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rinkta 1484 rinkėjai. Iš Maskolijos žmonių troški dėl tai randas ir išsiuntė Vo maldos, paskui pradėjo kal ačiū kun. M. rūpesčiui, nė lietuviams lietuviškai, bet
kietijon savo** komtaorius bėti Davidov, kuris savo kal šiokia nė tokia kalba: vienas
rinkta 688 ūkininkų, kuriame mais.
prašalinti,
kiek galima, ne boje visaip šmeižė kitatau žodi* lietuviškas, antras gu dar patys, jeigu norite gerai
Jeigu
Stolypin
galėtų
gau

tai skaitliuje yra: 824 demo
išpildyti savo pašaukimo
‘Revoliucija Mas kol ijoj. kratai, Bocijalistai ir kitokį ti paskolą namieje, jis ne susipratimus. Iki ^lol tary čius, ypač žydus, nesigailė
diškas, trečias lenkiškas, priedermes, privalote išmok
Rinkimai naujos durnos at rando priešai, , o 806 konser- šauktų pas savę užrubežinių bos vedasi pasekmingai; bet damas • jokių išsireiškimų.
fedp, Jog ir bažnyčioje pra ti lietuviškai ir skelbti Die
stovų Maskolijoj užėmė vi vatyvaiį taigi rando šalinkai; laikraščių
korespondentų, neužtenka komi*orUuns susi Papeikė teippat apšvietus dėjo kalbėti gudiškai.
vo žodį lietuviams ne kitaip ’
su*, uždengė visus kitus rei apie 58 nežinia, kokioms par bet apie gavimą paskolos taikyti, reikia dar sutartį už ministerlo Kaufmano pasiel
kaip
lietuviškai, nes, sako,
kalus: ir apie badą randas tijoms jie priklauso. Taigi Maskolijos viduriuose negal tvirtinti Vokietijoj parla gimą, kuris leido žydams Visiems žinoma lenkomanų
neturi laiko rupintiesi; net išpultų, kad šiuom kartu būt kalbos.
Ramiuose lai mentui ir Amerikos kongre Įstoti Į mokyklas ir steigti propaganda: lenkina lietu kaip nežmoniškas butų daik
tas, jeigu tikriems lenkams
. revoliucijonieriai ir tie lyg randui pasisekė geriau negu kuose randui neskolino Ma sui.
savasias mokyklas. Galų-ga- vius dvarponiai, o kunigai Lenkijoj kunigai sakytų pa
nurimo. Pasitaiko rods kaip rinkimuose pirmutinės du skolijos didžturčiai, tai da Bavarijoj, 4 d. vasario, at le kalbėtojas pranešė, kad lenkomanai užvis labiaus tą
kur nudejima* kokio inenke- rnos atstovų. Kaip pagar bar, revoliucijos laikuose, dar sibuvo galutini rinkimai par Vilniuje išeinantis laikraštis darbą varo su pagelba ba mokslus lietuviškus; teip ne
suio caro šunyčio, bet papra sinta, rando šalininkų rinkė mažiau skolys. Mat didelis lamento pasiuntinių. Kata rusų kalboje, „Vilenskij Vie- žnyčios; ypatingai per dide žmoniškas darbas, o labiau
stai bausmė pasiekia maže jų gubernijose nuo ūkininkų skirtumas yra terp Maskoli- likams, susi^ėjua su soči ja stnik”, gaunąs pašalpą ne tik snius atlaidus, kada susiren sia nekunigiška* pasielgimas,
snius. Greičiau tie nudėji- išrinkta 806, o opozicijos jos ir vakarinės Europos. ustais, pasisekė laimėti dar iš valdžios, bet ir iš ,,Bun- ka daugiaus žmonių ir atva kada kun. lenkomanai Lietu-,
žiuoja daugiaus kunigų. vos bažnyčiose lietuviams sa
mai yra kerštu, neturi jie 324. Miestuose vienok, be Antai Prancūzijos rando sko 4 mandatus, kuriuos j>averžė do”.
didelės- politiškos prasmės. abejonės, randui priešingų los nemažesnės už skolas Ma nacijonal-liberalams.
Soci Po to Davidov patarė iš Štai gi ir pas mus, Lazdunų ko pamokslus lenkiškus!!
,V. Ž.’
Už tokius reikia laikyti ir išrinko daug daugiau. Pe skolijos, bet ten randas užru- jalistai laimėjo viejią mauda- rinkti Vilniaus skyriaus val bažnyčioje, buvo 28 d. spa
nužudymus kalėjimų virši terburge išrinkta 209 rinkė bežiamS' nė cento neskolin
I '
i
dybą. Pirmininku išrinktas lių Šv. Ap. , Symono ir Ju- Iš Naumiesčio, Suv. gub..
ninkų Peterburge arba Var- jai, tame skaitliuje yra: 102 gas, kaltas vien savo žmo
O. Andriejev, jo padėjėju nos atlaidai, o 29 ir 30 — Keletas Šilgalių valsčiaus
Prancūzija.
šavoj; nužudymą Varšavoj demokratai, 48 radikalai (ta nėms ir jiems vien palukenas .
Lizin ir sekretorium Tati- pa ra pi jonų rekolekcijos. Į ūkininkų, nutarę, sustatė te
šituos atlaidus ir rekolekci
paslaptos policijos perd^tinio me, be abejonės, skaitliuje moka; prancūzams daug mi Prancūzijoj lankosi Angli ščev.
legramą ant vardo Ministeperkrikšto Grueno.
yra ir socijalistai), 10 kon lijardų kalti kitų tautų ran jos karalius. Vokietijoj bi Aut galo gimnazistas Je- jas pasikvietė musų klebo rių Tarybos pirmininko, pra
’ Rod* policija po senovei servatyvų, 18 spalininkų. dai.
josi, kad Anglijo^ karaliaus menko perskaitė juodašimti nas daugel kunigų, net 12,
daro kratas, areštuoja mai. Taigi Čia. randui priešingų Kadangi dabar, nesusirin- atsilankymas neprisidėtų prie škas eiles, už kurias Davidov iš jų du lietuviu. Na, sa šydami, Įvedant Lenkijoj saštininkus, platina visokias rinkėjų yra kur kas daugiau kus durnai, Maskolijos ran dar didesnio j susidraugavimo prisegė jam sanjungos žen kom, gal ir mums nors kartą vyvaldą, atkreipti akį Į Suv.
pasibaisėtinas žinias, bet tą negu kaimuose. Tas pats, das negali gauti pinigų už- Anglijos su Prancūzija, ka klelį Už surinktus pinigus pasakys lietuvišką pamok gub. lietuvius, apgyvenan
daro, turbut, vien apsunki turbut, yra ir kituose dide rubežiuose, o jų būtinai rei dangi tas butų labai pavojin nusiuntė telegramą carui, slą, jeigu ir kunigai lietuviai čius beveik visą Suv. gub. ir
nimui rinkimų opozicijos sniuose Maskolijos miestuo kia maistui baduojančių gy gu Vokietijai. Mat ir be to vyriausiai sanjungos tary* atvažiavo. Bet kur Čia tau įvest į visas valdžios įstaigas,
sakys pas mus lietuviškai! kur tas bus galimu, lietuvių
partijoms, įjeigu galima, se; Varsavoj išrinko dau ventojų, tai tam tikslui jis daug > yra nesutikimų terp bai ir adm. Dubasovui.
kalbą, o niekuomet ne lenki
i stengiasi prašalinti, areštuo- giausiai lenkų tautiečių.
nori priverstinai paimti 50 Vokietijos ir besirengiančių Gruodžio 16 d., inteligen Lenkomanai kunigai su tuo šką, kaipo visai svetimą ir
' dama, opozicijos partijų kan- Nereikia vienok užmiršti, milijonų rublių iš taupomų labiau susidraugauti vakari tų kliubas (rengė muzikali- tikslu tik ir atvažiuoja į at
į didatu*.
Neseniai policija kad dabar išrinkti tik rinkė jų kasų; tam tikslui su prie nės Europos svarbiausių škąjĮ vakarą badaujančių laidus lietuviškosna parapi- nesuprantamą žmonėms.
josna, kad sulenkinti lietu Naumiesčio pačto viršinin
I pas kokį siuvėją Peterburge jai. Jie rinks tikrus dūmos varta paima žmonių sudėtus tautų.
naudai.
kas nepriėmė tokio telegraL užtiko užsteliuotus kelis uni- atstovus. . Nežinant, kaip pinigus. Bet ir tą daryti Gal aštrus nesutikimai
Naktį Į 26 d. gruodžio po vius, kad savo pamokslais mo, aiškindamas, kad jeigu
B formus caro gvardijos kazo- paskirstyti renkančiuose at pavojinga: žmonės, išgirdę terp rando ir katalikiškos licija padarė mieste daug juos aptamsinti. Nes kada
I kų oficierų ir negalėjo *u*ek- stovą apskričiuose 'rinkėjai, apie rando mierius, gali pa kunigijos Prancūzijoj išnyks. kratų, j Buvo krata pas p. tuodu lietuviu kunigu už telegramas paduodamas nuo
■ ti, kas tuoe uniformus davė pirm laiko negalima įspėti, siskubinti iš taupomųjų kasų Mat daugelis miestų viršinin G. Landsbergį; nors nieko klausė musų klebono, kun. kelių ypatų, tki jau Čia susi
į padirbdinti. Tuojaus palei- ką ir kur išrinks: vienur rin atsiimti savo pinigus, kaip kų, kaip Prancūzijos vysku yįiatingo nerado, tačiaus, ap Mackevičiaus: „dėlko Laz- tveria kaipo draugija, o pa
gal telegrafo įstatus, visi te
I do paskalas, buk tie unifor- kėjai gali būt vienos parti darė laike karės. I
pų užmanyta, persamdė ku saugos skyriui įsakius, suė dunuose — lietuviškoje pa
legramai, paduoti nuo viso- •
|į mai užsteliuoti revoliucijo- jos, kitur gi maišytų; išrinks
nigams bažnyčias, bet pada mė p. G. Landsbergio dukte rapijoje, kur ikišiol namie kių draugijų, turi būti su
‘‘■šerių. Buk tie, apsirėdę jie, žinoma, tokiose vietose
rytus kontraktus turi dar rį, p-lę Gabrielę, Tuose pat vartojama prigimta lietuvi parašu vien tiktai pirminin
Vokietija/
ška kalba, nėra lietuviškų
Jpzokų oficierais, norėjo va- tik tokios partijos atstovą,
Pereito utarninko dieną užtvirtinti pro vi iMjų virši namuose suėmė
pamokslų " lietuviams, o‘ tik ko arba įgaliotojo nuo drau
■inoti į Carskoje Selo ir nu- kokios partijos rinkėjų bus Vokietijoj atsibuvo antriejie ninkai. Parlamente dar vy tiejų Baltušį
lenkiški?” Jis atsakė, kad gijos. Mat, jo nuomone, tai
■ėti carą ir jo ištikimiausiu* daugiau.
rinkimai parlamento pasiun skupų užmanymas nebuvo
„parapijonai gerai supranta jeigu keletas žmonių nori ko •
Barnus, žmonių laisvės prienežinia,
Laikraščiai, ypač užrube- tinių. Ką išrinko, koki ga perkratinėtas ir
lenkiškai. ” . O kiti kunigai nors prašyti, tai pirmiau* tu
Sus. Mat kazokai ir jų ofi-1
žių, nekartą rašė, buk Stoly lutinai ir kiek kokios parti kaip jo sanariai visą užma Iš Lazdunų, Ašmenos pa
lenkomanai, kaip tai: Višne- ri sutverti draugiją, o putam
■i erai, ypač gvardijos kazonymą
priims.
jos
kandidatų
susirinks
atei

pin visai nesirengia prieš
vieto, Vilniaus gubern.L vos klebonas, Surviliškiu, tik gali prašyti. Gana keista*
| kai, ištikimiausi caro sosto
dūmą nusilenkti, bet jeigu į nančiame parlamente, dar
. Lazdų na i — tai P. K. Mi* Dūdų ir kit^, kurie ten bu to ponelio sumanymas, po
I apginėjai.
Kazokų - oficieją pateks daugiau jo siekiams tikrų žinių nėra.
levskio dvaras; jame stovi vo, išgirdę tokį kun. lietu draug ir telegrafo įstatai.
I riams nesunku prisigriebti
priešingų atstovų, jis ir tą Prūsų Lietuvoj, kaip ma
menka medinė bažnytėlė; vių klausymą, kaip perkūni Nežinau, ar Naumiesčio pačto
f į caro rūmą arba į namus ki
naują dūmą išvaikys ir val tyt laikraščiuose, ypač Klai
viršininkas, pataikaudamas
tų augstų caro tarnų ir di
pirmiau* filija, o neseniai ja trenkė ir sako: „visoms
Iš Vilniaus.
dys Maskoliją teip, kaip pa pėdos ir Šilokarčiamos aplenkams
(nors patsai yra ru
perdirbta Į parapiją, prie ku pajiegoms stengsimės, o neįdžiųjų kunigaikščių, kadannorės. Gal jis tokius norus skrityj, kur lietuviai dar ga Paroda įrengta įrumė p. P.
sas), ar nesuprasdama* viso
rios prisiskaito daugiau* leisime lietuviškos kalbos
r gi jie liuesai gali visur įeiti.
to
dalyko, kaip girdėjau,*
ir turi, bet tankiausiai val li išrinkti savo tautos atsto Vileišio, Antakalnio gatvė,
kaip 6000 pa ra pijonų vienų Ašmėnos pa v.. Negalimas
Į Policija užtikrina, jog kazojau tris tokius telegramų*
dininkų norus supainioja gy vą, jie vėl pastatė konservą- N r. 24 A, ir tęsia nuo 27 gruo
tik lietuvių, su mažu išėmi daiktas, kad Sandomieriuje
| kų uniformą turėjo ir užmuatsisakė priimti.
venimo reikalai: administra tyvą lietuviškos kilmės, pa džio ne trumpiau kaip per
mu sugudėjusių, bet ir tie užvestų lietuvišką kalbą.”
} šėjas kariško teismo proku
toriai turi tankiai daryti ne storių Gaigalatį Kiti kan mėnesį.
dar ne visiškai užmiršo pri Žiūrėkite, tautiečiai, prie ko Baigdamas rašyti apie tą
roro Pavlovo; tokius unifortą, ką nori, bet tą kas yra didatai tame apskrityj buvo:
Paskutinėmis dienomis pągimtą savo kalbą ir jie dar lenkomanų* neteisingumas atsitikimą, turiu pridėt, kad,
I mus turėjo ir pasikėeiuę ant
galimu. Kas to nesupranta, nacijonal-liberalas Krause ir rodai prisiųsta:
supranta lietuviškai geriaus privedė: jau jie Ašmėnos kaip žinau, neseniai keletas
I gyvasties ministerių perdėtitas niekada nieko gero nė socijalistų — Braun. Pir Iš Varšavos: Paveikslai
nekaip lenkiškai. Lazdunie- pav. vadina Sandomieriumi, telegramų iš Naumiesčio bu
f nio Stolypino. Teip policija
sau, nė žmonėms negali nu muose rinkimuose, rodosi, aliejiniai, pasteliniai ir ak
čiai, paklauskim vienas kito, t. y. lenkišku kraštu. Kaip vo paduota, žinoma, apie ki
stengiasi visiems įkalbėti,
veikti. Stolypin, rodosi, tą nė vienas negavo užtektinai varelės dailininkų Čurlianio, kur tiesos musų tautos, mu galėdami, sako, darbuosimės, tą dalyką, teippat *u para
| bet ar teip ištikro yra, nežipradeda suprasti, tik gal su balsų; ką išrinko galutinuo Žmuidzinavičiaus ir A. Pa- sų lietuviškos kalbos? Kodėl kad čia nebūtų lietuviškos šais daugelio Naumiesčio gy
; nia. Apie teisingumą poliprato per vėlai, kaip ir prieš se rinkimuose, teipgi dar ži linkaičio ir surinkto* V. Pa- ikišiol mums dar užginta kalbos nė vienoje parapijoje ventojų, prie kurių prigulė
I cijos leidžiamų paskalų, arba
jį buvę Maskolijos admini nių nėra. Taigi vieųaitinis bukaičio lietuviškos juostos vartoti prigimtą lietuvišką Ašmėnos pav., nes jeigu, sa jo ir Naumiesčio pačto virš!| bent apie kokius svarbius su.
,V.Ž.’
stratoriai ir pats caras, todėl tvirčiausiame lietuvių apskri su paaiškinimu, kokiu raštu kalbą ne tik bažnyčioje, bet ko, pradėtų bažnyčioje lietu niukas.
į sekimus Peterburgo policijos
jie ir neįstengia nuraminti ty! pastatytas kandidatas kiekviena iš jų .austa.
Iš ir namie? Suprasdami, kad viams, kurie lenkiškai su
įgalima abejoti.
žmonis.
buvo pastorius Gaigalat, Kazaniauš: Dailininko A. caras praėjusiais 1905 metais pranta, sakyti lietuviškus Iš Vabalninku, Pan. pa v.
MtaJ^olicija sako, jog apsirėdę
prisiglaudęs prie vokiečių Jaroševičiaus:
Paveikslai visiems davė laisvę tikėjimo pamokslus, tai tuojaus butų Valstiečiai, pabaigoje rug
^“■^kų oficierais gali liuesai Stolypin dabar visiems už- konservatyvų ir jį lietuviu
Lietuvos papuošimo bažny dylykuose, jog kiekvienas lietuvių su lenkais skerdy sėjo mėn., nusiuntė į Kauno
learo rūmą vaikščioti, jog rubežių laikraščių korespon
nieks
nelaikė.
Gaila,
kad
čių,
vinietas ir daug įvai saviškai gali garbinti Dievą, nės. Surviliškiu parapijoje gub. liaudies mokyklų direk
EStius uniformus turėjo ir dentams stengiasi^ įkalbėti, lietuviai geresnio atstovo ne
riausių projektų ir piešinių. kurį išpažysta, ir Rašte Šven kun. žodžiai: „wprowadzič ciją prašymą, kad jiems Va‘Kę bombą Stolypino na- juos pertikrinti, jog jis ne- turėjo.
Iš Vilniau* gub.: Išsiuviniai tame aiškiai pasakyta, kad język litewski do parafji li- balninkuosna paskirtų mo
r ’>ose ir užmušėjai Pavlovo, mislija vaikyti naują durną,
ir mezginiai Emilijos Grau- visos tautos atiduotų garbę tewskich, gdzie litwini, op- kytoją lietuvĮ. Štai, lapkri
i Ulgu teip buvo ir pasisekė bet priims jos užgyrimus. Galutiniuose rinkimuose,
žiniutės
darbai iš popieri savo Sutvertojui, o garbintų r<5cz swego języka, rozumieją čio 25 d. (mask. kai.), direk
rodosi,
lenkams
pasisekė išĮrijttą kartų, tai ir kvailas su- Matyt, išplatinimas užmbenės m a e os kainu dailininko JĮ savotiškai, t y. prigimta i po polsku, znaczy torowač cija, per val*Č. raštinę, atsa
r®s, kad potam ir kazokų žiuose tokios nuomonės jam rinkti dar porą savo kandi- Izidoriau* Bako.
Iš Peter kalba.
Tiesa, lazduniečiai drogę do rozdwojenia pola- kė seniūnams Čipėnų valsč.
‘raltfcierų uniformai negalėjo reikalingos, jeigu pats kvie datų; naujame parlamente
burgo: Art. akaptoriaus J. lietuviai savo bažnyčioje ir kow z Ii twi narni.”
čia
pas
savę
užrubežinių
laik

lenkų
todėl
bus
daug
dau

Štai, „dėl apjovijimo” žmonėms,
atidaryti caro rūmo duZikaro
—
8
paveikalai
iš
var

namie prieš 15 metų vartojo viengenčiai, kokį liudyjimą kad jų tas prašymas negali
ir tokiuose uniformuose raščių korespondentus ir giau, o jie nepriguli prie
gingo lietuvių gyvenimo.
rando
šalininkų.
jiems
išdėstinėja,
aiškina
sa

me lietuvišką kalbą, kada tu duoda apie mus kunigai len būti išpildytas, kadangi nesą
R Vyrai turėjo būt neištikivo mierius ir ateinančių lai Vokietijoj lankosi dabar Joniškiu valsčiuje, Vil rėjome su tikiu pašaukimu komanai, mosų tautos di- „pravosposobnavo kandidata
I Ir
kų
Maskolijos politiką.
Amerikos komisoriai, kurie niaus pavieto, dėlei javų ne- dvasišką vadovą, kun. E. džiausiejie skriaudėjai!. ’... litovea”, kad prie pirmos
llReiii'' todėl manyti, jog
| ilicijos r ’eistas paskalas Platinimas tokios nuomo- pradėjo tarybas palengvini užderėjimo — badas. Pra PietkeviČių, kuris musų ne Lietuviai kunigai pradėjo progos išpildysianti jų (val
skriaudė. Dabartinis gi mu juoktis iš lenkomanų kvai- stiečių) reikalavimus, jei at
■Aie naują sukalbį ant caro monės užrubežiuose ir carui mui prekybos. Mat Ameri deda žmonės sirgti tifu.
Kaipgi, sako, tai sirasią* kandidatas, kad tik
■Jtvasties su pagelba užste- ir Stolypinui labai reikalin kos randas suprato, jog netu Naktį, 18 d. gruodžio, po sų klebonas, kun. Mackevi lumo.
gas,
nes
be
durnos
caro
ran

licija
suėmė
„Naujosios
Ga

rinčiais sau lygių niekur
čius, seniai musų parapijoje Tamstos užginsite lietuviams tai dabar leistų vaikus mo
■ ■otų pas siuvėją kazokų
pycieru uniformų yra arba das užrubežiuose negauna muitais Amerika gali pri dynės” leidėją, p. Jaks-Tyrą. esąs, keikia mus lietuvius, iš mokytis lietuviškai? Nela kyklon (mat buvo parašę, „ne
Įįm Jos pasigyrimu, arba jau niekur pinigų pasisko versti kitus kraštus atlygin Pagirių gelžkelio salėje musų kalbos juokias, vadin bai klaidingai kalbate teip leisim vaikų”). Dabar val
Amerikos gi preky- buvo Davidovo sušauktas damas ją pagoniška, žargo- sakydami, buk lietuviui ne stiečiai renka parašus ant ki
khiil ji tokį paskalą paleido linti, o be paskolos negali il ti.
to prašymo Į direkciją, ku
pAeisinimui kokių jos naujų gai laikytiesi, kadangi surin sta didžiausia su Vokietija, „rusų žmonių -sąjungos” su niška. Kaip tik kun. Mac galima mokytis savo kalbos,
riame
kandidatu nurodo p.
kimų
nepakanka
nė
reikalin

kuri ima dusyk daugiau sirinkimas.
Davidov žino kevičius' pasiliko Lazdunų arba ne suvis ištautėjusiems
if^ilų darbų prieš rinkimus
Bet Amerikos produktų negu mas yra Homelii) skerdynėje. klebonu, tuojaus lietuvišką sugryžti prie savo tautos. Joną Sloksuaitj, mokytoją iš
Erflikratų ir areštavimų neiš- giausioms išlaidoms,
užrubežių
bankininkai,
sykį
gabena savo tavorų. Pakė Žmonių susirinko į 300. kalbą išvarė iš musų bažny Jums gi patiems niekas, ro Lomžos gub. ir antrą kartą •
l^rhiių randui, o ištikimų
caro rando prigauti ir esant limas muitų Vokietijoj ant Čia buvo valdininkai, oficie- čios, o jos vieton Įvedė lenki dos, negina mokytis kokios prašo paskirti lietuvį Pa
Mhonėms ypatų, kad jos nedurnai
nesiskubys su davimu Amerikos tavorų sumažintų riai ir daugųpoijių; ant gale šką; liepė mokytis poterių nors kalbos: ar lenkiškos ar žiūrėsime, ką dabar atsakys
Nbėtų pakliūti dumon.
naujos paskolos, kol nepama jų gabenimą ir Amerikos rijos matyti bhvo šiek tiek lenkiškai, bet kad lietuvius ba franeuziškos, vokiškos ir Viskas butų gerai, tikta:
■B 4 d. vasario Maskolijoj atgaila, kad pas mus atsiradę
tys,
kad ta durna ištikro ga produktams atsieitų žudyti darbininkų.
■buvo rinkimai rinkėjų nau>Prie įėjimo sunku išmokyti lenkiškai, tt., tai kamgi jus užginate
mMs durnos atstovų.
Žinios linga, kad randas jos užgyri ne vieną, bet dešimtis mili- gimnazistas dūlino sanjungos tai Jie tvėrėsi baltgudiškos kitiems? Ne tik, sako, ne tokių išgamų, kuriems r d
Įdėjo iš 30 gubernijų. Iš- mus priima, kad skaitosi su jonų doliarių kas metai. To- literatūrą. Pirma buvo pa- kalbos ir pradėjo kalbėti, turite tiesos užginti kalbėti kalingas rusas mokytojas,
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IŠ LIETUVOS

Su
> būti
a per
Melbf

dres*.
tiks m

Uybes
iW iki

kurie ten kovoja su pasi žodžius, nes seime nietem
Iš Springti ei d, Ohlo.
Nesibučiuot.
kuriems Tapt trukdyti musų tori jos, „atsižymėjusių vei
Yra Čia būrelis lietu šventimu keldami musų si priešino reaolicijoe sktfUy^
užmanymus apšvietimo rei- kėjų” ir dar visokiais iš gy Sveikatos užveizda mieste
iš 9 tautų. Kadangi mažai aukų m u i, pasipriešinimai buvo
kalbose, kurie nenori moky venimo kokių šiaurinių rusų, New Haven, Conn., išleido 5 Chicaqo, III. Western vių, susidedantis
tik joa įturiui. Rd.) ir tąsyk
tojo lietuvio.
čia kalbu kurie savo apsitaisymu ant persergėjimų ' gyventojams, UnioArTelegraph Co. paleido ypatų, daugiausiai neseniai turim, tai nutarėm iš
Šliupas nedavė kitam skaity*
apie keletu valstiečių, kurie tiek yra svetimi musų vai kad dabar, siaučiant čia grip- 700 pfcmtjr pitma darbinin pribuvusių iš tėvynės. Gyve siuntimų palikti tolesniam
ti,
tik pats jų perskaitė iy
laikui,
laukdami
progos
dau

leidžia į Vabalninku moky kams, jog vaikas, pirmų kar pai, niekas neeibučiuotų, nes kų ir priėmė jų vietoj prigu- na sutikime, vaidų nėra; pa
sitaikius progai, atsimena ir giau surinkti. Gavę nedėlinę tada seimas jų priėmė. Pas
kla savo vaikus. Keletą san- tų matant tokių karikatūrų, gali užsikrėsti liga. Užsikrės linčhis į uiiiją.
apie tėvynės vargus, aukauja, užmokeenĮ, vėl atsimlnėm tė kui Grinius aiškino vertę j>avaičių mokyklų lankė, rodos, net išsigąsta, — o tai vis ti vienok galima ne vien be
TpBjjhijO, Canada. Su kiek kas išgali, revoliucijos vynę Lietuvų ir sudėjome: čios rezoliucijos, bet ne teip,
pusseptinto (mat vienas per medega išguldymui sibučiuojant, bet ir kitokiais
streikavo
č|ų 700 telefonisčių, reikalams. Laikraščius skai K. Janišauckas $1.00, Pranas kaip Povilaika sako. Povipus, lenkas)* o dabar pasi rusiškos kalbos. budais, net valgant ir ge
daugino iki 17, terp kurių Ogi dar spintose albumai riant. Argi todėl, sulyg svei kadaųgi kompanija pailgino to: „Lietuvų”, „Kovų” ir Lastauckas 50c. ir P. Gla laikos korespondencijoj nėra’^ ■paui
log a
veckas 25c. Viso, su pirmiau nė krislo to, kų Grinius kai„Katalikų”.
< yra keletas rusų (paties mo „šventųjų”, visokių „soborų” katos užveizdos nuomonės, joms darbų laikų.
fa ima
kytojo, krasos viršininko) ir ir „cerkvių”, taigi ar gali tu, kol grippa siaučia, žmonės •f AllbohkNV, Pa. Dirb „Lietuvoj” patėmįjau, No. paaukautais, $2.50. Pinigus bėjo (reikia aprašyti kaip
lenkų („monopolščiko” ir mulki lietuvi mokytojau, ru- turėtų atsisakyti nuo valgio tuvėse Pressed Steel Car Co. 4, skyriuje iš darbo lanko siunčiam „Lietuvos” redak- buvo kalbėta, nes iš to aprai | wų, ,
šymo visgi nieks . nežino® todėl
k.). Pažiūrėkime dabar į goti, jog mažai medegos iš ir gėrymo, teipgi nuo kvėpa prasidėjo darbai.
Harrisburg, 111., jogei tenai ei jon. Paskiriame L. S.D. P.
kaip buvo kalbėta ir kųPo] ir kr
K. Janišauckas.
Kurpeliškėa ir Čipėnų mo guldymui rusų kalbos! Teip, vimo?
T Est¥h, Pa. Šitose ap reikalingas kastynėse kalvis.
siraš
vilaika pamelavo. Rd.).
kyklas. Vienoje pusantro „medegos netrūksta”. Ne
linkinėse yra dvejos, anglių Musų miestelyje yra jaunas
Iš VVest Lynu, Mass.
tucij
šimto, antroje arti 80; o kad žinau, kaip daro kiti drau
kasyklos, bet jose dirba ma vaikinas, kuris tėvynėje mo 26 d. sausio atsibuvo čia Paskui buvo užprašyti žmo-1 teiki
Tarybos sn Japonija.
nes priėšingų nuomonių kri-1
dar butų vietos, tai į jas pri- gai, bet aš dar pirmamečių Washington, D. C. Čia pra žai: dabar dirba vos dvi, dau kinosi kalvystės dvejus me
lietuvių
ukėsų
kliuto
balius
tikuoti kalbų, bet Šliupo atį kol
vaikučių nė maž nemokinau
'1 vestų kitatiek.
sidėjo tarybos terp Amerikos giausiai trįs dienas sanvai tus, jis norėtų gauti darbų ir teatras. Buvo perstatyta
rusiškai, nors prisakyta mo
kalvėje. Žinoma, pirminin drama „Išgama”, Lošė W. sakymuose buvo ne žodžiai! kom
tej.
raudo
ir
Japonijos
ambasa

- Pradedamųjų Kauno gub. kyti kasdien. Lauksiu, kų
kauti negali, tik pagelbinin- Lynno Lietuviška Teatrališka teisybės, bet žodžiai rūsty9 kašt
doriaus.
Abidvi
pusės
sten

L
udlow
,
C
ol
.
Darbai
M
mokyklų programas.
pasakys, atvažiavęs, mano
bes, niekinimas socijalistųS
ku. Jeigu kur lietuviškose
giasi
padaryti
naujų
sutarimų
eina
čia
gerki,
vien
tas
nedir

Draugystė.
prid
Rugsėjo 11—13 d., kaip „princi palas”.
Pabaigus Šliupui, Grinius!
kolionijose butų reikalingas
ir
prašalinti
nesutikimus
dėl
ba,
kas
dirbti
nenori.
Nuo
Daug
mus
lietuvių
nežino

yra žinoma, susirinkę į Kau
Mok. Jurgis Taučėbalis.
antrąsyk aiškino._
išvijimo iš Kalifornijos mo pradžios šių mėtų pakėlė čia toks pagelbininkas, kreipki jo, kų ženklina išgama, tai
sus;
nu musų mokyklų ^apašta
,V.Ž?
Keiksmų laike prakalbų nė
tės po adresu: Ben. Survilas,
kyklų
japoniečių
vaikų.
Ja

ant
5%
darbininkų
algas.
buvę
teatre
dazinojo,
ir
pa

nė.
lai” (buvo ir keli lietuviai,
jokių nebuvo.
Susirinkę
28 N. Spring st. Springfield,
ponija
sutinka,
kad
į
AmeriDarbų
čia
yra
ilgesniam
lai

matė
išgamos
darbus.
Svečiai,
Iš
Mintaujos.
bet jie turėjo tik patariamų
buvo užganėdinti apart Šliu
Ohio.
K. Bielskis.
atsilankę teatre, labai džiau po pasekėjų. Ppvilaikos kal
.812<
jį balsų) rūpinosi apie jų rei- Sušaudė sugautų Liepoj u- kų nebūtų įleisti pulkai pa kui.
prastų
japoniškų
darbininkų,
gėsi,
išgirdę
lošimų
lietuviš

Iš
Cambridge,
Mass.
je
anarchistų
Gess
’
ų.
Kaip
Rockwai4£;Col. Darbai
. kalus. Sėdėjo, galvojo, rau
bos ir darbai < Waterburyj
ILčiv*
23 d, sausio atsibuvo čia koje kalboje. Gaila tik, kad yra vien pasididžiavimu; lie
stė, tarė, na ir pagalios nu matyti iš rastų pas jį laiškų, bet reikalauja, kad ir Ame eina čia gerai; darbininkai
prakalbos, parengtos „Minu scena nebuvo atsakančiai pa tuviai iŠ jo besidarbavimo
tarė: pirmamečius vaikus ga jis priklausęs prie ginkluotos rikos darbininkai neturėtų dirba kiekvienų dienų.
fciii:
tiesos
atkakti
į
Japoniją.
rėdyta, turbut nebuvo užtek naudos mažai apturėjo, jis
lima mokyti lietuviškai, bet organizacijos, kuri užmuši
Įtok
< Greencastle, Ind. Dar tes vyrų”. Minėta kuopa gy
tinai laiko. Balius traukėsi daugiau vaidų ir piktumo
vuoja
su
viršum
metai;
jos
nuo pirmos dienos kasdieną nėja valdininkus.
bai Čianykščiose dirbtuvėse
Orlaivių lenktynės.
iki pusiąunaktų. Svečiai už čia negu gero pasėjo.
turi būti išguldoma ir rusų
pasiliovė.
Maža yra viltis, mieriai: mokėti po 50 c. kas
Iš
Rygos.
St
Louis,
Mo.
Spalių
mė

silaikė
gražiai.
mėnesis,
kol
trauksis
revo

kalba; augštesniuose gi sky
Mylintis Dorų.
kad jose greitai tėl pradėtų
nesyj
čia
atsibus
terptai
itišRygoj,
25
d.
gruodžio,
pa

A. Budrevičius.
liucija Rusijoj; jie rengia
riuose, -Kskyrus 3 valandas
dirbti.
prakalbas ir visokiuose susi
Iš Lvingston, m.
per sanvaitę lietuviškos kal gal apskričio karės-teismo kos orlaivių lenktynės. Rei
kia
geisti,
kad
jos
pasisektų
*
PrrrsBrad,
P
a. Dlrtu- rinkimuose renka aukas pa i IŠ Watorburio, Conn.
nutarimo,
sušaudė
Leibų
bos, viskas turi būti išguldo
Darbai kasyklose eina ge
ma rusiškai, vienok, jeigu Ežerų už policisto užmušimą. geriau, negu laike didesės vėso American Sheet <fc Tiu gelbėjimui kovojantiems suL Nr. 4 „Lietuvos” tilpo iš rai. Iš "kitur pribuvusiam I
Plate Co. visiems darbinin šiaurės meškinu/ Sitų kartų, musų miesto korespondenci
neatbūtinai yra reikalas, tai Rygoj dviejose vietose už parodos mieste St Louis. ,
darbas sunku gauti.
kams
pakėlė algas.
atmindami kruvinų nedėlių, ja p. Povilaikos, kurioje bu- Lietuvių yra čia 14 šeimy- 1
galima pasinaudoti ir lietu tiko slaptas ginklų sankro
Vaiki? žadintoja.
Washington,, Pa. Ka „Minutes vyra?’ tų dienų pa. vo kritikuojamos prakalbos, nų, o pavienių apie 50 ypatų. "
viška kalba. Mat, pirma ne vas. Etno dirbtuvėje suėmė Dės Moines la. Suareštavo
galima buvo naudotis lietu apie 30 darbininkų, rado < ia moterį F. West. Kaltina syklose Red ( arbon, esančio rengė prakalbas. Negalėda. buvusios 13 d. sausio. Aš Yra čia 2 lietuviškos karčiase 18 mylių nuo Washingto- mi gauti salės 22 sausio, pa buvau laike prakalbų ir kai- mos, kitokių ,,biznierių” nė
viška kalba, o reikėjo moky 4,000 patronų ir piroksilino.
jų
už
tai,
buk
ji,
nužudymui,
no, s t paikuoju darbininkai, rengėm 23 dienų. Žmonių su. po mylintis teisybę (apie tai ra.
ti teip vadinamu natūrališku Rygoj, 2 d. sausio, teismas
priminėjo
mergvaikius
ir
nu

kadangi kast y n ių savininkai sirinko vidutinis skaitlius. tik kiti gali spręsti, pačiam
metodu, tai yra, jeigu, pa- pradėjo nagrinėti bylų apie
19 d. sausio, būrelis lietu
džius!,
kunus
jų,
paslėpimui,
atsisakė priimti darbininkų Pirmiausiai kalbėjo vietinis( apie mylėjimų teisybės kaip vių susirinko pas Bertulį ir
. dėkim, reikėjo supažindyt^su buvusį Tukkume sukilimų.
degino pečiuj.
kalbėtojas J. Laurinaitis. ir apie savo nuopelnus nepri- sudėjo sušelpimui ir palaiky
rusišku žodžiu mušti, tai Kaltinamųjų — 72, apginėtinka kalbėti. Rd.), nepaGaisrai.
mokytojas mušdavo, jeigu su jų daugiaus kaip 30.
5 Ciicaoo, III. Darbai Kalbėtojas aiškino, kaip>. taikaudamas
mui revoliucijos Lietuvoj
niekam, peržodžiu juoktis, tai jis juokė Šiomis dienomis geležinke Philadelphia, Pa.
Nuo čia truputį sumažėjo, dabar mums tą dienų išpultų atmin
$8.20; persiuntimo ■ kašto®
si, o jeigu su žodžiu spirt, lio stotyje policija suėmė ne ezpliozijos užgimęs gaisras Bunkiau čia gauti darbas negu ti. Kada žmonės buvo priver. skaitęs minėtų koresponden atsitraukia 10c. (aukautoji®!
tai spardėsi ir tt.. Neseniai žinomų žmogų, kuris pa- dirbtuvėse Baldwin Locomo- pirma, darblttinkų daug yra sti eiti melsti caro malonės, cijų, manau, kad Povilaika pravardės pagarbintos kitur®
tas programas tapo išsiųsdin- skiaus nurodė policijai, kad tive Works pridirbo nuosto be darbo, r Kas turi darbų, jis pasiuntė paikus nuožmiųį arba nebuvo laike prakalbų, Rd.). ,,Lietuvos” redakci"
kareivių papenėti tų badau arba jų neklausė, jeigu ne jon siunčiame $8.20. Pini
tas lietuviams mokytojams Krasilnoj gatvėj (tokiame lių ant 1000000 dol. •’ Nu tas laikoafjį įsikabinęs.
* tjančių minių švinu. Priminė, girdėjo, kų kalbėtojas sakė.
Kauno gub.. Tame progra- tai name) slepiasi trys revo- griuvusių lubų vienas ugna5
Gort, Ilrt>. Šitose ap jog popiežius prakeikė Ka*. Povilaika sako, buk pradė- gus tuos paskiriame L.S D.P.
ine pasakyta, jog antrame liucijonieriai. Tuojaus po- gt sys ir 3 darbininkai likosi
K. Bertulis.
linkinėse bus pastatytos di zlauckienę už išmislyjimų; jus kalbėti p. Grigaičiui,
skyriuje (per tas tris valan licistų būrys, su policmeiste sužeisti.
delės geležies dirbtuvės, ku
das lietuviškos kalbos), apart riu pryšakyje, atvyko Į Kra- Ilarrisburg, Pa. Viduryj
jam nepatinkamo tikėjimo, žmonės pradėjo šūkauti, jog
Iš Witherbee, N. J.
riose ras darbų keli tukstan.
skaitymo, rašymo ir mokini- silnų gatvę minėtųjų revoliu- šito miesto siautė gaisras,
bet jis nesiunčia prakeikimo( tų jau žino, kų jis kalba.
Čia lietuviai dirba geležies
čiai darbininkų.
mosi ant atminties, turi būti cijonierių suimti. Pastarie kuris pridirbo nuostolių ant
carui, kuris tiek nedorybių Tuom tarpu daugelis buvu kasyklose; dirba 9 vai. Dar
Athens, Oh. Darbai papildęs, bet vietoj prakeiki sių gali paliudyti, kad jokių bai eina gerai. Ant dienoj
pereita beveik, visa etimolo ji© pradėjo šaudyti į polici- 250000 doL
šiuom
kartu eina čia nege- mų, prisakina kareivius, kad šauksmų nebuvo. P. Gr.
gija, bet paskui pasakyta, stus ir užmušė apsaugos sky
gaudavo po $1.75, o dabar po
Troy,
N.
Y.
Sudegė
čia
riausiai: darbininkai dirba šautų savo tėvų ar motinų, pertraukdamas kalbų neper
jog išguldymas lietuviškos ir riaus agentų Birinkovičių,
$1.85; jeigu išdirba visų lai
rusiškos gramatikos turi eiti sužeidė gi apsaugos skyriaus į taisos Troy Waste Mfg: Co. vos dvi dieni sauvaitėj.
jeigu jis badu miršta ir pra si praši nėjo, nebuvo nė reika. kų, gauna ant mėnesio 2 doL
paraleliškai,į taigi, suprask, viršininkų Grigusų ir keturis Nuostolius gaisro padarytus * Kewanek, III. Western šo pageltos. Kalbino padėti lo, nes savo kalboj nieko ne (ar viršaus? Rd.). Dvi šaf-l
Murmėjo kelios tos dirba dienų ir naktį. Dar
jog tiekpat reikia pereiti ir policistus. Policistai teippat skaito ant 150000 dol.
T ube Co. dirbtuvėse šiuom nors medegiškai musų bro užgavo.
i
y
pa
tos
prigulinčios
prie ne bų galima gaut; ir lietuviai
iš rusiškos gramatikos. Čia šaudė į revoliucijonierius ir
liams,
dedant
centus,
o
tie
tarpu darbai eina gerai, bet
Šalčiai.
ramiausių čia žinomų lietu gali čia važiuot, darbų gaus.
tai jau patys rusai prisipaži du jų nušovė, o trečių, sužei
La Croese, Wis. 30 d. sau iš kitur pribuvusiam dar centai priartįs galų carui.
Policistaitrįs nšvest Lietuvių yra čia apie de
no, jog jie daug mažiau gali stų, policistai pribaigė šau sio į šitas aplinkines nuo bas sunku gauti. Nuo nau Antras kalbėjo M. Palta- sių.
turėjo (Taigi išpultų, kad šimtis šeimynų, bet čianykšpadaryt, negu lietuviai, nes tuvų apsodais.
šiaur vakarų atėjo šalta vil jų metų pakeltos darbiniukų navičia iš Worcester. Jis ra
bent pradžioj koresponden čiai lietuviai stovi žemai, ne
nuo ruso mokytojo reikalavo Pabaltijos krašto jeneralnis. Tormometras nupuolė algos ant 10—12% bet tik gino jaunuomenę prie mok
H
gramatikos ųiųkyti tiktai 3-me gubernatorius, baronas Melcijos Povilaika ne toli prasi supranta nė darbininkiškų,
iki 22° F. žemiau zero. - Da- dirbantiems nuo dienos, dir slo, aiškino mokslo vertę,
skyriuje, o nuo lietuvio gi ler - Zakomelski,
lenkė
bu teisybe, nes šukavi
nubaudė kotoj ir Nebraskoj termo- bantiems nuo štukų algos pa liepė skaityt gerus raštus,
nė tautiškų reikalų; į unijų
2-me skyriuje ir net dvi gra- Dorpato universiteto studen
kad apsišvietę ir susivienyję, mai ir murmėjimai nelabai priguli vos keletas. Supran
metras rodė 23° F. žemiau siliko senosios.
•matiki: lietuviškų ir rusiškų. tų Čapurskį už dragūnų bū
žinotume kaip apsieiti su skiriasi, Užmetinėjant kam, ta vien dirbti geležies kom
zero.
Jeigu dar atmysime, jog prie rio garbės įžeidimų 100 rubl.
priešais. * Paskutinis kalbė reikia aiškiai tikrų melų pa panijai. Laikraščius ir kny
Explio2ijo8.
ruso mokytojo ateidavo į mo baudos arba 2 mėnesiais kalė
jo S. Gilius iš Lynn. Šitas rodyti. Rd.).
gas mažai kas skaito.
(ha
ries
ton,
W.
Va.
8tewkyklų jau pramokusieji© lie jimo.
savo karštoj kalboj aiškino Grinius savo kalboj kriti Prie darbo kastynėse gana
art anglių kasyklose, netoli
tuviškai, o tada greitai gali
tautų kilimų*ir puolimų, da kavo Dr. Šliupų, pasakė, jog1 tankiai pasitaiko susižeisti,
Fayette,
atsitiko
baisi
explioma buvo išmokti ir rusiškai,
bartinį stovį pasaulės, teipgi tas žmogus 25 metus skelbė’ reikia sirgti ir tąsyk
Iš Pittston, Pa.
/i ja, kurios apie 100 darbi
o prie lietuvio mokytojo atei
priminė tautų didvyrius. Ra laisvę ir Ijręybę, o 25 d. su
Sausio 6 d. Čionykštė tea gino prisidėti su ■ aukoms mindžiojo tų savo mokslų. nepagelbės, o turėdami
ninkų likosi užmuštų. Exna visai nemokantiejie iiį nuo
pastarojo reikalaujama per Maskoliški pabėgėliai. pliozijų pagimdė, kaip užti trališka kuopa, svetainėj po prie revoliucijos. Buvo pada Visi buvę laike jo prakalbos bą prageria paskutinį I
tų patį laikų išmokyti ir lie- New York. Ant Hambur krina kompanija, anglių dul įiet. bažnyčia, atlošė tragedi ryta kolekta. Surinkta $8.79. tų matėme. Jis Waterburyj
Smeklii
v tuviškai, nemaž „nenuskriau. go garlaivio „Pensylvania” kės. Tas jau rodo, kad olos jų penkiose veikmėse po var . Čia yra vidutinis skaitlius 1 asielgė kaip Maskolijos ca
dus” rusų kalbos, tai galima atkako čia 2000 maskoliškų nebuvo ganėtinai ventiliuo du „Užmušimas caro Alek lietuvių, tik gaila, kad nevi ras ir jo biurokratai. Sakė,
Iš Johnston City, H ’
rr
suprast, ant kiek daugiau pabėgėlių*. Laivo kapitonas jamos. Terp užmuštų yra sandro II”. Lošimas buvo si eina į susirinkimus; dau jog turinti priešingas nuo Darbai yra čia vien ang*
biurokratai reikalauja nuo sako, jog jie užsilaikė laike 20 svetimtaučių, ne ameriko pusėtinai geras iš visų Šalių. gelis mano, kad viskų gerai mones gali jo kalbų kriti- kastynėse; visos kastynės d
lietuvio mokytojo, negu nuo kelionės neramiai ir nekartų nų, pravardžių jų ne žino. Lošėjai pasistengė nuduoti žino ir be prakalbų, o nu kuot, bet kada atsirado kri bo iki Šiol gerai.
ruso.
kapitonui reikėjo įsikišti ir Ar terp jų nebuvo lietuvių, savo rolt» vidutiniai, nors ėjus, girdi, reikia mesti dar tikas, tai jis nedaleido dary Lietuvių Čia yra apie d!
tūli pasirodė it scenos plr. Prieš pradedant mokslų te stabdyti jų neramumų. Bet nežinia.
į kepurę; verčiau išsigerti ru ti užmetinėjimus (jis pats dešimtie šeimynų, pavied
ublikos buvo
ko man pasikalbėti su savo kodėl jie buvo neramus? Tur Fort Wayne, i Ind. Ant m u kartui
nedaleido, ar susirinkimo daug daugiau.
džio už tuos pinigus.
J J
inspektorium.
Man pasa but kiekvienas protaujantis lokamotyvos tavorinio trūkio diktai; c augelis turėję tikissurengėjai?
Susirinkimuose
29 dienų sausio preš pi^
A. Babilius.
kius, jog įvedant lietuviškų žmogus gali matyti iš skai- expliodavo garinis katilas. tus nusipirkę iš kalno ir
paprastai ne kalbėtojai tvar- -tvakarinėje anglių kastynS
Iš Baltimores, Md.
kalbų, negalima per tų patį tliaus maskoliškų pabėgėlių Expliozijos 2 geležinkelio tar atėjusiejie vėliau, turėjo grį
kų daboja. Ar Waterburyj atsitiko baisi nelaimė: nuh
žti
namon,
nes'svetainėje
ne

laikų išmokyti rusiškai tiek, ant vieno laivo. Matyt juos nai likosi užmušti, vienas
Antrų dienų Kalėdų, besi buvo kitaip? Rd.).
dus paraką į olų, iš karo p<
kiek pirma, jis atsakė, jog sukimšo kaip silkes bačkoj. sunkiai sužeistas ir 20 vago buvo vietos. Užganėdinimoi linksminant tarpe draugų pas Toliau Povilaika rašo apie
publikos, įėaUas buvo atkar Vaišnį. Pranas Ląstą u akas Philadelphios seimų. Aš ten kraujant, vienas bertąinitfkf
mokytojas gali padalinti J 4 Prieš'tai jie ir, turėjo tiesų nų sudaužyta.
totas 18 '8. šausio.
Gaila užmanė paaukauti kovoto ne buvau ir negaliu sakyti, turėjo būti perlūžęs, nuo li^°1
arba net į 5 skyrius, bet pro rugotl ir išreikšti neužganė
pos kibirkšties expliodavo
Marion, UI.
Kastynėse vien, kad teatfd rengėjai ne- jams už laisvę tėvynės ir pa
gramas pradedamųjų moky dinimą.
kaip
ten
buvo.
Povilaika
uždegė kitus bertainiukųT
Big Muddy Coal Ca, netoli pasistengė paimti atsakantesklų Vilniaus apskričio, bai
aukavo 50c., o Kazimieras sako, buk Grinius sakė, jog expliodavo virš 30 bertaini
giant mokyklų, turi būti iš- Negeras Dievo paliepimas. Johnson City, expliodavo pa nę lošimui svetainę; tąsyk ir Janišauckas 25c.
Draugai, Šliupas išsitraukė rezoliuci
kų parako. Ezpliozija
'• pildytas. Mat koks gudra New Martinsville, W. Va. rakas. Ezpliozljos 5 darbi publika butų jabiau užganė- išgirdę tokių nemalonių sau jų ir ėmė skaityti, o paskui
gavo
vienuolikų ypatų, te*(
ninkai
likosi
užmušti;
sužeidiuta, ir k\uopa butų apsiėjus žinių, traukė per duris ir iš reikalavo, kad seimas jų pri
galvis pedagogas: prie vieno Likosi Čia suareštuotas vyras
užgautų yra du lietuviu, r
dar bu m
mokytojo 4 arba net 5 sky vardu Harry Howard, kuris
įėmė lėšoms. 10 Yyrih likome tik du ir 3 imtų. Tuom tarpu, kiek aš
vienuolikes
užgautų ypaį
riai. ' Pirmam skyriui, kur bandė miestų Smithfield-.ul ^Fontanet, Ind. Netoli nuo Pinigų surinkta virš šimto mergtnos, bet tos pasakė, kad girdėjau, Grinius sakė, jog gydytojai liudija, kad d ai
Suimtas, jis sakė, .Abu išlėkė^ padanges Laflin dollarių; kaštu pasidarė per čia ne tieta ir nįeko neduos.
dar vaikučiai nemoka skaity degti.
Dr. šliupas reikalavo priėmi lės pasveikti. ' Mirė ir vien i
ti, rusų kalbų prisakyta mo- jog jam Dievas prisakė mie- <fc Rand Cor~ parakė dirbtu 50 dol. . Iš likusiųjų kuopa Bet Bubatvakariaie ir tankiai mo resoliucijos jos neskaitęs,
lietuviu* Jurgis Petrušaiti
stų uždegti.
Jis mirtinai vės. . Du buyę dirbtuvėj dar^ paaukavo $10.00 kankinti- kitais vakarais, t#l tik skani
bet
seimas
reikalavo
pe
rakai
yra'viitis Išgydyti antrų, A>"*
sužeidė dvi ypati, kol jį su bininkai exptioąijos likosi į
skardžiais balsais aaliunai,
tanų. Pauliukų.
f
lokiais paveikslais iš rusų ia- areštavo.
šmotus sudraskyti.
’ : 16.00 „Motinėlei
i rj 1
U j pripildyti musų karžygių, klaidžiai suprato Griniaus
V
ilk’*
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maskn' iuB tautiečius, Susivienyji Iš PhiladelphioB,Pa. per
partija?, ne yra'fik
yrtiJ
panašiais straipsniais erzi niai su rymionais. . Nenor •1 partijas,
sunky tas terpsa vinis susinę-'
no Lietuvių Amerikoj šuna
nančiais musų brolius. Tok’ lami musų organizacijos nu tida Iki šiol dar niekas Sus
,A. Linauckų.......... 186.76 Šimas,
vienok,
nežiūrint (
slvleny|imo Lietuviu Amerikoje. straipsniai kelia vien ermy- puolimo, turime visos ku< /ienyjimo neskaldė J partijai itis. Daugelis socijalistų ,, Springfield, III., per
ant to, dabar susirašinėjame
sutarę,
užprotc bet p. M. J. D. ęęrsl^rš j jrigullį Susivienyjimų ir yra
; L. A. Draugystėms ir deriais ir neapikantų tarpe pos,
'V. Černiauckų.... $7.60 apie atlikimų kito visuotino
musų žmonių. Pereito ber stuoti prieš sauvalę Damijo i dvi priešingi partiji: Susi ikrais tautiečiais, dirba Su- ,, Chicago, III., per B.
įJ
Kuopoms!
Amerikos lietuvių susivažia-i
labui geriau
Kuopoms, kurios reikalavo tainio susirinkime daug nu naičių, Tareilų ir kitų Jiem> /ienyjimo narius jr socijali* dvienyjiino
Jasiulį. .. ................. $13.00 vimo ir tariamės, kų su tais pi
Soci ,, Kensington, III., per
. L. A. konstitucijos su mo- stota musų kuopai naujų są panašių buržujų. Tegul jie «tus. Norint kad Susi v. ge už ne socijalistus.
nigais daryt, kurie pas Centrliaus
bujotų,
patarčiai
^mnsų
daugiau
nerašo
pliauškalų,
narių
dėl
augščiau
minėto
jalistai
supranta
ir
ponų
buresčių knygele, odiegavo dėl
P. A. Limontų.... $4.65 kasierių yra revoliucijas rei- i
o, kad išsibaigė pirmesnis straipsnio. Žmonės, patyrę prisidengdami vardu gar Susv. nariams fr virtiniu- žujėlių tautystę, kurie, jei „ Scranton, Pa.,< per
kalame, vienok nepaskirti
gaudimas 1904 m., pranešu, straipsnelio dvokančius ne baus 8. L. A. Te ne erzina kame ne eit nesutikimų, iŠ gu galėtų ir tautiečius pada
M. Spūdį... .............$9.40 aukautojų, nepaaiškinta ko- k
Socijalistai ,, Chicago, III. surinkta
įpg atspaustas naujas spau apykantos žoižius, atsisakė mus brolių lietuvių! Dar sy kurių dygsta tautiška neapy rytų vergais.
kiai partijai.
Rezultatas to
kanta,
bet
šaukti
prie
broli,
įsįtototi
79
kuopau
S.L.A.Mes
kį atkreipiame visų S. L. A.
kovoja prieš vergijas, ko
dimas pagal 21 Seimo nutari
A. Olševskio.... $223.46 musų nutarimo bus savo lai
mų, sesija VIk skirsnis 32; nieko neturime prieš musų kuopų atidą ant reikalų mu škos meilės kitus, išsižadėti kios Jos nebūtų: tautiškos, „ Philadelphia, Pa.,
ku pagarsintas, teipogi ir kų
todėl, katroms draugystėms brolius so^ijalistus, juos ger sų garbingos organizacijos neapykantos netik kitataučių kapitalistiškos, religiškos ar
ukėsų kliubas per R.
męs nutarsime patart apie
bet ir savųjų. Šmeiždami so- kitokios.
Toki socijalistų
ir kuopoms reikia naujai pri biame ir tariame: lai gyvuo 8. L. A.
Dambrauckų........ $35.31 antrųjį politiškų susivažiavi
79 kuopa 8. L. A.
cijalistus (lietuviškus), šmei mieriai priešingi mierams ,, Baltimore, Md., per
sirašiusiems sųnariams konsti ja socijalizmas terp visų pa
mų. Tuom užsiima
kom.
žiate patys savę ir visų Susi tautiškų buržuazų. Damijo
saulės
tautų,
kartu
ir
tarpe
tucijų ir mokesčių knygelių,
K.
MikolaitĮ
.........
$4.16
pirmsėdis
kun.
Peža,
ir
Nebiaurokime patįs
vienyjimų. Ar tad nebūtų naitis sako, buk aš laikau už ,. Lawrence, Mass., per
teiksis atsišaukti prie manęs, musų brolių lietuvių. Lai
kaip išeis į aikštę, bus teipgl
.f :
savęs.
gėda ir patiems glaustis po didelį įžeidimų, jeigu paklau
kol ne išsiųsta centrališkam išnyksta visoki mus tautos
P. Čirą.................. $4.28 pranešta visuomenei.
Atskaitoje C. K., Sus. Liet. skraiste savo apf»meižėjų? Ar sta: ko nori lietuviški soci
komitetui, tuomi užsičėdįs brolius erzinanti intrigantai!
,, West Lynn, Mass.,
I š s i ų b t a:
Te įvyksta tarpe musų tau Amer., No. 19 (sausio m. negeriaus butų Susiv., jei p. jalistai.
Ir pridūrė: Argi
kaštai siuntinėjimo.
per 8. Gelių.......... $8.65
1907.),
patėmijau
Centr.
Se

L.8. D. Partijai $2535.91
M. J. D. rašytų atsakymų jau socijalistai be klaidų, jei"
Meldžiu kuopų raštininkų tos meilė, brolystė, lygybė ir
Viso L.8.D.P. $360.6o
kretoriaus
p.
M.
J.
Damijo

Liet. Dm. Partijai $1042.17
vienybė!
Mes
suprantame,
„betakčiams
”
,
vietoj
šmeižti
gu jų negalima kritikuoti.
priduoti kuopos arba drau
D.P.
L.
naičio
straipsnį
po
antgalviu
Kankintiniams
$161.57
tuos, kurie jį patį pasistatė Tuom tarpu mano raštely j
gystės administracijos adre- kad socijalistų partija ge
Iš
Philadelphia,
Pa.,
per
„Ko
nori
lietuviški
socijaliVisokiems
tautiš

riausia
darbininkų
saujunga.
kaipo savo „šulų**? Ir dar nebuvo minėta, kad tai įžei
. sus, nes kaip kurių persimaiA. Linauckų.... $36.76
kiems reikalams $223.05
S. L. A. vienyja tautiškas BtaiF
tokius raštus talpyti atskai dimas: ten buvo pasakyta,
' nė.
,,
Philadelphia,
Pa.,
Tame
straipsnije
autorius
Naminių
išdavimų $120.78
pajiegas ir šelpia mirusius,
toj, o paskui eimanauti, kad kad netoleracija, siundymas
M; J. Damijonaitis
Gedimino
t
kliubas,
,,
taktiškai
”
išveda,
buk
lie

darbo begalės? Juk iš to ir brolių su broliais, kėlimas
3120 S. Halsted St. Cliicago. o socijalizmas kelia žinonyse
Viso išsiųsta $4083.48
per 8. Bajorūnų
$17.66
tuviški
socijalistai
ėsų
,
,be
supratimų,
jungia
viso
tamsiausias žmogus, pilvų su neapykantos tarpe organiza
Įplaukė
1906 m. $5505.88
Ant visų polemekų laikra
Viso L.D.P. $54.42
pasaulio darbininkus ir rū takto”, „karštuoliai”, ,,jiems siėmęs, saldžiai nusikvatos. cijos sųnarių yra biaurus,
Išsiuntinėta.... £4083.48.
ščiuose aš neatsakysiu. Rėk
trūksta mokslo, susipratimo”,
Terp kitų aukautojų ir jų
pinasi jų reikalais.
Ar netiesa?
kenkiantis
8usivienyjimui
Lieka $1422.40
sniams burnos neužimsi, nes
etc. Toliaus, pavartodamas
Sanarė XX kuopos 8. L. A. Lietuvių Amerikoj darbas aukų yra $62.87 prisiųstų p.
Mesgi,daugiau
būdami
dar

toki tik ir jieško progos, kų
kaipo argumentų, priduria Julija Eimaičiutė — Žiurienė. kaip ir socijalistams. Siundy- A. Olševskio, surinktų laik Ta suma yra pas kasierių
bininkais,
lygiai
gerbiame
T. R. Dūdų ir trumpame lai
apdrabstyti purvais.
Kur
ištrauką iš privatiško laiško,
mą
nesusipratusių brolių raščio „Lietuvos” redakcijos ke, nubalsavus komitetui, "
brolius
socijalistus
kaip
ir
jų agitatyviški straipsniai la
kitus tautiečius. Visos 8. kuriame laiško autorius nu Suprantu, kad tušti ginčai prieš kitaip manančius nega Delegato kelionei J Nyder taps išsiuntinėta.
'
►
bui organizacijos?
rodęs, buk: „per trukdymų bei polemikos naudos neatga lima vadyti kritika.
landus. Pakrikus tam užma
L.
A.
kuopos
susipraskime.
Prie progos duodam žinotir
M. J. Damijonaitis.
nymui, pinigai gulėjo be jo
Nesiduokime kelioms ypa- socijalistų tūla kuopa S. L. bena, ypač laikau už biaurų
lietuviškai
visuomenei, jog
8, L. A. Centrališkas se
A. laikosi netvarkiai”.... — darbų denuncljacija*, drabkio
suvartojimo
aukautojų
toms
už
nosų
vadžioti.
Nuo
Iš Springfield, III.
Išeina, kad lietuviški socija stymus pnrvais ypatų prie kretorius, M. J. Damijonai nepaskirti kitiems reikalams. geistina butų išgirst jos balsų
tas link kito susivažiavimo,
79-ta kuopa S. L. A. ma mus pačių priguli organiza listai ne remia, bet ardo
tis, 19-toj atskaitoj, sakosi, se
šingų nuomonių; bet negaliu
Kita dalis tam pačiam reika
cijos
S.
L.
A.
augimas
arba
nes ne tik kad komitetas tu
to, jog musų garbingoji or
ni ęs medegų iš privatiško lai
Neleiskime S. L. A. Bet ar galima dėl užtylėti neatsiliepęs ant šmei ko nurodymui blogumo soci- lui sudėtų pinigų, buvusi,,V. ri būt renkamas, po draug
ganizacija, kurios užduotis nusilpnėjimas.
kelių kaltinti visus? Ir kas žimų ypatų, jeigu kas už gar
L.” redakcijoj, tapo pačių
reikalinga revizija knygų >
vienyti ir šviesti visus lietu Centrališkiems viršininkams ištikro yra ardytojais, aš pa
jalistų, kad 8. L. A. tuloseaukautojų nubalsuota ati sekretoriaus ir kasieriaus.
bę laiko drabstyti purvais ir
erzimančius
visuomenę,
var

vius, darbuotis labui musų
kuopose nėra tvarkos.- Jei
sistengsiu nurodyti.
duot L. S. D. P. Lietuvos re C.K.Š.R.
šmeižt tik todėl, kad tos ypa
tėvynės Lietuvos, pastaruoju du S. L. A. skleisti po žmo . Pradžių tų „ardymų” (jei
kuopų viršininkai nesilaiko
voliucijos reikalams, kų „V.
tos nesutinka su nuomonėms
Kun. M. Peža, prez.
laiku suvis paliovė veikusi, nes straipsnius. Jeigu jie gu tik ardymu tai galima šmeižiko.
tvarkos, ar tame kalti socija
L.
” išleistojas - ir padarė,
nemoka,
arba
negali
parašy

T. R. Dūdas, kas.
irtum musų garbingasis S.
vadyti), turbut, padarė L. 8.
No. 3 „Lietuvos” tilpo listai? Kalti vien 8. L. A. (žiur. ,,V. L.” 1906m num.
ti
straipsnelius
traukiančius
J.
Šernas, sus. sekr.
. A. viekų Jau butų atlikęs
D. P. atstovas p. A. Žagaras, mano strapsnelU, kuriame kuopų viršininkai, jeigu ne 11, pusi. 132), bet aukos su
žmonis
prie
vienybės,
lai
sau
F. J. Bagočius, fin. sekr.
,turi laisvų laikų ilsėtis,
savo „Feljetone”, kurį patė- maždaug buvo nurodyta Su silaiko tvarkos ir nesistengia rinktos „Lietuvos” redakci
pasilaiko
ir
pliauškalus.
et pažiurėjus į stovį musų
miję musų 8. L. A. tūli „šu sivienyjimo viršininkų apsi įvesti jos ten, kur be jos ne joj tuom balsavimu nebuvo
Brangus broliai ir seserys!
L. A. suvis kitaip rasime,
| Pasirodo dabar, kad bal
lai” (kaip juos dabar daugu leidimas, neprilankumas jų galima apsieiti. Apkaltini kliudytos. Todėl atsiliepiame
Jau
laikas
pamislyti
ir
apie
mams
socijalistų
8.
L.A.
Cenmatysime, kad netik kų
mas vadina), ne kritikavo p. darbininkams ir pačių susivieį viBUB aukautoju8,8udejusius sai už socijalistus nesumažė
teko svarbaus nenuveikta, busiantį XXII 8. L. A. sei A. Žagaro straipsn|, bet tuoj nyjimo sųnarių Upei leidimas, trališko sekretoriaus ir mažai
pinigus tam reikalui ir pa jo: ir dabar Vokietijoj už
st net ir reikalingiausi dar mų, kuris šįmet atsibus Cle- prakeikimus mėtė lietuvi kad nesirūpina reikalais orga manantis neįtikės. Neužten siuntusius „Lietuvos” redak- socijalistų kandidatus paduo
ai nejudinti. Kas per XXI velande, Ohio. Privalome iš škiems socijalistams. Vietoj nizacijos, kad renkame tokias ka šmeižimų, reikia faktų. cijon, atsiliepti „Lietuvoj”, ta daugiausiai balsų —
dmų .Chicagoj, III. tapo įg laiko apsvarstyti visus reika p. A. Ž. sakyti (jei jau inte ypatas viršininkais, kurios Damijonaitis sako: draugijos kam pataria skirt ir kam per 8250005 iš 11 mil. balsavusių.
anyta ir užtvirtyta, viskas lus S. L. A., kad prisiartinus ligentams teip tiktų daryti): neatsako reikalams, musų Su reikaluose pseudonymai ne duot Jei aukautojai neatsi Taigi už socijalistus paduota
(beguli musų organizacijos laikui, galėtume paduoti ge „betaktis”,
„karštuolis”, sivienyjimo. Nuo XXI Sei reikalingi. . Gal tas bus kada lieps, tai męs tuos pinigus ketvirta dalis visų balsų, o
iršininkų ir komisijonierių rus užmanymus S. L. A. ir „be susipratimo ir mokslo”, mo bėga antras pusmetis. Ir nereikalingu draugijoj kada perduosime tiems, kam didu pasiuntinių išrinko jie tik
aukose. Nois baigiasi ir tautos labui. Taigi stengki- rėkia patys nežinodami kam. kųgi naudingo ir gero musų išnyks skirtumai žmonių luo ma balsų C.K.Š.R. narių nu aštuntą dalį. Už katalikų
seimo
UŽ
lėtai, bet nieko naujo dar mės pereito
kandidatus paduota 2274097;
Tokiu budu išeina, kad ne viršininkai nuveikė labui Su mų, kada kiekvienas galės tars.
manymus
greičiau
įvykdinti,
rašyti
ir
kalbėti
apie
draugi

enuveikta. Knygų komisija,
socijalistai karštuoliai Ir be- sivienyjimo?
Nėjokio žode
Pasibaigė 1906 metai ir Į- jie išrinko daugiausiai pa
yri apsiėmė užvesti naujo nupirkti tautiškų kolionijų. takčiai, bet musų Susiv. ram lio per visų tų laikų nuo mu jos reikalus, kaipo lygus sų- stojom J naujus. Ir męs, nors siuntinių: su penkta dalia
istemo Centrališkas knygas, Apmislykime visi, nes toki sčiai (kad ne visi socijalistai sų viršininkų naudai Susivie narys o ne vergas. Tada felapy- trumpai, pranešam visuome balsų, jie išrinko ketvirtų
.<i šiol netik ka neužvedė svarbus dalykai lytisi visuo sutinka su A. Žagaro ir J. nyjimo Lietuvių Amerikoj vardžiai nebus reikalingi. nei apie musų nuveiktą dar dalį pasiuntinių.
menės. Delegatus į seimų
■auygų,
dar irnėS.L.
komiaijogižai
juosi<et
apeina
A.
■ĮiygM.
Sirvydo išsitarimais, parodo negirdėjome.’ Ar tas aiškiai Damijonaitis abejoja, ar ėsmi bų praeituoe metuos. Nors
siunčiant,
reikia
tėmyti,
kad
į
įierių
su
v
| Vokietijoj rengiasi prie
liieriųJie viens
kitu nesižinoŪlai.
turi savus
reiJ. Baltrušaičio straipsnis: neparodo Susivienyjimo sųna- Susivienijimo draugu; jei laikas musų komitetavimo
f a. „Lietuvos
Dr. J. T.
|u.
” 4Želvienė,
nume- sa- atsakanti žmčnės taptų iš „Kur link eina”? ,, Kovos” riams, kaipo męs rūpinamės ėsmi draugu, geidžia, kad gal yra visai trumpas, nes ti rinkimų dar neišrinktų par
rinkti. Iki šiol teko patirti,
giarė
to komiteto, p.
4 numeryje
|I
korespondentas
Šu347 pusi. p. m.). Jeigu-gi reikalais musų organizacijos tapčiau delegatu į XXII sei kime, jog neužilgio galėsime lamento pasiuntinių. Parti
ILietu
vos” praneša,
buk kiti jog delegatų daugumas va S. L. A. darbai yra netvar ir kokius žmonės renkame at mų ir siūlo savo vietų nors 10 sušaukt kitų visuomeniškų jos išreiškia, už kų balsuos.
Bš
Brooklyn,
N. Y. praimisijonieriai
nė ant žiuodavo seiman tik iš pasi kiai vedami, tai ar-gi nebūtų stovais seimnse. Jie užimti metų, kad paragaučiau tų susivažiavimų, kuris gal iš Progresistai atsisako balsuoti
BL kad
tenaitinei jai
kuopai
Važinėdavo į
ttiukus
reikalu Tai
pas rods turinčiųjų.
iškų su
neatsako.
galima papeiki, teip lybiai savo reikalais, negali pašvęst skanių pyragaičių. Nesibi rinks gabesnius už mus dar už reakcijos pasekėjus; len
seimus
daugiausiai
tie
patys,
>misijonieriai!
Aprinki
■sėdį
S. L. A., gauta
at m ui
kaip gerus pagirti? O juk laiko besidarbavimui labui jok Damijonaiti: netrokštu bininkus ir tada, supranta kai ten, kur nesitiki išrinkti
kurie kas metas važiuoja.
omas,
jis neturi kolionijai
laiko
etosjogtautiškai
Žagaras suvis nepeikė S. L. A. visuomenės; męe dar . pa jūsų vietos ir nesiveržiu, nors ma, apleisdami savo vietas, savo kandidato^ žada balsuoti
Tokių
tautiečių
svarbiausiu
už katalikų, socijalistų arba
[.
reikalais
iškirtoji
komisija
tiek te
tik, teip sakant, nusišypsojo, vedame reikalus musų orga butų pyragaičių, ar keptų turėsim išduot visuotinų at
r A.
;
■ ” užsiimti,
ką ir knyginė
| .a uįveikė
ir pirmsedis
S.L.A.,komi- tikslu buvo seimuose su ly ar pasityčiojo' iš dideliais va. nizacijų žmonėms norintieims ragaišių. Jei tapčiau išrin skaitų iš savo darbų. Vienok progresištų, bet niekada ne
ja. Kunigo
Žilinsko
į didžiausios
lietuvių
or- už- giais draugais pasimatyti ir dinamų menkniekių, kų su dviem ponams tarnauti: vi ktu delegatu XXII Seiman, pasibaigus 1^06 ir užstojus duoti balso už nacijonal libe
tas paeitų nuo kuopos sųna- 1907 metams, noriai pasida- ralų. Katalikai, kaip kokiuo
[ arijos!
Centrališkas
anyti medaliai
revoliuci- laikų linksmai praleisti. S. prantanti žmonės laikytų suomenei dr mamonai.
L.
A.
reikalai
mažai
juos
ap

se apskričiuose padarė suta
rių ne nuo keno kito.
s labui
gal suvis
I .torius
skundžiasi
daugmusų
menku daiktu.
lįsim
trumpa
sutrauka
aukų
Dabartinėje
baisioj
kovoj
rimus su socijalistais.
Senas Krivaitis
mtro surengime
viršininkųatskailiko už- eidavo. Gerbtinos kuopos,
|o turįs
Toliaus („ištraukoj iš lai už būvį, su teisybe nesirodyk,
per mtisų rankas tėvynęi pa
rinkite
delegatus,
į
seimų
iš
| Kadangi
kiti sanariai
iršti. Matyti
tėvynė Lieško”) rašo, kad tūlų kuo- nes ji baisi visiems svyruojan
siųstų.
| Atkakus į Prancuzijų
Įtrališko
S. L. A. komiteJuo užsitraukia toliau po Nuo aprinkimo C.K.S.R
iva ir dabartinis
revoliuci- susipratusių žmonių, dau p ų trukdų socijalistai. Bet tiems stulpams kapitalistiško
luvis
jam žmonių
nepagelbsti.
niškas
judėjimas giausiai iš darbininkų; susi kokių, to nemini. Tuomi su surėdymo. Damijonaitis, cen lemikos 8. L. OA., juo ma Philadelphijoj, Pa., vasario Maskolijos užrubežinių daly
ažai apeina
musų S.
■ienas
rods įstengia
su-L. A. pratęs darbininkas kur kas kelia armyderį daugelyj kuo trališkas sekretorius S. L. A. žiau jose svarbesnių motyvų, 22 d., 1906 m. iki pabaigai kų ministeriui Izvolskiul
melsti paskolos, Prancūzijos
labiau atjaučia kitų savo bro
Itiršininkus.
žmonės erzinantį
pų, Kur tik yra socijalistų, mano raštelį baisiu rado, atsikartoja beveik vis tie pa metų, viso ant rankų Centr. ministerių perdėtinisClemen■panelį „Ko nori socijali- lių reikalus, negu koks bur kurstydamas susi vieny j imo nors jo ypata .visai nebuvo tįs ir per tai polemikos nesu kasieriaus įplaukė $5505.88.’
I” Ka mano mus Cen- žujiškas ponelis. Suvažia-' narius ne socijalistus. Iš kliudyta, tas ntštelis, anot tinkančių negali pertikrinti. Kankintiniams. ceau jam atsakė, jog kol Ma.
skolijoj nėra tvarkos, kol
ii! Iškas raštininkas atsiekti vus daugiau susipratusių dar
tikro, jei socijalistai trukdė, pono Damijonaičio pasakos, Ar ne geriau joms jau sykį Iš Philadelphia, Pa., per
žmonės prispausti, be tiesų,
Įais raštais, jis vienas tik bininkų, pataikys iš savo tar kodėl nepasakyti kurie, ar
galų padaryti? Nenorinčio
juodašimtiškas,
baisus
ir
Da

A.
Linauckų.
...
$36.76
Prancūzija negali duoti pini
79 kuopos visi 80 sana- po išrinkti ir darbštesnius bent kur? Juk tas blogo ne mijonaitis nesigailėjo pasiū dar niekada nieks ne perti
„
Kensington,
Ilk,
per
gų palaikymui reakcijos.
kaip vienas, nenorime organizacijos viršininkus or atneš. Bet negarsinant, ga lyti mano y patai juodašimčio krino. Ir pačios polemikos
P.
A.
Limontų....
$2.00
ganizacija
S.
L.
A.
tųsyk
pa

riau tokių atskaitų, su
li gimti dvi abejoni: 1-ma, vardų .Tai inteligentiškumas, paremtos ant asabiško besi- „ Philadelphia,
Pa.
| Prancūzijos vyskupai, su
kils ir visų jo, reikalai ir už
—; laiškas autoriaus galėjo tai tolerancija! Bet męs to kandžiojimo. Iš tokių, mes
Gedimino
kliubas,per
>
■
popiežiaus pritarimu, padavė
manymai veikiau taps įvikneteisingai apšmeižt jam ne kius ponus pažįstame ir ne netikime, kad butų didelė
8.
Bajorūną
...
.;
.$17.65
parlamentui susitaikymo už
dyti. .
patinkančius socijalistus, o sistebime, jeigu jiems nepa; nauda. Polemikos geistinos,
manymų.
Vyskupai užmano
Viso kankintiniams $56.41
Brangus broliai ir sesers! 2-ra, — galėjo ir p. M. J. Da
jeigu
Jose
yra
svarbus
moty

tinka teisybe. 'samdyti bažnyčias 18 metų
Nors dabar pradėkime viskų mijonaitis tai išsvajoti. Bet
Ir išvadžioja faktais socija- vai, mūsiškėse gi tokių la Nepaskirtos aukos. laikui; potam laikui kotraktai
su atida svarstyti ir taktiš ar ištikro socijalistai ardo Subai mažai, ir juo jos užsi Iš Chicago, III., surink
listų kaltės nuo „Kpvos”, nuo
vėl butų ant tokio jau laiko
kai veikti labui musų 8. L. sivienyjimų? — Teip, atsa Žagaro, d io ^plų, tautiečių traukia toliau, juo mažiau
tos A. Olševskio, $1064.80 pailginti.
Valdžios vienok
A.; iki šiol musų protų dau kys p. M. J. D. Ne brolau!
kokių nors naujų.
,,
Chicago.
III.,
Deleneturėtų tiesos kišti esi į
giausiai valdydavo kelios socijalistai neardo, bet re apkaltiniii ir klausia: kas
8.L.A. sąnarys Šernas.
** gato pinigų pasiųsta
davė pamatas,, ar ne socijalibažnyčių ir parapijų reika
ypatos, ne dvasiški, tai svie ni i a Susivienyjimų, nors gal
"
per
A.
Olševskį
$62.37
lus. Nežinia dar, ar parla
štai? Jie pirma pradėjo niekiu,
tiški buržueliai, kurie visuo ir ne visi. Kas gali užgint,
„ Newton, Mase., per
mentas
priims vyskupų už
ti
tautiečius,
Susivienyjimo
Atskaita 7 C.K.Š.R.
met pratę sėdėti vien ofisuo kad lietuviški socijalistai,
4
„Keleivį
”
..........
.
$16.00
manymų. Bet pats jų užma
Gruodžio mėnesyj, ant ran
se ir musų tautoje kelti neapi būdami socijalistais, neyra Lietuvių Amerikoj sųnarius,
Viso nepaskirtų $1143.17 nymas rodo, kad jie nori taiDamijonaitis
sako:
paimkime
kų Č.K.Š.R. įplaukė iš viso
kantų, erzindami žmone& Su drauge ir Susivienyjimo na
1
kytiesi ir pasiderėti.
Nuo praeitos atskaitos
„Kovų
”
,
socijalistų
organų,
ten
lis
$1614.60 aukų, kurios likosi
tokiais neramiais poneliais riais? Argi musų vadovai,
pas
kpsierių
buvo
$279.33.
visada
rasime
pabarimus
S.
L.
pačių aukautojų sekančiai
musų 8. L- A. niekuomet ne žųdindami mus prie „broliškos
I®1
| Varšavoj, ant gatvės, li:
Pradedant 1907 m. pas
nepakils. Ilgiau valdydami medės”, yra tos meilės palai
padalytos:
viršininku).
Tas
dar
nerei

kosi
nušautas pas nptų šnų ų
kasierių
yra
..........
$14
_'?
4
»
musų 8. L. A., jie, beabejo- kytojais?
L.S.D.P.
Argi Šauksmai: škia, kad socijalistai, kriti
Gyvenant sąnariams (7.K*. perdėti uis G r uen. Užmušėjui
nes, įvestų jį į naujas pin „lai išnyksta vaidai tarpe kuodami Susivienyjimo vir Iš Springfield, III. per
klės, kaip kad turėjom nese musų vadovų ir skaldytojų šininkus, niekintų savo broV. černiauckų... .r$13.38 Š.R. toli viens nuo kito, ap- pasisekė pabėgti.
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Orisson Svett-Marden
Gyvenimo Mokykla
Lietuvių kalbon išverti K. žegota.
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SKYRIUS V.oU
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Genijališki jaunikaičiai sunkiose
sąlygose.,! #
’ „Prie dafiro. kjMjį'tn*R»l*nne. keliame
anksti ir imamės ūž jo gana noriai.”
gi
U
BhaketpMre'at.

ORAS, VANDUO, SVIESA
IR ŠILUMA.
LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.

nepatelpa kokiame nore inde, tai ta jo dal i
kuri nepatelpa inde, išsilieja per indo kaklo
kraštus. Skysti kūnai neturi eavietovio pa
vidalo, bet Jie visada gali savistoviai prisi
taikyti prie vietos pavidalo.
Atlikime sekantį mėginimų.

Katile A verda vanduo; .matome garų
išeinantį iš dūdos, įdėtos į katilo uždangą;
. ĮŽANGA.
Jaunuomene sunkiose aplinkybėse.
tai matyt, jog garas nepasiduoda sunkumo
atsinešti «u MvinuAnt svieto yra regimas
palinkimai prie ko-nore, kaa užpildys jo
Chemija tai mokslas užsiimantis tirinė- tiesoms; jis kyla
gyvenimą iajduoe ©a*ika.kiūimą ”
Humphry Davy’as padarė skaitlingus atidengimus chemi
.
v
Enimon'<u.
jimu sudėjimo visokių kūnų. Visi ėsanti augštyn, nesilei
; .šv . N 1 ■
joje liuosose valandose, dirbdamas aptiekos pastogėje.
džia žemyn, kaip
„Kaip lankiai sutinkame istorijoj ge- gamtoj, ne vien ant musų žemės, daiktai,
Pope’as tankiai keldavo naktį užrašymui minčių, kurios
nijaliikus žmones, užmiritančius liudiju apskritai visi mums pažįstami kūnai, nors tai butų su kietais
ir amalą, prie kurio priversta juos be jų
nebūtų aplankiusios Jį dienų, užimtų darbu. Grote'as
ir skystais daik
noru, o'pasiėmusius tą, kas jiems Jie teip labai y vairus, pasidarę iš nedauge
parašė nesulyginamų „Graikijos Istorijų’’ liuosose valan
Garų stul
bilus patinka! Kaip tankiai maloma lio pamatinių sudėtinių vadinamų elemen tais.
juos kerštą keliant prieš tėvų ar globėju
dose, kokios Jam atlikdavo nuo užsiėmimo banke.
pas,
iškilęs,
išsi Chemija mokina, kokiu budu iš tų pa
nutarimus ir elgentiee pagal savo noro.’* tais.
Jurgis Stephenson’as graibšte liuosų nuo užsiėmimo
platina
vis
labiau
Hobtrto Wattert.
matinių dalių arba elementų darosi visi ėsan
I
laikų, yt auksų. Išsilavino pats ir keletu geriausių ati
ir labiau. Atski
„Negalima periantis! atkartoti, jog ti gamtoj daiktai, visas matomas svietas.
dengimų padarė liuosose valandose. I Išsimokino aritme
niekas negali amžinai ir pasekmingai ko* Sudėjimų visokių daiktų gimdo ne koks ne-, ros garų dalelės
votį su savo budu.u
Bulcer'tu
tikos, budėdamas naktį prie mašinos. . Mozart’as nepra
tikėtas atsitikimas, bet tvirtos pastovios gam stengiasi vis la
leido veltui nė vienos valandos. Rašydavo tankiai dvi
biau
atsitolinti
„Retai sutinkame dainių, artistą, filo* tos tiesos.
sofą, ar gamtos tyruiėloją, paminėtus
nakti ir dienų be pertraukos. Nepertraukdavo .darbo
viena
nuo
kitos;
dvasiškos žmonijos plėtojimosi dėjos, ku
Veikmę visokių daiktų, įtekmę jų ant
dargi dėl miego. „Rėąuiem” parašė būdamas mirties prie
jos
susimaišo*
su
rių plėtojimąsi pagal gamtos patraukimą
viens kito, galima matyti datyrimuose. Danesipriešintų tėvai, globėjai ir mokyto
globstyje, kuri jo Jau nepaleido.
oru
ir
paskui
męs
jai. šiuose atsitikimuose Gamta laimė tyrimai ir bandymai atsakančiai, ristematiCaesar’is tardavo: „Po mano šėtra karščiausiose ko
davo be pašalinių įtekmių, stumdama
škai vedami, yra tikru pamatu musų žinios, jų negalime jau
savo išrinktuosius ir priduodama jiems
vose karo metų, visada rasdavau laikų mąstymui apie kitus
Žinios, surinktos iš daugelio matyti. Oras yra
stiprybes nenusiieuU. pabėgti iš tėvų pa musų mokslų.
dalykus.” Vienų kartų nuskendo laivas, ant kurio jis bu
stoges greičiaus, kaip galėtų leisti, kad
datyrimų ir bandymų, suprazdina mus su gaziniu kanu; ant
pasaulis nelekiu tu, kas jam tiek darbo
vo ir turėjo gelbėtis plaukdamas į kraštų. Neužmiršo te
tiesoms, kurioms turi pasiduoti visa gamta, jo todėl paran
prekiavo.”
HAsppfea*.
čiaus su savimi rankraščio: „Cominentaru”, ant kurio dir
visi gyvi ir negyvi daiktai. Taigi aišku, kiausiai patėmyti
bo tuo tarpu, kada jį užpuolė laivo nuskendimas.
— Jokūbai VVatt’ai, niekados nemačiau tokio tiugi- jog datyrimai ir bandymai labai svarbus, svarbiausias ypa
Samuelis Budgett'as užgimė, kad dirbtų. „Dirbo, nio kaip tu — tarė močė į ainį — paimk knygą ir užsiimk todėl ir aiškinimų męs pradėsime nuo bandy tybes gazinių kū
dirbo, amžinai dirbo” —sako jo biografija. „Rodėsi) kuo-uors naudingu. Per paskutinį pusvalandį neištaria! mo. Apsireiškimai, kokius pamatysime, bus nų.
Bet ar oras yra
jog nekenčia tinginystės labiaus, kaip gamta tuštybės. ne žodžio. Ar žinai ką per tą laiką veikiai? • Taigi, kiluo- labai yvairųs; ne visi jie bus chemiški, pa
Pradykauta valailda buvo jam baisesnė už pragaro kan jai ir vėl atgal uždangstė! dugnų nuo virtuvo ir laikei matysime daug fiziškų ir tai tokių, kokius koks nore kūnas?
uare pirmiausiai torelkėlę, o paskui šaukštu ir prisižiūri- matome nuolatai, tik jų netėmijame, laiko Svarbiausiomis yčias.”
į r
Savo atminimuose primena apie vienų nelinksmų, ne nėjai smulkiems lašama, kurie ant jo pasirodė. Pasakyk, me Juos teip paprastais, nevertais musų patybėmis vieokių
kūnų yra jų sun
garsių sųvaitę ,,ir ne stebėtinai” — tarė — „kad keldavau ar ne geda Leisti laiką tokiu neišmintingu budu.
atidos.
Garas, išėjea, ii katilo,
;1
kumas ir didumas,
Žmonija,
be
abejonės,
daug
iš
to
naudojo,
kad
močė
tik pusiau šešių.”
sklaido ore ir prapuola.
Įdėjus platininę vielelę į ugnį, į liepsnų, kūnai turi užimti
Daktaras Masoai’as Good'as išguldė „Liukrecijų” lan nepertikrino ainio, kaip naudingiau galėtų laikų praleisti! ji įkaista; išėmus iš ugnies ji nešyla, bet jei mažesnį ar didesnį -plotų. Jeigu oras turi
— Bet aš galiu kam nors tikti — gynėsi vienas jau gu vėl įdėti, ji vėl įšyla. Tokį datyrimų ir
kydamas pacijentus Londone. Daktaras Darvvin’as rašė
yj>atybes, tai jis yra kunu tikroj fiziškoj
' nekurius veikalus, tižbrėždamas mintis aut popierių gaba nikaitis, kurį pirklys norėjo atstatyti nuo pirklystės už bandymą su ta pačia platinos vielele męs ga tas
prasmėj.
Musų akių sprendimui apie tai
lėlių. Vatt’as mokėsi chemijos ir matematikos, dirbda-į ueįvaikų. — Esi netikęs tokioj prekystėj, kaip mano — lime atkartoti tiek kartų, kiek tik mums pa nepakanka, nes jos ne viskų mato: gamtoj
-mas matematiškus įrankius. Vienas vaikinas išmoko lo tarė perdėti uis.
tinka. Kaitinimas platinos yra tai fiziškas yra nematomi kūnai, teipgi yra matomi
tyniškai ir franeuziškai, vaikščiodamas įx> hiiestų pašinu— Esu persitikrinęs, jog galiu būti naudingu — tarė apsireiškimas, arba, kitaip sakant, yrajfzi- daiktai, kurių negalima kūnais vadinti, pa
tiniu. Henry Kirke White’as išmoko graikiškai, vaik
skus procesas; prie to nebūva ilgesnio, pasto veikčiau: šešėliai.
ščiodamas į advokato raštinę, kUr praktikavo. Daktaras
vesnio persikeitimo medegos, taigi platinos.
— Kokiu gi, sakyk, budu?
Paimkime didelę stiklinę? kiekvienas,
Burney išmoko itališkai ir franeuziškai jodinėdama. MatBet jeigu bandymams paimsime kitokį pažiūrėjęs į jos vidurį ir nieko nematydamas,
— Nežinau tamsta.
thew Hale’as parašė savo : „Mąstymus” kelionėse, kurias
- — Aš teip-pat nežinau — atsakė pirklys, juokdama daiktą, paveikslau cino lazdelę ir Ją įdėsime pasakys, kad ji tuščia. Bet, ištikro, ji ne
atliko kaipo teisėjas.
į liepsną, tai apsireiškimas bus jau visai ki su visu tuščia: tų tuojaus j«matysime. UžIrena Bentham’ė skaitė už nelaimę netekimų mažiau sis iš nemalonaus tarno padėjime’.
— Tik neatstatyk manęs, tamsta, peatatatyk! Išnau toks. Pasirodo sprogstančios kibirkštys ir kimškime stiklinę kamščiu su dviem skylėm;
sios laiko valandėlės ir teip dirbdavo, kad nė valandos ne
dok mane kam kitam, jeigu ne prekybai; nemoku parda cinas išnyksta, sudega gazo liepsnoj. Prie į vienų {leiskime leikų, o į kitų sulenktų po
praleisdavo.
to urnai persikeičia: pavirsta į palšai-rusvus tiesia kerčia dūdelę su kranu.r JeijĮu kranas
Šiandieninis laikas yra žalia medžiaga, iš kurios dir vinėti, žinau, jog nemoku.
pelenus, kurie puola ant stalo. Jeigu tuos
— Žinau tų ir aš — tarė perdėti uis — tai yra nege pelenus surinksime nuo stalo ir įdėsime į uždarytas, tai įpiltas Į leikų vanduo neteka
bame, kų norime. , Neatmink apie praeitį ir nemąstyk
j vidurį. Kodėl? Todėl, kari viduryj yra
apie ateitį, bet griebk dabartinę valandų ir „Imk pamoki rai, jog nemoki pardavinėti.
liepsną, tai jau neapturėsime tokio jau apsi kitas kūnas, kuris neleidžia vandens; kūnas
— Bet aš galiu kitokiu budu dirbti naudingai — gy reiškimo kaip su cinu; ypatybės cino pelenų
nimų,kokį ji tau su savimi atneša.” Žmogus, kuris ti
tas yra oras, kuris neturi kur dingti. Ati
nėsi
jaunikaitis. — Žinau, jog galiu.
krai butų išmatavęs ir tikrai valandos vertybę butų atspė
bus jau visai kitokios. Šitame atsitikime darius kraną, vanduo tuojaus teka į stiklinę
jęs, dar neužgimė. Kaip FenelOn’as sako, — Viešpats
Patalpino jį potam kontoroje, kur jo gabumas grei turėsime jau chemišką procesą, kuris ir remia
Išeinančio oro akys
Dievas kartu neduoda daugiaus niekados, kaip tik viena tai skaitliuoti urnai pasirodė; į porų metų liko ne tik si aut to, jog šitame atsitikime su paimta ir išstumia laukan orų. .Išeinančio
valandų ir neduoda kitos, kol neatima pirmosios.
užveizdėtoju-iždininku didelėje pramonėje, bet garsiu medega bandymų galima atlikti tik vieną nemato todėl,
kad oras perma
kartų ir pati medega persikeičia, įgauna vi tomas;
Lordas Brougham’as negalėjo pakelti netekimo vie skaitliuotojo.
bet jei
nos valandos, nors teip visada buvo sistematišku, jog ro
Tamošius Edvard’as iš Aberdeen'o ui norų eiti savo sai kitokias ypatybes ir tai pastovės, kurios gu Jį perleisti,
dėsi, kad daugiaus turi liuoso laiko kaip daugelis tokių, keliu užmokėjo tokiu paklydimu, kad tėvas, motina ir laikosi ilgai.
Į>a veikslą n, sti
kurie dešimtos dalies nepadarė, kų jis. Atsižymėjo poli kaimynai, nustojo jau jieškoję, kada vienas jų pažvelgė į
Sudėję abudu kų tik atliktu bandymu, kline dūdele į
tikoj, teisdarystėj, moksle ir literatūroje.
tvartų. Ten gulėjo užmigęs j>abėgėlis šalę jaunų paršiu męs galime padaryti sekantį išvedimų: fizi ciliuderį su van
Daktaras Johnson’as parašė „Rasselas” vakarais per kų, tarp laukinės motinos, nieks nedrįso nė įeiti į tvartų. škų persikeitimą kokio nors daikto męs gali deniu apverstų
„ vienų sųvaitę, norėdamas uždengti išleidimus iš priežasties Turėjo-palinkimų prie kelionių po platųjį pasaulį ir be me atkartoti tiek kartų, kiek norime, reikia augštieninkai į
veik kiekvienų dienų parsinešdavo neapsakytus turtus: tik turėti tiek medegos, kiek bandymui rei vandenį, tai ja
motino# šermenų.
K
mažas
rupužaites, sliekus, varles, vėžius, peles, žiurkės, kia; chemiškų gi bandymą — tik vienų sy me susi rinks oro
Madry Kato mokėsi teisdarystes liuosose valandose,
vorus,
blakes. Paleisdavo visus liuesai ir prisižiūri neda kį. Tas tuojans ir rodo, mokina, kur glau burbulėliai ir
kada buvo užimtu žemės matavimu. Poni Sommervillė
ro
jiems,
kaip bėgioja per grįčią, dideliam jo džiaugsmui, sti, prie ko priskaityti kokį nors apsireiški /męs jį pamaty
išmoko botanikos, astronomijos ir rašė veikalus tame lai
o
visų
namiškių
išgąsčiui. Piktumas ir nubaudimas, ro mą — prie chemiškų ar prie fiziškų procesų. sime.
ke, kada jos kaimynės dykavo. Apgarsino spaudoj:
dės
jį
tik
dar
labiaus
kurstė rinkti įvairius gyvūnus.
„Mikroskopiškieji Molekulai ir Organizmai” būdama jau
' Įdėję j liepsną švino štangelę męs patėJeigu męs
Vienų kartų motina, nenorėdama, kad išeitų iš rJamų, mysime, kad ji sutirps. Ataušusias švino norime surinkti
senuose metuose.
Didžiausias pradanginto laiko piktas ne tame, kad pririšo jį prie stalo už kojos; bet jis pritraukė stalų prie lašus, kaldami, arba kokiu kitokiu budu męs orų arba kitokį Vanduo iš leiko* A išteka įstilame
tas laikas dingo veltui, bet tame, kad dingo proga. Tin- ugnies, perdegino virvę, kuria buvo pririštas, ir pabėgo. galime vėl sukalti į tokią jau štangelę kaip gazų, tai surinkti galime tik iš visų pusių
- giniavimas riidimi apdengia nervus ir atima nuo muskulų Nugrįžo tik pavakare su turtingu rinkiniu įvairių gyvenų. ir pirma ir vėl su ja galime atkartoti tokį uždarytame inde. Cilinderyj su vandeniu
tvirtumų. Darbas turi savo sistemų, bedarbė neturi nė Motina pakarojo jo rubus, o jis, betgi, išsirengė į kelionę jau bandymą. Taigi tirpstant švinui, atsi oras yra terp stiklinio cilinderip dugno ir
jokios. Prezidentas Quiney niekados neatsigulė neap- sename sijone, kuriame paskui parsinešė puikius daiktus būva fiziškas procesas; bet sudegimas me vandens stulpo.
.
/
ir drugį (ligų), kuris jį kų tik neišsiuntė į anų pasaulį. džio arba popieros, rūdys aut geležies pavir
svarstęs pliano rytojaus dienai.
Tokiame
jau
padėjime
bus
vanduo
esan
Darbštumas buvo Dalton’o. gyvenimo saldumu. Pa Kada jau vėl galėjo išeiti, parsinešė antyje paslėpęs pik šiaus, puvimas obuolio ant tų jau kūnų at tis dūdelėj įdėtoj į pripiltų gyvojo sidabro
rodė daugiaus dviejų šimtų tūkstančių meteorologiškų čiausios veislės širšių lizdų. Širšės gyveno santaikoje su sibūva tik vieną sykį, todėl tie apsireiškimai cilinderį. Oras siekia triubelėj ženklo M.
observacijų ir užrašė jas. Retai praleido valandų be juo, bet iš tos santaikos išskyrė kitus šeimynos sąnarius. yra chemiški.
Jeigu gi pakelsime dūdelę augštyn teip,
Tvarka galop tapo įvykdyta, kada tėvas visų lizdų užliejo
darbĄ
Sušalus vandeniui ir tirpstant ledui, ga kad jos apa
ruoja vanduo, bet vandens garai ant visokių tinis galas (
Audimų fabrikuose nutrukęs siūlas darko visų audi karštu vandeniu.
Tamošiaus tėvas nustojo vilties padaryti iš Jo kų-nors, daiktų, paveikslan ant puoduko ar kitokio nesiektų ei- '
mų ; kilęs iš to medžiagiškas nuostolis išskaitomas iš dar
M
bininkės uždarbio. Bet kas mokės už nutrauktus rialus bet kol prie to priėjo, nusprendė pamėginti, ar mokyto ijido dangčio vėl renkasi pavidale lašų. linderio du
didžiame gyvenimo audime? Negalime mesti prieš nė už jas nestengs jo pataisyti. Mokytojas mėgino, bet nepasi Čia bus teipgi fiziškas apsireiškimas, nes' gno, tai rui
savęs tuščios šaudyklės, siūlai seka kiekvienų musų pasi sekė. Tamošius žaidė didesnę dalį laiko, ar permainyda chemiškos vandens ypatybės pasilieka tokios mas, užim
judinimų, kada audžiame musų laimės audimų. Gal ten vo mokyklų į žaislinę. Vienų kartų, prieš merksiu, rytme jau kaip ir pirma, nors ledas, vanduo ir jo tas oro, paatsirasti koksai-nors nutrukęs siūlas veltui praleistų va tinės maldos laike, kuosa iškišo galvų iš jo kišenės ir pra garai musų pąjautimams persistato teip la sididįs (II);
landų ar proga, iš kurios nepasinaudojome, o kuri kenks dėjo kiauksėti. Už tai Tamošius tapo iš mokyklos išme bai y va iriai.
jeigu gi nu
fabrikai ir nhlenks darbininkų ant visados; bet gali atsb stu. Pasiuntė jį į kitų mokyklų. Vaikštinėjo ten, kol
leis! me dū
rasti ir aukso siūlas, kuris pakels audeklo dailumų ir ži vienų dienų keliatas dielių neišlipo iš butelio ir į draugų
Ypatybės kietų, skystų ir gazinių kūnų.
delę
žemyn,
bamų: Negalime užlaikyti šaudyklės ir išimti tų nelai kojas nesukibo. Išmetė jį vėl. Tėvai geidė palikti mo
tai
apėmis
Ledas,
vanduo
ir
garas
perstato
mums
mingąjį ainių, kuris tęsėsi per visų audeklų, kaipo musų kykloje. ,, Nepaimsiu jį nė už dvidešimtį svarų”, tarė medegą trijuose pavidaluose, fizikų vadina oro pasimamokytojas purtydamasis.
paikystės liudijimas. |
' ‘ •
žįs; jeigu gi
muose: kietame, skystame ir gaziniame.
Mėginta trečios mokyklos. Atrasta šimtakojų kito
Neatidėstinėk įvykdymo gerų norų; kol turėsi laiko.
Ledų męs galime sutrupinti, sukapoti, męs vėl pa
Labai mažai gero pribuvo iš ilgų nieku neužimtų valandų. vaiko stale.t Tuo kartu Tamošius gal nebuvo nė kaltas, supiaustyti, sugrųžinėti kaip ir kiekvieną ki kelsime dū
Tik tie, kurie apsunkinti darbo daugumu statė ligonbu- bet buvo priimta, kad jį visada skaitėsi kaltu, taigi moky tą daiktą. Jeigu kokiu nors budu susmul- delę, tai ap
čius, bažnyčias ir prieglaudos namus našlaičiams ir apla tojas, apdaužęs jį, tarė:
kyti kietą daiktą, tai jo dalelės palaiko ypa ėmys bus
mai padarė daugiausiai mielaširdystės darbų.
— Eik namo ir pasakyk tėvui, idant tave patalpintų tybes viso šmoto, nuo kurio paeina. Net toks kaip
Niekas nesirūpina jaunikaičiu, kol jis, yra užimtas ant karės laivo; geriausia tai mokykla tokiam nepataiso mažiausias cukraus šmotelis saldus. Smul ir pirmame
1
naudingu darbu.. Bet kur valgys vakarienę pusiaunak mam kaip tu.
kinant kokį nors kietų kūnų, reikia atsakan atsitikime.
tį? kur nukaks, išėjęs pavakare iš namų? kur praleidžia
Turėjo tų syk šešis metus, nemokėjo dar parašyti sa čios pajiegoe suteikimui šmoteliams tokio Jeigu paim
Vienodas daugumas garo nevienodą?
nedėldienius ir liuosas nuo .darbo dienas? Budas, kokiu vo pravardės. Nenorėjo daugiaus lankyti mokyklos, o jau pa?idalo, kokį turi didesni šmotai.
sime į ran
užima ruimą, tas paeina nuo spau
sunaudoja liuosas valandas, nurodo jo būdų. Daugelis bevilčiai tėvai nutarė, kad eitų J žmones uždirbti sau duo
kų viršutinį
dimo ir temperatūros.
Paimkime
kreidos
šmotelį.
Matome,
jaunuomenės prie pikto palinkusios, niėkam neverta po nos. Veltui mėgino visokių priemonių ąųtaikymui Jo pa kad mažas kreidos šmotelis galėtų tilpti bu- dūdelės ga
vakarienės. Daugelis tų, kų siekia prie garbės, aukoja linkimo tyrinėti gyvulių veisles. Kaip sunkiai dirbo, telyj, bet jo ten negalime įdėti. Vanduo lų (UI), tai nuo rankos oras įšils ir nuo šilcj
vakarus mokslui, darbui ar išmintingoj ir geroj draugijoj. idant galėtų turėti bent kiek liuoso laiko tyrinėjimams! perstato, kaipo visiems gerai pažystamas, ki mos išaiškės ir nustums gyvųjį sidabrų še
Apie teisingų liuosų valandų sunaudojimų, kurias pavadi Išmoko apavų siuvimo ir prie varstoto dirbo Visų amžį iš- tą
pavidalų esančių gamtoj kūnų. Skysti miau ženklo M. Taigi aišku, jog atsakanj
nome gyvenimo naikinimu, tų tuščių valandų išmestų maitinimui šeimynos, sudėtos iš vienudllkoš'vaikų, turė daiktai
pastovaus, tvirto pavidalo: dauguma oro, prie visokių aplinkybių, kai
be atžvilgio, autorius prašo kiekvieno jaunikaičio. Kiek damas podraug galvoj stebėtinai dauginių apie pauk jie priimaneturi
pavidalų indo, kuriame juos lai tai prie nevienodo spaudimo ir šilumos, ui
vienas vakaras gali būti permaina jaunikaičio tiksluose. ščius, keturkojus ir uodus. 'Pečiaus, nemokėdamas rašyti kome.
Męs galime perpilti skystimus iš ima nevienodų, ne visada tų patį ruimų: kai
„Laikas tai pinigas”. Nesame pavyduoliais, ir netu nė skaityti, negalėjo klasifikuoti ir sunaudoti Jsavo žinių. vieno indo kitan lašais; lašai tuojaus jun tais tas pats oro daugumas užima didesni
rime mintyje pavydėjimu bet neprivalome išmėtinėti iš Pamažu ir sunkiai galop įgijo mokslų rašyti ir skaityti. giasi krūvon su kitais lašais ir padaro skysti kartais gi mažesnį ruimų. Kadangi aplin
musų gyvenimo valandas teip, kaip išmestumėme bankno Turėdamas būtinai įgyti pinigų studijoms, pardavė devy mų. Jeigu, ar tad maišydami, makaluoda kybės, kurių dėl keičiasi ruimas užimtas ori
tų. Laifto netekimas yra — energijos, gyvumo, budo ne nių metų darbo vaisius už dvidešimtį svarų sterlingų, vien mi, panaikysime lygsvarystę skystimo dalių, teipgi nuolatai keičiasi, tai oras (teipjJ
tekimas tame tuščiame laiko praleidime. Esti tai nege pavyzdžius, kurių skaitlius buvo teip didelis, Jog juos tu tai visgi jo dalelės, turėdamos pasiduoti sun kaip vandens garai ir apskritai visi gaza]
ras draugas, negeras paprotis. Esti tai gerų progų nete rėjo J šešis vežimus sukrauti. Tankiai jieškojo užsiėmimo kumo tiesoms, tuojaus grįžta ir priima bu neturi nė pastovaus pavidalo, neužima ir i
kimas, kurios niekados nesugrįš. Saugokitės dykai pra kaipo natūralistas, bet visados veltui, nes nemokėjo nė vusį pavidalų. Kiekvienas skystimo lašas sada tos pačios vietos, bet užima kartais J
leisti laikų, nes jame visa ateitis gyvena.
skaityti, nė rašyti Jeigu jain butų pridavę lyg vaikui stengiasi paskęsti teip giliai, kaip tik tas yra dėsnį, kartais mažesnį ruimų.
„Kiekvieno galėję” — sako Edvardas Evrest’as _ noro tyrinėti savo gabumus prie skaitymo ir rašymo apie galimu; vanduo visada teka nuo kalnų že
Ypatybės ir skirtumai visokių gazų.
plėtoti gabumų, permatyti erelio akimis proga plėtoties, juos, kažin, ar Jo nesulyginama meilė tyrinėti nebūtų pa myn, bet niekada atgal, nes to neleidžia sun
dariusi,
jog
jis
butų
tapęs
kitu
Agasiz
’
u,
ar
Tennecy
’
u?
atpirkinėti laiką, giųtis nuo gundytojų ir nekęsti žaislų
Męs jau susipažinome su viena labi
kumo tiesos. Kadangi skystimo dalelės len
Bet teip buvo įpainiotas į sunkias sąlygas, jog niekados gvai perkeičia savo vietų, todėl skystimų ga svarbia gazų ypatybe — matėme, jog vaį
idant likti naudingu, gerbiamu ir laimingu.”
negalėjo iš jų ištrukti.
lima perpilti, paveikslan, iŠ plataus stiklo į dens gazai išsisklaido ore. Sulenkime at
Toliau bus.
į
turėti
Jeigu skystimas
(Toliaus bua.)
j
j

SKYRIUS II.

LIETUM ,
darbininkams mokama. Kau kais apie darbo laiko ilgumą, apsieina su darbininkais žmo ti sau akis ir reikalaut žmo mylinčioms porelėms namus. no-Novgorodą, kviezdamas
no pav. bernas tegauna apie tuoj Išgirsi nuo jų, kad laukų niškai, o viekam dargi „bro* niškesnio gyvenimo. Geruo Žinoma tokie namai tareika- kogreičiauaiai atvykti Peter
liškai”. Da’žnai rašo: ,, viso ju, žinoma, to jus teip-pat lingi augštoms ypatoms, cha
Po Kalėdų mainosi ūkinin Kėdainius 25—30 rub., pus darbas — tai ne fabriko, ir
burgan, nes esą labai svarbus
būna”, bet dą dažniau randi negausit, kaip negauna dvarų mai ką supranta meilėj? Pa
kų Šeimyna. Kai-kur maino bernis — 14—18 r., tarnai čia visai negalima esą tam
reikalas.
tokius atsiliepimbe: „valgis darbininkai, užtai visu-pirma leiski me, apsivedusiam mitikro
darbo
laiko
paskirt,
tė
—
12
—
15,
pusmergė
—
7
si prieš pačias Kalėdas — ku- Lidval
galvatrūkčiais
blogas, rūbai blogi; kolioja; turit, klek galima, labiau nisteriui ar generolui krito į
čioj, kitur trečiąją Kalėdų —8, piemuo — 6—10, o jau — viskas, girdi, čia nuo oro
atlėkė ir tuojaus užsuko pas
[ieną, o didesnėj Lietuvos Ukmergės paviete prieina priguli. Jie malonėtų, kad jeigu tik apgal, muša; dau Šviesties, telkties į kuopas ir akį kokia ištekėjusi gražybė. poną Gurko.
lalyj po Kalėdų visa šeimy berno alga iki 80—50 rub., viskas čia teip liktų, kaip iki- giausia nukenči^ piemens” pradėt kovot su savo išnau Abudu pradeda dūsauti, kar — Ponas Lidval! — mei
Daugelyje vietų ščiuoti, na, ir kur Jie susitiks, liai spaūždamas ranką svečio,
na paleidžiama „atastogoms”; pusbernio — iki 15—25, tar šiol buvo; o kaip ikišiol buvo, (Griškabūdžio vale, pas Bau dotojais.
jerėjus kokiai sanraitei ar naitės*— 12—20, pusmergės geriaus pamatysime iš minė kų). Nuo Zapyškio (Nau jauni sodžiaus vyrukai dabar pasimeiluos. Pas safek^pato- džiaugėsi Gurko.
dviem, ūkininkai važinėja — 8—15, piemens — 6—12. tųjų aukščiau atsakymų ant miesčio pav./ rašo; „kitas* viena težino — girtuokliavi gu, ant šalčio, lytaus, nema — Ponas Gurko, kaip be
pas juos po namus ir samdo Zarasų paviete maž-daug to- „N Gadynės" klausimų.L Pir muša, kaip šunį”; nuo Gel mą, valkiojimąsi, peštynes. lonu stipti, apsikabinti, bet gyvuoji?
mai. Kiti jau išanksto sukal kios-pat algos, kaip Ukmer miausia mums metasi į akis, gaudiškio — pkaip* įmanyda Žinoma, kol teip apversit jei yra tam tikri namai, tai
— Gerai, šaudau kulkaba — „apdraudžia" kitiems gės: apie Panemunėlį bernas kad didesnėjėj Lietuvos pu mi, lojoja moteris > ir vyrus, liusąjįeavo laiką, anaiptol ne jie ir traukia ten. Tokius na svaidžiais, kariu revoliucijometams darbininkus, bet vis .gauna nuo 30 iki 50 rublių, sėj dą tebėra gaigystės. btai pieminis už ausų tąso ir ka galėsit pagerinti savo padėji mus įstatymais užginta lai nierius, labai malonus dar
Griškabū poja”; nuo Krokalaukio rašo: mo. Eikite miesto darbinin kyti, bet.... kvaila policija bas .... Dirbu tėvynės labui.
ti k „atastogoms” ir tie parve pusbernis — 16—25, tarnai Suvalkų gubern.
rudinė suplyšus; pastumdė ir kų pėdomis, o tikrai neužil kasžin ko užsirūstino ant gedžio
valsčiuj
(Naumiesčio
žami namon. Samdosi ūki tė — 12—17, pusmergė— 10,
— Aš ir patrijotas!
ninkai darbininkus ir nuolat piemuo — 8—10. Panevėžio pav. pas Baukų) žiemą darbi rupužiuoja darbininkus: pie go kitokį gyvenimą iškovosit! radėjos Ester ir paprašė išsi — Malonu išgirsti tokius
•.V. Kapsukas.
nešdinti iš Maskvos. Ji atvyko žodžius.
dejuoja, kad esą baisiai pa paviete, Pumpėnų valsčiuj ninkai dirba nuo 2 valandos menį už ausų tąso ir botagu
kapoja
”
.
Tas-pats
yra
Kau

nakties;
Antanavo
valsčiuj
bernas
gauna
po
30
—
40
rub.,
„N.
G.
”
brangusi šeimyna: girdi, ka<f
Peterburgan, arčiau valdžios,
— Ar DesuduoBime kiek?
ir vėl darė mielaširdingą dar — ištraukęs iš kišeniaus
įdą nors ji, kaip reikiant, dirb pusbernis — 15—20, tarnai (Senapilės pav.) dirba nuo 3 no gub.: iš Raudondvario
T
tų, o dabar teip ištvirko, į to tė — 17—20, pusmergė 4— 12 valandos; nuo Garlevos rašo: apielinkės (Kauno pav.) ra
bą, priimdama pas save mi- naujinteles blizgančias -kor
nisterius su svetimomis mote tas, paklausė LidvaL
kius baisius tinginius pavirto, —15. piemuo — 12—15, bet „ir naktį reikia dirbt”; Kro- šo: „valgis blogiausias. Mė
rimis. r Dabar valdžia ją pa — Galima, galima. Kodėl
kad nieko nebegalima, pada jau apie Linkuvą moka vy kalaukio valsčiuj (Kalvarijos sos retai kada tegauni, o pas
ryt! Ir nevieną ūkininkų šią rams iki 50—60 rub., o pačioj pav.) sodžiaus darbininkai ninkų tai begalėsjdirbau t,net KiTAŽEMIO LAIŠKAI IŠ RUSUOS. ėmė po savo globa ir policijai ne, aš su mielu noru.
užgynė kišti nosį, kur nerei Susėdo prie žaliojo skobnedien išgirsi kalbant, kad jau pakuršėj ir iki 70—80 rub. „ilsisi”, koliai pavalgo; žie akyse žaliuoja — teip silpna.
XIV.
kia. Pas ją taukiai atsilanky lio. Pyškino dieną, pyškino
daug geriau esą gyvent dar Šiaulių paviete, Baisogalos mą bernai turi kelties 2 va Koliojas. Atsitinka, kad ir
Mieliausia Filicia!
muša,
bet
retai
po
to
be
tei

landoj,
o
gula
10.
valsčiuj
vyras
gauna
po
45
—
bininkui negu ūkininkui,
davo ir musų didvyris Gurko, naktį ir dar dieną.
Kur neisi, ką nesusitiksi, kur sutikdavo gražiausią LidVilniaus gub. Malėtų val smo apsieina, tik darbinin
tik persimaiuyt su tuo darbi 55 rub., pusbernis — 25—30
Lidvalio kišenius išsipūtė,
val’io pačią. Ir kiek juodu o Gurkos liko plokščias.
ninku savo vietomis nė vienas rub., tarnaitė— 20—30, pus sčiuj (Vilniaus pav.) teip-pat kas— tai jau paprasta—nie* tik ir tegirdi:
— Gurko ir Lidval, Lid- čia puikių ir saldžių valandų
Drabužis kuomergė — 15—20, piemuo — tiek tegauna darbininkai pa- ko nelaimi.
.nenori.
— Kas dabar bus? Tamsta
vai
ir Gurko!
praleido!
Bet ištiktųjų pažiūrėkime, 8—10, Papilės valsčiuj jau ilsio, koliai pavalgo. Žiemą blogiausias". Debeikių vals
man dar 50 tūkstančių pasi
Gurko ir Lidval šios dienos
koks yra šiądien sodžiaus gauna bernas iki 60 rubįių, reikia kelties 12 valandoj ir čiuj (Ukmergės pav.): „valgis
— Mieliausia, kokia tau lieki kaltas?
didvyriai!
Kuom
jie
atsižy

netikęs,
mėsos
retai
kada
te

eiti
spragilais
kulti.
o
Lygumų
valsčiuj
—
nuo
55
laimė, tave pusministeris bu x— Nebijok, ponas Lidval,
darbininkų padėjimas; pasipusbernis — 25 Kauno gub. teip-pat ne ge valgo — per nedėlią kartą; mėjo, kad apie juos netik vi- čiuoja! — šnibždėdavo užkai nepražus pinigai, musų ran
k tauškime męs jų pačių, o iš 70 rub.,
Iš Čedasų,.Rusija kalba, bet ir užsie tęs Gurko.
girdime daug visai nežinomų —35 rub., tarnaitė — 30—50 riau su darbo laiku. Iš Vižo rūbai netikę”.
kose iždas, aš pusministe
niuos.
valsčiaus
rašo:
„Valgymas
, —7 Aš tik miuisterins ir te ris....
mums dalykų. Męs turime pusmergė — 15—27, piemuo nų valsčiaus (Ukmergės pav.)
Pradėsiu išpradžįos.
Apsieina blogiau
po ranka visą pundą atsaky -j- 12—18; Žagarės ir Joni rašo: „pasilsėt tegauna darbi prastas.
myliu. Aš žinau, kad jie mus — Teip. tai teip, bet....
Gurko užima augštą vietą, neekspliotuoja, turi gerą šir > — 6i, oi, aš belošdamas,
mų ant išsiuntinėtųjų pereitą škip valsčiuose bernas gauna ninkai po 4—5 valandas”, iš kaip su šunim. Lojoja, kaip
vasarą užklausimų „Koks yra iki 70—75 rub., pusbernis — Aluntos valsčiaus/ „vasarą nori, muša, kaip nori, pieme- jis yra vidaus dalykų minis- dį! — atsako grožyi>ė.
visai užmiršau pakalbėti su
dvaro ir sodžiaus darbininkų 25—40. mergos — 25—40, pailsio 3—4 valandos, o žie nis kasdien tąso, kaip tik no torio j>odčjeju, o Lidval, kaip
— Tiesą tu sakai, męs vi tamsta apie reikalą? Tamsta,
padėjimas" ir išten galėsime pusmergės — 18 — 25, pie mą biskį daugiau"; Čedasų ri. Miega darbininkai ant čia tau gražiau pasakius, na, suomet uis i mokam grynais rasi žinai, kad mužikai netu
kuo-geriausia pasipažint su mens— 5—15. ‘ Telšių pa valsčiuj (Zarasų pav.): „vasa suolo arba ant pečiaus. Rei- [busiu atviras — Lidval dirba pinigais!
ri ko ėsti, žada mus praryti.
viete, Alsėdžių valsčiuj, ber rą pasilsėt gauna darbininkai kia jot nakties, d paskui pa tokias vietas, be ■ kurių nė
— Žinau, jūsų rankose iž — Girdėjau, girdėjau....
tuo klausimu.
AĮ)ie Rokiškį: vienas žmogus negali apsieiti, das, turite kuom užsimokėti.
Paimkim pirmiausia Suvok nas gauna — 40—55 rublius, 4 valandas, žiemą — 8”, iš ilso nėra”.
— Męs, valdžia, nutarėme
ku 'guberniją Tarytum ten pusbernis — 15—30, pusmer Kamigailos vals. (Panevėžio „pieno ir mėsos tik šventa jis dirba klozetus.Linksmai juodu praleisda tuos besočius šerti ir visą tą
Abudu naudingi žmonės, vo laiką.
ūkininkai yra labiau pakilę, gė — 15—20, piemens — iki jiav.) rašo: „mergaitės žiemą dieniais tegauni”; Gulbinių
dalyką as pasiėmiau ant sa
turi dirbti nuo 4 ryto iki 11 vale. (Panevėžiopav.): „mu vienas pusministeris, antras
kaip Kauno gab., ir sodžiaus 15 rub..
Už tai Gurkai į galvą ir vęs. Ar tamsta man nepadė
Nho Joniškio klozetnikas.
Tai tokios pas mus moka* vakaro”, iš Pumpėnų ir Skre ša ir tąso".
darbininkų padėjimas turėtų
atėjo Lidval. Bet kada pus- tom supirkti rugių? •
Šįmet, rasi, tu girdėjai, ministeris atsiminė apie Lid
būt daug geresnis, bet pasiro mos sodžiaus darbininkams botiškio vals.: „darbas žie rašo: „Kuo žmogus dėvi, tai
— Kodėl ne, aš su mielu
do kas kita. Štai kokias al algos; prie to dą šiokie-tokie mą nuo 3 ryto iki 9 vakaro". tas ir patalas — kitokio pa kad pusėj Rusijos niekas ne val’ą, jis tuomet Nižniame- noru, aš myliu tėvynę....
gas gauna Suvalkų guberni priedai duodami, bet jie be Netrumpiau tęsiasi darbas ir talo nėra. Valgis — kasdien užaugo, arba, kaip revoliuci- Novgorode lošė kortomis.
— Tamsta nesidrovėk, kad
Rasi, pačioj pakuršėj, nuo Joni barščiai ir duona ligi prival jonieriai sako, siaučia baisus Tiesa, pats klozetniukas ne ligšiol dirbai klozetus, o da
joj sodžiaus darbininkai: veik visur vienodi.
daugiausia jiems mokama pa kam-nors nobodžios pasirodė škio (Šiaulių pav.) rašo vie gai, o mėsos retai po šmotelį; badas. Bado jokio, žinoma, lošė, tik užlaikė namą korti bar liksi badaujančių maitin
prūsėj, .bet ir ten daugiausia šitos skaitlinės, — tai pada nas darbininkas: „žiemą pail- druskos ir silkes negaunam; nėra, tik niekas neužaugo ir ninkams ir ruletos mylėto toju.
kad bernas gaunąs t>0 r. per riau tam, kad kiekvienas, sio gauni nuo 10 valandos pėtnyčioj ir subatoj — žali- gana!
jams. Iš jo namų ne vienas — Aš nesidroviu.
, metus, pusbernis — 40, tar kaip ant delno, pamatytų, vakaro iki 3 ryto,vasarą—nuo barščiai. Darbininkams kar Pasiutę mužikai valdžiai milijonierius išėjo plikas,
— Ir labai gerai.
naitė — 35, pusmergė — 20, kap skiriasi tos algos įvai 11 ligi pusei trečios, — vasa tais užduoda bu pagaikščiu, kumščiotus grūmoja ir šaukia: kaip tilvikas, ne vienas tar — Žinoma.
— Jei tu mums neduosi naujantis jo name paliko
piemuo — 20 (reikia čia da riuose Lietuvos kraštuose. rą dirbi nuo žymios dienos lojoja paskutiniais žodžiais,
— Tamsta supirksi 10 mi
pridurt, kad tokios algos — Ir visur ūkininkai dejuoja, ligi tamsios nakties”; kitas tankiai att-itinka, kad ir mu duonos, męs tave gyvą prary principalo magazyuą. Bet ar lijonų pūdų rugių. !■
tai labai retas atsitikimas); kadfpe negali nė skatiko dau darbininkas teip-pat rašo: ša; iš piemenų retai kas ne sime!
Čia galima kaltinti Lidval’ių.
— Gerai.
Koki žmogėdros!
i o juo toliau nuo Prūsų sie giau mokėt, kad tuomet tu „vasarą dirbi 18 valandų, gauna už ausų tašyti, tankiai
Knr lošikai pasidėtų, kad ne — Kiti pirkliai, išgirdę,
nos, juo labiau puola alga: rėtų iš gyvenimo išeiti.... žiemą — 17”, trečias: „va ir lupt gauna”.
Nuo Žaga Man rodos, kad mužikai būtų tam tikrų namų, juk vi kad aš j ieškau sau padėjėjo, .
jau apie Griškabūdį (Nau- Bet kaip, sakysiu, gali išgy sarą— nuo 2 iki pusei 11-tos, rės rašo: „Bernai ir pusber galėtų ir žmones esti, juk jų duryj gatvės, susėdę, nepyš- ėmė pas mane landžioti ir
mieščio pav.) bernas kad vent Latvijos ūkininkai, kur pietums — valanda”.
Nuo niai beveik visur guli kūtėje; pilvai neponiški. Teip mano kis kortomis? Panėšius namus melsti, kad jiems pavesčiau
gauna 45 r., pusbernis — 30^ darbininkams mokama po 100 Žagarės rašo: „vasarą prieš kits turi lovą, kits ant mėšlo ir tūli ministeriai.
įstatymai užgina laikyti. Val rugių supirkimą. Aš jiems
Valdžia, žinoma, neišsigan džia tame dalyke apsiriko, ji tyčia tepasiūliau už pūdą po
tarnaitė,’—25, pusmergė — ir 120 rublių per metus? Juk saulę kelia ir saulei nusilei kertėje:.... piemens grįčioje
blogų
bet tu- paėmė pavyzdį iš vakarinės 75 kapeikas. Jie pradėjo aiš
18, piemuo—15; padieniams įr ten ta-pati valdžia, tie-pa- dus dar dirba; žiemą — nuo lovije”.
iŠ Akminės vals-do
------o-togrūmojimų,
------ ----------------'vyrams mokama po 40 — 50 tįs mokesčiai! Bet ten dar tamsos iki tamsai ir dar prie čiaus rašo:
„Didžiausia’rėdama gerą širdį, prižadėjo Europos,± supuvusios Euro kinti, kad už tokią kainą nie
kap., moterims — po 35 — 30 bininkai jokiu budu nesu žiburio dirba; pailsio pus skriauda darbininkams, kad kiekvieno mužiko šeimynai į pos, kuri aštriausiai baudžia kur nebus galima gauti; jei
kap. Apie Gelgaudiškį ber tinka už pigiau dirbt, ir ūki ryčiams 1 valanda, pietums nėra. gydytojo ir mokyklų, sąvaitę išduoti po svarą ^ru- užlaikytojus tokių namų.
męs, sako, .apsiimtame už
nams temoka po 30 r., pus ninkai randa, kaip apsiversti. 1—2". Apie Papilę: „nuo Dar prie grafo Zubovo yra gių, sumaišytų su sėlėnomis.
Prasiiošę milijonieriai ir tiek, tai iš šavo kišenių pri
berniams — 15, tarnaitėms — Ir pas mus; kuomet sodžiaus l-mos nakties iki 9-tai vakaro felčerius, o kaip kituose dva Ir už tai turi chamai geradė- nuplikyti magazynų savinin dėtume daugiau jankių šim
15, pusmergėms —10, pieme darbininkai pradės reikalaut žiemą ir nuo 2 iki 10 vasa ruose ir pas ūkininkus nėra jatns kojas išbučiuoti!
kai ėmė kelti skandalą ir rei tų tūkstančių rublių.
Aš
nims — 5; apie Antanavą didesnių algų, ūkininkai bus rą”....
nekokios pagelbos susirgu Susirinko visi ministeriai, kalauti nuo vietinės vyriausy jiems tyčia tiek tepasiūliau,
(Senapilės pav.) bernai gau prispirti visokius pagerini Pakaks jau ir šitų žinių. siam; jeigu tur tėvai kokią senatoriai, galvojo dieną, dvi, bės, kad aferistą Lidval’ių su kad negalėtų apsiimti.... Aš
na po 30 — 40 r., pusberniai mus įvesti, bendroves kurties, Jau ir iš jų matyt, kokį pui duonos plutą, tai da, rasi, bu tris dienas.... kam pavesti jo nariais išvytų po velniais! norėjau tamstai gerą padary
— 20 — 25, tarnaitės — 20, mašinas taisyties ir daug kų pasilsį turi darbininkai si gyvas, o jegu ne, tai pats mužikų šėrimą?
N ižno-Novgorodo guber ti....
pusmergės — 15, piemens — lengviau tuomet gdlės darbi po sunkaus’dienos darbo. Ir gyvas į žemę lįsk". Nuo Kre— Aš apsiimu papenėti natorius, kuris tuom laiku
— Labai man malonu, —
10, o Pakaunėj (apie Garlia ninkams didesnę algą mokėti, dą vis išmetinėja ūkininkai kiuavos (Panevėžio pav.) ra baduojančius— nedrąsiai at linksminosi Paryžiuj, išgirdo padėkavojo Lidval.
vą) bernai tegauna po 15—25 negu kad dabar mažesnę mo darbininkams, kad jie atgru šo: „Susirgus, veža pas tėvus. siliepė vidaus dalykų minis- apie Lidvalių ir parašė jam,
— Męs sutiksime. Aš tams
. ’
r., pusberniai — po 12 — 18, ka.
busiomis rankomis dirba, pie Pačiam iš savo pinigų ir dak terio padėtojas — ponas Gur- kad pridarytų savo namus.
tai duosiu j)o 83 kap. už puruaitės — 12 — 15, pusmer
,,A, kad jie teip pas mus menis už ausų tąso, kad jie, taras, ir vaistas. Gavėnioje ko. — Aš visus pavalgydysiu
Netikėtai, vieną rytą gu <ų.
— 8—10, piemens — 5—7; dirbtų, kaip Latvijoj dirba, ganydami, užmiega! Dauge- prastas valgis. Per sanvątę ir dar liks dešimts milijonų bernatorius, baronas Frede— Labai miela.
ieniams vyrams mokama tai ir męs mokėtume! — sako lyj vietų turi vyrai naktigo- vieną silkę tegauna. Dau pūdų trupučių.
— Tamsta sutinki už tiek?
riks pamatė ant savo stalo
— Gerai, gerai, pono Gur- 25 tūkstančius frankų ir di — Sutinku.
0 — 40 kap.; nedidesnės vienas, kitas ūkininkas: — nėn joti ir ten kartais per vi giau, raugalas, garstyčios,
s ir Kalvarijos paviete: pas mus pusę laiko teip są naktį budėti, o paskui tan bulbės ir duona, 3 kartus per kos apveizdai atiduokime mu džiausiomis raidėmis parašy — Kontraktą, man rodos,
kalaukio valsčiuj bernai sau prasi valkioja”.... Bet jei kiai jokio pasilsio negauna. sanvaitę verda grucę (žir- žikus! — sušuko iš džiaugsmo ta pavardė — Lidval, o dau daryti nereikia, tamsta sąži
ir senatoriai. — Jis ne tik ginus nieko. Gubernatorius niškai išpildysi sutarmę....
una po 25 r., pusberniai ištikrųjų musų darbininkai Prie sunkiausių vasaros dar
prirydįs
besočius, bet ir mu stebėjosi, kraipė galvą ir neo 13, tarnaitės — 13, pus teip bijotųsi to darbo, tai ne bų tik tiek gauna pasilsėt,
Žinoma, čia dą toli ne visos
— O, žinoma!
tės — r8, piemens — 6; keliautų kasmet tokiais dide kiek reikia laiko arkliams pa darbininkų skriaudos. Aut sų iždui didelę naudą atneš. galėjo suprasti, ką tai reik — Vadinas, dalykas už
*ų gi paviete dą mažesnės liais pulkais įLatviją ar į Ame ėst, — arkliai, mat, brange klausimo, ar daugiau skriau Jis, pavalgydinęs, dar žada štų — 25 tūkstančiai frankų baigtas?
riką.
Matyt, jie nesibijo sni ponui ar ūkininkui: už dų neturi, atsako!' „Kur ne pririnkti 10 milijonų pūdų ir Lidval. Galų gale, guber — Gm.... gm.. ė.
ar
ilniaus gub. sodžiaus dar darbo, tik reikalauja, kad ne juos jis pinigus gauna, o dar turėsim! Esaibe skriaudžiami rugių. Jis antras Kristus! natorius suprato, kad čia tamsta, ponas Gurko, atsime
nkų algos maž daug to- teip pamestinai butų už jį bininko vieno nebus, tai atsi ir neturim kaita pasiskųst”.... Jam atiduodame mužikus!
ni ponią Ester? — netikėtai
grynas stebuklas.
Ministeriai ir senatoriai
^pat -kaip Suvalkų gu- mokama. Jeigu darbininkai ras keli į jo vietą! Atsiran „Mieli broluti, jiašo kitas,
Neilgai trukus,Nižno-Nov- užklausė Lidval.
^ijos rytų pusėj: Jezno tokiais tinginiais butų pavir da vienas, kitas ūkininkas, mus skriaudžią, knip nori, — sudaužė rankomis, Šampanu gorodo policija apturėjo tele — Ką, tamsta.... ir pus
Muj (Trakų pav.) bernai tę, tai daug daugiau reikėtų kuris kitaip žiuri į darbinin nebėgai i m n# apsakyt; ir užgėrė nutarimą, kad muži gramą iš Peterburgo nuo vy ministeris paraudo, lyg vir
ia po 20—25 r., pusber- jų samdyti tani-pačiam žemės kus, bet labai retai. Žinoma, švėnčių nepažįstam: didžiųjų kai skaniau valgytų Gurkos riausybės. Telegramoje įra tas vėžys. — Aš tamstą labai
— 15—18, tarnaitės —12" plotui apdirbti, negu, saky toliau teip jokiu budu negali švenčių trečąsias dienas, ku rugius, ir išsiskirstė.
šyta:
„Lidvalio nekibinti. gerbiu, myliu, tankiai iš vi
., pusmergės — 8 —10, sim, prieš kokią 20 metų; bet būt, Sodžiaus darbininkai, nigams leidus, visai išnaiki Gurko, pasilikęs vienas, Jis, matyti, labai sumanus sos širdies trokštu gero....
ens — 4—5; Maištų vai- pasirodo, kad dabar visur kaip ir dvaro darbininkai, no”. „Kas mažojo žmogaus ėmė laužyti galvą, ką pa žmogus, kad teip lengvai mo Štai ir dabar neužmiršau
(Vilniuas pav.) bernai daug mažiau jų samdoma, turi reikalaut, kad būtinai neskriaudžia? — klausia tre kviesti sau į pagelbininkus ka uždirbti pinigus. Rasi, tamstoB.... Valdžia, pave
a po 23—25 r., pusber- Ir vistik visus darbus jie at bent-kiek butų sutvarkytas čias. — Bara kunigai, perse padėti supirkti rugius. Atsi neužilgo męs jį pakviesime į dusi kokį gešeftą pirkliams,
visuomet reikalauja didelės
— po 14, tarnaitės — 12 lieka. Matyt, nėkiek ne ma darbo laikas ir visai butų iš kioja policija, kuo-greičiau minė, kad Rusijoje yra Lid finansų miuisterins”.
naikintas
nakties
darbas.
kaucijos
uždėti, kad butų
žiau
jie
dabar
dirba
ir
dau^
>, pusmergės — 8 —10,
Ir Lidval’io niekas neužka
sia bėga pristavas, urednikas, vai, turįs labai gražią pačią,
O kaip apsieina ūkininkai žandarai ir visa valdžios vyre su kurią jis, Gurko, susipaži bino, priešingai, dar prie jo priderančiai išpildyta sukal
ens — 4.
y, daugiau, kaip seniau, per tąpatį
laiką
padaro,
tai
reikė

namų pastatė, apsaugojimui, ba, bet aš nuo tamstos netik
su darbininkais, kokį jiems snybė ant kiekvieno pono pa no pas ponią Ester. ; .
reisim dabar į Kauno gu,
nenoriu kaucijos, priešingai
bent trumpiau jiems valgymą ir drabužį duoda? Iš šaukimo!”. ....
Jų. Čia, pradedant nuo tų
Čia pasakysiu kelis žodžius rotą kareivių. ?
Gurko, atsiminęs Lidvalių, aš tamstai dar aut raukos išvisos krūvos atsakymų vos
aus gubernijos, juo ar- dirbt, bet kas tau davė!
Bet jau pamaži ir sodžiaus apie ponią Ester. Gerbiamoji
Pradėjęs kalbėti su ūkinin keliuose tėra pasakyta, kad darbininkai pradeda pratrin- ponia Maskvoje užlaikė beei tuoj aus pasiuntė laišką į NU- kalno duosiu.
prie Kuršo, juo daugiau

Sodžiaus darbininkų
padėjimas.

Mažas feljetonas.
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Pajieizkaų savo beollo AnUno Ere-
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| Ant salos Tasmanlos, Au
stralijoj, perėitos sanvaitės
utarninke daugelyj vietų
buvo žemės drebėjimai, bet
nežinia, kiek jie nuostolių
pridirbo.

kalus. Tai labai svarbus da bet jeigu kas jau yra pusėti bzIuuo, Kauno gnb.. Panevėžio pavieto
lykas, nes 1 d. kovo, 1907m., nai to darbo nuveikęs, apie Naujsmlesotio psrap., Bsrcziuau kai ano
metai kaip Amerikoje; apie 2i
naujai
vyriausybė kurį nežinau, tai teiksitės at 9buvo
Oolorado,
Walaenburg mlesU
Dabar girdėjau, kad yra Chicagoje. Tu
priims pinigus nuo dabarti sišaukti adresuojant:
riu labai svarbu reikale. Jis p*1* ar kas
J. Naujokas,
nio Centrališ^o Komiteto,
kitas teiksis duoti fine adresu:
padarys kontr&ktą su žemės Madkon Sųuare Sta. Box 157
Misi, Lizie Harrison,
New York, N. Y.
8250 Illinois Court,
Chieago, III.
kompanija ii* įmokės jai pi
Pajleszkau
Juozapo
Gaurouskfo,
Kau
nigus pagal aptarimą. Ran
no
gub.,
Bzlaullu
pav.,
Papl
parap.,
kose tos vvriaųj’ybėa bus dar
Užpelkes sodžiaus. Jie pau ar kas kitas
bas viso Užmanymo ir nauda,
teiksis duoti žino adresu:
Kas. Pawlavski,
kokią musų draugija gal at
I Boz 185,
Pagnonock, Conn.
8.L.A. Husirlnkiniat.
nešti lietuvystei. Kiekvienas
sąnarys bus pakviestas į Chicago, Iii. NedelloJ, 10 d. vasa Pajieszkau savo brolio Tamoszlaus
rio, 1 vai. pietų atsibus 36tos kuopos S. BzaltcziauB, Suvalkų gub., Prienų par.,
susirinkimą.per laiškus.
L. A menesinii susirinkimas, J. Ruigio Szaltlmiszkiu kaimo. Beniai jau lau
Primenam dar, jog įžengti- saloje, 3801 B. Morgan st. Visi draugai kiau kokios nors žinios nuo jo, bot per 7
metus laiszko negavau.
Jis pata ar kas
niai mokesčiai į „Žinyčią” kvieczlami pribūti ir atslneszti savo mo* kitas
teiksis duoti fine adresu:
kesczlu knygeles; kurie negales pribūti,
iki 1 d. kovo 1907 metų bus tegul paduoda mokeseziu knygeles ki
M. Bchultz,
| 580 Wood si,
beranton, Pa.
tiems,
nes
yra
labai
svarbus
reikalas
Jas
dar $3.00, o po tam 15.00.
ant susirinkimo turėti.
Nepamirszkite
Pajieszkau savo dedęs Jono PranckaiKas nori turėti balsą prie knygnešiu I
Komitetas.
ezio, Kauno gub., Raseinių pavieto,
rinkimo administracijos jau
Eržvilko! parap., Vadžgiriu sodžiaus. 20
SuHirlnklniM.
ipkorporuotos „Žinyčios”, tas C h i o a g o, 11. NedelloJ, 10 d. vasa metu kaip A meni o e. Paskutine groturi pirkti akcijas, kaip aug- rio, 1907m., 1:80 vai. po pietų, aUibus mata raiže isz Philadelphia, Pa. Jis pa U
susirinkimas 8 L.A. 129tos kuopos, D. ar kas kitas teiksis duoti tinę adresu:
ščiau yra paminėta.
Juozai as Poželeckas,
Bzemalczio saloje, 180 Canalpo t avė.
J. J. Hertmanaviče,
1820 So. 4th si.,
Camden, N. J.
Sąnarius, kaip Ir noriuosius prisirsszyii
pirmsėdis. prie8.L A. Kviecziamekuoela tingiau Pajieszkau savo dra gi Izidoriaus

Aukot reikalams revotludll

JSMfc^imo
— Vagįs jus! — sušuks
Ir pusminieteris atskaitė
AUKOS „LIITUVO8" REDAKCIJOM
Lidvaliui milijoną bu viršų paskutinį kartą, atsisveikin
ATĖJUSIOS.
damas su šiuom svietu, re
rublių.
Iss Llvingston. III.
J. Sakalauskai
81.00; A. U r aižius, P. Nemcziaucksa D.
— Ar užteks, ponas Lid daktorius. ’
Llving tono po SOe.; F. Valiun 45c.;
Juodašimčiai ir nesnaudžia,
val?
Balulis, B J utis, J. Guzevicze, J.
danskls, V. Bagdanskis, A. Karnsedį^
ginkluojasi ir už Gurko žada
— Rasi.
V. Urbone, J. Slrungia, K. žemelai
tamsta padėti savo galvas. Jie sako:
— Gm.... gm
Norkus, J/Ssba’auckas, P Paczese,
|
Ant
salų
Salomono,
— Jei dar kas nors per
tylėsi?
Buožine k a*. J. Klemauckas, Ą.
pusiau -lupų išsitars apie Oceanijoj, siautė smarkus že
ežius, M. Naujalis, J. ŽiHnckas, A. 13
— Tylėsiu.
oaltis, T. Bakalaackss, E, Btar.govfcM
šventąjį Gurko, męs galvą to mės drebėjimai, nuo kurių
— Ačiū.
po 25c. Viso gauta 68.10. Skirti L 8.D.P^
daugelyj
vietų
žemėj
pasida

— Gm.... gm...., labai kiam nusuksime, nė vienos
Isz Neiv York, N.Y. J. Naujokas81.088
tamstai esu dėkingas,, ponas redakcijos sveikos nepaliksi rė dideli ir gilus plyšiai. Bet
Skiria serga ne zis m raaztiuinkui.
ant laimės žmonių nepražu
Ginko, — ir Lidval ėmė kra me!
Isz Baltimore, Md.
K. A. Janurang.
kis 83.50. Skirta revolincij >s reikliam^
Jie tą padarys, jie karingi, vo.
tyti pusministerio ranką.
bst nepasakyta kokiai partijai.
Gprko, pažiūrėjęs i savo labai myli ministerius.
| Ant salos Java, pietinėj
AUKOS PASIUSTOS T. DŪDAI, ]
delną, išvydo naujas šimti Bet rodos, kad iš didelio Azijoj (ji priguli Holandijai)
- REY- SeLP. KASIERIUI.
debesio lytaus nebus.
nes.
‘\ |
•
sukilę čiabuviai likosi suval
hz Boston, Mass.
L. Bsvagždis,
— Vadinas viekas užbaig Neseniai ministerių pirmi dyti, daugumas jų vadovų
Stirpelka, N. Gandrelius po 50c,; J. Ta
mulis, S. Bekalauckas, M. Bziaudenis, VI
ninkas, Stolypin, pasišau arba puolė mūšiuose, arba
ta?
t .
Smitauckiute, A. Žakgrtekis, M. Che*
kė
pas
savę
Gurko,
paglostė,
— Užbaigta.
pasidavė holandiečiams.
niekis, G. Tamulis, A. Da m brau ekiu te,
Gurko ir Lidval, laimingai paramino.
D. Stlrbeika po 25c.
Smulkesniu anku
75c. Viso 84.50.
Skirti L.B.D.P.
— Nusiramink, mano šir
užbaigę eu rugiais, išsibuČia| Jeruzolimoj, Christaus
dytef Kam tu save žudai, te- grabo oloj, buvo smarkus su
vo ir persiskyrė.
Antrytojaus Lidval aut sa nusprogsta visi mužikai.... sirėmimas katalikiškų kuni
„Kova”.
vo pačios piršto išvydo žiedą, Maištininkams už jų riksmą gų franciškonų su grekiškais
siai atsilankyti.
Komitetas.
Didžiausias lietu visikas socijallstą
Murauakio, Kauno gub , Kasei n u pav.
nubarstytą rugiais iš brilian liežuvius nupiaustysime ir ir armėniškais zokoniukais.
dvigubai nuo
Vit u los parap., Glpkiszkiu kaimo.
8 aanvaitinii laikrasztia.
Bali is.
Naują
Metą
padidinta*,
pilna*
gražią ir
motai
atgal
gyveno
P
h
iladelph
įjojo.
Tu

tų, kurį žinovai įkainoja ma bus ramu. Nusiramink.... Muštynėse du franciškonai
Chicago, III. -1 r-pte Visu Bzvontu
Btudingą stra'panią, apysaką, eillą ir.
riu
labai
svarbu
reikalą.
Jis
pato
ar
kas
parengė savo | irmutini ibzllu 10 d. vasa
ži usiai 15 tūkstančių rublių. Tik, žiūrėk, kad kitąsyk, likosi gana sunkiai sužeisti.
azeip jau geros Ir sveikos meūegos. Ži.
rio (Fe »r.), 19O7m. K. Laudanskio salė kitas teiksis duoti žine adresu:
nioi »pie darbo žmonią jud^jimj visame
Terp grudų grožiavosi išrėžta įsisiūtume! tvirtesnius kišeJooeph
U
mielus,
ja, 814 So. Mt r /a n si. Prasidės 4 vai. pa
sviete.
Rėdomas dr|*iai, radikaliszkai ir
R?ek įsi and, II*.
nius....
raidėMŠ.
| Persijoj likosi sušauktas
Ant išranda voj lino geras pietų. Inžonga vyrui su moters 15c. Bus 815 45th si.,
pagal naujos gtd , nėe dvoaę.
Mokslisspuikiausias balius, nes ant jo bus h— Pasistengsiu.
Žodžiu,iš rugių ir Gurko ir
Pajieszkau savo brolio Jurgio Ta.la ka* ir vienok kiekvienam suprantamas.
pirmutinis parlamentas. Jis štoras po nr. 928 33rd Street, tai
btigera muzika. Užtai kviecziame i ims
Lidval buvo labai užganėdin Matai, mieliausia, kaip Ru panaikino pasimirusio šacho prie pat lietuviškos bažnyčios. lietuvius ir lietuvaites ant je atsilankyti. siau ;o, Kauno gub., Vilkmergei pav., Prekė metams Amerikoje ir į visu*
Zorollu aodžiaua. Girdėjau, kad gyvena kra*ztus svieto = $2.00.
•Komitetas.
sijos ministeriai terp savęs dovanas žemės plotais augš- Dasižinokite „Lietuvos reti.
. j
Pitteburge, Pa. Jis pata ar kas kitas
Adresas:
„Kova“,
teiksis
kuoti žino adresu:
1418 80. 2i»d 8L,
O mužikai, išsižioję laukia, broliškai gyvena!
tesniems urėdninkams.
-VideiH
Baltus.
dakcijoj.
Poter Tamaszauckas,
Philadelphia, Pa.
Kenosha, Wi», Jaunu Lietuviu 8>viekuomet jiems ims kristi ger Aš ir iš to džiaugi uosiu ir
1
W.
J4th
st.,
Chicago,
111.
•oa Kliubaa purenge metini b iltu, suba
| Respublikoj
Salvador,
klei! duonos bakanai.
Lau- šaukiu:
Apsvarstyk gerai.
tos vakare, 9 d. vasario (Fcbr.), 1907tn.
Pajieszkau savo brolio Juoz. G liana.
vidurinėj Amerikoj, laukia
— Težaliuoja avižos!
kia, o stebuklai vis nesidaro
Hunter buvo vienas iš p. Mockaus salėjo, 304 North Chicago Žagarės miestelio. Apie 10 metu kaip
Nauja knyga. •
revoliucijos. Vadovu rando darbščiausių žmonių visame et., (Congreas Hali). Inežonga vyrama Amerikoje. Pirmiau gyveno Chicagoje Iszejo ka tik isz po spaudos knygele
— Tegyvuoja Durnovo!
— niekas nekrinta.
marg
djrkaf Šiokiai prasid-s ant (Janai st.
Prlesz Naujus Me:u> ios-'
priešininkų yra jenerolas Va- sviete ir jis visada buvo pa 25c.,
„I^engvM budai iszaimokinti angliukai
— Tebujoja rugiai!
Klapai vėl įniršo:
7:90 vai. vėdaro.
Grajys gera muzika važiavo Isz Chict g » E -u neseniai atvakalbeli be pagalbos hito *.
Yra Ui ge
- - — Jei jus mums neduosite
— Tegyvuoja Gurko ir rahova.
sekmingas visuose savo užsi nat Washtngtono. Kviecziame visus žiav< o isz Lietuvos ir norecz au su juom riausia knygele, sudėta lietuviszkomis
lietuvius ir Įlotu va t's ant to puikaus p stmatyli. Jis pau ar kai kitas teiksis
pašelpos, męs jus prarysime! Lidval.
H taromis. Pusi. 95. Preke tiktai 25c.
ėmimuose. “Mano įstatymu
atsilaakyti, nes atminkite, kad duoti žine adresu:
| Vidurinėse Chinų pro yra,” sakydavo jis, ,,atsakan baliaus
Bato tarime daugybe visokiu popieru,
Jųe kalti, kad męs baduoja— Tenusprogsta mužikai,
tai paskutinis balius prieše Užgavėnės
Antanas Gilia,
tuzinas
po 25c , taipgi knygų visokią
vincijose 4 milijonai žmonių čiai viskąjyirnj pradėjimo ap Taipgi utkvleesiame lietuvius ir iss ap 675 8. Union st.,
Chicago, Iii.'
me! Jus nušlavėte musų lau jei nenori žemių ėsti!
spaustuvių, altorėliu, abrozeiio, szksp
linkiniu
atillandyti.
kenčia badę. Tėvai, neturė svarstyti ar dalykas vertas
1 Lik sveika!
kus ....
Reikalaujame per
Komi totas J.L.Š.K.
Pajieszkau Jono Armolaiczio, Kauno lieriu ir rožaneziu.
kupezią ir duodame gera pelną. Už 4c
gub.
Apie
15
molu
kaip
Amerikoje.
O Lidval iš džiaugsmo, gaTavo grafas Kuku. dami kuom maitytieei pats, pradėjimo ar ne.
Jeigu gi
Didelis Baliu*.
Plrmlaus gyveno Paari Rlver, N.Y. Tu prisiuneziame kataliogą.
skaudina upėse savo vaikus. dalykas pasirodo neprakti
vgs milijoną suvirš rublių,
Matheirs Zukaltis,
A m s t or d am, N.Y.
Atsibus ctia riu labai svarbu reikalą. Jis pats ar kas
227 E. Msln st,
fNew Britai n, Cyan.
suvis ir užmiršo apie rugius.
didelis
Jiot
u
visikas
balius.
Bubėto],
9
d.
kitai teiksis d loti žine adresu:
šku, tuomet neužsiimu juom.
Stokholmo
laikraščiai
(Feb
i.
19O7m.
Balius
p
a
ules
6
vaaario
Rev.
M
Juodysaius,
Tiesą pasakius,«argi pono’’
Raute 25,
P ymouth, Wis.
garsina, buk garsus masko Jeigu gi 4*’y4" praktišku, vai. vakaro ir trauksis iki vidurnakcslo.
Lid valio pareiga tupintis
tas pradedu j£ veikti ir tol Ant bailaus g’ajys puiki lletuviscka mu
liškas raštininkas, Leo Tei
Pajieszkau sivo dvieju pažystamu
apie mužikus;
didelis čia
neatsisakau nuo jo, kol jisai šiką lietunsskus šiokiu*. Kviecziame J uosi po Juozaiczio ir Jono Djvidovisko. Knygų Katalicgas.
stoj,
mirtinai
apsirgo.
visus I e uvius Isz c čionai ir aplinkines
daiktas mužikai....
| Peterburgo senatas rado
ta užbaigtas'’. ant to musu baliaus atsilankyti ir drau- Abu I a no gub , Panevėžio p v.. Ko 1152 Kaip geriausiai laidoti numirilll PreiiBys
galutinai
Dro L. Metilam. U angliuko iSguldė kua. V.
vsnu p&rep., Lai puik u k* m >. Jo patys
.Revoliucijonieriai ėmė ur kaltu,, darodė, jog Žemojo
tiesos arba gisskal pasiimi a aluti, nes atsiminkite, ar
| Durnos sąnarių
rinki
kas kitas teiksi! duoti žino adresu;,
kad
tat
bus
paskutinis
balius
priešą
Ui.
zgėti:
Naugorodo
gubernatorius, muose Lenkijoj išrinko dau
nė*, sutau- gavėnias.
Juozas Juozaitis,
Kviocsta Komiloiaa.
ana baisa atsitikima, kad* IMS m tn*.* isl
-— Valdžia apsiėmė prista jenerolas baronas Frederiką giausiai lenkų tautiečių.
atpuolė ant bernyčio. Kražių miestelyje, mu88
Sheldon
st,
Hartford, Conn.
Uįlgų,
brangaus
pintų daij
Sf. įaudė ir movė nekaltus žmonas, ii<novS
alučiu* ir uzpeččųju bažnyčia.................. 15o
tyti į badaujančias vietas ru pridirbo šelmystes perkant
Temykito
lietuviai,
gyvenanti
Pajieszkau
savo
brolio
FrancHzkava
laiko ir energijos, vienok
80 Gyvenimo t aizoeilai *u**Jedaatl ISažtuonia
aplinkinėse E. S t. lx>uis, 111.
Bteponavicziaus, Kauno gub , Panovcž o
sekančiu grąžtu pasakaičių: Ataisveikinimas;
gius, bet nieko nedaro.
už rando pinigus javus badą
daugelis ypatų i>erka tokius Kunigas Jonas A. Gedsiki* laikys pir pav., Szaduvos parap., Rauku sodžiaus.
— Vagis; — Ka* kalta*; — Gatve* valkeli —
Papartio žiedas:— JaįSkosargas; — Sienai**;
Ar tik ji kokios šunybės ne- kenčiantiems gyventojams.
Darbas pradėtas,
— Keleivį. Chicago. IU. JMS. pusi. M 15o
vaistus, apie kurių vertę ne mas misti m su isaki m E*«l St. IavuIs, 3 menesiai kaip iszvaž avo isz Lietui o i.
Pasako* H gyvenimo lietuviik^ Valią bei
iškirto.
neapleiskiiu!
Nuo pristatytojo javų, drau
turi nė mažiausio supratimo. III., lietuviszkoj batnycaioj, NeJelioJ, Girdėjau, kad įsivažiavo į Pietine Ame 43Velnią,
surinktas D ro J. Basanavičiau*. 4TC
puslap . Chicago. IU. 190S m. Stoję knygoj*
rika
Jis
pats
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
10
d.
vssario,
l907m.
Todėl
uipraszome
Žinoma, pusministeris ant go pagelbininko vidaus daly Po daug vargo ir triūso, Kiekviena šeiiųyna, vartoju
telpa keli įimtai grasiu pasakų; apie roja
PetrasBiepenavicze,
visus lietuvius kuotkattlingtausiai susi žine adresu.
(danguj. CySčia. pekla; apie giltine, mare,
jų urzgėjimo tik nusispiovė. kų minisierio Gurko, Lidvalo ant galo, bet gi susiorganiza si Trinerio į Amerikoniškąjį rinkti. Su guodone
ketera, apie dvaae* (dužias), velnius,
vai
10 Hill at.,
Waterbury, Conn.
dinimas! ir tt. Pasako* užralytra t klota
kalboje kokioje buvo prisakote* Kaune gub,
Bam. Jocį s Ir Jonas Brazis,
Bėt atsitiko nelaimė. Sykį Frederike paėmė kyšį 25000 vo choras Dr. V. Kudirkoj Eliksyrą Karčiojo Vyno, nuo
Pajieszkau Jono Mirtinkaus, kriaupagal kauniečiu kalba, buvalku tub. jagal
Komitetai.
suvalkiečiu kalba.Prus* Lletuvojepągal Prucziaus, Kum gub., Toiiziu pav., Ki 1 <
ponas Gurko su Lidvaliu grį frankų.
Giesm. dr-stės. 4 d. vasario nesveikumų skilvio ir žarnų,
parap , Pežvelslo sodžiaus. Apie 18 me
žo nuo Ester. Staiga prairo
•iperk* Ma knyga. Preke neapdar-.. 11 50
turėjo savo pirmutinį mėgi gali paliudyt; kad tai yra vie Temyklte nanarlai k irporac'joe tu kaip Amerikoje. Turiu pas Jin labu
Apdaryto*....................................................SU OO
Galutini rinkimai Vo nimą. Sekanti lekcija atsi natinė gyduplė nuo minėtų
JV „The B 41“!
svarbu reiksią.
Jis pats ar kas kitas
jų kišeniai ir pasibėrė rugiai.
44 Ii mano atsiminimą (su autoriaus paveik
slu). Parai* Dra* Vincą- Pietarį* spaudo*
10 d. vasario, 1907 m., bus abeloaa me teiksis duoti žlae adresu:
Tą pamatė kasžin koks maiš kietijos parlamento pasiunti bus panedėlio vakare, 11d. nesveikumų. Apsvarstyk ge tinis
parengė Dra* J Basanavičius. CLieago. UI .,
, Fiank Yenskus,
m Ui n r at visu sąnariu, prigulioczla
190* na . pusi. 301. Grašio* apysalrėiėr i* gy
nių atsibuvo 5 d. . vasario. vasario, 7:80 vai. vakare, po rai: vaistas visada padro gro- į r.e tos konpo a i os
venimo sodlečią............................
70Č.
tininkas ir kad sušuks:
P.O. Boz 86. L d imtth, B.C. Canada.
«7 Lietu vilk o* Pasako* Y va Irto*'Dali* I. SuMitintas
atsibus
Na.la;
oj.
10
d.
vasa

— Ei, žmonės, žiūrėkite, Pirmuose rinkimuose išrin nr. 869 33-rd Place.
rinko Dr. J. Basanavičių*. Obicagn. III.. ĮSOS
muliojimo sistemą tvirta ir rio, 1 vai. po pietų, pirmame salos kor
m. pusi. VO. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas litą knyga
kur badaujantiems podie- ko: konservatyvų 4, katali
Keikalauja
gvro
bu
c
žeria
Dirbat
Išpradžių trūksta vyrų ir sveika, o sveikumas tos siste poraoijos sstore. po nr. 983 987 M ii trau
turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truk* Preke neapdaryto*............... |1O 0
čiams rugiai atsidūrė! Minis- kų 89, lenkų 18, rando par merginų, turinčių atsakan mos žnogaus kūne reiškia ke* ava Visi prigulinti lyutinai turi ant, visada. Gsratn darbininkui gera už
Apdaryta......................................................9100
mokestis. Atsiszaukli adresu:
Bet tiktai tie g Ii daly
Lietuviuko* Paaukos Yrz’rio*. Dalis n. Su
tijos 10, socijalistų 29, pro- čius baisuje. Užtai, vyrai ir sveikumą viso žmogaus orga ateiti.
terio ir žuliko kišeniuose.
1189 So. Oakley avė., Chicigo, III.
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago, II). IDOS
vauti susirinkime, kurie turi pilnai isz
pusi. >30. Telpa čia >06 gražiu, žingeidžių ir
Šauksmą išgirdo laikraščių gresistų 27, danietį 1, alza- merginos, mylėtojai dainų, nizmo. Jeigu negali valgyti, monetas akcijas; kurie neturi iszmokeje • Reikalauja kriauczlu, mokaneziu
juokingu pasaka, beryjančiu kiekviena skal
ioj* ir klausytoja......................................... S1.123
Apdaryta........... ............................................ 11.00
redaktoriai ir pakėlė didžiau- tų 10. Naujas parlamentas atsilankykite ant ateinančios negali sugromuliuoti valgio, pilnai, tie yra uipraszome iki mitingui ta siūti kotus ir kitus drabužius. Mokesti*
padaryti, idant turėtu pilna lieta svar gera. Norėdami daugiau dažinotl, rzszy- 00 Lletuvilko* Pasako* Y r airio*. Dalia III
susirinks 14 d. vasario.
eią skandalą.
rinko Ikras Basanavičių* Chicago. IU.. 1904
lekcijos ir prisidėkite prie tai tavo tvirtumas ir sveika styti reikalus ,,The Bell" kurpe racijos. kite pas P. J. Kelley arba
puti. . iTipacis
ir laiMi
DM*akų ................................ \................. .... f 1
— Pasaulė, • stebėkis, ką
Bu
guodone
J. 8. Jeshinakar,
musų choro.
Nešaukiu to ta, o gal net ir gyvastie grei.
Drut U‘»*e apdaruose. ................................. j 1.0?
Korporacijos Direkcija.
P O. Box 664.
Bluefield, W. Va. - 70 Lietuviėkos Pasako* Y va irtos. Deli* TV. St
Rusijos valdžia daro! Badu • | Ispanijos soetapilėj Ma kių, kurie, teip sakant, iš tai pasibaigs. Vartok Trine
rinko D-re* J. Basanaviėins Chicego. IU likt
pusi. 2W. Telpe ėle >34 labei gražio* ir už
Keikalaujame
sumanaus, supran
dride
ir
Valencijoj
žmonės
mirštančius žmones apvogė!
tnanėio* pasako*, boviy “ - - vardo yra mylėtojais dainų, rio Amerikoniškąjį Eliksyrą
t vto ta ir klausytoja ..-.
tauczid bizni vyro, kuris gali kalbėti he.41 120
Orutuose apdaruose .._____________ ________
— šaukė laikraščiai. - Gur- pakėlė neprilankias randui bet šaukiu vien tuos, kurie Karčiojo Vyno kaip veik pa.41 OO
tuviszkai ir lenkiszkai, gyvenantisJMass 07 Patnokilii Ilminties ir Teisybės ilguldinėtl
RAJIESKOJ1MAI.
galvočių visu amsiu Chtcavo. III.. 1WO. pus
valstijoje, pardavinėti .laikrodėlius ir
ko vagis! visa Rusijos valdžia demonstratijas dėl duonos tikrai pasišventę lavintis dai tėmysi, kad tavo apetitas nelapiu 1M Saitoy. knygvlėj telpa 128 gra
Isalelntavee.
graznas. Gera mokestis. Proga iszsidirbžios. j u.'k Ingo* ir ilmintingos pasakaitė* Kas
gudrių’ vagių šaikal, Šalin braugump. Miestas nori pa navime. Giedorių su žuvies leguliariškas. . Gaunamas ap- 4 num.Pasarga
nori turėti gražiu, juokingu Ir pamokinančiu
,,L.". st.m., patilpo ezitas pa- ti. Reikalauja kauciloa. Raižyk arba
skaitymu, tegul nusiperka Ii* knvgele, o turte
juos! Mirtis jiems! Jie sveti rengti locnas keptuves ir iš ar,vilko balsu mums nerei-‘ tiekose.
k* papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo
Jeizkojlmas
Pajieazkau vaiki loapsi- atslszsuk pas
kės duoti llmiotinga atsakyta*........ «>Oag
vedimui. Tokia gali aUUzauktl, kuris
8ie<el Bros, 21 Bromfleld st.,
mus . rugius susipylė į savo keptu duoną pardavinėti žmo kia, bet tokių, kurie mato dai
1OO Pasak* apie Kantria Alena, kuri
Jos. Triner,
ni-tu vsikUi <ian>a po svietą dsugylv
turi
kareziama
arba
aztora.
Misa
Mary
Koom
513,
Borton,
Mius.
vargu iJkentėjo. Chicago.Iii Iftltpu*!
kišenius! Apgavikai? Pernai nėms už tiek, kiek jos iške- navime dailę, kurie ne paža
799 So. Ashland Avė., Chiplish, Oollinsvtlle, III." Poiszejltmii
114 Poną* ir B-rns. Chicago. Ui 1X
‘
Apysakaite L Tolstojau* ii g'venimo^HHM
buvusia ministeris Durnovo, pimas prekiuoja.
num.,
gavome
t
lojau
laiszka,
kad
ap

dėjimais ar medum viliojami,
lllku kaimiečiu; žir.grldl norinčiam
Chicago, III.
tinti *u burtu ir *anlvg.i*n» g'
garsinimas paduotai vien iszjuokimul
apsiėdęs avižinio kisieliaus,
liėku
kaimiečiu; ji verčia skaltvtoj/^^H
)et pats veikia ir kitus verčia
merginos. Mat mergina ats s ike už ko
drauge »u prislėgtai* var, - smonemis..
| Dėl didelio sniego Ber
išdūmė ušsienin, dabar kitas
4 Roblnsoaa* Krutini Grali ir morali II
kio ten vyro, sulyg merginos padavimo,
Atlyginimo
Parsiduoda sallunas su Šlubomis, di
saka. Antra pertalslla laida. Chioag'i
lyne pasiliovė bėgiojimas ga veikti, dirbti.
Antano Szvagždžio, tszteketi, o tas, už
ministeris rugių apsirijo.
deliu daržu Ir sodu, Johnstono, visai no
pas
mus
iki
šiol
nėra,
gal
bus
Raistai (The Jungle Upton pykęs, padavė in 1 .ikraasti spjarsinima. toli Minersvilles. ‘ Isz Minorsviile ima 6 180Chicago.
Žmogus Nepliulkis. Vert* Ulvedilko,
III., IMS. pusi. n. Grali apyd
Žodžiu, užtrimitavo' teip, tvinių karų; sniegas sustabdė vėliau, bet tas prigulės nuo
Mergina spėk t n le minėta vyra už apkaip turtingo prekijo tutoi ap*ivade *■
Sinclair).
minutas nueiti iki tenai. Namas didelis;
ir
trukius
viršutinių
geležin

ginga
m-rglua
ir laimingiau gyvano ul|
kad net visi velniai pragare
ssmeįžisaa tn suda, o Suv. Valstijų ii įsos
pačių choristų. Taigi, kas
6 ruimai žen ai ir 6 ant virsaaue. Kas
Ne
tik
^vetfintautiškuose,
kelių;
net
vežimai
gatvėms
sunkiai baudžia apszmelžejua, gali kar
Deda atratiava. Kouadl> vlenstne
ėmė šokinėti!
nori dirbti, tegul prisidedą bet ir lietuviškuose laikra tais net kelis tulutanozlus doliariu pri nori gera prekyste varyti, lajui daslzino SI Or*<aJ
tet.kitką šutai** K B-a ir M. P-iaJ
negalėjo
važinėti.
Daug
snie

caro. IU. 1*«. PuaL SS. Bita inmodra i
pas
A.
Btrevincka,
namo
savininke;
jo
Pusministeris Gurko, nie
kali* kartas lošta l^tuvitkos drsugr.d
sūdyti apszmelžtal. Mes, žinoma, nega
prie musų, o męs pasveikin
narna ps-odys kiekvienas minorsv.liiotarburga. Maskolljoje. Ji jrra matkd
ko nelaukdamas, apskelbė, go išpuolė visuose vidurinės sime jį kuoširdingiausiai kai ščiuose, buvo daug rašyta apie limo žinoti, kas mums apgarsinime pri- lis.
jakHloa caniuruota ir todėl j* gaila
Lietuva pantustl. Maskolijos vaidila )J
viršpaminetį <
kaip siunezia, už tai, n’oko blogo nemanyda
siuntimo nadrandila.................... ..4
kad apie jo rugius nė vienos Europos kraštuose; sniegas po sąnarį musų ratelio.
Iss
priežasties
nesveikatos
parsiduoda
mi, patalpiname laikrasztyjo.
010 Geriau* vėliaus ae^u niekad. K n ’
mėsos gamintojai Chicagoje,
raidės nebūtų parašyta, o re sutraukė daugelyj vietų tele
Užtai pene'gstiBri sksitytojua, kad ui.prioinama preke bucaerne lietuviu,
J.
Ugaudas
fin.
rašt.
leaku
Ir
slovaku
apgyventoje
vietoje.
iš žmonių lįr žiurkių, žmoni nesiuntinėtu mums kitas ypitas sztnoldaktorius pažadėjo patraukti grafų vielas.
žianeziu apgarsinimu, nes jurtai ne vien AteissaulcM adresu:
jai
peną gamina.
teisman.
BeFry st.,
Brooklyn, N.Y.
m«ms darbe peciiina. bet y iu ir la'HcPasarga
„Žinyčlos
”
.
Ne
kartą°teip*J)at
buvo
mi

reazti žemine, o petį ga i artais labai
■ Kur tau! Po to laiško dar ?. | Peterburge ant • gatvės
Ant pardavimo vienintele lietuviuke
1900, pusi. m. IstorlSkas pavvlkslM penki
aktuose. L-nki*k*l paraM Juliui tlovį
Pranešam visiems ,,Žiny- nėta lietuviškuose laikra gerai papulti. Panazzius apgarsinimus bucaerne Ir gveserne Indiana Harbor,
Mvtevtlkal vertė Vincas Ksp««» (Dras Ki
likosi peršautas perdėtinis
pasiūčiau ėmė rašyti:
ka). Knypelt paskiru ypatingai n-, lėtoj
tiktai tuomet talpinsime in laikrasstl, gera viela, apgyventa lietuviu ir kilu
teatru....
*..esa •••*•••••
...s
— Duok, duok mus teis kalėjimo ant priemiesčio Va čios” sąnariams, jog, pagal ščiuose, kad jattHr lietuvišką kada išnirsime, jog garsintojas nenori tautu. Savininkas parduoda už tai, kad
vertimą
gaiiftna
bei
rengia
tą
tiesas
Stato
Wisconsin,
ku

szmsižli jam nepatinkamu ypatų.
užsideda drapanų krautuve savo locnaman! Męs teisme dar daugiau gili Ostrovo, kuriame laikomi
vienam* akta. Pagal lenkiška sutaia* r
(Šitoago, III. ĮSOS. pusi. M. žiu knvgt
Inleistuve.
riame
„Žinyčia
”
inkorporuo

me name, kitame mieste. Noriau pade
knygą
išleO.
.
*
kaip Ir No. SIC yra MaskoUjos eeniuro*
parodysime tavo ir tavo sė buvo politiškiejie nusikaltė
'*a u todėl gali būti Lietuvon stunElar
ryti gera bizni, tegul greitai atsiazaukia
liai. Užmušėjui pasisekė pa ta, kiekvienas draugijos są Vienok, kad tai yra nema Pajieszkau Stanislovo Vitkevicziaus, ant salo adreiO:
brų šunybių?
471 Akyvi apelreiikimai sviete, ant kaf
nės nudėtai Šiuri, bet 1u gerai nesaJ
naris turi įmokėti nemažiau, ža knyga ir atj&kantis skai Kauno gub., Panevėžio pav., Ke Įeini n
Frank Geistai,
Ctlcago. Iii.. 18M. pnsl.
8n pa vJI
Gražus bus reginys, kada bėgti.
miestelio.
Penki metai kaip isz važiavo
Parodo Ii ko darosi laibai, griausmai,
kaip 20 procentą akcijų, ku tlius atspaust siektų arti tūk in Amerika, o keturi motai kaipners- 8715 Boach st., Indiana Harbor, Ind
ir sniegas; kas yra debesiai, ant ke jie h
viso pasaulio redaktorius su
irtt................................................... .
azo laiszko. Pirmiau gyveno Laivstone,
varys i Rusijos kalėjimą.
r | Dėl menko užderėjimo rias žada pirkti. Kas ne* stantį doliarių su išvertimo Maine. Asz jo moteris bueziau labai dė
Už dyka popleroe '
— Tu rašei apie rugine? — daugelyj Maskolijos kraštų, užsimokės, negali turėti są darbu, tai žadėtojai savo* pa kinga, kad kas duotu apie jį žine.
gremžtoms
raižyti su pisiskiltymais ir
paklaus teisėjas redaktoriaus.
saulė. t'
Urszulo Vllkevlczlsne,
M
ji javus gyventojų maistui nario tiesų. Dėlto primenam sikėsinimus neišpildė, nes
paveikslais. Km prisiuns drauge su savo
— Rašiau.
901 0. H.,
So. Boston, Mass.
visiems
sąnariams,
kad
nesidarbas nepasirodė niekur veiadresu 82.00 ui isadrukavimo darba,
kurio* žmogus gali tikrai apsil
—. Ar tu nežinai, kad mi- turi gabenti iš Amerikos: vėlytų su išsipirkimu akcijų,
Pajieszkau savo brolio Jono Urbam- ;aus 500 popieru vertes 64.00.
Drutuoea, gražiooaa apdarūoae..........
kentis.
apskrity j kviečių
nisterio rugiai nepaliečia Volgos
Agentas
vlcz aus, Buvalku gub., Vilkaviasklo pa
Aritmetika. Knyga Halmokinimui r
mi? Įkirsti jam tūkstantį .bušelis, pargabentų iš Ame nes trumpame laike bus su Užtai šiaoųii aš pranašu, vieto, Budvisoziu kaimo, Pajevonio fa 131 16th st., 8.8., PJtUburg. rta. -ATS
dą. Prekė..................77................................ |
Biologija arba Mokslai apie gyrus'
rykščių ir pakabinti ant kar^ rikos, 7c. pigesnis negu kviestas susirinkimas pasky jog pasiryžau Išleisti tą kny rapijos. 17 metu kaip Amerikoje. Jts ■ PrieŽMtis tizpardavimo: dauginus po -gtSo
- iu*. Pagal prv>f, Nushatima sutaisė Są
Otloago. III., 1 »01 pusi. 1<T. Su aaveikrt
rimui vyriausybėa vesti in gą ir apgarsinuv kad kas nors pats ar kai kitas teikus duoti žine ad e piete mis ne u rsi i Dilu.;. Ui įsi yra daba
tuvių! — palieps teislys čia- vietinį. .
>u;
Kas. U. barat lesius,
<trt pio<a kožn.m ..L." ak J tojui nu
pat stovintiems žandarams.
korporuotos „Žinyčios” rei- nepradėtų tą patį veikimą, 534 S. Pace ak*
nMisUu vabalėliu kol ds*)o Iki
Baltimoro, Mu.
sipirkti p<giai popiet u.
Sviriu kr kita sutvėrimu.. ....V......

Draugysčių Reikalai.
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Laivu Kalendorius

drapanų sakroyą

Didžiausia

i FI I
r L. B B

983-87
Milwaukee Avenue.

983^7 L

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

Milwaukee Avenye.

3246 48 *

3246

So. Halsted Street.

Halsted Street.

Didis

ustymo iszpardavimas^
šlfkfirti kaltuoju
. aao Porto į

Ploscziu (Overcoat), vyru, vaiku ir kūdi
kiu apredalu arba drapanų. '

LAIVO VARDAS

AMERICA....,
BLUECHER..
BARBARO88A
BREMEN........
BALTIC..........

'
. ■
r -z -i
Neturime męs papročio perdėstyti vieno sezono (laiko)
tavorus į kitą sezoną, todėl pasiryžome užsilikusias žiemos
sądčlio drapanas išparduoti už atpigintas
prekes, vardan turėtume pakaktinai vie
tos užpirktiem šiem s pavasariniams ta vo
rams ir kartu teikiamės padaryti parankumą garbingiems tautiečiams, įgyti dra
panas arba ploščius už pigę prekę.
Minėti rūbai yra padirbti iŠ geriau
sios materijos, tvirto rankų darbo ir pa
siūti pagal naujausios mados.

Masiulis.

607 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr. B10 H kur atsirado
A. Baoevičia, spauda ,.Lietuvos,” Chicago,
auginami augmen
UL 1903. pust 2U9* Knygele su daugeliu pa- h ~
i „ veikateliu: gyvuliu.vsbalu, žuviu. žmonių, maslėltais......... .. .....................
2Oe
r . Titu ir akmenų, trumpai, ailktai ir supranta:
Vite netikina gamtos istoriją, ypač tuos da- 055 Istomn ateina. Dalis I. Parai! Oras A.
Bacovtčta. Chicago, IU.. 1901. pust 498. Su po' ta A prato viską, ka* aat svieto dėjosi
rn 2800 priai Kriltaus gimimą iki
IH Gamtos pajlogos ir kaip U išnaudoti*. PaKristaus gimimui............. ^1.00
itc
ate Bitnsro sutaisė šzeraas, Cnicago. IU. 1904
piki. 238. Svsrbio* moKslilkos vertas knyga,
ss daugybe paveiksiu yvairie e* .
C57 Istorija Suvienyta Valstija S z tauri nė* Ae
kitokia prietaisu ant išnaudojimo
mertku*. Chicago, Iii,, 18M m. pusi. 394. Ap
SOo
peJHn*--- .................................... t—
rašo kaip Kolumbas atrado Aaserika.kokl čia
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
15 Kaip gvvena augmenys? Chicago. Iii., 1901,
posl. 129. Su paveikslais. A prato yvairius mu
siai ii Kumpo* pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karė* buvo, už ka kariavo ir kokiuose me
su temis augalus, ju sudėjimą, atmainas gy
vi ir plėtojimąsi šuo menkiausiu augalėliu iki
tuose; kiek prezidantu buvo, koki Ir kiek ku
ri* g-ro imi žemei yra padaro*. Teipgi telpa
didžiausia ir tobuliausiu...................... 35c
Suvienytu Valstija Konstitucija, kuri yra rei
15 Nematomi prielal ir draugai žmonių, na
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
gai BtttnerisutaisėSzernas. Chicago, III.. IMtk
pusL 111 Su paveikslais. Apralymaa visokiu
pratimo kokias jis čia turi tiesas, khs tsss yra
valia daryti.kas ne
**
.veislių bakterijų, mikrobu, bocillin ir kitu
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu svarbisuApdaryta.................
.. ii wa
nias ligas terp
- ; kaip tai: marš, chole
ra, raupus, dtfterija. sifili* yra geriau žinomas 05H Istorija Chicago* Lietuviu. JTu parapijų ir
Lenu prancuzligė. ir U.................... 3Oc
k n. Kraučiuno prova su laikraščiu "Lietuva”
buvusi balandžio mėnesyj*-. 1899, Chicago IU..
pū M-K Yra čia surinkto* viso* tikriausios
.u taisė”
ainio* apie Chicagos lietuvius ir visa kn.
Kraučiuno prova. kuri tesėsi per 5 diena* kriminaliikame sode, žodis in žodi; teipgi foto
Iliėkus ištyrinėjimus susektus požeminiuose
grafė jo* abieju pusiu advokatu, kn. Kraučiuno,
Įteuo^sniuoee. Knygadidelė* mokslilkos ver-‘Lietuvos” išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicagos Iv. Jurgio liet, bažnyčios!! OO
Apdaryta..................
.11.50
' 0 Senu Gadynių linyke Sutvėrimai. Pagal
-Hutchinsona sutaisė Ssernas.Chicago.DL. 1900,
ant temos? Parute S.
pusi. 370. Su paveikslais. Ąprato seniausiu gaiyniu yvairius sutvėrimus gyvenusiu* ant Se
nės dar priel atsiradimu žmogaus. Sztandten
žemes nuo pat jo tUlradlmo iki pasiekimo cia sutvėrimu kunus žmonės kasdami gilius
vUisacljoa. * puveikstellsi parodo senove,
.Sulinius, kanalus, ar imdami ii žemės anglis
žmonių
vartotus akmeninius tarankius, naranda žemėje. Tūla sutvėrimu atrado ėielus
nesugadintus kunus. kurie Landien yra iistatytl yvairiuose muzėjuose ir ii ju žmonės mo
liovė* iki tie pateko po vaidila persu. Pir»U
kinasi pažinti, kaip sena yra musutemė. kiek
Lietuvoa Mylėtoja*, Chicago, UI., IUM. puti.
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
283 ir 4 di<ielė«
parodanėio* vieta*, kur
sio žvėrie* kūno užaugo eilė žemė* keliolikos
•enovije lietuviu pratėvial gyvena 8D0 metu
Sieksniu storio ir pagal storuma ir senumą že
prie! Kristaus gimimą....................
SOc
mė* sluogsniu, kuriuos* tu sutvėrimu kanu*
randa, mosklinčtai apskaitė kaip sena yra mu 875 Lenkai ir Lietuviai nuo 122S iki 1430 m.
su žeme ir kaip >-■ n.ai atsirado ant jos žrnoParute pagal lenkiiku* Istoriku* Žemkalnis.
«■« ....... .777.......................................... 81.00
Chicago, Iii., 18K. pusi. 04. Y ra tai apratyipas
Apdaryta...........................
41.25
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir jo pasek
mės. Kaip lenkai pasielgė su Lietuvos irau!« 7 Spėka ir Medega, principai prigimtinio su
gaikMiaisį Keistučiu, Vytautu ii kitais, ka
rėdymo visatos drauge su morališku mokslu
perskaitė suprasite, ar mum* prietelystė len
ant snn paremtu. Visiems suprastinai parašė
ku aaudinga, ar MUinga.................... 15c
prof. Dras L. Buechner, nagai XIX vokiška
laida su mažais pridečkais ii senesniu laidu 7OW Raito Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj
. lietuvilkai perguldė Dras J. Szliupa*. Chicago
sutaisė Šernas. Chicago. Iii., pusi. 904. su pa
LIJL, 1902, pusi. 380, su paveikslu ir biografla
veikslais. Aprnėo,kokiu bud u žmonės raly t i
Vrkėsliaus. Yra tai mokslas gvildenantis gam
ižmoko. kaip iiditbo raitų kiekviena Įmonių
tas dalykas, kariuos žmonės vadina Dievo *ntauta, koki raitai buvo senovėje, daug metų
Mpdyipu.......................
11.50
prieš Kristų, kada štuoue* vieloje ras*o varto
Kražiuose, drūtuose apdaruose.......... 12.00
jo mazgeliu* ant Šniūrų, itpiaustymu* ant
medžio,
Mtapojimu* aat akmens, pieM pa
Svieto pabaiga. D rasilko verte Pr.Slalelia.
veikslus, ir tik nelabai seniai daliu iki iia111.. 1902. pu»L 31. Kas nori dasižidieninio
alfabeto,
teip kad pasidirbo m u ke
no i k*da bu* svieto pabaiga tegul perskaito
lias deilmtis ženklelių Gitarų t. su kuriais da
lifc mygate.......................................
IU
bar rali jMtraiyti kiekviena žodį ir viską ap
90 Vanduo ant žemės, po žeme ir virtoje že
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. Yra
mės. Rusilkai paYaiė Rubakln’a*. Verta Dru
tai knyga, kuri iitlkro žmogų interesuoja, pa
gys- lUekfo T M D., Chicago. Bl.. : .W,pusL3X
rodydama kaip tobulinosi ant svieto ra
, Su paveiksimais. Apr»io_ visas vandens
itas...............
$1.OQ
: permainas ir veikmes: kaip jin persikeičia ir
Apdaryta. ..............................
įkyla in virtu ir tenai tveria debesius, debesiai 703 Po prkdaaga Sventinybės.
Šventinybė* istoriika apy
Lpūdangėse atvėsę, keičiasi in vandens lateiiu*
saka it Rymo laikų, pante E. Posteri. vertė
|ar sniego lustelius ir vėl krinta ant žemės, ii
K. J., Odesoje, 1906, pusi. 100.......... 25o
parjos bnvo pakilęs ir čia sniegu kartai* uš■engia čielu* kaimus ir laidoja sava pusnyse 720 Trumpa Oeorrafija. Šutai* Nėris, Chiango
^teoges ir gyvuliu*, paskui tirpdaris nuo »auDL, 1888, pusi. M. bu paveikslai* ir m.iporuis.
keičiu! in vandeni ir užlieja laukus, itrtTrumpai ir suprantamai a prato visa* S dali*
■bravus, upes ir upeliui ir kavojasi po žeme.
svieto iv visa nemfa istorija, teip kaip didelė
■M vėl veikia ta pati darba, kairant viteur
geografija. Ji geriat
‘
■tes............... ............................................. lOc
8Sc
Mttemės Istorija. Parutes. M išleido T.M.D ,
722 Trumpa senobės Istorija. Pagal prof. R.
^Veago, UI.. 1904. pusi. 50. Su paveikslėliais.
Y ipper. vertė it rusiMco* kalbo* 1). bu pu veik
moks 11 *ka iltyrirna aprsėyta kaip ir per
slai, senovHkn liekanų ir 5 kolioruotais žerannek amžių tvėrėsi žiemė, kokia ant'jos pirlaplais Ima ponus]. Chicago, III., 1904, pus).
pMhusiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi 11 ie396. Yra tai tikriausia svieto istorija šuo se’taesniu vnisliudū aūgftesnes, irti........... IOo
niadstu laiku, daug metu prtei Kristaus gimi
mą. iki nupualimui Rymo vielpatystės 11.00
Apdaryta....t..................................... 81.25
skUTllieido Susivienijimas Lietuviu Ltesvaintetin Amer., Chicago, IU., 1901, pual 37.15c 851 Apie tarta Udirbima ParaM fichram. ver
tes. M., Chicago, Iii.. 1900, pust 139. Veika
las gvildenanti* polnitkajaekouoniija.kokiais
BOEthnojogija arba rr oksla* apie žemė* tautas
keliais iteidirba turtai, kaip jie susikrauna ir
J^igal Dr. M. Haboriandta porate Šeraaa
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o
šia noksi Uks knyga apie visas imu
SflO Baudžiava Lietuvoje. ParaH Žmogus. IIhnentn veisles. Ji parodo visu vie
visutem-s kraštu ir net mažiausi
Inv,

ISo

881 IX. J. B*s*nsvičin*. Lenkai Lietuvoje. Ii
resUko
Gintautą..
Chicago.L'lllh*
ĮĮL
- Hguklč
_ » VV—V.
.A—
-l
UMlriAlra

i ant abroeo ir paveiksi
i tūla žmoni, veislių v
I evieaodunia, tada n<

Z. Ulianauskas. f

113B Hygtvna DaktarUka knyga arba mok*la> apie uilalltyma ivvikato*. 11 kurio* gali be
daktaro liatgydyti nuo daugybė* U-

|r K1.Q8

Me.1902.

Įtintojo. Jos tcdžlai yra suvalyti trejopu bo
de: kaip rateai, kaip tartai! ir KS roiMla. M
knyga yra teip garai sutaisyta, kad 11 jus žmo
gus. nors Ir mažiausio mokslo, gali lengvai
iėraoktl angliAkų kalbų............. ~... £ L56
13241 Žodynas lietuvilkai susiliko* kalbos* (dt.
lis I). Sutaisė A. Lai it, Chicago, IU.. 190R
Pusi. 3M Čita rasi visokius ItatovMros Au
ditu* įguldytu* snglllknL Kkkvtauas t-rii*
patenki lutas kurslvoms literoms prie lokio
skyriaus gramatikos Jis priguli. Knygo* for
matas 0i9 colius. Ktati mėlyno audimo ap
darai, sidabrinė* literos ant nugaros $2 ,OO
*327 Žodynas Itatuvilkal-anglilkos * anglį
Ikai lietuvllkos kalbų [abi daly* — 1 ir II. t.
y„ Kr. IMS ir Nr. 13281 vienoj* knygoje Yra
tai reikaHngiausta knyga norintiems gerte
pažinti angliika kalba. Formatas ir apdarai
toki kaip Kr. 1Ab. ..."................. $0.00
13I3M Žodynas snglilkte-livtuvllka* kalins
(dalis IIJ. Su ta isi A. Lalia. Chknsgo, IH,
iOuK pusi 8® Čia rasi visus angliškus todsiu* (Įguldytus lietuvilkai. Prie kiekvieno
angiiėko žodžio kabės* yra pridėta tarml,
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi kiekvie
nas žodts paženklintas kunyvoms literoms
prie kokio skyriau* gramatikos ji* priirali.
Knvso* forn^ta* 0x9colius. Apdarai, nuga
ra Ir kampai drūto*, gražio* morokko skuraa,
lenai audimo, ant nugaros pa ratas auk
so litaromi, lap^ k raitai mannuruoti 5-1,00

IBIO Priedelis prie lietuvliko klausimo, ("hlan
go, Iii.. 180, pusi. 38. Poiltilkas Lietuvos
klausimas................................................l.”»v
C- St. Germten DelnažiuystA, tu p**eik*)ėltais
Surinko ir ilguldė t* sreUrou kalbu J. Laukit.

i

veikslas burtininko ruimo. Yra tai didžiau
sia ir praktiikiautea knyga mouu, burtu ir dainažinystės mokslo............................... .93 00
Apdaryta..........................
*3 50
1270 Lietuvilkas Lenaantorius su poteriais,
katekizmai* ir mlstranturu, Vilniuje, IMS,
pate ••.................................................... 15c
1591 Pulapty* Magijos bei SpirttUmo iviesojs
mokite, pagal svetimu* Šaltiniu ienkUkal
sutatee F. J., lietuvilkai verte J. Lauki*. Chivigo, IH„ 1908. pusi. 982. Yra Ui iteilkliV
ms monu darymo. Dabar jau su monu knygoc x niek* lietuviu neprlgaudiues. ne* nu*L
pirkę iia knyga atrasite joje visu movų ir
burtu pulagtiair jas supraaita, aas aiArtat
•pralyto* ir paveikslai* parodyto* viso* slap
tybe* ir budai ju daryme..................... BOo
IBiZB Rankvedisgromaturalymul Pamokinan
ti kaygnl* kaip ralyti granatu vteokiu«ee
reikaluose in visokiu luomu Įmones: in finte-

■ įkaičiu* reikale susipažinimo ir apsivėdlmo.
Chicagn, UI., 1MB, pusi. 116..........
..4O«
1420 Tikyba ar mokslas? Tyrinljlmal tlkėjlmitetl. moksli*! tr draagijŪArai poiuilki. An
us tatea su priedu, Chicago, Iii.. IflM.

BREVIORELIS

dfctrvski ir kitus sutaisė Szernaa,ChL
1899. pate. 4Sk Su pavaiksteMafs. Aiprantsma) a prato visa musu teme.
Ja. diduma ir platuma, jos kalnus,
auglti. vuikauna BSahsdraisil saro*
okiu sluogsnta susideda žemė, kur ir

. tos kovos, aittadtma minėtojo caro.,

Portland

■■

PHILADELPHIA, PA.

NEWARK, N. J.
Y. Amlfraieviciia,
178 Ferry st.
A. SUndia. M Weat 8t

Stereoskopai.

10
10
*10
11
7
14
10
10
9
7
7
7
7
14*
10
14
16.
r
6
8
9

7
10
8
10
10
8
9
9
9
13
7
9
9
9
7
7
14
14
14
14
9
7
8
10
7
10
7
10
8
8
9
8
9
10

lEydtiui’ I nūs

37.80
37.80
38.15
38.15
41.80
37.80
36.65
36 65
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80
36.65
36 65
36 65
38 15
37.90
37.90
41.80’
36.30
44.15
•44.15
88 15
39.80
37.80
36.65
36.65
86.65
36.65
43.80
38.15
43.80
36.65
36.65
39.80
43 80
43.80
37.80
37.80
37.80
36 65
36.30
39 80
43.80
37.80
43.80
33.65
43 80
38.15
39.80
39.80
36 65
39 80
36 65
38.15

37.95
37.95
38.20
88.20
41.95
37.95
36.70
30.70
37.95
41.95
4X95
41.95
37.95
36.70
36.70
36.70*
38.20
37.95
37.95
41.95
36.45
44.20
44.20
38.3G
39 ji
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70

38.30
43.95
36.70
36.70
39.95
43.95
43 95
37.95
37.95 .
37.95
36.70
36 45
39.95
43 95
4X95
3795
SIČIO

43.95 ’
38.20
39.95
39.95
36.70
39.95
36.70
38.20

Žemiau paro-

BROOKLYN. N. Y.
8un. Rlnkoicaiua, 73 Grand ai

SC RANTO N, PA.
Jos. Petfikta,
1514 Ross Aro.

WATERBURY, oonn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL
NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 21 Pleasant 81.,

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 8o. 2nd 8L
PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quaro 8.3.
L M. Maskeliūnas, 2134 Forbes st.

ADRESAI
CENTRALIŠKD

BROCKTON, MA8S.
K. Balcaiunas, 571 N. Msin st.
, MINERSVTLLE,
Juozas Ramauauskas,

PA.

RPRINGRELD, ILL
7 Millro*
( jileago, fu. J. Klsmbauskas,

‘LIETUVOS” AGENTAI

„Naujoji Gadyne**
Jurgio Prospektas No. 39
Vilnius (Lithuania-Ruošia)

VIRŠININKU

SUSIVIENYJ1M0 LIET. AMERIKOJE:

Pinigų Preke.

Prezidentas = P. W. Biritonas
205 W. Oak 8L, Sbenandcah,

Iki 500 rublių, rublis po..,............ ..52Į
Pa» -Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.... .53
Viri 1000 rublių, rublis po...................51f
Vice-Prezid. = J. Taraila,
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėU
22 Star 8t, Ansonia, Cenn30c ant pačto kaštų.
Sekretorius = H. J. Damijonaitis,
Jei norite, kad pinigai greitel ir gerai
3120 So. Halsted 8L, Chicago, Iii. suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvos’redakdjf, adresuodami
Kasterint — J. Skritahkaa,
26 Broed St, Ne* Brttain, Conn.

KASOS

GLOBĖJAI:

ELIZABETH, N. J.
Wm. Bocakua,
211 First su

A. OL8ZHW8KI

Station 60

'

BALTIMORE. MD. A
L. Ga*ltK 2018 N. Waahington žt
Jonas Želvis,
711 W. Lombard st.
J. Luis, 20 8e. Groen st.

WESTVILLE, ILL
V. 8. Kreivėnas.

1907

1028 So. 2-nd 8t.,
Pusi. vir»z 100. Preke Amerikon 23
BALTIMORE, MD.
kapuikoe. Kas daugiau Ima, gauna 33%
Wm. J. Morran,
rabato.
| .
8. E. Cor. Sharp A Camden >tr.
„Naująjį Gadyne“
| J. Diemedis, 521 Columb:a avė.
Vienatinis darbininku lalkrasztis Lie
J. Luta, 22 Grean sL ;
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke in Amerika aat
BROCKTON. MASS.
melu 4 rub. Adresas:
Jonas Pocius,
14 Intervallest

8HENAND0AH. PA.
Stereonkopan arba Teleakopaa yra Ui
prietaise su padidin&ncsiah stiklais, par
kuria kad žiūrei ant abrozello, abroiehs
pavirsta in natūrai laika pa veikale, ku
riamo matai ozielas grupes žmonių, triobu ir U. taip kaip juos matytumei gy
vus, kur norą bevefkiancttus savo darbe.
Mes tunme ant pardavimo paveikslus
in Jėzaus gyvenimo nuo Jo gimimo iki
dangun uilangimo. Paveikslai parodo
visa Josaus gyvenime kaip Jis gimė,
kaip bažnyčioje daktarui mokino, kaip
ji žydai kankino, krytęvojo, kaip jie kė
lėsi in grabo, kaip ženge dangun, bainyerioo ir rūmai Betlejaua, Jeruaoliaua
Ir kitu garsiu vistu. Per Teleskopą žiū
rint matai viską teip stetunrltakai, kaip
kad butumol toje paeitoje vietojo ir
viską matytumei. Tslmkojfi su 25 pstveikalaia kaaztuoja |&OW' Priaiuntlmo kantus mes apm^emMi Nusipirk
viena Teleskope su ž&paveįknlais. o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir žabo vos kaip
kad ka kita pirktu metttž 6RK00
Pinigus peiaiuskie aąr l^oąoy Ordery
ar rsgiatruotoje gromotoje kdrasuodamas:
f
fD

Darbininką Kalendorius

M. A. Ignotas,

Paveikslai Imk .Teraus Gyvenimo. Audrina Macais, 181 8. Mainst.

Juodi. kieti, drūti u»:

t kuriniai, i

Ir nakties;

New York

TiUą

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

- NM90L

-

,Ug*

•

A. OLSZEW8K1
»24 33rd Street
Chica<o, UI

„LIETUVOS UKININILA8“
A J. PevHaika,
teaterbury, Conn
Knygius «= M. Paltanavičla.
Ii Millbsry 81, Worcesier. Mas*.

Drukuojamos MmiIdos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Drukuojama Maitina.

Maszina Odeli Typcwriter No. 4,

Lietuviu Demokratu Partijos Laikran
tas skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
įMeina du kartus per savaite in Vii
niJus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios iss visos
Lietuvos Ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela pririmtb ssalls tevyneLietuva, tai užstnszykit minėtąjį laikrasrii. o žtnosii kas ten dedasi dabarti
niame revolineijoo laike. Vienas num.
ant pamatymo 5 centai. Adresas:

kurios Ikaaiolei preke buvo 810.00, dabar
M. J. O&miJOBAitis,
> galite pirkti ai.................... ..
3120 S.Halsted st., Chicago, 111Mat mea nupirkome teitu axaeaiua
lOOOtoavicooo auboakrutyjualoa flraca
I. MYRIO taftų,
pigiai, todd galime ir parduoti Jaa p
(Plauku augintojas).
gini. Maaainoa yra naujutalea, tik ka
įsa trumpų ir menkų
ias fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
mnMinoa, tai pirkite dabar pakol pigios,
ir didcMjJuukui. nau
nee kalp aal lOOO iasparduosimc, Ui jau
dojant Navicko to
MOUNT CARMEL, PA.
nika.
't 2- .* '
fctte Ulp pigiai negausite.
..
r' .. Jonas Banio
Bok 541
Kitas raikė pirkti iea fabriko, kurjoa
‘‘ 7: ’ RAST BT.^LOUIS, ILL.
H Reikalaujam agentų.
irisetnoja po 810.00. Tai
pirkite da
Peili J. Galutinas, 537 CoUinsviUe Avė. bar pakol pigioe yra.
K. NaflclUMp - ’
Gausite jas po 88.95 paa:
L 25 W..tJ«xmd Semt
BROOKLYN. N..Y._
H J fc. BOSTON, Maaa..
E. Froomee,
78 Grand it.

WORCESTER, MASS.
Mes turime daugybe ir ggioUssku pa
veikalu gražiu trobesiu, daržu, runa Ant. Bernotas, 12 Harlem su
miestu, bažnycsiu Europos ir Amerikos
GILBERTON, PA.
ir visokiu kosmlnku paveikslėliu. Ka
J. Ambrazevtcalua Box 4
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus pavtika
PITT8BUBG, PA.
lėlius gali gauti pas mus už 81.60, o te
Fort. J. Bagoctius, 1914 Aun St.
leskopas vienas yra geras aut visokiu
NEW HAVEN, CONN.
paveikslu. Vienas Toli
ipas užtenka
A K. Blaiaitia, 217 Ferry 8L
ant lukstaneriu paveiks

veikalu autoriau! ir paveikslėliu Loakoono

tokijo-

8
ryto
5:30 ryto
10 „
10 „
0
ryto
8;30 ryto
10
ryto
2 diena
7
ryto
8 ryto
12 diena
11:30 ryto
7 ryto
2 diena
2vakaro
10 lyto
2 diena'
12 dieni'
7 ryto
2 diena
I 30diena
6
ryto
6
ryto
10
1 diena
2 diena
2 diena
12 diena
12 diena
12 diena
2 diena
10 ryto
10 ..
10 M
9:30 ryto
H M
5 ryto
9 ryto
4 ..
2 diena
2 po piet
10
5 ryto
S diena
9 ryto
2 diena
9.30ryt.
2 diena
10 ryto
10 ryto
II diena
T ryto
0 30 „
H
9:30 ryto
10 ryto .

Kovm

Valanda

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III

1300 Žodynas. Tas pats kaip Kr. 1227. tik pHnal atidarytas Uangia. gn........ <7.00
[čia audimo nėra nė biski

l-AOH L^tuviikas Sapnininkas, surinktai ii
daugelio svetimtautilku sapnininku ir surėdy
tas pagal tikra prrsiikal egiptllka sapnininką
— su310pc— •*“*- *--- *--------------- ~ ‘
paslapčių,
;uldo ilso-

16
4
28
Kovas
28
Vakario
13
Kovo
2
21
Kovo
Vaa&rio
16
Vasario 23
16
tf
23
Kovo
22
Kovo
16
Vasario 20
Vasario 20
14
Vaaano 27
8
Vaaarslo
8
Vaaurio
Kovo
2
Kovo
6
Vakario 26
Vasario 12
1«
9
Kovo
Kovo
26
Kovo
16
Vasario 16
Kovo
2
Kovo
10
9
Vasario
21
Vasrrio
Kovo
20
Vasario 25
Kovo
2
Vasario 29
Vasario 27
2
Kovo
2
Kovo
9
Vasario
9
Vasario
11
11
27
19
Vasario 23
15
Kovo
2
Kovo
6
Vasario 16
13
Kovo
2
Vasario 20
Va«ario 20
Vasario 16
28
99

Vaaario

New York
CEDRIC..........................
White Star
Ne* York
DEUT8HLAND........ .
* Hamburg American
Ne* York
DARMHTADT. ...
. North German Lloyd Baltimorg
DOMINION................ .......... . Dominion
CA88EL...................... ’ ‘ . North German Lloyd Portland
Ne* York
OEKEMNITR..........
Baltimere
E M PRESS OF 1RELAND. • Canadian Pacific R.
Jt. John N. B.
_
EM PRESS OFBRITAIN.."
Monlreal. Qnc.
etrurIa..........
. Cunard
Ne* York
IVERNIA......
. Cunard
Boston Maaa.
kroNprinz WILHELM . North German Lloyd Ne* York
KAISER WILHELM H...
KAISER W1LH. d. GR...
KROONLAND........
. Red Star
KAISER AUG. VlCTORUL Hamburg American
KEN8INGTON................ ■ Dominion
Portland
LAKE MATIBONA........ . Canadian Pacific
’ 81. John N, B,
LAKRCHAMPLAIN........ •
, i»
LAKE KRIK......................
*
LUCAN1A.............. .. ........... . Cunard
Ne* York
MA1N.................. ................... . North German Lloyd
MAJESTIC.......... .........
. While Star
Ne* York
MER1ON ..............
. American
PhHadelphia Pa.
MLNNEAPOLIB........... *’* . Ameiican
Ne* Y'ork
NEW YORK ............
. American
Pliiladelphia Pa.
OCEAN1C....................
” . s White Star
Ne* York
PHILADELPHIA . ..... . American
PENNHYLVAN1A ............ . Hamburg American
PATRICIA ...........................
PRŠTORIA............
RHEIN ......................
North German Lloyd
8AXONIA ...................
’ Cunard
Boston Naša
SEMLAND ....................
Red Star
8AINT LOUIS ................ / American
GRAF VALDEKMEE........ . Hamburg American
Ne* York
ST. PAl’L......................
American Line
HO! THW%RK..;...
Domintai
Portland
TAUTOM A..................
’ White Star
TRAVE.....................
North German Lloyd
VADERJaAND. .*........ ..
Red Star
ZEELAND ..........................
Red Star
New York
M AŠARA .........................
American
FINLAND............................ ’* R*»d Star
i
M AŠARA......................
American
WEIMAR................................ North German Lloyd

:

išplaukimo

Chicagoc į New Y orką..
.316,00
M
„Bostoną....
416.00
(l
„ Philadelphią
415.50
„
„ Baltimorę..
415.00
„
„ Montreal....
415.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 8 vai. po pietų.
Ar guli kur nors rasti daugian laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar,daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų šifkorėių prekės yra teip pigios kaip pa*
Cios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gausi Šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau £50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

J. »

1362 Gyvenimas šv. Tėvo,
•težisus Be«n
dikto 1X. valdžiusio avaAti___
nuo 1083 iki 1044 metų. Kas nori pallnt(po.
ptedių ėventtnyba. tegul perskaito litą knyee*t..................................................... ...«3e

*1

»»

Diena llplauklme

Virš parodytos prekes yni už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio,
dytos prckfts yra už Amerikos geleeinkelį nuo:

Lauki* Chicago Iii , |9ns pusi 907. Tra tai I Utepų krutai Pr«M flOo

Katalikiška Maldų Knvobub,
-IR.UO

R
4

U nhotnkstančlultgu. utlalky tl ČSelybėj* svte cimo apomte. Iteodolyg
kata, pailginu savo amžl U nsanglausvoikata skunnlal. gražus iispansU
U tvirtais savo vaikeliu*.......................... Hmarglalmal. auk.uasn.
|$OOeVaft,

___ H

TVhlte Star
Hamburg American
Nori h German Lloyd
Dominion
White Btar
. Cunard

.
.
•
.

: ::

Norejevvski uzveizda. K. Siuzyi-iski, vietininkas. U

New York

. North Gerinau' Lloyd

carmama................
campania....... ........ ..

Parinktąsias sezoninio (laikinio) sandelio .galanterijas, visokias
vaikų čeverykus, parduodame už tas pacias prekias, kokias męs užmokame.
\
Pardavėjai:
Eismont,
J. Leonas,

. Hamburg American

batavla....,
brehlau ...

Visokias vaiku drapanas
parduodame uz labai nu
mažintas prekes.

Pertas
Ii kar Išplaukia

Komganliee vardu

4. Dirtulaltis, 155 Metropolitan av<

Chicago, UL

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
......... pas

Chicago Metai Clinic
344 So. State St., Chicago, III.
.Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe. ;
1 Gisodotmiema Kunigams iasdir
i b*:-Kapas, Amatas. Dalmati
kas, Albas, titulas irwi«usbaž- 1
>nytmius parėdus. Visokį darbą at- 1
• lieka artistiszkai ia laiką.
! Norėdamos guodouno* Dr tes,
arba guododni Kunigsi, kad Jusu
aavro tautetę, paw*skit* Ji tikrai

Guododnom* taudszkoms ir b*i-<
nvtinems 'draugystėms iszdirba:-

iii

'

Karuk^u, Amerikoaiugkaa
Wellawaa, Biarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,
Kepures Ir dėl Marsialku
parodus.

darbas butu prideraneziai atliktas 1

I hctuvraitial,
|

|

T. ANDR

cz & co.

115 W. Dirision St,

Chicago, DL

by U. •• Forelgn Press, Vsngerbllt Bldg. N. Y.

Iszgydau in 5 dienas

(t » pagalintas gyslas)

•* Jski* >*r*z»lMi k skaute)ta*u

Vaistai ii laboratorijos Orai yra pripažinti geriausiais ant Tiso grįsto.
Tikras uitikrinimas, kad nėra niekame geresnių vaistų kaip ii la
boratorijos OROSI. Pariusteaas 4u*4u tikra (varascija kai Jeigu vaistai •*ivMiu ligas ta 6 liesas, tada suretinsiu glslgus, bot tiktai tusaet, kada
tretinį! telis vaistu bus sunaudota.
Jeigu nebūtume persitikrinę apie gerumą vaistų, tai negalėtume
garsinti po laikreėčiu*
Vaistai Orai yra revultatu daktarilko mokslo, tvrinėto per daugelį
metų ir Šiandien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai gydo: reu
matizmą. IčgastĮ. silpnumą, sifilį Ir visas kitas ligas, kurios daktarilko
mokslo vra ligyaoaao*.
Męs turime Jeiis pripažintus daktarus, nes nenorime atiduoti ant
gydymo vieno
Mes sergstim teisinga gydymą musų parijentų. dėlei gražesnio ir
Sresnio musų vardo, kada musų valsui Orai du«ta didžlausį pagi
jimą.
IimiIm poros aklu mato goriau negu viena pora.
Suprantamas dalvkas. kad per musų užžiurėjimą galima Ilgą ge
naus ir greičiau ilpažintiir privalyti atsakančius vaistus, negu dakta
rilkuose Institutuose, kur yra vos vienas daktaras, o litas vienas ži
noma. negali teip gerai visas ligas pažinti, kaip ledi, užud ir negali teip
**
Ar^gsfVgaut geresnį užtikrinimą, kaip būti gydomas lėlių suman ii^ ir permanančių daktarų, kurio ode tiktai M (arsisgssi* (ydusieais
jeigu sergate arba Jaučiatls-nevlsal sveiku, paralykito lietu vilkai
visus ženklus ligos, atsiduokite su pilna vilčia ir bukite užtikrinti, kad
su gerų daktarų pagelba ir garsiomis gyduolėmis Orėsi. įgysitp sveikatų.
» daktarai v ra labai mielalirdingi ir per-jų pagalbą Jau tuksiančiai
ų likosi ilgydyti.
bereikalingas dalykas sunkiai uždirbtus pinigus atiduoti dykai
kokiam nore daktarilkam institutift, arba kitiems apgaudinėtojams,
kada pasenus gali gauti geriausių gyduolių ant viso svieto ir pageltų
lėlių daktarų už labai pigę prekę.

181 Columbu,

AMERICA EUROPE Co.
Av.n.a '
I
«W YORK,

H. Y.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

Ižgydau kiekvienų sergantį Vurieocete, ‘Btrlktura, teipgi užksoClnoėius kraujų uinuodyJlmas, nusilpnėjimų nervų, Hydrocelę arba vyrų lytllkas Ilgas. Tokia* garsia* oferta* tei
kiame visiem* tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų b* pašaknė* ir ildavl
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį būdų su kurio pagelba aat viaado*
Jus ilgydysiu
Namoklklt* už nellgydymą tiktai ui išgydymą.
Skaudėjimu* skilvio, kepenų Ir Inkstų, nore labai utsisenijuaius, llgydau gnJutinaL

PLAUČIAL

MOTERIŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova Ižgydoml galutinai
naujausia įbano metodą per įtrau
kimų O s a i i n o gazų.

Patinimus gimd a, skaudėjimus
pečių, baltligų. pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistus ilgydau pa
teksiu* Sausiai

KRAUJO UŽNUODYJIMU*.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGA*.

ir odo* liga*, pavejsdan: ilblri
mus, akaedfiUua, plaukų nuallaklmua ir tL

Al ilgydau kiekvienų greitai aat
viaado* ir didžiausioj paslapty j.

nu tezgyteu asf rišate*.

VISOKIOS PATARMES

.

DOVANAI!

j

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai,

KALBU LIETUVliKAL

DR. L. E. ZINS, 247 W. lidlsoo ir hmpis Sugomeo SL, CHICAGOJE.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuoj&m nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą^
I
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnBjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta Į
" ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą*
stantis, 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 sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, j
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu ptfsisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame bp atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

Priedu** volaate*: Nu* 8 tei. ryt* Iki 8 «*L vakare. Nslsil—i*. *ue 8 vai. ryte Iki 4s*L »• »fota.

Oflhas attearytas kažaų dteaą nuo 10 ryte iki 4 po plotų Ir vėl
auo • Iki 7 vakar*. Ntaėliom Ir tvoatedianon nuo 10 Iki 12.

DR. K. ZURAWSKI

i___

NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKELS PO NR.

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Priėmimo valandos: Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: auo 7 Jkl 9 vai. vakaro.

<

.

»

Chicago AAedical Clisric,
344 S. State Street,. arti Harrison ui.,
CHICAGO, UI

OfiM* Vidurml**tyji Roo«n 800 Railai*** RmHsHn* 100 S*. Btat* Btr***.

Al turiu savo nuosavybėje receptų brangi n tinstu
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio ai tei
ravausi atlankydamas senųjų Salį. Al žinau ii
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal litų receptų
yrallųdten geriausiu silpniems, nerviškiems ir
besveikačiams vyrams. Al žinau dėlto, kad jis
man sngrųžino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nerVilkumu ir abelna nesveikata ir tL Ai
raitota Tautiečiam kaė reikalaujant gorų daiktų, L t
pirma to llmėglnau specialistus ir įvairius vaistas
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, žiedų, Fonografų, Armonikų Ir
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ži
nau, kad daugelis kitų, sirgusių ta ar kita ilga nuo
kitokių visokių taiktų. Pirma aegu eisite pas svotMateut(, užeikite pas
parsidirbimo. Jaunystės paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kaip nervilkumo, nuobėgių, suny
tiuliu tavo krautuvė* NAUJA KATALIOGA llotuvliko kalbo ėovaaal,
Kad* busi Chicagoje, Ui atsilankyk in kimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto gyvukatram* yra šimtai vi tokių daiktų pavtekilai Ir (balnot > p re k H.
mo, stokos ambicijos, Imurknybė*. nedrąsumo,
skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo Jr tL, ku
Ii kitų mlottų, agatollavimua atlieku toltiafai Ir greitai patiunčl* per
*44 SOUTH STATI ST„ CHICAGO, ILL. ri* rolė man, teipgi Uslgydė, kaip ir ai pats.
Exprettą arba pačią. 5 motai praktiko! Ir toiaingo vedimo profcyatot, yra mano ėevaėu.
Inejims* Dykai!
Žinodamas, kaip sunku ilslgydyti litoje žalyje,
Patėmyk stebuklus Otteologijos,
ai užsimaniau pagelbėti kitiems irkožnam reika
M. J. DAMIJONAITIS,
,,
„
Fiziologijos,
laujančiam tokio vaisto paražiniam pas mane, ai
, CHICAGO, ILLINOIS.
,,
„
Neurologijos,
pasiųsiu nuovalų lito recepto ir reikalingus pata 3120 So. HALSTED ST.,
**
,,
Pathoiogijo*.
rimus užpečėtytame lailke d y kak Receptų gali
Mokykis pradžią žmogiškos rasos nuo lopšio sutaisyti geroje apttekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodo* Ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
Iki grabo.
gera vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas Ir
Milžiniškumal ir keistumai gamtos.
laimingas. Al už savo patarnavimų reikalauju
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 1S vidurnakčio.
Paprašyk dažiurėtojo pkie darių 1 i e t u v i Ikos 50o tau pasv-iku*. Niekuomet ai nereikalauju
Knygos, visai dykai! Atsilauklt Šiądien.
daugiau už litų mažų sumų ir nereikalauju Jo* kol
Gerlautias plotkelet, koptas olektrika, be mielių Ir kitų priemaišų:
344 SOUTH STATI ST., arti HARRI6ON tu vistlkal ne pasitaisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al n*
CHICAGO, ILL
siunčiu nieko apmokestln ir neturiu Jokio sumislo
iigauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu, Ui tiesiog
gali mane apskelbti per litų lalkraltį.
Varfolamat Katalikiškose Bažnyčiose. :: Prašykite matų Katellog* *• 112.
N
Raly k liųdien. kadangi I1U žinia gal neatsikar
Visi žmonės užsitiki mums ir mušt}
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų Ir visu*
gyduolėms, kuriems duodame teisin ' patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
giausią rodą per laišką dykai.
kol ncpasveiksL Adresas:
(Rašykite vokiškai ar angllikal.)
ERIE, PENN’A.
Kaip išsigydyti Rupturą, Akių ligą,
C. Bentson, P. H. Bcx 655, Chlcšgo III.
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pučkus, Saulės įdegimą, Didervines, Niežuup lytiškąjį brudą. Gyduo
JEIGU SLENKA
lės nuo daniųgeriausios už 20c. Nuo ko
ją užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
žą milijono laiškų su padėkavonėmis
tai nelauk kol Jie vlsiszka
08RMAT0L00II0*
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
nuslinks. Dailus, tankulabini.
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
ogu Ir yra didžiauau
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.
grožybes turtu. John',
timo taipgi Ir nuo vidurinių ligų.
ftalr bivigerator su
Deugurro* gauna pučkus, pl*nlaiko slinkimą plauku !
kanas, »huklti>| plaukų, pilkiui*
sutvirtina szaknl*. ii
per
apsileidimą
Gydosi pa* neatiakančiul
steigia spartu augiui
daktaru* ar tatatna, kuri* tik pinigu* ilvlir vieton Užpuolusiu s' j
Lietuviu Daktaras
'
lioja,
o
paskui
ratai*
mum*, kad AraČte daugysugina naujus, szvelniubęrtdaolių 11 įvairių apgavikų ir pagalbia
dailius ir ilgus plaukui
negavote
iraaktte,
kad
gal, ir mu*ų yyduolė*
Isznaikina pleiskanas L
negrlbė
0FFI8A8—Kampai 81-mot Ir
idžlame ašute*darodytl,
visokius neezystumut
koki*
ži
.
t
.
k
.
1
n,
.
u,
’i Ryčuolėml* apgau
galvoje.te Žilus plauku
South Halatad Gatvių ::::::
tos). Turim* tukaUnčlu* orlglnalilkų p*dėKauno gub., Šiaulių pat,
sugražina in naturalisz
kavonlų
ir
tų
galim*
aat
sude
prisiekti. Tegul
ka parva. Tukstanczia
733 W. 18th STRIKT,
CHICACO, ILL.
CHICAGO, ILL.
bent viena* daktaras paroda mum* tfok pa.lėžmonių apsisaugojo nuc
kovonių.
o
rope
dnoslme
didelį
atlyelnlm*.
Telefonas Casal 1208,
Telefonas Canal 7082.
praplikimo vartodam
GYVENIMAS VIR8ZUI APHEK08
Lno* [r gaivi
John's Hair Invigorator
Telefonuoti gaTima ii kiekvienos a p tiekos.
žvilgi,
tai
to
pagelbėti
negalima
bet
jeigu jau
Kam valksscsiot su ne
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtumo.
nos.o turi retu* piaakus. o ant odo* matytis
dailiais, retais, nutriu
maži
plaukučiai,
tai
tam
galima
sutelkta
poszusiais plaukais ar pre
ąelbų; plaukai nėr*grybai—viena diena neitTraukia dantis bk jokio
pilkusla galva kad gali
digs.
AUitaukteatftuM
■usiųtlme
dyka
in
ma užsiauginti dailiu*
Amerikos Lietuvis”.
formacijas su plačiu * pražylu u. Męs nesiūlo
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
ir ilgus plaukus
me
pristapyra
aavo
gi
J
Jollų.
teisini**
dakta

Jeigu nori pamatyti naujų
Prekt- >2.00 už bu
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
ro* to nė viela* nedaro. Kas nori persi tikrin
"Ite ’viizkų magaziną “Ametely. 3 buteliai u
ti
tegul
roto
pa*
mam.
Adreso*
16.00. Didelis gydut
.o* Lietuvis’S
kuriame
nori. Darba gvarantuoja. ::
llu kate Uogas dyku.J M BRL NDZA Co .Chemist
■ i gražiausiu* aprašymus
New "ITosla ta JEirooiilyn, TJ-H-JL.
apie Amerikos H*tuvius Ir ki- John’s Sopply Hoose, 22 Sta. H,*Chicafc
■ t fu gražiu rasztu, tai uisi-t zyk ji! Vieta* num . 25c.;
4*1 Ojant pase* metu, ir 12.00
ant pi nu metu. | Kas turi
progų būti agentu meldžiame
73 Dearborn Street.
etsissaaktl; geras pelnas par
Bankieriai.
duoti krautuvėse ir užeigose.
M. Paltanavicria,
Męs skolljame Pinigus ant turtenybių ir >1
ATTORNEY & COUNSELOR at UW
13 Millbury St.
Mforosatsr, Mas*. tu rengiesi turtenybę pirkti, męs su džiaugsmu
Chamber of Commerco Bldg., Roorn 709
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
S. E. Comer La Sali* and Ws*hi*gton Btreet*
nigų. Greita* veikimas. Lengvo* illygos. Agen
Dabar tik iUjo iš po spaudos la
tai apmokami dosniai.
CHICAGO, ILL.

AVJI &T A VORAI
AVJOS PRBKB8

Pasiautus laiminai) nuvenimo:

VYRAMS TIKTAI!

GALERIJA MOKSLO,

Pristatome guodot. kunigams M
KOMUNIJOMS, HOSTIJOMS
IR ŠVEN. EUCHARISTIJOMS

rA
J
f

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::

The Slsters of Bethatiy

PLAUKAI

E

NAUJAUSIAS ISZRAOIMAS
«q0L*.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

Marija Dowiatt

j

Kozminsky & Yondorf,

F. P. Bradchulis

Rautai kur tu begi?

TCLEFHOME MAIN 3842

Ar nori gera ir geroje vietoj
Szlaki, nes lab*rš£
Lietuvys ždvokataa, baigęs mokslą
troškęs, o pas Jį ga
Lota?
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
lim* atsivldyti. nes
Jei Uip, tai pirk lota ant Auburn ulyils turi puiikų, saitą
visokias provas, civiliškas ir kriminabavarsk* alų, gar czlos arba ant 33rd ui. prleszai ssv, Jur
liškas, visuose teismuose (suduose).
džia rusk* očiščeną glo bažaynzia. Lotai dideli, turi dvi
Gyv. 8112S. HalstedSt., arti 31mot gatvės
T*l*phoM Yard* 6048
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
iš Havanos, oišsigė
rus gauni žmogus ventoje vietoje, prieazai hetuviszka baž
puikų užkandį kiakvieną dieną, tai jau nyczia. į
negaliu ilgiau su tamiat* kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi Lota prekes nuo $900 ir augszpuikią salę vestuvėms, mitingams ir pa
cziaa.
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
Szle lotai už metu bos verti 91200. Yrą
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o tiktai 49 lotu ant pardavimo. Pasisku
Idetuvlu Gydytojas ir Chirurgas
aš jums patarnausiu už dyką visokiuose binkite kas norite ingyti gera, geroje
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų vieloje lota, pakol dar yra iss ko pasi 3205 B.HalNted at., Cbicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
miestų gali gauti geriausią nakvyne.
rinkti.
vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy.
Lotu agentai: ,
do pasekmingai visokias Hmpancziss
3321 Auburn Avė., Chicago, III. A. Olszewskis, 924 83rd st.
užtlsenejuslaa ir paslaptingas vyru ligas
Felix J.Wengierski, 8137 B. Morgan sL
J, M. Tanansviczia, 8244 S. Morgas st Daro operacijas pasekmingai.

Dr. J. Kulis

Petras Szlakis,

NAUJI TAUTI8ZKI

PAVEIKSLAI.

i bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozai).
1, Didis!aLietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis 'Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
8, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 coliy.

Preke 35c kožuas.

Nusipirk po vieną šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
tną.
Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,
C24 83rd st.
Chicago, III.

Nauja Didelė
Daktariška

Lietu- ;
viszka

Knyga

Knyga
A adovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Coliins. Su
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti j
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti ir Žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTO.
To knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagelbą |
sveikatai, kur ir kaip iisigydyt fiuo visokių ligų, be suklydimo.
Ts knyga paradyta lengvai ir aiikial suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
i

Ta knyga „Vsėovat in Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius fOc. stempoms už prisiuntima ir adresaTa knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
moksle s Isljv"*” *curl“
n® tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam
To|o knygele apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra' kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybes
■ubudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutoa apsireiškimo iki
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
To| nau|o| didėle} knygoj yra daug Slaptybių atidengta, labai žingeidžių-aky^ žinių Ir apie lytišką susinešim*
plačiai apkalbėta, ii abiejų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai nealidengė ir nepaiškino kain tl
knyga „Vadovas in Sveiksta”.
I
JEI JAUTIESI NESVEIKU ir nesuprsntl kas kenkta, tai skaityk „Vsdovą In Sveikstu”, o viską ifaiiklns. Be užvilkimo
reikalauk Ir sksityk tų knygų, nes tai yru veikslas, kokio nė |okt daktaras, nė Institutas, lietuvilko| kalbol nejstengė atlikt, o sm*
gsvdagrailus, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais ir Companems, suvillo|lmui žmonių su bergždžiais žadėiimai* *haž
bėsl tai nėra nė ką kalbėti.
*

Jei Jau teip sergi, ksd be tam tikrų gyduolių Ir sumanios daktarllkos pagalbos negali būt sveikas tai DR C0liim«
MEDICAL INSTITUTAS yrs sonlsusiss Amerikoj, kurtame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS vra
dlpliomuoti daktarui spoelislistai; atėjus ssabriksi, arba spruklus ligų liotuviiksi - |i* lityrinė|a, kad apsiima tai ir ikrai*
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visų Ilgos apsireiiklmų.
*u
Kad tas Instltuals be apsirikimo pasekmingai iigydo nuolatines, užsendlntas (dironitfcas), vyrų ir motoru vitaki*. te
P’’lapt'"9*’ •y*lS1‘as h8a» Ir tas, kurių kiti nejstengė Kgydyt, tai liudija ii daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuos pagal da-

DauooauaoA* Paomoaian larrtmrol

Nuo pirmiau* kaip žinoma, jum* apražyta
ilgo, kuri per 7 metus mane vargino; didelis
skaudėjimas kairiam Šone, krūtinėj ir vaikičtojantl skausmai po visą kūną, sunku* gėli
mas. jog ai nė pavalkžčlot negalėjau, o ant
kairiojo leno visai gulėt negalėjau, netik
abelnal buvau nusllpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirų*. Nors gydžlaa* po* daug daktarų,
bet liga vis ėjo blogyn; visai neturėjau vilties
ilgljlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirsdavo kankynė*. Bet kaip
po* jumis atsliaukiau Ir atsiųstu* vaistus
ėmiau vartot, tai baisią kovą savyj* 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 keturlo* nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai Ūgy.
dy ta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausi* skarbą. siunčiu jum* tukstaučiu* padėka vonių.
Prateu pagarsint
M. Skripkauckienč,
1906 Hamilton sL,
Cleveland,-

Maloucs PuorgeoBian «v D*wt*b, wi|

Teiksitės priimti iirdiagą padėkavnne ku
rią ir pogarslnkit vielai, ne* jei ne Jut
augitas mok*la* Ir galybė gerų valetų, t.1
jau ant žemė* pavirtaus nebūčiau Nors pa*
daugelį visokių gydytojų tankiau* ir jie ma
ne tai neįstengė ilgydyt, tik lauk ir
ti**, bet jus suteikta pagelba poliuooavo mi
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo krū
tinėj, dieglių tonuose, raakoee, kojo** &
visus sąnarius, kaip ir skrepllavimoi teip ka
taro plaučiuos*. telpa t pūslės, inkstų 1^*.
kaip ir lytliko teip abelno nusilpnėBu^ >___
įgavau per jaunystė* klaMas. Per jXj
ir grynus vaistu* bevartojant palflT
sveika* kaip niekad nesirgęs ir ant
tas. Tte keli Sodžiai gal n* vienam Ę
dymas kelio kur apturėt, *velq
ai gyvend.ma* pagal mokslą knygos!
vos in Sveikatą”, bustu Visada svt ikJ
kingas tam jus geriausiam Institutui]
geru* darbu*.

3

Kurį nieks neįstengė iŽKvdvt nuoi
to* reumatizmo ilgos, vaikščiojančiu
(skausmų) po via* k u n* ir ant viso* *
sunykusio. Siunčia viela žlrdlnalaus
kavonę už IScydytna Ir sivo paveik*
nal likę* sveiku per Dr Coliu* Med.

M. Taboras.

714 Washingtou sL,

Greenvil

Jei tau nieks nepagelbėjo, asabiikai ar per laiika atsišauk aprašant Hm — busi Išavdvtaa v.i.tei
išsiuntinėjami po visą Ameriką Ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai užlaikoma. 9Ratantadresuok:

Dr

LLINS Medical Institote, 140 lest 34th st., Nev York,
i* aMara* ksrilen sus 10 Iki 8 v*I. m sieto Vakarai*: Utonhk*J«redsK Ketvergei* k P*temi*fo eu* 7 Ik

