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Pagerinimui šiai, turbut, išnaudojami Vo rėjo paliepimas suimti patį Bulotas ir Ignacas Gutau kaip tikras šnipas, pranešė
kur negauna paskolos. Ir linti nenori.
„šudžių", tai jojo jau nė „dū skas buvo suimti policijos vyskupui, gubernatoriui, pa
susirinkus durnai, pamokyti lauko, apsaugojimui jo nuo kietijos por tuose.
ko" nebuvo namie, — sako, kitų kartų; pastarasis išsipir vieto viršininkui, žandarams
priverstino
pardavimo
reikia
jau sykį caro raudo, užrubePrancūzija.
Revoliucija Maskolijoj. žių bankininkai nesiskubys pinigų, o nėra kur jų gauti.
išdūmęs į užsienį. Tačiaus ko iš Orlovo už 50 rubl., o
ministerijoj suėmė tuojaus vienų jaunų Bulotas administratyviškai ir policijai, buk jo parapijoPareitų sauvaitę mieste su pasiulymu paskolos. Jam Likimas už klaidas, apsilei Prancūzijos
njs esu maištininkai ir soci<Baku likosi revoliucijonierių todėl reikia, kaip galima, dimus, už visokį piktų, jeigu užgimė nesutikimui: nesutin vyrukų, kuris buk „launiku” pasodintas Ukmergės kalėji jalistai. DQ1 tos priežasties
užmuštas gubefhatorius. Ar kuo ilgiausiai, nors kol ne atkeršyja pa vieniems žmo ka ministerių pinnačdis su prie „sudžios” buvęs. Poli mai trints mėnesiams. Mi- abudu kamendoriu — Opulmėnų priešai už tai kaltę gaus paskolos, palaikyti an nėms, tai dar skaudžiau at apšvietimo ir kultą m kilste cija dar jieško Girdaucko se nėtasai išdavėjas Vilkickas skis, Šleivis buvo ištremti,
Abudu nesutinkanti, kretoriaus, raštininko,’ kitų buvo sargybiniu prie Anyk
4neta ant armėnų, bet kokį trųjų durnų.
keršyja randama jr čieloms riu.
išrišimui
nesutikimų, pasi „launikų”, sūdo sąnarių, ščių prietaro Orlovo. Orlo vargonininkas Kavaliauskis
tai užmušysta turi susirišimų Apsisaugojimui išsyk nuo tautoms.
išsėdėjo policijoj 2 sanvaiti.
su tautišku armėnų judėji nesusipratimų, Stolypin ne Netvarkoj visas kraštas rengę kreiptiesi į parlamen liudininkų ir net paties „pro vui kojas užkėlus augštyn, Atkeltasis naujas klebonas
mu, dar nežinia. Nemasko- nori daleisti durnai statyti nupuolė ekonomiškai. Pa tų. Nežinia dar katrų palai-, kuroro”, bet ligšiol jai nieko prie naujoje pristavo jis bu Radvilavičius sekė savtKpirmDaugu nepasisekė surasti.
lių priešai siundymams ant reikalavimus, bet nori jos laikymui biurokratijos sau- kys parlamentas.
vo atstatytas nuo vietos. Ta takuno pėdomis. Jis įdavė
mas
laikraščių
mano,
kad
pa Tai buvo garbus Pilviškių da Vilkickas, norėdamas įsi valdžios
nemaskolių nuo seniai pasi užgyrimui paduoti vien savo valios ir griūvančio sosto rei
tarnams keturius
naudoja iš mažiausios pro sumanymus, kad durna, bent kia daugiau pinigų, nes be sitrauks nuo vietos inin ištu apylenkeje ,,sūdąs”, kuris teikti valdžiai, išnaujo ėmė brolius Veicikius su tėvo,
gos. Iki šiol vienok didžiau iš pradžių, nestatytų randui jų, negaudami už patarnavi riu perdėtinis.
priiminėjo įvairias bylas: už skųsti žmones dėl krasos iš kuriuos išlaikė policijoj 7
siais siundytojais, platinto savo reikalavimų, kurie, ka mų priderančio užmokesnio,
neatlygintas skolas pagal plėšimo. Tuojau buvo su dienas; jo rūpesčiais vienų
Kuto.
jais nesikentimų buvo rando dangi joje yra daugiau ran gali carų apleisti ir urėdniuvekselių ir be vekselių, už imti J. Bulotas ir J. Staniu advokatu prašalino nuo advo
Terp
Kubos
liberalų
ir
tarnai, kuriems parankiau- do priešų, negali užganė kai ir kariumenė, bet pinigų
dalis, net nuo lenkmečio ne lis, Plepiškių A. Tyla, Balto- katavimo ir įkišo kalėjiman
. šiai žvejoti drumstame van dinti žmonių atstovų. Laik- nėra iš kur imti, nieks ne amerikonų užgimė dideli ne išmokėtas ar susuktas, už nių J. J odelis; visi jie dabar vienam mėnesiui, Tų advo
denyj, todėl jie ir, kiek kraščiai mano, jog naujoji duoda. Mokesčiais nuo žmo sutikimai. Liberalai reika darbininkų algas ir uždar paleisti už 250 rubl. laido katu kunigai, davatkos ir
įstengdami, drumstė vande durna nepradės darbo nuo nių negalima jų tiek surink laują pasitraukimo ameriko bius, už karvutes ar arklio kiekvienas.
kai-kurie dvarininkai da ir
nį, nedaleido nusiraminti. apsvarstymo rando sumany ti, kiek reikia. O tuom tar nų, ištraukimo amerikoni uodegų, be sūdo leidimo par Dabar kalba, buk Vilkic dabar persekioja. Šįmet kle
Randui tarnaujanti laikra mo, bet iš pradžių pastatys pu didelius Maskolijos plo škos kariuineuša ir tuomtar- duotų, — žodžiu, nagrinėjo kas išėjęs kur miestan; na bonas Radvilavičius iš du
ščiai tų patį daro ir dabar.
savistovius, kurių randas ir tus pasiekė badas, duonos pink) amerikoniško guberna visokias bylas, kur tik atsi mie, mat, bijųsis bAti. Sau kart nušienuotos pievos už
Jeigu tas nebusrasdavo
_____ priekabė ir geras gokitės, draugai darbininkai, grėbė vieno beturčio arklį ir
I Nors jau,’iurbut, visur iš bijosi. Susirinkusi naujoji neturi apie 30 milijonų žmo toriaus.
greitai
išpildyta,
jie
žada,
pelnas,
Teippat rinkdavo to žmogaus! Jis moka švel pareikalavo iš jo 5 rublius
rinkti ateinančios dūmos at durna, kaip mano, pirmiau nių, didesnėj dalyj tikrų
stovai arba bent jų rinkėjai, siai pareikalaus nuo rando maskolių, kurie pirma carų teip kaip pirma bu lšpanijav jis aukas neva revoliucijos niai kalbėti, gali pasirodyti baudos. Vargšas meldė užbet policija dar vis nesiliau panaikinimo karės lauko sto už savo tėvų ir aprūpintoja pradėti karę su Amerika, no- naudai ir kankiniams, 'lai jūsų šalininku, o progai at taryt vyskupo, kuris va arų
ja siutusi, daro kratas ir kar vio, karės laiko teismų ir ap laikė. Bet dabar baduoliai ri iškovoti sau pilnų nepri- buvo tikra juodašimčių kuo- sitikus, kų sužinojęs, gali iš svečiavo? prie Ukmergės gra
tais, bent kaip ji pati sakosi, skritai, biurokratijos sau- mato, kas tas tėvas yra bjau gu Įmygtų be svetimo# kon- pa iš keliolikos jaunų ištvir■ duoti policijai.
fų Kasakackų dvare — Vaitt
rolės.
kušių
vyrų,
prisidengusių
riu
patėviu,
silpnu,
žmonių
pasiseka jai šį tų surasti. valios.
To Stolypin, vie
Iš pažiūros — tai vyras di kuškiuose, bet teisybės nesu
socijallstų, revoliucijonierių delio ūgio, ■ juodbruvis, ilgo rado. Klebonas teismu išrei
ir Dievo apleistu, negali
Augštesnių moterims mok nok, nenori pripažinti.
vardu, arba, kaip patys va ka nosia truputį su kaubu kalavo už arklį 10 rublių.
slų akademijoj užtiko ji re- Taigi, kaip mano, durna jiems nė duonos parūpinti.
voliucijonieriškus atsišauki išsyk turės susikirsti su ran Tokiose sau lygose, susidinosi, „cicilikai”.
riu, akys rusvai-pilkos, plau Reikia priminti, kad musų
Pilviškių apylinkėje jie kai rusvai-juodi.
mus ir sprogstančių medegų du, ir atsieis randui arba pratusiems net tikriems ma
Ežys. klebonas į metus turi gryno
pelno su virš 4000 rublių, bet '
darbavosi gana ilgų laikų ir
krautuvę. Žinoma, akade nusilenkti, arba išvaikyti ir skoliams gali ateiti noras pa*
Iš Vilniaus.
parapiją lupa, koja primy
mija likosi uždaryta. Tas antrųjų durnų. Bet jeigu jis siliuosuoti nuo tokio netiku Vilniuje bajorų ;,,seimas teiĮhjau, pagalios, įkirėjo
Iš
Pajevonio,
Vilkaviškio
nęs. Šit pavyzdžiai. Kūre
policijai davė progų areštuo jų išvaikys, užrubežiai pini sio patėvio, o caro sostas tik teippat be jokių kliudymų iŠ (tnionėind savo plėtimais ir
pavieto.
nu sodžiaus ūkininko dauge
ti jai nepatinkančias ypatas. gų neduos. Todėl, ne tik ant tikrų maskolių rėmėsi, policijoj pujčs buvo atliktai, jsudai*, kad galų-gale keletas
Užbalių sodžiaus ūkinin lio bernui, imančiam 36 rub.
Daugelis mena, kad tokius Moskolijoj, bet ir‘užrube- skriaudžiami jo valdžios ne- kaip ir,,tikrųjų rusų’. Pa- gy^eutojų stačiai kreipėsi
daiktus kaip sprogstančias žiuoše visi laukia, kas bus maskoliai to sosto nepalai sibaigė jis 21 ^. gruodžio. prie policijos, sakydami: kas Pratašėvičius nurodė po algos per metus, už jungtu
medegas ir revoliucijonieri- susirinkus antrai durnai.
kys, kadangi nieks nepadeda Suvažiavę buvo’liet 9 Lie »Jeigu jus nesuirasite tų plė licijai, buk darbininkas S. ves (šliubų) liepė užmokėti
škus atsišaukimus akademi Kadangi policija darė savo skriaudėjams.
tuvos ir Baltatusijoa guber šikų, tai.męs skųsime pačiam MaknaviČius turįs revolverį ir 10 rublių todėl, kad jis atva- jos kelnorės|e galėjo pamesti kliūtis Jaike rinkimų visoms Maskolija iki šiol vien pla nijų bajorai, tik jie jau te gubernatoriui." Užtaigi po uždraustų raštų. Jau kelis žiayęs į bažnyčių po sumos,
ir pati policija pakėlimui sa neraudo šalininkų partijoms, tinosi, stengėsi pavergti vi matė, kad, eidami ,,tikrųjų licija, noroms-nenoroms, tu kartus buvo apsilankiusi pas Bernas, nenorėdamas antrų
vo garbes arba išteisinimui tai, be abejonės, tos partijos sas kaimyniškas silpnesnes rusų” keliu, gali visai be rėjo išpildyti žmonių reika jį policija, bet iki šiol vis da kartų kelti vestuvių ir dar
areštavimų arba kitų jos atstovai durnos susirinkime tautas ir tas iki laikui sekė nieko palikti, užtai prisime lavimų, tik keista, kodėl pa nepasiseka jai jo suimt. . Mi daugiau išleisti, užmokėjo.“'
kvailų darbų. Ji panašiai kaltins randų ir reikalaus si. Kiekviena iš tų paverg tė, kad ir jie norį permainų, leido patį tos gaujos vadų? nėtasis Prataševičius netik Ruteikytės nenorėję jungti
ne kartų jau elgėsi-ne tik ne nubaudimo stabdžiusių laisvę tų tautų nori, nuo svetimo einu prieš dabartinę valdžią, Nebe to, policija jau seniai ilga liežiuvį turi, bet ir ilgas ir už 10 rublių, įepė net iš
maskolių apgyventuose kra rinkimų rando, tarnų. Bet jungo pasiliuosuotf. Taigi reikalauju visoms tautoms ir turėjo žinoti Girdaucko dar rankas: kad tiki kas kiek, jis bažnyčios išvaryti \kam, gir
sekštuose,’ bet teipgi tikros Ma- tie Stolypino padčtojai stab išsiplatinusi Maskolija gali tikyboms lygių tiesų, kad tik bus, tik ramiai sau tylėjo. tuoj muša savo darbininkus. di, važiuoja ne lai
skolijos didesniuose miestuo dė rinkimų laisvę su žinia ir sugriūti, jeigu jų Uudedau- už juos tamsus ,,klopai" sa Ir kurgi nežinos? Juk žmo Papratę?, mat, kitiems žan madienį, 6 valandų po pietų,
se, net Peterburge ir Ma paliepus Stolypinui, jie pil čios tautos negaus to, kas jų vo balsus paduotų. Vienok nės atvirai apie tuos juoda dus daužyti: karumenėj bū kuomet klebonas su svečiais
skvoj.
Porų metų atgal dė tik jo prisakymus ir nu gyvenime yra reikalingu — tie poneliai nemokėjo gerai šimčius kalbėdavo ir gal ne damas, jis buvo ųnteraficie- užsiima. Tuo tarpu didžiu-’
Varšavoj policijos agentai, rodymus. Tai kaip gi jis taigi laisvės.
paslėpti savo vilko nasrų ir vienas nuskris ustasai ėjo po riu; norint tai jau seni lai nūs visuomet jungia vaka
policijos spaustuvėj atspau- gali* sutikti bausti paklu Ir Stolypin, svetimų laik tame-pat nutarime sako, kad, licijai skųsti? Ir patsai Gir- kai, bet vis da jis tuo giriasi. rais. Lapkričio 7 dienų kle
„N. G.” ' bonas Radvilavičius staiga
raščių
korespondentams šiukštu, neišdrystų nieks jų dauckas visur viešai girda
dino daug revoliučijinių at snius savo padėtojus?
pasimirė. Atvažiavę Kovarsišaukimų ir jai nepatinkan Priežasčių nesutikimams skundėsi, kad ateinančioj žemės liesti. Bet nemany vosi, buk jisesųs „cicilikas”,
Iš
Pilviškių
Vlkav.
apsk.
sko džiakonas ir pasakė labai
čių ypatų namuose metė durnos su randu yra labai durnoj bus 45% atstovų ne- kit, kad* teip jau jie visai ne turįs tam tikrų antspaudų,
Spalių
17
-d.
Pilviškiuose
gražų pamokslų apie velionį*
ir paskui ten darė kratas daug, todėl ji iš pradžių jau maskolių, kuriems čielybė sirūpintų žmonių gerove, o važinėjąs kassanvaitė j Vil
ir, žinoma, rado jos pamestus bandys susikirsti su randu ir Maskolijos ir jos galybė vi tiktai savo kišene — anaip nių ir ten nuo „Centrališko- suėmė buvusį Veiverių semi jis, girdi, buvo iš tikrųjų ba
atsišaukimus. Tokį niekši kaip mano, tas turės atsi sai nerupi. Taigi mat ir tol: štai jie toliau kalba, kad jo L. S. D. P. Komiteto" par narijos mokinį Vladislovų joru kilęs ir pastatęs kūtes
Žiuri. Į antrų dienų jo tėvi prie klebonijos.
Daugiau
škų darbų vare Varsa vos po tikti.
Jeigu durnoj butų Sto1- ’ M jau suprato, kad reikių valstiečiams į viensė sivežęs įgaliojimus savo vei
škėj
padarė
kratų:
rado
du
Radvilavičiaus
nuopelnų
džialicija, bet ant galo tas išėjo daugiau rando šalininkų, jie besiplatinimas, skriaudimas, džius išsikelti, žemės dirbimų kimui ir, ar žūt, ar būt, tuj
revolveriu
ir
pundų
(apie
600)
konas nesurado! Dabar ukaikštėn. Be abejonės ir da- galėtų daugiaus reikalaujan pavergimas silpnesnių tautų pagerint, ir viskas busiu ge rįs pildyti savo pareigas.
proklamacijų:
„Švęskime
1
^bar ji panašiai daro.
,N.G.’
čias partijas perbalsuoti, ne- naudos neatgabena ir galy rai; reikių dar servitutus iš
gegužės”. Konfiskavo daug uo,l kurį jiems suteiks didžiū
bės
tautos
ir
viešpatystės
ne

18 d. vasario .policija ap daleisti joms statyti nepa
naikint, tik, žinoma, neati
siautė Peterburgo universi rankių randui reikalavimų, padidina. Daug jau buvo duoti jų visų žmonėms, o Iš Anykščių, Ukm. pav.. pirmeiviškų, nors ir leistų nai. Teip antai, mirusysis
teto triobų ir rado čia revo bet ir antroje durnoje, ndrs talitų pavergusių kitas, bet ,,pagal teisybę” pasielgt....
Mukų tarpe atsiranda iš cenzūros, knygelių. Tų pa musų Radvilavičius ir Anyk- .
liucijonierių
susirinkimų. joje gal ir bus daugiau negu tos milžiniškosios viešpaty Tuomet jau tikrai prapulsiu gamų žmonių, kurie išduoda čių dipnų areštavo ir Vladi ščių klebonas Vembrė gavo
Suareštavo 70 susirinkusių pirmoje rando šalininkų, ar stės griuvo, kadangi nemo dabartiniai musų vargai, visi valdžios rankosna savo kai slovo brolį Joną Žiuri. Lai- sau klebonijas per kunigaik
ten revoliucijonierių. Rado ba bent tokių, kokius mažais kėjo pastoviai prijungti pa-, žmonės viso ko pilnai turė mynus.
Teip, Ažusenių kinasai Suvalkų general-gu štį Radvilų; Pašilės filijos
j 1500 svarų revoliučijinių nusilenkimais gąlima į savo vergtąsias tautas. Griuvo siu, niekam žemės netruk viensėdžio Jonas Vilkickas, bernatorius įtupdė Vladislo kun. Grinkevičius atsisėdo
vų 3 mėnesiams, o Jonų pu- Rozaline už klebonų iš grafų
raštų.
pusę patraukti, bet tokių galingiausioji kitųkart Rymo sią.... Tik rinkit visi savo policijos suimtas besislapsantram
mėnesiui kalėjiman. Kosakauckių malonės, ya»
į' Peterburgo policijos virši yra mažai, daugiausiai atei viešpatystė. Griuvo ir Lie ,,žemės druskų” — ponus-ba- stant nuo kareivijos, įdavė
ninkas prisakė policistams nančioj durnoj, teip kaip ir tuva, kadangi ji perdaug iš jorus ir kunigus, o tikrai isprauninkui 7 Juškonių so Kaltina juodu prieš valdiška kuriuos šių vasarų viešėjo
D.
vyskupas. Nenuostabu, kad
areštuoti visus platinančius pirmutinėje bus, be abejonės, siplatino, užėmė daug sveti neužilgio susilauksite bau džiaus žmones: Ak. Gutau me veikime.
„N.
G.
”
'
tie kunigai teip uoliai keikia
radikališkųjų partijų rinki demokratų, ir socijafistų. mų gaivalų, o apleido vien džiavos laikų sugryžtant!
skų, J. Bulotų, J. Staniulį,
socijalistus,
’— juk reikia pa
mų atsišaukimus. Dvi spau Dar randas galėtų gal nura taučius Prusus. •
Kazimierų ir Kamilių Vede- Iš Ukmergės, Kauno gub.
,N.G.’
stuvės, kurios spaudino tų minti dūmą, jeigu joje išsyk
gins. Jis išdavė juos, buk Pas mus apie socijalistus dėti ponams už geradėjystes!
. „N. G.”
Vokietija.
partijų atsišaukimus ir kan demokratai ir socijalistai sto
Iš Pilviškių, Senap. pav. pereitųjų metų, rugpiučio 21 pradėjo kalbėti jau 1900 m.,
didatų kortelės, likosi, prisa- tų, balsuojant, priešais, bet Vokietijos ir atskirų ją su- Dvi sanvaiti atgal vietinė. d. išplėšę krasos pinigus. Jie kuomet buvusia klebonas Ra- Iš Jūžintų, Ežerėnų pa v.
I kius policijos viršininkui, to, turbut, negalima tikėti, dedančių mažų viešpatysčių Pilviškių policija padarė visi buvo suimti Spalių 1 d. čkauskis pavadino lietuvių ' Kovo mėnesį į Jūžintus at
uždarytos.
reikia manyti, kad nė demo randai, nusilpnėjus parla kratų pas Čionykštį gyvento Ispraunikas, nesuradęs kal giedojimų bažnyčioj socijaliz- važiavo Kamajų uriadnikas
Tukumo karės lauko tei kratai, nė eocijalistai nebal mente socijalistų partijai, jų, „sudžių” Girdauckų (jisai tybės, visus paleido. Kiek mo platinimu.Tais pačiais me su keliais dešimtininkais ir
smas, perkratinėjųs provas suos su rando šalininkais, pradeda rodyti savo nagus. dar pereitais motais sugryžo pabuvus, sugrįžo kareiviavęs* tais parapijonįs padavė skun iš įbaugintų miestelėnų iš
apkaltintų už Latvijos suki nes tąsyk sudrutintų tik Kadangi vokiečių užkabinėti namo iš katorgos iš pat Sa Jonas Vilkickas. Prasidėjus dų vyškupui, kad kun.Račkau- reikalavo mokeątis. Dabar
limų, užbaigė savo darbų. randų, jis galėtų griebtiesi negalima, tai griebiasi kitų chalino; pakliuvęs tenai bu reakcijai, jis bastėsi su skrai kis, surinkęs iš parapijos rudenį tie valdžios tarnai vėl
Turtingesniejie,
Minėtas teismas 17 vyrų nu dar smarkesnės reakcijos ne kraštų pavaldinių. Autai iš vo už piktadarystes). Rado dytųjų buriu ir, kaip kalba 5.800 rublių bažnyčios padi atsibaldė.
dinimui,
sunaudojo
tuos
pi

žinoma, sprandų nulenkę, su
sprendė sušaudyti ar pakar gu dabar. Kaip vienok bus Saksų karalystės jau pradėjo pas jį visą glėbį raštų: pro žmonės, padėjęs jiems plėšti
nigus
klebonijos
rūmams
is<
nešė
ponui uriadnikui pini- '
ti, o 45 pasmerkė kalėjiman durnoj, tą neužilgio pamaty vyti laukan maskoliškus stu tokolų, apkaltinamųjų aktų, žydų sankrovas. Policija pa
puošti.
Išpuoštoj
kleboni

gus, o beturčiai neturi iš ko
dentus. Iš tikro svetimuose nutarimų, prašomų ir tt. ir skui darė pas jį kratų, jieštrumpesniam, ar ilgesniam sime. v
joj
kunigai
atskyrė
šešius
mokėti. Sargybiniai, kų nu
Maskolijos
randas
atsirado
kraštuose
maskoliški
studen

laikui.
tų viskų policija, areštavus, kodama išplėštųjų daiktų,
pakajus
gyvenančiai
pas
jį
tverdami, vagia, atima prie
Dabar Maskolijoj laukia dabar tokiose sanlygose kaip tai. ir darbininkai, turbut, nusiuntė apskričio viršinin bet jis nurodė jai ant Juško
ilgus
metus
panai
Juzei
Drukapsileidęs,
įsiskolinęs
ūki

nelaimingiausi,
už
juos
ma

kui;
patį
gi
‘
„įdžių
”
teip

nių vyrų. Nelemtos atmin
varta, Kas jiems žmonių
antros durnos susirinkimo;
teinytei,
kurių
klebonas
va
skurdas ir ašaros! Juk Ho
su baime laukia to ir randas, ninkas, palikęs neapdirbtų skoliškas randas neužtaria, pat buvo pačmęj bet.... ji ties pristavas Orlov nusigru
dino
savo
seserimi.
Račkauvaldžios tarnail....
laukų.
Trūksta
jam
duonos,
todėl
prie
jų
kabinasi
ir
iš

,J\m sušaukimas durnos
sai gražiai atsiprašė, kad dę Juškonysna, tik vyrai visi
Kregžunaitis.
skis,
užsirūstinęs
už
tokį
tei

eikalingas, be jos pri- jos nusipirkti negali, nes ne naudoja juos kas tik nori. paleistų ant porutės dienų. išsislapstė. Kaip-kurie po
„N. G.”
i mat užrubežiuose nie- turi pinigų, o nieks jau; sko Ir maskoliški išeiviui labiau- Kuomet nuo viršininko pa-jto išspruko Amerikon, Jonas singų parapijonų pasielgimų,
i ■
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T Chicago, III. Western rodyt didesnį veiklumą.^ A
Iš Anykščiu,‘•Ukmergės na žmones, norėdami dau jimo. Išpažintis kožnam ka išduoda,* ponams to ir terei ry Knowlton”. Pirmutinis
giau ką ištirti: jiems nega. talikui tur didelę ir šventą kia: tuojau tokiam darbinin laivas paskendo; prigėrė prie Union Telegraph Co. pakėlė pati „Grupa”, 10 lapkričio,
pavieto.
atlošė „Audrą Giedroje*’,

vertę, tai jie ir pasigriebė už kui liepia išum ošinti iš dirb to mažiausiai 150 žmonių. algas tarnaujantiems ant tiek,
jos. Jeigu koks senas diede- tuvės. Žodžiu, porto lietu- Paskendęs garlaivys plaukė ant kiek jie reikalavo. To kuri Irgi M gerai pasisekė.
dėl pavojaus streiko jau nėra. Linksma darosi, kad ir mer
lis arba bobelė eina išpažin viai-darbininkki dar pasken iš Bostono Į New Yorką.
dę
nepermatomoj
tamsybėj.
ties, tai jie ir klausia: „ar
M Chicago, III. Western ginos stropiai tveriasi prie
Alladiu.
b Porto Draugas,
neturi suaugusių vaikų”?
Union Telegraph Co. pripa šio darbo, Ir savo roles atlie
New
York.
Ant
laivo
o
f f „N, G”
Gavę atsakymą, klausia to
žino ant galo tarnaujančių ka labai gerai. » (Žinoma;
„Majestic? atkako čia buvęs
tiek gerai, kiek galima rei
k • r® '
liausi „ar netur tavo vaikai
uniją.
pirmutinės
durnos
sąnarys,
Iš»
Diugburgo.
kalaut nuo dar neišsilavinus
susinešimo su kokiais ponai*
B
altimore
,
M
p
.:
Kriau

slų lietuvių). — Linkėtina^?
Gruodžio 13 d. kares tei Maskolijos ūkininkų atsto
čiais-ilgaplaukiais”? Gavę ir
čių
darbai
šiuom
kartu
eina
kad į,Grupa” nepaliautų dar
vas
Alladin,
kuris
Amerikoj
ant to atsakymą, klausia: ,,ar smas nagrinėjo bylą apie Ku
silpnai.
Nežinia,
kaip
ilgai
bavusis, nes jos darbo geri
tavo vaikai neskaito kokių- piškio (Ukm. pav.) krasos iš laikys pranešimus apie besiteip
bjis.
8
te
n
gi
mus
maskolių
iškovoti
vaisiai eina dar ant geresnių
Pernai metais,
nors knygelių, ar ,,N.G.” plėšimą.
darbų, kaip tai, revoliucijos,
Tas žmogelis, žinoma, turi gruodžio 27 d., 7 jaunikai laisvę. Jeigu jiš Čia ras pri
tarėjus,
tai
gal
terp
ateivių,
knygų išleidimo ir tt. Taigi
per išpažintį visą teisybę iš čiai, apsiginklavę revolve
pirmyn!
pasakoti, kaip yra.
Tada riais ir peiliais, užpuolė kra bet ne terp amerikonų, ku
IŠ Paberžės Vilniaus gub. kunigas, gerokai apibaręs, iš- gą ir atėmė 11 tūkstančių 200 rie dabar visai kitaip laisvę
Iš Westvillės, 111.
Vižuliunių dvare vasarą pasakoja visas pragaro bai rubl. neva Lietuvos Socijal- supranta, negu seniau, kada
12 d. vasario, Suvienytos / Iš Brooklyno, N. Y.
Iš Pabiržės, Panevėžio darbininkai buvo padarę sybes ir dangaus grožybes ir demokratų i partijos reika juos godojo visi laisvės jieš- Drugystės parengė balių
v Čia lietuviai rengia, tur
streiką. Atsitiko teip. Vie duoda žmogeliui išsirinkt: ar lams.
Vienas -užpuolikų, kauti.
pavieto.
Westvillėj. Pelno liko 62.00 būt, daugiausiai pasilinksmi
Pradėjo rasties chuliganų tinėj bažnyčioj buvo koks tai išrišimą, ar pa varymą. Tei Antanas Sližas, kuris buvo
Maskoliškas vice konsiu- dol. Tą sumą teip paskir nimų: baliai ir kitokį pasi
ir musų krašte. Teip, lap tarpušventis. Žmonės iš vi sybe, nevisi kunigai teip el pasiėmęs daugiausia pinigų,
stome: $31.00 kankintiniams linksminimai būva beveik
llatas Plttsburge.
buvo užmuštas savo kaimy
kričio mėnesį, nežinomi 5—7 sų pusių būriais traukė į baž giasi, bet daugelis.
Plttsburg, Pa. Likosi čia ir $31.00 L. 8. D. P. Pini kas sanvaitė, vestuvių būva
Perkuniukas.
nų iš Paketurių sodžiaus;
ginkluoti plėšikai užpuolė nyčią, dvaro gi kumečiai tu
gus prisiunčiame „Lietuvos” kas šventadienis po pusę tu
„N. G.” ,
kiti trys: Napoleonas Vili įrengtas maskoliškas vice
Rapalų gyvenimą Lapišių rėjo tą dieną laukia arti. Ei
konsuliatas. Vice konsuliu redakcijom
zino ir daugiau; ne trūksta
Pirmiausia Įsiple- dami pro šalį, žmonės ūdijo
sodžiuj.
Nespėjo da įsikurt „Švie mas, Augustinas Dauderis ir
Komitetas.
paskirtas
išleidėjas
čia
išei

ir krikštynų. Mėgstanti to
še į klėtį. Radę ten vieną juos, kam šventėj dirba. sos” skyrius, kaip kunigai Juozas Burbulas išbėgo Ame
nančių
slovakiškų
laikraščių
kius
apvaikščiojimus lanko,
žmogų, pasisakė esą siųsti Neapsikentę, pagalinus dar jau per pamokslus pradėjo rikon. Trys užpuolikai buvo
Iš
Hudson,
Mas.
jei kur gali, apie nieką dau
,,Rygos Cicialų Partijcs” ir bininkai metė darbą ir parsi keikt ir peikt, kad žmonės suimti ant vietos Kupiškio P. V. Rovnianek. 'Tuom
Darbai
eina
čia
vidutiniš

pareikalavo pinigų. Žmoge varė namon jaučius. Dvaro apsisergėtų nuo įstojimo į Ją, žydų ir stojo dabar prieš ka tarpu raštinė jo yra pu. 612 kai. Pribuvusiam iš kitur giau, rodosi, nesirūpina. O
tuom tarpu tokiuose pokiTeismas nu —614 Grand st. 'Lietuviai,,
lis atsisakė, kad jis nieko savininkas _Wroblewskis la kadangi tai esanti ne krik rės teismą.
darbas
nesunku
gauti.
liuose, apvaiksčiojimuose pa
prie savęs neturįs: jis gavo bai supyko už tokį darbinin ščionių draugija bet bedievi sprendė: Juozą Vilimą (29 maskoliški išeiviai, turinti
Lietuvių yra čia 15 šeimy sitaiko geriausia proga rinkti
reikalus
konsuliate,
gali
ten
kų
pasielgimą
ir
nubaudė
vi

utžtai gerokai nuo vagilių
ška, o kas labiausia, tai gali metų) — Iškarti, Joną Liaunų ir 150 pavienių; merginų aukas svarbiems tautos reika
mušt. Klėtyj nieko negavę, sus 1 rub./ Sukakus me prisirašyt prie jos ir toks bai danską (30 metų) ir Simaną kreiptiesi.
yra
apie 40. Supratimas čia- lams, o kaip dabar, sušelpiplėšikai įšilai. ž5 grįčion; ap tams, kumečiai ėmė prašyti, sus priešas, kaip žydas arba Usanį (22 metų) nubausti
Gyventojų skaitlius mie nykščių lietuvių ne augščiau- mui musų brolių, kovojančių
daužė miegojusius ten žmo kad į onas dovanotų pabaudą; liuteris ... įdomu, iškur Pil sunkiausiais darbais (kator
šiai pakilęs. Laikraščius ir už Lietuvos laisvę.
ste San Francisco.
Gėda
nes ir paėmė 5 rublius. Ne jau ir be to jų padėjimas sun viškių kunigėliai ištraukė, ga) neapribotam laikui. K. i.
knygas
mažai
kas
skaito;
Prieš
žemės
drebėjimu
mie

vienok pasakyti, mėgstančių
užilgo gavo žinoti a'pį&^už- kus esąs: algos 30 rub. ir kad „Šviesa” yra bedieviška? Latvi, kaltinamą už Sližo už
daugumo svarbiausias užsi doliarius mėtyti apsvaiginan
ste
Sau.
Francisco
buvo
500menka
ordinarija.
Ponas
at

puolimą kiti gyventojai: su
Rodos,
įstatymuose tokio mušimą ir pinigų atėmimą, 000 gyventojų, dabar gi jų ėmimas, yra gėrymas, o tas,
čių gėrynių nusipirkimui yra
teismas išteisino.
bėgo, bet plėšikai jau buvo sakė, kad jam jų pinigų nerei straipsnio nėra?
žinoma, gimdo kartais ir peš daug, bet dedančių centus
yra
428.000;
taigi
ant
72.000
kia,
dovanoti
gi
pabaudos
Kaltinamų apginėjais bu
pasislėpę.
Kai-kurie žmo
A. Švo—is.
tynes. Tokios peštynes bu tėvynės reikalams, naudai ir
vo:
Vilimo — adv. Sipilin mažiau; tuojaus po žemės dre
nės tvirtina, kad tai buvę so- nenorįs; taigi tuos 8 rub. ati
„N. G.”
vo čia 2 d. vasario.
labui milijonų musų brolių
cijalistai. Čia matyti įtekmė duosiąs Dievui? Ir. ištikrųjų,
iš Kauno, Liaudansko — Bu bėjimo gyventojų mieste bu
P.
M.
vo
tik
350.000.
yra labai mažai.
juodašimtiškųjų knygų, teip kitą uedėlią Paberžės kuni
lotas iš ReveUo ir Vileišis iš
Iš M Įkalinės dvaro,
gas
pranešė
parapijonams,
27 d. sausio, \ vestuvėse
stropiai musų kunigų plati
Vilniaus Ir Uganio — \Vrobnetoli SennpilėN.
ExpliozijoK.
Iš Betlelifin. Pu.
kad p. Wroblewskis nubau
Martino
Stadulevičiaus su
ievvskis
iš
Viliaus.
namųjų.
Ponas nepasiliko kitiems
Šitame miestelyj daugiau
Los Angeles, Cal. Vienoje
V. Nabagėlis.
dęs savo juodnugarius už ne
Juzefina Rozečkiute, susirin
i
,N.G.’
metams nėvieno labiau susirestauracijoj, ant kertės 2 ir siai gyvena slovakų ir vokie ko pulkelis lietuvių, matyt
paklusnumą ir tuos baudos
pratusio darbininko.
Ma
Main st., atsitiko baisi gazo čių; lietuvių yra tik 8 šeimy
Iš Rygos.,
pinigus jis apturėjęs.... baž
geresnių, prijaučiančių tėvy
žiau
susipratusiejie,
vienas
už
evpliozija,
kurios 4 ypatoa li nos ir kokia 40 pavienių
Iš Mažeikių, Šiaulių pav. nyčiai. Mat, kaip kartais iš
Ligi ko preiua valdžios sanės broliams. Svečiai, gra
Mažeikių miestelis kadai eina: dėl bažnyčios nukentė kito rūpinosi įtikti ponui už- vavališkumas, galima spręsti kosi užmuštos, 6 sunkiai už ypatų. Gyvena jie terp sa žiai besilinksmindami, atsi
kitkart buvo mažii žinomas, jo žmonės, ir bažnyčia bau veizdai Weigeltui, kad tik kad ir iš šių jos pasielgimų. gautos, leiigviai užgautų yra vęs sutikime; kartais aukau minė tėvynės kovotojus, no
juos pasiliktų; teip antai,
ir niekuo neiskyrė nuo kitų. džia! t
Lifliandijoa gubernatorius, 15 ypatų. Trioba gi, kurioj ja ir palaikymui revoliucijos rinčius visiems broliams laiBaltrukonis
net
5
rublius
Tik keletas metų atgal jį išWroblewskio dvare kume
nepeši kabindamas senato rin tilpo restauracija, tapo visai Lietuvoj; apskritai, lietuviai svę iškovoti. Lžmamus S.
jam
įkišo,
Čivinskas
—
3.
Ir
čia'' ne paskutinę užima vie
<
augštino Muraviovo (kai-ku- čių padėjimas apskritai labai
kimų paaškinimu, išleido pa išgriauta.
R 17 ypatų sudėjo $7.55
teip
didiemsiems
darbams
pa

rin vadinamojo Koriku) var-r blogas. Alga menka, ordi
Lebanon, Pa. Zellero na tą. Yra kuopos Susiv. Liet. (vardų aukavusių ne garsi
aiškinimą dar ir nuo savęs.
dafe; mat, nuo to laiko val narija, sulyginant su Kauno sibaigus, labai užaugo ponų Tuo savo paaiškinimu užgy muose atsitiko dinamito ex- Am. ir Liet. Soc. Part. Am., name, nes pinigai dar V. It
džia suteikė laimę Mažei gub., • dar menkesnė; namai ragai; kad tik kas ką, tuoj nė valsčiams rinkti į jmvieto pliozija, kurios viena Zėllerio kurios ne blogiausiai laikosi, S. K. rankose. Leikraščiai
kiams tuo vardu vadinties. biaurųs, ankštus ir toli nuo Weigelt 'karo lauko teismais rinkikus bežemius. Tiek pas duktė likosi užmušta, o dvi i 2 d. vakario, vestuvėse Lie- gali kvituoti tik auka* jiems
Žinoma, valdžia, besirūpin dvaro. Teip, šėrikas gyve ir sušaudymu gązdina; jam mus, tiek ir Kuršo ir Liflan- kitos mergaitės teip baisiai menijitės F. MasuleviČia už- priduotas, kvituojant- kur
dama teip Mažeikiais, neuž na už pusantro versto nuo padeda sodininkas Karolius dijoj bežemiai turi teisę dali- sužeistos, kad nėra vilties manį siįsirinkusiems paau nors sudėtas, nieks laikraš*
miršo pastatyti ir atsakančią dvaro ir turi per dieną ir na Kušneraitis. Streikų laiku vauti valsčiaus sueigoj, iš jas nuo mirties išgelbėti. kautu kiek sušelpimui Lietu čių pakvitavonių negalėtų su- l
policiją. Yra čia nemaža sar ktį po keletą kartų vaikščioti jam buvo užmėtinėjama, kad rinkdami nuo kiekvienos 10 Mat Zeller baudė pečiuj at vos revoliucijonierių. Nors kontroliuoti, o juk v i suome-,
•
s
gybinių ir pristovas.
Pri- pas gyvulius. Darbas tęsia ir jis prisidėjęs prie Plečkai bežemių po vieną lyg kaip ir šildyti dinamitą ir tokiu bu- vestuvėse buvo daugiau sve ne privalo laikraščiuose esan- •
timtaučiu, bet lietuviai su
stovas jaučiasi čia kaip ko si labai ilgai. Apylenkėj vi čio išdavimo; dėl to dalyko atstovą. Tie bežemių atsto du pagimdė esplioziją.
čias aukas kontroliuoti. Ne
jis
teisinosi
,,N.
Gadynėj
’
,
metė ^6.25, o lenkai $3.85.
ksai gubernatorius.
Prieiti sur panaikinti vakariniai
vai tiesut i valsčiaus sueigos
kartą butų ir du sykiu tos
Aukos
likosi
perduoto*
Gaisrai.
prie jo su kokiu reikalu gal darbai, vadinamiejie ,okur- buk jis visai nekaltas; dabar nariai. Gubernatorius vienu
pačios aukos pakvituotos
esti kartais sunkiau, kaip ir ki”,. o čia jie tęsiasi lig 10 aiškiai pasirodė, koks jis dar plunksnos pabraukimu su Philadelphia, Pa. 13 d. va Centr. L. 8. P. A. sekreto Red.).
Bet štai
pas ,-gubernatorių.
Ateis vai. vakaro. Vienas ordinar- bininkų bičiulis.
siaurino bežemių ir be to jau sario, Crampo laivų dirbtuvė riui Rutkui pasiųsti tikriems
Ten Buvęs.
i
vėl
apsilankė
Mikalinoj
sočirevoliucijonieriams,
L.S.D.P.
žmogelis ryto metu, nors ir ninkas gyvena gana toli —
se
siautė
gaisras,
kuris
išnai

nebeplačias teises:užgynė be
gerai.jau po pusryčių, sargy apie 1 verstą^ o kadangi ru jalistas, ir tuoj visi poneliai žemius rinkti į įgaliotuosius kino modeliij dalį, o joje Lietuvoj. Nors lenkeliai ne
Iš Hazletou, Pa.
norėjo
tam
pritart,
bet
turė

biniai sako, tebemiegąs, atei dens laike naktį negera grį ir jų pataikūnai nosis nulei pavieto rinkimuosna.
75%
modelių.
Nuostuolius
ČIanykščiai lietuviai uždė
Tuo
ti reikia už valandos. Atė sti namo, prašė paliuosuoti do, tokie meilučiai pasidarė! dar nepasikakindamas, jis sa gaisro padarytus skaito ant jo pas’duoti. Rutkus visus jo čia laisvą darbininkišką
„N. G.”
pinigus,$9.60,žadėjo nusiųsti draugiją, kuriai davėme var
jus už valandos, išgirsta, kad nuo vakarinių darbų.
Poviškai išaiškino augštosios 150.000 dol.
r,Ko
vos * .redakcijom Gerai, dą. „Liuosybės Dr-stė”. Iki
pristovas pietus valgo ir t. t. nas sutiko, tiktai išskaitėi iš
valdžios aplinkraštį, . kurio
Bridgeville, Del. Vienuo
Iš
Liepojaus.
Sargybiniai gi valkiojas po jo algos 5 rublius.
užginama valdininkams pri se namuose sudėge čia keturi kad lietuviai pradeda supra šiol čianykščius lietuvius
Praėjusiais
metais
laisvių
sti ir renka aukas ne tik terp traukė prie gero tautietis
aludes, tykodami, ar negaus
Mastas.
gulėti prie valdžiai priešin vaikai Johnsono.
laike, kada išsigandusi val gųjų partijų. Jisai dar to
savųjų, bet ir terp svetimų.
nuo ko gerklę pavilgyt, ar
„N. G.”
Jis
Pine Bluff, Ark. Siautė Reikėtų ir kitur teip daryti, Motiejus Merkevičia.
džia nežinojo ką bedaryti, liau nuėjo: ėmė ir užgynė
nebus progos prie ko prikib
pribuvo
į
Hazletoną
rudenyj
tuomet ir musų dirbtuvės valdininkams balsuoti už val čia didelis gaisras, kuris iš bet iki šiol ne matyt, kad 1905 m. Radęs čia 4 sąna
Iš Suvalkų gub.
ti. Pavyzdžiui, mažas pavei
kslėlis. Atvažiuoja mieste Po Naujų Metų kai-ku viršininkai buvo nusileidę: džiai nepatinkamas partijas. naikino 90 namų, Sudegė ir kas terp svetimų išliuosavi- rius Susiv. Liet. Am., tuo
du vyriškiai,
Nuostolius mui Lietuvos rinktų aukas.
lin kartą keliolika vežimų so riuose dvaruose (Suvalkų iškovojome 8 valandų darbo
jaus pradėjo rupintiesi apie
gaisro
padarytus
skaito ant Porą metų atgal Miko’ainis
diečių . Išsikinko j ie arkli us, gub.) „Šviesos” draugija tai dieną ir dar šį-tą. Bet prasi
įsteigimą kuopos. Jis rodą
$200000.
pasiliuobia; saugi susišildy- so vaikams mokyklas. Pa dėjo baisi reakcija ir, ką bu
iš Thorp, Wis., surinko terp sujudino lietuvius savo dar- ;
Pittsburg, Pa. Kitoj upės svetimtaučių 20 dol. musų bais, bet užsitraukė kerštą
ti pasiima „buteliuką”, kurį kol tik 2 dvarponiu patįs ap vome laimėję, beveik viską
Kovo 1 dieną męs
čia-pat ant gatvės ištuština. siėmė pas save jas taisyt: atėmė.
pusėj, priemiesty j Alleghe tautiškiems reikalams, bet vietinio lietuvių vėlių gany
ny, 15 d. vasario siautė gais daugiau nieks nieko pana tojo, kunigo Dielįninkalčio,
Nuėję į aludę, pasiima alaus. Antanavo dvaro Šabunevi- užprotestavome prieš tokius Mokyklų užveizda imsi
lenkė.
ras, kuris pridirbo nuostolių šaus ne darė. Antai žydai kuriam Merkevičiaus besiČia prie jų prikimba sargy čius ir Liucina vos dvaro (Kal pasielgimus, bet dirbtuvės
viršininkai
ir
klausyti
musų
ant
200000 dol. Ugnis užgi renka visada aukas ir nuo darbavimas nepatiko, kadan
biniai: — „Kas jums leido varijos pav.) ponas.
Washin^ton, D. C. Pagerti aludėj degtinę?” Mat,
Fj
Butų gerai, kad visų dvarų balso nenorėjo, pasakė, kad kviesti čiaiqSan
Jrancisco
mo- mė nuo expliozijos kelnorėse svetimtaučių ir ne mažAi jų gi niat kunigas norėjo su. ..
n: ,. ,(T
jie pamatė iš kišenės kišant darbininkai reikalautų savo darbų labai mažai teėsą it to kyklų užveizdos atstovai ir Kenyono krautuvių. .
surenka sušelpimui vientau t vert kuopą S. L. R. K. Bet
miesto bufinistr^s nusilenkė
tuščią butelį, jiems to pakan ponų įtaisyti mokyklas vai dėl nieko negalima duoti.
čių Maskolijoj. Kodėl gi ne kunigo buvo viršus. S.
Nelaimės
ant
geležinkelių
Porto
dirbtuvėj
yra
labai
ka jau, ir veda „nusikaltę kams mokyti. •
ir pažadėję* atšokti savo pav ..
lietuviai, padinimui revoliu L. A. kuopa likosi sutverta
New York. Ant New York cijos fondo, negali teip jau
liūs” pas pristovą.
Jį gi
daug lietuvių, kurie neapsa davadijima renjgti atskiras
A. Švo—is.
ir jos sanariai jos uždėtoją,
kąip tik randa atsigulusį.
komai yra tamsus. Turėda mokyklas j. j atėniečių vai Centrą! geležinkelio iššoko iš daryti?
„N.’ G.”
Merkevičią. išrinko preziden
Kolei pristovas išsimiega,
mi kokią kapeiką, jie tuojau kams, žinoma, išėmus tokių, relių pilnas žmonių elektriš-'
Socijalisto vaikas.
tu. Kunigas, pamatęs, kad
nusikaltėliams reikia patupė IŠ Pilviškių, Senapilės bėga smuklėn, į vakaruškas kokias p^orės Californijoj kas trūkis ir susidaužė. Prie
savo
mierių neįstengs įvykpavieto. >
ti šaltojoj. Galų gale juos
arba kortomis lošia. Jei kar rengti Japojdjoft randas. Bet to 20 ypatų likosi užmuštų;
Iš Philadelphios. Pu.
dinti, nesutvers S. L. R-K.
Musų apyleukėj is pasku tais iš jų paprašysi, kad duo mokyklų ^tstovai pažadėjo sužeistų skaitlius siekia iki
visus paleidžia, bet parėję
Vietinės 1-mos L. S. P. A. kuopos, visokiais budais ken
prie savo arklių, randa visų tinės kunigai kovoja su revo tų politikos kaliniams arba tą padaryti vieų tąsyk, jeigu, 145, o tame 50 yra sunkiai kuopos „Teatro Mylėtojų
kė S. L. A. 45 kuopai, yp*į
liucija.
Išėjus Antanavi draugams - bedarbiams, tuo kongresas ir senatas užgirs sužeistų.
uodegas nupiaustytas. [..
Grupa”, 8 vasario vėl atlošė gi jos prezidentui Merkevičiaus aplinkraščiui (tokios- met jie tik atsako, kad patįs rando užmanytas tiesas už
„N. G.” .
teatrą. Buvo lošta „Kada giliui, Kovoj jis vartojo viso
pat dvasios, kaip ir Kauno nieko neturi. Skaitančiųjų draudžiančias atkakti į Ame
bus pietus” (komedijėlė E. kius dorus ir nedorus įna-'
Iš Žagarės Šiaulių pav. vyskupo Paliulionio ir Vil ,,Naująją Gadynę” atsiras ar riką paprastiems japoniš
Lubovskio, iš lenkiško), kuri gins: pamoksluose apšau
Gruodžio i8 d. valdžios tar niaus — Roppo), kunigai su ti 40 žmonių, bet ant tokio kiems darbininkais.
pasisekė1' gana gerai. Žmo kė Merk, soči ja Ii st u (o ką tas
nai atsibaldė į Žagarę dėl pasididžiavimu pradėjo skai didelio lietuvių skaičiaus —
M Butte, Mont. Čianykš- nių ne perdaug buvo dėl gali kenkti! Rd.), liepė gaspernykščiojo sukilimo; jos tyt iŠ sakyklų žmonėms ir tai per maža. Dirbtuvės vy
Paskendo garlaivys.
čįai
gromatnešiai nutarė pernftiinymo lošimo dienos, padinėms jo savo namuose'
sėbrai vėl neduoda atsilsio keikt visus nepatinkamus sau riausybė džiaugiasi iš darbi Block Island, R L Neto
streikuoti nuo į d. kovo, ka bet’buvusiejie labai buvo už nelaikyti; straipsnius, tilvufl
nieko nekaltiems žmonėms, žmones, bet paskui, pamatę, ninkų tamsumo! Ji čia pri li nuo čia, 12 d. vasario, dangi pačto užveizda atmetė
ganėdinti. Lošėjai, matyt, sius laikraščiuose keikė,|A iNebe kartą jau jie atsigrūdo kad tas negelbsti, griebėsi veisė daugybę šnipų, kurie naktyj, susimušė, garlaivys
jų reikalavimą pakelti algas pasišventę tam darbui, ir tė bažnyčioj prie altojtiiJ
dėl to, nebe kartą jau kanki- paskutinio ginklo — šnipinė labiau susipratusius draugus „Larchmont” su laivu „Hariki 900 doL
reikia tikėtis, kad toliaus pa- (tai darė
K

Lapkričio 26 naktį, 6 valan
dą, į ŠeiminiškitĮ sodžių at
sigrūdo raiti sargybiniai,
Anykščių uriadniko vedami.
Padarė kratas pas Baltušį ir
JustinaviČių. .] Pas Baltušį
jieškojo Justino Baltušio, o
pas JustinaviČių nežinia ko.
Vesur iškratę, pavogė 3 rub
lius ir dar sumušę Kazimierą
JustinaviČių, neprašytiejie,
svečiai iškeliavo. Anykščių
uriaduikas pradeda eiti Orlo
vo pėdomis.
E. Šmukštutis.
' i į „N. G.”

na, ką sužinojo nuo šnipų:
Každailos, Valausko ir kitų.
Teip ir dabar prokuroras ir
tardytojas šaukė pas save ir
tardė Strockį, Vilkicką, ŠI la
žą, Eišmatą, Žlabį ir dar ki
tus.
Nieko tačiaus naujo
neišgavo, tik vienas Balčiūnas
neatmainė dar savo parody
mų ir kište kiša E.; kad tik
jį daugiau kaltintų, išmislinėja neimtus daiktus.
Švetės gyventojas.
„N. G.”

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IŠ AMERIKOS

IŠ DARBO LADKO.

10 aušelptųjų Įvairių-pakrai trumpint darbo laiką, Iško doti ir daugiau vietos surast,
Bpiamą. galėjo juos pažinti Užmušti lietuviai: Adomas Apšviestesuiejįę Lietuve??
Lietuvos piliečiai.
K tie, kurie kitaip ne butų UrbanavyČia, Konstantas Ka gaivalai (bajorai) buvo sve pų ir profesijų žmonių. Ta vot didesnę alpą, kaip sten Kur galėtų be jokių muitų sa Baigiasi jau metai, kaip,
isiaus nevienas (q,Žiburėlio” giamės vietoj dabartinės biu vo tavorUs pardavinėti, i$ vi
t skaitę. Red.); ant galo ralius, Jonas Sobockis, Pran timi lietuvių atgijimui. Jie
revoliucijai susilpnėjus, tam
sušelptas
apvilo
a,Žiburėlio
”
rokratų
(člnauninkų)
val

sų
savo
Bajiegų
pradeda
ir
žinoti
nenorėjo
apie
nau

ciškus
Pąliuliavyčia
ir
jo
bro

Bbt laiškus siuntinėjo kuo
sios pajėgos paėmė viršų, vi
. ,n
džios įgyti žmonių valdžią ir spaust BilpfTęsniuosius. Kad- sokie naktiniai šikšnotsparlu su reikalavimu, kad ji lis, ką tik atvažiavęs iš Lietu jąją srovę, arba stačiai prieši takesnius.
■ui austų savo vinšfninką, vos. Po expliozijai nusileido nosi jai. Taigi iš jų tarpo Išpradžių „Žiburėlio” na laisvę, teip^pat turime žiū jos nėkuomet daugiau nė sva niai pakėlė galvą, ir smarkiai
kuris jam ypatiškai nepatin žmonės gelbėti nelaimės iš negalima buvo laukti tėvynės riais tebuvo keletas moterų. rėti, kad yvairių mažesniųjų jot nebegalėtų apie atsikra pradėjo varyti savo tamsius
ka. Bet tos kunigo intrigos tiktus, bet pamatę, kad nieko veikėjų. Pirmlejie Lietuvos Ilgainiui {stojo ir vyrai, tarp tautų persekiojimas, kiek ga tymu nuo jos jungo, viešpa darbus. Užtrauktas juodais
negelbėjo, hazletoniečiai ne negali pagelbėt, pradėjo iš veikėjai buvo tat neturtingų kurio pirmutinis buvo amži lima, butų sumažintas. Męs taujančiųjų tautų buržuazi debesiais musų dangus vospaisė tų kunigo intrigų, ka mėtinėti firebosui, kad lei- musų sodiečių ūkininkų vai no atminimo Povilas Višin reikalaujame to, kadangi ma ja nori visai išnaikinti visas vos tik buvo pradėjęs švie
dangi jie pats įiersitikrino, do žmones į neventiliuotas kai. Sunki buvo jų kelionė skis. Jį męs razdtvomff visur, tome, kad ant darbininkų da jų ypatybes ir dėl to prade stis, supančiotas geležiniais
kad visi siundymai ne turi olas J r neprirengtas kaip rei į svįesą, ir retam tepasisekda kur tik būdavo .reikdlingas labiau užgula tas tautos per da persekioti jų kalbą, pa pančiais kraštas tik-tik buvo
sekiojimas, negu ant turtin pročius, rūpinasi visai kito pradėjęs draskyti nekenčianė mažiausio pamato; jie vie kia. J'as, supratęs savo kaltę, vo ji laimingai pasiekti. Bet darbininkas.
toj pasitraukti iš kuopos, nubėgo į kastynes nuo dar-' it pasiekusiam tą šviesą re „Žiburėlis” lig šiol apim gesniųjų sluogsnių. Paimki kioj šviesoj parodyti jų pra m%1l jungą.... ir sėl papūtė
tam tepavykdavo rasti tėvy davo gana siaurą žmonių bū me tik męs sodžiaus darbinin eitį ir ypatingai jaunuome šaltas šiaurės vėjas, dangus
prie jos rašėsi; kuopa, prezi bininkų ir užtroško.
dentaujant M. M. nuo 4 są Dabar kompanija jieško nėje duoną, kuri jam leistų relį, ir turtas jo buvo nedide kus ir mažažemius ir tuos nei mokyklose jkiepti meilę, pajuodavo: supuvusioji, be.
liudininkų. Laikraščiuose pa darbuoties visuomenei. Dėl lis. Tat lengva yra suprasti, tūkstančius darbininkų, ku ir prisirišimu prie viešpatau veik išardyta senoji tvarka
narių, užaugo iki 65.
Kadangi Merk, rengiasi šį talpino žinią, versdama kaltę tos priežasties susipratusių atsiminus, kad lietuvių judė rie kas metai, jieškodami jančiosios tautos. Pavergtų vėl laikinai sustiprėjo, per
met išvažiuot į Lietuvę, tai ant kokio polenderio, kuris lietuvių būrelis buvo labai jimas, palyginamai, buvo tuo duonos kąsnio, traukia iš so jų tautų ponai-didikai, norė- pus sugriautoji senoji valdžia
kad jam išvažiavus,kuopa ne buk užmigo ir nedabojo ven- mažas, tačiaus juose vienin met silpnesnis, sąlygos gi dar- džiaus į miestą — jei jie pri- darni nekuo ne mažesni būti vėl paėmė viršų, ir beveik
griūtų, nutarta prie jos įkurt teliavimo. Tuom tarpu čia telė viltis tebuvo, jų viekas, buotįes buvo sunkesnės negu guli prie pavergtųjų tautų, už tavo pergalėtojus,tuoj me jau metai siaučia baisi reak
šiuo metu. Kiekvienas žing tai tankiausiai visai nepažį ta visą ką,kas tik skiria juos cija; griųvančioji valdžia gal
pagelbinę draugystę po S. L- ne poįenderio kaltė, nes ven- jų pajiegos buvo brangios.
snis reikėjo slapčia žengti, sta viešpataujančios rusų kal nuo anų, bet ilgainiui prade paskutiniame kovos laimėji
Suprato
vis
tat
,,
Žiburėlio
”
teliavimo mašina nuo dviejų
A. čarteriu.
įkūrėja, ir karštoje jos šir kiekvienas popiergalis prisi bos ir nuo to labai daug turi da kilti seniau baudžiavos me švenčia savo trijumfus,
J. Kirtiklis.
dienų stovėjo.
Darbininkai dabar jieško dyje kilo sumanymas Įkurti eidavo laikyti plyšyje arba nukęsti: nė jie pačte, nė sude, tamsybėse paskendusios žmo taiso sau kruvinus pietus..*.
Iš Benld, 111.
gero advokato ir nori provo- draugiją toms braugiomsioms žemėje užslėpus, o rinkties nė teip kokiam biure negali, nių minios.
Jie pradeda Baisus metai!.... Geriausio
Darbai eina čia gerai. Čia tia su kompanija.
pajiegoms šelpti. Draugija reikdavo kartais net miške. kaip reikiant, stisikąlbėti ir jausties dabar, kad ir jie to- ji musų laisvės kovotojai at
yra vien anglių kasyklos, ki Darbininkai tegul čia ne turėjo rengti iš sodiečių vai Bet šit užėjo laisvės banga, tankiai dėl to yra stumdomi, kie-pat žmonės, kaip ir kiti, sidūrė kalėjimuose.
Visų
tokių darbų nėra. Uždar keliauja darbo jiėškoti.
kų .visuomenės darbininkus, kurioje yra ir .^Žiburėlio” niekinami. O kas svarbiau ir ima reikalaut sau ’ tiesų. neapkenčiamoji valdžia nesi-'
biai neblogiausi. Iš kitur
Darbininkas. ji turėjo jiėškoti neturtingų nuopelno dalelė. Laikai šiek- sia, silpnesniųjų tautų per Atsiranda tų pavergtųjų gaili savo jiegų; kad tik kuopribuvusiam darbas sunku
mokinių lietuvių, kiek gali tiek kitoki virto, ir šiandien sekiojimas trukdo darbiuikų tautų amatininkai, sankrovi- aštriausiai atkeršyti savo
Amerikos
lietuvių
lietu

gauti.
ma, susipratusių pirmeivių, męs galime jau viešai toliau susipratimą, ardo yvairių ninkai; pagaliaus, užgema priešams, išgalvojo jiems k ne
viška kalba.
Lietuvių yra čia pusėtinas
jau dirbančių toj e pakraipoje, varyti pradėtą darbą. Vię- tautų darbininkų vienybę ir pirkliai, pabrikantai. Ir at- baisiausias bausmes.
Kam
būrelis.' Vaidų svarbėsnta Gyvendamas Lietuvoj, ma ir šelpti Juos mokslo metu. šas darbavimos didžiai pa duoda progą prisimeilinti sispirdami savo pergalėto pasiseka išsisukti kartuvių,
terp jų nėra. Draugysčių, niau, kad Amerikos lietuviai
Nėra ko ir pasakoti, kaip lengvės draugijai augti,\ plė prie jų buržuazijai ir apipai jams, jie pradeda garbinti katargos ar Sibiro, tapo įki
išėmus „NeprigulmingoKliu- apsviestesni už lietuvius gy sunku mokiniui mokytiesi ir totis ir musų Jaunuomenės nioti juos savo tinklais; ir viską, kas tik yra su jų tauta štas į kalėjimus keliems mė
įbo”, nėra. Prie Kliubo pri- venančius tėvynėj, bet teip pačiam duoną mokslui užsi likimu rūpinti?*, pradės pri yvairių tautų kovoje visuo nors-kiek surišta: lietuviai be nesiams ar metam®. Ten jie
klauso pusėtinas lietuvių bu manydamas, apsirikau. Aš dirbti: tai kiekvienam aišku. traukti naujų žmonių.
met daugiausiai nukenčia jokios kritikos ima garbinti vargsta visokius vfcrgus ir ba
telis. Gerai butų, jeigu čia dar neseniai atvažiavau Ame Pridursiu, kad Čia kalbama
Turime viltį, kad „Žiburė darbininkai — tą patvirtina viską, kas tik yra lietuviška, dą kenčia, kadangi valdžiai
■susitvertų kuopa Susi vieny - rikon, o jau patėmijau, kad apie tuos, kurie be mokslo ir lis* tvirtai eis pramintu taku ir Austrijos socijaldemokra- šaukia visus prie lietuvių visiškai nerupi padoriai ap
pimo Lietuvių Amerikoj ir jie neguodoja savo kalbos. be duonos pelnymos, dar tre pirmyn, ir atvira širdimi kvie; tai, kur yvairių tautų kova pirklių ir amatininkų patu sieiti su savo priešais, duoti
L. 8. P. A., iško gal butų di- Nū vienos tautos kalboje ne- čiu darbu užsiimdavo — dir čiame visuomenę prisidėti į toliausiai nuėjo ir kur jau rėjimo, vaikščioja Į restora jiems nors žmonišką valgy- •
'dešnė lietuviams nauda negu patėmijau tiek įmaišytų an bo visuomenei. Toks vargas naudingą Tėvynei darbai
tiek kartų dėl to kraujas nus, kur galima lietuviškai mą: nuo kalinių valgymų ir
iš Kliubo. Matome juk, kaip gliškų žolžių, kaip lietuviš sulaužė ne vieną jauną paupeliais tekėjo. Norėdamos susikalbėt.... Kitos tautos šunes salinami.
.
8. L. A. šelpia senelius ir koj. Amerikos lietuviai sa- jiegą, paguldė graban ne vie
išvengti to, visos socijaldemo- žmonės jie, kad tik galėtų,
Bet kaip nesiaučia dabar
Tautos klausynui» ir
mirštančius. Besilaikant tos vo kasdieninėj kalboj visur ną jauną lietuvį, kuris kito
kratų partijos reikalauja, tuojaus visai išvarytų iš Lie tinė reakcija, kaip nesiunta
organizacijos, ne žus musų vartoj|a, vietoj lietuviškų, mis sąlygomis butų buvęs
socljnldeniukrataikad visos tautos ir kalbos tu tuvos! Kadangi beveik visa valdžia, — vistik pernai me
jaunuomenę; matome teipgi angliškus žodžius: namus va musų tarpe. Vienas iš tokių Tankiai dabar gali išgirst rėtų lygias tiesas ir kad tos prekyba pas mus yra žydų tų rudens revoliucijos audra
kaip’socijalistai, kiek gali, dina liausu, sankrovą—sto lietuvių buvo amžino atmini kalbant, kad eocijaldemo- tiesos netik aut popieros bu- rankose, tai da pasididina jų nepraėjo be vaisių, vistik bu
gira darbininkų luomą, sten ru, alų—byru ir daug kitokių mo Kudirka, kuris džiova mi kratų programoj viskas gerai tų lygios, liet ir pačiam gy- neapykanta ir prasideda vo iškovoti šiokie-tokie pa
giasi iškovoti jai laisvę ir ge angliškų žodžių primaišo1 rė. Paveikslas, Kudirkos, gu butų, tik kam ji4 visai nepri- venime.
Socijaldemokratai siundymas ant jų lietuvių. lengvinimai, vistik valdžia
resnę ateitį. Todėl, rodosi, teip, įad šviežiai atvažiavęs linčio ąnt lovos užrakintame pažįsta tautų, kam stengiasi,'eina prieš kiekvieną prisj>au- Ir pačių dabartinių Lietuvos prispirta sušaukti šiokią-tokiekvienas^turėtų glaustiesi negali suprasti jų kalbos, jie kambaryje ir nusilpusia ran kad būtinai visos tautos iš- ’diiną—teip-pat eina ir prieš demokratų raštuose, kolai jie kią žmonių atstovybę.
prie šitų svarbiausių organi savo prigimtos kalbos žodžius ka taisančio „Varpo” numerį, nyktų arba kad žydai visą ką mažesniųjų tautų prielėgimą užsieniuose buvo,
galėjai Atminkime, piliečiai, kad
zacijų, kurioje yra tautiš pamynė po kojų. Kaip tik giliai įsmego draugijos Įkū į savo rankas paimtu? Kaslvistiek, ar tai bus lietuviai, rast daugybę straipsnių prieš ir šitie menki palengvinimai
kas, ekonomiškas ir politiš atvažiuoja Į Ameriką naujas rėjų širdin. Skaudžių puveik- teip mano apie aecijalderoo-j žydai, latviai, ar lenkai. Ir žydus; garsusis lietuvių de išreikalavo iš musų pusės
kas musų išganymas. Te žmogus, tuojaus jį perkrikš slų nereikia toli jiėškoti. Dar kratų mokslą tautos klausime, rūpinasi socijaldemokratai mokratų pirmtakunas, dak daug aukų, ir šitas laisvės
gul prasmenga terp mus vi tija, padaro anglijonu: Joną nepasibaigė metai nuo Povilą labai klysta. Teisybė, sepijai-1 surasti. tokį valstybės surė- taras Kudirka, kokį laiką ne šešėlis, kuriuo dabar naudo
vadina Džianu, Juozapą Džio Višinskio mirties, dar nenu demokratai nekalba nuolat dymą, kur negalėtų būt vta-l vieno straipsnio negalėjo pa- jamės, išgauta musų laisvės
sokį vaidai.,
: 110 d. vasario pas J. J. Ma vu. Aš pirmą kartą Ameri stojo gailėję jo tie, kurie Jį apie tėvynės meilę, kadangi na tauta kitos skriaudžiama.^įrašyt, neišniekinęs žydų.... kovotojų pasišventimu. Jų
tulaitį buvo krikštynos; susi koj sutikau savo kelis drau- pažino arčiau. Jo darbai dar jie mato, kad ta meilė — tai Dėl to socijaldemokratai to- J Norėdami kuo • didžiausios vargais ir kančioms męs žen
rinko diktas lietuvių būrelis. gus, vieną iš tų draugų jie laukia aprašymo. Musų vi- tiktai tušti žodžiai, kuriais liau reikalauja, kad kiek- vienybės tarp visų lietuvių, giame pirmyn prie tolimesnės
Laiką praleidome gražiai, Džiovia vadino.Aš, nieko neži suomenė nežino, kiek ji kalta prisidengę visokie tautiniu- viena tauta pati galėtų savo tie'i>onai labai šnairai žiuri Į kovos su dabartine valdžia:
kalbėdami apie visokius rei nodamas, maniau,kad jo tokia Povilui, kuris mokėjo, nors kai, rūpinasi savo kišenes*pri- apšvietimo arba kultūros rei- tai, kad męs keliame darbi jų nelaimėmis statome geres
kalus, ypač apie geresnį bū pravajrdė, arba kad serga li tyliai, bet daug padaryti, ku isigrusti; socijaldemokratai kalais rupintiesi, kitaip sa- ninkus prieš jų išnaudotojus, nės ateities pamatus, jų ne
vį ir laisvę musų tėvynės da ga vadinama džiova.
Pa ris mokėjo pakelti, sužadinti, negarbina nekaltų žmonių kant, reikalauja kultūros au- nežiūrėdami, ar tai bus lietu laisve statome sau laisves tu
bar vargstančios po sunkia klausiau savo draugų, kodėl paraginti į darbą kitus ir kraujais ir ašaromis aplaisty- tonom i jos arba savy valdos,
vis, žydas, lenkas ar rusas; mus.
caro ir jo tarnų letena, 1Kaz.
_ Jtjį teip ...........
vadina: ...........
atsake, jog jo pats dirbti už kelius. Sodie tos, didžiausiuose prietaruose, Nėra dabar tokio krašto, ypatingai jie šaukia, kuomet Taigi, piliečiai, neužmir
Mjačulis džmainč sudėti, kiek vardai yra Juozapas, tai an- čio sūnūs, patsai varydama- paskendusios Lietuvos praei- kur perdėm vienos tiktai ko- męs pradedame kalbėt apie škime muši) karžygių! Ne
kas'išgali, sušelpimui Lietu- gliškAi vadinasi
džiova”. sis vyresniosėses gimnazijos ties, nerašo puikių istorijų kios tautos žmonės gyventų, sodžiaus darbininkus. Ne duokime jiems badauti kalė
vos revoliucijonierių, besil
J - '1-- nusistebė- k’iasose, savo lėšomis išėjo apie žmonių engėjus, buvu Paimkim kad ir Lietuvą: čia vienas įsikarščiavęs tėvynės jimuose, valdžios naguose!
Tą išgirdęs,
labai
stengiančių i^liuosuoti musų i jau iš jų tokio kvailumo, gimnaziją ir universitetą, faz- sius Lietuvos kunigaikščius, rasim žydus, lenkus, masko mylėtojas, teistagiaus pasa Šelpkime kalinius ir jų šei
tėvynę iš svetimų retežių, i Tūli ^ako, kad vartojant an- damas laiko darbuoties ir vi nesididžiuoja iš kažin-kur iš lius, baltarusius. Kaip męs kius, smulkiosios buržuazijos mynas! Padėti, kiek galima,
Susirinkę sumetė $4.60c. gliškųs žodžius lietuviškoj suomenei.
trauktais senovės lietuvių nenorime, kad mus stipre kišenės apgynėjas,šaukia, kad mtisų kankiniams — tai yra
Atitraukus 10c. persiuntimo kalboj, lengviau galima iš Tačiaus išėjęs mokslus, ne drabužiais, nesirūpina visur, snioji tauta slėgtų, teip-pat męs tokiu budu visą Lietuvą musų priedermė, teip liepia
kištų, „Lietuvos” redakcijon Į mokti anglišką kalbą. Bet ilgai tegavo darbuoties myli kur tik prieina, pirmiausia ir męs negalime silpnesniųjų paskandįsime. Ir prieš dva musų sąžinė, nes jų vargai
siunčiame $4.50c. (vardai au tas rįetiesa: teip elgdamiesi majai tėvynei: džiova, kuria tautoa susipratimą platint, slėgti, užtai, sakysim, Lietu rininkus daugelis iš jų tiktai pramina mums laisvės takus!
Tikimės, kad lakraščiai ne
kąutojų ir jų aukos pagarsiu-' netik angliškos kalbos ne iš jis besimokydamas susirgo, nekelia į padanges visko, kas vos Socijaldeinokratų Parti dėl to eina, kad tai lenkai.
tęs kitur. Red.). Pinigus moksite, bet savo kalbą su- nutildė jo karštą širdį. .. tik yra lietuviška, bet vistik jos programoj ir yra pasa Kolai lietuvių buržuazija atsisakys patalpinti šitą mu
tuos paskirstome teip: $2.25 teršite 'anglišku žargonu ir Kad „Žiburėlis” butų anks negalima sakyt, kad jie kyta, kad kiekviena tauta iš da silpna, ji daugiausia tik ši} pranešimą.
revoliucijonieriams L. S. D. liksite nužeminti akyse sve čiau įsikūręs, Povilas nebūtų visai kitaip supranta, kaip bendrosios kasos gauna ap ginasi nuo kitų, bet kaip tik Kreipdamies šiais žodžiais,
H, o $2.35 kankiniams. Au- timtaučių ir musų inteligen taip prieš laiką žuvęs.
švietimo ir kitiems tauti kiek-tiek sustiprės, tuoj ir ji neabejojame, kad Lietuvos
kitos partijos.
akavusiems, už jų aukas, išta tijos- Norintiems išmokti
Bet pakaks pavyzdžių, jų Socijaldemokratų tikslas — škiems reikalams tiek, kiek pradės spausti silpnuosius. visuomenė, kuri pernai rude
riame širdingą ačiū.
angliška kalbą, patariu pasi galima butų daug priskaityti. tai yra išgelbėti darbininkus, jai išpuola pagal jos skaičių Tokiais keliais eina visos at- nį kovoje su valdžia parode
Collinsvilletis.
rūpinti atsakantį rankvedį, Juk ir iš to jau* aišku, kokiu o kartu su jais ir visą visuo gavusi tuos pinigus, kiek gįjančios tautos—tokiais eis tiek doriškų spėkų, nepaliks
iš kurio geriaus išmoksite dideliu daiktu yra savo laiku menę nuodabartiniq>išnaudo- viena tauta, žinoma, jau, ir lietuvių tauta.
Ir jei musų žodžius be atydžios ir,
IšThomas, W. Va.
anglišką kalbą; rankvedžių sušelpti ir tokiu budu apsau jimo ir visokių neteisybių; kaip pati nori, taip gali juos mums užmėtinėjama, kad kiek išgalėdama, aukaus ka
: Darbai eina čia gerai, tik tokių ne trūksta ir lietuviš goti tėvynei tokios brangios laisvė, lygybe ir brolybė — suvartoti.
męs tokio tautos klausymo iš liniams.
Uždarbiai menki. Darbai čia koj kalboj.
pajiegos. Musų sodžių gilu tai yra jų kovos žiburiai. Įvy Tai teip maž daug žiuri so- rišimo nepripažįstame, kokio Aukas galima siųsti per
tik anglių kastynėse ir prie
K. Vasiliauskas.
mose dažnai atsiranda vai kti tai tiktai tuomet tegalės, cijaldemokratai į tautos klau mųsų “tėvynės mylėtojai” vieną iš tų laįkraščių redak
’kokso' pečių. ' Kastynes pri
kų, į dailę palinkusių, kar kuomet to išnaudojimo ir ne symą. Žinoma, jų išrišimas nori, tai teisybę sako: męs — cijų, kuri patalpįs šitą atsi*
guli Dower Coal Co. Darbą
tais net didelio talento vai teisybių šaltinis dus prašalin šito klausimo daug kuo ski darbininkų reikalų atstovai šaukimą. Iš surinktųjų pi«
Žiburėlis.
gauna, kas tik atvažiuoja, bet
kų. Nevienam teko matyti tas, tai yra kuomet pąbrikai, riasi nuo kitų partijų išriši ir apgynėjai ir visai nenorim nigų apyskaita bus duota
kad uždarbiai maži, tai dar Jau apie 16 metų sukako musų piemenėlių raižymai dirbtuvės, geležthkellai, van mo. Pirmiausia tuo, kad so- kišties Į buržuazijos vaidus ir kaip Lietuvos, teip ir Ameri
bininkai greitai vėl išva nuo to laiko, kada pirmasis arba iš medžio išdrožti pa dens, girios, laukai ir visi iš- cijaldemokratai, rišdami jį, kovą už savo kišenę; męs šau kos laikraščiuose.
žiuoja! Kastynių užveizda „Žiburėlio” įkūrėjos sušelp veikslėliai, Į kuriuos žiū dirbimo Įrankiai prigulės ne Į darbininkų reikalus teatsi- kiame įvairių tautų darbinin „Kankinių kasos "Komitetas.
„N. G.,
mažai paiso darbininkų, nes tas mokinys išėjo mokslus.
rėdami, stebisi dailiai. Tai vienam kokiam ar kitam ka žiuri ir reikalauja visoms tau- kus ne prie kovos tarp savęs,
Šešiolika su viršum metų gi „Žiburėliui” teip-pat rū pitalistui (lobintakui), bet vi toms ir kalboms lygių tiesų o prie vienybės, kadangi vie
jie svetimtąučiai: lietuviai,
vengrai ir italijonai. Kasty- — tat nemažas tarpas. „Ži pėjo surasti tokie vaiku siems žmonėms, žodžiu, kuo dėl to, kad darbininkų labas nybėje jų galybė. Ir tokiuo | Ryme 17 d. vasario 15000
nės apleistos, olos užgriuvu burėlis” užsimezgė J;uo dar čiai ir parodyti jauniems ta met įvyks socijalIzmO tvarka. to reikalauja. Kiti gi • ‘tau se klausymuose, kaip rinki garibaldistų pakėlė pr i nkias Prancūzijai, o ne pri
sios, užtvinusios, reles reik metu, kada jaunas lietuvių lentams tikras kelias. Tokiu
tiečiai“ visuomet kalba visos mai, męs nežiūrime visai, ko laukiąs popiežiui demonstra
darbininkams patiemš neštis, judėjimas engė kūdikio žing tad tikslu buvo draugija nyks ir silpnesniųjų tautų “brangiosios” Lietuvos var kios koks žmogus tautos ar
Saugojimui popiežiaus
olos pilnos dūmų. Dirba tik sniais, kada kiekvienas, net įkurta ir duotas jai „Žibu prispaudimas ir galės jos vi- <du, neskirstydami jos Į at tikybos yra, bet tik rūpina, cijas.
rūmo reikėjo sutraukti kadieną, naktimis darbas su ramus lietuvių kulturps dar- rėlio” vardas. „Žiburėlis turi sai laisvai plėtotles. Bet ne skiras kliasas, išnaudotojus ir mės, kad kuodangiasia pa riumenę. Panašios nepribuvo baisiai persekioja- šviesti ir šviesai tarnauti. Jis jaugi dabar męs, rankas su išnaudojamuosius. Bet iš ar kliūtų ten aršiausių dabarti lankios popiežiui demonstra
stoja,
kada lengviai suskaito- niekados nebuvo partijinis, dėję, sėdėsime ir lauksime, čiau prisižiūrėję, pamatysime, nės valdžios priešų ir rank cijos buvo ir kituose* Italijos
| 4 d. vasario buvo čia baisi m
m
saujelė
susipratusių lie jie stengėsi šelpti norinčius koliai neateis tie laimingie- kad iš tos karštos visos bran pelnių reikalų apgynėjų ir m lestuose._______
expliozija, kada oloj dar
menkki buvo darbininkų. tuviu, sunkiai kovodama Lie visuomenei tarnauti, palike jie laikai, ir „neišves mus iš giosios tėvynės meilės išlen kad į tautos klausymą teip | Mieste Baku, UžkaukaI Pražuvo vienok visgi 24 dar- tuvos ateities vardu, dažnai damas šelpiamojo sąžinei jo Egipto nelaisvės namų”? Ne, da smulkiosios buržuazijos žiūrėtų, kaip męs augščiau zyj, likosi užmuštas guber
vo, vieno
ar kito„vesavo» pakraipą ir pažiūrą. Ištiesų... kaip męs rūpinamės jaTu da nagai. Stipresniųjų tautų aiškinome.
Į bininkų: 13 italijonų, 5 ven- >
natorius. Tas atsitiko 17 d.
Je vonia.
,x
buržuazija,
norėdama
pavergi
Iš
keliolikos
metų
„Žiburėbar,
kiek
galėdami,
pagerintdraugo,
prieš
laiką
žuvusio
Įgrai, 1 anglas ir 5 lietuviai;
vasario.
, lio” darbavimos matome tarp darbininkų padėjimu, su- gtųjų tautų turtais pasinauf daug sužeistų iš olos išnešė. toje kovoje.

tirpsta siera; jeigu gi įkaityti dar TaM
Jeigu gali, išrink tokį užsiėmimų, kunte apims kuoditai visas sumaišymas įšvla ir tąsyk tų
Orisson Svett-Marden
džiausiu dalį tavo mokėjimų ir palinkimų.} Turėsi tų syk
būva
besi jungimas. Pasidaręs iš to nai
netik pašaukimų, kuriam atsakančiai gam,fa tave sutvėrė,
sierinė geležis, neturi nė geležies, nė
kūnas,
sietinė
bet galėsi plačiai sunaudoti tavo mokslų irsupratimų duo
sieros
ypatybių:
jo nepntraukia magnetas ir.
tojo užsiėmimo, kas yra tikru tavo kdpitabi.
<
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.
jis netirpsta sierinio angledario skystime.
Eik su savo palinkimo. Negalite llfeai pasekmin
LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.
gai kovoti su savo palinkimais. Tėvai, draugai, ar nelai
veninio uždaviniu? Jeigu instinktas ir širdis traukia mė gali numalšinti kaistus jūsų dvasios troškimus, pri sime nė jokio persikeitimo skystimų parvos, Persikeitimas metalų į visokius susijungimu?
prie dailidystės — lik dailyde; jeigu prie medicinos — versdami jus išpildyti negeistinus darbus, bet vidaus bet visgi atsibus chemiška veikmė arba reak ir sugrąžinimas jiems jų ypatybių. Chemiją!
ir alchemija.
lik gydytoju. Prie atsakančio išsirinkiiho ir norimo dar ugnis, vulkanui panaši, sudraskys ppiedąpgų, kuri jų už cija ir tai tokia jau kaip ir sumaišant sky
bo turi kiekvienam pasisekti. Bet jeigu instinktas tylės, laiko, įsigaus j viršų iškalbos, dainos, dailės ar prie kokio rium, taigi be vandens, tuos pačius gazus.
Viename iš pirma aprašytų mėginiimj
ar jeigu butų silpnas ir nedrąsus, reikia išsirinkti ką nors numylėto amato, talento pavėiksle. Šalinkis ta Našatirius feipgi pasidaro, bet jo nema parodymui chemiškos veikmės visokių kilu?]
nors, prie ko lengvinus mums priprasti. ‘ Niekas neturi lento, kurio negali sunaudoti pilnai. Gamta nekenčia tyt,kadangi jis tirpsta vandenyj, bet išva taigi kietų, skystų ir gazinių ant viens kitoj
abejoti, kad svietas jo nereikalauja, bet aukšta garbė ir lopytų ir pusiau padarytų veikalų ir meta ant jų keiksmų.
męs paėmėme varį. Iš Vario, skystime, ap-l
rius vandenį, kų galima
turtai visiems skiriami. TJikras pasivedimas remiasi ant
turėjome varinį kuparosų. Per virinimų, jį.1
— Nesižinodami žmonės, kada ir prie ko yra atsako padaryti šildant, viri
gero išsipildymo to, kas niums išpuola, o tų kiekvienas mais — sako Roger’is Asham’as — geidžia būti turtingais,
garavinus vandenį, apturime mčlynug lįĮS
gali išpildyti. Geriaus butfi pirmu dailide, kaip antru o jiems butų geriaus neturėti turtų; kiti geidžia būti tei nant, jis, pavidale kie
Stalelius; tuos krištalėlius galima vėl pad>, j
tos baltos medegos, ap
kalbėtoju.
sėjais, kada pasirodo tinkamesniais laikyti Vadžias nuo guls cilinderio sienas.
lyti i jų sudėtinioi.
Svietas pasirodė geru ^angelini, kurie pirma žinomi arklių; kiti norėtų būti ponais ir kitais valdyti, nepradė Apie atsibuvimų chemi
Pakanka vėl juos «q. i
buvo kaipo tuštagalviai, o kuriems paskui pasisekė, bet ję valdyti savimi; kiti vėl norėtų mokyti žmones, kada škos reakcijos galime per
tarpinti vandenyj ir ; Į
sutiko priešus, kovodami su nenoru ii* pikta kitų valia. teisingiaus turėtų patįs mokytis; kiti dar norėtų likti sitikrinti ir kitokiu budu
tų skystimų įleisti juoTečiaus tas nereiškia, kad kiekvienas kvailys butų įsitikė kunigais, kada tuo tarpu labiau tinka į tarnus.
stelę geležinės blėtos*
ir tai lengvesniu. Įlei
jęs pasivedimui. Iš to, kad paskutinis mokinys tapo gar
jų
tuojaus apdengi
Rodosi, pusė žmonių randa neatsakantį užsiėmimų sk i me į cilinderį A juo
siu Henrik’u Warde’u Beecker’iu, negalima išvesti, kad tiems gabumams, kuriuos atsinešė ant svieto, lyg rodos, stelę raudonos lakinu
rausvai žibanti plėvė
kiekvienas paskutinis mokinys taps teip-pat garsiu žmo visa žmonija nusigando baisaus žemės drebėjimo ir per si iiės popieros; tame ei- Parodymu* chemiškos re
kuri ir yra grynu vagumi. r Žinoma, turi būti kūdikyje dalis gyvumo, kitokiu mainė atsakančias sau vietas ant tiį, kurias užiminėjo linderyj yra druskinė akcijos juostele lakinusi*
ris.
budu1 nepakils, neveizdint dargi į prielankias progas. kiti. Tarnaitė nori mokyti kitus, mokytojas valo san rūgštis; popiera neper
nės popieros.
Žinoma, šiek-tiek apDuok kiekvienam vaikui ar mergaitei gerų progų ir išmin krovų, o kiekvienų kankina sųžinė už neišpildymų savo keis savo parvos; bet jeigu įleisime tokių jau
šviesti skaitytojai, pa.
tingų geidimų ir nebausk jų dargi kada parodys didelį pareigų. Faktoriaudami, vargsta vaikinai, kurie turėtų juostelę mėlynos lakmusiuės popieros, ji tuomatę tokį apsireiškimu
neprielankumą, nes daugelis vaikų, vadinamų tinginiais, tąsytis su graikų ir lotynų kalbomis, o šimtai vaikinų jaus priims raudonų parvų; cilinderyj gi B
—
nesistebės, jie supras
(Jar
negabiais, buvo vien neatsakančiose vietose patalpintais prakaituoja universitetuose besimokydami, vieton būti atsitiks priešingai: raudonoji juostelė jame Aukyrin.MV.rloK.len. jog
vaikais.
prie ūkio ar stiebo. Kontorose stovi subjektai, kurie ne nusiparvtios mėlynai, o mėlynoji nepersikeįs; gviau jungiasi su sierine rūgščia, negu varia
— Tie žmonės nepaprastai gabus ir mokyti — sako kenčia saiko ir svarstuvų ir pamiršta savo darbų, kad ga cilinderyj B mat yra amijaks. Supylus į jų išstumia. Bet seniau žmonės, kol chemiRackeray — turi sųjausmų ir atidžių dėl tų, kurie netapo lėtų mąstyti apie kitų užsiėmimų. Geras apavų siuvėjas krūvų abudu sumaišymu (A-f-B), iš to pasi jos mokslas stovėjo žemai, manė kitaip: pagamtos apdovanoti talentu. Visada turėjau sųjausmų rašo porų eilių į laikraštį išeinantį kaime, draugai vadina dariusiame skystime nė raudonoji, nė mėly matę tokį mėginime apsireiškimų, jie tikėjo,
menkiaus gabiems. Tie, kuriuo^ atmįsiu iš mano mokslo jį dainiumi, taigi atstumia kurpalį, su kuriuo gerai susi noji juostelė nepersikeis, abidvi palaikys kad geležis (musų mėginime paimtas geleM*
laikų, buvo maloniausi draugai, o pasielgė gyvenime ne- pažinęs, pameta dėl plunksnos, kuria naudojasi lyg elgėta. savo parvų, kadangi našatyrio skystimas mat nės blėtos šmotelis) persikeičia į varį. Jeigu
blogiaus, kada tuo tarpu nė vienas jaunikaitis, kuris Kiti kurpiai yra niekais kongrese tuotarm, kada tikrieji yra neutrališku, neveikia ant lakmuso par gi teip, tai kodėl varis negalėtų persikeisti i
stengėsi sudėstyti lotyniškus hesametrus visai liuosai, yra tautos vyrai dirba apavus. Svietiški žmonės sako pamok ves. (Lakmus yra tai parvuojauti medega, sidabrų, o sidabras į auksų, kurio jau ir žiloj
-šiandien kvailiai užsinešusiu, neturi darbo, nė už skatikų slus, Beecker’is ir Whitefield’as prapuola kaipo pirkliai, ištraukta iš vienos kerpių veislės).
senovėj žmonės troško ir jieškojo?
daugiaus išminties, kaip kad turėjo kol jam barzda išdygo. žmonės gi nesupranta, kame gali būti priežastis, kad ba
Nuo IV amžiaus iki XVI, tikroj to žol
Sumaišymai vandenyj daugelio kitų
Jurgis Stephenson’as dvidešimtuose metuose nemokė žnyčios sėdynės palieka tuščiomis.
medegų tankiai gimdo visai vandenyj ne- džio prasmėj, chemijos mokslo nebuvo, tųg
jo nė skaityti, nė rašyti, o tečiaus jo vardas yra sujung
Vaikas, kuris visados kų-nors dirbinėja, perėjo uni tirpstančius chemiškus susijungimus, • taigi laikų tiriuėtojai jieškojo vien budo, kaip sal
tas su geležinkelių užvedimu ir išplatinimu.
versitetų ir nužengė amatininko keliu. ’ Tikri chirurgai kimus su naujoms ypatybėms. Tokiuose at vo laboratorijose padaryti auksų, pigesniu®
Wellington’ų motina skaitė kvailiu. Etone’u vadintų užsidirba duonų pinklu ar skerdiko peiliu, o skerdikai sitikimuose skystimai susidrumsčia, kartais daiktus paversti į auksų. Tirinčtojai jieJ
kvailiu, tinginiu, nerangiu ir buvo ten beveik paskuti dirba operacijas ant žmonių kūno.
įgauna visokias parvas ir ant galo ant du- škojo žingeidžios medegos — teip vadinamo!
niu mokiniu, nuo kurio nieko nelaukta. - Neapreiškė nė
irtm iiiiJilnrn
nuiiin ii
Inrurimn „jilozojiško akmens", kuris, kaip manė, gali
Žmogaus užsiėmimas labiau jį išdirba visopusiai.įkaip’gno
pasidaro, nnnnnla
nupuola nauja,
iš anui
susijungimo
kiek talento ir norėjo įstoti į armijų. Darbštumas ir iš- kad kas kitas. Stiprina raumenis, stiprina kūną, gaivina pasidariusi medega.
pa versti pigius metalus į auksų. Mokslų už
našumas buvo vieninteliu jo išsiteisinimu akyse tėvų ir kraują, smailina protą, taiso protavimus, užlaiko prie
siimantį
j ieškojimu to galingo filozofiško ak- J
Chemiškų susi jungimų kieto kūno su
mokytojų] O tečiaus .ketupesdešimties šešių metų būda darbo smegenis, jo juokdarystę išveda gyvenimai!, veda jį'gazu galima matyti sekiančiame mėginime, mens, kuris pagimdė šios dienos chemijų, vamas apveikė garsiausių vadų.
į gyvo judėjimo kelią, pakelia jo ambicijų, duoda jam pa- Pridėkime truputį varinių druožlių į išsipla- dino alehemija, o juom užsiimančius — aiGoldam ith’s buvo pajuoka mokytojams. Praminė jį justi, kad yr žmogumi, kad turi atlikti koky-nors uždą- tinusį apvalųjį galą cilinderio. Paimkime •chemikais. Suprantama, jų darbai, nors
,,Mediniu šaukštu’, kaip paprastai, prąvardžiuoja šipu vinį, padaryti kokį-nors veikalų, vyriškai gyvenime daly- 'stiklinę
...... '. su oxygenu ir į jų įleiskime leikutę traukėsi per amžių eiles, neišdavė vaisių,
mokinį. Stengėsi įstoti į chirurgijos mokyklą, bet jo ten vauti ir pasirodyti vyru to darbo atlikime. 'Nė Vienas
pripildytų vandeniu. ,Jeigu atidaryti kranų kadangi apturėti tų, ko jieškojo, buvo nega
Vienai j»ripildytų
nepriimta. Traukė jį kasžiįi kas prie litetaturos. Dak žmogus nesijaučia pakaktinai žmogumi, jeįgu nepildo ko- i ir kranų leikos, vanduoli tekės iį stiklinę ir iš Ihnu: auksas yra nesudėtu kunti, bet ele-|
taras Johnson’as užtiko jį labai suvargusį ir nubaustų ka kio-nors užsiėmimo. Žmogus be užsiėmimo nėra žmogumi, jos išstums oxygeną ir jis dūdele pereis į ei- mentu, nesiduodančiu paskirstyti, padalyti,!
lėjimu už skolas. Paėmė nuo jo rankraštį „ Vicar of nes negali darbu prirodyti, kad juo yra. Šimtas penkes- linderį sū vandeniu. Jeigu pašildyti dalį o elementai į viens kitų negali persi keisti. |
- Wackerfiel<r, pardavė jį išleidėjams ir užmokėjo jo sko dešimtis svarų raumenų ir kaulų, tai dar ne žmogus. Ge- dūdelės, kur yra varis, tai jis įšils ir jungsis Bet ir tų laikų tirinėtojams, jieškantiems |
las. Tas rankraštis padarė jį garsiu autoriumi.
ras kaušas, pilnas smegenų, teip pat nėra žmogumi. Kau- įsu
jau
..... oxygenu, cilinderyj
........ J J gi burbulų J
—.'. nebus, stebuklingojo akmens, netyčia pasisekė šį tų j
John’ų Harvard’ų skaitė menko gabumo esant, nedaug lai, raumenys ir smegenys turi žinoti, kaip išpildyti žino-'i Ataušinus dūdelę, pamatysime, jog joje bu padirbti: alchemiko, sumaišius sierų, šalie-1
reiškiantį, o vienok jis įsteigė Harvardo .universitetų ir gaus darbą ir gimdyti žmogaus minti® praskinti kelių gy vusios vario driiožlts pajuodavo. Perpil- trų ir anglis, padirbtas antai parakas.
liko tikruoju žmonių geradėju.
venimui, išnešioti žmogaus budo ir pageidavimų sunkė , kime jas į indų A ir įpilkime praskiestos sieesanti ant žemės kūnai susideda iš ele
Robert’as Clive’as ųiokykloje buvo pravardžiuojamas nybę, kol sutvers žmogų.
irinės rūgšties; tąsyk juodosios vario rūdys Visi
mentų.
Iš tų pačių elementų susideda saulė |
„kvailiu” ir „išgama”, o trisdešimties antruose metuose
Negali kovoj laimėti žmogus, kuris neaps'.mąstė teat sutirps ir nuo to vanduo įgaus gražių mėir
visi
saulės sistemų dangiški svietai.
su trims tūkstančiais kareivių įveikė penkesdešimtį tuk- eina be stipraus nutarimo, išblyškusiu vejdu,
v.viu, suspausto dynų parvų; tas skystimas — yra tai sutirpęs
Chemija
užsiima išaiškinimu sudėjimo
.stančių, ties Plassey ir davė pamatą viešpatavimui Didžio mis lupomis — galėdamas pasakyti: ^inau, ką turiu vandenyj vario kuparoaas; varis gi, esantis
visokių
kūnų.
Išaiškinti tų ne teip lengva,
sios Britanijos Indijoj. Wa3ter’į Scott’ų mokytojas va
cilinderyj B, kuriame yra teipgi sierinė rug-J
dino ,, grumstu”. Kada Byron’ui pasisekė pasijusti pry„Nelauk geresnės vietos, ar geresnio užmokėsit 10.
netirpsta. laigi, veikiant gazui ant j-i*1^-**J? ii n* t iri-nėUnr1?J
šakyje klaSos, mokytojas tar$: ,,Dabar pažiūrėsime, kaip Išplėtok darb.-i, kurį dirbi. įveak į ji niModos originali.|'“no. at»ibnvo naujai chemiškas Husijungį- *!••?.!'
greit vėl ant kito galo pasijusi.” Motina Slieridan’o vel škumą. Išpildyk jo plaunu.‘ kaip ’ niekados priS tai.
pasidarė naujau kūnas - ,ario oaydaa, \
aH,a "\naHi i^ku
tui stengėsi išmokyti sūnų elėmentariškiausių žinių. Jos Buk greitesniu, energiškai... geresniu, negu buvusieji t..r...t.s v įsa. ek.rh.^as ypatybes. =.... __ j"a'r7aX yra etemental
mirtis prikėlė jame užmigusius gabumus, kaip tas jau ne anksčiau tavęs ar tavo draugai. Gerink tavo intert <ų,
Žiugeidų
apsireiškimų apturėsime, įmetę
*
kartų atsitiko — ir liko jis paskui vienu garsiausi!) vyrų pramanyk naują būdų praplatinimui intereso, buk pasi- šmotelį’į n etilo d emi uj praminto kaliju į| tas, auksas — elementas: ne jokiu budu ne
. Vandeni?* Kalijų Dtrau- ^a,ima
padalyti; elementais yra teipgi:
savo laike. D-rų Chalmers’ų išvarė iš šv. Andriaus mo rengęs duoti perdėtiniui naudos atskaitų iš tavo darbo, j
kia
iš
potašiaus,
jis
yra
Miera
’
kali
J
us
. fosforas, platina ir daugelis
kyklos dėl paikumo.
|
Į
.
Mokėjimas nesiremia ant dirbimo to, ko sau geidžia, dar
ir
salietroj;
jį
užlaiko
k
’
l
1
?
medegų.
Dr. Isaak’as Barrow’as buvo teip paiku, kad jo tėvas gi ne ant paprasto pildymo pareigu, bet ant dirbimo ge
2?
stiklinėse, kerosino pri-1
Tokių elementų, taigi nesudėtų medegų ;
pasakė: ,,Jeigu Dievas panorės atimti man vienų vaikų, riau, kaip kad tikėtaisi; o užmokesniu bus geresnė vieta i
piltose.
Kaliju*
už
vauiki
šiol
žinomų yra 74. Tai pamatas visos
tai turiu viltį, kad tai bus Isaak’as.” ,,Kodėl atkartoji ir didesnis mokestis.
\ |
denį
lengvesnis
ir
tirpgamtos,
tas viskas yra negyvuose — mineratai lazdai dvidešimtį sykių tų patį?” — klausė tėvas Jono
Kada esi be vietos, imk pirmutinį užsiėmimą, koksai
sta
prie
mažos
šilumos
l«ose
ir
gyvuose
— kūnuose. Labiausiai išVesley’o savo žmonos. „Nes, — atsakė .žmona — jeigu l’apuls, neveizdint į didžiausių skirtumų tarp tavo tikrojo
kaip vaškas. Jeigu ji siphitinę ant žemės paviršiaus elementai,
pasakyčiau tų tik devyniolikų kartų, viskas eitų perniekų, užsiėmimo ir gabumų. Jeigu ^dėsi vis į vyriškų pajiegų į
visokių kūnų sudėtiniai, yra sekanti
Vario oivdM tirpsta1 pnesli į vandenį, jis plau- taigi
"
o.šeip supras ir atraįs. ” Jaunų Linne’ų mokytojai vadino tavo darbų, gausi greitai kų-nors geresnio dirbti.”
|
XucAimčiuaM
praskirtoj sierinėj
kineja kiip ir medžioki„kvailiu”. Neveizdint, jog galėjo būti tikusiu į dvasi
ant žt'ioia. Liūdniausių paveikslų rodo jaunas vyras, kuris neaprugM)j
pulys,
sutirpsta,
pavir

škuosius, tėvai pasiuntė jį mokytis medicinos. Bet vienas svarstęs,
Oxygenas
—
—
49,98
ar turi užtektinai pajiegų nervuose, kad išlai sta į ugninį, degantį grumulį, kuris eina’ma
tylintis profesorius, išmintingesnis už kitus, įvedė jį į ti kyti) dvasiškos
Titnagas
—
—
25,30
karjeros išsigalėjimų, įbrido giliai į skolas žyn ir ant galo, čirkšdama^, išnyksta. Vaukrąjį kelių. Nuo to laiko nė liga, nė nelaimės, nė netur j-"-Aliuminijus
—
—
7,26
•
paaukojo, dargi teip silpo* sveiku' koki, turėjo uui- /uo
po-'
tas negalėjo jo užlaikyti nuo tyrinėjimo, liko didžiausiu ir
Geležis
—
—
5,08
versiteto
J1(8 arVol) „
keičia. bet 0 ‘ei.
botaniku savo laike. David’as Drew’as buvo vienu pai ręrsiteto studijoms. Niekas jam uepasake, kad nors ir
Kalcium
—
—
3,51
niausių ir labiausiai apsileidusių vaikų visoj apygardoj, o paba>gs, bus visu silpnu, nutvers kovo| prie. aukštesnių kmei kaliJaos IM,ellik‘H illde vandll‘o par.
Magnium
—
—
2,50
b e.uUktlant v,dHt'n'»k» l^SJi-lvuoja raudonųjų lakmuso popierėly mėlynai.
'po atsitikimui, nuo kurio vos nepasimirė ir broliui numi n? M Ja Pi
Natrium
—
—
2,28
e
>’a.ba,«8 umversitet, darg su suar- Uvariua vande’į virinimn‘ iįde atgira; bal.
rus, tapo teip darbščiu, kad nepraleido veltui nė vienos Z.
Kaliam
—
—
2,23
dyta
sveikata
ir
tuščia
kišene, atsispirs. Nėra jau paka- tos
- parvos kūnas turintis visai kitokias negu
valandos. Skaitė prie valgio, naudodamos’ kiekviena va kintu savo praėjusiu padėjimu,
Hydrogenas
—
—
0,94
ambicija užnuodinta kali jus ypatybes. Apie tų naujų kūnų, pa
landa plėtojimuisi. Sakė, kad Paine’o „Amžis išminties” veržimos prie neįvykdinamų tikslų,jo gyvenimas
Titanas
—
—
0,30
išnaudotas, sidariusį veikiant kalijui aut vandens, męs
padarė jį autoriumi, nes jo mėginimas įveikti Paine’o ar energija prapuolusi. Ir teip jaunas vyras, kuris
Angledarys
.
—
—
0,21
butų dar vėliau pokalbėsime.
gi, mentus davė jį pažyti kaipo gerų rašytojų!
Chloras
—
—
0,15
galėjęs būti naudingu nuomininku ar gabiu mechaniku,
■ Kieti kūnai paprastai ant viens kito ne
Gyvename amžyje paviršutinio elgimosi ir skubina linksta po pinigiškų reikalų našta su silpna sveikata ir
Fosforas
—
—
•0,09
mės ant žut-but, nežinodami išminties ii kūno gabumo. užgauta ambicija, kol mirtis neišliuosnos jo nuo kartaus veikia. Chemiškose reakcijose jungiasi smul
Margancas
—
—
0,07
kiausios, kokias tik męs galime sau perstaty
Gabioji jaunuomenė ir teip vadinamosios „lazdos” turėtų gyvenimo..
0,04
Siera
—
—
ti, kūnų daleles; kietuose kūnuose tokios da
'tyrinėti savo pajiegas ir silpnybę, patikimų ir netikimų..
Barium
.—
—
0,03
Tas
klausimas
atsakančio
gyvenimo
tikslo
pasidarė
,, Pažink save" kalbėta senoje Delfų žinyčioj, ir nors žiny labai svarbus musų klaidingame amžyje. Nesunkus už lelės ilsisi, jos nekrutančios. Kadangi sky
Azotas
—
—
0,02
čių seniai išnyko, žodžiai tie turi neatmainomų svarbumų. davinys, kada esi Zulus’o stiliumi ar Beduin’o dukra. stuose ir gazininose kiniuose tos smulkutės
Sitų elementų yra
99,99
Niekas geresnės patarmės nedavė žmonijai. Filiozofija Laukinio žmogaus padėjimas nereikalauja išrišimo; bet dalelės, kokių akys nemato, bet męs jas vien
- Visų gi likusių 57 elem. tik 0,01
atsiduoda tyrinėjimui musų prigimties. Ypatiškojo „aš” jeigu kįlame aukštyn civilizacijoj, prie aukštų tikslų, perstatyti galime, lengviau sukrutinamos,
Viso
’ —
— 100,00
pažinimas išmokys gabų vaikinų šalinties nuo neatsakan sunkenybe ypatiško apsirūpinimo auga didyn.. Sulygi todėl gaziniai ir skysti kūnai lengviau pasi
Iš šitii pamatinių elementų, keturi; oxyčių jam užsiėmimų, kaip šalinasi nuo neteisybės ir nedo nant su tuo, kaip ir kas yra lenktynių kovtos prispaustas, duoda chemiškoms reakcijoms. Tų žinojo
jau
senovėj
ir
ant
tos
žinios
pasirėmę
jau
rygenas,
hydrogenas, chloras ir azotas yra garos. Teisingu yra pasakymas, kad nė vienas žmogus ne yra neatbūtinu reikalu jam išrinkti ypatiškų tokį tikslą,
ziniai;
likę gi kieti. Ne apie visus tuos ele
mionai
sutvėrė
patarlę:
corpora
non
agunt,
tikusiai nepasirodys, jeigu supras pats save ir atsakančiai kad galėtų atsiduoti visa energija ir karščiu kovai. Panisi
fluidą
(tik
skysti
kūnai
veikia
ant
viens
mentus
męs kalbėsime, nes ne visi jie lygiai
savimi valdys, nė vienas nepasirodys geru, jeigu tame da jiegų ir vilties blaškymas esti fatališku dajgi lengvesnių
svarbus.
kito).
Nors
sutrupintume
į
smulkiausias
lyke yra suklydęs.
užsiėmimų sferose.
dulkes du kietu kunti ir dulkes supiltume į
. SKYRIUS VI.
Gladston’as pasakė, kad yra tikra darbo riba, kokių kokį indų, tai visgi apturėsime vien sumai
galima išgauti iš žmogaus sąnarių ir žmogaus proto, o jis šymų, kuriame per mikroskopų visada gali Klaidi chemijos linkmė. Invedimas svarstyklių
buvo svarbus žmogus, kuris nemėtinėjo energijos užsiėmi me atskirti, surasti dalelės vieno ir kito su
pabaigoj XVIII amžiaus.
mams,
kuriems
nesijautė
atsakančiu,
n
maišytų
kūnų.
Paimkime
dūdelę
su
apva

Męs jau šiek tiek susipažinome su eilėms j
„Žmogaus laimes aukštybėmis yra tu
rėti aiškų palinkimu prie kokio nors ama
„Palaimintas tas, kuris rado sau dtsakdMį amatc(\ — liu, atidarytu vienu galu; į jų įpilkime mi apsireiškimų chemiškais vadinamų todėl* I
to, kuris gali pripildyti jo gyvenimą ir
/' - atnešti jam pakakinima ar tai butų pin sako Carlyle, — »>tegul nereikalauja ♦kitoniško palaimi šinį iš geležies ir sieros. Su magnito štange- kad prie jų iš veikiančių ant viens kito kūnų |
tinės, ar kanalai, stovylos ar dainos.”
nimo. Turi darbų, gyvenimo tikslų, atradę ir pildys jį. ” le tuojaus galime iš sieros surinkti visas ir darosi nauji kūnai turinti visai skirtingaal
i
z •
*.
Emerton'cu,
Išsft-inkdamas kokį-nors užsiėmimų, neklausk, kaip smulkiausias geležies dalelės; taigi geležis ypatybes.
„Kuom nebūtų padariusi tave gamta gali uždirbti daugiau pinigų, ar įgaut didesnį svarbumų, ir susimaišiusi su siera, pasiliko tokia jau
Toki apsireiškimai nuolatai atsibūva I
— laikykis to; nesilenk nuo kelio, ant
kurio tave prigimtieji gabumai užvedė. bet išsirink tokį darbų, kuris pabudįs visus tavo gabumus kaip ir pirma, savo- ypatybių neperkeitė. gamtoj be musų prisidėjimo; tulus apsirei*1
Buk tuo, kuo gamta tave turėti nori, o ir išplėtos tavo būdų, didžiausių pajiegų ir harmonijų. Ne Jeigu gi norime ištraukti sierų, tai užtenka škimus žmonės daro su kokiais nors praktini
vidaus tvarka ir pasikakinimas bus tau
pinigai, ne svarbumas, dargi ne garbė, bet pajiega yra įpilti truputį sierinio augledario, o siera tuo- škais mitriais, paveikslau: išdega kalkes,!
'• j
atlyginimu.”
Bidney Bmith'at.
ko reikalauji. Budas reiškia daugiau, kaip karjera. jaus sutirps, o ant dugno pasiliks tik geleži ištraukia visokius metalus iš rudos ir tt..
j
■ — Kiekvienas žmogus tūlame dalyke yra stipresnis, tuo,
nės d ruožlelės. Taigi ir sumaišyti tie kūnai
Kiekvienas
gabumas
privalo
būti
išlavintu,
o
nė
vienas
Mėginimus
ir
tėmijimus
besi
rišančius
su!
kaip kituose —^pasakė Artemus Ward’as.
silpnumas neturi pasirodyti ten, kur dirbi. Ranka turi pasiliko tokiais jau: geležis pasiliko geleže, chemija žmonės darė jau žiloj senovėj. Bed
Tavo prigimtas gabumas esti tavo pasaukimu. Tas, būti teip išdirbta, kad butų graibšti ir stipri, akis įstabi o siera — siera.
tie sulyginimai ir tėmijimai surinkti į kruv J
kam gamtos esi paskirtas, kalba per tavo būdų. Jeigu ir jautri; širdis jausminga ir tikra; atmintis blaiva.
Tuom
tarpu
geležis
stengiasi
jungtiesi
į vienų mokslų su atsakančiais mietinis diuM
atradai tinkamų vietų, tai atsiras darbo visiems tavo ga
su
siera.
Jeigu
sumaišymų
geležies
ir
sieros
vėliau.
T
1
bumams.
Toliau bua.
ant gazo liepsnos šildyti, tai pirmiausiai su(Toliaue bus.)
fc—
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ORAS, VANDUO, SVIESA
IR ŠILUMA.

Gyvenimo Mokykla.
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f REIKALAI
SusiiienjĮimo Lietuvi# Amerikoje.

jog užimtas savo y patukais tuoml ir pasibaigtų^ o nė
reikalais. Toks atsakymas, tuščiais ginčais ir polemi
žinoma, gimdo neužganėdini koms barškyti Į laikraščius
mą, riksmą. S. L. A. sąnariai lyg Į koki būgną, lyg kafJ
nuo viršininkų reikalaujame, jie neturėtų kuom geresniu
kad Jie mums tarnautų už užsiimti.
Žagarėlis.
dyką, arba už labai mažą

L Perilgai męs nepabaigiame
tuščius darbus. Po pagarsi Kiniui nr. 19 Atskaitos p. Da
mijonaičio straipsnio: Ko no
ri lietuviški socijalistai, pasi algą. Geresniam surėdymui
pylė raštai lyg iš maišo, buk Susivienyjimo reikalų, rei- Ko nori tie, kurie garsiai
jis ką tokį sugriovė (ir šitas ketų kuopoms apsvarstyti ir
barška.
raštas juk tos pačios veislės. suprasti, kad sunku rasti
Paskutiniuose „Lietuvos”
Red.). Tiesa, padarė jis klai žmogų, kurs galėtų svarbius numeriuose pasirodė visoki
dą, bet męs turim suprasti, kaip Š. L. A. reikalai rėdyti išvadžiojimai, polemikos, per
kad rašė savo straipsnį ne už dyką, arba už 100 dol. ant kimai tai L. S. P. A., tai
suerzinimui visuomenės, bet metų, nes Čia-reikia nemažai centralįško S. L. A. sekre
pagerinimui S. L. A., o kad darbo pridėti. Ar nebūtų ge toriaus J. Damijonaičio ir
ir užgavo per klaidą kiek so rai, kad kuopos atrastų kokį kitų musų veikėjų. Kągi
cijalistus, bet blogo iš to ne-i būdą viršininkams padidinti tie visi besiniekintojai, poišėjo nė vieniems, nė kitiems., algas nors iki 25 dol. ant mė lemizantai savo tokiais dar
Daugumas lietuvių priklau- nesio, 'tąsyk pirmsėdis ir raš bais nori nuveikti? Gal jie
s< me prie abejų organizacijų, tininkas negalėtų, užklaustas, dirba virš paskirto laiko,
tad turime ir stengtis grei atsakyti, kad užimtas savo dirba daugiau negu pareigos
čiaus susitaikyti, o ne drab reikalais ir neturi laiko užsi reikalauja? Man rodosi, mes
stytis purvais. Jeigu p. D. imti Suv. Liet. Am. reikalais. ir be polemikų turime gana
ir padarė klaidą, tad užteko Man rodosi, viršininkų algas darbo, o tuščios polemikos,
paaiškinimo vieno, dabar tą galima butų tokiu budu pa besiniekinimai ne tik nau
patį stengiasi atkartot ‘dau didinti: sąnariai kad mokėtų dos neatgabęa, bet gali ir blo
guma* net po kelis kartus: po 25 centus extra virš dabar gus vaisius išduoti. Laikas
jeigu kiekvienas
sąnarys mokamų mokesčių, tąsyk su jau tą, kas praėjo, palikti užtą patį norės daryti, tad ke sidėtų užtektinai pinigų. mirštyj, o griebtiesi ko
lių tūkstančių draugų orga Draugas B. nr. 5 ,,Lietu vos” naujo, gal naudingesnio.
ne tuščios ir bereikalingos užmanė aprinkti komisiją pa- Kągi gali atnešti naudingo
kritikos negalėtų pasil>aigti. rupini m ui pigaus važinėji tie besiniekinimai viens kito?
Kodėl męs nesistengiame vie mo tikietų seimam Tą ne Jeigu mes teip elgsimės, tai
ni kitiems atleisti kaltes? sunku atlikt, bet tas dalykas terp mus ne tik niekada ne
Męs reikalaujame vienybės tęsiasi neatliktas iki šiol įvyks vienybė, bet mes nieko
ir norime sutraukt visą musų gal dėlto, kad reikia kelis svarbesnio nuveikti neįsteng
tautą į vieną krūvą, turime laiškus daugiau parašyti arba sime, nes nieko sujungtoms
todėl mest neapykantą, o gal šitą reikalą laikome už pajiegoms veikti negalėsime.
griebtis darbo, tacfa tik męs mažą? Man rodosi pigesnį Iš raštų polemizantų matyt,
■ atsieksime savo mierį. Jeigu važinėjimą galima išderėti kad jie nori pasėti smarkes
Į męs tiek butume veikę labui šitokiu budu: jei 10 delegatų nius, dar didesnius vaidus
tėvynės, kiek darbo pašven susitartų iš vienos vietos va terp tautiečių ir L. 8. P. A.
čiam tuščiam rėksmui* bu žiuoti, tai gal gauti pirkti visais savo išvadžiojimais,
tume jau nuveikę milžiniškus ,,parti tikietą”, žinoma, gau kurie labai erzina draugus
darbus. Musų tautiečiai tol tų vieną tikietą 10 žmonių, tai vienos, tai kitos organi
nenustoja polemikų, kol re-, sykiu turėtų visi vienam va zacijos, visi tie užsipuldinė
dakcijos nepasako: daugiaus gone važiuoti. Ant „parti jimai erzina ir visuomenę.
netalpinsime. Geriaus dirb tikietų?
numuša
teip, Juk tie vaidai užgimė dėl
kime vienybėj labui S. L. A. kad išpuola 2 centai už mylią; vieno žmogaus, kuris čia nė
ir L. S. P. A., o dirbdami iš kas-link pigios kelionės vi
negyvena, tik truuųam. lai
vien, greičiau susilauksime siems delegatams, tai teipgi
kui atkeliavo.
Vienok ir
svarbių vaisių.
nesunku išderėti, reikia, tik drg. Žagaras, nors dėl jo fel
J. Vitkabskas. žinoti kaip pradėt rūpintis;
jetono užgimė vaidai, daug
partipinimo darbas prekiuotų yra nuveikęs visuomenės la
Broliai Lietuviai, sąnariai
tik kelis doliariu*. Reikėtų bui, daugiau negu mes. Jo
S. L. A.! XXII seimas jau
kuopoms viską apsvarstyti. feljetone, arba, geriau sa
artimasi, Vertėtu visoms kuo
Man rodosi tų 13 centų, ką kant, satyroj, buvo diktai ir
poms užmanymą, paduotą
Įmokame dabar uždengimui teisybės, reikia tik gerai ap
Westvilles 2$ kuopoą, gerai
kaštų S.L. A, neužteks; daug svarstyt, ne pykti už nuro
apsvarstyti (manding buvo
naujų išlaidų atsirastų, jei dymą blogo ir kritiką, o tą
tilpęs nr. 18 S. L. A. at
bandytume užvesti geresnį rė syk suprasime, ką S. L. A.
okaitos apie referendum bal
dą, bet prie geresnio rėdo bu nuveikė ir ar nuveikė viską,
savimą) visuomenišką sąna
tų daug geriau.
ko visuomenė nuo jo turėjo
rių rinkimą Susivienyjimo
Sąnarys S. L. A.
tiesą reikalauti? Man rodos,
viršininkų. Šis užmanymas
A. A. Appanaitis. kad jo nuveikti darbai labai
labai geras ir vertėtų visoms
menkučiai, o laikas jau iškuopems pritarti ir įvykdinti
Ar tik ne feljetonas.
tikro ką nors svarbesnio nu
. kitą metą. Prie visų sąnarių
Nr. 19 atskaitos Sus. Liet.
balsavimo arba ririkimų S. L. Am. centrališkas sekretorius veikti. Ir aš priverstas kri
A. viršininkų, be abejonės, patalpino tulus klausimus tikuottuos, kurie teip giliai
taptų darbštus ir sumanus socijalistams, , kurie buvo pa įbrido ir man pritruko kan
tėvynainiai išrinkti, jie galė aiškinti ir „Lietuvoj”, Susi trybės klausyti išniekiuinus
tų daug Susivienyjimui nau vienyjimo organe. Ant to visi socijalistų. Jie nėra pasku
dos atnešti; dabar išrenka tik pašaliai sužiuro, nekurie net tiniais, jie gal daugiau už
tokius, kurie būva seimuose. suriko, rodosi kad didysis kitus nuveikė. Daugumas
Toki, jei turi daug pažysta dvaro kūgis užsidegė, rodos socijalistų yra juk ir sana
mų, arba jeigu suvažiuoja kad Damijonaitis ardo namus riais S. L. A. ir Jie nuo jo
daug delegatų jštos pusės, tai S. L. A. ir L. S. P. A. Bet nesišalina. Kasgi dabar tve
ir išrenka pirmsėdį arba kitą kaip matyt, jis dar per ma ria naujas kuopas jeigu ne
i viršininką ir vienas delegatas žai plytų išardė, kadangi net jie, priguli prie abiejų
Jie vi
į atiduoda balsu, visos kuopos tūlos kuopos neiškentė, su jie organizacijų.
visai kam kitam, ne tam kam riko, lyg kad p. Damijonai sur bando prikalbėti žmonis
lį kuopa nori. Aš žinau, kaip tis butų avižas pabėręs. Ge rašytiesi prie S. L. A., ka
būva renkami viršininkai sei rai daro, kad netyli, kaip pa- dangi jie geriau supranta ir
muose. Man teko būt ant sikakys tuom sykiu, tai kitą tautos reikalus ir suprati
"seimo 1894 m. Pittston, Pa. kartą jų ponai dar daugiau mas jų augščiau pakilęs ne
B Tąsyk daugiausiai delegatų šiupiniu pašers. Rodosi rei gu paprastų tautiečių. Jie
buvo kunigų ir jų šalininkų. kėtų pripažinti teisybę rėk yra, kiek žinau, viršininkais
j Už ką buvo R. prisakyta bal sniams, nes ir aš už tuos sto S. L. A? kuopų. Taigi, ro
suot, teip delegatai ir balsavo.* ju, kur yra didesnis būrys ir dosi, nepriderėtų drabstyti
j Dabar, kaip matyt iš prane- kur geriau rėkia. Taigi man, purvais į savo brolius, bet
| Šimo B. ,, Lietuvoj”, suva- teisingai sakant, rodosi, kad reikia pasistengi su jais su
( žiuoja daugiausiai biznieriai, Damijonaičio garbė užgauta siprasti, sueiti vienybėn, o
Į kurie turi savo šalininkus, kaip žemaičio skranda, o p. tąsyk daug daugiau nuveik
’ kurie ir klauso, delegatas Damijonaitį ir nenoroms rei tume negu dabar juos nie
j balsuoja ne už labą Susi vien. kia pabarti, nes jis, vieton kindami ir besipiaudami. Jie
! ir draugijos, bet už draugus, avižų, tik pelus pasėjo. Bet dirba darbininkų labai. So
į nors čia neprivatiškas reika- rodosi nėra mums reikalo nu cijalizmas yra vienintelė dar
, las bet visuomeniškas. Gal sigąsti ir rėkauti, gal ir iš bininkų organizacija, jis tik
gali darbininkus ištraukti iš
kam tas išrodo mažmožiu, bet pelų kas nors išdigs.
vargų, juos apsaugoti nuo iš
prisižiūrėjus arčiaus, pasiro
„Kova” antai gailestauja,
dys lajbai svarbiu. Vertėtų kad tūli Chicagos vyrai ne naudotojų.
Aš protestuoju prieš tuos,
pakeisti netikusį rinkimo vir moka feljetonų skaityti. Tas
šininkų būdą, priderėtų, kad netiesa. Kaip aš žinau, jie kurie nori sugriaut terp mus
jie butų renkami balšais kieki visi feljetonus skaito kaip po vienybę, kuri dar ką tik pra
vieno sąnario*, tąsyk pasitai terius, gal tik nemoka teip dėjo diegus leisti. Kas davė
kytų geri ir sumanus išrinkti suprasti kaip „Kova”. Ir aš tiesą knaisinėti užsėtą jau dir
■ viršininkais. Dabar kuopos juos netikrai suprantu, tik vą: Pukui, Eismontųi, Da
r ir sąnariai skundžiasi, jog, už- nėra kam manęs pasigailėti. mijonaičiai, Astramskui, Ta
■ kjausus pirmsėdžio apie Sus. Jeigu tas viskas nuo Žagaro railai, Povilaikai, Jokubiuui
■Ditt. Am. reikalus, jis atsako, prasidėjo, tai geistina, kad ir jiems panašiems?Aš prigu-

J

'’

- V f

■

'f, * ,

’

liu J abidvi organizacini ir balgę, galėsime džiaugtlesl ir negali būt uždrausta draugi
11 tėvynę ir prigimtą kalbą,
daug yra tokių. Gal dauge gerėtlesl * nuveiktu darbu. jai. Argi mažai buvo nesu
leiskis savo vaikučius mo
liui rodosi, kad Visų turi būt Tąsyk galėsime • žmonis iš tinkančių su kokia nors ati
kytis ten, kur, apart kitų
vienodos nuomonės; bet ne mintingais sutvėrimais va ką polemikų Susivienyjimo
mokslų, gali išsilavinti Ir
teip yra ir tęip negal būt, dintis!
reikaluose? Panašiai daro ir lietuviškoje kalboje! Neno
vienodos nuomonės butų net
Pov. Zemkus.
kitos draugijos. Jeigu vie rėkite, kad jie liktų ne jūsų!
vodingos, todėl to niekada ne
Jau trečią kartą atsišaukiu nas laikraštis tokių raštų
Motina-lietuve, kurgi pa
bus.
į lietuvišką visuomenę ir są nepatalpys, tai kitas, su no dėjai savo dukteris? , Kam
Aš jau begaliu žiūrėt į
narius 8.. L. A. paduodamas ru Jas priims. Argi mažai susodinai tas lelijas į žemę
tuos vaidus ir besiniekiniapsvarstymui klausymą, ar tokių dėl kokių nors prieža- teip nederlingą?
Pasodyk
mus, manau, kad ir daugiau
nevertėtų sutverti visai Ame čių vieno laikraščio atmestų vietoje, kad puoštų ne vien tą
yra teip manančių, kurie
rikai, visoms valstijoms vie korespondencijų patilpo kita vietą, bet ir aplinkines! Paman pritars. Pabaigkite jau
ną lietuvišką pagalbinę drau me, nors korespondencijos sodykit jas derlingoje žemė
tuos nevaisingus vaidus ir
gystę? Į tokią draugystę ga atmestos ne dėl nuomonių, je, tegul jos ištikrujų puošia
užsipuldinėjimus, kurie nie
lėtų prigulėt. visi lietuviai ir bet arba dėl klaidaus, kar musų tautą! Leiskite savo
kam neatneša nė jokios nau
lietuvaitės be skirtumo pa tais visai juokingo išmotyva dukteris į mokyklas, iš kurių
dos, erzina vien visuomenę,
žiūrų ir tikėjimo. Mokėtų rinio, arba dėl ne sutinkan
gaišina redakciją bergždžiais 30 ar 25c. kas mėn.; pinigai čių su kokia nors etika išva lai sugrįžta ne svetimos lietu
viškai tautai, ne kreivai žiū
darbais! Argi teip be tvar
Taigi pasirodo, rinčios į jąją, bet pilnos mei
iš iždo eitų pašelpai susir džiojimų.
kos jau yra musų svarbiau
gusioms sąnariams po 5 kad musų korespondentams lės tautos darbininkės, pa
sia organizacija, kad be padol .ar po daugiau. Sąnariams trūksta ir priderančio supra puošalu Lietuvos!
siklausimo ir pritarimo kitų*
daugiau ar mažiau mokėt, su timo kam reikalingos korėK. M. L—ius.
sąnarių kiekvienas veikia sa
sitvėrus draugystei, galima sjiondeDcijos. Jose tankiau
votiškai? Per tai organiza
būt nuspręsti. Lietuviai gy siai trūksta to, kas korespon
cijoj gema tikra anarchija
vena daugely j vietų, yra jų dencijose privalo būti, o pri Lietuviškos mokyklos.
dar biauresnė negu Maskolimažuose miesteliuose ir ant krauta net per daug visai
Lietuviai
turi
mokėt
joj suirimo laike. Tą aš lai
Jose tokius pat mokesčius, gy
farmų. Aš manau, kad jiems netinkančių dalykų.
kau vodingu. Teip trauk
ne tik būtinai reikalinga to net per tankiai arba giria vendami Amerikoj, kaip ir
tieji negal. Todėl aš prote
kia draugystė, bet jeigu su mos, arba peikiamos ypatos. čiabuviai, o neturi jokios iš
stuoju prieš .tokį darbą ir
Sanjungos išleidėjų ir raš to naudos, o čiabuviai nau
sitvertų, jie noriai pristotų,
niekados neužtyh siti.
Te ypač iš tokių vietų, kur dėl tininkų geros, bet ūmam pa
dojasi visokioms tiesoms, tu
gul ir kiti ant tokių vodingų
kokių nors priežasčių negali gerinimui musų laikraščių jų ri mokyklas ir net tūlų val
darbų atkreipia savo atidą. ma sutvert vietinę draugy dar ne pakaks.
stiečių vaikai valstijos kaš
Stabdyti tuščius vaidus jog
Bet reikia manyti, kad ir tais mokinasi kareiviškose
stę; kitur yra tik bažnytinės
pareiga dorų žmonių/ nes dabojančius žmonių saužinę žmonių bent dalis pradeda
akademijose bei
valstijų
tušti vaidai kenkia abiem be- draugystės, o nėra tautiškų, suprasti ne gerumus musų
universitetuose; mes iš to ne
sivaidijančiom partijom. Ga* o gal nemažai ten brolių ne ka laikraščių. Juk, rodoj, par
galime naudoties, nors esame
na rašinėjimo ir protestą v italikų ir laisvesnių Įtožiurų, tija uždraudė „Kovai” tal teip gerais valstiečiais kaip
mų prieš savo draugus,' gana kokių bažnytinės draugystės pinti tuščias polemikas. Tas ir čiabuviai, nes per dieną
piudymų ir erzinimų, laikas į savo tarpą ne priima, ųai gerai; reiktų tik tą išplatinti ,
dirbdami, nors vakarais ir
sueiti į vienybę. Lai pras kur dėtis
ur j ir kituose laikraščiuose, nes Karėtume
,
tokiems, . k
kur,
laiką kur nueit pa
menga Jndošiai bandanti ar jiems,
susirgus, į agelbos dabar tos partijos tuli sana- simokyt,, vienok nėra kur,
dyti pradėtą darbą? kurie jieškoti? Man rodosi, pride-!rpripildo kitus laikraš- nes mokyklos tiktai dieną
pakėlė riksmą dėl mažmožio, rėtų pirmiausiai suvienvti
Dūdoms polemikoms ir atidarytos, o vakarais darbi
kurie, kiek turi pajiegų, musų tautiškas draugystes, oĮ^tais 8U arabiškais užsipul- ninkui nėra kur nueit ir iš
šaukia: vyrai aut socijalistų! tąsyk galėtų tvertis kuopos j dinėjimais.
mokt nė vietines kalbos. To
Jie mus siunčia ant Marso! tokios suvienytų draugysčių) Tose eanlygose, kokiose dėl aš, susitaręs su tūlais
Mes ten nenorime eiti! Man organizacijos; gaDtų prie tos■ 1 mes esame čia Amerikoj, lie- sveti mžemiais (čekais, rusirodosi, dar t? n nieks neriu- draugystei ir pavieniai su
’ ; taviški raštininkai ne gali iš nais ir lenkais) atsiliepėm į
kelia.vo, o jeigu keno vėle paliudijima'B pri-irašyti.
sidirbti. Juk iš tikro rašti musų atstovą Harrisbnrge,
ir nukeliavo, tas turėjo būt
Todėl meldžiu, broliai tau-j ninkų čia mes ne turime nė idant jis įneštų bilių užtvir
geresniu už mus ir jau iš ten tiečiai, apsvarstyt mano už sutvėrimui sau j (ingos. Raš- tinimui, kad valstija paskir
negrįš, kadangi, kaip sako, manymą ir pradėt darbą.
i tiškas pajiegas mes sunaudo tų kiek, pinigų apšvietimui
ten žmonės laimingi ir pro
jame, bet naujų ntišdirbame. svetimžemių
darbininkų,
K. P. Simkouis.
tingesni už mus, to lėl terp
Ar sanjunga gali tas netiku- įsteigtų vakarines mokyklas
jų vaidų nėra, o mes l>e jų
Korespondentų reikli- sias sanlygas perkeisti gere- jr duotų valdžios apmokamą
nemokame apsieiti, vaidai už
snėms, reikia abejoti.
mokytoją, kalbanti mokintimažmožius mums teip reika
----k
a
|b
a 0; y, norinčių mo
Kovoj’
Ant -patilpusių
lingi kaip kasdieninė duona.
Iš Valparuiso, luti. . kytiem). Gavęs to atstovo
ir „Lretnvoj” rugojimų, jog
Be vaidų, arabiškų besi nie
musų laikraščių koresponDėl ko mes prikalbinėjame pritarimą ir užtikrinimą, jog <
kinimų mes išnyktame k/iip
dencijcs netikusios, Vieny- važiuoti mokytis i Valparai noriai pasistengs pervaryti to
Grigo bityst Marsiečiai, be
kį bilių, jis patarė, jog būt
bėj”. tilpo raštas p. Balt ru šo Universitetą?
abejonės, turi ir gerus moky
Ištiesų, ne vienam gali at gerai surinkti kelis tūkstan
šaičio su tūlais prieštaravitojus, vadovus, organizacijas.
mais.
eiti į mislį klausymas: dėlko čius svetimžemių parašų ir
Tai mes ten netiktume. Nors
Rašėjas sako, jog užmany ten mus traukia? Yra juk atsiliept, jog iš tikro tokios
ir norėtume,•» ten mus nepri
mui ,,Lietuvos”, pakeltam se mokyklų, galima mokytis be mokyklos jiems reikalingos.
ims, jeigu pasiliksime to
niai, kiti laikraščiai todėl ne keliavimo, be tokių iškas Todėl aš parengiau tam tik
kiais kaip dabar. Aut galo ir
ras blankas, išspauzdintas
pritarė, kad užmanyme ne tų?
geležinkelis dar nepadirbtas,
Teip, yra mokyklų, bet lietuviškai ir angliškai, ant
buvo. programų susivažiavi
tai, turbūt,'netik drg. Žaga
mo. Bet ištikfo niek*, pa jos neparankios ypatingai kurių kiekvieno miesto bei
ras, bet nieks Susi v, aut Mar
duodamas apsvarstymui kokį lietuviams, nerimtiems iš miestelio Pensylvanijos val
so negalės nusiųsti.
nors užmanymą, negali drau mokti angliškai. Neparan stijos svetimžemiai turėtų
Musų laikraščių korespon
ge paduoti viso aĮ>dirbto pro kios kitos mokyklos lietu pasirašyt. Atsiliepiu į lie
dentai ir protestų ir kitokių
gramų, kadangi tą paprastai viams ir dėlto, kad lietuvių tuvius Pennsylvanijos valsti
erzinančių raštų lašėjai daug
ai>dirba pritarianti užmany kalba neturi jose lygių su jos, atsišaukite pas manę
geriau padarytų vesdami iš
kuogreičiausiai, reikalauda
mui. Todėl, reikia manyti, kitoms tiesų. Paveizdan,va
siskirsčiusius,
nežinančius
kad ne dėl stokos programo žiuok, lietuvi į Detroitą, ten mi tų blankų (įdėkit markę
kur žengti brolius, į vienybę,
„Lietuvos” pakelto užmany prigimta tavo kalba netik prisiuntimui) o aš tuoj pri-,
į krūvą, o ne skii styti juos,
siųsiu. Gavę blankas, surin
mo susi važiuoti, arba ir be su bus išjuokta, ne tik pažemin
nesėti nesutikimus. Lai pra
kite ant kiekvieno popie
sivažiavimo kaip nors eisi- ta ir persekiota; ten tavo
smenga iš musų tarpo visi
pravardę „išreviduos’, ne riaus bent 25 (mažiausiai)
erzintojai sėjanti vaidus už tarti musų laikraščių redak
parašus ir sugrąžinkit man,
toriams, ne parėmė kiti lai duos pabrėžti savotiškomis
mažmožius, jieškauti vien
teip greit kaip galima, bet
kraščiai. Mums rodosi, kad raidėmis! Važiuok kitur,ten
progos juos terp mus pasėti!
nepaskiau kovo 15.
gal atrasi tą patį.
Pa meskime tuščius ginčus, tos pačios priežastys, kurios
Nereikia, kad pasirašantis
tąsyk nedaleido susitarti mu Valparaiso universitete ki
bet griebkimės vaisingesnio
butų
ukėsu: jeib svetimžemia
sų laikraščių redaktoriams, taip yra. Čia netik atsakan
darbo, tąsyk tik įstengsime
čia usia vieta išmokti angliš -ateivis gali pasirašyti, da
svarbesnius darbus nuveikti. yra ir dabar ir jas ne lengva
kai, bet sykiu eu kitais mok bartinis vardų rinkimas nėra
Toki darbai reikalauja gerų prašalinti.
slais, galima išmokti ir savo dar prašymu mokytojaus,
ir dorų darbiuinkį, o ne ar Teisybė, galima butų ne prigimtą, lietuvišką kalbą, bet vien peticija, kad valsti
dytoju kitų pradėtų darbų. vieną negerumą prašalinti ir rašliavą ir daug kitko; lie ja apmokėtų lėšas už mokslą.
Ardytojų mums ne pritruks, be susitarimo, jeigu mes, tuvių kalba Čia turi lygias Kurio antrašus - žinojau, pa
jų visur turime pakaktinai, taigi laikraščių redakcijos tiesas su kitomis kalbomis ir siunčiau jau blankas, o kitų
kur nepasiversi, visur yra prisilaikytume kokių nors vie išguldoma
kasdien laike prašau atsiliept. Informaci
persekiotojai ir ardytojai vi nodų etiškų formų, bet pas mokslo valandų. O kasgi jas, jei kokios bus reikalin
siems naudą galinčių atga mus to nėra, kiekvienas lai turi labiausiai mums rūpėti, gos, suteiksiu laiške.
benti darbų.
Ypač mump kraštis turi savo etiką ir ga jei ne ta kalba, nuo kurios
F. J. Bagočius,
na
tankiai
su
etika
kito
ko

Box 1399,
darbininkams nepriderėtų ko
likimo priguli ir musų liki
voja.
Raštų
prieš
etiką
ko

Pittsburg, Pa.
voti su savaisiais* bet reiktų
mas? Kokia gi gali būti
kio
nors
laikraščio
buvo
juk
kibti prie darbo, įeiti iš vien,
augštesnė idėja musų mo
| Prancūzijoj, ištikto jau
stengtiesi dirbti1 kuo dau musų laikraščiuose ne mažai. kinių ir norinčių jais pastotiAsabiški
užsipuldinėjimai,
tūlą
skaitlių bažnyčių pasi
giausiai, statyti musų atei
jei
ne
auklėti
lietuvystę,
pa

ties budavonę, kuriai pama besikoliojimai nesutinka su žinti geriau savo kalbą ir sekė neprigulmingoms pada
ryti. Bet prigulmingoji ku
tus jau turime, reikia tik laikraščių etika, mes gi to išpraeitį.
geros medegos tolesniam dar naikyti ne įstengiame. Mėg Dėlto tai ragina šios m o, nigija, kaip ir Amerikoj, su
bui. Ir tą medegą ne sunku stanti užsipuldinėjimus,asabi kyklos studentai-lietuviai ke pagelba jai atsidavusių žmo
nių, stengiasi neprigulminįgyti ir darbą toliau varyti, Skus kutenimus, jeigu jų kas
liauti
į
tą,
lengvai
pasiekia

gujų
dievmaldystą stabdyti.
per
daug
prikrauja,
tai
jau
reikia tik mums viens kitam
mą
ir
prilankią
visiems
vietą.
gana
tankiai
rašo
ne
savo
ranką paduoti, nesipiauti
Paryžiuj, užlaikymui tvarkos
terp savęs; darbą greitai pa vardu, bet vardu draugijos, Blogo saviemsiems niekas ne neprigulmingose bažnyčiose,
baigsime, jeigu visi dirbsi mat vis rodosi, kad kas velys.
Taigi, tėve-lietuvi, jei my- reikėjo šaukti kariumenę.
me, bet negriausime. Pa- nedaleista pavieniai y patai,

LIETU
Bet kadangi „Lto
kada
jis
kurie turi užganėdinti patį ■ Daktarai teipgi. Teisybė, bu lai. Herai Uą turi Įsidėt mo sąlygas, o merginoms, ku- Įima pagirti,
redakcija,
taisydama ,
ir darbinio riosnorės, valdyba pasistengs savo užmanymą daro viesavę. Negauna užtai nė jo- kai-kurie; iš jų tik žmonės galvą vafiHetfir
i iq M
Išrūpinti kambarį ir užlai- šu, garsina per laikraštį, nes raštą, teip pertaisė, ka^«
kių garbės arba paguodoj!- gydo, tik receptus rašo ir kas.
c
©■
kymą už 15 rub. mėnesiui.
tas keuVjA
ket&i rinkimui aukų re- vos jį pažinau, ir dar pridė
.u Pranas Siūlelis.
mo ženklų, neužsipelno me• vaistus duoda ligoniams, o
Parašš Horace Traubes.
Visi kandidatai bus po vai- voliucijai. Matyt jis havo už- jo, ko aš visai nebuvau mb
apie kitką, nors patįs ir suMęs gerbiame išuaikintoją. dalių..
dybos priegloba.
manymą pakėlė neapsvaistęs nėjąs, kaip ve: „polictataa
• pranta, bijo kalbėti. O kits
Męs neapkenčiame, arba ig Oficiališkas garbės išrody
pradėjo tempti nerami uosiui
Atvykus Kaunan, reikia gerai pasekmių. Red.
i valstietį gydys, gydys ir sunoruojame bilda votoją. Pra mas žmonių priklauso vien
lauk, bet ir tas negelbėjo^
■ -.... ..........
, pras, kad ne receptai ir vai Nepasldnokftn lenkoma- kreipties Į draugijos „Kaulė”
einant gatve pulkui kareiviu oficiališkai nukankinamiems.
i name.
valdybą; parankiausiai pa- pageriu OII i O Vakč., Suval reikėjo šaukti policistai”.
su švilpynėmis ir barškynėms, Kareivis pasirodo šaitanuose, stai jam reikalingi, bet žemė
Mano visai ne teip buvo ra
Perskaičiau 7 nr. „Saulės” tirti šiuo adresu: Kijevo gat,
• ir duona ir ima jam pasakot
kų gub.
jus džiaugėtėsi, jūsų širdis parlamentų ruimuose, apsi
šyta,
nes teip ne buvo (raštas
straipsnį P.BaČkaučko („Sau namas Malinskio nr. 11-20,
* tuomet plaka, kraujas užsi- karstęs- garbės ženklais, me• apie viską gryną teisybę, už
(Ištrauka iš laiško).
buvo tik pertaisytas, bet ne
.
lės” išleistojo) apie Savalkv butas 6.
5 dega ir jus esate, teip sa daliais ir žymėmis. Darbi keno pinigus visoki „ponai”
.
Žiema
vidutinė,
sniego
neperrašytas,
o tokiuose re
gnb. lietuvius. P. Račkau Taigi kviečiame merginas
kant, gerame upe. Bet jei ninkas gi eina trump:ausiaisi puikiai gyvena ir ant ko eina
ir
vaikinus,
norinduB
darbuo-|daugiausi«
:
keliai
fferk
tiktai
dakcija neturi nė vietos ne
skas sako: „Lietuviai Suval
gu praeis pro šalį pulkas keliais ir greičiausiais žings jų sudėti mokesniai. Pas
.
žmonės
labai
nesmagus,
suvaldžią ir pas ponus visko kų gub. dabar atvėso nuo ties Tėvynės labui ant peda I varginti budeliškos caro val esančius pridėjimus daryti
darbininkų, tąj devyni ar niais užmirštim ,
Matyt korespontas parašė ne
Jus gerbiate savo karei pilna, o valstietis iš bado karščio. Mat buvo užsimanę gogiškos dirtos, pasiskubinti
dešimts iš jūsų juoksis iš ju
džios,
ypač
jaunuomenė,
jautą ką norėjo, arba parašė ne*
pribūti Kaunan viršpažymėdrabužių ir su pasibiaurėji- vius, darote juos dievais, bet; miršta. Valstietis, visos val prisiskirt prie Kauno guber
niejie
berneliai
labai
suvarsuprantamai.
Rd.)
tam
laike
ant
kursų
pradžios.
nijos,
prigulėt
prie
vienos
mu nukreips veidą šalin. darbininkus, tikrus gyveni stijos penėtojas, yra rykštė,
ginti,
sukimšti
Į
kalėjimus.
Mano buvo rašyta teip:„po į
Turime viltį, jog prie šito
Pulkas kareivių, einančių mo karžygius, nustumiate įį mis plakamas, kalėjime pū lietuviškos karalystės. O kū
Žiūrint,
liūdna
darosi,
teip
Įleistas
pradėjo neramiuosius i
visuomenės
naudai
darbo
pri

domas. Štai ir papasakos tą dikiai!”....
karau. Pulkas darbininkų, tamsą, į užmirštį.
baisiai
kankinami
musų
jautempti lauk, bet ir tas ne ką
Toliau P. B. sako: „Lietu sidės savo aukomis visi, ku
Tūli žmonės miršta, kad gydytojas vienam valstiečiui,
einančių ant atlaiko. Pirniejie
berneĮiai.
Lietuvos
gelbėjo.
O Joki kiti policb^
riems
rupi
musų
tautos
ap

miejie nori išnaikinti laisvę. jus galėtumėte gyventi. Tu- tas kitam, kits trečiam ir tt. viai Suvalkų gub. negali rū
jaunuomenė
pūva
kalėjimuo

štai nebuvo minėta, nes jų. 1
Antrtejie nori laisvę iškovo Ii miršta ant kartuvių, Kiti Valdžia ir peikia daktarą, ir gėti ant „lenkų”, nes jų (Su švietimo reikalai.
se,
alkinama.
Negalime
nė
nieks nešaukė, apsidirbo vie
ti. Kareivis su kardu yra ant kryžiaus. Kiti ant karėsi išeina, anot jos, daktaras — valkų gub. lietuvių) ne len Draugijos „Saulė” Valdyba. aprašyti, trūksta žodžių per
nas, kurs buvo pasamdytai^
„V. Ž.”
šventuoju.
Straikuojantis lauko. Kiti tuneliuose. Ko- •priešas : viską išpasakojo apie kino, dar lietuvystę gaivino!”
statymui
paveikslo
kankinių
34
kuopo*. L. 8. P. A. ?
Kokiu budu! Kaip lenkai
darbininkas su kirviu yra dėlgi negali būti tunelis teip> ją tamsiems žmonėms.
Rosi
j
os
katėjimuose.
Kali

M. D. klausia, ar aš nebuvęs!
pat šventas kaip ir kryžius?
Arba štai mokytojas. Ži gaivino lietuvystę Suvalkų
prasikaltėliu.
Liškavos parapijom!i
niai
Rosi
jos
kalėjimuos,
tame
ant
prakalbų, ar jų neklau»f
Darbininkas mir$ papra noma, visokių atsiranda mo gub. (arba ir visoj Lietuvoj)
Jus žiūrite su. pasibiaurėAmerikiečiai!
ir
musų
juonuomenė,
paverg

siąs. Čia tai ištikro keista, 1
. jimu į karės lauką. Ar ne stai, gerbtinai; jis tapo po kytojų, yra ir tokių, ką ir tą, man rodos, jau ir aut kal Aš vienas iš jūsų tarpo, at ta, jiems atimtos visos tiesos,
kad
būdamas ir girdėdamaa/1
su tuom pačiu pasib aurėji- uola itžmuštas. Žmonės iš- prasižiot bijo apie blogus vai no su „botagu” mosuojantis sišaukiu į jus visus, Liškavos jie atskirti nuo mylimiausių
ir dar Mylėdamas dorą, ne-Ž
mu žiūrėti į tunelį? Čio traukė jį ant viršaus, Jo džius darbus, bet yra ir to supranta.
parapijonus,
pasitikėdamas
ypatų:
tėvų,
brolių,
seserų,
girdėjo, ar nenorėjo girdėti’?
Toljaus P. B. sako: „tegul
nai vedama teisinga kova. išblyškęs j bet ramus] vei- kių, ką viską papasakos, kaip
atrasti daugiau pritarėjų, draugų; nevalia jiems pasi kaip p. Grinius plovojo (aš.*
su
tuom
savo
užmanymu
pa

das.
Jųsų
milijoninis
mie

kiti žmonės gyvena, kaip pa
Kova su akmeniu. Čionai
siliauna, kad po laiko nesi* užmanydamas nuveikti nors matyt ar pasikalbėti, politiš kitaip negaliu pavadyti, nes
stas
nesusilaikys
barškan

gerinti
savo būvį.
kova be priedų, be besižudyvien$ svarbų darbą. Ar ne kiems kaliniams viskas už
Prieg tam dar ir kunigas grandytų. Geresni lenkai galėtume męs čia surinkti ginta, jie turi užsiganėdinti teip buvo): jam tie užteko
mų. Čionai kova, kurioje čiame ėjime, kad pamatyti
netveria brolis prieš brolį šitą nepažystamą veidą. O vis mokina valstietį: „dirbk!” uegu gudai! Ką P. B. vadi nors kiek aukų ir surinktus storoms kalėjimo sienoms, ir Dr. Šliupo, kurį išniekino,
ginklo. O betgi ir šita ko betgi šitas nežinomasis išgel O valstietis Jau ir teip dirba, na „Gudais?” ar Kauno gub. pinigus pasiųsti t i esi o k į Lie kvėpuoti pašvinkusiu kalėji kaip tik galėjo, kuošlykšva reikalauja savo aukų. Ir bėjo jųsų miestą. '• Jeigu gi ir vis pusbadžiai gyvena. Pa lieiuvius?! (Gudais lietuviai tuvą į laikraščių redakcijas, mo oru. Broliai ir sesutės, čiausiais žodžiais, bet prid-J
jųS žiūrite į tą, nieko nemą nebūtų jo buvę, negalėtumėte siskųsi kunigėliui, kad dirbi, vadina rytinius savo kaimy geriausiai Į Vilnių, į „Naujos gyvenanti Amerikoj, gelbė kabino prie Rev. Šelp. Centr >
stydami ir tylėdami. Jus nė jus šiądien gyventi. Ši bet vis nieko neturi, jis tau nus — baltgudžius ir masko Gadynės” (jau neišeina; jos kit ir šelpkite kalinius, pa Komiteto (tik išskyrė p. Ba- i
gočių), visus kitus niekino,!
stovite pas darbavietę be jo tame užmuštame, nežinoma tuoj atsakys: ,, Dievas tave, lius. Red.).
vietoj,
tos
pačios
pakraipos
dėkite
mums
numesti
bude

kio intereso, spaugai. Kągi me yra visa darbininkų luo vaikeli, baudžia, kęsk”! Ko-, Aš Suvalkų gub. lietuvis pradėjo išeidinėti laikraštis lių jungą ir išliuosiioti musų išniekino kun. Žilinską. Dr. 1
tas reiškia? Juk čionai ve mą nesijudiname stovyje. dėlgi Dievas isprauninkų, atsišaukiu į jus, draugai Su „Skardas”. Red.) ar ,-,Vil jaunuomenę iš priespaudos ir Basanavičių,pavargėlius, ,.ko 1
dama teisinga kova. Čionai Išeikite visi iš savo bažnyčių pristavų it kitų valdininkų valkiečiai. Neklausykime len- niaus Žinių” redakcijas („Vil nelaisvės retežių, kuriuose iekas”, viską, kas jam tik
Pali nebaudžia? Argi valstietis komauų Račkauskų, ir kito
papuolė; ištikro jis pats už
vedama kova su gamta už ir melskitės čionai.
niaus
Žinios
”
pavirto
į
klerikankina
niekam
neprasikalplaukų nusitvertų, jai galė
žmonių gerovę. Jus žiūrite į kite savo tikėjimą. Čionai už visus kalčiausias? „Už tai kių, nepasiduokim lenkų ža kališkų laikraštį. Red.), pri- tusius.
bangams?
Ar
jau
užmiršote
yra
tikėjimo
pakaktinai.
tu
matyti savo žodžius iš
po smert danguj, vaikeli,
tas iškastas žemėje skyles, o
duot
jiems
surašą,
į
kokį
kai

rengia
nauDabar
valdžia
betgi jųsų širdys neplaka. Melskitės! čionai. Čionai yra Dievas tave apdovanos” — paskutines skerdynes Kalva mą kiek siųsti agzempliorių, ją durną iš neva žmonių at pliaukštus 13 d. sausio. .
rijoje! Protestuokite prieš
Toliaus p. M. D. aimanuo
pasakys „geras” kunigėlis.
Jus nueinate į vieną plačiąją religijos pakaktinai.
žinoma,
pagal
kaimo
didumu.
stovų,
stengiasi
apdumti
akis
užmanymą (kokį? Red.) lenja, kad Dr. Šliupas pasielgė
J. liggatvę, sutinkate pulką karei
Na, mokytojas, daktaras
Jeigu :męs daugiau aukų su žmonėms, suvilioti, atstumti
komauų,
nes
„braciškai
”
nori
cariškai, neduodamas jam
vių, ir jųsų širdis pradeda
studentas, tartum, kaip ir
rinktame,
tai
galima
būt
net
nuo
tikrų
reikalavimų.
Pe

užmeti nėjimus daryti.
Bet
plakti, jųsų kraujas virti, Kas tas vidurinis priešas? ponai — lengva valstiečiui mus retežiais apkalti. Aš, knygynėliai (steigti nors di
reituose metuose socijalde- kas nedavė, ar ne pats susikaipo
Suvalkų
gub.
lietuvis,
jus apima kariški jausmai.
Bet kaipgi tas
Kuomet pasibaigė su japo- apsigaut.
protestuoju prieš Bačkaucko desniuose kaimuose. Mus čia mokratai, prakalbose ir atsi rinkusiejie savo riksmu?
tas reiškia? Pas jus ponais karė, ir joponai apga pats
valstietis-darbininkas
juk ne mažas būrelis iš vie šaukimuose liepė gyvento
Tur būt p. M. D. paskolin- ’
yra vyru, užmušęs kitą žmo lėjo rusus ir išvarė juos iš pasidarė „viduriniu priešu”, plepėjimus, ir reikalauju juos nos j« ra pi j os. Pasidarbuo
jams nemokėti mokesčių val toms ausims klausė, jeigu
su
atšaukti
(tai
į
„Saulę
gų — karžygiu.
Bet žmo Mandžurijos ir Korėjos, ro — tą tai jau sunku suprasti.
priderėjo ir kime visi, kaip galėdami, o džiai, neleisti jaunuomenės nesuprato, kaip p. Grinius
reikalavimu
gus, - kuris pats savę maitina dosi, vertėjo jau pasibaigti
Ir vėl, sako, žydai t^įposgi kreiptis.
Lai gy- greitai ir lengvai nuveiksime karumenen, bet tas socijal- kalbėjo apie seimą PhiladelRed.),
ir savo gyvastį aukauja — karei, pasibaigti bereikalin priešai: jie, girdi. Krislų nuvuoja visa nepriguhninga šį šventą darbą: suteiksime demokratų rodąs gyvento phioj, o man melą užmeta?
vergu.
kryžiavojo.
Teip
tai
teip.
šviesą musų tėvams ir moti jai praleido juokais ir juos
gam kraujo praliejimui, bet
Lietuva su seimu Vilniuje.
Ar jau pamiršo, kaip p. Gri
Kareivis užmuša žmonis. kur tau?! Pasibaigė karė su Tiktai kas Kristų nukryžiaJ. S tąsi ule vyčius. noms, broliams ir seserims. užtai paniekino. Susipras nius sakė: išsitraukė Šliupas .
Jus mokate jam už gautas japonais, prasidėjo karė su vojo, ar žydai, ar žydų val
Atsiminkime, kaip męs jau nesubrendėliai negerai pada
iš ančio savo nuveltą rezoliu
žaizdas karėje, už jojo myrį saviškiais. Na, kad japonai džia? Pas žydus te!po gi bu
visi su noru au kavom padai rę, paniekindami sava brolius
ciją, ir ėmė skaityt, bet lamo
mokate jam pensiją. Juo buvo priešai, su tuo šiaip- vo valdžia — visoki muitinin Pranešimas visuomenei. linimui Liškavos bažnytėlės,
teisybę skelbiančius. Soči- nės jos nenori; Šliupas visus I
daugiau jis žmonių užmušęs, teip galima sutikti, bet su kai ir farizeujai, nepatiko
Draugyjos,,Saulė” valdyba sudėjom
nemažai
aukų. jaldemokratų darbai nesi
aprėkė ir turėjo būt priimta
juo geriau jam plėšimai nu tikt su tuo, kad tie patįs dar jiems Kristaus mokslas, todėl laiko už garbę pranešti vieno- Taigi broliai ir seselės, nepa
liauja, įtekmė jų terp darbo ta jo rezoliucija. Bet kokia
sisekė, juo daugiau jam mo bininkai, valstiečiai, iš kurių jie ir nukryžiavojo jį. Ir meneij jog nuo 1-mos šių me sigailėkime keletos centų ar
žmonių auga ir viršus bus ir....
kate pensijos, juo geriau jaeina kareiviai — priešai, į kaipgi! Mokino jis, kad visi tų vasario mėn.-d. Kaune taps dolerių apšvietimui musų bro
socijaldemokratų, nes jie
Mano buvo tik trumpa iš
skamba jojo vardas, jojo dar furiuos reikia šaut, mušt, žmonės lygus, kad netur būt įkurti privatiški pedagogiški lių ir seserų tėvynėje. Aukų
jieško tikros teisybės, nori trauka minėtų prakalbų pa
bai. Darbininkas dirba nau suimt, kišt kalėjiman, čia nė turtelių, nė vargdienių, kursai. Įsteigiamųjų peda rinkimui parankiausiai būt
ją iškovoti žmonėms, Kas minėta, keli žodžiai p. Gri
dai žmonijos, jos palaikymui. jau sunku suprasti kareiviui kad viskas turi būt visų, kad gogiškų kursų tikslas — ruo išrinkt kalektorius ir kiek
juos niekina,tie patįs bus pa niaus ižkalbumo, bet tas, tur
Jus prakeikiate jo žaiždas. ir jis pradeda savaip pro. jokios valdžios nereikia, už šti mokytojus Lietuvos liau vienam miestelyj rinkti au
niekinti. Ponai ir valdžios būt, pasirodė abejotinu re■ Jus ignoruojate jo myrį. Jo ;auti, bet protaut jam ilgai tai kad patįs žmonės sau val dies mokykloms.
kas. Paskui kolektoriai tu budeliai nori uždaryti burną dystei, tai likosi išbraukta.
jo šeimyna negauna pensi negalima: oficieris, puikiniu- džia, Užtai nepatiko žydų
Į kursus bus priimamos ka rėtų nusinešt su kitų miestų žmonėms j ieškantiems teisy Klausiu p. M. D., kame jis
jos; ji turi eiti elgetauti. tas liepia šaut į žmonės — ir valdžiai Kristus.
talikiško tikėjimo, lietuvi* kolektoriais ir padaryt visuo bės, visaip persekioja, kem atranda "mano pasididžiavi- 1
Jeigu gi jojo mirtis atsitiko jis šauna. Liejosi kraujas
Sako, žydai žmonės skriau škos kilmės abiejų lyčių y pa- tiną sutarimą.
ša į kalėjimus, išvaiko iš mą? Ar tame, kad buvo pa
maždaug dramatiškai, tai Mandžurijos tirlaukiuose, da džia, apsuka, prigaudinėja. tos.
K. P. Šimkonis.
Lietuvos jaunuomenę, kat šaukta ant kritikos, o aš atsi
patalpinate tą špaltose laik bar liejasi kraujas namie. O mus žmonės katalikai-pirNorintiejie Įstoti į tuos kur 3ox 671. Turners Fa Ils , Mas. ruos pagriebia, kalėjimuose liepiau,kritikuodamas p. Gri- į
raščių po antgalviu: „De- Keno kraujas! ; Protas atsa kliai ar neprigaudėja, neapsu sus privalo būti išėję mokslu
Talpiname šitą užmanymą, sukemša. Daugelis užsienin niu, o rasi tame, kad minė
^inits vyrų negyvų”. Karei kys, kad nekaltų žmonių, ka. Iš mus katalikų daugiau-, maž daug lig 4 kliasų gimna nors jis, ypač dabar, neišrodo
išbėgo, kiti pagrįžta atgal, tas prakalbas nors paviršuti
vio šeimyna prisimalduoja trokštančių laisvės ir duonos, šia vagių. Žydai dar labiau zijos bei 3 kl. miestinės mo mums teip labai svarbiu, o
tuos suima, sumuša, ką ran niai aprašiau. Aš nepeiksiu
valdžios kasoj. Darbininko — valdžia atsakys ir karei už mus suspausti varguose ir kyklos programos. Teip-pat gali būt ir negeistinu. Lie
da, atima, užmetinėja viso prakalbų laikytų 10 vasario
gi šeimyna — neturtėlių na*. viui paaiškįs, kad jie užmu- valdžios prislėgti, užtai jie reikia atsivežti, jeigu kas turi, tuvos kaimiečių apšvietimas
kias nebūtas kaltes ir be jo p. Grigaičio, nes nėra ką
muose. Taigų teip toli sie šinęja, naikina „vidurinį ankščiau susiprato, ankščiau mokslo laipsnio Į liudyjimą. yra svarbiu, bet mums rodosi,
kia tiesos. Vienok tos tiesos priešą”, „miatežniką”. Bet pradėjo už laisvę kovot, per (Apsigyvenimui reikalingas, dabar yra ne kokios atskiros kio tirinėjimo kemša į kalė peikti,tik pagyrimo vertos.
Darbų yra čia užtektinai
siekia dar į atgal., Jos nusi kas tie „viduriniai priešai”? tai jų valdžia neapkenčia ir „ pasportas”.) Įstojusius į parapijos, bet visos Lietuvos jimą.
Tai
tokios
naujienos
Lie

visiems, o katras iš mudvie
lenkia prieš viduramžinius Valdžia paaiškįs kareiviui, visokiais budąis žudo juos: kursus apsiima vietinis lie- daug svarbesni reikalai, ko
tuvoj.
Nors
teip
baisiai
jų
daugiau nuveikė, tą paša- į
prietarus. Jeigu gi tiesa iš kad studentai, daktarai, mo taiso „pogromus”, užleidžia tuvių-mokytojų ratelis pri dus reikia pirmiau aprūpinti
jersekioja
valdžia
žmonis,
sakyti sunku, nes aš nežinau,
tikrųjų butų tiesa, tai prieš kytojai, darbininkai, žydai— ant neturtėlių žydelių juoda ruošti prie kvotino (egzami negu reikalus kokios nors pa
bet supratimas jų kįla vis kas esate. Piktumus,kiek aš
tuos žmonis nusiimtumėte ku „viduriniai priešai”.
šimčių gaujas, degina, naiki no) lig 15-tai šių metų birže rapijos. P. S. užmano rinkti abiau. Dvarų ir sodžių dar suprantu, pagimdė korespon
pures. Tie žmonės nusilei Jeigu koks studentas su na jų paskutinį turtą. Žy lio dienai. Geriau prisiruo- aukas, jų rinkimui išrinkt kodžia kantriai Į duobę, kad galvojo papasakoti tamsiems dai narsiau už kitus rėkia, šusiejie galės ir anksčiau mi ektorius ir toms aukoms ap bininkai vienijas, drutina dencijos tilpusios „Lietuvoj”
dirbti savo pavojingą darbą. žmoneliams apie jų vargus, kad valdžia juos skriaudžia, nėto laiko eiti prie kvotimo. rūpinti reikalus kaimiečių spėkas prieš savo skriaudė, ir „D. Viltyj”, bet ką aš ta
jus kankintojus. Mums ro me kaltas? Aš turėjau rašy
Jus tuiėtumėte juos guodoti. bėdas, nelaimes, apie tai, narsiau kovoja prieš ją — už
Kursuose bus išguldomi ] Jškavos parapijos. Bet kuom dosi,- kad budelių valdžia ti teip, kaip buvo kalbėta, o J]
Jųjų purvinos rankos ir nu kaip juos skriaudžia visoki tai jie esą „viduriniai prie šie dalykai: <1. Tikėjimas, liškavos pasapija geresnė už
driskę drabužiai turėtų ži valdininkai, pradedant nuo šai”, užtai reikią jie mušt ir 2.Pedagogiškapraktika, S.Ru- parapijas: Sierijų, Lazdijų, sietuvoj ir visoj Rosi jos vieš ar galėjau kitaip daryti?
patystėj neilgai skriaus ir
A. J. Povilaika.
bėti jųsų akyse. Jus turėtu- mažiausių, baigiant augs- žudyt!....
sų kalba, 4. Lietuvių kalba, druskininkų ir kitas Lietu ies kraują nekaltų žmonių,
, mete jiems už jų darbą su čiausiais. Papasakos apie
Ir kareiviai apkvailinti, 5. Matematika, 6. Aritmeti voj? , Jeigu ir kitos para trokštančių teisybės, kurios
geriausiais norais užmokėti, tai, kad žmonės savo sunkiu valdžios savotiškai išmu- kos metodika, 7. Rusų ir lie pijos darytų tą patį,
tai
su džiaugsmu,
kiekvieną darbu užlaiko minias isprau- struoti, naikina „vidurinius tuvių kalbiu metodika, 8. Gam jau apie rinkimą aukij daug dabar Rosijoj nėra.
»
Tėvas.
centą. O tą jus padarytumė ninkų, pristavų, ’ sudeda priešus”, kurie valstiečiai tos mokslas, 9. Rusijos ir Lie
Dilgėlių Žiedai. Do-3
svarbesniems reikalams, kaip
te tikrai, jeigu tiesos ištikrų-, jiems tūkstantines algas,- o žemės reikalauja, kurie nori, tuvos geografija, 10. Rusijos
vanėlė
„Dilgelių” skaityto-j
antai palaikymui revoliuci
Pasiteisinimas.
ju butų tiesomis.
jams. Philadelphia, Pa. 1«U?J
užtai jie nė ačiū nesako jiems kad teisybė butų; muša, pla ir Lietuvos istorija, 11. Pai- jos, negulėtų būt nė kalbos.
„Lietuvos” 6 num. p. MyŠitie nukankintiejie yra ir da,
kaip įmanydami, ka „priešus” tik ne savo, bet šimasir gražiaraštis ir 12. Gie Amerikos lietuviai turėtų intis Dorą, kiek galėdamas, m. 31 pusi.
iš tiesų nukankintaisiais. skriaudžia. Žinoma, valdžiai — valdžios priešus, nes jie ir dojimas.
Telpa čia trįs satyrišjP
dėti aukas atskirų parapijų stengėsi užmesti man, buk aš
Jųjų nukankinimai nėra tuš nesmagu klausyt tokių kal kareiviams reikalauja gere Ruošimas kiekvienam bus
reikalams, o.viešiems, reika* melagingai esu aprašęs 4 vaizdeliai: Gyvačių Draų^
čiu pasigyrimu. Jie nieko
snio gyvenimo ir visokių pa veltui, nes už išguldymu da falams visos Lietuvos, taigi num. „Lietuvos” prakalbas, joj, parašytas I. B. iš B.
bų*
Ji
pyksta
ant
studento,
neprivalo laukti už gavo nu
Reikia gerai lykų mokytojams užmokės daug svarbesniems, jų ne ai k y tas 13 d. sausio.
delta, parašytas Janušo 1
kankinimą. Net nė mauda- kad jis taip kalba — ir vadi- lengvinimų.
g<ų žodžių nuo darbdavių. na Jį »»viduriniu priešu”, ar- suprast, kas ir kam yra prie draugijos „Saulė” valdyba.
iktų. Nieks nepeiktų p. ŠimNebūtų reikalo atsakinėti čako, iš lenkiško vers
Apart to, „Saulės” valdy konto, jeigu jis tarpe savo pa >. M. D., nes jau nieks jo Nelaimingasis
Yra tai nukankinimai, apie dančiu pamatą sosto ir tt. šas ir prieš ką reikia kovot.
kariuos nieko nemini istori Ir kurgi! Visą teisybę apie Kas gera valdžiai,. tas bloga ba rūpinsis palengvinti lan- žystamų ir Liškaviškių rinktų
jeriaus neiškritikuos kaip ras. Vaizdeliai parmw
ja. Yra tai nukankinimai, Ją pasakojai
valstiečiui darbininkui ir at-[kautiems kursus pragyveni- aukas privatiškai, bet nega jis pats savę.
ri, skaitosi gerai ir įlengv

Kraujas NukanĮ
kintųjų.

NAUJI RASTAI, j

į
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Pate m ij imas.
Nr. 50 „Lietuvos” (pereitų
etų) tilpo korespondencija
VVoreester, po kuria pasi
rašė Viznis. Jis rašė apie
Petro Armino Lietuvišką Te
atrališką Dr-stę, kuri lošė te
atrą 1 d. gruodžio, kad mi
nėta draugystė turėjo priešų
ypač tarp lietuviškų biznie
rių. Dabar jie manę visaip
niekina už tą koresponden
ciją ir žada pamokyt kore
spondencijas rašyt. Todėl čia
patėmiju Worcesterio lietu
viams ir "biznieriams, kad tą
korespondenciją ne aš rašiau
bet kitas su tokia jau pra
varde kaip ir manoji. Bet
toj korespondencijoj viskas
aprašyta teisingai, ką aš pa
tvirtinu.
Ad. J. Viznis.

IŠ VISUR.
| Maskoliškas- randas pareikavo nuo Šveicarijos val
džią išdavimo tr^ju Kaukazo
grminu, kuriuos, apskundė
už paėmimą iš rando kasos 1
milijono rublių. Šveicarijos
sūdąs vienok atmetė masko
liško rando reikalavimą, ka
dangi sude tapo“ darodyta,
jog paliepimas ištuštinti ka
są buvo išduotas gruzimi po
litiškos partijos, taigi suimtų
gruzinų nusidėjimas buvo
politiškas; politiškų gi nusi.
dejėlių kitos viešpatystės ne
privalo išdavinėti.

| Berlyne iš viešos moky
klos likosi išvytas mokinys,
sūnūs soeijalisto parlamento
pasiuntinio Hoffmano užtai,
kad jis nebuvo apvaikščiojo
me parengtame dienoj ciecoriaus gimimo.
| Vokietijoj, veik visur
policija dabar daro kratas
pas jai žinomus socijalistus.
Jieško mat revoliucijinių
raštų. Suareštavo jau tris
anarchistus. Juos skundžia
už platinimą revoliucijinės
dvasios terp kareivių.
| Ant Filipinų salų,Negros
provincijoj, pasikėlę čiabu
viai Palajanai išdegino du
miestu ir užmušė du konstabeliu; prapuolė du ameriko
nai mokytojai, su kuriais ne
žinia* kas atsitiko.
| Iš paskutinio gyventojų
suskaitymo Italijoj matyt,
kad dėl didelės išeivystės, gy
ventojų skaitlius eina ma
žyn. Iki šiol randas lengvi
no išeivystę, bet dabar ren
giasi išleisti padavadijimus
ją apsunkinančius.

| Egipto pakrantėse, ant
turkiško transportinio laivo
susibuntavojo
dalis veža
mų kareivių; 300 karei
vių šoko nuo laivo į jūres.
10 kareivių arba prigėrė, ar
ba tapo nušautų neprisidėjnsių prie maišto kareivių,
kiti gi prisigriebė kranto ir
pabėgo.

puolama. Žmones, bu išmin
sią visada padeda į šalį kiek
savo užpelno ir tokiu budu
nesunaudoja visą savo svei
katą. Jeigu gi užpultų juos
liga, tada jie tuojaus turi
vartoti Trinerio Amerikoniš
kąjį Eliksyrą Karčiojo Vyne
kuria greitai sustabdys ligos
apsireiškimas ir nedaleis li»
gai išsiplatinti. Net ir tuo
met reiktų vartoti tą vaistą,
kada jaučiamėsi visai svei
kais, idant tokiu budu palai
kyti savo sveikatą ir energi*
ją. Šitas vaistas, sutaisytas
iš grynų žolelių ir neturįs
savyje nė mažiausios dalelės
alkoboliškų medegų, yra geriause gyduolė nuo visokių
skilvio nesveikumų, net ir
nuo tų, kurie yra užsisenėję.
Žmonės, kuriems reikalinga
geras skilvis, gera gromulio,
jimo organų sistema, apeti
tas ir gera išveizda, turi be
atidėjimo vartoti šitą gyduo
lę. Gaunama aptiekose.
Jos. Triner
799f So. Ashland avė.,
Chicago, III.

<lo. Tokio, kuria supranta apie groaernė* Ir buczernėi dajbą, su ioo ar 800
JoJ. kapitolo. Turi mokėt angllszkal ir
ienkisrksl, kad ir joegerlauslai. Bizni*
geras ir geroj vietoj.
Norinti daugiau
daslilnoti tegul a r ilsiau Idą ant adreao:
K. Ža^Ha!1
907 Curtis arUt 8o. Baltimora,

UurtiAr^ay, Md.

Pajiatskau visto* užd*<|mui saliuno.
Kss duos atlakancsia* žiulas ir pagalbH
gauti "licenese", tam dadlu 810.00 at.
lyginimo.

,
Adomas Grecius,
Box 710,
'S^ughton, Mass.

ežių sodžiau*. Turiu ps* jį labai svar.
bų reikalą. Girdėjau, kad gyvena Nev
erk, N. J. Ji* pats ar 1 ai kitas teiksis
duoti žinia ant adreso:
Ignas Žvlgaitls,
Boz 55,

Whaterly, Mass.

Pajieszkau savo dėdės, Bernoto Kulo
azoe, Kauno gub., Raseinių pavieto,
Gelmenų kaimo. Pirmiau gyveno ChL Į
cago. Ui. Jis pats ar ka* kitas teiksis ,
duoti žinia ant adrsso:
Paties Stumbrą,
12326 Emsrald A v.,
W. Pullman, IIIPajieszk.au savo brolio, Juozapo Arntono, Suvalkų gub., Senapile* pavieto,
Veiverių gesino, Armaaisskių dvaro
Manau, kai ji* gyvena Chioago, Illinois.
Turiu labai svarbų reikalą.
Ji* pats ar
ka* kitas teiksi t duoti žinia ant adreso:
W. Armsn,
Careof C. Bromiscoe,
3999 — 17th SL,
San Francisoo, Cal.

PAJiESKOJIMAI.

Vii u v 1m pjup., Glpkissklu kaimo.
3 patys ar ka* kitas teiksis duoti žinia ant
Stasį* Vig>n;s,
m*Lai atgal įryvsno Philadelphijoja. Tu adreso:
We*tvllle, 111.
,
riu labai svarbu reiksią. Jis pato ar ka* ». Boz 820,
kitas teiksis duoti iine adresu:
Pajieszkau savo brolio, An^uio RupJossph U r niežu*,
azio, Kauno gub., Bziaulių pav., Papile*
315 45th st.,
Bock 1*1 and, I1L
parapijos.
Ass sau tik menesi* laiko
P*jieezkau asvo brolio Juos. Giliaus, kaip isz Lietuvos atvažiavę*. Turiu La
Žagarės miestelio. Apie 10 metu kaip bai svarbų reikalą. Jis pat* ar kas kita*
Amerikoje.
Pirmiau gyveno Chioagoja teik* s duoti žint* ant adroso
Kaz. Rupaus,
ant Cąnal st.
Priesz Naujus Metui isz6 N. 4th St.,
Ansenia, Conn.
vsiiavo isz Chicigj*. E«u neseniai atva-

žiavts isz Lietuvos ir noreeziau su juom

Laivu Kalendorius.
Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į
uropą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkores 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
kelione kaštuos.

Pajieszkau savo dėdė*, Antano Juozapalciio, Kauno gub., Saiaulių pavieto,
Llgunių vol., ir parapijos, Aiemansi-

Psjiesiksu savo brolio, Igno Vagonto
-------------------------------------------ir trijų draugų; Juozapo Kuoevicziaus,
Aleksandro Enuszlo ir Stanį Ijvo Gar
Psjleszksa savo dratfj Izidoriau* liaucko. Viai Kauno gub., Vilkmerge*
Turiu svarbų rėkdą.
Jie'
Murauikio, Kauno <ub , Rastiniu pav.. pavieto.

| Katalikų partijos lai
15 d. vasario, mieste Bo- pisimatytl. Jis pau ar ka» kitas teiksis
kraščiai Vokietijoj pagarsi logna, Italijoj, pasimirė pa duoti tise adresu:
Gilis,
no laiškus kancleriaus Bue- garsėjęs ne tik savo tėvynėj, 675 8. UnionAntanas
st.,
Chicago, III.
lewo, iš kurių matyt, jog itališkas raštininkas Geosne Pnjieszkau Jono Msrtinkaua, kriaaciiaua, Kiuoo gub., Telsziu pav.. Kilu
randais davė net pinigus sau Carducci.
Carducci perei par* p , Palvelsio sodžiaus. Apie 18 me
prilankioms partijoms užden tuose metuose apturėjo už ta kaip Amerikoje. Turiu pas Jin labai
gimui rinkimo parlamento savo raštus dovaną iš Nobe svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti iiae adresu:
pasiuntinių išlaidų. Gaidei lio užrašo.
t
Frank Venakus,
tų pinigų dar parlamento
P.O. Bok 26, L.dysmitb, B.C. Canada.
pasiuntiniai išvys kokį rando
Pajieszkau savo vyro Antano Ar
| Netoli Penarth susimušė
lausko,
x Bevslku gub.. jau metai kaip
partijos atstovą iš savo tar garlaivys „Helios” bu garlai
nuo mane* prasiszalino. Turi sulipusius
po. Europoj mat ne laiko viu ,, Grunda”. Paskutinis koja piraztus ir Iszszokusi sprandakauli.
parlamente ten papirkimais garlaivys paskendo. Prigėrė Juodbruvi* veidas, bet gražu*. Jis pato
ar kas kita* telksi* duoti tini* adresai
patekusių. ' Amerikoj yra )prie to 14 ypatų.
Ona Arlauskiene
kitaip. Už pagarsinimą kanc
1330 Wood st.,
Philadslphia, Pa
leriams laiškų, rodančių ne
Pajieszkau savo tikro d ode* Jono Jadoru jo pasielgimą, randas
Redakcijos atsakymai. kuczio, Suvalkų gub., Naumissczio pav.,
Kriukų valscziaus, Pstaasiu-kaiaso. Apie
apskundė į sūdą laikraštį
Sfnam New Britaniečiui. 18 metu kaip Amerikoje. 7 metai atgal
,,Bayer. Knrier”j Taigi mat Tai vis mažmožiai, ne verti gyveno New York valstijoje. Jis pats
ar kas kitas, teiksis duot fine adresu:
Vokietijoj negalima išrodi minėjimo.
Kunigai keikia
Antanas Bacevyezia
nėti nedorus valdančių kraš nuo seniai viską, kas jiems 10 Dean st.,
Chicago, Ui. •
tą ypatų darbus. Vokietija nepatinka; tai jau ne naujie Pajieszkau savo brolio, Juozapo Tarmat tame mažai kuom ski na, žmonėms net nusibodo vainio, Kauno g ubert i oi, Te* Jij pa
vis o,
A Įsi ėdžių volastle*, Eidintai
riasi nuo Maskolijos.
skaityti. Laikraščiai negali o* ų sodžiaus. Jis psts ar kss kitas
cenzūruoti ir prižiūrėti kiek teiksis duoti žinę ant adreso:
Simonas Tarvainfs,
| Jeneralas Kupopatkin, vieną pamokslo žodį.
467 Oraoge sk,
Kenosha, Wia
išleido 3 tomus aprašymo ka
Pajieszkau II i poli to Palczauako, Kau
KRiNKučiuiBALTiMORėJ. Tai
rės sū Japonija, kur aprašy
gub., Panevėžio pavieto, Pakruojo
mažmožiai, mažai ką apeinan no
v oi., grafo Tiszkevicziaus m is z ko pertos priežastys nepasisekimų.
ti. Ar jau lietuvių gyveni dėtims, La u oi:o sūnūs, lenklszko* kil
Randas konfiskavo išleidimą,
me nėra nieko svarbesnio, iš mes. Kalba Hetaviszkai, lenkiszkai Ir
bet visgi išliko keli šimtamiakoliszkai. Vidutinio ūgio, apie 35
tikro verto laikraštyj pagar- metų amžiaus; augina barzdą; valnamaeiempliorių, kurie pateko į
niszkų pažvalgų.
Pacituotos, 8 metai
siųti?
pašauktų rankas. Kurokaip Amerikoj,
Girdėjau, kad gyvena
patkin aprašo, jog maskoliš J. Dunenčiui. Tai priva- Baltimore, Md. Jis pato ar kas kita,
ant adreso:
koj kariumenėj ne buvo tiški dalykai, kokiais laikraš teiksi* duoti žinę
A. Rooces,
tvarkos, jenerolai pats neži čiai nėužeiima. Negerai jei 52 Iludson Avė., Brooklyn, N. Y.
nojo ką daryti, kareiviai be gu kunigas liepia nelaikyti Pajieszkau tavo pusbrolio, Vincento
noro ėjo į mušius, kadangi kokio „parmazono”, bet ką Kubaiczio, Kauno gub., Žvengiu para
pijos, ‘Gorainių kaimo.
7 metai kaip
negalėjo suprasti priežasčių laikraštis gali padaryti? Ge \ menkoj, pirm i aus gyveno Pittoburge.
riausiai persikelti ten, kur Ji* pats ar kas kitas teiksi* duoti žinę
užgimusios karės.
ant adreso:
parmazonų nesibijo.
Petrai Erčius,
| Londone, keli šimtai mo
Bok 50,
Donore, Pa.
terų reikalaujančių politiškų
Pajieszkau Jono Pranaiczio, Suvalkų
gub., Naumiesczio pavieto, Kidulių
tiesų, 13 d. vasario stengėsi
gmni, Sudargu parapijos, Burga i ožių
1
jsiveržti į parlamento susi
kaimo. Jis pat* *r kas kita* teiksi*
rinkimą, bet rado duris už Ant išraudavo]imo geras duoti žinę ant adreso:
Marijona Klimalcziute,
darytas ir prie parlamento Storas po nr. 928 33rd Street,
po vyru Macziokevicziene,
raitus ir paslaptus polici- prie pat lietuviškos bažnyčios. 34 Railroad Ave .Bridgeport, Conn.
stus. Užgimė muštynės, dru- Dasižinokite „Lietuvos” re Pajieszkau savo draugo, Leono Jekubauoko, Kauno gub., Raseinių pavieto,
desni už moteris policistai dakcijoj.
Jirkaluių par., 1899 metuose hnvažiavo
daugelį jų parstūmė purvy
isz Lietuvos ir pribuvo į Kinmondey,
Geri laikai.
nam
III. Jis pato ar kas kitas teiksis duoti ti
Kągi męs vadiname gerais nę ant adreso:
Stan. Ivanauckar,
laikais?
Didumenė visų žmo
L Buvusio Maskolijos miBox 118,
Minersville, Pa.
®įsterią perdėtinio Wittės nių mano, kad geri laikai Psjieszkau savo draugo Nikodemo
Daniuose rado pamesti dvi reiškia: gavimą geros mokės- Rimkaus, Kauno gub., Raseinių pavie
pragariški masini.
Mena, ties, turėjimą pasekmę užsiė to, Naumiesczio paiapijos, Rimženczių
sodž.aus.
Keturi metai atgal gyveno
j°g tas prietaisas padėjo re- mime, žodžiu sakant, turėji San Francisco, Gal. Turiu .labai svar.
voliucijonierių partija. B$t mą daug pinigų. Jeigu gi bų reikalų. Ji* pato ar kas kitas teiksis
Witte, savo veidmainiavi vienok geresnę atydą atkreip duoti žinia ant adreso:
Juos. Rusteika,
mais užsitraukė piktumą ir sime, tai pamatysime, kad 4533 S. Paulina st., Chicago, Iii.
kitų.
pinigai, lengviau uždirbti Pajieszkau savo dėdės, Juozapo Breiyra ir lengviau išleidžiami; ylo, Kauno gub., Vilkmergės pavieto,
parspijos. Sodelių kaimo.
kada
turime daugiau pinigų Subacziaus
Alaskolijoj, Bachmute
18 metu kaip Amerikoje, pirmiau gyve
užsidega anglių kaatynės. Iš tada jieškome visokių pasi no Chicago, Iii. -Turiu pas jį laba*
įtraukė 40 užtroškusių linksminimų; tuomet nepai svarbų reikalą. Jie pats ar ka* kits*
teiksi* duoti žinia ant adreso:
įlinkių, bet yra olose some ant savo sveikatos, o ji
Pov. Szaszis,
būva garui tankiai ligos už- V65 8o. Morgan st.; Chicago, III,

APGARSINIMAI.

•
Hr "b *
—
PsjiMzksu ptrtnsrio prie grossrnes
Gero ir tei*lngo vyro, lietuvio nevedu

Pajieszkau Vladislovo Glntelio ir Si- >

mono Pociaus, Kauno gub., Telszių p * i
vgsto, abudu yra sopraaianii szlaucsys Į
tos darbe. 8 metai atgal gyveno Lyno.
Mas*. Turiu svarbų reikalą. Jie pat *
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adre
so:
A. Žukauskas,

Šifkftrt* kaltno>
nuo Porto l
Psrlat *

LAIVO VARDAS

Kompanijų vardas

AMERICA......

bluecher.
BARBARosSA....... ........
bhemen.

Usmburg American

White Star
H am burg- A merican
breslau ...... - •
CANADA.................••••••••• North German Lloyd
CYMRIC..............
............... Dominion
White Star
CARMANIA..........
Cunard
CAMPANIA..............
CEDRIO...................
White Star
DRUTBHI. AND... .*
liamburg American
OLDENBURO..,.
North German Lloyd
DOMINION.............. ..............
Dominion
CA88EL............
North German Lloyd
CEFIEMNITS .’.... ............
EMPRESS OF IRELAND. Canadian Pacific R.
EM PRESS OF BR1TA1N ..
ETRURIA..........................
Cunard
IVERNIA............
(’unard

KAISER WILHELM II....
KAISER WILH. d. QR ...

kroonland......

. .

KAISER AUG. VICTORIA
KENSINGTON...........
LAKE MATIBONA
LAKECHAMPLA1N............
LAKE ERIE.........
LUCANIA.................
MAIN......................... ’t............
MAJEST1C..............
MERION..............
MINNEAIX)LI»...
NEW YORK ............ -.. ..
OCEANIC.......................
PH1LADELPHIA..

PATEIGIA...................
PRETolUA...................
RHEIN..........................
SAKONIA .....................
SEMLAND ................
G RA F VALDEKSEE
HT PAUI..................
SOUTH W ARK............
TAUTONIA................
TRAV1.................. ..
VADERLAND.
ZEELAND .........
M AŠAKA..................

MAHABA.
WEIMAR.

New York

North German Lloyd

BALTIC... ..’***................
BATAVIA.............. ....................

kronprinz vhlhelm:

II kur (įplaukia

New Yprk

Portland

New York

Nori h German Lloyd

New York
New York
Baltimore
Portland
New York
Ballimere
Jt. John N. B.
Montreal. Que.
New York
Boston Masa.
N*w York

Red Stor
Ilamburg American
Dominion
Canadian Pacific

Poril&nd
Si. John N. B.

Cunard
North German Lloyd
VVhite Star
American
Atneih an
American
White Star
American
liamburg American
North German Lloyd
Cunard
Red Star
Hamburg American
An?erieau Line
Dominion
White Star
North German Lioyd
Red Slar
Red Star
American
Red Stor
American
Nori h German Lloyd

New York

PhHadrlphia Pa.
New York
Phiia<i«*lphia Pa.
New York

Boston M mm.
New York
New York

JPurtland

New York

Diena lipiaukimo

Kovo
Kovas

Kova*
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Vasario
Kovo
Vasario
Kovo
Kovo

28
28
13
2
21
23
23
16
23

16
20
9
28
Vasario
27
8
Kovo
Kovo
22
2
Kovo
5
Kovo
26
Vasario
12
Kovo
5
9
Kovo
Kovo
. 2«
16
Kovo
30
2
Kovo
16
Kovo
' 9
Kovo
Balandžio 11
Kąvo
20
25
Vasario
2
Kovo
29
Vasario
Vasario
2
Kovo
30
Kovo
2-3
16
7
16
27
Vasario
15
Kovo
■Kovo
2
0
Kovo
20
Kovo
16
Kovo
2
Vasario
26
23
Kovo
IT
Vasario
28

Valanda
lipiau kimo

Tilžę

tEydlkuI nu*

10
ryto
5:30 ryto
10
10
ryto
5
6JM) ryto
ryto
10
2 diena
ryto
7
ryto
7
12 diena
1130 ryto
ryto
7
2 dtena
2 diena
10
ryto
2 diena
12 diena
12 diena
2 diena
l:30diena
6
ryto
5 £0 ryto
10
1 diepa
2 diena
2 diena
12 diena
12 diena
12 diena
12 diena
10 ryto
10
10
9:30 ryto
H ..
5 ryto
9 ryto
6
12 diena
6 JO ryto
10 ,.
IJOdien
3 diena
2 diena
9.30ryt.
2 diena
10 ryto
10 ryto
7 ryto
7 ryto
9,30 .,
13 diena
9:30 ryto
10 ryto

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
38.15
39 80
37.80
36.65
36.65
36.65
36.65
43.80
38.15
43 JO
36.65
36.65
39.80
43 80
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
36 30
39.80
37.80
43.80
3,1.65
43 80
3115
39.80
39.80
36 65
39.80
3 3 G5
38.15

37.95
37.95
38.20
38 20
>41.95
37.95
36.70
36.70
37.95
41.95
43.95
41.95
37.95
36.70
36.70
36 70
38.20
37.95
37.95
41.95
36.45
44.20
44.20
38.2G
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.95
36.70
36 70
39.95
43.95
43 95
37.95
31.95
37.95
36.70
36 45
39.95
43.95
3795
36.70
43.95
38 20
39.95
39.95
36.70
39 95
35.70
38.20

Žemiau

p 3X0-

168 Mu*k*(03 st., Gr*nd Rapids, Mlch- !
Pereitą nedėlios vakarą Kjo pamesta*
ar uiairsztas nežinia kur pkmctiu*
toverkoLaa) ir •laikrodėli*, viskas varta*

ar girdėti apie tuo* daiktus, tai meldam
duoti žinia į "Lietuvos'’ redakcija. P>
E. 624 — 33 rd st., o gaut 65.00 sL’yginimo.

Auko* reikalams revoilucijtnio
Judėjimo.
AUKOS „LIETUVOS" REDAKCIJON
ATĖJUSIOS.
I*z Johnston City, III.
I*. Saroczka
• 1.00; Ad. Būni*, V. Draugini* po 50c./
J. B tini*, J. Alukonis, A Alukouia, A.
K rugį**, V. J ar**, J. Skrelunaa, A'.
Kalvio** po 25c. 1 J ui. Būni* 20c; D.
Gurckienė, $. SbimaiU* po 15c.; J. Ja
ru lOo. Vlse 14 35.
l*i Benld, I1U

A. U*sr 11.00; P. Szvll

lasyevlcze, K, M sesi ui 1*. Ą. Urše, J. Ma *
talaitis po 50c. 1 J. Madslull* 35c.; J. j
Dzedohias, A. Baltrus’ill. J. Keidouiu**
M.
GįĮait *. Lėėn. Tolraiszls po 25c.
Vito 84.60. 10c. am paežio kaista. Lie- ■
ka vito 64 50.

Virš parodytos prekes yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Chicagos į New Y orką.......... ;.............
J! 16.00
„ • „Bostoną................ ......................>16.00
m
„ Philadelphią................................. >15.50
,,
„ Baltiruorę..................................... >15.00
. .
,,
„ Montreal..
................ TT.. ..>15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuc.
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Ii Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš^Chicagos išei-'l
na 3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šilkorčių 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:

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, I1L
Kas nori važiuoti j Krajų, . tegul ateina pas; mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

Isz Patterson. N. J.
Korespondenci
joj pereito •‘L.’’ nom. (7) buvo paminė
ta aukot isz to miesto.
Pinigų tuomet
Reikalanjii lietuvio, mokancz.4
Reikalinga* inteligentas \aikinas 0* LlHevUko* Pasakos Yvr.!rto«. Dalis II. Su
rinko Dr. J. Ra.-anavičius. Chicago, Iii. :M3 geral'tiuti kelines
nebuvo, todėl, dabar gavę pinigui, auką
Darbas ant visada.!
pr.e aplinkos. Turi pažinti angliuką
pusi. 3Sa Telpa čia M grašiu, žingeidžių ir Mokestis gera. Aisiszaukti pas
pakvituojame. Viso surinkta 43.00 E.
juokingu pasakų, bovyjančiu kiekviena įkai
kalbą. A'siszaukite tuojau* ant adreso:
Liudv. Endrulis
toje irvlausytoja............................. S1.8d
Kinderio. Skirto* L. 8. D. P.
Apdaryta........................................
11.50
306 N. Noble st., arti Chicago Av>.
8. A. Sas,
0O Liet u r iėkos Pasako* Yvairioi. Dali* III. 8a
749 W. 18tb st.,.
Chicago, III.
AUKOS PASIUSTOS T. DŪDAI,
rinko D-ras Basanavičius. Chicago. 111.. 190C
pusi SSS. TVlpačia 308 gražiu ir labai juokingu Ikru k 110 ja mos Maszinos Pigiai!
REV. ŠELP. KASIERIUI.
pasakų
........................................ 11.85
Reikalinga 2000 darbininkų valsti
brutuoae apdaruoce............................. .11.50
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
Itt Cambridgeport, Mas*. J. M. Da
jom!: Ca ifornia, Oregon ir WuMogton. 70 Lietuviikoa Pasako* Y vairios. Dali* IV. Su. kuojama Maszina.
rinko D-ras J. Basanavičius. Chicago. III. 1906.
nielius, J. Kairaitis po 11.00; P. Babilius
pusi. 299. Telpa čia 334 labai gražio* ir uži
Mok< s Is nuo M0. iki 4 0 ant mėntslo.
Maszina Odeli Typewriter No. 4,
50c.; J. Tursuok**, O. Turauckienė, Iz.
mančio* pasako*, bovijančio* kiekviena skal
Pragyvenimas su ruimu S3.50 ant **nkurios iksziolei preke buvo 110.00, dabar
tvtoja ir klausytoja ........
*1.85
Atkocaaitis, J. Blazis, O. Danieliūtė, V.
Drūtuose -pdaruo*e .............................. 11.50 ja galite pirkti už................................. $6.95
▼aitės. Važiuojant1* darbininkas turi
Danielius, P. Turauckieaė, J. A. Danie
07 Pamokslai Išminties ir Teisybės ilgukiinėtl
psts užsimokėti savo kelionės kaistus,
galvočių visu amžių. Chicago, III.. 1899, pusMat mes nupirkome saitu maszmu
lių* po 25c.; J. Vaisiauskas 20o. Viso
* lapių 182 Szitoje knygelėj telpa 128 gra
nuo Chicagos 133.C0.
Bet nuvažiavęs į
1000 isz vienos subankrutyjusioe firmos
žios.
juokingo*
ir
išmintingus
pasakaitės
Ka*
•4.70.
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu
viei$ gali gauti nuo kompanijos 125.00
skaitymu, tegul nusiperka šia knygele, o turės pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
atgal, vienok vien tuomet, jeigu dirbs
ka papasakoti ir ant kiekvieno klausimo mo- giai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka
' kės duoti išmintinga atsakyme....... ...,.5Oo
vienoj vietoj ne mažiau kaip 8 mėnesiu*
2.00 Pasaka apie Kantria Alena, kuri per 23 isz fabriko paimto*.
Kas reikalaujate geros drukuojamos
Specialiszki trukiai lažai na ka* Suba a
metu vaikičkidani* po svietą daugybe bėdų ir
vargu iškentėja Chicago.I1L 190S.pusl.86,8O<r maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
isz Chicagcs nuo.1 d. Kovo iki 1 d. Bz- Į
114 Poną* ir Bernas. Chicago. HL~ 190* pusi.
ne* kaip szi 1000 iszparduosime. tai jau
Apysakaite L. Tolstojaus U gyvenimo muši
Ant pardavimo vienintele lietuviszka landžto. Teipgl-reikalaujame darbiniolieku kaimiečiu; žingeidi norinčiam a«*i'
Ataiazauk
liiku
■ivalpakųChicsgoj*
Ir
apl
nkinese.
i
buezerne ir groserne Indiana Ilarbor,
Sinti su buriu ir sanlygotns gyvenimo masko kitu telp pigiai negausite.
idėdamaslI
lilku kaimiečiu; ji verčta skaitytoja jausti
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur joe
gera vieta, apgyventa lietuviu ir kitu ypatiizkai arba p«r Isitzkh, įdėdamas
drauge *uprislėgtai* vargu Įmonėmis ... 15o
k
agituoja
po 810.00. Tai
pirkite da
savo
užadresuota
konverto
su
užllpyt*
484 Robinsonas Kražius. Graži ir moralius pa- ,
tautu. Savininku parduoda už tai, kad
saka. Antra pertaisita laida. Chicago. III. bar pakol pigio* yra.
Lieluviizužsideda drapanų krautuve uvo locna- sternpa, o gauti atsakymą.
1903 pust 83..... .ScSc
Gausite jas po M.95 pa*:
me name, kitame mieste, dorinti pada kai agentas.
1H.*> Žmogiis Nepliulkis. Vertė iUvediško Nėris
A. OLSZhA SK1,
Chicago. I11-. 1899. pusi. 23. Graži apysakėlė: Į
J. Luotą
ryti gera bizni, tegul greitai atsiszaukia
Chicago, ilk
kaip tuVtingo pirkėjo sūnūs apsivedė sa vai- 29 i £3rd Si.
128
S.
Clark
*4,
Room
3,
Ch.caio,
111.
ginga
mergina
ir
laimiugiaugyreno
už
kitus,
,
ant szio adreiO;
su
turtingoms
apsivedusiu*
...........
lOe
Frank’helsdlr,
LIETUVOS ŪKININKAS“
810 Dede atvažiav*. Komedija viename akta.
3715-jIeach si., IndiadSiHarbor, Ind.
«KŠ1^ kožirn> uvo : Lietuviu Demokratu Partijos LaikraszPraneszu Elizabeto gyventojams, kad
keli* kartus 10Ma hetnvilkoe draugystes Pe- tis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms,
Ant pardavimhl forfikizių irpeozlų
terburge, Maskolljoje. Ji vra maskolilkoe 1 I5ZeįOa du kartus per savaite isz Vtl
ui užlaikau anglis, malkas geresnes
sztoras su arkliu ir niežimu. Bizni* už
valdžios eenzuraota ir todėl ja galima ir į
.
r Ut.ivn1
,
kaip kiti ir parduodu už mažesne preke.
Lietuva parsiųsti, Matoelijo* valdžia jo* par- niaus, Lietuvoj.
dirbtas ant West Side, arti lietuviuko*
siuntimo
•iuntimo
nedraudžia
nedraudžia.
..........................
«....9Oc
Jame
telpa
teisingo*
žinios isz visos
bažnyczio*, parsiduoda ui 6850.
prie Teipgl persamdau karietas vestuvėms,
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
kriksztynoms, pagrabams ir tt. 22 d. fllS Geriau* vėliau* negn niekad. Komedija vie metu preke $1.89; Amerikoje $2.50
name akte. Pagal le n klika sutaim K.B-a Ir
žastis paidivimo yra dėl ėjimo į kitą
M. P-i*. Chicago, 1H. 1902. pust 48. Šita
vasario atsibus traukimas tikietu, laz
Kam yra miela prigimta szalis tevynebizni. Norinti dasį^notljaugiau* apie
knygute teip kaip ir No. 210 yra Maskolijo*
duotu iszlossimui mino arklio, 6 metu
cenzuroedaMiata ur gali būti Lietuvon siun Lietuva, tai užsiraszykit minėtoji laiktai atslszaukite po num. 1140 Bo. Oakley
raszti, o žinosi* kas ten dedasi dabarti
čiama.......................... n................. .......... 15®
senumo, >400 vertes.
Pasiskubinkite
Avė. į sitora.
’ •
niame revoliucijos laike. Vienas nu m.
808
Mindangls
Lietuvos
karalius.
Chicago.
IU.
nusipirkti tikletus, nes nedaug betariu.
1900. pusi. 88. Istoriikas paveikslas pcnkiuoM ant pamatymo 5 centai Adresas:
I*s priežastie* nesveikatos parsiduo Tikieto preke 11.00.
aktuose. Lenkiukai paraiė Julius blovacki,
M. J. Damijonaitis,
lletuviikal vertė Vincas Kapsas (Dras Kudir
da už prieinamą prekęsaliunu HetuUų
Juozapas Zupkus
ka). Knygelė paskirta ypatingai mylėtojams 3120 S.Halsted st., Chicago, IIIteatru..................................................... 85o
apgyventoje vietoje^ Vieta gera, ne* Cot. Pruntft Porth Avė. Eliaabeth, N.J.
prie pat fabriko. Atslszaukite ant adre

Ant Pardavimo

to:
Stan. Ruigys,
548 Canal st.,
'
Chicago, 111

Reikalingas jaunai vyras,

Knygų Kataliogas.

U mano atsiminima (su autoriaus paveikgaras • 44
ak). ParaM Draa Vincą* Pietaris. >|»«doa

pardavė.ai gicssrnėa Manyt®. Turi tu-,
reti garą patyrimą ir turi turėti daug
pažystamų. Geras, atsakantis vyras
gali gauti gerą mokestį.
Atslszaukite
paa:

K. NAVICKO toalkas,

8 Peteraon&Oa,
Bsndolph & Desplaines st*.,
f
Chicago, 111.

parang* DeaaJ. Basanavičių*. Chicago 1 U.,
1906 m ’pusl. 301. Gražio* apyaakėlėr 1» gy
venimo sodtečlg...... ........................ Toc.

Chica<o, III. ĮSOS, puti. SI. Bita knyrut* tęlp
kaip ir No. *10 yra Maakolljo* censttro* (Uleista ir todėl g*U būti Lietuvon siunčiam*. lOo
473 Mokslai apie žeme ir kitu* iTiotualu bu
ri ir pabaiga, Chicago. III. 180® P™*pavelk»151iai« Apralo kas yražetn*. M ko Ji
iutldeda. ant ko laikosi ir kaip sukasi, kęs yra
šaulį, žvaigžde*, mėnuli* ir kaip jo* toli vie
na truo kitos; ka* yra pi tane to*, kometos ir kb
tos retai matomo* žvaigždę*. Yra tai vienatini
knyga, ii kurio* žmogus gali tikrai ap. Iivieš U
PreH........ . ........... ............................
Drutucae, gražiuo** apdaruos .......... *1.00

A. 01szewski
9J4 33rd st. Chicago,UL

(Plauku augintojas).
Isz trumpų ir menkų
plaukų palieka gražus
ir dideli plaukai, nau
dojant Navicko to

niką.
Preke 11,00 už butelį.
Reikalaujam agentų.

• jt5W. Second Street
_•_! 80. BOSTON, Mas*,

w___
Maskoliszkas Tiesu Ofisas

Rautai kur tu begi?

ir Viešas Notaras.

▼X

Nugi paa Petrą
S z laki, nes labai iš-

troškęs, o pas jįga*
3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
a tai v ėdy ti, nes
jis turi puikų, šalt $
Mes padarome visut legaliszkus do
bavarska alų, garkumentus: užtvirtinimus, perdavimus
džią ruska očiščena
pilnu tiesu, pardavimo kontraktus, rau
~
arielką, cigarus net
iš Havanos, o išsigė
dos kontraktus (laasus).
* nis gauni žmogus
Mes asjieszkome pinigus ir paveldėta
puikų užkandi kiekvieną dieną, tai tau
turtą senoje tevyneje.
negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik
Mes parūpiname psszporlus sieimy* sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
nfims, atvažiuojanesioms į Amerika.
puikia sale vestuvėms, mitingams ir pa
Mea prassaliname visas bylas (pro- klauso kiekvieno, o ypač u* vertejjsusi
vos). Užkilusias isz priežasties neitoji- kalbėti angliškai. Ateikite pas mirte, o
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose
mo kariumenen Maskolijoje.
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
Visokius reikalus atliekame su miestų gali gauti geriausią nakvynę.

vietiniu Maskolijos Konsolių.

810 Milvvaukee Avė., Room 208

D. LABUNSKAS.

Petras Szlakls,
3321 Auburn Ava.,

Chicago, III.

Telefonas Yarda $012
i

Atspauzdinta

P. Maszioto

Afitmetikos Uzdavinyno
Antroji Dalis (prad. mokyklų* kursas).
Veiksmai su skaičiais visokio didumo.

Kaina 20 kap.
Sukrauta P**

A. MACEJEVSKI, Rygoje.

“LIETUVOS” AGENTAI.
A.

NEW YORK. N. Y. _
Lesniewskis,
l44E.Houaton St.

Išgydyti paprotį eiti pas barzdaskutį

Hamburg-Magnetlc
Britva.
Brltva neturi jokių minkštų nė kietų vietų, ne
trapi, lygi Ir gera. Tekinta pagal Hamburg meto
dų geriausio* ant ivieto Užgrūdinta paslaptiniu
elektrišku procesu, kuria usgrudlna lygiai visai
britvoa dalia, užtai yra lygiai kieta virote vietose.
Taigi, ašmanys Hamburg-Magnetlc britvoa yra
tvirto*, kieto* ir lankiu*. Ašmenys niekada ne lūž
ta ir nepasidaro nelygiom! galandant britvų. Pu
stymas retkarčiais tereikalingas.
Skutimas su Hamburg-Magnetlc britva yra sma
gumu, o ne chirurgiška operacija. Jeigu tamista
atgali atsikratyti nuo papročio eiti kassyk pas
barzdaskutį tai užsisteliuok vienų Sitų britvų, o
ii tikrai tamista nuo to išgydys. Paliuosuotaa sy
ki nuo to paprrcio niekada daugiau į jį vįprasi.
Hamburg Magnetic britva užganėdįs tamista vi
same. Kų mes sakome, ta galime ir darodyti. At

John Rage
Box 1192

NEWARK, N. X
V. Ambrasevicsia,
178 Ferry st.
A. Sūnelis, C8 West SL

Patentuotas reguliato
rius, ausuke užsukamas
ir nustatomas, vvnšfcps
ar motariškas llJK auk •
suolas, dvigubi "Hunting ' lukštai. grasiai iškvietkuoly. Tikrai ge
rai laiką^odo. Visur

.

1514 Ross Avė.

WATERBURY, CONlf.
Jonas Žemantauckas, / 39 W. Porter St.

M.

•
NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 21 Pleasant St.,

M.

900 Central Bank Bldg., Chicago

PITTSBURG, PA.
Joną* Ignotas, 13 Diamond Sąuare S.S
I. M. Maskeliūnas, 2134 Forlpes sf.
EL1ZABETH, N. J.
Wm. Boczkus,
211 Fimt st.

Dabar- Gavėne
' užtai nusipirkite

Stereoskopus

VVESTVILLE. I LL.
V. S. Kreivėnas.
BROCKTON, MASį.

K. Balcziunas, 571 N. Mam št.

_ •

i‘-Ei
' Vaitot priMmo ligonių katdinir

e-.— r-v
nu: Jhso t rpke Ui 10 oal. mUaro.

’ Nauja Didelė
Daktariška

Iszgydan in 5 dienas BSįffi Knyga
—X

i

■■

ge Jjgly fVrtjuOu g skautsjksu

lindau kiekvienų sergantį Varicoceie, Btriktura. telpgi užkrečiančiu, kraujų užnuodyjimut, nusilpnėjimą n*rvų, Hydrooelą arba vyrų lytiška. ligas. Tok ta- garsias ofortas tei
kiame visiem* tiems kulft buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasakinės ir išdavi
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog U turiu vienintelį būdų su kurio pagelba ant visados
jus išgydysiu •'

Nemokėkite už Mlšgydymą. tiktai už IBsydymą.
bkaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai užslsenėjualu*. Hgydau galutinai.

PLAUČIAI
Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova lig ydom 1 galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimų O x all no gezų.

Patinimus gimdos, skaudėjimus
pečių, baltllgę. pagal mano meto
do* sutaisytus vaistus išgydomi p*sekmlngiausiai.

KRAUJO UŽNU0DYJIMU8.

PRIVATI KAS VYRU LIGAS.

ir odos Ilgas, paveizdan: Išbėrtmus, skaudulius, plaukų nusila
kinus ir tt.

Ai Hgydau kiekvienų greitai ant

su iszgytau art tisais*.

VISOKIOS PATARMES

KALBU LIETUVIUKAI.

Specialistas moterų
vyru Ilgu-

DOVANAI!

DR. L. E. ZINS, UI W. ttadison ir kampas Sugomon SI, CH1CIG0JE.
Inaerted ky U. •- Foreign Frsss, VandcrMU Bldg. N. V.

Vaistai 11 laboratorijos Ori*i yra pripaėlaH c«rlau*laia aut via? svieto.
bor.tonj-. OROSI Parkusteaa* etradM Hkm
suaurr* H|>* i* B tie***, teka sorattaaia g
tr*c«i*ji kal>* vaistu bu* suaauteta.

i i»> luiarasciu.
.
sietai Or**i »r» rezulta-u dak-ariik* mokslo, tyrinėto prt daugelį
r llaiidi.n galime p*s.<1zįaugti rm vardu. Vaistai gydo n-u
i* iėgaati silpnumą, siniį ir visas lutas ligas, kurios daktarliko
matįAOid
lėgyaoino*.
. ,s
111’’k
vyra
r ■ »-■;
j vavriaic-m. ,
i__ turime tekis pn paimt u* daktaras, ne* neo.>rima
Mfs
nenorima atiduoti
atiduoti aut
aut
gydymo vieno
.
Mes sergstlm teisinga gydymą matų naelkntų dėlei gražesnio ir
geresnio musų vardo, kada tuusų vaistai Prasi duoda didžtauaį pagalW)‘®kr A—uLIm---------- mArlait mnmti kinui aAPA.
uiaiurėjimą gailu.* l’.|
Suprantama, dalvkas, kad
riau* ir greičiau Hpaaintiir prln
*ri»kuo*elutitntuo*« kur yra ▼- ----------------notua negali teip gerai visa* ilgas pailati,k*tp *•*». uii*J ir negali teip

AMERICA EUROPE Co.

NEW hIvEN,. CONN.
K. B lažu i lis, 217 Ferry Su

MOUNT CARMEL,

DR. K. ZURAWSKI
NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR.

PA.

Jonas Banis
Box 541
EAST ST. LOUI9, įL 1

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Felix J. Galminas, 537 Collilįsville Avė.

Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vai. ryto; eoo 7 Iki 9 vai. vakare.

'

Cfiaa* Vidurmlaatyj: Ąsom 800 Rehanee Building. 100 Sa. •tolo Strael.

BROOKLYN, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand st.
Diržulaitis, 155 Metropolitan avė.

OFISAS KLINIKAS IR LI60NBUCZI0 LIEKASI TAS PATS

NAUJI TAUTISZKI

PHILADELPHIA, PA.

Stereoskopai.

M. A. Ignotas, —^1028 So. 2-nd St.,

BALTUTI O R E, M D.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Oamden str.

J. Diemedis, 521 Columbla avė.
J. Leis, 22 Green si
BROCKT0N. MASŠ.
Jonas Pocius,
14 In lervai lest

ADRESAI
CENTRALIŠKU VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Birštonas ;

205 W. Oak SL, Shenandoah,
Vice-Pr&id. = J. Tareila,

Pa-

Ansonia, ConnSekretorius — M. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted SI., Chicago, III.
22 Star St.,

Kaslerius % J. Skritulskas,

26BroadSL,
KASOS
A Ramanauskas,

New Britain, Cooo.

GLOBĖJAI:
122 Essex SL,

Lawrence, Mass.

-A. J. Povilaika,

824 Bank SL,

Waterbury, Conn
Knygius = M. PaltanaviČip,

15 Millbury St

fforoester, Mass.

arba
Paveikslai isz Jėzaus Gyvenimo.
Storeoskopas arba Teleskopas yra tai
prletaisa su padidinaneziais stiklais, per
kuria kad žiūrai ant abrozelio, abrozelis
pavirsta in naturaliszka paveiksią, ku
riamo matai czielas grupes žmonių, triobu ir tt. toip kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveikianczlus savo darbaMes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis ko
los! isz grabo, kaip ženge dangun, bažnyczios ir rūmai Betlejaus, Jeruzoliaus
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskope žiū
rint matai viską teip naturaliszkai, kaip
kad būtumei toje paezioje vietoje ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslais kasztuoja $2.00. Prisiuntimo kasztus mes apmokame. Nusipirk
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt už S50.00.
Pinigus prisiuskie per Money Ordery
ar registruotoje gromatoje adresuoda
mas:

A. OLSZEWSKI
Station 60
Chicago, III.
Mes turime daugybe ir sviotiszku pa

Nauja knyga.
Iszejo ka tik isz po spaudos knygele
,,Lengvas būdas iszcmokinti angliukai
kalbeli be pagalbos kito''.
Yra tai ge
riausia knygele, sudėta lietuviszkomis
literomis. Pitsl. 95. Preke tiktai 2oc.
Be to turime daugybe visokiu popieru,
tuzinas po 25c., toipgi knygų visokių
spaustuvių, altorėliu, abrozeliu, szkap
lieriu ir rožaneziu.
Reikalaujame per
kupezių ir duodame gera pelną. Už 4c.
pnsiuneziame katalioga.
Mathevvs Žukai tfs,
227 F«. Main st.,
New Britain, Conn.

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po..........................52|
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.... .52
Virš 1000 rublių, rublis po..
......... 51f
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c ant pačto kaštų.
Jeįnorire, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvoj* redakciją,adresuodami:A. OL8ZEWSK1

024 33rd Street

Chicago, IU

PAVEIKSLAI.
Dabar tik iŠčjo iš po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių.

Preke 35c kožnas.
Nusipirk po vieną Šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.
?>
•Prisiųsdamas pinigus adresuok

A. Olszewski
3252 S. Halsted St
Chicago, III.
Ar nori gera ir geroje vietoj
Lota?

Jei tuip, tai pirk lota ant Auburn ulyveikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu
miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos czlos arba ant B3rd ui. prieszai szv. Jur
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks- giles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
lolius gali gauti pas mus už 81.00, o te ventoje vietoje, prieszai hetuviszka bsž
leskopas vienas yra geras ant visokiu nycsia.
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka Lotu prekes nao $900 ir aupscziau.
ant tukstaneziu paveikslu.
Szie lotai už metu bus verti 81200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku- Į
binkite kas norite ingyti gert, geroje!
vietoje lota, pakol dar yra Isz ko pasl- i
rinkti.
Didžiausias lietuyiszkas socijalistų
Lotu agentai:
sanvaitinis laikrasztis,
dvigubai nuo A. Olszevrskis, 924 83rd st.
Naujų Metų padidintas, pilnas gražių ir Felix J.TVengierski, 3137 S. Morgan st.
Miudingų straipsnių, apysakų, eilių ir J. M. Tananėvicsla, 3244 8. Morgan st
szelp jau geros ir sveikos meuegos.
Žt.

„Kova”.

nios įpie darbo žmon ų judėjimu visame
sviete. Rėdomas drą-iai, radikaiiszkai ir
pagal naujos g: d .-nes dvasę.
Moksliszkas ir vienok kiekvienam suprantamas.
Preke metams Amerikoje ir į visus
krasztus svieto = $2.00.

/ Adresas:
„Kova“,
1418 So. 2nd St.,
Phiiadelphla, P».

aubudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; te i pa t kūdikį nuo m mulos apsir<.iikinfoiki|

užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
,
į
To| nau|o| didtjel knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žmgeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką suiinaštaul
plačiai apkalbėta, iš abiojų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškioo kaipgi

knyga „Vadovas In Sveiksta”.
JEI JAUTIESI NESVEIKU ir nesuprasti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą In Svoikstą”, o viską išaiškins. Be užvytai
reikalauk ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nė Joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt,tapk
gaudagrašius, kurio vardan gydymo, pe visokiais skardžiais vardais ir Companėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimais štai
Msl tai nėra nė ką kalbėti.
,
Jei |au teip sergi, kad be tam tikrų ^gyduolių Ir sumanios daktariškos pageltos negali būt sveikas, tai DR. C0LLM8
MEniCAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriamo apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant K02NOS LIGOS yra i

DaViMtaLiKoa* PaoraaontAU iaevrrcTol
Nuo pirmiau* kaip žinoma, jum* apvalyta
liga, kuri per T metu* man* vargino; dideli*
skaudėjimas kairiam Bone, krūtinėj Ir vaiki
klojanti skausmai po visą kūną, sunku* gėli
mas, jog ai nė pavaikkčiot negalėjau, o ant
kairiojo Bono visai gulėt negalėjau, netik
abelnai buvau nusilpnėju*. bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirus. Nors gydžiau* pa* daug daktarų,
bet lig* vi* ėjo blogyn; visai neturėjau viltie*
Ugijlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirpdavo kankynės. Bet kaip
pa* juml* aUlkauklau ir atsiųstus vaistus
ėmiau vartot, tai balsią kovą savyj* pajutau,
turbut tai vaistai su lig* kovojo, bet kad var
tojau pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistų yra keturios ncdėlioa,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai ilgy,
dyta. Pirmiau* man ataka* buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia skarH- siunčia jum* tukstaučiu* padėksvoaių.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampat 81-mos lr^
South Halstsd Gatvių

ne tai neįstengė iigydyt, tik laukiau sm«H
ties, bet jus suteikta pagelba paliu^navo m^B
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo kfl
tinėj, dieglių kotuose, raukote, k<,jo#e ir jx|
visus sąnarius, kaip ir skrepliavimo teip j3
taro plaučiuote, teipat pūslės, inkstų ligoti
kaip ir lytiikoteip abelno nusilpnėjimo, kkfl
įgavau per jaunystė, klaidas. Per jusstccJ
ir grynu* vaistu* bevartojant palikau teini
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant visfcod!»l

Hol M, Crr»tvd Būt te. Colo.
Kurį niek* neįstengė itavdyt nuo užaendvto* reumatizmo figos. vaikvči< jaučių dieglių

tas. Tte keli žodžiai gal ne vienam bus pacn]
dytna* kelio kur apturėt. sveikatą, *
ak gyvendama* pagal mokslą knygų* nV*do>
v** i n Sveikatą”, busiu visada sveika* ir dė
kinga* tam jus geriausiam Institutui už rimą
gerus darbu*.

Su guodone

M Tabara*
Tik Washington st.,

kav -ut ui U<ydymą ir savo p*
gallikps sveiku ;er l>r ('..Eit.s

Greenvilie. Msua

Dr, E. C. COLLINS Medical Institute, 140 West 34th st., New York, N. Y.
At*i*r*ukia*ti*n* Mabiukni *ffl*«* attara* kaadian aus 10 iki B vai. s* kieta. Vakami*: Utaramke. SeraOtfo. Ketvertai* ir Pctayuiaje aus 7 iki S vai.
S.-veatMB* kiassms: su* 10 vaL ryte iki 1 vai. »• pieta.

F

Daugybė olos ligų pa-lns nuo
r.-«i
alk ji: iri.?«kr»
tlmo teįpgį ir nuo vulurHiių ligų.
Dauguma* gauna pučkus. pleis
kanas, slinkimą plaukų }>hkimą
Cr apsileidimą. Gydosi pa* neatsakančius
k tarus ar agentas, kurta tik pinige* išvi
lioja. <> paskui ra*>>te mums, kad ėmėte dguey.
be gyduolių ii (vairių apgavikų ir pageltai*
nėgav«4e ir sakote, kad. gal. Ir musų gvduolė*
negelbė*. (Tatai meldžiame mums dandvii,
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originališkų pa.iėkavontų ir ta galim* ant sūdo prisiektu Tegul
ta-nt Vienas Oaktaras
mum* tiek padė-

SKAUDKJIMO,

INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
NORI.

Dąkba

GVARANTUOJ&* "

: :UNI-VER<SAL GYDUOLES ::
Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per laišką dykai.
Kalą išsigydyti Rupturą, Akių ligą,
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervfnes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lą užtriną tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmogių viaokių tautysčių. Rašyk
pas mus: IJ. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadnmy.
Brooklyn, N.Y.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY ACOūNSELOR at LAW
ChamSsr ta Coiunerce Bldg., Roorn 709
S. E. CorseC La toli* and Ws*hington Street*

CHICAGO, ILL.
TH.EPM0NE MAIN 3642

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminališkas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112 8. HafstsdSL, arti 31 mos gatvės

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. t.
Laikrodėlių. Lenciūgėlių. Žiedų. Fonografų. Armonikų ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite

mane: iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai

siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalto d o va n
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos > prekes.

Expressą arba pačtą.
na*.o turi rotu* plaukus, o ant ud<>J matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa■vlbą; plaukai nėra grybai —vtana diena neiėdig*. Ataitauklutiems nusiųsime <bka informaeitas su vlafiu AiiroSarou^ Mes nesiūloIne pri*ū^y^tawo ryauolių. teisingas daktaTas to nė viena* nedaro. Ka* nori persitikrin
ti tegul ražo pa* bu*. Adresas

J M BKl’NDZA C*o .Chemlst
New Yorki: IBrootaljrn, U-H.A..

BRANGINTINAS RECEPTAS
Traukia dantis bk jokio.

AL'JI JTAVORAI
AUJOS PREKES
auĮaa ka ta Uogas!

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
AHr mniTOLociios ■pušie.

GYVENIMAS VIRSZUI APTIEKOS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI
Silpniems ir Nerviškiems Vyrams
Al turlUiavo nuosavybėje receptą brangintinam I
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio ai te i- '
ravausi atlankydamas senąją Balį. AB žinau ii '
patyrimo, kad vaistas padirbta* pagal litą receptą Į
yrallądien geriausiu silpniems, nerviškiems ir'
besveikačiam* vvram*. Al žinau dėlto, ked ji*
man sugrąžino sveikatą po ilgosirąimo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir abeln* nesveikata ir tt. Aš
pirma to ilmėglnau specialistus Ir įvairins vaistus
bei gydymu* be matomo pagerėjimo. Telpgi ži
nau, kad daugeli* kitų, sirgusių ta ar kita lig* nuo
persldlrbimo, jaunystės paklydimų.'prasižengimų
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėglų, suny
kimo vyrybė*. blogo* atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos. Imurknybės, nedrąsumo,
j skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir tt., ku
rie rašė man. telpgi išsigydė, kaip ir ai pat*.
Žinodama*, kaip sunku iislgydytl šitoje šalyje,
ai užsimanian pagelbėti kitiem* ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto parašusiam pa* mane, ai
pasiųsiu nuorašą lito recepto ir reikalingus pata
rimus užpečėtytame laiške dykai. Receptą gali
sutaisyti geroje aptiekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
gera* vaistas, nno kurio busi sveikas, tvirta* ir
laimingas. Al ni savo patarnavimą reikalauju
SOo tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauja
daugiau už litą mažą sumą ir nereikalauju jos kol
tu visiškai nepasitalsysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Alne
i sluučiu nieko apmokestin ir neturiu jokiosumislo
išgauti pinigus ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rosi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą laikraštį.
Rašyk šiądien, kadangi šita žinia gal neatsikarto* daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50o
kol nepasveikvi. Adresas:

kitą miestą, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai
5 metai praktikos Ir teisingo vedimo prekystes, yra mano dav^u '

M. J. DAMIJONAITIS,
1
31^0 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS
—,1—.

-----

Lietuvviszka

. —

73 Dearborn Street.

Marija Dowiatt

- -<*■*»- .—^s ,

-a—-

Guodotinoms tautiukoms ir baž
nytinėms draugystėms iszdirba:-

1

Guodotiniemž Kunigams is.-<hią
ba:- Kabos, Arnotas. Dalmsti*
Kainturn, Atnerikoniuzkas
4u«ų Albas, Stulas ir vsisus božWeliawaa, Szarpaa, Juos
,nytinius parėdus. Visokį darba at
tas, K u kardas, Ženklelius,1
seka artistiszkai in lai
1 Norėdamos guodotinos Dr-tes,Kepures Ir dėl Marazalku
parėdus.
<____ _______ arba guodotini Kunigai, kad Jusn
darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetg, paveskite ji tikrai
lictuwaiuai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

’

Chicago, UI. i

116 W. Dlrision St-,

Visai Dykai ■
Didžiausias Katalioga
Ir daugel kitokiu vertes daiktu.
Prlslusk 2c marke o apturėsi dide- Lietuviszkoje KalbojJ

DYKAI SZITA LIAMPA
ly Lietuviuke Katalioga.

I
' * I
* ? I
I

Bus nusiustas kožnam kua
prisius savo tikra \ arda, pd
varde, adresa ir pora marki,
Naudingas, reikalingas ko;

III nam lietuviui ir lietuvei.

JAMii TELPA
teisingi apraszymaž' apie si
200 visokiu kuniszktf uesveii
vyra moterų ir vaiko. Iszan
pradžia, prie ras t i
ir pasako kokias
Telpa pavt
naujausią
raVi, Roberiniu
Aparatu, Brukuojamu
m u Maszinų, Stereoskn'
Paveikslu, Armonikų Kofo
Britvų ir djtugel kitokiu
reikalingu daiktu. Kaszyk

C. Bentson, P. H. Box 655, Chicago III.

Iszklrpk sxita, iszpildyk ir prisieik fe
dviejta dienu Didžiausias Lieiuvi'-zkal
bus tavo namuose.

Dr. J. Kulis

Vardas

Lietuviu Gydytojai ir Chirurgas

3255 8.Halsted st., Chicago, III.

Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir
•
Kauno gub , Šiaulių, pa r.
vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy.
783 W. lath-STREET,
CHICAOO, ILL.
do pasekmingai visokias limpanczias
TaMonas Caaai 12C8.
Tdefciui* Canai 7032.
Telef»nucti imUni* U k lok v leno* apttekoa. užsisenejusias ir paslaptingas vyru Ilgas
Gydo pasekmingai visokias Ilgiu bo skirtumą
Daro operacijas g^aekmingai.

T .ptafeta

Aparatu Dirbtuwe

T*teohons Yards 6048

Lietuviu Daktaras

Mgs skolijatne Pinigus ant turtenyblų ir jai
tu rengiesi turtenybą pirkti, męs su džiaugsmu
prigelbčsiine, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
ilgų. Greitas veikimas, lengvo* iilygos. Ag«ntai apmokami dosnlak

Teiksitės priimti lirdlngą padėksvoaf, kn»
ri| ir paganiukit viekai, ues jei ne jot
sugk-.as mokslas ir galybė g»rų vaistų, i*|
jau aut žemės pavirkiaus nebočiau. Nors H
daugelį visokių gydytojų lanki*tu ir jie tani

* Jei tau nieks nepagelto|o. lukiškai ar per laišką atsišauk aprašant ligą — busi išgydytas. Vaistai
išsiuntinėjami po visą Ameriką ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai užlaikoma. Rašant adresuok:

CHICAGO, ILL.

Kozminsky & Yondorf,
Bankieriai.

v

Matoni s PnoFraoniAC *v Daktarais!

NKW YORK, N. Y.

161 Columbua Avon u e,

PIThjBERG. PAJ
Fort. J. Bagoczius, 1914 Aon SL

Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
T| knygą kuris perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nao visokių ligų apsisergėji, bet ir daktariška^!
moksle apsišvies.
‘ .
Toje knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypatybę I

pralau pagarsint.
M. tkripkanektanė.
1MB IT*■ Ūsus at..
Clevsland ,<

kokiam nors daktartSkam institutui, arfos kiliem* a|<audiuėto)*m*.
kada i-*a «n a s aah gaut i geriaualiĮ gyduolių ant viao avmto ir |«g«itų
Arklų daktarų už labai Pfoj I^kj.

GILBERTON, PA,
J. Ambrazeviczius, Box 4

Bveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
Ta knyga parašyta lengvai ir aiškiai auprantanČioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
. ‘
Ta knyga „Vadovas in Sveikatą“ bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms už prisiuntimą ir adra<|

dipliomooti daktarai specl|allstai; atėjus asabiškal, arba aprašius ligą lietuviškai — Jie ištyrinsią, kad apsiima, tai ir išgydo s«
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsireiškimą.
v
•
Kad tas Instituats bd apsirikimo pasekmingai Išgydo nuolatines, užsendintas (chroniškas , vyrą ir motorą visokias Ir
pnlaptlngas lytiškas Ilgas Ir tas, kurią kiti neįstengė išgydyt, tai liudija II daugelio pačią išgydytą žodžiai, kuriuos pagal dfo
leidimą čia talpiname.

llg',lll’Jer^ltkahai<Bs'lalykaa sunkiai atdirbta* pinigu* atiduoti dykai

worgester; mass.

Nauja trečia laida 50 tūkstančių ejz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti,
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti Ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTO.
Ta knyga skaitytojui Ir klausytojui suteiks'tikrj rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems paf»’b*j

MOTERIŠKAS LIGAS.

sn geru daktaru pageltas kr garafoBUa gyduoiSmi. OvmI. įgysite erelkate.
MusiĮdaktarai ?r* labai mieia*trdirgUr par ją page lų >u tūkstantini

Ant. Bernotas, 12,žfariem st.

Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

iszgydsu Kalulius

PA.

SPRINGFIELD, ILL.
J. Klembauskas,
7 MiUrow

Lietuviszka

Telefonas 7388 Y*rde.

vartojamas g*l**inkalio tarnu kaipo tei
tai singai laika rodan
čiai ava rantuotas ant

Excelsior VVatch Co.

PHILADELPHIA, PA.
A. Ignotas,
1028 So. 2nd St.

M1NERSV1LLE,
Juozas Ramanauskai,

R

§itą laikrodel' , pasiųsime C O. t) ant
te m*tu. t _ t-----itetrzaiumuotL
kiekvieno adreso, su 1
Jeigu bus toks kaip rai
užsimokėk es presui
m i tu k laikrodėlį.
yi
$3.75 ir atvedimo kaitas ir paimk
I
ne. nemokėk nė vieno cento. Atmini kad nž tokį
pat laikrodeii kitur mokėsi |3f> 00. Prie
I’r laikrodėlio
pridedame 14K auksintą labai gružų tenciugeiį bu

BALTIMORE. M D.
L. Gawlta, 2018 N.. Washin^:oū st
■ Jonas Želvis,
711 W. Lombard st
J. Luis, 20 So. Green sL

Fasiaūnjs laimingo ouraiima

u galim* HgydytT ir kaip Ilgui gydymą* trouf sli.

Railroad
Laikrodėlis

SCRANTON, PA.
Jos. Petrikia

Salt Laka City, Utah

Ant 17 Akmena

st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 131 S. MaiasL

3202 So. Halsted Stmt, kampas 32ros gitm, Chicago, III-

visados ir didžiausioj paslapty).

• So. BOSTON, MA9S.
N ikod. Gendrolia.
287 3-rd Street

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rlnkesriczius, 73 Grand

A. L. Graiczunas, Pht G., M. D.

Adresas

F. A. SYMKEVVICZ
1140 SO. OAKLEY AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Miestas ir State

John’s Sll^

m

Pilscn Statioi /I

į

