darosi
kįitetų susirinkimams.
gerai padarytų, patardami
neklaidingaiaJM^ Paskutinis Į balą. Jau ir Šliupas žinojo
j Visi kongreso svarstymai „Kovos” redakcijai ir Centr.
dis Suvienytų Valstijų buvo per fanatišką vienpusiavimą
bub!važiavimas perdirbo pro
|r nutarimai bus apskelbti vi
apie
tai.
pirma holandiška kolionija, musų šulų, nors kaltė ir mu
atsisakiau nuo gramą. Buvo nurodyta ma
Rev. Šelp. Kom. nusiųsti jv Kodėl
Nutariau
pasitraukti
pats.
sų visų, kad nesistengiame
luose socijalistų ir pirmeivių pirmiaus prisiųstas aukas
„Darbininkų Balso”.
no paties, kaip negalima tai Bet kadangi nerimsta žmones paskui pateko Anglijai.
Ipaudiniuos trijose kalbose:
Seniausia žinia apie lietu suprasti savų reikalų, musų
kankinių kasą. Dabar „Ko Tasai dalykas, kaip vir syti Jos. Šeip be teip, be
ir
dabar,
garsinu.
Lokiečių, anglų ir prancūzų. vos” red. guli keliolikas šim tai
višką vėliavą yra aprašyme organizacijų reikalų, nesirū
minėtasis klausimas prisirengimo buvo sulipyta.
Be abėjonės atsiras norin Gvagnino.
Gvagnln . rašo, piname taisiais reikalais visi,
tų doliarių be naudos, teip negalėjo apeiti visuomenę. Bpauzdinti gi buvo man pri
čių
užginčyti.
C.
K.
tas
vis

gi Centr. Rev. Šelp. Kom. Kadangi tuH žmonės rašo a- siųsta susivažiavimo nepatat- kas žinoma. Norint, galėsiu jog Lietuvos kunigaikščių atsiduodami ypatoms, patįs
Kodėl Užmiršome?
nieko neveikiame. Lietuviai!
! Ant laiko sustiprėjusi caro kasoje, o revoliucijonieriai pie tai, turiu ir aš kalbėti, sytoj formoj (kalba tik pa plačiai ir viešai savo tvirtini vėliava buvo raudona su žirg- įtikėjome ypatoms, vadovams,
vaikiu viduryj ir kerčioms
Reikėjo grąžinti, mus išrodyti.
Į aidžia, skubiai naikino savo badu miršta, kuriuos męs ypač kad tos kalbos neteisiu- taisyta).

injį Gadynę”. Skaitytoju priešus^ Visus susipratusius dabar užmiršome,, o kuriuos
jog nu*
aviškų laikraščių yra 30; ir Įtekmingus, darbščius žmo- paskui apgailausime,
apgailausi
augelis nemoka skaityti, nės, kurie mokino ir Sviete mirė.
Laisvės Mylėtojas.
^ūkiškas knygynėlis yra di- savo draugbrolius, pasiryžt

REIKALAI

žluose socijalistų ir pirmeivių
Spaudiniuos trijose kalbose:
vokiečių, anglų ir prancūzų.

1
=s==-ss—g- " ■ I kitokių
^^«rvų
=5=!5
Mėlyni^Ji
Gadynę”. Skaitytojų priešus^ Visus susipratusius idabar užmiršome, o kuriuos gos, arba bent aš laikau už kad pataisytų ir išbrauktų
Viskas dąroma darbininkų,
Žmonės rado dar užsilikusias klaidas. Da revoliucijos labui. Nėra tos balta, kokią dabar vartojam,
įt aviškų laikraščių yra 30; ir įtekmingus, darbščius žmo- ]paskui apgailausime, jog nu neteisingas.
reikalingu tat padaryti „re lį pataisė, kitų ne. Klausi nlekšystės, cnatos, melo, ku išsidirbo vėliau — buvo tai
augelio nemoka įkaityti, nės, kurie mokino ir švietė imirt.
voliucijos” ir „aocijaiizmo” mų statė remdamiesi ant au rie
Laisvės Mylėtojas.
nebūtų
aiškinami parva Vilniaus, arba augšlenkiškas knygynėlis yra di savo draugbrolius, pasiryžt
labui.
Atsakysiu
savo
apsi

toriteto
Ir
viršenybės.
revoliucijos reikalais, o ru tosios Lietuvos, ne visos Lie
lesnis, atsiunčia čia ij laik- nužudyti, ištremti { Siberijos
gynimui. Buvo parašyta Pagaliau* atsitiko derybos pi tik savo ambicijos apgy tuvos; Žemaitijos vėliava bu
kščius, bet lietuviai lenkiš tirus; o kuriems nieko negal
„Vienybėje” No. 49 1905 m., su „Draugo Org”, kurios nima*
kų neskaito. Tik du lietuviai užmesti, kuriuos apskundė <
vo balta. Tautiškos lietuvi
Aukų reikaluose. •
Vienok tas mano rašy škos vėliavos nebuvo, buvo,
r ra sulenkėję, tai jie tik akai- judošius-kaimynas tik zem- „Kova” No. 1 šių metų pa parašė Šliupas, pasėmęs ži buvo priešingos susivažiavi
mas pirmiaus mačijo. Su nau vien vėliavos kunigaikščių ir
X) lenkiškas knygutes ir laik skini ar uriadninkui, nes talpino šitokį patėmyjimą: nias iš cnatlyvojo Kapsuko mo nutarimams.
laiško.
Susivažiavime
buvau
ir
aš.
jomis derybomis yra atsar atskirų Lietuvos dalių, pas
šiądien kiekvienas mažiau „Lietuvos” išleistojas, p.
raščius.
Tą
laišką,
Kapsuko
1
paaiš

Tenai
priimta
rezoliucija
ma

gus,
jau geltonojo bilioto ne kui vėliavos vajavodysčių.
Pereitą vasary,du kaliniai sias policijos šuva- yra caru- Olševskis, praneša (žr. 49 N.),
kinimą,
vėliaus
tilpusį
„V.
no
įneštoji,
nors
jos
tikslas
duoda. Teipogl žada išleisti Vėliava Lietuvos hetmano,£avo proto sumaišymų, vienas ku savo apskrityje, tokius jog pasiuntęs p. Dudžiui, į
Lietuv
”
.
No.
6
1906
m.
ir
buvo
man
ir
kitiems
ten
bu

ir partijos statutą, kurį, man taigi kariumenės perdėtinio
J ^uvo lietuvis, i J Lietuvių ir visus sugrudo į kalėjimus. Philadelphlją $1.127.17 pi
mano
atsakymą
norėjau
įdė

vusiems
—
aiškus.
įnešus, susivažiavimas atmetė, buvo žalia su žirgvaikiu. Iš
enkų padėjimas Čia niekes Šiądien yisl laisvės suprati nigų. Iš tų: $1.064,80 ėsų re
ti
Į
„Darbininkų
Balsą
”
No.
Visokių
nuomonių
buvo
abijodamas apynasrio betvar kokių šaltinių Daukantas šė
nis negu airių.
Šupaila. mo platintojai ištrėmime ar voliucijai aukos — nepaskir
11-12,
kad
žinotų
ir
Lietuvos
pie tai pasakyta. Matyda kiams.
ba kalėjimuose, Jeigu nega stytos, ir $62.87 aukos kadaima žinias apie tautišku vėlia
žmonės,
nevien
Amerikos
lie

mas
įvairumą cuatly vujų no Rašau vėlai. Reikia gyve vą, męs ne žinom, bent tie
lėjo pabėgti J užrubežį. Iš siai amerikiečių sudėta siun
L Terptautiškojo socijalistų trėmime ir kalėjimuose poli
tuviai. Kapsukui buvo iš ro, ’patariau užklausti, ko nant nors pranešti Drau šaltiniai mums ne pakliuvo.
timui delegato į Amsterdamo
sakyta,
kad gali įdėti ką no tikrai nori. C. K. turėjo' gams, su kuriais ^susirašinė Prūsų Lietuvoj lietuviška
Biuro atsišaukimas.
tiškuosius maitina teip, kad tarptautiškųjį socijalistų kon
Ateinantis terptautiškas jie palengva mirtų. Kalėji gresų. — Gerai butų buvę, ri. Ypač labai gerai butų tat atlikti. Už lygią sau par jau. Pranešu, jog jų laiškai vėliava vartojama turi iŠ asocijalistų kongresas bus lai- mai perpildyti, vieno vietoje kad p. Olševskis butų pasa Suglausti laišką su paaiškini tijų niekas nelaikė jr juokės pas mane užsiliks ir cn&tli- biejų kraštų pe juodą ir žalią
fkytas Stuttgarte, Wuertem- sukimšta penki ir daugiau*; kęs, nuo kurio laiko tos „ne mu, nes Jokio atitaisymo nė iš to. Iš dalies matyti tai ir iš viems ar kam kitam nepa dryžį ir platų baltų vidurį.
f
' Lenkiška triparvė vėliava su
bergo kunigaikštystėje (Vo maistui tokių kalinių valdžia paskirstytosios” revoliucijai ra, tik daugiaus prikalbėta, rezoliucijos,ten priimtos,apie klius.
kad
pasislėptų
turinys.
tai
žinojo
ir
cnatlyviejie,
nes
kietijoj), nuo 18 iki 24-tos paskyrė penkias
J.
Lizdeika,
ka aukos yra suplaukę. Labai
dėta iš parvų sudedančių
Mano įiiįėdinis neleido to buvo geradėjų, kurie rado
„Dar. Bal”. ’ redaktorius Lenkiją kraštų: baltos—Mažmgpiučio, 1907 m.
peikas per dienų, iš ku Įdomu, kad tiek daug tų „neI Todėl terptautiškas soči ja- rių visoki valdininkai pusę paskirstytų” randasi.... To padaryti, nes numanė, kad reįkalingu pranešti, kas pas
28 xil 06. rusijos, raudonos — lenki
■stų biuras Briuxeleje at dar pavagia. Už likusias ka linus, i ar tik nebus panišku- ir akrobatištams tatai ant ge mus dėjosi.
škos ir mėlynos—lietuviškos;
nes
butų
viskas
Pagaliaus
du
nariu
C.'K.
ro
neišeitų
kaukia J viso svieto organi- peikas valdžia tokį maistų ka byta atiduot Į rankas demo
bet tokia vėliava išsidirbo
Kotus darbininkus, kad Tuo liniams pagamina, kurio ne kratų šalininkų delegacijos tilpęs tame pačiame numery- buvo pasakę< kad esant pro
jau paskutiniose laikuose;
kusi prie kongreso. Užkvie galima valgytir kurį pada pinigus? Apie tuos pinigus je, ką ir gieltonasią bilietas, testams nieko nebus, niekas
mėlyna spalva nėra spal
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje. va visos Lietuvos, bet jien
la šiokias organizacijas:
vus, nė kiaulės neėda. Stoka aukautojai savo žodžio da kurį norėjo išduoti partijai nederės.
C. K.,- arbja derybos su ,, Dr.
Aišku todėl, kad bus pa Kokia spalva lietuviškos augštosios.
I L Visas sąjungas, kurios oro, kalėjimo drėgnumas ir neištarė?.
likta cnatlyvięmsiems komorganizacija.
Ppažįsta ir turi prisiėmę pa negalimas valgyti maistas ir
vėliavos?
Išvisko reika manyti, kad
Iš šio raštelio reikia su Ir man, pastačiusiam „Dar promituoties darbininkų aky
latinės socijalizmo pažval- sveikiausį žmogų tuojaus pa
lietuviškos
tautiškos vėliavos,
XXI
seimo
buvo
pa

prasti, kad „Kova” nužiūri bininkų Rlilsą” ant kojų, dir- se ir tuom užbaigti dienas.
Įfas, kaip tąi: socijalizaciją darys ligoniu, nes pirmiau
mane kaipo darantį kokius bnsiam Jame ir vedusiam iš Po ano incidento dėl pro kelta? klausimas ištirimo ti vėliavos visos Lietuvos, lietu
’apdrauginimą) išdirby stės siai susilpnina skilvį, plau
kros spalvos lietuviškos vė viškos tautos nėra. Reikia'
nors „gešeftns” su surinkto tisai
n etų neleista pasi gramos, gavau priimtas de liavos, bet tas likos atidėtas Ją išdirbti teip, kaip ją iš
r mainų, vienybę ir bendrų čius* ir smegenis, svarbiau
mis aukomis, arba stačiai pri
sius kūno organus, apsargi- meta man suktybę, apgavys teisinti prieš skaitytojus! rybos sąlygas. Jas pavadinau apskelbimui per laikraščius, dirbo visos kitos tautos, paNaujas dalykas, kad redakto geltonuoju bilietu, kurį C: K. ir kad tuoini užsiimtų 8.L.A. siimdamos svarbiausias par■ninkų kliasop, perėmimą vai ua, užkrečia liga Tokiam
tę, ar sunaudojimų susukau- riui butų užkimšta burna jo nori partijai išduoti.
zdžios per soeijalistus į ranka? kalėjime žmogus, pabuvęs
vas sudedančių kokią viešpa
tų pinigų ant ko kito, negu laikraštyj ?. Vienok tat įvy .. C. K. peržengė savo kom Centrališkas Komitetas.
Bžmonių susijungusiij į nepri- kelis mėnesius, o tankiai ir
tystę kraštų.
L
aut to, ant ko jie paaukauti. ko. Reikėjo jieškoti kitur petenciją. Derybose minima Klausymų musų tautiškos
■gulniugų partiją (parti de metus., sunaikina kūnų, nu
Ir
pats
žirgvaikio
ženklai
vėliavos
reikia
galutinai
išri

Sako: „Labai idomu, kad
apie
pataisymui
programos
i"'*1asse).
;
silpsta protu ir Jeigu nemir tiek daug tų nepaskirtų ran vietos.
šti, kad naudojantiesi kaipo priimtas Lietuvos ženklu tik
Norėjau apgarsinti tat ki (ir svarbiausia^ politiškoj ženklų, savo tėvynės-Lietu vuo Vitauto laukų ir jis bu
2. Visas inkorporuotas (įku šta, tai puspročiu tampa, jei
dasi.:.ar tik nebus pasi
rtas) bendrijas, kurios nors gu nevisiškai iš proto išeina.
tur. Bet esant kalėjime, ne- daly j). Niekas Jam nepa- vos visi vienodą — vienos vo ženklu Vitauto; pirmi
skubinta atiduoti pinigus Į
nedalyvauja stačiai politi- Svarbiausia tokių nelaimin
galima bu vo tat atsiekti. To vedė naujai jų lopyti ir mal- spalvos, vartotume, nes šią Lietuvos kunigaikščių ženkli
raukas demokratų šaliniu:ame Judėjime, ir nors turi gų pagelba, tai geresnis
dėl darau tat dabar. Paga nikauti ką tik priimtų jos> dien daugelis įvairiai persta buvo Gedimino šulai.
vo neprigulmingų pliatfor- maistas, bent retkar
liau* persitikrinau, Jog ty vardų. Toliais kalbama apie tė, k. v. S. L. A. padirbta ke
Šernas.
Ant
to
turiu
pasakyti,
kad
„nesusipratimus
”
ir
jų
nepa

ą, vienok pripažįsta reika- čiais. Žydai turi įsteigę vi
lėjimą laiko už kaltumą, dar
li metai atgal, balta su mė 51 nr. „Lietuvos” tilpeman ,,demokratai” niękuom
igumą darbininkams poli sokias draugystes, kurios rū
viršum šąukia. Nemislijau, aiškino. Raštuose, kalbose lyna kraštais sudėta nuo vir raštelis P. Vaičiulaičio iš
nėra geresni nė blogesni už
buvo skelbiama. Ir darbi šaus žemyn, Chicagos tauti Stevens Point, Wis„ kuria
škojo veiklumo.
pinasi žydais kalėjimuose, „soeijalistus”, ir man visai
suteikia jiems maistų, kas nerupi, kurie iš jų tas, aukas kalbėjimas butų reikalingi ninkam*; kuriuos pirm to škų draugysčių turinčių vė me pasakyta, kad musų Sudien po’kartų ;plauja Jų dra suvalgys. Aš teipgi neesu revoliucijai ir darbininkams., siundė, neparako, kur melas, liavas, yra baltos viršuj, apa sivienyjimas gali gauti pirk
bužius. Kitų tautų partijos ,,bosu” ant surinktų aukų ir Sj>ėju teipgi, kad aoc-dem. kur teisybė. - Kalbėjo apie tinė dalis mėlyna, arba žmo ti ūkę apie 200 akrų žemės
teipgi turi savo komitetus at negaliu niekam dalinti ar redaktorius turi tiesą ginties, manę be manęs. Nutarė ma nes, darydami mažas vėliavė su trioboms, gyvuliais, vi
no vardan. Atitaisė, kas lės apvaikščiojimams, vieni soms mašinerijoms už$10.000.
likimui minėtų reikalų. Tie atiduoti, kaip tiktai jūsų pa kaip ir kiti žmonės.
Priežaktįs, kodėl atsisa buvo rašyta „Atsakyme”, baltą viršuj deda, kiti mėly Pranešimas tas yra geras ir
sa, lietuviai ir turi kankinių čių išrinktam kasieriui p.
komitetų Amerikoje ir ka Dūdai, kuriam jas ir pasiun kiau, buko krlios. Kaltė vi prie kurio ir aš prisidėjau ir ną viršuj, o baltą apačioj, ir priderėtų
Susivienyjimui
sų Lietuvoje, ir Lietuviška čiau, i>aliepdamas pasiklaus sa — teifj> vadinamojo Centr- kai kūrins dalykus aš teži gema toks mišinys, kad sve apie tą apielinkę daugiaus
Į
timtaučiai gali stebėtis, ma pasiteirauti.
visuomenė, išrinkusi tų ko ti viršininkų, ką su joms Kom. ar kelių draugų la nojau.
mitetų politiški) kankinių daryti; o ką jis padarys, tas biau* dirbusių, kol anas ne Tasai manę, be abejonės, tydami, kad męs savo panos Toliaus tilpo straipsnis są
užgavo. Rašo raštuose, da nežinome.
šelpimui, skaito lyg atlikusi jau ne mano darbas, bet tų. buvo susitvėrę^.
nario 71 kuopos J. Vitkaus
ro
užmeti
liejimus,
tik
gėGeistina
butų,
kad
šitą
rei

savo pereigas, daugiaus apie kurie jį ant to urėdo pastatė. Per visų laiką turėjau rie
ko. Autoriaus raštelyj nu
niekų nesirūpina. Visos au „Kova” dyvijasi, kad tiek tis su priešingais mums gai džiasi parašyti, kame buvo kalą išrištų galutinai musų peikti sąnariai ūkės komisi
kos skiriamos vien revoliuci daug niekam nepaskirtų au valais. Gyvenau vi^ą laiką klaida. Tenai jau darbinin mokslo vyrai, ir kad galuti jos. kad nesirūpina apie pa
Kalbėta nai liktųsi priimta kokios vi vestą jiems darbą. Rašėjas
jos reikalams, bet revoliuci- kų pas mane susirinko, nu užsienyje- Iš Lietuvos nuo kai nereikalingi.
jonieriams kalėjimuose, badu žiūrėdama, buk aš užslėpiau anų nesulaukdavau patarimo, teipgi apie kitus įmonėj vėl si turėtumėm laikytis.
duoda vėjo centrališkiems
mirštantiems, nieko! Kas pasakyti, kam tos aukos skir palaikydavo pliotkas, kurias be jų. Sudžiomis ir apkal- Simano Daukanto knygo viršininkams, kad nesirūpina
ves revoliucijų, atėjus tikra tos. Man rodosi, kad „Kova” teip mėgo musų patrijotėiiai tintojais buvoneklaidingiejie je „Budas lietuvių kalnėnų apie labą organizacijos. Ne
ir žemaičių” apie vėliavą teip žinia, ar 71 kuopa, ar pati
jai valandai. Jeigu revoliuci- turi tiek daug liuoso laiko ir kūdikėliai, ir net toliaus ir cnatlyviejie.
Ilgai
kalbėjo
apie
mane.
sako: „Kariauna, stodama autorius, išgyrė buvusi pre
Jonieriai buaapmirę ir su nu kaip ir aš, ir jeigu jai rupi siųsdavo! ir net maldydavo už
silpusiu protu x nuo bado? apie aukas žinoti, tai tegul puolikus, kad tylėtų pagyri Perkratinėjo mano dorybes, į kovą, turėjo prišakyje di zidentą J. [Pareilą, kad būda
Šus ginklų, bet nebus varto ji perskaito visas aukautojų mais, prižadais Juos išaugš- būdų, darbus, tik nedrįso delę baltą vėliavą, aut kurios mas Susivienyjimo preziden
jančių Juos, nebus sumanių korespondencijas, tilpusias tinti ar inanę nubausti. Bu man Į akis išsakyti, kame buvusi skieda pusiau perda tu, rūpinosi jo reikalais, ren
vadovų. Neužmirškime, Jog „Lietuvoje”, o iš Jų pamatys vo Jieimį malonu, kad krei mano kaltė, neleido man cna- lyta, viršutinėje pusėje gelto gė prakalbas, aiškino organi
idėja ir pasišventimu negali- kiek kas aukavo ir kam pa piasi į juos, lyg į kokią vy tlyvųjų nuplėšti maskų. « ni, o apatinėje mėlyni lan zacijos naudą ir 1.1.
Pagaliaus nutarta buvo a- kai, geltonuose lankuose ka Tegul veikia ir dabar, ta
m- aisti; reikia duonos.
skyrė. Jeigu aukautojai ne* riausybė, su skundais. Nuo pie „D. B”, valdymų. Tas
riauna buvusi statį, o mėly me niekas jo netrukdo, jeigu
Atsišaukimai
Amerikos paskyrė aukas tam, kam manęs tatai slėpdavo, lyg manęs nerišo,
nuose augštininka”.
nori veikti pakėlimui mus
Kankinių ir Lietuvos Kanki ,, Kova” nori, tai tegul tada nuo neištikimos ypatos.
Žinoma,
galėjau
viešai
Turinti
kitokius
darodytautos, ras darbo ir preziden
nių 4 y ąsos Komitetų likosi kaltina aukautojus, o ne ma Amži nai turėjau kovoti su tat apsvarstyti ir reikalauti
mus
apie
tikrumą
spalvos
tas,
kaip ir visi Susiv. sąna
balsu girioje. Lietuvių So ne, nes aš neturiu tiesos au akrol)atais ir su ištvirkimu naujo susivažiavimo. Tuo
lietuviškos
vėliavos
meldžia

riai. Dirbkime visi, nelauki
namie. Gaunu rezoliucijas,
cijalistų Partija Amerikoje kas skirstyti.
met
butų
ant
manęs
pasimi
apskelbti
per
laikraščius,
me, kad kitas už mus dirbtų.
apie šelpimų politiškųjų kan Teipgi ir laikų, per koki nutarimus, kurie neišpildomi pylę dar daugiaus purvų ir
kad
toliaus
męs
sueitume
vie

Prezidentai ir kitos ypatoi
kinių visiškai nesi šios aukos tapo surinktos, už 1-2 mėnesiu, gaunu prie cnatų. Juk eidami prieš ma
nodumam
nieko
negali nuveikti ten.
rūpina. . Susivienyjimo „Kova” gali matyti iš „Lie šingą prokliamaciją tų pačių no ypatų, vogė laiškus, deM.
J.
Damijonaitis.
kur reikalingos visų muši;
Liet. Amerikoje 21 seimas tuvos” pagarsinimų. Vienok, žmonių rašytą. Todėl tatai nuncijavo, kodėl negali dar
spėkos.
Bet reikia pasakyti,
paskyrė iš tautiškų centų tū kad užganėdinti „Kovos” apsunkindavo gyvavimą, ne žemiau nueiti ir darbininkų Medegos, kokia turi būt
lietuviška vėliava, istorijoj kad labiausiai trukdo muši;
lų sumų kovotojams už laisvę, reikalavimus, paantrįslu, kad buvo galima laikyti D. B”,
ir
revoliucijos
„naudai
”
,
o
bet pinigų Kankinių kaste šios aukos tapo surinktos lai vienoj inkmtįji Žinomas da ištikrųjų savo autoriteto pa yra per mažai galutinam nu pasikėlimą, ardo vienybę sto
sprendimui. Bet teip buvo ka supratimo# troškimas gar
riu! dar neprisiuntė iki šio ke: nuo sausio 16 iki lapkri lykas, ’ nepagirdavo manęs
laikymui? Dabar butų cna- visur. Paimkime Prancūziją. bės. Žiūrint į dabartinį mu
f
lei. Centr. Rev. Šelpimo čio ^7, 1906 metų, apart tų už nurodymą klaidų. Prie tlyvų skaitlius r išaugęs, nes
F
Komitetas teipgi nepaskyrė, $62.87, sudėtų delegatui dar šingi nutarimai darė negali butų prisidėję ir autoriai Triparvė prancūziška vėliava sų padėjimą, rejkia nusimin
išsidirbo tik laike revoliuci ti, kad geriausios musų spė
ar negabskirti, nes aukauto prieš darbininkų seimų, ku mu atstovėti kaip reikiant
„geltonojo
bilioto
”
.
Net
ir
jos, pirma buvo maišomos par kos susinaudoja pražūtingoje
jai paskiria socijalistams tai rie gulėjo pas manę be jokio L. 8. DL P. užsienyje. Pri
po to, esant kalėjime, gąsdi vos kraštų iš kurių susideda terpsavinėja kovoje; musų
demokratams. Mano nuomo nurodymo, kur juos dlti, kaišiotą stoką pamatų, o tas
no juos mano šešėlis.
Prancūzija: Burgundija tu vadovai, trokšdami garbes ir
nė yra, idant visos aukos, teipgi ir juos nusiunčiau Juk teisinga. H . j 1
Užbėgti už akių nebuvo rėjo savo vėliavą, Brėtanija pirmutinystės, vietoj mus
t
kokios tik susirenka, turėtų Centrališkam kasieriui sykiu, Paskutiniais laikaisl905m.,
galima, nes nutarimas jau savo, Normindija savo; pro- vienyti, drutinti musų spė
būti skiriamos kankiniams ir o jūsų yra dalykas paliepti kįlant judėjimai, kbgant vei
buvo pas „Draugą”, o kokia vansaliai savo. Garsi Ame kas, jas silpnina, ardo musų
siunčiamos Kankinių Komit. jam atiduoti tuos pinigus kėjų skaitliu!,1 pkšfrodė rei
ten konspiracija, . yra žino rikos vėliava su žvaigždėms ką tik pradėjusią žydėti vie
kasieriui, J. J. Paukščiui, tam, kam jus norite.
kalas didesnlo'susfrišimo. Ir ma. Traukti jis C. K. nebe
nybę, sėja neapykantą tarpe
Plymoulh, Pa. Aukautojai
A. Olszew8kis. pradėjo nuo pretenzijų būti galėjo, vistiek butų įbridęs ir juostoms padirbta iš holantikrų brolių. Vis tai darosi
gerai padarytį, patardami
neklaidingais.
Paskutinis į balą. Jau ir Šliupas žinojo diškosios, kadangi mat šir per fanatišką vienpusiavimą
dis Suvienytų Valstijų buvo
„Kovos” redakcijai ir Centr.
susivažiavimas perdirbo pro apie tai.
pirma holandiška kolionija, musų šulų, nors kaltė ir mu*
Rev. Šelp. Kom. nusiųsti Jų Kodėl atsisakiau nuo gramą. Buvo nurodyta ma
Nutariau pasitraukti pats.
sų visų, kad nesistengiame
pirmiaus prisiųstas aukas Į ,,Darbininkų Balso”.
no paties, kaip negalima tai Bet kadangi nerimsta žmones paskui pateko Anglijai.
Seniausia žinia apie lietu suprasti savų reiKąlų, musų
kankinių kasų. Dabar „Ko Tasai dalykas, kaip vir syti Jos. Šeip be teip, be
ir dabar, garsinu.
višką vėliavą yra aprašyme organizacijų reikalų, nesirū
vos” red. guli keliolikas šim šui
minėtasis klausimas prisirengimo buvo sulipyta.
Be abėjones atsiras norin Gvagnino.
Gvagnln rašo, piname taisiais reikalais visi,
tų doliarių be naudos, teip negalėjo apeiti visuomenę. Spausdinti gi buvo man pri
čių užginčyti. C. K. tas vis
gi Centr. Rev. Šelp. Kom. Kadangi tuM žmonės rašo a- siųsta susivažiavimo nepatal- kas žinoma. Norint, galėsiu jog Lietuvos . kunigaikščių atsiduodami y pa toms, patįs
Kodėl Užmiršome?
i
nieko neveikiame. Lietuviai!
Ant laiko sustiprėjusi caro kasoje, o revoliucijonieriai pie tai, turln ir aš kalbėti, sytoj ormoj (kalba tik pa- plačiai ir viešai savo tvirtini vėliava buvo raudona su žirg- įtikėjome ypatoms,vadovams,
vaikiu viduryj ir kerčioms
! aidžia, skubiai naikino savo badu miršta, kuriuos męs ypač kad tos kalbos neteisin- taisyta).
Reikėjo grąžinti, mus išrodyti.
L

........... j
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Apsireiškimai atmosferoj
arba Meteorologija.

Auginimas ir Maitinim
Mažų Kūdikių.

Užmanymas geras, kad
kaip senovės žydai įvešti J ne kliasai, ar saujalei žmo žinodami, garbės jieško, nie
Centr.
rseki^torius redaguo
tirus (tikėjo į Arono padirb nių, kuriuos mažai apeina kas to užtikrinti negali, net
sekretorystės
ir p. Giegžnas nepatikrina, tų orgąpą
tą vei-šį. Musų vadovai-šulai, darbininkų reikalai.
darbą
nuveiktų,
bet to visko
nes į Susiy. L. A., man rodo-,
Senas Krivaitis.
nors jie daro didžiausias klai . '
»
Paraše J. Kulis, M. D.
išpildymas toli negalimas.
%
k
si, neprigųlu.
das, bet neprisipažįsta jas
CentiaHŠJtas
Komitetas
padarę. Apsaugok Dieve, Dėl straipsnio „ko nori
Gerai' patriislyjus, supran
Prakalba.
lietuviški
socijalistai
”
,
skirti algų sauvališkai nega tama: Centrališkam sekreto
jei kas pasikėsytų viešai nu
Šito mažo raštelio užduotis nesuteik |
rodyti klaidas musų ponelių,, tilpusio Atskaitoj No. 19 li, nes tą paskiria žmonių riui, pnę tofcių išlygų, prisi dančių daug durnų medegų. Keikia vienok pilnas žinias apie ligas, gydymą sergančia
Susiv. Liet. Amer.
rinkti seimų reprezentantai eitų dieną rugiai pjauti, nak pridurti, kad laužų durnai saugoja augmenis kūdikių, bet parodyti kaip apsisaugoti nul
tai gautų purvų tiek, kad jų
ne nuo visų šalnų, bet tik nuo būvančių prie ligų, kaip užlaikyti ir augyti mažus kūdikius!
Perskaitęs
virš
minėtą
straip

ir tie reprezentantai veikia tį grikiai rauti.
negalėtų pakelt.
Nemažai
giedros
ir tykuinos arba prie labai mažo vė- idant ateinanti gentkartė butų sveikesne ktJ
purvų tenka dabartiniams snį, noriu išreikštįsavo nuo tą, ką kuopos jiems paliepia.
Organą kad kada ir galės jalio, taigi durnai saugoja augmenis augan niškai ir protiškai. Tėvfti, perskaitę, jeigJ
apie 1 jį.
Garbi Kas kitas be algų buvo Susi- Susivienyjlmas išleisti, tai
socijalistams nuo tautos did monę
čius žemose vietose. Jeigu gi šalna būva seks tilpusius čia prirodymus, apturės nemal
vyrių, garsių kalbėtojų ir Ii-* redakcija gal duos vietą „Lie vienyjimui tarnaut prie mažo sekretorius jį redaguoti ne prie apsiniaukusio dangaus, arba jeigu pu žą naudą augindami kūdikius, naudą aptul
teratų.
Štai atskaitoj Susi- tuvoj”,— musų S. L. A. or- skaitliaus sąnarių, o kas ki galės, nes pakaktinai darbo čia vidutinio smarkumo vėjas, tai oro tem rėš netik dvasišką, bet ir materijališką.
j ,
peratūra bus dagi žemesnė ant kalvų ir kal
tas dabar prie didelio sąna yra prie sekretorystės.
vienyjimoLietuvių Amerikoj, gaiie.
AUTORIUS.
j
nų
šonų
negu
žemose
vietose.
Man
rodos,
kad
drg.
Da

rių skaitliaus. Taigi p. Gieg < Galop, p. Giegžnas duoda
straipsnely j „Ko nori lietu
Reikia dar pridurti, kad vėliausios šal Motinos užsilaikymas laike žindymo. 1
viai socijalistai”, ar negražia mijonaitis, savo straipsny j žnas per „Vienybę” be reika rodą į konstituciją jdėti pun
nos
pavasaryj
arba ir vasaros pradžioj ir ru
„Nekrinta obuolys toli nuo obelies”, s*,
ir pamokinančia literatūra be reikalo gamina medegą lo savo burną aušina.
ktu, kad seimas vienas nega deųyj arba vasaros pabaigoj būva paprastai
ko
patarlė.
Taigi tankiai kūdikis pasekJ
Tolesniame rašyme daro ilėtų iškrapštyti dabartinio prie giedro dangaus ir tykumos. Pino lai
apdovanojo sąnarius Centra- neapykantai tarpe S. L. A.
motiną
kaip
dvasiškai
teip ir fiziškai. Mol
liškassekretorius Susivienyji- su L. S. P. A., nes jei kelių Giegžnas priekaišas Susivie ‘storio S.L.A., ypatingai po- ko jų (spėjimui yra visoki budai. Vienu iš
tina, norėdama užauginti gerą kūdikį, turi
mo ir tai už locnus musų pi- socijalistų S. L. A. buvo už nyjimui, geriaus sakant, sei smertinių padidinimą ar su tokių būdų yra suradimas punkto besldary- pati būt gera; kol kūdikis mažas ir žindai
gautas, tas suvis nereiškia, mams už lietuviškos kolioni- mažinimą, arba ir kitų mo mo rasos: menama, kad jeigu rasa darosi mas, ji turi būt sveika. Koki suerzinimai
nigus!
Broliai lietuviai, Susivie kad „lietuviai, socijalistai” jos pirkimą, prilygindamas kesčių; tokį pataisymą turėtų prie temperatūros žemesnės negu 0° C., tai atsitiks kūne žindančios motinos, toki ja$|
tokią kolioniją prie patentuo perbalsuoti kuopos ir drau reikia laukti naktinių šalnų, o jeigu prie gali būt perduoti ir Jcudikiui. Jeigu irB
nyjimo sąnariai! kadagį męs neįsitektų musų S. L A.
augštesuės — šalnos nėra ką bijotiesi.
tina turės kietus vidurius, teip ir kudiB
Kiek žinau, daugumas lie tų Europos klioštorių (Euro gystės.
panaudosime musų spėkas ir
Tegul,
paveikslam,
5
vai.
vakare,
prie
jos
žindomas turės; jeigu motina išsigąs žB
protą be ypatų vadelių ir tuvių 1 prigulim prie abiejų poj patentų klioštoriams da Gal rašėjas nežino, kad J giedro dangaus oro temperatūra bus 4- 12° domas kūdikis turės nervų ligą; jeigu moB
smuiko, kuris neduoda pakilti organizacijų ir nematau rei, bar niekur neišduoda. Rd.) ir seimus prisiųsti kuopų įneši C., tai, rodosi nėra ką bijotiesi šalnos, bet na apsigena, kūdikis ir bus a prigėręs p Į
mums augštyn, bet traukia kalo labui vienos, kenkt ki sako: „Toksai nusprendimas mai, būva priimami daugumu jeigu tame laike drėgnasis termometras ro nu motinos ir tt.. Taigi nieko bereikia B
atgalios į fanatišką terpsavi- tai. Jeigu atsirado „karš negali būti atsakančiu tautos reikalavimų. Kuopos paduo dys -|-7 C., tai besidarymo rasos galima ryti motinai, ko nenorime, kari kūdikis fl
.
‘
H
• nę kovą bledingą visai musų tuoliai’’, kurie „gnaibo” S. kilimui”.
da savus įnešimus, o ne sve bus laukti prie —0,3° (L, taigi sutlytėjimas rūtų ar darytų.
garų atsibus prie temperatūros žemesnės už
Jeigu motinos pienas perskystas ir Iii
r tautai. Kada męs suprasime, L. A., tai tas n^nuodėmė vi Pons Giegžnas ir čia nesu- timus, tuos seimai svarsto.
0° C.. Tąsyk, jeigu per naktį dangus nesilaikė nuo keblaus užmetikad ypatos mažą rolę lošia sų lietuviškų socijalistų.
Iš viso apvalaus Giegžno bu» apsiniaukęs, tai jau galime laukti nak sas, motinai valgant daugiau tirštų valgių JI
riebihno, pienas pasidaro tirštesnis ir ne]
Atskaitas gaunam kiekvie nėjimo, nes išjuokia paten- rašto matyti, kad tai II Ža tinės šalnos.
ten, kur žmonių supratimas
besnia./
v.
I
ir apšvietimas augščiau pa nas sąnarys S. L. A. ir, kai tavimus klioštorių, o tuom garas prie Susivienyjimo su
Jeigu gi prie tokio* jau temperatūros
Motina turi užsilaikyti hygieniškai ii
kilęs. Ir su geriausioms (de po didžiausioji lietuviškoj tarpu jis patentuoja nuspren- rta vo rodomis gretinai, bet tai 4- 12° C. šlapinsis termometras rodys 4- 9 čystai, ypatingai žindydama kūdikį.
j
joms ypatos'mažai gali nu- organizacijoj, tas straipsnis dimus, rasdamas neatsakau ant tuščio! Gretintis, artiii- C., tai rasa darysis prie temperatūros 4- 5,5
Paaugusiems
kūdikiams
motina
gali
sul
veikti be paramos visuome- gimdys terp sąnarių neapy čiais tautos kilimui; bot p. G. lĮtis geriaus išpuola tokiems ( C. tai ir šalnos nėra ką laukti, jeigu tik oro teikti daug dvasiško peno; 'kokiu penu ji
- nėšį. Ypatos tiek sveria drau kantą „lietuviškų socijali patentavimas Susiv. netinka.' žagarus, o nė posmuoti apie temperatūra nepersikeis..
juos penės, ar blogu ar geru, tas matoma
Būva vienok kaip kada naktinės šalnos
gijoj, kiek plyta prie muro. stų”, t. y. L. S. P. A. o vien Geriaus butų, jeigu p. Gieg- |gUgfv. L. A. laimę ar nelaimę,
bus ant kūdikio. Todėl reikia, kad moteli
ir prie besidarymo rasos prie augėlesnės už turėtų
tik
už
kaltę
kokių
ten
„kar

kaslink to supratimą ir mokslą. • ^B
Plyta, rodosi, mažos vertės,
žnas, nors į vieną miestelį Susivienyjimas L. A. nelenda 0" C. temperatūros; tas ypač būva slėnyse ir
Vienok motinų negalima kaltinti užjViįųB
bet ji įdėta į mūrą, palaiko štuolių”, kurie tai darė ne nukeliavęs, terp nekylančių !'į uiekeuo bulves knaisioti, terpkalnėse. Mat ten uras drėgnesni s, todėl
blogą
pasiekiantį kūdikį, nes prigimtis tanai
iš
dalies
vardu
partijoj
ką
lietuvių pakištų savo petį ir taigi nereikalauja kad bent ir rasa darosi prie augstesnės temperatūros
dalelę to muro. Bet iš geriau
dalyke
didelę lošia rolę, kūdikis perima tu 1
link
reiesu
patyręs.
Kas
padarytų garsų tautišką kiligumislyją», po Jo dirvą negu ant kaimyniškų kalvų, bet naktyj at
sių plytų dar nėra -galima
lūs
dalykus
ir nuo tėvo.
pastatyti mūrą be cemento, kalingumo mokslo lietuviš mą, tuomet ir Susiv. L. A- knaisiotų ir taksavotų (ra- šalęs oras, kaipo sunkesnis, nusileidžia į slė
Kawalsky
ir Huzley tvirtina jog kodiB
kurie sutraukia plytas į krū kiems . socijalistams, tai tas mėgintų savo petimis suteikti Pjjas klysta. Jeigu Susiv. yra nis, todėl ten būva šalnos net tąsyk, jeigu kiuos, išsivysiant jiems, atsikartoja prabočhB
rasa darėsi pereitą vakarą prie temperatūros
vą ir tokiu badu duoda tvir lygiai,'jei ne labiaus, naudin tautai pakilimą. Dabar vieu isuomeniška, o ne privatiška 4- 2-3' C.. Todėl ir spėti apie naktines ypatybės.
H
tumą
murui.
Susivien. gas ir sąnariams S. L. A. ir Susivienyjimas pakelt visą Erganizacija, tai po jo dirva šalnas, besiremiant ant temperatūros besida
Gimdymas.
j
Lietuvių. Amerikoj ir visiems kasžin ar ant tiek bus sąna tautą negali.
ali visuomenės kurmiai rymo rasos, nevisada ištikima. Bet ant kal
riai
S.
L.
A.
apsišvietę,
kad
vų ir augstesnių pakalnių nėra ką bijotiesi
Tarp kitko, nors vis su iš nisti. Rd.)
sąnariams trūksta cemento.
Lietuvės, kaipo stiprios moterys, papral
naktinių
šalnų,
jeigu
vakare
besidarymo
ra

štai
mano,
kad gali pagimdyti kūdikį be pJ
, t.y. mokslo ir draugijinio su- perskaitę savo Central iško juokimais, sako: „Tautiškas
Daugumo lietuvių būdas
sos
punktas
būva
augščiau
0°
C.
ir
jeigu
per
*
geibus
daktaro
arba akušerės; teip tanM&fl
Komiteto
pranešimą
nors
mi

namas mums labai reikalin toksai: kada visų rankos regy venimo;mokslo neparty vis
naktį
oras
nepersikeis;
ant
augštų
lygumų
Į
būva
ypač
kaimuose
Lietuvoj. Dėlto viel
ko, kokį skelbia prisidengę nėtam straipsny j, nepradės gas, bet vien toksai, iš kurio tėžiais suvartytus, tai visi reikia jau būti atsargesniu, o jau slėnyse ir
nok
esti
daugiau
mirčių
kūdikių ir motlM
;; ploščiumi patrijotizmo supi u- neužkęsti L. S. P. A. t. y. lie butų nauda visuomenei”.
škundžiasi išvien, bet kada terpkalnėse naktinės šalnos būva net tąsyk, negu reikia. Nėščios moterys, neturėdavai
Šis noras to žmogaus tikrai tiktai pasiliuosuoja, tuoj aus jeigu rasos punktas vakare but'o 4- 2-3° C.. supratimo apie gimdymą, laukia to Hikj
dyme darbininkų tos pačios tuviškų socijalistų, su kuriais
tik
santaikoj
gyvent
vertėtų.
šlubas: Susivienyjimai, drau vienas į girią, kitas iš girios,
tautos, vienos motinos sūnus
Žinoma, čia kalbama, tik apie naktis, ko kaip papuls. Jeigu gimdymas užsIvellM
pasirekliavimui ir (gavimui Nesutikimai terp 8. L A. ir gystės savo kasas paveskite tnąstys išsišakoja ir eina kut kiose dėl giedro dangaus žemė leidžia šilumąį arba užkliūva, pataisyti pačios negali, o kO
įtekmės terp nesusipratusių L. S. P. A. labai blogus vai visuomenei,
o jus eikit, teikia ar nereikia piautiesi ir greitai atšala; apsiniaukusiose naktyse, to nėra, toks kūdikis gema uždusęs — n J
sinę gal atnešti abiejoms or anot lenkų priežodžio, „na terp savęs. Lietuvoje trupu pučiant vėjui, jeigu tik tas vėjas nelabaii kruta, jį palaiko negyvu, nebepaiso, jį ufl
- musų brolių darbininkų.
šaltas, temperatūra puola daug palengviau, šaldo ir teip numarina. Bet kūdikį net teil
Broliai lietuviai ir sąnariai ganizacijoms, turint joms ir cztery wiatry”. Socija- tėlį progos gavę, jau susi kartais net kyla.
vadinamą nekrutantį, ^egyvą, galima atgaij
listiškas tikrai mieris!
šilai ra vo partijos; čion Ame
^^Susivienyjimo Lietuvių Ame- teip užtektinai priešų.
vinti
net po pusei valaiidos, jeigu pasielgsi!
Kitas spėjimas apie naktines šalnas pa
Aš ypatiškai, nors ir ank Mums rodosi: jeigu visuo rikoje teip pat: pirmiaus plo remtas ant manymo, jog per naktį tempera me suĮjuom protiškai, taigi teip kaip reikia!
, rikoj! jeigu iki šiol nieko neTaigi, prie gimdymo motina turi maži
veikėm, tai bent dabar stoki m ščiau prigulėdams prie L.S. menišku trųsu kas nuveikta, vėsi kuniginiai su šliupiniais, tūra gali nupulti .ant 4 C. žemiau parody
prie darbo visi, petis į petį, P. A., bet vėliaus prisirašęs tuomet visuomenei ir nauda dabar, išdygus partijai lietu mo vakare drėgnojo termometro. Bet tasi daug prisirengti; nereikia gerti alkoholini<|
privalome visi rūpintis savais prie 8. L. A., nėkiek nema priklauso, bet jeigu visuome viškų socijalistų, piaujasi jau būdas neištikimas ypač sausuose kraštuose, gėrymų, nes tie gėrymai gimdo nenormali*
kur naktimis oro temperatūra nupuola žy škus jausmus; nereikia valgyti kokių kietų
reikalaisjvisi dirbdami, pildy tau reikalo antrai užkenkt, nė neprisideda prie organi tie su šliupiniais ir kunigi. miau, bet jis tinka Lietuvai ir Latvijai.
valgių; reikia žiūrėti, kad viduriai butų j
dami savo pareigas, daug gero ką liudija mano kelių metų zacijoj darbo, tik maža dalis, ųiais; tai jau ir trečia daly
,
Ii
uosi, kad šlapumas eitų liuosai. GaliiM
Žemdirbiams
svarbiu
yra
žinoti
pirm
nuveiksim musų tautos labui, tarnavimas 45 kuopai 8.L.A. tai ir pasinaudojimas iš jos vaujanti nesutikimuose.
laiko apie ateinantį u žd erėj imą.
Kartaisi nusimazgoti šiltu vandeniu prieš gimdyti i
Prez. 45 kp. S. L A. Hazle- triūso priklauso mažai dalei,
pagerinimui musų vargingo
y Socijalistai, besiūlydami jie^neužderėjimą gali pirm laiko matyti, jei arba imti garinę maudynę, tas palengviM
ton,
Pa.
maža saujalė žmonių visuo Savo gcradėjystes, projekta gu jis išeina nuo stokos lytaus, jeigu lauką gimdymą ypatingai toms moterims, kurtu
būvio,tadCaugs ir musųSusiMotiejus Merkevyčius.
menišką girią niekados ant vo jau sujungti ,’,Tėvyhės išnaikina ledai, šalnos, valhalai ir tt.. Bet inkstai nedirba gerai. Daug garinės mat-j
vienyjimas, kils musų tauta.
savo pečių panešt negalėjo ir Mylėtojų Draugystę” su jų būva ir prie ganėtino drėgnumo, prie dai d y nes arba labai karšto vandenio nereikM
Kas neitų su mama išvien,
J. Giegsno žvilgis Į Sosi- negali.
laus išveizdžio varpos nenašios ir grudai vartoti, nes tas gali perdaug apsilpnytiin
tas nębutų musų cjraugu,
partija. Žagaras užmanė Su- menkos vertės.
iššaukti gimdymą peranksti. Nereikia per
vienyjimą L. A.
Prikaišioja Giegžnas ir aivienyjimui .keliauti ant
mokėtume apsisaugoti nuo
daug
gulėti lovoj, bet reikia prieš gimdymo
Tą gimdo stoka saulės šviesos ir šimtuos
tokių nedraugų. Dabar pas („Vienybė” No. 51-1906m.) Vištaliui duotas aukas ir sa Marso; na ir žiūrėkime da augant javams: mat beridarymui gerų grudų laiką vaikštinėti ant šviežio oro, arba ką
mus visai kitaip. Svarbiausią
Su kokiais mieriais rašytas ko, kad tikrai Havanos ciga bar, kaip kregždės į žvirblių būtinai varpoms reikia daug saulės šviesos; nors veikti, tik nepersunkiai. Nereikia
rolę lošia tarpe musų jei ne visas tas Žvilgis, sunku (spėti. rus tas žmogelis gali rūkyti. lįangosi lizdą....
jie reikalauja tarpiam augimui vien atsakan gi nieko sunkaus kilnoti. Drabužiai tB
čios teinjiera turus ir drėgnumo. Svarbiu to būti liuosai laikomi, kad neveržtų kūno. ■
atviri, tai paslaptį muši) Giegžnas sako pradžioj: „Da Jeigu jis pavydi Vištaliui
Susivienyjimas per ilgus dėl yra ir heliografiški arba saulės tėmijimai.
Išsimazgoti lytiškas daKs ir kruB
priešai, užima vietas musų bartinis musų Susivienyjimo anų cigarų, tai velytina ir rietus išsidirbo dirvą ir lizdą,
kasdieną
drumnu vandeniu, įdėjus trup^B
Tėmijimai aktinometro gali žemdirbiams
organizacijose,būva vadovais. stovis yra gana geras, tiktai jam atsidurt Vištalio vietoj, tai ir nesiduos kitiems knai
borakso;
tas
reikalinga užlaikymui švaruu^B
atgabenti nemažf naudą ir kaslink saulės
Ko-gi gero galime tikėtis nuo jojo veikmė įvairi, lyg per- ir rūkyti Havanoj cigarus.
sioti.
šviesos ir šilumos. Jeigu jiepatėmys, augant
Kasėjas pataria duoti geras
tokių vadovų! Patarlė sako: silpna per tai, kad po persiUžgimus kūdikiui.
S
javams ant aktinometro, jog suma aktinoKokia
nebūk
partija
ar
kas iš girios, tas į girią ir .skyrimui su Romos fanati knygas atspausti ir Elemen
Kaip tik kūdikis užgema, reikia žiurėH
metriškų skirtumų mažesnė už paprastą, jie
Gerai, kad užmiršo įuomonė, tegul savo dirvą gali laukti menko javų nžderėjimo net tą kad jis kvėpuotų. Reikia išvalyti jo noB
žiuri”. Teip yra ir su musų kais nedaug ką nužengė pir torius.
išsidirba ir iš jos vaisių se
prižiūrėtojais reikalų, Susi myn, ir išrodo lyg kad gryžta pridėti Evangelijas ir Brosyk, jeigu javai auga gražiai, jeigu šiaudai gerklę,, pavartyti; jeigu dar nekvėpuo^B
reikia truputį šalto vandenio užtėkšti B/
melį, kaip kad V Susivienyji- mia, Susivienyjimas neužvy- tarpus.
vienyjimo viršininkais, jiems atgal į senas vėžes?
dės.
burnos ir ant krutinės, rankutes pakelti ai^D
mo
seime
buvo
įnešta
Susiv,
"
Geram
apie
tuos
dalykus
sprendimui*
rupi gąrbe, apskelbimas savo
Ponas Giegžnas prie stovio
štyn
prie galvos ir vėl nulenkti žemyn pB
Tai
aš
misliju
A
yra
toks
reikia
daryti
teipgi
perijodiškus
tėmijimus
. vardo.
Veltas butų užmeti- pagerinimo, man rodos, nie kaštais atspausti Evangelijos
liemenio;
teip daryti kelis sykius. KudilB
augmenų
ir
gyvūnų
viešpatystėj
visokių
ap

žvilgis į Žvilgį p. Giegžno.
nėjimas, kad jie nedirba, ne kur neprisidėjo! Musų senos ir Katekizmas.
atsigauna, nors ir pridusęs būva. Virkš(B
sireiškimų;
toki
tėmijimai
gali
^žemdirbiams
Ex Centr, sekr. S.L. A.
Tegul tiktai išmoksta gerai
sirūpina mpsų, vargdienių vėžės, tai skaitlius sąnarių:
nereikia piauti,kol kūdikis gerai neverk?<bB
_ .
' T) Astramskas. atgabenti nemažą naudą.
raudonas
ir turės pakaktinai gyvumojf^^
reikalais.
Kur ir kada gir po persiskyrimui buvo 600, o skaityti bent ant vieno iš da
Jeigu tik galima, reiktų neapsiruberišt
virkščią
reikia dviejose vietose, new
dėjome, arba matęme, kad per 6 metus pasidaugino są bartinių elementorių, tai kožžiuoti tokiais vien tėmijimai?, bet priderėtų
būt
kitas
kūdikis
pas motiną ir ant rl
ponai ar poneliai tarnautų narių skaitlius jau, iki 6,309. nas lietuviškai skaitys ir Suvesti pilnus meteorologiškus tėmijimus, ko
Redakcijos
atsakymai.
čios
virkščios,
kraujas
nubėgtų ir anaV
kius atlieka stacijose 2 skyriaus, pridėjus
vargdieniams, arba rūpintųsi Pinigų po persiskyrimui ne sivienyjhnui nereikės rūpin
numirti.
Nupiauti
virkščią
tarpe snril
• Apsižturinčiam., . Moterų dar aktinometriškus, heliografiškus ir tem
jųjų reikalais, gerove? » Nie turėjom nė cento, šiądien, tis apie elementorius.
Aptverti
bambą
su
čystu
tvaralu
išvirini >r
peratūros dirvos tėmijimus. Toki patėmikur ir niekados to nebuvo, per 6 metus, susidėjo $23.493.
Terp kitko tas žmogus vėl baliaus aprašymas jau pirma jimai suteiks geresnę medegą sprendimui išdžiovintu gerai. Numazgot pirmą K
bent tenais bando veikti po 05.
Kur p. Giegžnas randa sako: „Mums reikalingas na- pjatilpo. jL)u k^rtu to paties apie klimatą ir orą kokioje nors vietoj, o kūdikį reikia su aliejum arba su vaselj b
neliai, kur mato naudą sau, veikmę persilpną ir gryžimą mas ir spaustuvė 8.L.A. or- aprašinėti negąlima. Maski- sulyginimas su žinioms surinktoms kitur, pa Virinto šilto vandenio galima duoti gi
įgijimą garbės. ; Ar-gi męs, į senas vėžes.
ganizacijai, nors jis butų ir n| balių, kadangi aprašymas rodys jų skirtumą ir priežastis tų skirtumų. Zysti duoti po kokių 10 ar 12 valandų.'
pavelytas, jneverta nė mį^eti, Besinaudodamas iš tokių žinių ūkininkas gnMazgojant kūdikį vandeniu,
• sąnariai Susivienyjimo galime
Susivienyjimas L. A. nė nedidelis”.
esti
labai
Čystas, dėlto nereikia užleisti
kadangi
anbjoehieko
vjAuolės
apsisaugoti
nuo
daugelio
klaidų,
kokias
tikėti tam,- ko niekados ne jokių perskyrimų nepadarė
Pirmiaus klausė: „Pritru
bambutes,
kol ji nenypuls,
nupuls, nes tas
buvo, kad sotus alkaną su su Romos tikėjimo išpažinto kus pinigų, kur dėsim namą? menės labui nenuveikta. Ten, daro daugelis nepažindami klimatiškų vietos vanduo nuodina, o į(žnuodiuta
i
kaip matyt, buvo visai prb ypatybių. Jeigu jau apleisim kitus daly ja, nenupuola ilgai, (kaip kada bamba
prastų.
jais ir nedaro, nes tarpe Su- Ar atiduosim užmanytojams,
fkaip
kus, tai pažystantis klimatiškas vietos sanly! Jeigu męs, lietuviai darbi siv. sąnarių yra katalikų ir ar į klioštorių apversiine”. vitiškas, paties klinbo nau gas žemdirbys žinos, ar verta armėverta už įeina į vidurius ir kūdikis numiršta.
Pirmas kelias dienas po gimimo
siimti auginimu naujų augmeniu veislių ir
ninkai, organizuojamės, vie- protestonų; taigi Susiv. L.A. Dabar atranda reikalingu, dai pasilinksminimas.
amas
kūdikio yra naturališku ir gali nieki
atmainų
žinant
kokiose
k
Ii
m
a
tiško
su
sanlynyjamės ir kalbiname vienas nesikiša nė į romiškojo, nė kad ir į klioštorių paverstų.
BROOKLYNO .
PARAPIJONUI.
blogo
neženklinti ir dėlto nereikia tuoj ki
gose
tie
augmenys
geriausiai
tarpsta
ir
auga.
kitą prie vienybės, tveriame į protestoniškojb tikėjimo Prie to užmanymo prideda Tai menki privatiški daly
šti valgį arba kokias nors gyduoles sustab
. ir palaikome musų Susivie- reikalus, tikėjimas paliktas užmanymą: „Organą turėtų kui, į kokius laikraščiui ne
dymui verksmo.
nyjiiną, kodėl męs negalime :žmonių sanžinei.
Priežastį redaguoti Centr. sekretoriai pritinka kištiesi.
GALAS.
Viduriai sveiko kūdikio turi išsili
rūpintis ir jo reikalais? Mok- Susiv. skylimo visi jau žino. po kontrole Centr. Komiteto
suoti iki keturių kartų per dieną.
*- ęlaš iftdo, kad tieses ir vaiDelegatai į seimus važiuoja arba tam paskirtos komisi
(Pabaiga bus).
= , ūžia priguli daugumenei, o rinkti sąnarių.
jos'’.
1
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L1 ETU-VA^
skaitė 100 puslapių grįždama^ atgal. ‘Abraham’as Lln- llnga, bus įvykdyta. Tai vienintėlė ’ tiesa, valdanti pa
Kas veidmUnlanja.
coln’as negavo nieko nuo tėvų r nieko perTaimingą pro sisekimais.”
48 Nr. „Lietuvos” patilpo
gą neįgijo. Jo pasivedimas biįvo nenUilstdnČio darbo ir
„Trejopi žmonės gyvena pasaulyje:” — pasakė vienas
teisingos širdies apsireiškimu.
rašytojas — ,,žmonės, kurie nori^ tokie, kurie nenori ir straipsnelis iš Bristol, Conn.,
iio
giriote
gyveno
beturte
galop
tokie, kurie negali. Pirmieji įvykdina viską, kuo kur ilgokai yra motyvuojama,
Kitoj
trobelėj
tolimuose
O
_
! Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.
,
našlė su 18 mėnesių vaiku, rup tndamos Įąbiaųsiai apie tą: užsiima, antrieji viską trukdo, tretieji turi nepasisekimą kad ,,Neseniai pribuvęs” per
„ar įstengs apginti savo mažutį nuo vilkd'dantų.” Vaiku- visur ir visame.”
SKYRIUS II.
44 No., .Lietuvos” neteisingai
tis užaugo ir į porą metų randame Jau jį
Jį kertant} medžius
„Yra daug jiegos tikėjime” — pasakoja Bulver’h — apšmeižė Bristolio lietuvius.
girių,
padedhnt motinai. „dargi kada tikėjimas paliečia žmonių žemiškus reikalus,
ar apdirbantį mažą laukelį tarpi L
*. /
, -i .
Kiekvieną liuosą nuo darbo valandą suvartoja mokslui iš tebus kas nors visada persitikrinęs, kad gimė įvykdinti Po straipsniu trįs pasirašę
veikslą, kurį Samuelis padirbo jiems, pastatė jie pirmuti
. 16 kuomet nors tą, kas jam tą valandą rodėsi negalimu, o reikalauja tikros ,,Neseniai
knygų, kurias paskolijo, negalėdamas jų nusipirkti.,
nį laivą, kuris tapo paveikslu pirmų puikių laivų, kokius
gyvenimo metuose susitarė varyti mulus. . Paskui univeruniver galima ginčytis, jog Įvykdįs tą prieš mirsiant.”
pribuvusio pravardės. Aš ne
paskui ta forma padirbo. Kada Samuelis Cunard’as ga
sitete Slavė grindis ir skambinę,i, tuo darbu atmokėdamas
Ką gali padaryti su žmogumi, kurs turi nepajudina noriu kitus apginti, bet kad
vo bajorystę ir įgijo turtus, neužmiršo, kad už vieną ir
už lekcijų klausymą.
Pirmai! studijų, kursas prekiavo mą tikslą širdyje, kurs nepripažįsta nepasivedimo ir kurs, tenai ir mane įmaišė, tai esu
antrą turi tarti ačiū iš dalies paprastai peilio pagalbai.
jam 17 dolerių. Kada perėjo Įį antrą kuršį,
kursą, turėjo tik 6 kovoje netekęs kojų, dar nori kovoti ant kumščių? Sun priverstas atsiliepti ant užsi
*
Naujas testamentas ir abėcėlė buvo ’fęnintėlėmis pensus ir tuos ant rytojaus įmotė
įtė į dėžutę prie bažnyčios.
Corpeliaus’o Vanderlilt’o knygomis mokykloje, išmoko te- Pas kokį ten dailidę pasisamdS gyvenimą su užlaikymu, kenybės ir kliutįs jo nebaugius, tik kursto didesnį darb puldinėjimų. Ten pasakyta:
čiaus skaityti ir rašyti ir skaitliuoti truputį. Geidė nu skalbimu, šiluma, šviesa už vie ią dolerį ir šešis centus są- štumą. Duok žmogui abėcėlę ir geležinę valią, o niekas
Bristoly! Rutkus pagimdė
nestengs apribuoti jo darbus! Įmeskite į kalėjimą Galisipirkti luotą, bet neturėjo tam tikslui pinigų. Motina vaitei, susitarė dirbti naktį ir ^ubatoj.
ubatoj. Atėjo vieną subasuim lei’jų už jo išradimus moksle, o jis dirba tyrinėjimus savo Butkų, o Butkus „Neseniai
norėdama atitraukti jį nuo jūrių, pasakė jam, jeigu prieš tą ir nuobliavo 51 lentą, už lygavo vieną dolerį ir du
27 d. šio mėnesio užars ir užsės 10 akrų kietos, akmeninės centu, kada pabaigė kursą, turĮšjo kišenėje apmokėjęs vi- urve su šiaudu. Apjakinkite Euler’Į, o jis dar drąsiau pribuvusį”. Ištiktųjų, aš vi
išrišinče-galvoje matematiškų kombinacijų įvairumą. Už sada maniau, kad , Lietuvos”
dirvos, niekiausios visame tėvo ūkyje, tai paskolįs jam rei sus reikalus, dar tris dolerius. Žiemai atėjus, davė lėkeilekci darykit beturtį bedfordišką katilorių kalėjime, o jis rašys
redakcija nesilaiko nė jokių
kalingus pinigus. , Prieš paskirtą laiką darbas buvo pa jas viename name už 12 -dolerių ir pilną užlaikymą per
darytas ir gerai padarytas. Septynioliktoje savo gimimo mėnesį. Aut vasaros turėjo 43 dolerius, o kada sugrįžo dailiausias pasaulyje alegorijas, arba paliks nemirštinas pusių, vienok paskutiniu lai
• sukaktuvių dienoje Cornelius’as Vanderbilt’as nusipirko ant kursų, paėmė gyvenimą mokėdamas 31 centą per mintis aut kalėjimo sienų. Sudegink Viklefo kūną ir ku pasirodė, kad laikosi pu
įmesk pelenus upėn, o jie nuplauks į vandenyną, kurs neš
luotą, bet pakeliui luotas susimušė į salą ir nuskendo,
sąvaitę.
juos, sulyg savo veikimo tiesų į visas šalis. Visas svietas ses Liet. Dem. Partijos, ge
kuomet buvo arti negilaus vandens.
Trumpame laike sutinkaine Jį Vilhelmo kolegijoj,
riau sakant, aristokratų, an- ,
Bet Vanderbilt’as neprigulėjo prie tų, ką lengvai pa kurią po dviejų metų baigė su atsižymėjimu. Į senatą nuolankiu yra stiprios valios žmogui. Gali teip gerai
siduoda. Pradėjo iš naujo. Per tris metus surinko tris įstojo 26 metuose, o į kongresui 33. Į 27 metus nuo laiko, kritikuoti saulę, kaip tokius žmones, kaip Bismark as arba traip sakant, redakcija turė
Grant’as.
jo patėmyti, kad Rutkus
tūkstančius dolerių. Tankiai dirbo visą naktį ir trumpa kada Įstojo į mokyklą kaipo Kandidatas šluoti grindis ir
Laimės
jūrių
kraštai,
—
•
sako
Foster
’
ia,
—
apkloti
Butkų pagimdyt negalėjo,
me laike, turėjo daug svečių tarp persikeliančiųsl uoste. skambinti. " Jokūbas Garfield’hs tapo Suvienytų Valsčių
Laike karės 1812 metuose padarė sutartį su valdžia dėlei prezidentu. Darbštumas, koklį paduoda šis paveikslas, išnykusių dideliai aukštų palinkimų žmonių kaulais, ku dėlto kad nemoterė (Ištikto
pepzežimo maisto ligi kareivių stoties netoli sostapilies. reiškia daug daugiau dėl jauno vaikino, kaip visi Astor’ų, riems truko narsumo, įsitikėjimo ir stiprybės ir to dėlei svarbus pusiškumo moty
jie išnyko akyse energiškesnių, nors mažiaus prakilnių,
Įvykdydavo sutartį atveždamas javus nakčia, kad laivas jo
Vanderbilt’ų ir Gould’ų turtai.
avanturistų, kuriems į uostą" įplaukti pasisekė. Šimtai vas! Rd.)
galėtų dieną skraidyti tarp New York’o ir Brooklyn’o.
Tarp didžiausių svieto didvyrių ir geradarių yra dar žmonių žengė į, grabą nepagarsėję vien dėl to, kad netu . Aš Bristolyj, Conn., lan
Vaikinas, atidavinėdamas tėvams visą ką uždirbdavo dieną
ir pusę nakties uždarbio, sulaukęs 35 metų, buvo 30 tuk- kitų, kurių lopšį, žemoj trobelėje supo vargas o kurie rėjo stiprios valios, o jeigu butų pradėję dirbti, butų pri kiausi ir tą pat vakarą privatiškoj stuboj radau visą ko
stančii) dolierių savininku, o kada mirė labai sunkiuose pergalėjo tamsybę be jokios pagalbos išimant Dievo ma vertę pasaulę stebėtis jų veikalais ir pasivedimu.
metuose, paliko savo trylikai vaikų didžiausius turtus lonę ir savo pačių energiją.
Kodėl-gi nesiekti vienos, iš paaukotų Londono Dailės mitetą „Ne{ rigulmingo kliu„Rodosi kad maža, surukusi trobelė yra jūsų didvy Parodos Draugijos dovanos — paklausė poni Ross savo
Amerikoje.
bo”. Kalbinau parengti pra- •
rių
žmonių
gimimo vieta”, tarė vienas anglų rašėjas, kfiris sūnaus Vilhelmo, tų-^yk dar neturinčio dvylikos metų.
Lordas Edon’as turėjo tiesą skųsties „laimės stoka”,
kalbas viešas, buvau apsiėmęs
kuomet buvo vaiku, nes buvo perdaug pavargęs, netik peržiūrinėjo knygą su garsiu amerikonų gyvenimo ap —; „Pamėgįsiu — buvo jo atsakymas ir paveikslas rei- parūpinti gerus kalbėtojus
sklaidantis „Vato Tayler’o mirtį” apturėjo pirmąją dova
kad galėtų lankyti mokyklą, bet ir nusipirkti sau knygų. rašymais.
Penkiais pirštais prie kiekvienos rankos ir vienu ne ną. Vėlesniuose metuose liko karalienės Viktorijos por
Tečiaus turėjo jisai stiprybę ir išnašumą ir pasiryžo praskintLsau kelią. Kėlė ketvirtoj ir perrašinėjo teisdari- permainomu tikslu nė vienas vaikinas, nors beturtingiau- tretistu ir įgijo bajorystę. Quentinas Matsys, įsimylėjęs O kad salė prakalboms Bris
škus veikalus, kuriuos skolijo. Teip buvo godus moksle, sis, neprivalo abejoti. Po Amerikos vėliava yra duona ir jį savo viršininko dukterį, neteko vilties tapti garsiu dai- toly j lėšiuoja tik $1.50, aš
kad dirbo kol nepaiko, o tą syk apvyniodavo galvą šlapiu pasivedimas kiekvienam jaunikaičiui, kuris turi energiją liniuku-tepytoju, bet kada tas jam pasakė, kad negalės aukavau vieną dol. salės už
. rankšluosčiu, kad užsilaikytų normališkai ir kad galėtų ir vikrumą sugriebti prielankią progą. Nieko nereiškia su ja apsivesti, kol nenujepe brangaus pa veikslo, griebėsi mokėjimui, b- 50c. maniau^ .
ilgiau dirbti. Pirmutiniai metai atnešė jam tik devynis ar vaikinas gimė medinėje trobelėje, ar puikiuose rūmuo prie darbo su tokiu karštumu, kad turėjo pasisekti ir nu- kad susirinkę paaukaus rez
šilingus, vienok nusprendė neprisipažinti apgalėtu. Ir se; jeigu eina prie pastatyto tikslo, nejiermainomo tikslo tepė:.Šykštuolius”, vieną puikiausių dailės veikalų.
vaikinas be laimės tapo paskui Anglijos lordu kancleriu ir mokinasi be poliovos, nė žmonės, nė piktosios dvasios Tai tokia valios pajiega, per ją įvykdiname dalykus „ne voliucijos pašelpai ir iš tųjų
jo ant kelio nesulaikys.
galimus”. Balzako tėvas mėgino sūnų atitraukti nuo li aukų 50c. pasiims. Bet komi
ir vienu iŠ didžiausių, savo laiku, teisdariu.
teratūros.
tetas tvirtino, kad niekas ant
Steponas Girard’as „neturėjo laimės”. Apleido tėvų
susirinkimo
neis ir aukų ne
namus Francuzijoj turėdamas devynis metus ir atkako į
SKYRIUS III.
Toliau bus.
Ameriką, laivo tarnu. Nebuvo sunkiausio ir nuobodžiauduos. Aš išėjau iš stubos po
i
šio dar!io už kurio nebūtų ėmęsis. Panašiai kaip Mid’as,
draug su vice-prezidentu,
kalbėti
ir
jo
pirmiejie
žodžiai
permainė viską Į auksą,ką tik pasilyfėjo ir taf>b vienu tur
..Tlkriautiu protingumu
naspirukuris tuom kart gyveno 45
dinuį nemunai n lucumar”
tingiausiu pirkliu Philadelphijoj. Jo nenormališko pri
tikrai bus:
i
Methau st, Bristol, Conn.
.
Niipolfon'at L
K IT A ŽEMIO LAIŠKAS IŠ RIFUOS.
sirišimo prie pinigų negalima girti, tik jo atsidavimą
— Revoliucija! šalin caro
Jie taipgi man plačiai apipa
..limintie* truk.it* tam, kam trūksta
darbui, jo patrijotizmą, kada kraštas buvo varguose, jis
valdžia!
sakojo apie tenykštį republi-.
prjKireng^ buvo paaukoti gyvastį, kad galėtų gelbėti
O užjįokius šauksmus neBrangiausia
Filtcija!
' svetimus žmones nuo geltonojo mirtino drugio — buvo
konišką miesto gaspadorių,
..Žmonėms
8»truksta — jiams
kuomet negalima dovanoti!
tai ypatybės pamėgdžiojimo vertos.
trukau valios.’
„
Nelabai seniai sušaudė vie
visaip jį išgirdamas, ir tą vis- ,
—
Ei,
žandarai!
—
sušuks
Jonas Vanamaker’is ėjo kasdieną keturias mylias į
ną revoliuęijonierę — Veneką, ką esu girdėjęs, jeigu
..Kas pasiryio laimėti ar luti, tas retai
šnipas, išgirdęs revoliuciją.—
Philadelphiją, kur dirbo knygyne gaudamas vieną dolerį
diktovą.
man kaštai butų apmokami,
būva apgalėtu.”
CorntiHe.
ir dvidešimts penkius centus per sąvaitę. Paskui dirbo
Pusantrų metų maištininką
Sušaudė, įkišo žemėse ir,
galėčiau viešai atvažiavęs pa
drabužių sąkrovoje gaudamas 25 centus per sąvaitę dau
,, K ik vienas imogus aeėiojasi savo ver
su bombomis sugavau!
rodos,
butų
užbaigta.
tybės
ženklą;
didyM
ar
menktrmM
priliudyti veik tą patį, L-j 44
giau.
Žengė tokiu budu vis aukštyn ir aukštyn, o šian
Revoliucijonierių tuojaus
Ii lauso nnut| pa^^ valiai.”
Bet kur tau!
No. „Lietuvos” buvo rašyta.
dien jo turtas skaitomas yra milijonais. Prezidentas
Štmufiu SkitUt.
apsups žandarų eskadronas
Harrison’as 1888 metuose pašaukė jį krosų (pačtų) užveizMaištininkai
tuojaus
{takė

Toliau? etraipenelyj, tilpu
..Kaip žmonės ne n o romi daro viela
ir kareiviu pulkas, apstatys
dėtoju. Toje vietoje Vanamaker’is parodė didelį reikalo
lusiij. kuris būtinai lė trukšmą: — Pasaulyj dar
wjonam tarp susiirruUuali
siam e No. 48 „Lietuvos”, pa
nori praaistumti per L...
minią, teip šalinasi
aplinkui sonatomis ir nuga
pažinimą.
Duok vaikui • tikslą ir stiprų norą jį pa
L
sakyta, kad tokiose prakal
r uo k» ho tam, kurs skubina prie kokio tu tokios baisenybės negirdė
siekti, neveizdint į beturtystę, o išgirsi apie jį kada-nors.
bens kalėjimam.....
r orą t įkilo. “
Driįfht’iit.
jai ir nematei!. Rusijos val
bose nieko gero nepasako. O
Žmonės, rankose kurių randasi pajudintieji pasaulį
Na, ir jei jis per visą savo
„Negaliu! tai neįvykdinama!”— tarė vienas af i ceris džia sušaudė nėščią moteriš
vienok
po mano: prakalbai
įrankiai, buvo beveik visi beturčiais vaikais.
į Aleksandrą, kuomet Jam ueĮMtsisekė Įtaimti tvirtynės. kę, girdite, nėščią moteriškę! amžių ištupės kazematuose, New Brltain, Conn., net 12
Kilties ir lyties neapykanta neužkenkė nuolatai Ed- „Eik šalin” — suriko didis Makedonietis — „nėra nieko
apie penkiasdešimts metų ir
Te tau!
ypatų prie kuopos L.S.P.A.
monijai Levis kovoti už dailininkės-tašytojos (skulptorės) negalimo tam, kurs nori mėginti;” ir pats kareivius mu
į parą gaus po penkias kapei
Ką tik valdžia nedaro, vis
prisirašė, tai reiškia, kad tu
garsą.
' C
šiu vesdamas, nuvijo priešą nuoapkasų.
kas, žiūrėk apie devynis šim
maištininkams netinka, ne
rėjo ką nors gero išgirsti. .
Fred’as Douglass’as pradėjo gyvenimą turėdamas ma
Napoleon’as pate lankė Egypte užkrėstuosius, norė
tus rublių ir reikėtų prikišti.
žiau kaip nieko, nes būdamas vergu, neprigulėjo pats damas parodyti, kad žmogus, kuris nebijo, gali atsiremti gerai, blogai!
Kas link Waterbury’io, tai
O galų-gale, rasi, jį prisi
sau, be to dar buvo užstatytas už savo šeimyninko skolas tai ligai. Tvirtas noras yra itipriu šautuvu kunlii ir paNėščia^ tai nėščia, tas tie
ten julfšliuptarniai ir geriau
. priešgimsiant. Kad įgauti beturtingiausio baltųjų veislės stuma viršžmoniškiems geidimams. Toksai noras pakėlė sa, bet man rodos, ką aš sa eitų sušaudyti, kiek patronų sius. kalbėtojus
nesigėdi
vaiko padėjimą, turėjo pereiti tokį pat kelią, kokį turėtų ne vieną nuo mirties guolio ir pažadino jį atlikti didelės
išsigadytų, kurių dykai ir
kau,
ne
man
vienam
rodos,
stumdyt.
Žiūrėk
1
Nr.
„Lie
atlikti baltasis jeigu panorėtų tapti Suvienytų Valsčių vertės darbus.
niekas neduoda....
teip rodos ir ministeriams ir
tuvos” šių metų, bet ir čia
prezidentu. Matė savo motiną du ar tris kartus ir tai
Žodžiu, sudėję šnipus, ka
Aronas Būvis labai sirgo, kuomet susivienijo su Ar žandarams ir policistams, kad
redakcija melagingai patėnaktį,kada nukeliavusi 12 mylių pėsčia, kad su juo galėtų
noldu laike ekspedicijos (kompanijos) prieš Canadą. Ge
lėjimus ir patronus -r- gausi
praleisti vieną valandą ir sugrįžti laiku, idant su aušra
iš
to
reikėtų
tik
džiaugties!
mija, sakydama: „męs visi
nerolas Wolfe, drugiu sirgdamas, nuvedė savo kareivius
me apie porą tūkstančių ru
galėtų stoti vėl į darbą. Neturėjo progos mokytis, netu
uegeidžiame vienybės” (jeigu
Sušaudė
nėščią.
...
už Abrahomo kalnų, sumušė Montcalmą ir privertė neį
no rėjo mokytojo, .o tiesa draudė vergams mokytis skaityti veikiamą Kvebec’ą pasiduoti. O penkioms dienoms prieš
Bet koks vaikas butų gi blių.
jos pas mus nėra, tai reikia
ir rašyti. Bet šiokiu, ar tokiu budu paslaptai įstengė iš
Vai nejuokai!
tai rašė į Angliją savo giminėms: „Mano sveikata visai męs iš revoliucijonierės?
manyti, kad jos negeidžia
simokyti abėcėlės iš popierio gabalų ir nuo to laiko jau sunykusi, neturiu nė to tikrumo, kad padariau valstybei
Vienam žandarui už uolų mo. Rd.) Gal tik Šliupas su
Be
abejonės
revoliucijoniejo pasivedimui nieks nestovėjo ant kelio. Užgedino
darbštumą butų maža dovadidelį darbą, neturiu dargi tam jokių pamatų.”
rius. Aš savo chuliganišką
„Lietuvos” redakcija negei
tūkstančius baltųjų vaikų. r Pabėgdamas išsiliuosavo nuo
Kada Douglass’ui Herold’ui pasakė gydytojai, kad galvą guldau!, kad pasiutęs nėlė.
‘ vergijos turėdamas tą syk 21 metus. Nusidavė į šiaurės
džia vienybės (koki tonegeiO maištininkas tiek piniValsčius ir dirbo New York’e, ir New BedfOrd’e. Nau- turi numirti, sušuko: „Numirti, ir palikti šeimyną, jau revoliucijonierius, kuris visą
dimo darodymai? Rd.), bet
nučius
vaikus?
Ne,
nenoriu
mirt!
”
gy

Ištesėjo
žodį
ir
gygų nekuomet nevertas.
tucket’e turėjo progą prakalbėti per mitingą ir padarė tosavo
gyvenimą
butų
pašven-,
kiek aš žinau, tai eocijalistai
z kį didelį įspūdį, kad pakvietė jį į agentus priešvergijos veno dar ilgus metus.
O
dabar
bac
—
išsykio
du
visose šalyse trokšta vieny
Seneka po ligai, laike kurios ilgai stovėjo prie mir tęs bomboms.
/ draugijos Massachusetts’e. Bekeliaudamas, atidžiai moki
maištininku
nudėjo:
motiną
O
kiek
valdžia
ant
jo
išlai

bės
(bet patėmyjime apie sonosi. Išsiuntė jį į Europą, kad laikytų kalbas apie tą patį ties durių, pasakė: „Mintįsųpie tėvą, kuris nepergyven
ir
vaiką.
cijalistus nė žodžio nepasa
klausimą, ten įgijo daugelį Anglų draugų, davė jam 750 tų tokio smūgio, sulaikė mane, ir prisiverčiau gyventi. ”
dų butų turėjusi?
Ir patronų mažiau išgadin kyta. Rd.)
į
’ svarų sterlingų, už kuriuos nusipirko sau laisvę. IšleidiJurgis Wilson, Edinburgo universiteto profesorius,
Prisieitų daugiau šnipų ir
'YI
nėjo laikraštį Rochester’e, o paskui, buvo „Naujosios buvo teip silpnas, kad niekas nemanė, buk jif galėtų teip žandarų priveisti, kurie j} ta ir vargo mažiau.
Man rodosi, kad dėl tokio
Eros” savininku, Washington’e. *d?er keletą metų buvo aukštai iškilti, liko vienoki garsiu mokslinčiumi neveizneveiz gaudytų; sugavus, žinoma,
vienpusiško redagavimo,,Lie
Reikia
džiaugties,
kad
val

i |
Columbijds maršalu. Šiandien jis yra garsiausiu tarp dint į daugelį kliūčių, kurios butų galėjusios sumažinti
81 a juodųjų Suvienytuose Valsčiuose, su didele įtekme ir norą ne vieno žmogaus sų stįpria sveikata. ^Nelaimės, ko kalėj i man įgrūsti. Bet ir ten džia nėščias moteriškes pra tuva” nustos daug skaityto
jų. Jeigu tėmyt teisingai, tai
dėjo šaudyti.
jos atėmimas, baisus krųujo tekėjimai, niekas negalėjo yra išlaidos.
tai’ verte.
Nors valdžia labai myli iž
Rasi, ant tos vienos neap- reikia patėmyt kiekvienam
ge
Barnums’as prajodavo arklius už dešimtį centų per nulenkti jo tvirtos valios.A Rodėsi, kad įdarai mirtis susi
radėjui klaidas. Bet dabar
tą /dieną. Jurgis V.'Child’as buvo pasiuntiniu, kas jam gėdo prieš teip galingą valią, abejodama ar tįmti jo kūną. dą, bet visgi kiekvienam ka sisfos.
4
duodavo keturius dolerius pelno per mėnesį. Iš panašių
\ alteris Scott’as penkesdešimtis penktuose metuose liniui vietoj maisto' prisieina
yra
kitaip: jeigu rašo kas iš
Jei tik ir toliau dar neuž
silpnų pradžių išaugo daugelis, žmonių turtų Amerikoje. turėjo daugiau kaip šešis gimtus tukstančm dolerių sko išduoti po 5 kapeikas į parą.
gimusius revolincijonierius soėijalistų, tuojaus korespon
Godeon’as Lee negalėjo nusipirkti sau apavo žiemos los. Nusprendė užmokėti i iską ligi paskutinio dolerio. Už tuos pinigus jis, ką tik
šaudys, galima tikėties, kad dencija būva sumarginta paX
laike, kada buvo, jaunu vaiku, vaikščiojo basas į darbą Tas geležinis nusprendimą^ prikėlė įsttlkejimą ir įkvėpi
tėmijimais „Red.”, bet užtai
neveizdėdamas į sniegą. Susitarė pats su savim dienos mas tapo pastuma kunui ir smegenims. Kiekvienas ner nori, gali pirkti — nėra už revoliucija veikiai galą gaus.
dęmokratams,
Džiaugkitės žandarai, šni nepatėmija
darbą pabaigti į 16 valandų. Ir išpildydavo nutarimą vas ir kiekvienas raumuo tvirtino: „Skblarturi būti už ginta.
kurie čia Amerikoj pradeda
O maištininkai šaukia, kad pai ir juodašimčiai!
kuo puikiausia, o jeigu praleido kiek laiko, mažiaus už mokėta!” Kiekvienas kraujo lašas nešė smegenims įkvė
užimt juodašimčiu vietas (aš
tat miegojo kad jį atgauti. Liko turtingų New York’e pimą, kad pastiprintų talentą, kuris valdė plunksną. Ir Rusijoj esą kasžin-kokie bai
Lik sveika!
H
skola
liko
atmokėta.
Savo
dienyne
rašė:
„baisiai
ir
ilgai
pirkliu, miesto prezidentu ir kongreso sąnariu.
sus suvaržymai!
Tavo grafas Kuku. manau, kad Dr. Šliupo pra
Endrius Johanson’as dirbdamas siuvėju nuo dešimtų kentėjau, mano troškimu buvo užmigti ir daugiau nepa
kalbas viešai apskelbs patsai
Matai, mieliausia, kad ne
Jmętų pas motiną našlę, į mokyklą nevaikščiojo, knygų busti.’, Jo nenuolanki valia dirbo dargi tąsyk, kuomet tiesa, net kaliniai naudojasi
drg. P. Grigaitis, atstovas
neturėjo, mokytojaus nepažinojo, tečiaus įgavo žmonių kitos pajiegos jį apleido.
laisve
—
už
penkias
kapeikas,
Į Pietinėj Amerikoj, res L.S.D.P., paliudys per visus
„Kam sunkenybės atim i norą — sako Jonas Huter’is
pagarbą už savo prastą praktišką išmintį, kurią parodė
lietuviškus laikraščius paro
”
būdamas naminės karės laike prezidentu. Išliuosavo ke — „tas mažai tenuveiks. Kas
yra toks, kurs geidžia ką geidžia, gali nusipirkti ir publikoj Chili, užgimė kal
kovoti? Tas niekuomet neų uils.”
valgyti sau skaniai.
nakasių maištai.
Vietiniai dydamas taisybę visuomenei
turis milijonus vergų.
/
„Sesta ryto. Aš Edvatdas Irwing’as prižadu sau, su
Žiūrėkite į tą aukštą, silpną, nemitrų jaunikaitį, ker
Dabar išskaitysime, kiek darbininkai reikaulauja pra- apie viešus darbus Waterbu- įi
tantį medžius ant mažo žemės ploto, statantį prastą, me Dievo pagelba, išsimokyti v sų graikiškų žodžių prieš aš- pinigų reikėtų išleisti tokiam šalinimo nuo darbo ameriko rio, Conn. lietuvių, apie ku
i
di ne trobelę be grindų ir langų, kaip mokinasi pats arit tuntą valandą.
voionHn »»’ Paskui
pridūrė: „Aštunta ryto. Aš
nų, kurie, užimdami geriau riuos tankiai galima rasti
metikos ir gramatikos vakarais prie ugnavietės šviesos. Edvardas Irwing’as pasiekiiiu, su Dievo pagelba, ką bu- maištininkui. 7
laikraščiuose). Duokim sau,
Revoliucijonierės vaikas, sias vietas, daro konkurenci
Godžiai norėdamas perskaityti „Comentorius” Blacks- vau sau prižadėjęs.
Nėrn nieko negalimo žmogui, kurs
jeigu
bus rašytas T. R. Dutone’o nukeliavo 44 mylias kad gauti tą knygą ir per- moka norėti” — pasaka Miribeau. „Jeigu kas yra reika- sulaukęs pusantrų metų, ims ją vietiniams darbininkams.

Orisson Svett-Marden
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į Gyvet-iimo Mokykla.1
Jaunuomene sunkiose aplinkybėse.
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Pajietzkau savo pusbrolio Jono Bart- Įe
Buklybės krasos Vietų S. L. A. rengiamam f palaiko savo sveikatą ir pa- kaus,
| 10 d. sausio Varšavoj su* blikonai.
do, straipsnis, kad jis užim būt, ir augščiau patilpęs jo
Kauno gub. Ir pavieto, Grinklsz* \
tų ir kelis puslapius' laikrąš- straipsnis. Jame protaujantis ėmė 100 revoliucijonierių, veikmėje, i^aribininkų viltis -prieglaudos namui su kolio jiegę ant senatvės, vesdami kės parap., Pypliu sodžiau*. Jis pats ar *
kas kitos teiksis duoti tina adresu:
I - čio, vienok nė viena klaida juk gali atrasti net tų, kas rado pas juos daug karabinųį — socijalizm^s. *8ocijalizmas nija galima atrasti daug vi jaunystėje atsakantį gyveni
8L Poshkcvicz,
nebus patėmyta. Duokim^au su paprasta etika ne su visu ir revolverių. Penkis revoliu-■ moksliška išeiga. Kaip bus sokiuose kraštuose. Geriau mų. Bet tie žmonės, kurie 4554 8o.jP*ulina st., Chicago, III. r
siai butų netoli didelio mie reikalauja sveikatos ir pajie- Palleszaau savo motinos Marijonos
44 Nr. ,, Lietuybs’y(laikraštis sutinka, kuom biaurisi etikos cijonierius karės teisias pa- sočijalizmolaikuose.
sto,
kur karais galima būt gos turi būtinai vartoti Tri Kaktionds- ir brolio Aleksandro Kaktos, 1
• StraipsnelUi knygutėj la
' negali daryti patėmyjimų prisilaikanti — yra jame de- smerkė mirtin.
Kauno du ta, Raseinių pav, Pirmiau gy
biau pritaikyti prie Amerikos privažiuoti arba netoli gele nario Amerikoniškųjį Eliksy veno
apie dalykus, kurių neži- nuncijacija. Bet apie tai jau
JJiftojaus ttol te. Jis pats ar kas
| Lenkijoj, mieste Lodz, gyvenymo,••aiškinimo pačios žinkelio stacijos. Kadangi rų Karčiojo Vyno. Vaistas kitas meldžiu duoti tinę adresu,
, no. Rd.) straipsnyje virš mi- patėmijimų nedarysime, nes
Kakta,
**
- - /į
. nėtos y pa tos ,,delei Sirvydo su Jais nueitume gal per toli, ant gatvės likosi revoliucijo-* ideos permažai juose. Kalba toks namas, nors Suaivieny- veikia harmoniškai su gamta 13 DiamondAntanas
8q., 8.8., ]Pitlsturgh,
_ . Pa -<J Y
Ir
prigelbsti
gamtai
žmogaus
jimas
užtikrina
užlaikymų,
nierio
nušautas
žandarų
pervienok kur kas geresnė už
užsipuolimo ’. Jeigu man bu o nors jie butų teisingiausi,
Baltraus I^asaucko, kuris
dėtinis,
pulkininkas
Andre■
kalbų
pirma Butkaus išleistų būt paremtas ant aukų visuo organizmų sutvirtinai. Prieš priePajieszkau
tų daleista, jau
galėčiau nenorinčio J jų teisingumu
kriauczlu dirbdama*, o p** mano
jev. Užmušėjui pasisekė iš* Lapelių; matyt ji taisyta ge menės, pavadintas tautišku, nesveikumų skilvio ir gromu* būdama*antburdo, pridirbo man*kriau- i
patėmyti taisias klaidas, ko tikėti nepertikrįs. riau kalbų pažįstančių. A- tai nepriderėtų jį rengti ko liojimo organų, prieš nesvei dos ant 100 dol. Delio persergseziu Broo- J
Redakcija. trukti.
dėl redakcija jas aplenkė? ; k
klyno žmonos, idant tokio apgaviko *au«
merikos darbininkams kny kiame užkampyj, bet reiktų kumų kūno ir nervų, yra vy golusl,
• Ar dėlto, kad
Dūda yra
kad nepadarytu teip kaip man ,
rengti arti didesnio miesto, nas ištikrųjų geriausiu vai padare.
8. Bernote.
Centr. Revol. Š.! iždininkas
| Italijos pakrantėse,neto gelė labai naudinga.
Gaunamas
aptiekose.
kad
iš
žemės
galima
būt
iš

Pajieszkau
savo
draugo,
Antano Totostu.
Į - ir stoja apgynime lietuvių
li Ancona, paskendo grekišraiosio,
Kauno
gub..
Raseinių
p»v., Jur
J.
J.
Hertmanovicz.
Jos. Triner,
rinkti nors atsakantį nuošim
demokratų partijos ir aukas
kas garlaivys, ,Urania”. Prie
barko parap, Luksziu kaimo. Teipgi
L i t w i n i i P o 1 a c y. tį nuo užmokėtų pinigų.
799 8o. Ashland Avė.
pajieszkau Franciszkaus Bsbeno isz Jur
I nuolatos taikosi padalyti pu| Ekatorinoslavjaus gene- to prigėrė 13 įgulos žmonių. L i e t u v i ii j i r L e n* Tokia vieta yra netoli Nebarko miestelio. Abu gyvena Jau du
Chicago,
III.
siau L.D.P. ir L.S.D.P. Nors, ral-gubernatorius išleido sa
metu Amerikoje, p rmiau gyveno Chioak
a
j.
Chicago,
cedah, Juneau pa v. , Vis| Vokietijoj, Hessene.terp
kaip žinoma, pirmoji suside- vo kvailų padavadyjimų: jog
goje. Jie patys ar kas kita* teiksis duo.
Ant išrandavojitno geras ti žine adresu: d.
consine. Žemės yra 400 akeLemschied ir Leminben, už 1 9 0 6 m. 6 5 p u s 1.
. da iš aristokratų, antroji iš
visi namų savininkai, kuriuo
Aiškinami
čia
prietikiai
Jonas Pipiras,
štoras
po nr. 928 33rd Street,
rių; pusė dirbamos, 80 pie
vargšų darbininkų luomo, se bus surastos bombos ir gin griuvo tunelio olos ir užbėrė
Boz 271
K*wanee, III.
terp
lenkų
irį
lietuvių.
Au

vos, likusi dalis susideda iš prie pat lietuviškos bažnyčios.
darbininkus. Atkasė 15 ne
, tai kam dar žmonėms muilin
Pajieszkau savo brolio Petro Mickaiklai turi hut atiduoti kariš
gyvų,\ bet užmuštų oloj yra torius prilaukus lietuviams, miško ir ganyklos. Viskas Dasižinokite ,, Lietuvos” re ežio, Suvaiko gub., Henapilee pav.,
ai akis, tik gi tas jau nepasi
kiems sudams; jeigu bombos
tik gaila, kad rašo apie tų kų aptverta dratine tvora. Yra dakcijoj.
Kvietiszkiu gmino, Danbraucku kaimo,
seks. Jau keturioliktas ir bus namuose laikomos su ži; dar daugiau.
žino
ir
apie
tai
ko
nežino.
9
metai kaip Amerikoje. Pirmiau buvo
tai lyguma be kalvų. Yra
penkioliktas šimtmečiai ne
apie 4 menesius BzkotijoJ. Jlspauar
nia savininkų, jie bus mir | Persijos sostapilėj Tehe Straipsniai tie tilpo pirma gyvenamas namas iš 7 kam
sugrįš, laikai persimaino ir
kas kitas teiksi* duoti zine adresu:
tin pasmerkti, jeigu-gi jie rano, 8 d.! Sausio pasimirė lenkiškame laikraštyje ,,Zgo- barių ir kitos reikalingos
Ant. Pesiinlnkiene,
kiekvienas varguolis pabun
(Mickevictiufe)
apie tai nežinotų, užtai turės valdonas Persijos, šachas Mu- da”, dabar jie skyrium atmu triobos. Reikalauja $7000.
da ir sprendžia savus rei
Krūviuos dieuoe
1119 N. 15 st.,
[ Springfield, Iiimokėti bausmės 150 rubl.
apvaliuaesioj ima a.
Apart javų, augina Čia agur
zaffer-Ed-din. Jis valdė Per- šti.
kalus. Netiki kad ir didžiau
Užbaigoj yra ir lietuviška kus. Vaisius miestelyj ga Atminczial Iszsivertimo revoliuciįos Pajieszkau *avo brolio Kazio Kreivėno,
siam filosofui.
Ruvalku gub., Senapilos pavieto, Kvie| Sugrįžęs iš savo kelionių sijų nuo 1896 m.
parengė 4ta -kuopa L.S.D.P,
dalis užvadinta Lietuviaj ir lima parduot. Šitose aplin« Rusijoje;
usikiu gmino, Paraiszupe* kaimo. 13
K. Rutkus.
NedrlioJ, 20 d. sausio. 1007 m.
rytuose, popiežiaus rodinin | Prancūzijos rando nutar Lenkaj. Geriau vienok bu
kaip Amerikoje. Ji* pats arkas
*’
Į
• |
kinėse gyvena ir kelios lietu Freiheit Turner saloje, 3417 So. Halsted metu
Ne rašančiam, bet visuome kas D-ras Kenny Melbourn ta: vyskupų rumus ir klebo tų buvę lietuviško priedo ne vių šeimynos. Per miestelį st. Prasidės 2 vai. po pietų. Inžanga kita* teiksis duoti žine adresu:
Jonas Kreivėnas,
nei laikom už pareigų paaiš pranešė savo ponui, jog ry nijas, atimtas kunigams, dėti, arba ji (priderėjo duoti eina du geležinkeliai, stacija dykai.
650
W.
Bal
st,
Baltimore, Md.
Bus prakalbos vietiniu kalbėtoju ir
kinti tuos dalykus, už ko tuose labai pradėjo platintie- perkeisti į mokyklas, mažė pertaisyti mokančiam lietu arti. Farmeriai nuo akerio dekliamacijos mažu m ergai c ii u. Tiki Pajieszkau vaikino, kuri*
kius kaltina ,,Lietuvos” re si mahometoniškas tikėjimas, jus ir kitokias apšvietimo viškai. Jame kalba vartoja surenka po 200—400 buše mos, kad no vienas nepraleis sztos pro apie bucaerio d^rba. Gera mokestis. Atgos jer»kaiies szi aUiszaukima, pa
adriso:
dakcijų ir jų denuucijuoja p. jis dabartės daug daugiau tu institucijas.
ma sudarkyta, turbut paro lių agurkų; moka už juos, ti ve* m&ia valandėlė liuoio laiko, atlan •iazaukti ant nw
Ant. Žebrauckas,
ri pasekėjų, negu katalikiš
Rutkus.
minėta apvaikszcziojima ir
dymui kokios lietuviškuose sulyg metų, 25—50 c..
41 23rd*t.,.
Chicago, III.
*<
: kydama*
aUivosdanta* tavo draugu*.
Patėmijimus straipsniuose kas (tų žinojo visi apšviestes| Neumuenstere, Šlezvigo raštuose varpoti ne pridera.
R. Puiėis,
Pajieszkau Antano Smiberio. 5 mene
Kviečiame visus prijauezianezius re
redakcija daro nevien socija- niejie žmonės ir be D-ro Mel- provincijoj (Vokietijoj), čiu Vilniuje pradėjo išeidinėti
siai algai dirbo T._Radavicziau* sallune;
voliucijai Ir laisves kariyg.amt.
Necedah, Wis.
tada iszvažiato in IVestville, III. Jis pato
Komitetas.
listiškiems rašėjams, bet vi bourno kelionių).
žinėjau! vaikams ant prūdo, naujas lietuviškas laikraštis
ar kas kitas teiksis duoti žine in T. Ra„Liėtuvos
”
nr.
49
patėmisiems ir tai tik vietose, kur
Draugyste Dovydo Karaliaus
įlūžo ledas ir vaikai supuolė p. a. ,,L i e t u v i b”. Laik
davieziaussaliuna szioklu adresu.
jau,
jog.
p.
Golubickas
sura

Prūsų
randas
pašaukė
M. ir G. .
rašte yra kokia nors aiškiai
T. Radavlcz,
į vandenį. Išviso 28 vaikai raštis išeis kartų Į dvi san
do Busiv. kolionijai vietų be Praneszme visiem* lietuviams, jei 842 83-rd st.,
Chicago, Iii.
į akis puolanti nekonsekven- iš Berlyno ir Šlezijos po gin prigėrė.
kurie neretu prisiraaiyli prie minėtos
uoju
ir
redaktovaiti.
Išleii
triobų 267 akerus žemės Illi Draugystes, jog nuo dabar instojtma Pajieezkau savo dvieju draugu Petro
tija, vietose, Jeur yra klaidus klu 30,000 rezervos kareivių,
riu pasirašė l)r. Jonas Basa- nois valstijoj už $33375. Ar numeti
kad
jie
negalėtų
dalyvauti
no ant puses, t. y. nuo 18 —20 Istrauskavo ir K a* piro Margajo, Kauno
išvedimai. Kitur redakcija
| Belgijoj užgimė anglia navičia.
motu
11.50,
nuo 30—35 12 25, nuo 26—40 gub,, Panevėžio pav, Pasvaliu parap.,
ta vieta nebus j perbrangi?
patėmijimų nedaro. Jeigu rinkimuose parlamento pa kasių streikai, kurie vis pla Antgalvyj|
Perveikiu sodžiaus. Jie patys ar kas ki
Su guoodone
pasakyta, kad Tokia ūkė visuomenei negali 84.00.
tas teiksis duoti žine adresu:
straipsnis gerai parašytas, ar siuntinių. Mat Berlyne terp tinasi ir gali apimtL.visą BeiKomitetas.
tai
bus:
visuomenės,
politi

Ant. Juzienat,
atnešti naudos, bet vien nuo
jis socijalistiškoj, ar demo rezervos kareivių daug yra gi JV
Balius.
Box 162,
Wflburton, Ind. ler. ?
kos,
moksle
i
ir
literatūros
stolius. Nr. 50 ,, Lietuvos” M virote Park, Iii. Dr-sle D. L. Kunikratų tautiečių dvasioj para socijalistų, o Šlezijoj yra len
Pajieszkau savo brolio Juozapo Vai*
Algirdo parengs puiku balių
šytas, redalytAja patėmijimų kų. Mat Prusnose valdžios
| Geizpatheime, Alzatijoj, laikraštis, Mieriai ir pa patėmijau raštų p. Vaiculai- gaikssczio
19 d. sausio, 1907 m Jo* Siofankevlcz czlulio. Kauno gub., Panevėžio pavieto,
k
ra
i
pa
laikr
nčio,
aiškinama
nedaro. Rods paskutiniuose pradeda mėgždžioti Stolypi- knygų apdirbyklojHuberto<fc įžengiamam; ame straipsny], čio, kuris rašo, jog Wisconsi- saloje, kampa* 18-tos Avo. ir Lake st. Rozalyno vol., Juszkoniu sodžiaus, apie
ne yra ūkė 200 akerų su trio- Visu* lietuvius užpraszoant ssito baliau* 19 metu kaip Amerikoje. Jis pato ar kas
Co. nuo celuloido eipliozijos
straipsniuose pi.-.Žagaras ir
r Šviesų į laisvę. boms už 10000 dol.. Ta teip- atsilankyti, no* tai bus gerlauaias saite kita* teiksis duoti žine adresu:
skamba
:
p<
M. Jurgi u na*.
Sirvydas padarė pasargų, kad
me k r asile miesto.
| Berlyne, Vokietijoj, žmo užgimė gaisras. Ugnis užda Kiti, pati Ipę Nr. 1 straip176 Glenwood st., Bloomfield, N. Y.
gi
nepigi
ir
dagi
teip
šaltame
Komitetas.
rė
darbininkams
išsigelbėji

butų jų raštai patalpinti be nes kalba, buk ciecorius gazsniai yra: D 51 teikiamos Lie- krašte. Ji seneliams ir kū
na
Didelis- Bailtie!
Pajieszkau savo brolio Mateuszo Pocepatėmijimų, bet pasarga bu dina miestą, žada iškelti so- mo kelių. Sudegė 20 darbi
u(|
tuvai savyv; ddos. Rinkimai dikiams netinka.
Brooklyn, N. Y. ' Dr-ete Susivienyju- vieziaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav.
vo visai nereikalinga, kadan etapilį iš čia į Pottsdamų, jei ninkų. o daug tapo sunkiai
eij
dumon ir męs. Tūli apšvie- Aš rodyčiau pasiteirauti slu Lietu vai esi u parengė pirmutini ba Balkunu gmino, Posmo* kaimo. Pirma
gi pasargoms redakcija ne- gu ciecoriškame apskrity] iš apdegintų.
Mc. Kee* Rock, arti Pittsburgo. •ai^
tos ministetio sumanymai. M ssouri valstijoj. Klimatas ilu, 20 d. Sausio (January), M ąsom c gyveno
Jis
pat*
ar kas kitas teiksis duoti žine
ui
Temple
svetainėje,
Grand
st
.
kampas
misl i ja pakraipų rašto silpny- rinktų socijalistų parlamento
Musų santikiai su mokinto čia sveikas, žiemos neilgos, Havemeyer st. Inienga vyrams 25c. adresu:
Frank Pocevicze, '
ĮPoznaniuj
į
miesto
rodų
iš

. ti, bet nori atkreipti vien ra pasiuntiniu. Mat tame ap
Box 3224 E. S.P. Philadelphia, Pa.
jais rusais.;
Kas
gir yra gražios girios, geras van merginoms 15d. Prasidės 3 vai. po pietų.
e
šančio atidų ant silpnumo skrity], kur yra ciecoriaus rinko 13 vokiečių, o tik 7 len
M uzi ka bus net isz Washingtono. K via*
dėti kitgp Lietuvių Mok duo, žemė derlinga ir pigi. czlame.atsHankyti visus aplinkinius lie Pajieszkau Stanislovo Vitkevicziaus, n
kus.
Tas
rodo,
kad
miestas
išvadžiojimų, kad saugotųsi rūmas, socijalistai stato savo
Kauno gub., Panevėžio pav., Kėdainių
slo Draugijoj įsteigimas Vil Galima Čia pirkti kad ir porų tuvius ir lietuvaites.
Komitetas.
likosi
suvokietintas.
miestelio.
Penki metai kaip iszvažiavo
kartais nėtupnčių vertės mo kandidatu advokatų Daktarų
niuje.
Vi niaus kronika. ūkių. Ūkė 592 akerų, tame^
in Amerika, o keturi metai kalpneraSusirinkimas.
tyvų; kur straipsniai parašyti Arensų.
Korespondencijos iš Lietu 250 dirbamos, su geroms trio- Minersvllle, Pa. 13 kuopaŠ.L.A. lat szo laiszko. Pirmiau gyveno La irsto ne.
|
Peterburgo
policija
sten

Maine. Asz jo mpteris bueziau labai dė
gerai, ten patšnijimų nerei
vos. Iš Lie tuvių mokintojų boms, |>er ūkę bėga du upe kys savo metini susirinkimą 20 d. sausio kinga, kad kas duotu apie jį žine.
giasi
įkalbėti,
jog
užmušėjas
kia, nes jie ir nereikalingi. | Meksike,
provincijoj
19O7m. P. Marazo salėja, nuo
Urszule Vitkevicziene,
Spaudos per- liai. Reikalauja 5920 dol.. (January),
san jungos.
4.30 vai. po pietų.
Ant susirinkimoužPatėmijimai tie turi ir sa- Vera Čruz buvo medvilnės jenėrolo Pavlovo yra Peter
201 C. SU,
So. Boston, Mas*.
žvalga.
Bibliografija.
Kita ūkė 240akenį,, tame 100 praazomi visi prigulinti kuoskaUlingiau. vo istorijų. Iš pradžių redak dirbtuvių darbininkų s t rai burgo žydas.
S o c i J a 1 i z m o A-B-C. dirbamos, bu geroms trio- šiai susirinkti.Kp. sekr. A. Valinczius.
cija juos dėjo po straipsniu, kai ir maištai, kurie, kaip
Aukos reikalams revoHuc*jinlo
| Išmestos jūrių vilnys už- Pagal M o y e r s~u t at boms.
Reikalai],ja už ją Skaityk, žinok, atmink, ateik!
taigi po rašančio ’ išvadžioji garsina randas, kariumenės
•
judėjimo.
iejoant
salos
Sumatros
visų
s
ė
ir
iš
$2700.
Jeigu
Susi
vieuyjimo
leido
J.
O.
AUKOS
„LIETUVOS
” REDAKCIJOM
mais, bet pasirodė, kad dau likosi galutinai nuslogintir
ant 16 to baliaus Jaunu Amerikos Lietu
ATĖJUSIOS.
Aricono
apskritį.
Prigėrė
Sirvydą s. P h i 1 a d e 1- Komitetas norėtų apie u kės viu Pasilinksminimo Kliubo, nedelioj,
gumas rašančių visai ant tų bet prieto 30 darbininkų ta
Isz Turner* Falls, Mas*. A. Plevokas.
20 sausio (January), 19O7m. South Side
prieto
daug
žmonių:
ant
sap h i a, P a., 1 9 0 6 m. čia daugiau dažiuoti, tesi Turner
. po straipsniais priedų nepai po užmuštų, o 80 sužeistų.
Hali, didžiojoj ant 3 ežio fioro, P. M i/.girdas po 50c., K. P. Srimkonis
osTana prigėrė 300 žmonių, 3 2 pusi..
kreipia prie manęs Yra Čia 3143 3147 South State st, arti 81 ui.
25c. Viso 81.25 Skirti L.8.D.P.
so, taigi redakcija turėjo tie
Prasidės 5. vai. po piet. Inženga 50c
o
ant
salos
Simatu
40.
ir
daugiau
ūkių.
Yra
ūkė
Aiškinami Čia
čia Bocijalizmo
socijalizmo
sų manyti, kad daugumas ra 9 d. sausio Peterburge,augIsz Herrin, III. Stasy* Merkevicziu*.
ypatai.
Muzika Kieferio.
Padėjimas
Jurgis Vaite, Mikola* Lankutis po 81.0C ’
pamatai: Kai socijalizmas 228 akerų, bet dir amos yra drapanų dykaišančių tų pridėjimų visai ne- ščiausiojo kariškojo sūdo
| Vokietijos pakrantėse, yra prigimtas. Kaiv jis da mažai, tik 35 akera ; yra so- Nuvažiuot galima- Nuo Bridgeporto, Jun. lenkuiia, V. Ž trekis, J. ŽarckiJ^
f skaito. . Nepaisė ant redakci sode likosi nušautas viriauJ. Mizer.t, J. Prabalti*, J. Žebraucktflipi?
imant 31-mos arba 35-los karus.
Nuo
jos nurodymų, ne vien tilpu siasis kariškas prokuratorius netoli Cuxhųveno, paskendo bar išveizdi. Kų visiems už das ir triobos. įralima jų Town of Lake 47>ia iki State, o Stale po 50c.; J. Bitkauckas, K. Bilkauckler;^*Q^
A. Senavaitis, K. Beniuszi*, J. Pecsiu
|
sių po straipsniais, bet ir laiš (apkaltintojas) jenerolaš Vla laivas ,,Pengvern”. * Prigeri tikrina? K^s yra socijaliz- gauti už 800 dol. J Man ro iki 31-mai arba Ashland avė. karais iki kaiti*,
A. Petkoviczlus, A. BkUutas, 6
jrie
to
24
įgulos
žmonės.
31-ma
1
,
o
31-ma
iki
State
st.
Nuo
West
kuose i^p. Rutkus. Tųsyk re- dimiras Pavlov. Atlikęs sa
mas? Per jį į tvarkų; be jo dos, kad čia butu geriausia Side: imant 18-tos arba 22ros karus iki Juodsnukis, V. Szikauckas. S. Rinkevt
o liūs, J. Marcinkovicziut, F, Lukosz^urėį
bloga. Tieisus socijalizmas. vieta lietuviškai Kolionijai. State st, o State st. iki 31-mai.
. dakcija pradėjo juos brukti į vo darbų, užmušėjas stengė
viciius po 25o.; Marijona Sonavaitient „p 1
|
Išpanijoj
platinasi
priešPirmiejie žingsniai socijali- Lietuviai Čia pradeda apsigy Neuimirszkite saito baliaus, kuris bus 30c.
vidurį. Bet patėmijimai tie si pabėgti, paleido jis iš mair J. Szimaliunas 20c.
Vito 89.50
tuniginė
dvasia.
Mieste
puikiausias
už
visus
lietuviszkus
balius,
'P°stų programbose. Paprastos venti. Mano antrašas iki 1 tojo paozioje saloje, kur buvo XXI sei Skirti L.S.D.P.
reikalingi vien tol, -kol gazininių revolverių 40 šū
ti a i
3ilbao
kunigų
priešai
pakėsmulkmenos.
Socijalizmas d. vasario yra: Joseph Ged- mas S. L. A.
męs neturime išlavintų rašė- vių į vejančius jį policistus,
Su guodone
Itz Duquoin, III. M. Naujokos, 8. Duį
-J
ė
jiems
neprilankias
demonKomitetas.
linskas, A. S tarka ut kas po 81.00; Ur
į
teisus ir kiltas. Pinigai ir will, 168 W. 18 b t r., Chijų. Kur vien išlavinti rašėjai vienų policistų nušovė; bet
Szvoncziuniene, J. Dubrys. J.^Stankevl^ \ J I
stratijas.
Panašios
demon; rašo čtsaipsnius, ten patė visgi, kada pasibaigė patro
kaip jie gyvenime atsiliepia. cago. Nuo vasario aš išva
Desainitae metinis balius.
cze, J. Klimas, M. Kiimiene, A- *Janu-l(ll" 1
stratijos
buvo
ir
mieste
San
mijimai nereikalingi.
nai, likosi suimtas. Jenerosocijalizmas. žiuosiu ant savo ūkės; ren parengtas storone D r-sies szv. Jono Krik- lai Iii, A. Szvencziunas po 50a. Visdrkšč
Praktiškasis
szlytojo atsibus nedalioj, 27 d. sausio 86,50. Skirti L.S.D.P.
bn
Mums rodosi, kad lietuviš las Pavlov nevienų šimtų lai Sebastian, kuriose dalyvavo Dabartinis ir socijalistiškas giasi ten važiuoti iĮr daugiau (Janusry),
19O7m., Froiheit Turner salė
30,000
žmonių.
kas laikraštis yra tam, kad svės draugų nusiuntė ant
surėdymas. Apskritai, Čia lietuvių,
ja, 3417-21 So. Halsted st., terp 34 ir 35
gatvių. Sale bus atidaryta 4 vai. po piek
telpa socializmo pamatai.
jame kiekvienas lietuvis, vis- kartuvių.
Reikalaujam? vyru sofų apmuszi- 5
Balius prasidės 5 vai. vakare.
Muzika
Išaiškinta visiems supranta
tiek kokiai partijai priklaus
Geru mo-^»UiJ. A. Philips. Inženga vyrams 25o., mo neloju (Couch upholsterers).
Prancūzijos išradėjas
kestis; darbas ant visados.
terims arba merginoms 15c.
mai. Kalbą^gera; Knygutė
so, galėtų išreikšti savo nuoHafner Furniture Co.
Uikvlecziam visus lietuvius ir lietu*
, mones. Kartais ir priešingoj Delaurier, padirbęs naujų
naudinga visiems norintiems
2629 Dearborn st.,
Chicago, UI.
vaites, senus ir jaunus atsilankyti ant
nuomonėj gali būt kas gero orlaivį galinti lėkti prieš vė Agitatorius. Su geriau su scęljaližmu susipa
musu puikaus paliaus, nes bus vienas
Reikalauja kriaucxiu, mo'canczlu
iszspuikiausiu sziu metu; muzyke pir
Draugijinė pozicija.
ir nandingo; apart to, visada jų be baliono, išnaudoti jį paisė pagal 'sveti žinti.
n.
siūti kotus ir kitus drabužius. Mokestis ir
jimos kliasos, visiems gerai žinomo J. A.
gera. Norėdami daugiau dažinoti, ra.
naudinga pažinti ir priešin atidavė Paryžiaus beturčiams. mus autorius K. RutDaugumas vyrų, gyvenan Philipso.
Su guodone
Ji
szykite pas
P. J. K eile y arba
' • Komitetas.
gos pusės nuomones ir sieiub. Išleista
Raš
čių prastose aplinkybėse,
J. 8. Jeshinskaa,
jsi
Į Ant Filipinų salų užsto t ais lietuvių dar SuslvienyJImo reikaluose. skundžiasi paprastai negeros
P. O. Box 664, Bluefield, VV. Va* A
. / kins.
- i P. Rutkus kalba, buk „Lie- jo dideli šalčiai. Kadangi bininkų Ameriko Paskirtas 21 Susiv. Liet. sveikatos ir to, kad jų arti
PAJIEŠKOJ1MAI.
į • t u vos” patėmijimas, kad męs salos tos yra netoli ekvato je.
nj
Philadelphia Amer. seinjio pajieškoti pa mai turi gerų laisvę, bet jei
riaus,
ant
jų
šalčių
nebūda

PrauesziuiM.
nf
Pajieszkau
Kazimiero Jasaiozio, Kau
visi nemėgstam vienybės yra
Pa. 1906 m. 81 pusi. rankiausią vietų prieglaudos gu paimtų ant apsvarstymo
g u b., Raseinių pavieto, Tauragės vol.,
Pranešiu lietuviam*, kad užsiimu tai
melagingas, f nes socijalistai vo, tai dabar, ypač čiabu Šitoj knygutėj telpa aiški namui su kolionija, sukinė vien apystovas, tai pamaty no
Norkaicziu sodžiaus, 18 metu kaip Ame symu armonikų ir stubiniu vargonėlių. J1
i
viai,
nuo
jų
kenčia.
geidžia vienybės. Nępanimai: kodėl socijalistai rei-‘ jausi po Michigano valstijų. tų, kad žmogus tiktai tokių rikoje, pirmiau gyveno Chięagoje. Jis Armonikas sutaisau gerai irdrueziai, isz
VelJLa
pats ar kas kitas teiksis duoti žine adre
senos armonikos padarau knipi naują. . .
. kanka
vienok
geisti
Tonis Jasaitis,
| Užmušėjas , kariškojo kalauja teisingų bendrovių. Radau netoli Farmingtono vietų draugijoje užima, ko su:
Teipgi sutaisau ir vargonus, iszv&lau ir K|in«
vienybės,, reikia vienybei su
148
akerų
farmų
(9
mylios
Už
kokioj
partijos
kandida

kių
jis
gali
išpildyti.
Kaip
1440 Arnold st.,
Chicago, III. indedu naujai dudis gerai sutaikyda- Ustab*.
prokuratoriaus Peterburgo
tverti pamatus. Pati įdėja
Aplinkui kurie žmonės dirba sunkiai Pajietzkau savo brolio Jurgio Ruževi. mas. „ Jeigu turite taisyti vargonus, tai ’
karės lauko teismo likosi pa tus darbininkai privalo bal nuo Detroito).
laisska ir aptaszykrte kas sudar ne mėgstančiu vienybės
yra
mažesni
miesteliai.
Oras ir yra dideliais šykštuoliais, cziaus, pirm keliu metu gyveno Ashland, prisiuskite
suoti.
Amerikoniškų
poli

“
smerktas pakorimui.
Wis. Paeina isz Suvalkų gub., Naumies- gedo, teipgi ir savo teisinga adresa, o9
įmolankiais
nepadarys,
tiškų partijų vadovai. Dvi čia sveikas, žemė gera. Rei kuomekjk tl nežiutl savo už ckio par., Kidulių valscziaus, Sviiginiu asz tuojau ateisiu ir sutaisysiu. Armo
~ nors ji butų ir geriausia.
siėmimo ir išleidžia pinigus kaimoyl'uriu labai svarbu reikalą. Jis nikas pr< szau pas mane in namus at
| 10 d. sausio tūluose kraš dešimts ketari milijonieriai kalauja $7000^—12000.
pats ir kas kitas teiksis duoti žine adre nešini. Mano adresas:
k Kaip p. Rutkus vienybės pa tuose Š vėd i jos ir Norvegijos senate. Apsaugų bendrovės.
Auta uaa Melnikaitis.' be jokio tikslo, arba, juos su:
M. K. Keturakis,
• FrancĮ^zkus Rsževiozia,
matus tveria, parodo tų, tur- buvo žemės drebėjimai.
Wyku: ndotte, Mich.
mėto. Kaip kurie žmonės
. £as yra darbininkai ir repu1663 Keyser avė.,
beranton, Pa.
2239 Hauailtdh ak, G-eveland, Ohio.

i

iš

m

Draugysčių Reikalai.
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Ant Pardavimo

202 Mlndaugt* Lietuvos karalius. Chicago. m 703 Po priedanga AventtnybS*. BtorBka apy
saka lt Rymo laikų, paraM E. Po*tari, verta
1900, pusi. 86. Istoriška*
K. J., OOMok. Ibu6. puaL 100...... H6o
KATALIKIŠKA lirALOU Knvoili,
aktuose. Lenkiškai pan
iliu* blovacki,
i (Dra* Kudir- 720 Trumpa G«ojrrafŲa. Šutai** N4rl*. Cbieago
lietuviškai verte Vincą*
Pavesta Lietuvos NaifliklMtal JaunuomOneL
al-tnyl^lo^ani*
ka). Knygelė paskirto y
III., itm, pu*i. M. Su pavetkalai* trmapomi*.
teatru............ .............
Pigiai ant pardavimo farms, 180 akru
Trumpai Ir auprantamai įprato vl*a* 5 dali*
Knrf»l**mi*<*SMXSM•vt«'to ir vl*a ierož* totorija, t« ip kaip dideli!
Mažiavria, aratM ia (r *m«g tauri*
didumo. 85 akrai ariamos žomea, 40 ak* 331 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija
geografija. Ji ueriaukial atialčo reikalam*
m hiaknygt
1*baž»| k>*. MUiot, mU.
viename akte. Pagal lenkiška *ntai*e M. P-is, ,
pradiniu
mokyklų
..........
........
j.......2So
jNtevri
ir to/tlikao^ba d t kalbom
__________
w.
ru pievos ir 55 akrai girios kletmedžlu.
lotyCbicago. 111. 1908, puil. 81. Bito knygute telp
nlikai
ir
IMavUkai.
Tuai t i*u* rrikalingaa
kaip
ir
No.
210
yra
Maskolijo*
cetizuro*
dalei729 Trumpa eenoM* l*torl>. P***l prof. R.
Narna* su 8 rūmais, kitjs 5 dideles trio- t»4l<Uu ir kalraJIHl tkįp kaip lildtli žny'tste todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOo
per. verti i* ruaiiko* kalbo* 1). Su pavelkpoi Balta ploaautra papūra. Čia yra Jot
bos; 4 arkliai, 14 ragubtu gyvuliu, 4
i senovliku liekanų ir 6 kulioruotal* žem
.<71 Akyvi apsireiškimai sviete, ant kuriu tmo
upiai*
įmapomi*!.
i
hięa«a,
Iii.,
UKM,
puti.
kiaules, 60 visztu, vežimai, viso* maszinė* nuolat*! žiuri, bet ju gerai nesupranta,
S®. Yra tai tikriausia »vi*ln istorija nuo *eCbicago. IU., 1894. pusi. 76. Su paveikslai*.
niausiu laiku, daug metu prie* Kristau* giml-.
nerijos. Žeme labai derlinga, viskas au
Parodo iš ko darosi žaibai, griausmai, lietu*
m*, iki nupuolimui Rymo vie»puty*U* Sl.OO
ir sniegas; kas yra deberial. aut ko jie laikosi,
ga. Viena myle nuo miesto Stevenspoint,
Apdaryta..........................................
Sl-23
irto..?.. .................................. J...........3Oo
li>
INo.1901.
Wis.
Farina parsiduoda už 7000 dol. <473 Mokria*apie žeme ir kitu* ■vietu»,ju bu 851 Apie turtu IJdirblma^ibiraM Sėbram.-ver
tes. M.. Chicago, III . Id^pusl. 13#. Veika
•
L
drūti au«
ri ir pabaiga, Chihago, III. 1896, pusi. 256. Bu
las gvildenanti* polititkko*»i..rn 1 J«a.k»»kiMia
Norėdami gauti artesnis* žinias, raszyalmi apdarai, išrodo kaip
paveikslėliais. Aprašo ka* yra žemė, iš ko Ji
keliai* l»*ldirl>* turtai, kaip jie susikrauna Ir
kite, indedami už 2 c. marke, p.n:
Į *Uįur4ni4% gražų* iš*pau*U
• susideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi, kas yra
kaip atsiliepia aul draugijos gyveuimo..U5u
Saulė, žvaigž>lė.«, n'unlis ir kaip Jos toli vie 800 Baudžiava Lietuvoje. ParaM Žmogų*. UįJ. Snetder,
11 marginimai, lapų kraštai
na nuojkitos; ka*yra plianetos. kometos ir ki
leido T.M.D., Chicago. IIL, puri. 70. Yra tai
R. F. D. No. 6, ^tevens’Point, Wis.
raudonL Prekl....4Oo
to* retm matomo* žvaigždė*.Yra toFvienatinė
Itaudžiavoa
istorili,
kokiu
budu
JI
Lietuvoj#
knvga, U kurio* žmogui gali tikrai aprišvlesti
invyko, kaip kankino lietuviu*,kaip ilgai tvė
Prekė
.....
.........................................
75<Aut pardavimo szliunas, 3464 Auburn
rė, kada ir kaip tapo |*analkintu...... lou
Drutuose, gražiuose apdaruose....... ..fl.OO
avė., kampas 35 gatves. Biznis gerai
-175 Aritmetika. Kžcga išrimoklnlmui mkun- 861 Dr. J. Batanavtelu*. Lenkai Lietuvoje. I»
rusiško iaguldė V. Gintautas. Chicago, IIIisz#irbtas, lietuviu apgyventoje vietojedų. Prekė ... .į........ . ............,.; ‘,..U5c
fiifkdrte kaštuoja
!uu3. pusi. 41. išrodymai kaip lenkiška kalba
Savin!akas iszvažiuoja in sena kraju. 480 Biologija arba Mokslas a p te gyvn* daik
sunaikino ir sudeinoralUavo Lietuva ir kaip
nuo Porto Į
tu*. Pagal prof,. Nusbaunia sutaisė Szernas,
Ji
kenkia
lietuvystei
»ulyg
iiai
dienai....,15e
Wo.19O2.
Ateikite pažiūrėti, o persitikrinsite apie
Cbicago, 111., 190). pusi. 147. Su paveikslėliais.
Portas
uDiena
il|
pla
Valanda
Tai yra mokslą*, kokiu budu radosi sutvėri 870 Dvyniai Vagiu. ParaM kn. Dembriri*. IILAIVO VARDAS
Juoill, kieti, drūti auTilžę lEydtkugeruma vielos. At.siszaukite ant adreso:
Kompanijos vardas
■ Ii kur liplaukia
mai ant musu žemės, kaip Ji# vystėsi pradėjus
kimo
Išplaukimo
1 nu*
leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. Su pa dlmo aipdaraL Urodo lyg
Lnuis B Weiss,
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu,
veiksiu
autoriau*
ir
pavelkriėllu
Loakoono
•kuriai *1, gražų* it»p*u*ti
žvėrių ir kitu sutvėrimu;................ . .4Oo
Krupoa, Chicago. IU.. ĮSUS. pu»l. 8S. Knygelė llmargli
8404 Auburn avė.,
Chicago, Ilk
A
sTEAME
R
60 7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
u Ima U auksuota*
Hamburg American
patiekta reikalui pakilimo moteri»kž*. Ji nu
New York
2 7.80 ryto 12 87.80 37.95
Vasario
AMERICA P
A. Bacevičia. spauda „Lietuvos,’• Chicago,
rodo priežaUi*. dėlei kuriu moteriukė tapo že kryžutli ant tono, aukiuoVasario 16 8 ' ryto 10 37.80 37.95
III. 1903. pusi. 209. Knygele *u daugeliu pa
Pigiai ant pardavimo’Sztoraa visokiu
BLUECHEI,
mesne
už
vyyižki
ir
paduoda
rodykle*
ant
J<>*
Ulapų kraitai. PrekJ nOo
veikslėliu: gyvuliu,vabalu, tuviu, žmonių, me
Kovas
4 5:30 ryto 10 37.80 37.95
pakėlimo......................................... .
BARBAROS S A
daiktu. Vietą gerai iszdirbta ir prie pat
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir supranta
North German Lloyd
28 10 „
10 38.15
38 20
mai išaiškina gamtos istorija, ypač tuo* daBREMEN ..
lietuvi sakos bažnyežios. Toj vietoj gali
S5O
A
ūko*
Kare*
Dievui.
Parato
Jonas
Gražy*
' lyk u*, ant kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju
Kovas - Ž8 10 „
11 38.15 38 20
brandenburg
Chieago11
L1*3P
ul1
"
r
knygele
įp

gerai
nesupranta.
...............
u...
.............
50o
Balti
m
ore
Sausio • 23 ,2 diena 13 36 65
ma visokį į bizni varyti. Randa pigi.
36.70
BALTIC..
rato kokio* kada kare* buvo, ka*buvojo
White Star
508 Gamtos pajiego* te kaip iš lu naudoti*. Pa
New York
Vasario
6
' priežaaėia. kiek los kariavo, kiek blede* žmo
7 ryto
7 41.80 41.95
Parduodu djelto, kad tufiu iszvažiuoti isz
BATAVIA
gal Bitnera sutaisė Szernaa, Chicago, III-1904
Hamburg-American
nėm* padare Ir daro, ir ka* į Ja* žmonija stū
Kovo • 2 630 ryto 14 37.80 37.95
pusi. 238. Svarbios mokaUško* verte* knyga,
brkslau
No.1903.
Chicago*. Atsiszaiąisit ant azio adreso:
mė............................
lOo
Nori h German Lloyd
su daugybe paveikslu wniria e- ^neriju ir
Kovo
21 10
ryto 10 36.65 36.70
CANADA.
Dominion
Juodo* francuillko*
Jonas Visznevskis,
kitokiu prietaisu aa* išnaudojimo gamtom* Olo Kaip M* korija peraekioja Lietuva. Pagal į
Portland
16 .2 d Irina 10 36.65 33.70
V’ asario
CYMRIC..
pajtego•-•
..............................
5Oo
White
8tar'
skuralS*
kieti
lyga*
apda

Boston
Mass.
L'opprvssiot.
ru»»e
en
Lithuauie,
supieM
kn.
221 W. Wabanwia Avė.,
Chicago, III 616 II kur.atilrado mu»u naminiai gyvuliai ir
Sausio
29
9 37.80 37.95
4.30,,
CARMANIA...
Cunard
V. Dembeki*. Chicago. 11L, 1IMJ0. pusi. 15. lOo
rai. auksiniai paraial aut
New York
M
8 ryto
7 41.80 41.95
auginami augmeny*?Pagal Lunkevičiu sutaisė
CAMPANIA...
Isz priežasties iszvažlavpno in sena
Šono te nugaro*. lapų kram
Szerna*.'Chicago, Iii. 1901, pusi. 73. Su paveik 071 Užmulima* caro Aleksandro IT. Parai# /•
Sausio
7 43.80 43.95
26 12 diena
DARMSTADT.
slėliais.
.
r
...........
...................
...2Oc
Nori
h
German
Lloyd
tai
begotai
raudonai
auk

na*
Gražy*,
illeido
Susiv.
Liet.
Lalsv.
Chi
Biltimore
kraju, parsiduoda pigiai visi rakandai
18
2 diena 14 36.65 36.70
DOMINION ...
cago. III., 1008. pusi. M Knygute aprato ki
Jtominlon
525 Kaip gyvena augmenys? Chicago, III, J901,
suoti,
ruudiul
kampaL
Portland
V
asario
2
Žvakaro 10 36.65 36.70
(furnitūra) keturiems ritimams. Norinti
limą Ir lankstymari revoliueljitko Judėjimo CAK8EI............ ..
pusi. 129. Su paveikslui*. Aprašo yvalrius mu
North <ierm*n Lloyd New York
ft»M76e
14 10 ryto 14 36.65 36.70
su žemė* augalu*. Ju sudėjimą, atmaina* gy . RosijoJ. kova *u carismn ir. kaipo pasekme
CEHEMNITH'?...........
daugiau dažinoti, atsiszaukite adresu:
Baltimere
to*
kovo*,
užmulima
minėtojo
caro.
..
1
5o
Vasario
27
vi ir plėtojimąsi nuo menkiausiu augalėliu iki
2 diena 10 38 15 38.20
EM PR E88 OF IR EL A N D.. Canadian Pacific R.
didžiausiu ir tobuliausiu...;...... . ..... 35u
54 W.i 15-thst., Chicago, III. .
Jt. John N. _
B.
Sausio
25 12 diena
6 37 90 37.95
EMPRER8 OFBRITAIN...
5-l."» Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa 1135 Hyglena. Daktafilka knyga arba mok*Montreal.
Que.
Vasario
8
6 37.90 37.95
7 ryto
La* apie uslaikytna sveikatos, i* kurios gali be
gal Bittneri sutaisė Szerna*, Chicago, IU.,19Ub,
F.TRIRIA ............................... Cunard
Paniduoda namas ant dviejų florų dėl
New
York
No.1904.
Kovo
2
pagalbos
daktaro
ilsigydyli
nuo
daugy
bės
li

2 diena
<8 41.80 41.95
pusi. 113. Su paveikslais. Aprašymas visokiu
FRIEDRICH
d.
GROBSI..
North German Lloyd
gų. Chicago, III., 1807. puri. 138. Krite knyge
veislių bakterija, mikrobu, bacilllu ir kitu
27 fc10 ryto
Sausio
10 38 15
38.10
dvieju familiju, ir tai labai pigiai. Prie
Jut dč* traueurilko* ly
HAVKRFOKD ........................ American
lė privalo ręsti* kiekvienuose uamueee. ne*
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
Philadolphia Pa.
24 10
9 36 65 36.10
•
ke* Je tu atida nenkąitis. pateiki* et-siseugo gio* »kirvlės, minkite! lėsia* ligas terp žmonių, kaip tai: mare, chole
žastis pardavitno yra ta, kad savininkas
liA.NOVER...........................
North
German
Lloyd
New
York
Sausio
zo
tl
nuo
tuk*taufiH
Ilgu.
urleikytičislytAje
svei

2
vakaro
ra, raupu*, difterlja, sifilis yra geriau žinomas
14 J6.65 36.70
limltl tpdaral, kempei ilIVERNIA......................
.
nuo seniai llgonbutyj serga.
Norinti
Cunard
kata. pailginti savu imli lt užauginti sveikai*
Boston Mass.
Vasario
5
9 36.30 36.45
5
ryto
neng prancuzllgė. ir to............
.300
’ margiu ii. aukriniai pareini
KRONPRINZ WILHELM. North German Lloyd
ir tvirtai* savo vaikelius..................... 35c
pirkti,, teauisaaukia adresu:
22
Sausio
553 Paėjima*organiško svieto. Pagal Bittneri
7 44.15 44.20
2
vakaro
ant nm ;aroe ir tono, randu
KAISER
WILHELM
II....
sutaisė Szerna*, t'hieago, III., >906. pusi. 137.
3 Emerald avi., Chicago, III.
V asario
12
6 ryto
7 44.15 44.20
otai auksiati lapų
KROONLAND....................... Red Slar
Su paveikslai*. Yra taiistorijaaugnH'iiu ir gy 1152 Kaip geriausiai laidoti numirėli? PtešUtV*
Dro L. Urbtam, iš angliško i*gu!dė kuu V. krutai , ruudint kampai.
6 11 diena
$ 39.80 39.95
vūnu nuo senu seuiaušiu laiku pagal moks
KAIHER
AL
’
G
VlCTORlA
Hamburg American
Dembakis, Chicago. Ui.. 1900. puri. S». . .15<J
Sausio
liškus ištyrinėjimus susektus p.>ž< tnlniuo*e
S 3 po piet 10 37.80 37.95
LAKE
MATIBONA
...........
Canadian Pacific
sfuogsniuoee. Knyga didelė* moksliško* ver
8;. John N. B.
8 36.65 36.70
12 diena
1300 Rankvedi* anglilk* kailio*. Pagal OII \KE < 1I AMPLA1N...........
tės......................................................... .35c
19 12 diena
9 36.65 36 70
lendurfa. Harvey, Maišeli ir kitus surašė J.
LAKE
ERIE
..........................
500
Senu
Gadynių
Išnyk#
Sutvėrimai.
Pagal
Anierikos Lietuvis”.
Laukis A’hlcag" IIL, IteVI pusi. 3U7. Yra tai
'M 11.20 dięn
9 3(1.65 36.70
Hutchinsona sutaisė Szerna*.Cbicago.III.. 1900.
LUCANIA
..........................
Cunard
iuak lito tauria knyga lUun.-kiuliuul anglį||ew York '
pusi. 370. Su paveikslai*. Apratoseniausiu ga
24
Jeigu ąori pamatyti uaajų
»* 43.80 43.95
-2 diena
MAIN
.......................................
ko*
kalbos
pačiam
per
save
t*
pageli*
*
mo

North German Lloyd
dynių yvairins sutvėrimus gyvenusiu* ant že
lietuvi*magazinų “Ame
Vasrrio
f3 38.15 38.20
21 10 ryto
kintojo. Jo» riaižmi yra surašttl trejopu bu
mės dar prieš atsiradiipa žmogau*. Sziandieu
MAJE<TIC......................
White Star
rikos Lietuvis", kuriame
Sausio • 81 10 „
du: kaip rašosi, kaip tar tari ir kų reiškia. Kri
*, 43.80 43 95
u sutvėriųiu kunus žmonės kasdami giliu*
MEKION
....................
American
ravi gražiausius aprasiymus
kuyga yra telp gerai sutaisyta, kad i* jo* žmc
Pirladelphia Pa.
šulinius, kanalu*, ar imdami iš žemė* anglis
20 10
F 36 65 36.70
NEW
YORK
..................
apie Amerikos lietuviu* ir ki
gus.
nors
ir
mažiausio
mokslo,
gali
ieui
A
tnerjcan
F 39.50 39.95
randa žemėje. Tulu sutvėrimu atrado čiehi*
Sausio
L'l
10 ,g
išmokti angliška kalba...... .-........ Al. _
tokiu gražiu rasit u, tai užsiOCEAN1C...............................
nesugadintu* kunus, kurie šiandien yra-išsta\Vhitd Slar
New Yurk
Vasario
5 ryto
7 43 80 43.95
Apdaryta........................................... $1.75
tytlyvairiuos# muzėjuose ir iš ju žmonės mo
VHU.ADEI.PHIA............... American
Sausio
♦20
9 30ryto
7 43 80 43 95
kinasi pažinti, kaip sena v tu musu žemė, kiek
Vibiema ..Ltetuvoe“ akaitytojama paII.Ou ant puse* ortu, Ir fclOO
Hamburg American
2
‘ daug milijonu metu retknlavo pakol ant miru 1320 Žodyną* lietuvilkal-angliško* kalbo* <d*.
Kovo
14 37 .80 . 37.95
ant pKnn matu.
Ka* turi
4
Ii* 1). Sutaisė A. Lall*. Chicago. Iii., 1*18. , aiunteme Kalendorių* paežiu, o akattjrPATUKTA
sio žvėrie* k.u no užaugo eilė žemės keliolikos
Vasario
pri g* būti agentu meldi ame
2 diena 14 37.80 37.95
9
Pusi. 3*3 Czia rari visokius lietuvišku* žo
■ sieksniu storio-tr pagal storuma te'senuma že
1‘RETo RIA
ataiszauktl; gera* pelną* par
Vasario
9
2 po piet 14 37.80 37.95
džiu* išguldytu* angliškai. Kiekviena* žodi* i tojami žemiau* paminėtu minėtu, pamė* sluogsniu, kuriuose tu sutvėrimu kunus
RHEIN
...
North
German
Lloyd
duoti krautuvėje ir užu gose.
paženkliuta* kursis.-m* llter-ms prie k«klo g|uuUlme ltexpre»u" pa* ,,Lietuvos" į
randa, mosklinčiai apskaitė kaip s*uayra mu
H 10 „
14 36.65* 36.70
skyriau*
gramatika-*
ji*
priguli.
Knygos
forsu
žeme
ir
kaip
seniai
atsirado
ant
jo*
žmo

Cunard
M. Paltanavūzia,
Boston Mass.
i, ryto
9 36.30 36 45
11
niatas 6»9 colius K ' i mšiyno audinio at>- ė<cnl i*. pa* kur uospamioetu miectellu
gų* ......... . ........................... .................. •> <><>
SEMLAND......... ;..........
Red
Htar
Worc*st*r, Mass.
New York
Sausio
39.80 39 95
23 . 1 diena
darai, sidabrinė* literos ant nugaros Ji „• ,OO llatuv
.' Apdaryta ................................................ ėl 25
lai teiksią aaabiszkai atsilaikyti ir
S
A
l.X
T LOUIS .......
American
■19
9 vakaro
8 43.80 43 95 •
50 7 Spėka ir Medega, principai prig i ratiniu *u- 1327 Žodyną* lietnvHkai-itneliško* Ir anglį,
SRAF
VALDKRSEE..
n'ili
i
,<vo
1-alėndorius
puritnuHamburg
American
rėdymo visatos -drauge su morališku mokslu
New York
škai-hetuviško. kail-ų (abi’fl.»lv*
1 ir !!. t. j
Vasario S
JO 37.80 ' 43.95
2 diena
ant anų paremtu. Visiems suprastinai parašė
American Line
i v.. Nr. t:tSft ir Kr
vienoj* knygoje. Yra
15 - 9.30ryl.
V 43.80 37-95
prof. lira* L. Hueehtier. pagal XIX vokiška
tai r< iksiinz ui-..* knsga i. -nn'i-t;.- r-rai | ,
___NEW
_
YORK. N Y.
TAFTOM
A
..
White
Star
8 ryto
7 43.80 43.95
laida su mažai* pridėčkais iš senesulu laidu
2
' pažintiangtiškakalbų. Fonnato. ir^apdanri A Leinievnki*.
144 E llouston 8t.
CMBRIA...........
Cunard
v
lietuviškai perguldt- Dra* J. Szliupa*. Chicago
Vasario
8 41.80
8 ryto
41.95
toki kaip Kr. 132t»............................ ,B<*.OO Į
HE 1902. pusi* 3te». »u paveikslu ir biografla
.
................. ................................... T----------- I
VADERLA.ND
Red Hhar
310 Mllvaukė Avė.
Room 208
8 39.80 39.95
13 11 diena
ragaliaus. Yra tai mokslu* gvikienanti* Kara 132M Ž<s1yn»* angliškai lietuvi-ko* kalto*
8o. BOSTON, MASS.
zeela
S
d
...
Red
Star
t
New York
Sausio
7 ryto
8 39.80 39 95
30
dan lenkiszko banko)
1 (dali* II|. Sutaisė A. Lalu, Ctmiago, III, |
to* dalykus, kurųio* žmonės vadina Dievo su
Nikot . Gendroli*.
287 3-rd Sireei
YORK...............
North Gerinau Lloyd
į l«u>. pusi V36. , Čia rasi vi»i
rėdymu..... . ...........
-81.50
80 10 ryto • 10 38 15 38.20
t Offiso valimdoe; nuo 8 ryto iki 5 vakare
Granuose, drūtuose apdaruose
|i* OO
' džius išguldytu* )te'uvt>kai.
MASABA...........
American
Vasario 26 9 30 „
9 36 65 36.70
iir nuo 7 iki 9 vakare.
tartu
SGO Svieto pabaiga. H rusiško verte Pr.SluIelta ! stalitko
NEWARK, N J.
.
Red Star
Vasario M H
8 39.80 39.95
Chlcaga, Iii., 19to’. pusi. 31. KasnoridasižiV. Atpbraiavlczi*,
178 Ferry 8L
t Sziuomt praneštu guodojamiems vienmasaba
.......
American
na*
i<«it*
pažvnkllnti
Vasario
9 35 65 36.70
16 9:30 ryto
noti kada bua svieto pabaiga tegul perskaito
(uli.
MINNEHAHA*
A. Sūneli*. 60
8L
šia knygele....,............................................ lOo
» 36.65 36.70
jgeneziams jst Rusijos, kad asz atidariau
2 9 30 „
-notariszka offisa vedimui ir iszemimui 590 Vanduo ant žemės, po žeme ir virtoje žo• mė*. Rusiškai parašė R.ibakin*>t*. Vertė Dru
bRooklVn. n’ y.
fonai auditn<>. an< uusar--* parai*, auk^visokiu leghliszku dokumentu, kaipo tai:
gy*. Išleido T M.D., Chieago. 1)1 . l9U).pusl.3X
»o htan-iiit. lapų kraitat Ui .riuuru ti
.<>o kitan Rinkevvicsiu*, 73 Grand *L
Su paveikslėliai*. Aprato visa* vandens
liudyjimu paveldėjimu,
iszdavimo
ferniainas ir veikmes: k.vip lia perrikričia ir
yla in viršų ir tenai tveria debesius, debesiai
SHENANDOAH, PA.
Virš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos: geležinkelio, Žemiau paroliudyjimu iszvažisvitnui in kraju,
padaugės* atvėsę, keičiasi in rand'-n*.ia*eliits 1
(čia audimo attr* ne biskioj.......... 97.00 Andr ius Macais, 131 8. Mamaidytos prekėj yra už Amerikos geležinkelį nuo:
ar sniego lusteliu* ir vėl krinta ant žemės, iš
rrnainymo paszporlu, atjieszkojimo
kurio* buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už 1302 Gyvenimas Av, Tėvo, popiežiau* Bene
vu palikimo ir vedimo visokiu bylu
dengia čielug kaimus ir laidoj* savo pusnys* :
8CRANTON, PA.
diktu tX. valdžiusio apaštališkų tostų Ryme
Cbicagos į New Yorką.
moo
žmones ir gyvaliua. paskui tirpdams.nuo sau- '
nuo 1033 iki KH4 metų. Ka* nori pažinti tx>
eismuose (suduose).
Petrikis,
1514
Avė.
lės, keičiasiIn vandenižr užlieja taukus, išrė- :
piežių šventlnybf, tegul perskaito šitų klylr
Bostoną.
....................
.............
$16.00
ž# ravus.i. ape* ir upelius ir kaioja-ti
kavojasi po ž>*rnr.
žeme,
Teipgi priimu visokius darbus pieszi_
.»»
««»f.................................................... U5c
veikia ta pati daria, ka ir ant yliau*
kur vėl veif
WATERBURY, OONN.
„
Philadelphią
...............................
$
15.50
ui, plienu padirbimo ir visako inei.
' žemės.....
....................................................... lOo
1-120 Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tlkėjltnteki. moksliški te draugljtekai politiški. An Jonai Žemantauckas, 89 W. Porte? Su
anezio in rybas architektūros ir buda- 500 Žemės Istorija. Parašė S. M iėleido T M D .
,,
Baltinaorę..
............................
$15.00
tra taida Va priedu. Chicago, lif.. 1901. pu*i.
Chicago, III.. HMM. pusi. M. Su paveikslėliais
. SU...............................
...Aoc
ojimo. Turiu vilti, kad aanžiniszku ir
NEW BRITAIN, CONN.
Pagal moksliška ištyrimą aprašyta kaip ir |»-r
,, Montreal................................ ..515.00
kiek amžių tvėrėsi žemė, kokia ant jos pir- į 1-1ON Lietuviška* Sapnininkas, suriuk -s iš,
Che ponis, 21 Pieaaant 81.,
isingu savo darbo atrasiu užsitikejima
miausiai radosi gyvybė, kaip ji Vystėsi iš že- Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
daugelio sretimtautiėku «*i n įninku ir • urėdyparėmimą godojamu viengeneziu.
i mesnio veislių in augėlesne*, ir to....,..lOo1
ta* pagal tikra persiškai egiptiška sapniutaka ,
BALTI M ORE. M D.
Chicagos iki Tilžfts ar Eydtkunų .
007 Ar vyskupas Valančius [ Valančauskas] ne
— su 3i0 paveikslu ir aprašymu planeta b*i
buvo vilingu lietuvystės? Parašė kn. Demb-’
paslapčių, kokia* senovė* žmonės vartojo ta L. G i wlia, • 2018 N. JVaahington et
Iš Cbicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai i-TChicagos išei
skili, išleido Susivienijimas Lietuviu Laisva
tpėj.mui ateitė* — Geriausiai išguldo viso , Joną. Želvi*,
*
“ GrBud Opening.
711 W. Lombard SL
maniu Amer., Chicago, Iii ,1901, pust 37.15o
km* sapnus. Chicago, 111. 1<W6. pusi. 306 .5Oc ;
na
3
vak
po
pietų.
Apdaryta*.... . .................. . .................
J Sziose dienose atidariau nauja saliuos 034>Ethnologiia arti* a okslas apie žemės tautas
J. Luis, 2d 8o. Gretn »t.
Pagal Dr. M. Haberlandta parato Šernas. 1510 Priedeli* prie lietuviško klausimo, t hieapavo locname name subatoj i ir nedelioj,
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiai!
Chicago. IR. 1903. pusi. 667. Yra tai svarbiaugo. III. 1996. pusi. 36. Poli įtakas Lietuva* |
PHI LA DELPHI A, PA.
klausima*......................................... .
19 ir 20 sz o menesio; rengiu dideli in- ( aia moksliška knyga apie visas musu pasau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
Ignotas,
1U28 So. 2od 8L
lės žmonių veiries. Ji parodo visu viešpatys^
Aurtuviu balių, ant kurio grajys gera
čiu. visu žeme* kraštu ir net mažiausia sale 1515 Naujas 181 uss Drakula* aria knycn bur
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
tu monu ir visokiu paslapčiii. ir praktiška C
lių žmonis ir ją paveikslu*. Aprašo ju kilme*
• P1TTSBURG. PA.
muzika, bus U angy be svecziu ir visi bus
C. Ht. Germain Deinasinystė, *u t«veik»lėliai* j
parva. tikėjimą, papročius, užsiėmimą ir abelJonai i Ignotas, 13 Diamond 8quar« 8.8.
duosime tau 150.00. Pamėgink ir persitikrink.
‘
'
Surinko
ir
išguldė
iš
svetiniu
kalbu
J.
lauki*.
nai
viską.
Iš
patilpusiu
paveikslu
matysit*
tuometi i ausiai priimti. Todėl visus apChicago, IU.. 1991. pusi. 413. Knygo* formatas
žmonių grasiu, prastu ir blauYiu, tulu visa*
į
6x9 colius, ant viršaus apdaru kolioruota* pa L M Maskeliūnas, 2137 5-th Avė,
kūnas plaukais apžėlė*, veidas į beidžion*;
. linkinius Jjr pažystamus kvieczlu atšilauTiek
daug
teip
greitų
laivų
ir
teip
teisingų
prekių
niekur uerasi kaip pas:
panašu*. Raitas šventa* saka: ,,Sutvėrė Die
veikslas burtininko ruimo. Yra tai didžiau
Į syti ir pa^ilinkminti.
ELIZA BETIK N. J.
vo* žmogų ant abrozo ir pa veikslo savo,” bet
sia ir praktiškiausia knyga monu, įnirtu ir dėlpažvelgus į tulu žmonių veisUu veidu*, mato
nažlnystė* mokslo.............. . .......... 1. .I3 OO Wm
’
Su guodone
»
Boczkua,
211 First SL
me dideli nevienodumą, tada nežine kurie iš
Apdaryta.................................................. Š3-5O
ju yra panašu* paveikslui Dievo. Kas nori 1270 Lietuviška* Lementorius »u poteriai*,, i
Antanas Peczi.ukaitis,
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito
VVESTVILLE, ILL
katekizmai* ir mistrauturu. Vilniuje. i*K3, '
t
4931 W. 14 »L, Grant Work, III.
lis knyga. Preke neapdaryto*. 82.00
V. 8. Kreivėnas.
puri. 58.................................
15u
Apdaryta gražiuose ir arutuo** audimo apda»
'■1
i
1
mp*e..rr.................................................. wbo 1521 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje
mokslo. Pagal *v<>timu* šaltiniu* lenkiškai
BROCKTON, MASS.
6-41 k>. .gra.ijaarha Žemės apraėAntaa. Iragtu
sutaisė F. J..lietuviškai verte J. Itauki*. i3iiGeikte. Nalkoyski ir kitu* sutaisė Szernas.ChP
K.'. Balęzlunas, 571 N. Mam st.
•ago, 111., 1903. puti. 263. Yra tai išaiškini
rago, III, 1899, pusi. 499. Su paveikslėliais. Ai
mas monu darymo. Dabar jau su monu kny
škiai ir supbantamai aprašo visa musu žeme,
gomis niek*-lietuviu neprigaudine*. ne* naši- '
jo* pa Vidais, diduma ir platuma, jo* kalnus,
M1NERSVILLE, PA.
Cirke ši* knyga atrasite joj* visas monn ir
ju vardus, augšti. vulkanu* metančiu* te save*
tirtu paslaptis ir ja* suprasite, ne* aiškiai J uotas Ramanauskas.
ugni: iš kokiu sluogsniu *u*i<tedažemė. kur ir
kiek joje anglin, geležies, aukso, druskos ir " aprašyto* ir paveikslai* parodyto* visos *isp85 Gv.’enttE't Vaizdeliai *u*idedanti llaituoniu
tybea ir budai ju daryme*.. ........ ........5Oe
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; jų
SPRINGFIELD, ILL.
*ekan£iu(graiiu pasakaičių: Atsisveikinimą*;
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys: 1525 Rankvedi*gromatu rašymai Pamokinan J. Klem bausk aa,
7 Mlllro*
— Vagisį—Kas kalta*: — Gatve* vaikai; —
ti knygelė kaip rašyti groinata* visokiuose
Darbininku Kalendorius 1907
sūrūs,
prėski,
saldus
ar
kartu*,
koki
jnoso
gy

Jul. Klapatauckas, 324 Lemont st.
Pa paraks žiedas;— Miško sargas; — Signalą*;
reikaluose in visokiu luomu žmones: in gimi
vūnai gyvena, ir to Kiek kurioje žemėje yra
— Keleivic. Chicago, IU. 1902, pusi. 98.. 15*
metams.
ne*.
draugus,
prekijus,
poni:*,
kutiign*.
uPort Wa*hington, Wls.
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos, papro
TVORCESTER,
MASS.
rėdo i aku* ir in pati rara. T*"ų0 meiliški laiš
čiai, užsiėmimai, pramonės ir tiesoa:k°kl mie
43 Pasakos Y#<gyvenimo lietuviukų Vėlių bei
Pusi
Virt*
100.
Pjeke Amerikon 25
CENTRALIŠKU
VIRŠININKO
Ant.
kai
jaunikaičiu
in
m*rgin.
.
ir
mergina
in
jau

Bernotas.
12
Harlem
st.
V. Grabauckas,
stai, su kiek gyventoju, uabriku, pramonių;
Velnių, surinktos D-ro J. Basanavičiau*. 47C
nikaičio* reikale susipažinimo ir apsivedimo.
k,nr koki orai: šalčiai, karščiai, lietus ar gie
ųslap.j Chicago. Iii. 1908 m. Šioje knygoje
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 33^
1324
Sc.
lOth
st.,
Slioboygan.
Wis.
Chicago,
IU.,
1896,
pusi.
116....
....
..
’
.
^Oo
dros; kur koks ilgis dieno* ir naktie*; kur vi-SUS1VIENYJIM0 LIET. AMERIKOJE:
GILBERTON, PA.
I 4m#P*
l>n>toi gražiu pasakų: apie rojo
rabato.
sada vra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
"“Amguh čylčiu, pekla; apie giltine, mara,
B. Grigaliūnas,
Wilburton. Ind. Ter. Prezidentas = P. W. Birštonas
J. Ambrazevlcziul Box 4
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
k
Fera, apie dvases (duria*), velnius, *u vai„Naujoji Gadyne“
A. Paul įkas, 628Ashst., Hammond.Ind.
to Preke...........................
»2 OO
į D 01
ii it to Pasako* uitąsyte* L klote
205 W. Oak St., Shenandoah, Pa.
išdaryta............ . .................. J............ 82-60 M*to* Aukso Altoriu*.katallklJxka maldo kny
| '
Jlbcje .kokioje buvo pasakotos Kauno g u b,
PITTSBI RG, PA.
Vienatinis
darbininku iaikrasztis Lie
J. BalcziunM,
Bart.Chicago, Izid.. Vico-Prezid. = J. Taraila,
] flrnk’i: kauniečiu kalba, Suvalkų gub. vagai
gele. Maldos yra ry'.metine*. .vakarutes, prie
jort. J. Bagoczius, 1911 Aun SL
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam, darbi
©
vaikiniu kalba.Prusu Lietuvoje pagal Pru- 655 Jlstorlja abelna. Dalis f. Paroto Dra* A.
*pawledne*. komonijo*. miiriu. miszparu ir
Jos. Dallida (Soliune),"^ We*tville, III.
22 Slar SI., Ansonla, ConnBakevičia, Chicago, 111., 1904. pusi. 498. Su pa
lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
daogybe kito; misziu maldo* so abrozeliai*.
ninkui skaityti. Preke in Amerika ant
NEW HAVEN, OČNN.
Jos. Masiliūnas.
Indjkna Harbor, Ind. Sekretorius = M. J. Damijonaitis.
veikslais. Aprato viską, kas ant svieto dėj»»sl
J*tt. Kas mėgsta gražia* pasakas, tegul numiszparai giedami lietuwi*zki ir lotiniszki
nuo laiku 2800 prieš Krištau* gimimą iki
metu 4 rub. Adresas:
jjperka Šia knyga. Preke neapdar.... 11.50
daug lotynissku giesmių giedamu prie iszsta
K. Blažaiiis, 217 Ferry 8l
Frank
Goodrich,
Cliriton,
Ind.
--------fl.OO
3120 So. Halsted $1., Chicago, III.
Kristaus gimimui
U2fpdary4o*.........................
-12.00
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini„Naujoji
Gadyne**mo ir to Yra 0 litanijos: psalmes S*. M ar i jo*
Jonas G rite,
4n| H mano atsiminimų (su autoriaus paveik1IOUNT CARMEL, PA.
Kasierius = J. Skritulskas,
P. ir Karaliau* Deivido; aktai, ražaneziah
Jurgio Prospektas No. 39
Mhraėė liras V i ura* Pfetorls, spaudon V57 Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurlnė* Ae
273
Jefferson
*L
Cleveland.
O.
stactjo*, karunka. keliolika *rweut* gte.m-u'
26 Broad SI., New Britain, Conn.
Jonas Banu
Boseli
( j .*,rengė|Dras J.‘Basanavičius, Chicago. III.,
metiko*; Chicago, 1)1., 1996 m. ppsl. 364. Ap
Vilnius (Lithuauia-Kussia)
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygel
Klemens Klapatauckas, Kenosba, Wis.
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia
į) Konr,tottri. 301. Gražios apysakėlė;- i»gy___________
. į
is z wisu ltetuwi*zku maldaknygių, daili, kai
GLOBĖJAI:
'
KASOS
tada
žtnonė*
gyveno,
koki-žmonės
pirmiau

■inimo sodiečių................
75c.
EAST 6T. LOUI8, ILL
ta,
slidi
popiera;
stambu*,
aftzkus
druka*
Virsi
suraszytuju
miesteliu
lietuviai
siai
i*
Europos
pradejo-Amerikon
plaukti,
ko

122 Essex SL,
Miera SUz4ft coliai. Szitu knygeliu apdarai Feljik J. Galminas, 537 Collinsville Avė.
i ^LietuviSkos Pasako* Yvairioa. Dali* I. SuA. Ramanauskas,
kio* karės buvo, nx ka kariavo ir kokiuose me
tegul apsilanko pas nurodytas czionai
ir nrekes yra svkancrlo*.tf įko Dr. Ji Basanavičius. Ohicago, Iii., 1908
tuose: kiek prezidentu buvo, koki ir kiek ku
Lawrence. Mass.
17puri.: 288. Čia telpa 141 labai gražiu, J<*>
52Į
Iki 500 rublių, rublis po...................
ris gero Šiai žemei yra padare*. Teipgi telpa
y
patas
ir
visi
gaus
Lietuvos
“
Kalen

^jBROOKLYN, N. Y. ,
K7 Inga ir( žingeidžių pasakų. Kas Šita knyga
Suvienytu.jFalštiju
konstitucija,
kuri
yraT*i824
Bank
SL,
.53
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.
A.
J.
Povilaika,
■I iręs, t^m geru ir gražiu pasakų niekados uedorius dykai.
E. I'roomea,
73 Grand st. kalingiausfa
Amerikoje
gyvenančiam
dėl
su5lf
■7 tiks preke neapdarytos..................... 11.25
Waterbury, Conn Virš 1000 rublių, rublis po........... ....
1 pratimo kokias ji* čia turi tiesas, ka* jam yra
■ |pdaryia.'.r.....r7............................ 1150
Kiti
visi
lietuviai,
kurie
norėtu
gauti
Diržulaitis, 155 Metropolitan avėPrie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
valia daryti, ka* ne.
“*
Apdaryta....*...........
•1 iSS
muku Kalendorius, tegul mums pristun- Knygius = M. Paltanavižia,
■hif Lietuviėko* Pasakos Yvairioa. Dali* II. Su30c ant pač io kaštų.
• IWrinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, 111. 1903
15
Millbury
SI.,
Worcester.
Mass.
PHILADELPHIA, PA.
Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai
czla marke už 5 c. ir savo gera adrese,
i Wpusi 330. Telpa čua 206 gražiu,'žingeidžių ir 85H Istorija Chicago* Lietuviu, 1u parapijų ir
suvaikščiotų iv niekur nežūtų, lai siųski
kn. Kraujiuno prova »n laikraėčiu ••Lietuva"
Į ^juokingu pasakų, bovyjančru kiekviena skaiM. A. Ignotą*,
1028 So. 2-nd 81.,
tai mes prisiusime abu Kalendorių per
buvusi balandžio mėnesyje, 1899, Cbięago, Iii.,
te per •Lietuvos’redakcija,adresuodami:1-iri.,535. Yra čia surinkto* viso* tikriausios
paezu kiekvienam, kurs tik paduos Dnikuojamos Nušalnos Pigiai!
BALTIMORE, M D.
’ A. OLSZEWSK1
• žinios apie Chicagos lietuviu* ir visa kn.
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
' b Lietuviškos Pasakos Yvairio*. Dalis III. St*
Kraučiuno prova. kari tesėsi per 5 dienas keigera savo adresą.
924 33rd Street
Chicago, III
Wn . J. Morrau,
g£K4nko D-ras Basanavičių*. Chicago, Ui., 1904,
■ainališkame sude. žodi* in žodi; teipgi foto
kuojama Maszina.
. kusi.333- Telpa čia 202 gražiu ir labai Juokingu
8. E. Cor. siiarp A Camden str.
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno,.
^^^nasakųį.'...
H-2.>
Murina Odeli Typewriter No. 4,
•‘Ltetžvos’Mi«lei*tojo. redaktoriaus ir paveik9>rutuo4e apdaruose......................... .4150
„LIETUVOS ŪKININKAS“
..Lietuvos” įsileistoji*
•slal Chicago* žv.- Jurgio liet. bažnyčiosIltOO
J. Diemedi*, 5W Colėmb a avė.
1801 Maža* Aukao Altorius, pra
kurios ikszlolei preke buvo 810.00, dabar
»
LietužiJkoe Pasako* Yvairio*. Dali* IV. SuApdaryta;........ '..............i........ >1.50
O24 33rdSt.
CHICAGO* ILL.
stai*. drūtai* apdarais, auk
Lietuviu Demokratu Partijos LalkraszA-inko D-ms J. Basanavičius. Cbicago, III. 1906.
J. Lui*, 32 Grtd *L
ja
galite
pirkti
už
...............................
$6.05
Rffousl 209. Telpa čia 234 labai gražio* ir.uži- 007 Kražių Skerdynė ir jos pasekmės. Paploto
sintai* kraštais, be apkali
ti* skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
J BROCKTJpN.JfcASS.
kn. J. Ž.« Chicago. Iii.. 1897. pusi. 97. Aprato
£ maačio* pasakos, bėvijančio* kiekviena akai
Mat mes nupirkome szitu maszinu Iszeina du kartus per savaite isz Vii
mo................................ noo
ana baisu atsitikima, kada 1893 m. maskoliai
B Itytoja it klausytoja .............................•
Jonas
Pocius,
14
Intervallest.
.
užpupiė
ant'bažnyčio*
Kražių
miestelyje,
rau

1000 isz vienos subankrutyjusios firmos niaus, Lietuvoj.
Drūtuose s prioruose ....t............... .....I15V
to, šaudė ir plovė nekaltus žmones, išgriovė
H i ♦!«
fX Pamokstu Ilmintiea ir Teisybė* ilguldinėtt
Jame telpa teisingos žinios isz visos
pigiai, todėl galime ir parduoti Jas p
Altorius te uzpeččtijo bažnyčia....... ,15c
L /galvaic visu amžių. Chicago, m., 1999, pus- 060 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? Paraše S.
TeJpgi galima gauti nms Kalen
glal. Maszlnos yra naujutėlės,^tik ka Lietuvos ir kita krasztu svieto. Lietuvoj
i taniu 183T Šiltoje knygelėj telpa 128 graM. Išleido T. M. D. pusi. 47. Chicago, IIL
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50
ti ori ub pa* hz i m lietuvius:
h kiios juokingos ir irinintingos pasakaitė*. Ka*
Knygute aprato visa žmogaus gyvenimą ant
isz fabriko paimtos.
Kam yra miela prigimta szaiis tevyner^Mnori tntėti gražiu, juokinga ir pamokinančiu
J urgia Aliszauckas,
Clifford, III.
žemes nuo pat jo *t*lradimo iki pasiekimo ci
SHAkaitytnu. tegul nusiperka šia knygele, o turės
Kas reikalaujate geros drukuojamos Lietuva, tai užsiraszyklt minėtąjį laikvilizacijos. 26 paveikslėliai parodo senove*
8 , papiaakoti ir ant kiekvieno klausimo moDabar
tik
išėjo
iš
po
spaudos
la
M.
Jories,
Johniton
City,
III.
žmonių vartotus akmeninio* inrankius, na
Kė. ducU Jnuu’.iUį’*.atsakymu........ 5<>e
maszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios, raszti, o iinosit kas ten dedasi dabarti
mu* te tt....;.
i........................ 1O>
T.. Czuprin»k*«, ~
Sleger, III
bai gražus tautiški Paveikslai (ab nes kaip szi 1000 iszparduosime, Ui jau niame revoliucijos laike. Vienas num.
gPasaka apte Kantria Alena, kuri per 22
aQt pamatymo 5 centai. Adresas:
■metu vsikSčuKlama po svietą daugybe-bėdų ir 075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430 m.
R*wit, 1003 Markei ųfe De Kalb, III, rozai).
Parašė pagal lenkišku* istoriku* Žemkalnis.
►■vargu Iškentėjo. Chicago,III. 1902,pusi.66.20o
kitu telp pigiai negausite.
M. J. Damijonaitis,
ot. Norkaltta, '* , A.• Charles, III.
Chicago, Iii., 1899, pusi. M. Yra toj aprašymas
Kunigaikštis
Lietuvos
Poną* ir Bernas, Chicago, III. 1904 pusi. 64.
’ 1, Didis
Lietuvos *u Lenkija susivienijimo ir jo pasek
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos 3120 S.Halsted st., Chicagro, III| . MaLiyalluB,
■Znvsakaite L. Tolstojaus iš gyvenimo inaskoĮ 1»O%J Maiše Aukso Altorių*,
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos kani■lifku kaimiečiu; žingeidi norinčiam surioaVytautas.
kasztuoja po$10.00. Tai
pirkite da
gaikičiais: Keistučiu, Vytautu iŠ kitais, ka
}
prastai* drūtais, apdarai*, auk
2)68 Genesao st.,
Waukegan, III.
■žinti ša buviu ir sanlygom* gyvenimo maskoperskaitė suprasite, ar mum* prietelystė len
iAitkn kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis bar pakol pigios yra.
sintai* kraltoik, apkaustytom*
Al«x
Vienbfskis,
ku
naudinga,
ar
blėdinga
....................
15c
Bpringvalley,
111.
^■drauge *u prislėgtai* vari u žmonėmis.... 15c
briaunom*
pasidabruotomis
Gausite jas po 86.95 pas:
Keistutis.
Robinsonas Kruzius. Graži ir morallšl^pa- 67K Lietuviu protėviai Mažoje Azijoje nuo se
C ha* Jurkus,
Granl Works III.
novė* iki jie pateko pavaldžia persu, fu rato
blėtelėmi*, *u kabute.... TOc
RBiiaka. Antra pertairito laida. Chicago. In.
A. OLSZEV8KL
/ . Sadauskas,
Kunigaikštis
Lietuvos Mylėtoja*, Cbicago. JIE, 1899. pusi.
Ogleeby, III.
Lietuvos
8,
Didis
b
283 ir 4 didelės mapo*. parodančio* vietas, kur
291 83rd 8t.
Chicago. 111
Antanas
Slodkur,
Aurora,
III.
Žmofeus Nepliulki*. Vertė iėlvedlSko Nėrį*
senovėje lietuviu protėviai gyveno 800 metu
Algirdas.
ATTORNEY & COONSELOR at LAW
Chicagb. UI., 18##. pusi. 23. Graži apysakėlė:
prieš Kristau* gimimą....................... 5Oc
r»Oc
Glraitis ir Guzewiczia,
Reuld,
III.
'kaip liūtingo prekėjo tunus apsivedė rii var 7OS Rašto Istorija. Pagal A. D. Sehnitzėrj
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Chamber oi Cofnmsrce Bldg., Room 709
ginga medina ir laimingiau gyveno u* kitu*,
Jonas
Jszavitas,
Ladd,
III.
sutaisė Seru#*, Chicago, Ui., pusi. 301. su toS. E. CcrsM La Sali* and Washinston Street*
*u turtingom* ap*ivedusiu*....................... lOo
Gediminas.
V
iqc
.
Zorskis,
veikslais. Aprato kokiu budu žmonės rašyti
Herriu, III.
Lr> Deda atvažiavo. Komedija Mename akta.
išmoko, kaip išdirbo raštų kiekviena žmonių
CHICAGO, ILL.
Paveikslų miera 22x28 colių.
Fr*nk Lapinskas,
Ifelroae Pirk, III.
Iru r u lėnkižka sutaisė K. B-a ir M. P-ia. CMtauta, koki raštai buvo senovėje, daug metų
TELEPHONE MAIN 3«42
prieš Kristų, kada žmonės vietoje ra*.o varto
k-rtiro. 10.1902, pusi ttž. Bito komedija buvo
Gen. A. Dredolikas,
Collinaville, III,
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas
jo mazgelius ant šniūrų, Išpiaustymus ant
Keli* kirtus loria Betaviėko* draugystes Peh®
Lietuvys advokatas, baigęs mokslj
medžio, iškapojimu* aut akmens, piešė pa
Frau k Krlazcziokaiti*,
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 3255 S.Haloted st., Chicago, III.
veikslus, ir lik nelabai seniai daėio iki *iajurisprudencijos čia Amerikoj. X ėda
Chicago Heights, III.
iLietuva parsiųsti, Ma*kolijo* vakma jos p*rdleninio alfabeto, teip kad pasidirbo sau ke
Gydo visokias Ilgas moterų, vaiku ir
oi galėsi gražiai papuošti savoVm
visokias provas, civiliška* ir kri m inalia* dešimtis ženklelių (litarų). su kuriai* da
Elu n tinto nedraudžia.................................. ....
Karoli* Vttteonie,
vyru. Tapigl turi didele praktika ir gy.
1803 Mažas Aukso Altorius,
bar gali parašyti kiekvienų žodį ir vlskų ap
mą.
1 iškas, visuose teismuose (induose).
M Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija viekalbėti
tėjo
gėmi.
kaip
ir
gyvu
žodžiu.
Yra
628 Reynold* Avė., Kanaaa City, Kana.
KamTakto. Pagal ten klika autaiM K. B;a h
moroko skaros minkštai* apda
Prisiųsdamas pinigus adresuok: do pasekmingai visokias limpanėzias, Gyv. 3112 8. Halsted IL, arti 31 mos gatvės
tol knyga. Kuri ištikro žmogų interesuoja, pa
[M P-l*. Chicago. IU. 1902. pu»L 48. Šito
rais,
apvaliai*
kampais,
auk

J.
Bal»evyczi«,
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra
užsiseMjusias it paslaptingas vyra ligas
Teiephon* Tani* «04«
A. OLSZEVVSKI,
sinti kraštai, n parašais te
ito* .....
31 Nalade *L, Montreal, Gonada.
Daro operacijas pasekmingai.
Apdaryto.
83rd
st.
Chicago,
IU«
.160
.........
,
.
,.41-SS
Lama.

Laivu Kalendorius

B

k dienų
k ta mara*

‘ [ šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia i
Europą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortes nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
pefžĮuri šj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionč kaštuos.

->1I

MB

“kį

Kalendoriai 1907 metui.

Donatas A. Labunskas,

—K

A. 0LSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III

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

Knygų Kataliogas

ADRESAI

MALDAKNYGES.

Pinigų Preke.

. A. Olszewskis.

NAUJI TAUT1SZKI

PAVEIKSLAI.

S^k

F. P. Bradchulis

HS ...... ........................

Prekfi 35c kožnas.

U

Dr. J. Kulis

f

t

A. L. Graiczunas, Ph. G.? M. D.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

3202 So. Holited Street, kampas 32ros gatvss, Chicago, III-

..........pas............ k

EIKITEPAS DR. B. M. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS
o jis jurai iŠgydvs. Yra vienas ii pasekmingiausių
gydytojų Chkagoj. Turi aa metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, uiimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmint),
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajoodavimą
paakių, spuogus ir plėraas ant veido ir kūno, katarą
nosies it gerklės, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą
ant krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą valJyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą Širdies,
usulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjimą vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kaulų, leumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užuuodyfimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
triperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip 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 tuojaus kreipkis pas Dr.
B. M. Ro&s, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra
ypatingai Ipažišventes išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neinstengia
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS 'VJHy.Tu!’-

ANT KAMPO MONROI DTRBET, UZSIKKLK ILEVKITORIUM ANT 5TO FLORO
Oriao Valandos-.— Kasdien nuo 9 ryto iki 4 po piet Vakarais,
Išskyrus L'ternįk| ir Ketvergą, nuo 7 iki 8 Nedeliom nuo 10 iki U.

Je?2rjl i^ki?ifa?Jik U.Vr. A%mičun». jis duos telaincą tolf 4yknl ir poaky.,
u galima llgydytl tr kaip litai gydymas traukais.
Dr A. L. Oralčuna. ne.uradžlojo dar jokio ligonio iž II pirmo pamatymo
Hgoniiyra išgydoma*, ar m; kurĮ apsiima išgydyti, iėgydogrvttai ir aS mažą užinokr.ų
Ut eužai.tus visada užstoja ir komUnijų apntai
prie darbo, karų, galeiipkslįų fr tt, suteikia greitą pageltu ir rodą, o sužeistieji*, klan.j .
Dr. Oralčuna rodos, gavo visada gerą aUyginlma.
0ydo vitokiat llj/at ėssAšrtumo.- Vyri/kai, MotrrUiaair »'«Uą lipai
Talaadot priimimo HgeMų kasdėnir nadllloms.- A'uo irpta M tavai, i atara.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoms tautiškoms ir bai-i
nvtinems' draugystėms išdirba:-'

Katunos, Atuerikoalatkaa,
Weliawa», bzarpaa, Juos-'
tas, Kokardas, Ženklelius,;
Kepures ir dėl Marszaiku
parodus.

Guodotuuema Kunigams išdir*
bar- Kapas, Arnotas, Dalmati*
kas, Atbaa, Stulas ir wiaus baž
nytinius parėdus. Viaoki darbą at
lieka artistiškai in laiką.
Noredatnot ęuodotiocd Dr tr%arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbo butu priderančiai atliktas ir tuom sušelpti sawo Uutetę, patvenkite Ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
Chicago, UI.

115 W. Dlvision St,

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Iszgydau in 5 dienas llYPKOCELE
į utnuodyIlgydau kiekvieną sergantį Vancoeele, Strlktura, teižgl užkrečia i
Jimus, nusilpnėjimą nervų, Hydrocelj arba vyrų ly t likai lirai. Tokias g
kieme visiems tiemK kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasakinės ir itdatė
savo pinigus dykai, vardan palodyti jog ai turiu vienintelį $udą su kurio pageltai ant visados.
Jus iigydysiu
NmnokėkltR u| neligydymą. tiktai už išgydymą.

Skaudėjimus skilvio, kepenų ir Inkstų, nors Ubai užsiženėjusiu* ilgydau galaUnaL

VYRAMS TIKTAI!
Kada būti Chicafoje, tai atsilankyk in

Stereoskopai.
arba
1 .
Paveikslai isz Jėzaus Gyvenimo.
StereosbopM arba Teleskopą* yra tai
prietaisa
padidinarftziais stiklais, per
kuria kad žiūrai act abrozelio, abrozalis
pavirsta in naturaliszka paveiksią, ku
riame matai czielas grupes žmonių, triobu ir tt. teip kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveikianezius savo darba.
Mes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczibje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
lėsi isz grabo, 'kaip ženge dangun, bažnyczios ir runjai ^aliejaus, Jeruzoliauė
ir kitu garsiu yietu. • Per Teleskopą žiū
rint matai vista teip naturaliszkai, kaip
<* kad būtumei toje paezioje vietoje Ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa■> veikslais kasztuoja $2.00. Prisiuntimo kasztus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą su 25 paveikslai^ o tu
rėsi daugiau dižiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita piktume! už 650.00.

Pinigus prigiuskie per Money Ordery
ar registructdje gromatoje adresuoda
mas:

A. OLSZEWSKI
Statton 60
Chicago, 111.
Mes turime daugybe ir sviatiszku pa

veikslu gražiu trobesiu, daržu, romu
miestu, bažnyjeziu Europos ir Amerikos

ir visokiu kosfniszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
lėlius gali gadti pas mus uF 11.00, o te
leskopas vienas yra geras ant visokiu
paveikslui Vjieoas Teleskopas užtenka
ant lukstaneziu paveikslu.

j PatCmyk stebuklas C>s teologijos,
,,
„
Fiziologijos,
o
Neurologijos,
. ,,
,,
Pathologijos, •
Mokykis pradžią žmogiškos rasos nuo lopšio
- iki grabo.
Milžiniikumal Ir keistumai gamtos.
Atdaru kasdien nuo 9 ryto iki 18 vidurnakčio.
Paprašyk daiiurėtojA prie durių 1 iet u v Kkoa
Knygos, visai dykai! Atsiiaukit Šiądien.

344 SOUTH STATE ST., arti HARRI8ON
' CHICAGO, ILL.

gio bainyczi
Lotai dideli, turi dvi
alles, gražiojo, ramioje, lietuviu apgy
ventoje vietoje, prieszal hetuviszka baž
nyczia.

Lotu prekes nuo $900 ir augszcziau. į
Szie Jotai už metu bus verti 11200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku- '
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
T
Lotp agentai:
A. Olszewskts, 924 33 rd st.
Felix J.Wengierski, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tanan^viczia, 3244 8. Morgan st

Kaulal kur tu
begi? Nugi pas
Petrą Srieki nes
labai iaztroszkM, o
pas ji galima atsived'yti, nes jis turi
puiku ir szalta ba->
varakaalu, gardžia
ruska ocziszczena
arielka, cigarus net
' iaz Havanos, o iszsigerus gkuni žmogus
pulku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angllszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnuaiu už dyka viso. kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Auburn av.,

Chlcago, III

Tar;«33-ioe ui, ir 33-ioP .)
Telephonat; Vaida 6012.
Lietuviu Daktares

Marija Dowiatt
Kaulio gub., Šiaulių pav.
7t3 W.18th STREKT,
CHICAGO, ILL.
Teietonak Casai 1208,
Teietonas C anai 7082.

f.

PLAUČIAU

MOTERIŠKAS LIGAS.

Serga n tiejie dusuliu, bronchitu
arba džiova ilgy domi galutiaai
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O s a lt no gajų.

Patintam. gimd.< skaudėjimus
dos sutaisytus v *U t u* lėgydau pasekmingiausial.
KRAUJO UŽNUODYJIMU1.
ir odos ilgas. peveizdan: ižbėrim, skaudulius. plaukų nuahn-

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

Al ilgydau kiekvieną greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty}.

į '

aš iszgrėau aat risales.

VISOKIOS PATARMES
Specialistas moterų ir
vyru ligų.

DOVANAI!

KALBU LIETUVltKAI.

DR. L. E. ZINS, ui w. Madison ir hmpas S&Dgomoi SL, CHICAGOJE.
Iki • vaL sukars.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu.turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
j
.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety], trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigastantis, nespakainas ir užerzinantis?
»
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo*,
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar puslčs 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 gydomi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodę.

NeėeiMmis. sus 8 vai. nto Iki 4 mL m Mete.

OKIut atidarytas kainą dieną nuo 10 ryto IU 4 po pietą Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedėtiem ir Šventadienom nuo 10 iki 12.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

(Insorted by U. 8. Foreign Presą, Vanųerblll Bldg. N. Y.)

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams
Al turiu tavo nuosavybėje receptą brangintinam
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas senąją lai). Al tinau ii
patyrimo, kad vaistas padirbtai pagal litą receptą
yra Itądien geriausiu silpniems, nerviškiems ir
besveikačiams vyrams. Al tinau dėlto, k»d jis
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir, abelna nesveikata ir tt. Al
pirma to išmėginau specialistus ir Įvairius vaistus
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi žitiau, kad daugelis kitų, sirgusių ta ar kita liga nuo
persidlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kaip nemik ūmo, nuolAgių, suny
kimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos, Imurknybės, nedrąsumo,
skaudėjimo strėnose, abeino nesveikumo ir tt., ku
rie rašė man, teipgi išsigydė, kaip ir ai pats.
Žinodamas, kaip sunku ikigydyti šitoje šalyje,
ai užsimaniau pagelbėti kitiems irkožnam reika
laujančiam tokio vaisto parakusiam pas mane, ai
pasiųsiu nnoralą lito recepto ir reikalingus pata
rimus užpečėtytame lailke dykai. Receptą gali
sutaisyti geroje a pliekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Al už savo patarnavimą reikalauju
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
daugiau už litą mažą sumą Ir nereikalauju jos kol
tu visiškai ne pas įtaisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al nev
siunčiu nieko apmokestln ir neturiu jokio sumislo
išgauti pinigus ar pardubtl vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą laikraštį.
Rašyk Šiądien, kadangi litą žinia gal neatslkartos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus
patarlmus<dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
kol ne pa s veikti. Adresas:
C. Bentjon, P. H. Box 655, Chlcago III.

Ar nori gera ir geboje vietoj
Lota?
Jei teip, tai'pirk lota ant Auburn ulyczios arba antį 33rd ui. prieszal szv. Jur

Chicago Medical Clinic

MMMMM

F R E E

344 SOUTH STATE AT., CHICAGO, H.L.
Inejlmae Dykai!

JEIGU SLENKI

PLAUK«Ai
tai nelauk kol jie vislszka
nuslinks. Dailus, tankio
ir ilgi plaukai padabinu
žmogų ir yra dldžiauidi

_______ , lanki:
sutvirtina szaknis, ii.
steigia spartu augini
ir Vieton isapuolusiu ai
augina naujus, szvelniu
dailius ir ilgus plauku.-.
IIsznaikina pleiskanas i>
'visokius neezystumu
galvoje, s-Žilus plauku
sugražina in natūrali.;
ka parva. Tukstancziu
žmonių apsisaugojo nu.
praplikimo vartodam
John'. Hair Invigoraior
Kam 'valkszcziot su ne
dailiais, retais, nutriu
szusiais plaukais ar prn
plikusia italva kad guli
ma užsiauginti dailiuir ilgus plauku*
Preke $2.00 už bi
tely. 3 buteliai u.
$5.00. Didelis gydniliu ka tai togas dyku i

[DOętpR knight
*

Į įOCTOR SCHUH Į

|

Vaistai Isz labnrstortjos Oroei yt* prl pailsti ge r ta d eUUs ant viso sv*au>

kaip l*«
Tikru nttvlrtlnimu.
sšvirtinimu. kad nėra ateitame
n te Z s ma gėrusiu
geresniu Vaistu*“
" la bara torijoeOro
si. Parttuidamai
tiJtra gearsacVą kad jtipu reuNai neeumetys Upavl a ala^at,
tada mffraOuiu fdaipui;
tiltai tuorttt, tada tradiofi datū retatų bot tanaudata.
Jeigu nebotume persitikrins apie geruma vaistu, t^i negalėtume garsinti po laukrRfzctiui*
Vaistai Oroai yra tesu Italo daktarteako mokslo, tyria -o per daugeli metu irutan
dien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai gydn: reumatizme. IszgšU. silpnumą, si
fili Irvisas kitu ligų, kurios dektanasko mokslo yra ieigTdomos.
Mes turime tris pripažintus daktarus, urs nenorim^ atiduoti aut gylymo vieno.
Mes uergstim tsUingu gydymą musu peeljuntu. 4 ūke i graktausso ir gemalo musu
vardo, kada musu vaistai Oropt duoda didžiausi psgelbejima.
Trya poroa akiv nrata ptriaa,
rwaa para." |
Suprantam u dalyku, kad per musu uAiiurejima galima Ilga geriau lrgrvlcz.au

A U JI TA VORAI
AL'JOS PREKES
auĮas kataUoga h !
Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerą daiktą, L L'
Laikrodėlių, Lenciūgėlių. Žiedų, Fonografų, Armonikų Ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtatrtj, užeikite pas
msne; Ii kitų miestų parašykite laišką paduodami save adresą, tai pri
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo d ava R ai,
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai Ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apstellsvlmus atlieku telu qai ir troliai pasiunčiu per
Ezpressą arba pačtą. 5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekybos, yra mano davadu.
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M. J. DAMIJONAITIS,
•
3120 So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO, ILLINOIS.

Pristatome guodot. kunigams
Geriausias plotkeles, keptas elektriką, be miMią ir kitą priemaišų:

KOMUNIJOMS, HOSTIJOMSV
IR ŠVEN. EUCHARISTIJOMS M
Vartojamas Katalikiikose Bažnyčiose. :: Prašykite musų Kakaliogo No. 112.

The Sisters of BetHtsrty
(Rašykite vokiškai ar angliškai.)

ERIE, PENN’A.

Laikrodėlis

Patentuotas regulia
torius susukta užsuka
mas ir nustatomas, vy
riukas ar moteriezkas
18K auksuotas, dvigubi
.Hunting”
luksztai.
[raita! iszkviatknotas

Telefonuoti galima ii kiekvienos aptlekos.
Gydo pasekuiiugai Visokias ligas be skirtumo

geležinkelio tarnu.
Kaipo goriausiai laikr
laikantis; rvarantuotas ant
metu
8zy laikrcde'y pasiunslme C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pevsiyjir
nu iszegzaminuoti. Jeigu bus toks kaip mart
73 Dearbom Street.
ine, užsimokėk ex presu t $(5.73 ir atvež’rao
kas
ztas ir paimk laikrodėly, jei ne. nemokė
Bankieriai.
ne vieno cento. Atmink, kad už toki pat ieikro
Mgs skolijame Pinigus ant turtenybių ir jei daly kitur mokėsi (36 00. Prie laikrodėliu dipridedame 14K aaksinta labai gražu lenciugrit
tu rengiesi turtrnybę pirkti, m į-s su džiaugsmu su kompasu dykai.
prigelbėsitue, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
nigų Greitas veikimas. Lengvos Hlygos. Agen
UOO Central Bank Bldg, Chlcago,
tai apmokami dosnia*.

Kozmtnsky & Yondorf,

Excelsior Watch Co.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0FFI8A8—Kampai 81-mot ir
8outh Halatad Gatvių ::::::

UuJAVSIAS ISZRADIMAS

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

DmigyH odos ligų paeina nuo
noėsuraus uz.m.afkyino ir uzkikr.-timg teipgi ir nuo vidurinių ligų.
Daagumsa gauna pučkus, pleistomsi, slinkimą plaukų, plikimą
nėr apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius
daktarus ar agentus, kurte tik pinigus Uvilioja, o paskui ralote mums, kad ėmėte daugybe gyduolių 11 (vairių apgavikų ir pagelboa
negavote ir sukote, kad. gal. ir musų gyduolės
negelbės. (Taiti meldžiame mum, darodyti,
kokia žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas).. Turime tūkstančius originaliikų tmdė-

C H I C A G O, I L I
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Traukia

dantis bk jokio
SKAUDĖJIMO, IN STATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

Pilkoe*lv ttu nku .ordyti. jeigu Wmi ir galva
žvilga, Salto pagelbėt i negalima.bet jeigu jau
nas, n turi retus plaukui, o ant odos mau tis
«■*« plaukučiai, tai tam galima suteikti paplbąi plaukai nėra grybai—vieta diena ne iiii. g*. Atsilenkiantiems nusiųsime dyka in
formacijas su plačiu aprašymu. Mas nesiūlo
ma prisispyrę savo gyduolių, teisintas dskU-

J-M.imVNDZA Co .Chemlit

1 v

arti Harrison ui.,

CHICAGO, EL

Pasiautus laiminau omenimo:

vos vienas daktaras, o a žilas vienas, žinoma, negali taip gerai visas ligas pažinu, kaip
trys, užtai ir negali telp gerai liga išgydyti.
Ar galigauU geresni nttskrtnima. kaip boti gydomas trlja sumaniu ir pormanancziu daktaru/kurie gydo tižiai su garstagamts gyduolėmis OresL
Jeigu sergate arba Jano ai a tos nevisai tvaiku, parassyk“** *
- a._.ki..
ligos.atsiduokite su pilna vilose ir bukite užtikrinti, kad
įlelaasirdint
ir
garsiomis gyduolėmis Oroai IngysJU sveikata.
Me»n dūkti
per ju pagalba Ukosfjms tukstatesUi ligoniu 1 išgydyt i.
Nereikalingo* dslykas »u Aklai uždirbtu" pinigus dykai atiduoti kokiam nors dek
teriszkam institutui, arba kitiems apgaudinėtajame, kada pas mas gali gauti geriausiu
gyduolių ant viso svieto ir pagalba trijų garsiu daktaru už labai p.(la preke.

AMERICA EUROPE 09.
161 Columbus Avė.,
e
New York, N. Y

f '

'

CHicago IVledical Clisiic,

3U S. State Street,

John’s Sapply House, 22 Sta. ll,*Chicar

Ant 17 Akmena

.

**

MCOICO

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per laišką dykai.
Kaip išsigydyti Rupturą, Akių ligą.
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės’fdegimą, Dedervi
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

<

344 So. State St., Chicago, III.

i

GALERIJA MOKSLO,

i

Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.
Nauja trečia laida 50 tūkstančių euz.. parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais IŠalŠkinin ais apie visokias ligas. Kaip būti
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ DR. COLUNS MEDICAL INSTIW0.
Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rod} gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagelb^
sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
z
Ta knyga parašyta lengvai ir aiškini suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
a
Ta knyga „Vadovas in Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms ui prisiuntimą ir adr J Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą knygą kuris perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų aptisergfti, bet ir daktarišll
moksle apsi.Svies.
To|o knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatys
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiškimo! L ;
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
įToj naujoj didėjo) knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai iingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susinešii ,
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki Šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškino kaip!

knyga „Vadovas in Sveikata”.

|W

1
I

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, Ui skaityk „Vadovą In Sveikatą", o viską išaiškins. Be užvilki1
reikalauk Ir skaityk tą knygą, nes Ui yra veikalas, kokio nė |oks daktaras, nė InstituUs, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o e
gaudagrašlus, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais ir Companėms, suviliojimui žmonią su bergždžiais žadėjimais sM M
bosi Ui nėra nė ką kalbėti.
■
Jei jau teip sergi, kad be tam tikrą gyduollą ir sumanios daktariškos pagalbos negali būt sveikas, tai DR. COLL1\
MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS yL
dipliomuoti daktarai spocijalistai; atėjus asabiškal, arba aprašius ligą lietuviškai - Jie ištyrinėja, kad apsiima, tai ir išgydo s
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsireiškimą.
paslaptingas lytiškas ligas Ir tas, kurią kili neįstengė išgydyt, Ui liudija iš daugelio pačią išgydytą žodžiai, kuriuos pagal dr
leidimą čia talpiname,
DAUdOAUMOAS PROrMORIAU InSTITUTO!

MALoura Pnorzeontav ar Daktakaib!
1
]
Teiksitės priimti Širdingą padėkavotjj. kdLjut|
rią ir 'pagarsinkit vieial, nes jei ne luf
augltas mokslas ir galvbė gerų vaistų, ta pBJ
jau ant žemės pavlrliaus nebūčiau. Nora P*-nial
daugelį visokių gydytojų lenkiaus ir jie m^nerne tai neįstengė lėgydyt, tik lenkinu ameą,^
ties, bet jus suteiktai pagelba palluošavo man
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo kn f _
tlnėj, dieglių Šonuose, rankose, kcjoee ir p ,
visus sąnarius, kaip ir Skrepiiavimo teip
taro plaučiuose, telpat pūslės, inkstų llgos^.
kaip ir lytilko teip abeino nusilpnėjimo, kurtfOJ
įgavau per jaunystės klaidas. Per jus storonĮ J
ir grynus vaistus bevartojant palikau tviadJ
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant visko dnL^
tas. Tie keli žodžiai gal ne vienam bus panįf
dymas kelio kur apturėt, sveikatą, <
aė gyvendamas pagal mokslą knygoa „Vade
vas In Sveikatą”, busiu visada sveikas ir «iąę1Si
kingss tam jus geriausiam Institutui ui visu^
gerus darbas.
i
Su guodoue
Q
M. Tabaras
lį»
T14 Wasbington «L,
Groenvllie,

Nuo pirmiau, kaip žinoma, jums aprėžyta
liga, kuri per 7 metus mana vargino; didelis
skaudėjimas kairiam Bone, krūtinėj ir vaikičiojantl skausmai po visą kūną, sunkus gėli
mas, jog ai nė pavaikMiot negalėjau, o ant
kairiojo Bono vlsat gulėt negalėjau, netik
abelnal buvau n u* lipnijus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirus. Nors gydiiacs pas daug daktarų,
bet liga vis ėjo blogyn; visai neturėjau vilties
iigijlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirsdavo kankynėa Bet kaip
pas jumis atslžanklau ir atsiųstus vaistus
•miau vartot, tai baisią kovą savyje pajutau,
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
tojau pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistų yra keturios nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai iigy.
d y ta. Pirataus man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia skarH- siunčiu jums tukstaučius padėkavonių.
Praėau pagarsint.
M. Skripkauckienė,
1906 Hamllton st,
Cleveland,- \<

Jol tau oieks nepagelbėjo, asabiškal ar per laišką atsišauk aprašant Iii
Išsiuntinėjami po visą Ameriką ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai i

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 lest 34thst, Nei York, N. Y,
m m« 10 iki 6 vai. ve alėtu. Vatomis: Utanlnke. Sereėeje, Ketvergaia ir Peteycrteje aue 7 Iki S vaL

trestam Viešam: sus i0 vaL ryta iki 1 vai. H virtu.

