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darbdavių negu kur nors ki šaukė prie ambasadorių Pe katalikų pasiuntiniams darė už piktadarystes, kurias jie Iš Kraklnavo, Kauno gub. leidosi atgal j ieškoti savo
tur, kadangi randas Čia gi terburgan su pasiskundimu. išmėtinėjimus, kad jie rinki padarė būdami Mogilevo,
Krakinavos valstiečiai, sa pono, ir gale kaimo .rado jį
na fabrikavus, lengvina Iš ten atėjo prisakymas pa muose ėjo išvien su socijali Kauno ir Vilniaus kelių ap vo prašyme Į Kauno mokyklų benešant ant pečių kojų apRevoliucija Maskolijoj. jiems išnaudojimų darbinin statyti prie svetimų konsulių stai s ir jiems buvo užleidę skričių viršininkais. Drauge direkciją, padavė kandida- dangtį (dėką); čia tai ir pra
bus atiduoti teisman ir kiti turę į mokytojus jų moky sidėjo tas baisus daužymas.
Pasibaigė jau nauju? dū kų. Tokiu mat budu caro ir jų biurų kareivių sargybas. net 12 vietų.
mos atstovų rinkimai Masko- randas stengėsi partraukti Mat caro valdžia dar vis bi Pereitos sanvaitės pabai jų pavaldiniai inžinieriai ir klon Šių mokytojų: Sloksnai*
Po kelių dienų atvažiavo
lijpj. Dar pilnų žinių apie Maskolijon- svetimų kraštų josi nusidėti kitiems kra goj veik visoj Europoj siau valdininkai.
čio, Celešio, Kudirkos, Ag- valdžios daktaras su felčeriu
išrinktus atstovus nėra, bet kapitalistus, su kuriais vieti štams. Bet net iš konsulių tė vėtros ir sniego darganos.
linskio, KilmaiČio. Direkcijai ir... kas įstabu... jiedu pripa
Iš Kauno.
visgi jau žinia, kad ir šiuom niai didžturčiai negalėjo kon savo randams atsiųstų rapor Sniegas nutraukė telegrafų
dejuojant, kad nėra kandi žino tą varguolį savo smerčiu
Šiomis
dienomis
valdžia
už

d
ratus
ir
susinėsimai
Vokie

kartu jie išpuolė ne teip, kuruoti.
tų
matyt,
jog
Odesoj
laukia
Bet panaikinus
datų lietuvių, valstiečiai nu mirusi
kaip raudas geidė. Rando protekcijų svetimo kapitalo: vėl dar didesnių skerdynių. tijos su Prancūzija, Belgija, tvirtino lenkų draugijos „Šo rodė net šešis vyrus, tikėda Pačtalijonas neareštuotas,
šalininkų ir tokių, su ku arba ta, ant svetimo kapitalo Kaulbars, sukurstęs juoda Anglija, Holandlja ir Italija ko!” įstatymus.
miesi, kad nors vienas iš jų korespondencijas ir dabar po
riais, nusilenkimais randas paremta pramonė turės nu šimčių minias, dabar pats ne likosi pertraukti.
Aukų rinkimo kontoroje, bus užtvirtintas ir paskirtas senobei tebeveža, tik nebeKadangi
atsilankymas ginkluoti žmonės paėmė 120 Krakinavon. Pastaruoju lai vienas, pasiima apginkluotą
gali susitaikyti, naujoj du pulti, svetimi didžturčiai iš- įstengia jas suvaldyti.
Prancūzijoj
Anglijos
kara rublių iš kasos ir pasislėpė.
rnoj nebus nė 30%, kiti nau sinešdįs atgal namon, arba
Varšavoj pulkas ginkluo
ku teko kalbėti su vienu at sargybinį.
jos durnos atstovai priguli turės išsižadėti begėdiško tų vyrų užpuolė ant pačto liaus ypač Vokietijoj pagim
važiavusiu iš Lenkijos moky O tas laikas išaušo... žmo
Iš Biržių, Panev. pav.
p tie opozicijos partijų, su pelno ir mokėti darbinin stacijos ant Wspolna gatvės dė nužiurėjimę, jog terp šitų
toju lietuviu, kurs man pasa gaus gyvybė tai kaip musės,
kurioms iš gero 'noro caras kams algas maždaug tokias ir dargi dienos viduryj, nors vakarinės Europos tautų li Teko, man būti Biržuose. kojo, buk direkcijoje Kauno by kas prispaudė... trakšt ir
nesitaikys.
Patekusių dū kaip ir vakarinėj Europoj. tojė gatvė yra beveik miesto kosi padarytas sutarimas Išgirdau, kad čionai moky vald. mokyklų guli apie porę galas, ir atsakomybės nėra.
moti socijalistų abiejų sky Tas gi terp dar mažai susi viduryj. Užpuolikai nušovė prieš Vokietijų, tai išnaikini tojas rusas man pažystamas šimtų prašymų lietuvių mo
Na ir kas gi čia kaltas? Ar
rių, taigi soL-ijal-demokratų pratusių darbininkų gali su pačto užveizdėtoją, du urėd- mui nužiūrėjimo' ir nurami — tai Protas, buvęs pernai kytojų iš visokių Lenkijos silpnas vežėjas, ar pačtalijo
ir
socijal-revoliucijonierių mažinti socijalizmo įtekmę. ninku ir du kareiviu stovin nimui Vokietijos rando, An metu Plungėj. Aš labai nusi kampų, kad juos paskirtų nas, ar valdžios daktarai; o
bus su viršum 150.
Rei Amerikoj socijalizmas ne čiu ant sargybos prie pačto; glijos karalius pranešė cieco- stebėjau: maniau, kad jis jau mokytojais Lietuvon; daug gal ir Kaplių kaimo žmonės,
kia dar pridurti, kad antai teip išsiplatinęs kaip vakari pašovė šešis pašalinius žmo riui Wilhelmul, jog jo atsi gyvena Jaroslavlio ar Kostro jų po keletę sykių prašę. Bet kurie, už kelių žingsnių sto
Lenkijoj socijalistai nedaly nėj Europoj, bet nereikia už nis. Paėmė iš kasos pinigus lankymas Prancūzijoj buvo mos gubernijoj, o pasirodo, direkcija tuos prašymus, kaip vėdami, tą daužymą matė ir
vavo rinkimuose, su Lenki miršti kad čia, imant plo ir brangesnius siuntinius, sė visai privatiškaa, be jokios kad Protas „misijonierauja” sako, po gelumbe pakišo ir tos silpnos muses neapgynė.
jos sočijaUstais durnoj jų at tų ir gyventojų skaitlių ir dę į dorožką ir pabėgo. Polici politiškos svarbos. Ar išti po Lietuvę. Dalykas tame... žmones, prašančius mokyto Galop pats užmuštasis, jei
stovų butų dar daugiau. Nė pramonė stovi žemiau. Ame ja Užtikrina, jog užpuolikais kro vienok teip buvo, neži Pernai rudenį, laike judėjimų, jaus, nuramino prižadėjimu, tyčia butų pabėgęs, tikrai ne- '
viename parlamente dabar rikos išdirbinių svetur eina buvo sanariai socijalistų par nia: karaliai nevažinėja po Protę išgarbino iš Plungės. duosianti jiems, kada turė butų ir gryžęs savo pono j ie
s nėra tiek socijalistų atstovų, mažai, užtai daug ji siunčia tijos, kadangi važiuodami su kitus kraštus be svarbesnių Pasisekė... Manėm, kad jis sianti tam tikrą kandidatę. škoti, o per tai aut jo paties
išsidangino į Rusiją — bet
kiek jų bus dabartinėj Ma- svetur žalių produktų, dau pinigais, jie išpliekė raudonę politiškų mierių.
Toks valdžios pasielgimas yra kaltybę numesti niekaip ne
kur tau (gardi Lietuvos duo
skolijos durnoj.
Pirmiau giausiai grudų, o juos augi vėlavę. Tas vienok nerodo,
tai tiktai tyčiojimąsi iš žmo galima
Vidurinė Amerika.
daugiausiai socijalistų buvo na ne pramoninkai, bet tu kad jie ištikro butų tos par Karė terp vidurinės Ame nelė —nesinori pamesti), — nių, kurie turi griebtis rim Teip .tai yra kaltybė, bet
Vokietijos parlamente, po rinti savo žemės sklypelį far- tijos sąnariais, kadangi gana rikos respublikų Hondūras išgirdom, kad jis jau kitoj tesnių priemonių.
tikro kaltininko nerandama.
vietoj ~ Žagarėj. Bet ir čia
paskutinių gi rinkimų, Vo meriai. Amerikos gyvento tankiai dabar ir paprasti plė
,v. ž:
ir Nicaragua ištikro jau už jį ne ilgai laikė; pabuvęs ke Musų sodiečiai visai nesi
t
n
kietijoj sumažėjus socijalistų jus maitina ne pramonė, bet šikai dangstosi socijalistų*
gimė. Pirmiausiai į Nicara- lis mėnesius, turėjo prasiša rūpina rinkimais į Dūmę; jie
skaitliui, pirmų vietų jie tu farmerių produktai.
revoliucijonierių vardu. Pač guę įsiveržė Honduraso ka
sako: „mums nevalna rinkti iš Taujėnų, Ukmerg. apsk.
linti.
Laikraščiai
rašo,
kad
rėjo Prancūzijos parlamente,
Kadangi Lenkijoj socijali- to užveizda sako, jog užpuo ri umenė, bet ji likosi atgal
„ponų”, nevalna rinkti ku Kas trokšta garbės, tas ją
išgarbino
iš
Žagarės
kaip
kur jie turėjo 75 vietas. Da štai durnos atstovų rinkimuo likai paėmė kelis tūkstančius išvyta.
Nicaragua dar po „šnipę”. Išgarbintas iš poros! nigų. o mokytų ūkininkų ne ir įgyja- Imkime, kad ir musų
bar ir Prancūziją pralenkė se nedalyvavo, tai čia išrin rublių. Šešios užpuolikų pa
tam užmanė nesutikimus pa vietų, Protas nenusigando ir turime, tai kę čia mums apie „šviesųjį” kunigaikštį RadziMaskolija, kurios durnoj so ko vien lenkus tautiečius. šautos ypatos jau pasimirė.
vesti išrišimui santaikos sū dar vh nesikėlė • Rusiję — rinkimus ir kalbėti; musų gi vilą. Tai turtingiausias vi
cijalistai turės suvlršum 150 Išrinko tokių 43.
Kaip
sodiečiai prasti žmonės tai sam apskrity j ponas: jam pri
Kaip užtikrina laikraščiai, do, bet Hondarro preziden
bet
persikėlė
į
Biržus
(reikia
vietų.
Silpniausiai i! jie matyt iš lenkiškų laikraščių raudas Lenkijoj jau kovo tas tą užma n y neatmetė? To
prasti: kę jie Dūmoje ir kal klauso beveik pusė viso Uk
pasakyt, kad kur rusai mo bėtų; nusigąstų ir tiek. Da mergės apskričio žemės ir mi
stovi,
turbut, Amerikoj: atsiliepimų, lenkų atstovai mėnesyj rengėsi panaikinti
dėl Nicaraguos kariumenė kytojai nori, ten valdžia ski
Wa^biugtono kongrese iki durnoj nesilaikys nė opozici karės laiko stovį. Daugelis
įsiveržė jau Į Hondurasę. ria. (Gera imigracija: iš Tel bar tai yra tokių, kurte „kan škų. Bet ir to jam negana.
šiol socijalistai neturi nė jos, nė rando partijos, bet lenkų mano, kad dėl užpuo
Užsinorėjo pragarsėti „veikė
Buvo jau keli mūšiai, ku šių pavieto į Šiaulių, iš Šiau celiarijoje” gerai „alasavovieno atstovo.
užims vidurį, kaip antai Vo limo Varšavoj ant pačto, pa riuose Honduraso kariumenė
ja”, ' bet prie „zimsko” tyli ju”. O kadangi dabar leng
lių Į Panevėžio, vos į kelis kaip liežuvį prariję, tai kę viausia pragarsėti y vairiems
Negalima vienok pirm lai kietijos parlamente katali naikinimas karės laiko stovio
likosi sumušta. Bet sumu mėnesius. Kaip greit iš čia
ko įspėti, ar Maskolijoj jie kai. Lenkai tikisi, jog už likosi atidėtas.
jie darys, pamatę ministe- caro valdžios tarnams (apie
Žinoma, štoji republika traukia ant
iškeliaus, dar nežinia. Gir rius? Kad reikia pasirašyti jų garsius darbus ir terašoma
įstengs ant visados savo įtek imdami vidurį, balsuodami randas, kiek
galėdamas, rubežiaus visas-savo kariškas
dėti, kad žmonės nelabai užlaikraščiuose), tai ir nu
mę palaikyti.
Dabartiniai tai su reakcija, tai su opozi stengsis ilgiau karės laiko
pajiegas.
Abidvi republi- ganėdinti, labiausiai dėlto ant kokio prašymo, tai klau sprendė jis „tėvynei ir so
rinkimai nerodo dar, kad so cija, daugiau turės sau nau stovį palaikyti, kadangi be
kos veik lygiai turi kareivių kad buvusia rusas mokytojas sias!, ar ne bus „štropo” už stui” patarnauti: susibičiu
či jalistų įtekmė butų Masko dos.
urėdninkų sauvalios jis ne po 12000, todėl pirm laiko
H
atsisakė dėlto, idant užleisti
lijoj didesnė negu kituose
Vyručiai, jieškokite švie liavo su policija ir teip, kad
Kaip išpuolė rinkimai Lie moka apsieiti.
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įspėtų
katroj
pusėj
vietę
lietuviui,
ir
štai...
vėl
kraštuose kadangi dabar tuvoj, dar žinių nėra Rando
sos, atsiras ir liežuvis ir kalba. retai su ja persiskiria. Tan
bus pergalė.
Prancūzija.
rusas atėjo. Bet ne tame da
» daugelis balsavo už socijali- ir laikraščių pagarsinimuose
,Vil. Žin.’ ’ kiai matyti, kad jis važiuoja
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per sodžių savo nauji}jų sė
B sius ne dėl jų mokslo; bet to- apie atskirų lietuvių partijų
trumpiau — dalykas tame,
Iš Šėtos, Kauno gub.
brų draugystėj, apskričio vir- •
dM, kad jie rando priešai, nieko nepaminėta. Rods te- nesutikimai terp ministerių
ir
likosi
atitolintas
griuvi

kad
Jis
turės
kada
nors
iš
čia
(Uugelis rinko socijalistus tegramuose nepaminėti nė
Spalių 23 d. Kaplių kaimo šininko padėjėjo ir 5—10 sar
-■ ■» ■ —
išsidangyti. O paskui kur... ūkininkai buvo liudytojais gybinių: nemanykite,kad ant
ne kaipo naujos . idėjos pase- Kaukazo tautų, nė totorių mas Clemenceau ministeri
Iš Vilniaus.
dar emigruoti? Į Ukmergės baisaus užmušimo nekalto „ipedžioklės” vilkų šaudyti,
» kejus, bet kaipo rando prie- atstovai, nors nėra abejonės, jos, bet visgi dar prietikiai
Gruodžio 25 d- iš Vilniaus pav., į Kauno ir Zarasų?... O
rando
an
katalikais
neišsiai-< šus. Nusiraminus kraštui, kad ateinančioj durnoj bus ir
žmogelio. Kasgi buvo tas ne — ne... tik socijalistų gau
gubernijos kalėjimo Lukiš gal į Suvalkų gub.? Aš patar
škino.
Ministerių
pirmsėdis
. jeigu žmonės paims viršų ant gruzinai ir armėnai ir toto
kaltas žmogelis? Buvo men dyti. Štai kelios žinios, ku
ki uoae paleista 16 kalinių.
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prieš
čiau
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ir
kitiems
to

rando, gal ir partijų įtekmė riai.
kas, silpnas senelis, pačtos rios, turbut, bus įrašytos auk
Gruodžio 22 d. policija pa* kiems Protams — ne emigruo
apšvietimo
ir
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ministeį persikeisti.
vežėjas, kurs dėl duonos ką sinėmis raidėmis Radzivilų
Iš Suvalkų gubernijos rin
darė kratę rūbų ir kepurių ti po Lietuvę, bet greičiau
rio
Briando
užmanymą,
ku

Nereikia užmiršti, kad Ma- kėjais guberuijališkan susnio tik šaltį ir badę kentėjo, giminės knygose. Lapkričio
siuvėjų profesijonalinėsdrau išsikraustyti Rusijon: jus nie
ris
visokiais
palengvinimais
skotijoj socijalistai neseniai sivažiaviman išrinkti: iš Kal
niekam nė už skatiką skriau 16 d. kasžin - kokie žmonės
gijos bute.
Bekratydama, kur jau nebūsit Lietuvoj su
stengėsi
užganėdinti
katalikų
atsirado: dar 30 meti} atgal varijos pa v. — advokatas Bu
dos nepadaręs; o krito kelyje Juodgirio miške atėmė iš me
policija paėmėį vieką, kas noru priimami, visur į jus
dvasiškiję
ir
su
ja
užmezgė
H Maskolijoj socijalistų nebu lota, iš Senapilės—advoka
nuo rankos įniršusio pačtali- dininko Viktoro Žąsioko šau
buvo stalčino»er**fJg kol ne žiūrės šnairiai.
tarybas,
bet
jo
gerus
norus
vo, buVo tik teip vadinami tas Petras Leonas, iš Vilka
jono, kurs iš rūstybės, ėmė dyklę ir revolverį. Kuni
išsiaiškins kratos pasekmės
išnaikino
dvasiškija:
Pran

Jūsų
„giesmė
jau
atgie

žvėriškai skaldyti jo strėnas, gaikštis tuo tarpu buvo Uk
nihilistai, besistengianti iš- viškio pąk- — Dras Basana
ir kol nebus pefžlurėtos kny dota”, užleiskit kitiems ..
| griauti netikusi.ę caro val vičius, Vilkaviškio miesto — cūzijos katalikiški vyskupai,
smakrą ir galvą, kol tas silp mergėj kunigo jiakastuvėse.
gos, biuras bus uždarytas’.
susirinkę
Paryžiuj,
prisakius
nas krito aut žemės, ir už ke Viską metęs, kunigaikštis
džių, jie nesirūpino apie su- Dras Kudirka; Naumiesčio
Paliuosuotaiį iš kalėjimo
popiežiui,
atmetė
Prancūzi

lių minučių čia pat ant kelio pasiėmė policiją ir nuvažiavo
i rėdymų valstijos.
Kiekvie miesto — Šakių Dras Stau
,,Naujosios Gadynės” leidė Iš kovarsko, Ukmerg. pav.
jos
rando
pasiūlymus,
o
ta

na nauja idėja ten giliau gaitis.
Rinkėjai rinks at
Gruodžio 18 d. šių metų, pasimirė. Šėton kas sau vaite Juodgirįn. Patyręs, kad Repjui,
p.
JaksTyrui,
paliepta
iš

šenuose ir Vičianuose buvo
11 šaknis įleidžia, kur jų žmo stovų iš savo tarpo. Grei sai, matydamas, kad negali
pirmę valandą naktį, Ukmer 4 kartus tas pačtalijonas veža
važiuoti iš Vilniaus.
susitaikyti,
pertraukė
tary

laiškus iŠ Kėdainių; teip ir vestuvės, padarė pas vestu vnės seniau pažysta. čiausiai išrinko Leonų ir
Gruodžio 22 d. Vilniaus gės pavieto viršininko pagelbas.
Laikraščių
reporte

tada jis išvažiavo iš Kėdainių, ninkus kratą. Krėtė jis pats
• Socijalizmų geriausiai pa Drų Basanavičių. Jeigu teip
teismo rūmų sesija nagrinėjo bininkas Š-ro, su 2 žandarais
riams
ministerių
pirmsėdis
sargybi
kaip sako, ne tai supykęs ant neužsitikėdaroas
laiko pats gyvenimas: jis padarytų, tai antroje durno
Minske, prie* atvirų durų, ir 6 žemsargiais, įsilaužė į Ko
apreiškė,
jog
.
randas
neban

niams ir netik žmones, badė
daugiau persitikrinusių pa je lietuviams netruks apšvieCharkovo teclfnčlogijos * in varsko bažnyčios vargoninko vežėjo, ne tai apsvaigęs. Tą dar po pečelium: rasti nieko
dys
daugiau
kunigams
dary

dieną buvo pinniejie šalčiai,
sekėjų turi pramoninguose stesnių atstovų.
stituto studento- p. Lbgvina- butę kratos daryti. Šuniškai
ti
pasiūlymų
ir
nepradės
purvas kelyje pašalęs, gruo nerado, tiktai išgązdino ir iš
kraštuose, kur beturčių dar Rando tarnai, su pagelba
vyčiaus bylę.‘ G. Logvinavy- išvertė visus kampelius, o
naujų
tarybų,
kol
dvasiškija
das baisus; puškelyje, dar vaikė visas vištas. Karolina-,
bininkų yra daugiau negu juodašimčių, matyti norėda
čius kaltinamas pagal 1-irrą nieko neradę, atrado kur te-,
nepaduos
savo
išlygų
ir
tai
neprivažiuojant Kaplių kai ve suėmė siuvėją Jurgį StraL tįrinčių nekrutančių savastį. mi atkeršyti žmonėms už iš
punktę 129 str. krim. Jst. už nai padėtę mėsę, išnešę oran, mo, pačtalijonas, besvyruo- zdą, kurį, surakintą, nuga
tokių,
kokias
randas
galės
Maskolija gi nepriguli prie rinkimų dumon nepatinkan
kalbas šaudančias numesti apšlapino ję.
damas ar snausdamas, iškrito beno Ukmergėn. Buvo no
! pramoningųjų kraštų, čia čių atstovų, kur gali, rengia priimti.
Tai buvo Š-ro atkeršyjimas
dabartinę valdžią.
iš ratų; to vežėjas nepatėmy- rėję suimti atvažiavusio ten
pramonė rankose svetimų ka žydų ir inteligentijos skerdy
Vokietija.
Teismo rūmų nusprendimu už savo brolį, kurs, būdamas
jo, nes buvo kiek kurčias ir iš Kraupėnų karpio Jono
pitalistų* kurie, ištikro, la nes, kadangi ant tų leng
anuo met Čia mokytoju, už
Susirinko jau naujas Vo Logvinavyčiūs išteisintas.
biau negu kur nors išnaudo- viausiai užsiundyti sudemo- kietijos parlamentas. Ati Prie uždarytu durų buvo plėšymę vaikams nuo kaklo da nuo šalčio už ausų a pyka Dzenio, bet tas pabėgo mi
_ ja ■ vietinius darbininkus. ralizuotas, nieko neišmanan darė jį iškilmingai pats cie- nagrinėjama'Šflomo Volfrono škaplierių; per įtekmę vieti klę pastatęs, o čia varpelio škan: sargybiniai, besivyda
mi jį, priklimpo baloj. Be to,
Maskolijoj yra svetimų akci- čių
juodašimčių g minias. corius. Savo kalboj Jis nie- ir Gnesos Golfthafi byla. Abu nio klebono, kun. Legeckio, skambėjimas ir ratų trenki
mas dar labiau kenkė iškri iškratė dar ir suėmė vieną
jonierių kompanijos, kurių Odesoj žydų skerdynes pa ko ypdtiško nenurodė, aprei kaltinamu
pelegališkosios tapo prašalintas nuo vietos. tusio pačtoriaus rėksmą ir žmogų, Traupį, kuris sakėsi
dirbtuvės duodavo nuo įdėto rengė atsižymėjęs savo kvai škė vien, Jog nėra reikalo spaustuvės užlaikyme ir atsi
Negalėdami jam ypatiškai keiksmą girdėti. Teip nepa- esąs nuo Kavarsko; rado pas
kapitalo net 175% gryno lumu karėj su Japonija je- dabar bijotiesi karės, kadan
šaukimų slėpime- Apkaltin- padėkavoti už tę, tai nors per tėmyjęs, pats vienas priva jį revolverį. Laike tos me
Pelno kasinėtai, tuom tarpo nerolas Kaulbars.
Dėl tų gi Vokietija su visais kra-. tiejie pasmędttp* ištrėmimui
tarnus jo atkeršyjo. Reikia žiavo prie pačtos skrynutės džioklės kunigaikštis su savo
•va! arinėj Europos fabrikau skerdynių, parodymui savo štais gyvena kuogražiausia- su tiesų atėmimu.
žinoti, jog minėtasis pavieto viduryje Kaplių kaimo, Bu sėbrais gyveno pas P- Kutle*
tis pasiganėdina pelnu 10— nepritarimo,
‘ užveizėtojai me sutikime.
Pagal lal^rat, ,,Rieč”, ke viršininko pagelbininkas yra stojo, ir Čia tik pamatė, kad rienę, kuri davė jiems prie
^JŠ%. Taigi reiktų manyti, augštesnių mokyklų uždarė
Pirmame parlamento susi lių miniateris Šaufua palieps labai atsižymėjęs savo dar ratuose pačtalijono nesą; ką- globą, vežėją, arklį ir maistą:
khjffd socijalizmų Maskolijoj mokyklas. Svetimų gi kra
daryti? Nieko blogo uemi- tokiu budu ir keršyjo ,,cici?’
■
nenormališkesnės štų konsuliai, negalėdami rinkime kancleris Buelow, patraukti teisman inžinie bais dar Kretingoje, iškur jis gi
slydamas, susisukęs, skubiai likams” už tai, kad praėjusių
■■O
didesnis godumas susitarti su Kaulbarsu, atsi besistengdamas ginti savę, rius Gunevyčin ir Durnovo ir atkeliavo Ukmergėn.
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dzevsktL Augustavo pav. 1-mo turėdama tokį tikslą, vienija kiekvieną dien^darykit viską vyru dar tebesėdi kalėjime• metą laisvią dienose chuliga laike, buvo išvaikyti iš Čia nigams tikras katalikiškas
oberpolicmeisteris" ą
apskr., Zigmantas Glinskis — visų pažiūrų ir partijų žmo ką tik galite, darbininką gy Matyt,
nai atėmė iš jos 15 rub., ža sargybiniai. Kovo mėn. š. m. apšvietimas, * tik polonizavlkun.
Olševskis
nesuteikė dar 1
venimo
pagerinimui
ir
ją
ap.
nes. Darbas tikrai sekasi.
dėjo paimti dar 15, bet ji, iš valsčiaus sueigoje viršininkas mas (lenkinimas) lietuvių ir Kalvarijos pkv. 1-mo apskri
Ar nevertėtų paimti pa vietiniui”.... Mat, kokia papraatamjam policmeiste^^
sigandusi, pabėgo pas švogerį. kalbino valstiečius, kad jie kišenės labas, jie nepildė sa čio, AiStanĮtaisas — to pa
veikslas didesniems Lietuvos gera organizacija, kuone „1^ riui to paliudijimo. Ogal n: re
Dabar ji skundėsi kunigaikš- prisiimtą juos atgal. Bet jie, vo augšto pašaukimo, nes ta čio paf?, 4-ttf apskričio, Zig
m lošteliama, arba ir sodžiams, dėtą”.... Ir kaip gi galima tik jis buvo neprielankus! landi
čiūi, kad pas jį yra 3 samdi vietoj su džiaugsmu prisiimti po lenkų tautos ir žemiškų mantas Vi^Kertas —' Seinų
nuo rygiečių lietuvių. Rygoj, ją vadinti „juodašimtiška”, kaliniams, — kas žino?.... iio« i
ninkai — neranfųs žmonės. Dievo duotąją valdžią, pasakė turtų vergais, jie buvo lietu pav. 1-iho apskr., Edmondas
kur butas; visi baldai reika dargi užmesti jai tokį Judo- Tokie yra sentikiai terp poli
imtu*
Kunigaikštis paliepė jiems ir be jos a paeisią. Maža to, viams tuo, * kuo buvo kardi Rilski^ — Suiralkų pav. 1-mo
cljos
„vadovų
”
Iš
vienos
pu

šią
darbą,
kaip
Kauno
dar

lingi
mokyklai
brangus,
už

apskr.?
’
Jonite
Trembickis
—
ninkai
ir
kryžeiviai;
aniems
teisu
' išsinešti iš dvaro, kitaip, sa jie dar susitarė neduoti sar
bininką
areštai?!
Kunigas
sės,
ir
katalikų-partijos,
U
laikymas
mokyklos
apsieina
to
pat
pav.
J
4-to
apsk.
,
Pijutalik
kėsi, įkišęs visus kalėjimai). gybiniams buto. Gerai dar, rūpėjo pavergti lietuvius ir
Olševskis
—
organizatorius
ir
antros.
Toks-pat
susiprati

600
—
700
rub.
.
Kaime,
kur
šas
NovickiM
1
—
Naumiesčio
suvokietinti,
šitiems
gi
sulen

jiešk
Bet to viso negana. Kuni- kad atsirado viena geradarė
įkvėpėjas tos katalikų-darbi- mas, vienybė ir darbas jun patįs
viskas
pigiau,
nereikėtų
tiek
pav.
1-mo
apsk.,
Vincas
Ku

kinti
ir
teipogi
pavergti,
nes
(žinoma,
ne
iš
,,
prastą
”
žmo;gaikštis -parašė atsišaukimą.
n inkų partijos, protestuoja gia ir žemesniuosius jų
darą
k iliame'žada 100 rub. tam, nią) Gižą dvaro savininkė. seniau prieš lenkmetį klebo dirka — to pat pav. 2-ro ape., daug pinigų, galima butų
minėtamjam
savo laiške sluogsnius.
Faktų patvir neša
apsieiti
ir
su
300
—
400
rub.
į
Motiejus
Rudvalis
—
Vilka

nai
turėdami
savo
dvarus,
Ji
parsamdė
butą,
ištaisė,
iš

kas nurodys, kur yra jo šau
prieš panašius užmėtinėjimus tinti tam yra daug.
iš k
dyklė ir revolveris. Tiktai at puošė. Laukėme, kad atsiga- varė sodiečius apdirbti juos, viškio pav. 1-mo apskričio, metus.
ir pavadinimus ir niekšais
Gruodžio
80
d.
rengiamas
Vienam
iš
„veikliausiųjų
”
Juozas
Stankus
—
to
pat
pa

tai
yra,
atlikti
baudžiavą.
tard;
bęs
,,
valdžia
”
.
Bet
štai
vieną
sišaukimas parašytas lenki
išvadina
visus
tuos,
kurie
katalikų
partijos
sanariųj
vakaras
Rygos
dainorių
drau
vieto
2-roapskr.,
Stanislovas
Klebonai
ir
vienuoliai
gynė
kuri
škai, vietiniai gi „chamai” naktį kažin kokie piktadariai
teip
„šmeižia
”
jo
partiją
ir
Petrui
Bogdanavičiui
(Smito
gijos
„Kanklės
”
.
Pacevyčius
—
Senapllėe
pav.
tada
tik
dvaridlnkų
„ponų
”
už si
išpyškina
langus,
iškelia
du

lenkiškai nesupranta, tai jis
net
į
teismą
žada
patraukti
Išdirbtas
projektas
statutų
pabriko
darbininkui)
užslnoį
1mo
apskr.
ir
Aleksandras
reikalus,
nes
nuo
jų
turėdavo
sim,
jieško dabar, kad kas jam iš ris, sutrupina krosnį, ir vėl
juos
už
garbės
nuplėšimą
....
„Rygos
lietuvių
taupomosios
rėjo
kažin
kodėl
pasodint
į
MatukevyČius
—
to
pat
pav.
pelną
ir
patys
plėšdami
vi

paliekame
skursti
be
valdžios.
T<
verstą lietuviškai. Buvo nu
„Geram
katalikui
”
,
tokiam
kasos
”
.
Greitu
laiku
žada

kalėjimą
Kazimierą
Lemins2ro
apskričio.
sokiais
budais
žmonės,
turėjo
„dai
ėjęs pas vietinį mokytoju, bet Bet musą ponia labai gerabent,
kokiu
kiekvieną
iš
mu

ma
paduoti
jis
valdžiai
už

kį,
to
paties
pabriko
darbi

draugauti
Ir
su
kitais
plėši

dėjinga:
ji
parsamdo
kitą
jos”
tas atsisakė išversti; teip ir
16
Rygos.
są
nori
padaryti
musą
kuni

tvirtinti.
Tikslas
kasos:
ma

ninką.
Sumanė
ir
padarysi
kais
„ponais
”
.
Pagal
senų
neteko da± mums išvysti to butą, ištaiso ir... vėl atsitinka
,,Pa’
Apšvietimo
draugija
„Žvaig

gai,
turėtą
užtekti
tokio
pa

žu
nuošimčiu
skolinti
pinigus
pamatęs
Leminskį
vaikščiot
tas-pats.
Išgirdo
apie
tai
gu

čionykščių
žmonių
pasakoji

dabi
„manifesto”.
bernatorius. Susopo jam šir mus: Koletnikoklebonai nesi ždė” sparčiai darbuojasi tarp vietiniams lietuvių pirkliams, siteisinimo, kad jie nusira jant gatve, Bogdanavičiua > sakj
mintų ir matytą Kauną dar- netoli nuo jo šovė iš revolve
Iš Troškūnų, Ukmer. pav. dį, kad žmonės tokie tamsąs rūpindavo apie Dievo garbę, Rygoje gyvenančių lietuvių. amatininkams ir kitiems.
bai”
Kaip dar tamsus yra musų ir nemielaširdingi. Galvojo, nemokino vaikelių katekizmo, Po naujų metų ketinama ati Laikraštis „Rygos Varpas” bininkų-katalikų partiją ir rio; paskui, pasikvietęs pa
nori
žmonės, parodo sekantis atsi galvojo, kaip juos pataisyt, išpažintin priiminėdavo tik dengti mokyklas suaugu greičiausia pradės eiti tik jos vadovą vien jų skaistybė trulio kareivius, areštuoja
ją”
tikimas. Troškūnų parapi ir išgalvojo uždėti pabaudos nedėlioję ir pamaldas atlai siems dar šiose vietose: Ilge- Sausio mėn. Pranešimas gu je ir dorybėje. „Klausyk ir Leminskį už tai, buk tai jis
18 „
kydavo kuoprasČiausia i. Kai- ceeme, Torensberge (Toru- bernatoriui apie išleidimą daryk tai, ką kunigas sako, iššovęs. Nusiveda jį polici. į
joje, Pienagelių sodžius nuo 100 rublią.
nes
kurie kunigai-klebonai, susi kalne) ir ant Ekaterin-dam- minėto laikraščio jau gana nematyk, ką kunigas daro!” jon. Čia Bogdanavičiua iš
spalių l-mos dienos nusisam„pa
. dė mokytoją lietuvaitę; pirmą Iš Kalvarijos, Suv. gub. pratę, liovės bičiuliavę su po bos. Ilgeceeme mokys nedėl* seniai paduotas. Laukiamas — teip mokina mus „dyasiš- sitraukia iš kišeniaus brau
prat
Nedėlioj, gruodžio 23 d. gu nais ir susidraugavę su varg dieniais, kartą į sanvaitę, greitu laiku leidimas. Žino kiejie tėveliai” iš saikių. ningą, deda jį ant stalo prieš
mėnesį dar šeip-teip klojosi,
antrą mėnesį pasimatė mote rėjo būti -čia prieš renkama dieniais „mužikais”, ėmė rū Tornkalne du kartu į san- mos kliūtys, bus tik iš tos dar Kun. Olševskis pasakė: dora, pristavą ir sako, kad jis tą
dint
rėlėms, kad mokytoja ne teip sis susirinkimas. Išanksto pintis jų būvio pagerinimu ir vaitę, E kateri n-dambos (Ka- pusės, kad Rygoj nėra, t. y. nesutepta, nekalta daromuo brauningą nuo Leminskio
saki
buvo
pakviesti
per
laikraš

taėsdambro)
du
kartu
Į
san

valdžia
netur
žmogaus,
kurs
se
jai
užmėtinėjimuoBe
kata

ir apšvietimu, nors dabar per
mokina, kaip reikiant: ne
atėmęs! Bet, matyt, buvo
prij
Dievo garbės, bet kokių ten čius susirinkiman žmonės; sekioja rusų valdžia, bet jie, vaitę. Ilgeceeme latvių vie minėtąjį ,.Ryg. Varpą” cen liką partija, — ir Amen! susipratęs su pristavu, ka
ties
„Tegyvuoja Kauno darbinin- daugi šis už laikymą prista
daug jau tinė mokykla duoda savo bu zūruotų.
niekų (anot jų „balabaikų”). buvo duotas ir pavieto virši nepaisant to,
met
ninko
leidimas.
Tačiaus
su

Šiokiu ar toki u budu „R V.” kų-katalikų partija!” — tu tyto jam ginklo nedrįso nė
gero padarė, bet ne visi teip tą mokinimui lietuvią.
Ypatingai nepatiko tas mo
buo
sirinkus
žmonėms,
viršinin

Tokiu
budu
suaugusiejie
bus leidžiamas.
rėtų sušukti kiekvienas, „ge- arestuot Leminskio — labai
pasielgė, daug jų po senovės
kinimas-namų šeimyninkei
krai
(gaspadinei) Domicėlei Siru kas apskelbė, kad jis susirin testeigia ir apaštuolauja len per šiuos mokslo metus ga „ R. V. ” leis draugija, ku ras katalikas".Nelaimė jau „stačiai” Bogdanavičiua
ma,
tienei (Javinienei). Visaip ji kimo daryti neįeisiąs, kadangi kų kultūrai. Vietomis, kur lės įgyti mokslą 7 vietose, rios įstatai jau išdirbti, va tik, kad tokie išrinktiejie ka pasielgė. Bet vistik prisla
san;
baugino ir persekiojo moky jis neturįs tokios teisės, ir yra 1—10 lenkų, ten evange t. y. „Žvaigždė” atidengė dinsis ji „Draugija leisti Ry talikai vien tik kunigo parti vas pavedė Bogdanavičiui
kyt
patarė
kreipties
prie
guber

7
mokyklas.
Vaikai
mokinasi
gos
Varpui
”
.
toją. Vieną kartą, nesant vy
lija skaitoma lenkiškai, o kur
jos eilėse tesiranda... ir.... su sargybinių pagelba pada
tai
F
Kiekvienas, norintis prisi ir dar kai-kuriuose Kauno ryti kratą Leminskio bute.
rui namie, įbėgo ji į mokyklą natoriaus. Padavus telegra 100—1000 lietuvių, ten lietu trijose, minėtosios draugijos
„pr
ir akyveizdoje susirinkusiųjų mą gubernatoriui, atėjo atsa viams neleidžia ištarti nė žo užlaikomose mokyklose; po dėti prie „R. V.” garantuoja gyventoją sluogsniuose, — Ir ot, policija, vedama to
T
mokinių, ėmė kolioti mokyto kymas, kad susirinkimas ga džio lietuviškai, kaip ir Sma- naują njetų manoma pradėti žinomą sumą. * Kas garan nore jie tankiai ir ne katali ,,katalikų partijos” sąnario,
nių
ją ir šaukti: „von iš mano lįs įvykti, pasiremiant kurio lėnuose: dvi trečdalys lietu vaikus mokyti ir Agleskane, tuos 10 rub., turės 1 balsą; ku krikšto būna, vistik labai nuėjo kratą daryt.... Ir
vyz<
paskui kiekvieni gvarantuoti pasitiki kunigo žodžiams ir reikia atiduot teisybę tam
namų”. Žinoma, šeimynin- tai cirkuliaro. Ant nelaimės, vių, o pamaldos visos atlie ant Sabelsko gatvės.
Valdybos žvaigždės” po 25 rub. duoda balsą.
kas, sugryžęs namo, sužinojo nėra sekretoriaus, viršininkas kamos lenkiškai. Kaletniko
dar labiaus džiaugiasi iŠ jo vispusiskam gabumui, ku
Norinčių garantuoti atsi organizacijos darbą. ~. Kiti riuo apdovanoti jos sanariai;
viską, kaip pasielgė jo žmo gi nežino, kas tai per cirku parapijoj lietuviškai kalban sėdžiuose nutarta įsteigti 8
na, vienok nieko nesakė. liaras. Kolei susij ieškojo pa čių yra nedaug, bet tarnų, vietose lietuviškus knygy randa gana daug.
gi kauniečiai — ištvirkę žmo gražią ateitį galime j< pra
,”
Šventadieniais ir šiaip vaka sigėrusį sekretorią, tamsi nak lietuviškai kalbančią yra dik* nus.
Yra ir tokių, kurie garan nės! —■ nepasikakina kunigo našauti, turint savo eilėse
rais mokykloj skaitoma buvo tis užėjo ir susirink usiejie iš tokai. Ar dvasiška vyresny Vakarti „Žvaigždį tan tuoja po 100 rub. Gantu* pasakymu, o pradeda kni- panašius vyrus kaip Petras
,, Naujoji Gadynė”, „Lietu siskirstė; o kada sekretorius bė nepasirūpintų ir apie tar kiai taisomi. Gruodžio 2 d. tuota suma (nešama ne iš sties gyvenime, rinkinėja ži Bogdanąvičius. Kratą pada
vos Ūkininkas” ir kai-kurios išaiškino, kad susirinkimas nus? Nors evangeliją paskai buvo vakaras Binafe, sureng karto, bet 10% kiekvieną nias, faktus; mažai jiems žo rė, kaip „ochrankos” specivas
knygutės, kaip: antai: „Ar galima daryti, jau žmonią ne tytų jiems jų prigimta lietu tas naudai vietinio lietuvią mėn., arba kada bus reika- džio, — parodyk faktus, ku jaiistas, išpanagės, tik....
Sai
dabar yra baudžiava” ir k. bebuvo. Paskirta dabar pa viška kalba, o per atlaidus, knygyno. Pelno gauta suvirš lingi pinigai. Jei laikraštis nigo darbus, ir tik pagal nieko nerado. Neužmiršo ir
BUg
Pranas Strolia gązdindavo daryti susirinkimas sausio kada iš aplinkinių parapijų 30 rub. Vakaras labai gerai duos pelną, apie jo suvarto tuos dar bus jie šiaip ar to, be ko* neapsieina beveik •
čia
mokytoją:' reikia esą pasiser 13 d. Kalvarijos mokyklos atvyksta daug dievobaimingi} pasisekė. Vietinis draugijos jimą sprendžia garantai; jei kitaip mano apie paties ku nė vienas policijos įsiverži
k ra
gėti, nes galinti prieiti žinia bute, antrą valandą po pietą. lietuvių, tai neužkenktą pa choras, vedamas p. Visockio, nuostoliai, tai kiekvienas at nigo ir vadovaujamos jo par mas į svetimą butą, — be mu
na,
’:
prie didumenės... Įdomu butų Svarstymui pastatyti klau sakyti ir pamokslą lietuvi gana gerai padainavo kelias sako tik už garantuotą sumą. tijos vertybę. Vienas tokių šimo: primušė senutę Lemin
tas
žinoti, prie kokios didume- simai apie dūmos rinkimus ir škai?! Matome kaip lenkai daineles. Choras susitvėrė iš
Nuopelnas ir pelnas pada netikėlių, surinkęs kai-ku- skio motiną, apmušė ir patį
Btų
< neis? Keletą kartų mokytoja kandidatus.
elgiasi su lietuviais, norėda vietlnią darbininką. Mokina linamas proporcijonališkai riuos Kauno katalikų-darbi- Leminskį. Paskui „svečiai”
kel
Antrą Kalėdą dieną čia
rado iškratytą savo podėlį:
mi išplėšti nuo lietuvią ją jį p. Visockis, nemažai triūso įneštosios sumos.
ninkų partijos apsireiškimus, išsinėšino, o Leminskis pali
Lik
knygutes ir kitus mažmožius, buvo lietuvią vakaras. Buvo kalbą net per peštynes baž pridėdamas, nes turi vykti
Visuotinas garantų susirin tame-pat „Echo” numeryje, ko liuosas. Tai atsitikimas,
kat
už ką ji buvo bebaudžianti pastatytos dvi komedijos: nyčiose, kaip pav.: Kalvari kelis kartus į sanvaitę iš Ry kimas renka valdybą, redak kuriame ir kun. Olševskis kuomet „katalikų partijos”
vaikus, tik šeimyninkė pa ,,Nutruko” ir „Nepadėjus, joj, Lazdijuose, Veisėjuose, gos Į Binavą.
cijos komitetą ir prižiūri patalpino savo laišką, pa sanariai veikia kartu su poSu
sakė, kad tai ne vaikai, bet nėr ko kasti” ir monologas Beržininkuose ir kitur; ne Kelias gana tolymas, 8 ver mąją komisiją. Reikia tikė duoda juos visuomenės žiniai icija; bet ir be jos jie moka
gaspadorius darąs reviziją. „Ponaitis”. Likusiejie nuo būkime Ir męs lietuviai pa stai, o gal ir daugiau. Ypa tis, kad laikraštis daug atneš ir, suvedus tuos kunigo par gražiai apsieiti, — darbą at
k a.*
Labai liūdna, kad musų žmo vakaro pinigai paskirti lab stumdėliais, ginkimės, kiek tingai dabar, užėjus žiemai, naudos čionykščiams lietu* tijos darbus, negalima nuim teka nėkiek neblogiaus. Pa
rio
nės stropiai pildo žandarų daringam tikslui. Kas įdomu, galėdami, nuo lenkų; iš pa sunku nuvykti, nes garlai viams. O jų ir nemažai, ti nuo jos juodašimtės pava duosime tokį atsitikimą. Smi
sib
darbą. Mokytoja kviesta bu kad kareivią vyriausybė ne čių lenkų imkime paveikslą, viai nevaikščioja.
80,000 žmonių.
dinimą. Teip, kunige, per- to fabriko darbininkas Bržo*
lav
Paskui minėtame vakare
vo į Pienagalį 2-ms laiškais ir davė lietuviams savo muzi matome kaip jie gina savo
,V. ŽJ
kratinėjant tampios vadovau zovskis, kalbėdamas fabrike
n%
susikalbėjo nuo spalių l-mos kos; mat ji bijanti, kad per tiesas Poznaniuje (Vokieti labai gerai atliko solio ir dePabaltijos krašte, latvių jamoB partijos darbus, kito su kitu darbininku, Batoru,
Yo
dienos, lig balandžio l-mos vakarą kareiviai negautą at joje). Ginkimės ne peštynė kliamacijas P. ir V. Pjiblika dalyje, per 3 mėnesius karės- kio vardo jai negalima duoti! apie rastąsias neseniai Rekomo
dienos. Regis,,buvo galima sišaukimą, kurie, kaip ji ži mis, nes tas kelias doriems labai liko užganėdinta. Solo lauko teismų veikimo nužu Šiandien Kaune nebegali šo fabrike bombas, klausiant
Joi
mandagiaus pasielgti; tiktai, nanti, visuomet per lietuvią žmonėms netinka, bet sta ant smuiko puikiai atliko S. dyta. daugiau kaip 274 žmo me męs atskirti policijos nuo Batorui, kam butų galėju
25(
mat, darbininkai ant kiekvie vakarus esą dalinami.
čiais, ramiais reikalavimais iš Vakaras užsibaigė vaidinimu nės.
katalikų-darbininkų „parti sios būt tos bombos, j nokda
Kalvarijoj irapielinkėj pla
nos vietos biauriai išnaudo
musų dvasiškos vyresnybės; farso „Neatmezgamas maz
jos”, nebežinome, ar terp jų mas taręs: „O ką žinai? Gal
tinami
atsišaukimai:
„Antras
jami ir šuns vietoj laikomi.
jeigu toji vyriausybė beša gas”. Gerai lošė P. ir V., kiti Krikščionių - juodašimčių yra dar koks skirtumas, ar jūsų „šulei”.... „Šule”
Lietuvoj boikotas” ir „Lie
darbai.
• ’
„N. G.”
liška, tai nepamirš ir apie lie ir gerai atliko savo roles.
jau galutinai susiliejo poli darbininkai vadina Tilmanso
tuva, atsibusk!” Atsišauki
BlSl
Gana tankiai tenka mums cija su „partija” į vieną ku
tuvius, o jeigu šičia neišklau Daugiau, . daugiau tokių
fabriko
valgyklą,
kur
daromi
mai
parašyti
kunigą
dvasioj,
ka:
Iš Padovinio valsčiaus,
pasilinksminimų! rasti kunigą laikšraščiuose ną su viena dūšia ir dabar
sys musų teisingų prašymų, malonių
„darbininkų-katalikų
parti

bej
jie ragina lietuvius „boiko
Kalvarijos pavieto.
belskime į Rymą, o ten atra Nevieną jie sužadina prie žinias apie Kauno katalikų- suvienytomis spėkoms varo jos” susirinkimai. Bator, su
tuoti
”
atsižymėjusius
lenką
go:
Pereitą sanvaitę raštinėn
darbo ir ištraukia iš supelė- darbininkų darbus. Paduo tąjį darbą, kurs Beniaus aut
sime tiesą.
kuriuo
kalbėjosi
Bržozovskis,
ga<
J buvo sušaukti nestojusiųjų kurstytojus priešais lietuvius.
dame čionai, paėmę iš lenkų vienos policijos pečių tegu
Čionykščiai gyventojai pa jusio, surukusio gyvenimo.
— tai vienas tos „partijos”
A.
Šv-is.
(N.
Gad.)
sk<
karumenėn vaikų tėvai: sura
„Žvaigždės” rengiami šie kalba einančio laikraščio lėjo. Nebeišmanome, kas pas
vargę, maitinasi labai blogai,
sąnarių.... Tuo tą dieną ir
an
šinėjo turtą, kiek kuris turi
laukai nederlingi, jokių laik vakarai: Į^ruoflžio 81 d. gy ,,Top<5r" (Kirvis), daugiau mus policijos viršininkas, — pasibaigė jųjų šneka. Bet
Iš
Kaletniko,
Buvai.
pav.
ja]
žemės, kur yra sūnūs. Matyt,
raščių nė lenkiškų, nė lietu vi paveikslai, choras p. Visoc žinių apie ją.
policmeisteris, ar kunigas ant rytojaus, — tai bu^o 6 d.
Kaletninko
parapijos
gy

valdžia nori uždėti kokią pa
Jei paimsime N. 18 iš Vil Olševskis? Vienas tik aišku,
viškų neparsisiųzdina. Len kio ir suti^imaą naujų metų.
gruodžio — tik prasidėjus fa
Ne
baudą. , Buvo apskelbta, kad ventojai visi išvien ištautėję kų agitatoriai ir inteligentai
Sausio 6 d. 1907 m. vaka niaus ėjusio lenkiško laikraš kad kunigas kai-kuriuose at
brike darbui, apstoja Bržolietuviai,
tą
lietuvią
ištautėan
už neturtinguosius turėsią atnaudojasi žmonių tamsumu ras ant Ęaudotgavio, Pava čio,, Echo” ir perskaitysime sitikimuose daugiau gali,
ge:
. sakyti giminės, taigi, labai jimo darbą varė Smalėnų Re ir nori čionykščius gyvento sario draugijos bute. Vai patalpintą tame numeryje npgu policmeisteris. Štai 12 zovskį būrys darbininkų, pri
sidėjusių prie katalikų par- |
formatai
ir
Vigrų
Kamendutos
įdomu, kurie giminės ir ligi
jus suerzinti su lietuviais, dins „Adomą it Jievą”, bus laišką į redakciją kunigo 01- d. gruodžio areštavo du Re- tijos; pirm visų — Bator, ži
lai.
Teisybę
sakant,
jie
daug
kurios eilės; o gal apskritai
sevskio, „Kauno darbininkų košo pabriko darbininku:
pasakoja, kad popiežius už dekliamadijos ir šokiai.
darbavosi
ir
apšvietimui
žmo

Sausio 5 d..,žvaigždė” ren kataliką draugijos” pirmsė Ben. Voiciechovskį ir Stan. nomas jau Petras Bogdanąvisiems žmonėms reiks atsa
gynęs
lietuviškai
kalbėti,
nes
kyti: juk nuo Adomo ir Jie- nių: (kurdavo mokyklas, par lietuviai, kaip pradėjo spauz- gia trijose saw mokyklose, džio, rodytųsi tuomet, kad Rakovskį. Ją pačios eina vičius, Stanevičius, PlatonoČia
gabendavo amatininkus, pir
vas, J. Lukoševičius ir kiti ;
] vos visi giminės.
vaikams
egleles^
Pinigai
tam
Kaune
gyvuoja
gana
maloni
dinti lietuviškus laikraščius,
ka
pas policmeisterį maldauti,
„Ttt
Žmonės nelabai atboja; sa klius ir tt,' bet tas jų darbas tai grįžtą jau prie stabmel tikslui suitfiktii tarp vietinių darbininkų > - organizacija. kad vyrus paliuosuotų. Šis revolveriais rankose.
pe
ko:. ,j,ar atsiras, kas pirks nuėjo per nieką dėlto, kad dystės ir tt. Žmoneliai, žino lietuvių. ,,Žadama vaikams Anot kunigo Olševskio žo sako: „Eikit pas kun. Olšev- šioks ir toks, — kokios bom
' musų kruvinu prakaitu už: jie savo mokyklose varė vien ma, tiki žodžiams inteligentų duoti dovanas. Vieniems kny džių, toji organizacija rūpi skį, — jei jis duos gerą pa bos musų „šulei”.... ” Rik
ku
dirbtą turtą?” Valdžiai gi pi tik polonizaciją, daug lietu lenkų ir viens kitam pasako gas, kitiems, kurie labai ne nasi darbininkų ir apskritai liudijimą apie jųsą vyrus, tai smas, keiksmai, trukšmas. 1
nigėliai butų labai sugadu: vių ištautino. o tikro apšvie ja apie lietuvius visokias bai turtingi, dagi rubus, apart, viso krašto gyventojų būvio jie bus paliuosuoti”.... Nu Vieni šaukia — užmušt Bržo- ■
daug jai atsiranda vis naujų timo nedavė, nemokino ama senybes.
žinoma, saldumynų.
pagerinimu. Be to, kaip ra ėjo moters pas kunigėlį; teip zovskį, kiti — primušt, treti |
tą
ir
pirklystes
Čionykščių
išlaidų:, tai ministeriai apsi
Visą tą apšvietimo draugi šo kunigas OI., ta draugija— ir teip, sako, paliudijimo. — policijai atiduot.... GaSmal. PeL („V. Ž.”)
gyventoją,
tik
pergabendavo
lų-gale susitarė policijai ati
vagia, tai kunigaikštis išva
vokiečius ir žydus ir dabar, Suvalkų gubernijos val ja daro, noa pinigų tiems didžiausia laisvės šalininkė „Eikit, sako joms kunigas, duot. Batorą ir P. Bogda6a]
jos darbams hėi kaip daug. — pripažįstanti laisvę dar- pas musų partijos žmonės,.
žiuoja Į siltus '■‘‘ndenis gy-, a^iu jjems, musų kaimai pri
navičių
pasiuntė
į
po
Ii
ei
pa
stiečių teisėjai.
dytis ir tt
Visi pinigai tai sąnarinė (naša buoties visoms politiškoms Rėkošo pabriko darbi mukus;
grūsti vokiečiais ir žydais,
kiti paliko „areštuotojo” ser
i iai
Suvalkų
gubernijoj
išrink

kurie kankina musų gyvento
1 rub. į metus, retas kas duo partijoms, net socijalistams
kad jis nepabėgtų.
Iš Gižą, Vilkav. pav.
jus visokiomis vagystėmis; ta ir užtvirtinta sekanti val da daugiau, paskui aukos ir prižada „nelįsti į kelią”, ne- jei jie prieš jūsų vyrus n iei gėt,
užilgo pagrįžo pasiųstlfV;
k
o
neturės,
pasirūpinsiu
tuo
r Pernai rudenį, sujudimą nerūpėjo vienuoliams ir ku- stiečių teisėjai: Jonas Sle- pelnas iš vakarų. Draugija, užpuldinėti: „rinkitės, nors
Paėm^f
met....” Ir ikišiol tuodu sargybinįaia.

padarė. Mat ku^ Bl^ipka net savo protą atidavė kapi Viskas atsibuvo Kalr’so Išrinktas sekretorium, turi
Expliozljos.
į „katalikams’’ Bržo
turi kelis < tokius pajjdžas, talistams, ir patol teip bus, “Opera House”.
| iš rankų į rankas, Bar Lbndon, Ky, Klojant an
pasitraukti nuo savo užsiėmi
kurie gatavi išpilt ;vlską, pakol ne susi prasime ir savo Kadangi vakaras pasisekė, mo ir skursti vien iš algos,
iniai nusivedė jį policl- tras reles Louisville NashIš Lowell, Mass.
ką pasakys tėveliu 8^ pa- protu pradėsime gyvent irtt. tai L. 8. P., per “Darbininkų kūną Susivienyjimas moka,
į iš čia į kalėjimą nu va* ville geležinkelio, šildant di
Čia nuo seniau buvo lietu gelba tokių palaižą, S^pipka
Adolfas Petraitis,savo kal Viltį” No. 6 pagarsino, buk jam už darbą; turi dirbt be
,.. Į Bet tuo, turbut, dar namitą, jis erpliodavo. Ex- viška D. L. K. OJgierdo drau
hsibaigė ,,katalikų” misi- pliozijos du baltparviai dar gystė; ji turi diktai sąnarių, susirinkime pasėly . Jo# re bą pradėjo sekančiai “Drau ji parengė vakarą, bet teip atvangos, ir kada jau viską
a: reikia dar jiems pristatyt bininkai ir 3 negrai likosi už gerai laikosi, bet žmones vis voliucijos nėra, nebuvo^r ne gai darbininkai! .Jeigu su- nėra: ji tik užmanė atlošt suveda į tvarką, pripranta
bus; tiktai vagis
plėšikus prazdami socijalizjpą priešta- teatrą, bet kad pati neįsten prie darbo — vėl seimas iš
jandarąms medegą, ant ku mušti. i,
rūgojo, kad Ji ne šventa. Tai revoliucijonieriaUj,vadina ir raujat mano aiškinimams, aš
i
,
gė tą padaryti, tai prisidėjo) renka kitą. Ir vėl tas pats.
rios remiantis, jie galėtų su Cjllinsville, III. Lumaghi dabar mes sušaukėme visų
nieko
neišmanantį
jiems
pi

neišmanau ką sakyti; jeigu vietinis revoliucijos šelpimo. Ar neparankiau butų sekre
imtuosius apkaltinti ir jį auglių kastynėse espliodavo lietuvių susirinkimą ir su
nigus
renka.
Žinoma*
.žmo

nesuprantat socijalįzmo ir Komitetas ir vargonininkas torių rinkti nors dviem me
teismą paduoti. Medega „ka suspausto oro rezervoaras. tvėrėme naują draugiją su
talikų” stropiai, matomai, Exp!iozijos 9 darbininkai ta šventu vardu (blogai, jeigu nelei ir patikėję. { yJTulos einate prieš jį, tai tegul jums J. Jurgelavičia.tam pritarė ir. tam?
draugystės savo pirmą nuta Dievas atleidžia, nes nežino kun. 8. Pautienius.
jieškoma: ką tik sužinoję, ar po sunkiai sužeisti.
Prieglaudos namo įkūri
žmonės tik dėl vardo rašosi rimą paliko šiaudiniu nuta te, ką darote.
Tetrališka kuopa, kurios mas jau seniai priimtas.
patįs prasimanę, tuojaus žan
į draugiją ir baidosi draugijų rimu, nors buvo tofcių, ku • Toliau aiškino, jog L. 8. D.
didesnė dalis aktorių suside Taigi, rodosi, XXII seimas
darų pulkininkui Hofmanui
Gaisrai.
ne turinčių šventųjų vardo. rie priešinosi kun. Skripkai, P. susideda iš be mokslių, be
da iš L. 8. P., prižadėjo re turėtų būtinai pradėt darbą
neša. Darbininkai, nuvesti Alpina, Mich. Sudegė čia Visame juk palaiminti ne
bet visgi tą pačią dieną pa žemių, maža-žemių ir kaimie voliucijos šelpimo Komitetui, nuo įkūrimo ir tai ne vien
iš kalėjimo pas tą Hofmaną įtaisos “Alpina Portland Cevardai, bet darbai; pats var darė susirinkimus ir viršų čių. Ir amerikiečiams tik
už parengimą vakaro, pusę agitaty riškai, bet ir medegištardyt, kartais užtinka kai- ment Čo.” Nuostolius gais
das dar niekam laimės np at_ gavo kunigo pritarėjai; nu
socijališkas mokslas ėsas rei viso gryno pelno likusio nuo kai; pasukau t nors $5000 ii
kuriuos „katalikus” pas jį ro padarytus skaito ant pu
gabeno. Red.). Nauja drau tarė, kad tik norinti gali eit.
kalingiausias, .. nes be to žaislės
už stalo sėdint, kaip, saky sės milijono doliarių.
(Kaip tą suprasti? gerai apsvarstyt, kad' nenugija vadinasi Šv, Juozapo Bet kunigėlis ne įstengė vi
mokslo žmogus ėsąs, kaip be Skirstyti pelną gali juk tik klimptų į kapitalistų nasrus.
sim, tą patį Bogdanavičių,...
Dr-stė. Iš syk prisirašė dik- sus sulaikyt. Tas visgi pa
gyvasties (kunigai sako, kad vakaro rengėjai. Rd.),
Teip tai pas mus einasi su Steubenville, Ohio. Sude
V. S. Jokubynas.
tas lietuvių būrelis. Mitin darė didelę skriaudą, bet iš
„darbininkų-katalikų parti gė Čia didelės Bealt & Steels
be katalikiško mokslo žmo Ne dėlto rašau, kad kriti
gai atsibus kas antrą nedėl- antros pusės buvo geresnė
Kaip tą pavartyt?
gus kaipo be vėlės) kitoki kuoti L. S. P. 40 kuopą, bet
jos” žmonėmis! Tokie tai tos vaistų krautuvės. Nuosto
dienį mėnesio, 2 valandą po tvarka. Vyrų buvo apie po
lius
gaisro
padarytus
skaito
mokslai esą niekai supuvę vien parodymui teisybės,kad “Lietuvos” num. 7,p V. 8.
„partijos” darbai! Gal ir
pietų.
ras šimtų, o moterų ne kiek ir socijalizmas juos išnaiky- užmanymas ir parengimas ne Jokubynas, straipsny j: “Dėl
dabar da kun. Olševskis pa- ant 150000 dol. ,
J. G. VarFackas.
mažiau.
Gražiai pašoko, sęs, (turbut teip nebus, nes tą patį reiškia.
Bagočiaus Rėksmo”, netiek
sakys, kad nurodytieji© „dar Warren, Pa. Sudegė Čia
pasikalbėjo,
visi
apsiėjo
kuo
daug
yra
mokslų
žmogui
norėdamas apgint pačią orga- bai” — neteisybė ir melas iš vagonų ša pa Warreu Steel
Sulyg
programo,
vakaras
IšThomas, W. Va.
Railway
Co.
Nuostolius
gai

norinčiųjų *uaikinti „partiprasidėjo nuo dainų ir de- nizaciją, kaip jos “Šulus”,
Jau nuo poros metų valdo mandagiausiai. Svaiginan naudingų. Rd.)
pabaigoj straipsnio sako:
: ją” pusės. Gal ir vėl, kaip sro padarytus skaito ant 150- Čia parapiją kuu. J. Kunku čių gėrimų nedaug pardavė,
Susirinkusiems klausyto kliamacijų.
000
dol.
18 „Echo” numeryje, įkalbi
Dainas gražiai dainavo, “antai dar neseniai Rutkuf
las. Jis atsiųstas vyskupo nes tuos, kurie būt daugiau jams, kurių buvo apie 30 ynės tiems, kurie jo ir visos jo Muskogee, Ind. Ter. 24 d. aprūpinti reikalus ne vien išgėrę, kunigas sulaikė nuo patų ir dvi moters, Petrai ypatingai daina: “Kur bėga buvo dar sugrabaliojęs S. L
„partijos” supratimu „susi vasario sudegė čia Culbertso- lietuvių, bet visų katalikų. baliaus, o prijaučianti tėvy čio kalba labiaus patiko ne Šešupė, kur Nemunas teka” A. desetką doliarių, turbul
pratusiais”
„socijalistais” no trioba. Nuostolius gais Iš pradžių jis darbavosi ge nei ne klausė kunigėlio. kaip kitus kartus, nes šį kar užganėdino klausytojus. De- likusius paskaitė “Kovos” re
esą: „Mes ant jujii neužpul- ro padarytus skaito ant 150- rai, užtai parapijonai jam ti Taigi pas mus, kaip ir visur, tą jis ne keikė nė Komos kro- kliamacijose atsižymėjo Marė zervai.
diuėjame!.... Mes visuomet 000 dol.
kėjo ir pinigai plaukė į jo kunigas kišasi į visuomenės kodilių, nė kitų jam nepa Budrevičiutė ir Magdė Pan- Man įstabu, kaip ponas V.
: sakėme— visoms partijoms
kišenių ne tik nuo lietuvių; reikalus, o jam pritaria gir tinkančių. Bet per vėlai tą goniutė. Paskui buvo tea- S. J., galėjo išsvajot tokią
pripažįstame laisvę darbuo Nelaimės ant geležinkelių bet ne ilgai teip buvo. Pa tuokliai; blaivesni žmonės susiprato, nes daug žmonių trališkas perstatymas, Ak- mislį ir prikišt ką panašaus
tiem, ir Focijalistams niekuo Altoona, Pa. Netoli nuo rapijoj užgimė netvarka ir pritaria visuomenei.
išgazdino, ir pertai ne ateina toriai savo roles gerai atlo- Katkui. Tik gi aš niekad
nerašiau apie turtą S. L. A.,
met nedarysime kliūčių dar- čia iššoko iš rėlių greitasis tą pirmiausiai, žinoma, užtė Pinigų nuo baliaus atliko ant prakalbų.
šė.
buoties darbininkų ir viso Pennsylvania
geležinkelio mi jo svetimtaučiai ir paliovė 62 dol., kuriuos A. Rimantas
R. Gaubas.
Nors buvo blogas oras tą “desėtką” doliarų kad pakrašto naudai”..’..
Žino trūkis. Tris vagonai nupuo pinigus nešti. Užpykęs ku ir J. Uždarinis 18 d. vasario
vakarą, bet visgi žmonių pri skirt “Kovos” rezervai, Aš
ma, jei „katalikų partijos” lė į upę. Kiek prie to žmo nigėlis, , pradėjo išmetinėti išsiuntė „Lietuvos'' redakci Iš Waterbury, Conn.
sirinko daugiau negu tikėta malonėčiau, kad rašėjas pasąnarių supratimu galima sa nių pražuvo, nežinia. Gele parapijonams, jog paliovus jom, juos padaliname: 31 dol
Nedeliej, 10 d. šio mėne buvo. Pinigų surinkta $262. sistengtų parodyt, kokiam
kyti vienaip, o daryti kitaip, žinkelio urėdninkai užtikri- nešti pinigus, nėra iš ko tai kankiutiuiams ir 81 dol. L.8. sio, vietinė 34 kuopa L. S. P. Apmokėjus lėšas “Opera laikraštyj, kur ir kada?
tai dar kartą kun. Olševskis nrina, jog užmuštų nėra, bet syti bažnyčią. Parapijonai D. P.
A. parengė “Koncertą ir House” ir kitokias, likosi gry^ Jeigu neparodys, tai gali
„protestuos”... L užtai- daug žmonių yra su lietuviai,žinoma,sumanesnie
F. M. ir iš-ke ir vpch.
Teatrą”. - Programas buvo no pelno $188.00 Pusę pel ma bus pavadint jį iš eilės
Tai yra vienas tų krikščio žeistų.
•
sudėtas iš 15 y vairiausių nu- no, tai yra $94.00, revoliuci septintu “šulų” S. L. A.
ji©, reikalavo geresnio aprū Iš Philadelpįila. Pa.
K. Butkus.
nių juodašimčių darbų Pajos šelpimo Komitetas pasiųs
merų?
Ypsilanti, Mich. Netoli pinimo bažnytėlės ir kapinių,
J.
vyzdys.
nuo čia, espresinis Michigan kur visoki gyvuliai mitingus Darbai eina gerai..‘ Lietu Pirm pradėjimo koncerto į Lietuvą n ųken tėjusiems
(Iš „Skardo”).
Central geležinkelio trūkis darydavo. Už tokį reikala vių čia yra gerolas ąų si pra išėjo iš po uždangalo gasĮ>a- nuo revoliucijos ir kitų rei
Pasarga Lietuviam^.
susimušė su trukiu vežančiu vimą kunigas iš sakyklos tusių būrelis, l^aip girdėt, dorius to vakaro ir paprašė kalų, sulyg jo nusprendimo.
Turiu už garbę pranešti sa
ledą. Prie to keturios ypa- juos šliuptarniais išvadino. ketina čia susitvęrti vi kuo užsilaikyti gražiai ir kad vy Geistina, kad ir toliaus Ma- vo tautiečiams, jog aš, kaipo
tos likosi užmuštos, o dvi Matydamas vienok, kad gali pos L. 8. P. A.^viena Šiauri rai nusiimtų kepures. Argi hanojiečiai rengtų panašius agentas, keliaudamas po vi
niame, kita
kąjįniame XX amžyję reikia mokyti, vakarus labui musų tėvynės.
sužeistos.
būt blogai, jis kreipėsi prie
miesto
krašte
(BTchnionde
įj kaip turi elgtis viešuose su
K. Sn uolia. sus stėtus, buvau ir WisconKerštas, <
fanatikų ir pradėjo juos,
sine, kur dabar uždedama lie
Penn Brixe).
sirinkimuose ir dar gazdyti,
Terre Haute, Ind. 22 d.
kaip Maskolijoj caro valdžia,
tuviška kolionija.
Vasarą
Pirmoji kuopa, 8 d. vasa kad bus prašalinti iš svetai
vasario, naktyj, miestelyj
siundyti aut visų sumanes
auga
ten
bruknes,
o
žiemą
REIKALAI
rio, parengė teatrą, atlošė nės.
.Sanford, su dinamitu likosi
niųjų. Gavęs fanatikų pri
trijų pėdų ^gilumo sniegas.
sugriauta metodistų bažny < New York. Organiza tarimą, sušaukė parapijos veikalą p.-a. “Kada bus pie Paskui išėjo maišytas cho Susivienijimo Lietuviu Amerikoje. Yra mažas miškas, upelis di
čia ir dvi netoli jos buvusios cija Iternational Association mitingą. Susirinkime, ku tus” 1 kuojios Teatro Mylė ras ir padainavo “Marselie XXII seimui besiartinant. dumo kaip geras Tiaras. O
krautuvės. Šerifas užtikri of Machinists pareikalavo 8 nigo pamokyti, fanatikai tojų grupa. Teatras nusida tę”, po dainai buvo dekliama- Metai ratu apsisuko, ir vėl aplinkui gyvena tik lenkai.
na, jog tai ealiuninkų kerš valandų darbo dienos. Prie šaukė, jog ne reikia parapi vė gerai, nes tie patys akto cija. Paskui kalbėjo atsto jau šeimas artinasi! Musų
Buvęs ant
tas, kadangi mat, dėl metodi organizacijos priguli 16000 jos komiteto. Dabar, žino riai jau kelintą sykį lošia. vas 8. L. D. P. p. Grigaitis centrališkas prezidentas dar
“
Zinyčios
” mitingo.
Žmonių buvo vidutiniškai. apie bėgį revoliucijos Maskostų pamokslininko pamokslų, darbininkų.
ma, kunigėliui geriau be ko
Kiek atliko pelno, tą komite 1 Įjoję; paaiškino labai gerai, žodelį neištarė organe,nė Atkeli Paliūnai likosi uždaryti,
miteto:
nieks
jo
ne
kontro

škaitoj, nors laike buvo už
Marribon, III. Darbai
bepusiškai nors trumpai.
t fakosi suareštuotas saliunin- eina palengva. Dirba 3—4 liuoja ir jis gali daryti, ką tas paaiškįs mitinge.
tektinai. Matyt jam reika | Po paskutinių žemės
Vieni
čia
gyvenanti
lietu

kas McDonald. ’|
dienų sanvaitėj. Moka po tik nori. Kunigo pritarėjai viai jau pratrynė akis, bet Dekliamaeijos buvo sutai lai S. L. A. ne kiek rupi. drebėjimų, pietinėj Azijoj,
sytos pagal vieną kurpalį, Jeigu jam neiupi,tai mes pa Cheduka jūrių siaurumoj iš |
visai ne paiso, kad atidavę
Bnareštavimas pagelbėjo. 35—55c. už toną. Geras dar kunigui niekeno neaprube- kiti dar tuno tamsybėse, pa pranašaujančios, kad ant že
tys turime r Opi uties. Lai- kilo nauja sala. Ji yra 15
bininkas gali uždirbti 4—6
skendę girtuoklystėse, kar mės turės įvikti rojus.
New York. Garsus itališkas jau, nes pradžioj balau-1pėdų augščiau jūrių paviržiuotą
valdžią,
gali
netekti
dol. sanvaitėj, bet reikia dirb
čiamose
žudo
protą
ir
sveika Kaip galima buvo patėmyf kas giesmininkas Caruso, ku
šiauš, (uri 300 metrų diame
tos pačios bažnytėlės,© įrengti
tą. Tie tamsuoliai neužken ti, publikai labiausia patiko: džio mėnesio prasidės kuopų tro. Panašus atsitikimai bu
rio kontraktas neužilgio pa ti gerai.
kitą nebus spėkų.
čia prakilnesniųjų (tai pa klarneto duetas (ar dviejų susirinkimai, kuriuose bus vo jau ne sykį: po žemės dre
Galeton, Pa. Darbų
sibaigia, ant toliau pareikaGarbės vaikas.
prasti dalykai: šviesa juk ne klarnetų, ar su kitu instru skiriami pasiuntiniai, bus bėjimų 1904 metuose, prie
f-hivo po 3000 dol. už kiekvie yra čia gana, darbą galima
kenčia tamsos, o tamsa švie mentu? Rrt.), daina solo svarstomi sumanymai seimui. pietinių Japonijos pakrančių
ną vakarą. Iki šiol New gauti.
Iš WestvlllėN, III.
Taigi stengkimėsi išrinkti iš
D. Dėve.
Yorko |opera brangiausiai
Collinsville, Pa. Dar Draugystė Šv P. ir Pov. sos.)
“Pakšteliai Mieli”, o ypatin tikimas ypatas/kurios rūpin iškilo 3000 pėdų ilgio ir 1800
mokėjo leukui giesmininkui, bininkams dirbantiems prie užmanė parengti balių Westgai “Girioj”. Patiko ir |>ersta tųsi atlikti savo užduotį, o pėdų pločio sala, kuri vienok
Iš Collinsville, III.
Jonei Reškei: jis gaudavo po kokso pečių Fricko Coke Co. villėj naudai revoliucijos
į 7 mėnesius vėl nuskendo.
22 d. vasario, 11 vai. ryto, tymas komedijos po vardu: kad nevažiuotų tiktai rankas
2500 dol. už kiekvieną vaka- pagarsino, jog pakelia ant Lietuvoje.
oloj kasyklų No. 2 atsitiko “Viens iš musų turi aĮJsives- pakelti, arba snausti kitiems Pereituose metuose Alaskos
r 1 10% algas. Dirba čia prie 6 d. sausio, metiniam susi expliozija, ezpliodavo garinis
už pečių. Pasiuntiniais tu pakrantėse iškilo 7 margų
kokso pečių 18500 darbinin rinkime, galutinai nutarė pa- kompresas.
Panke n lo laivas.
Eipliozijos 9 Prieš pabaigą, ant scenos rėtų būt skiriamos y pa tos, sala. Ta pati sala 100 metų
New Orleans. Upės Mis- kų. Pakeltas algas darbi kalbint kitasWestvillės drau darbininkai likosi sužeisti, pasirodė “Lietuvos ubagas, kurios gerai supranta Susi- atgal buvo iškilusi, bet ji vėl
gystes tokį balių padaryt sužeisti ir 3 lietuviai: Jurgis Munenas” (teip ant progra- vienyjimo reikalus ir jų bė greitai nugrimzdo. Ir Euro
sissippi įtakoj, prancūziškas ninkai gaus nuo 1 d. kovo.
poj buvo panašus atsitiki
kariškas laivas “Kleber” už T Gary, Ind. Rengia čia Paskyrė tris komitetus at Elvis
sunkiai sužeistas, mo pagarsinta) ir visą įspū gį. Iki šiol mažai tokių į
bėgo ant tavorinio laivo “Ha*: naujas plieno dirbtuves. Pa likti tą reikalą. Kitos drau nužudė akį; sunkiai ap dį vakaro pagadino savo be- seimą atvažiuodavo. Taigi mas: 1831 m. netoli Sicilijoi
gonia’rir jį teip drūčiai pa- statyta jau ir 200 namų dar gystės visos tam pritarė: Nek. degintas ir Mikolas Jakštas. cenzuriškais žodžiais. Tikras pasirūpinkim nors dabar sių iškilo nauja sala, bet po šešių
mėnesių ji vėl nuskendo.
Pr. P. Šv., Šv. Ant. ir Šv. Pataisymui pagadinim ų reiks lietuviškas elgeta, — nupuo sti geresnius pasiuntinius.
. gadino, kad jis tuojaus pa bininkams. ,
lęs doriškai, teip riebiais žo Sumanymai, kol kitoki ra Panašių atsitikimų buvo ir
skendo. Prigėrė prie to ir 7
Warren distrikte, Arizo Juozapo ir paskyrė savo ko mėnesio laiko.
džiais nepavaišintų kaip per- sis, rodosi, vertėtų atkreipti daugiau: vieną iš tokių salų
Komitetai visų
Collfnsvrtlietis.
j anglių nešiotojai, daugume noj, uždarė aukso ir sidabro mitetus.
Australijoj buvo užėmę au
statinėtojas, nepaisydamas, atidą ir ant šitų:
I: J?
japoniečiai.
kastynes ir pertai 1110 dar draugysčių, savo susirinki
glijonai,
bet ji vėl paskendo;
muose, nutarė padaryt balių Iš Grand R<ip4d^iMlch. kad čia buvo daug mažų vai Daugelis S. L. A. sąnarių
s Highland Hights, Mass. bininkų atsirado be darbo.
kų ir jaunų merginų, kurios rugoja, kad ,,posmertinė” iškilus jai antru kartu, užė
Netoli nuo čia susidaužė du 5 Montana Minės, W. Va. Užgavėnių dieną, 12 d-, vasa 17 d. vasariai čiatouvo pa
per maža. Posmertinė juk mė ją prancūzai, bet ir pran
angliniai laivai. Prie to pri Sudegė čia kastynės ir pertai rio. Tikietai nutarta po 25c., rengtos prakalbos, cį»arengė turėjo rausti iki ausų.
draugysčių sanariai, ar eitų 51 kuopa L. S.sP. A. Susi Nors gaspadorius to vaka didesnę dalį sąnarių ir pri cūzų rankose ne ilgai buvo,
gėrė šešios laivo įgulos ypa 500 darbininkų atsirado be
ar neitų, 25c. turi užmokėt. rinkimą atidarė Jonas Biels- ro prašė užsilaikyt ramiai, laiko. Ar neužsimokėtų ją nes vėl nugrimzdo.
tus.
darbo.
Visose draugystėse yra su- ka ir trumpai paaiškino, kaip bet jis pats nusidėjo, vesda padidint iki $500 su mokes
| Maskoliška vidaus mi
Vaisinga moteriškė.
Irwin, Pa. Penn Gas virš 500 sąnarių, tai butų męs, darbininčkai, ■ < visame mas ant scenos tokį ištvirku- čiu po doliarį nuo šimto?
nisterija
pagarsiu©, jog nau
Middlesboro, Ky. Moteris Coal Co. šitose aplinkinėse graži pašelpa: kovojantiems sviete padirbame viską: pa sį elgėtą.
.
Šiądien mes mokam kur kas
Čia gyvenančio lenko, angle- parengs naujas anglių kasty- už laisvę. Bet štai kas pasi statome puikias trit$as, gele Malonu butų, kad daugiau daugiaus kaip doliarį nuo ja durna susirinks 5 d. kovp;
susirinks ji Tauridos rūme
kasio Zabrovskio, pagimdė nes.
darė: Dasižinojo WestvillėB žinkelius, gatvių kieliuB ir tokių vakarų parengtų, tik šimto.
penketą vaikų: tris m ergą i Organas mums reikalingas. (ten laikė susirinkimus ir pir
Youngstown, Oh. Gele dūšių ganytojas: „nu, pane, tt., bet naudotis iŠ savo dar be tokių elgetų.
tee ir du vyriškos lyties vai* žies dirbtuvių darbininkai kas čia dabar užmanė, be bo maž kiek galime, tik gat
VL Lazdynas. Ar neužsimokėtų mums iš mutinė). Ciecoriaus kalbos,
ku.j Visi vaikai sveiki ir
dieviai iš parapijonų po 25c. vėms galime vaikščioti irtai
leist savo organą su priver atidarant durną, ne bus, mat
reikalauja
8
vai.
darbo
die

drūti.
ištraukt, o dagi revoliu turime būt atsargus, nepra Iš Mahanoy City, Pa.
stinu sąnarių (išimant vai jis bijosi pasirodyti Maskolinos. *
I Visa šeimyna sušalo. ‘
cijos naudai. Tiems šaldrams sitari nieko prieš kapitalis 4 d. vasario čianykčiai lie kus) prenumeravimu už 50c. jos tautų atstovams, kadan
gi jo valdžia skriaudžia vi
?
:
tus, nes už prasitarimą, pasi tuviai parengė vakarą su į metus?
Į Meksike, kastynėsė Cen- neveik”.
St. Paul, Minu. Netoli
sus. Susirinkus durnai, ran
Estevan, ant fanuos, rado su- tinila atsitiko baisi dujų ex- 10 dieną vasario, nedėlioj priešinimą kapitalistams, ir teatro perstatymu, dainoms Centrališkas sekretorius das jai paduos savo ai>dirbtą
Atlošė iki šiol buvo renkamas vie
kurios su viršum 40 užsakė per pamokslą, kad ant gatvių darbininkai yra ir deklianmcijoms.
šaJiasį farmerį Radcliffą, jo pliozija,
.
niems metams, bet iš šalies politišką programą ir mels
I ir trejatą vaikų. Mat darbininkų likosi užmuštų, o susirinktų ant parapijos mi areštuojami. Todėl teip yra, “Paskutinė banga. Antraktuo žiūrint,- rodos neparanku. užtvirtinti.
tingo. Paklusni žmonelės ir kad daugumar darbininkų se grajijo lietuviškas benas.
12 sūkiai sužeistų. ,
erjfi neturėjo kuro.
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Guodotinos SesotvsfW
amatą. Nė joks atsitikimas tegul nebus tau svetimu, isakančio elgimosi dvidešimtuose metuose, kaip-kad tas
šiandien
atsitinka
pas
pensionietęri
dešimtuose
metuose.
Tai buvo paslaptybės pasivedimo'Btevart’o ir Jokūbo i
Ar ne laikas ir mumKpnM
Reikalaujame rūpestingų ir išmintingų mergaičių, kurios dėti darbą!
Astor’io. Žinojo viską, kas rišosi pn jųiamatu.
Bereikalingu^
Kas link atsakymo už musų artymuąsius, kas judino rūpinasi apie gerą tėvą, dirbanti prakaite, idant Jiems
butų aiškinimas praeities mu
išmintis visų laikų, vienas garsus dvasiškasis pasakė: duotų ruimingumą ir išteklių, ir apie gerą motiną, kuri
Lietuvių kalbon iSvertė K. Žegota.
sų
prabočių, nes įkas nežino
,,Neėsi atsakantis už tavo artymesneą ar žymesnes gimi vargingai gyvena pati, idant dukters galėtų turėti tiek
daug dailių daiktų; mergaičių, kurios mokėtų apskaityti jųjų karžygiškumo ir narsu
Žmonės nežiūrės, ar esi teisėju, gydytoju, nuomininku, nes. Neėsi [atsakantis nė už vieęą leupvamanį, kuris išleidimus ir rasti ribą tarp reikalingo ir nenaudingo;
mo, pakantrumo, o ypatin
gyveno
anksčiau
ir
kuris
šimtą
metiį
prieš
tave
ga

mokytoju, ar pirkliu. Nesakys tau, ką turi veikti, bet
mergaičių, kurios nėra saumylėmis ir geidžia būti džiaug* gai nekentimo nelaisvės.
lėjo
vesti
gyvenimą,
kuris
daugiauls
1
-merakiaus
nužemina
reikalaus, kad butum vyru tame, kuo užsiimi. Jeigu esi
smu ir papuošimu namams o ne išlaidomis ir nereikalin
Bet prisižiūrėjus į lietu viivyru savo amate, žmonės tau pritars ir visos širdys prieš šiandien tave. Neėsi atsakantis už tą, kad tavo tempera- iga sunkenybe; mergaičių, kurios taupytų, o nemėtytų.
mentas
yra
sangviniškas,
melancholiškas,
choleriškas,
tave atsivers. Bet žmonės baudžia kiekvieną lopinį ir ne
limfatiškas ar galop nerviškas. Teip-pa^jneėsi atsakantis Reikalaujame mergaičių su Širdžia pilna jausmų ir sąjau- kas moteris, nesi norėtų tikėt,
nusisekusi darbą.
' i ‘
tavo gimimo vietą, tarp akmenjpių kalnų Naujosios smo ašaroms bėgančioms iš kito akių, podraug ir pilnų kad jos yra moterims bei se
,,Kas yra tiek išplėtotu, kad galėtų išpildyti žmogaus už
Anglijos, ar tarp bovėluos plantacijų Louisianoj, ant Juoksmo, reiškiančio jų pačių puikias mintis. Turime serims teip tvirtos tautos. ♦
reikalavimus”— sako Rousseau —i ,,negali būti neatsa krantų
Lietuviška tauta žengia ga- •
upių Clyde, Dniepro, Shanono ar Lakawannos. Ne daugybę gabių, dailių ir linksmų mergaičių. Duokite
komai prisirengusiu pildymuikokio-nors darbo, turinčio sii ėsi atsakantis
mums linksmų, širdingų ir gerų, o ne trokštančių blizgėti na sparčiai progressan, bet Į
už
tikėjimą,
kuiį
išpažino
ir
skelbė
namuose
Juo susinėsimą. Mažai mane apeina, ar mauo mokinys tavo tėvų, ar už jų tikėjimą. Nesirūpink tuo, ant ko ne puikiose draugijose. Mažai saujelei tokių mergaičių gy*
mes moterįs tai, rodosi, žen
paskirtas armijai, pamokslų sakymui, ar teisdarystėi. Pri
galės, nė aplinkybėmis, už kurias neatsakai. Imk venant aplinkui, gyvenimas atsimainytų mums visiems,
gimtis paskyrė mus pildyti kokią-nors pareigą, turinčią turi
giame
vėžio žingsniu. Neži
teip, kaip jie yra, ir išrišk klausimą teip, kad vi kaip oras atsimaino po besiartinančios vasaros įtekme/’
ryšį su žmogaus gyvenimu ir jo reikalavimais, o atsakan daiktus
Pirmu dalyku pradedančiam gyvenimą jaunam vyrui nia, ar trūksta mums drąsos,
tikrai galėtum pasakyti: ,,Tam, o ne kam kitam užgi
čiu musų paskyrimui yra visuomenė. Gyventi — tai sai
miau.
”
Kaip
tą
išriši?
„
Per
betarpinj
prisiartinimą
prie
be
draugų
yra — Fako Rossel Yage — įgyti ar spėkų, ar gal mes teip
amatas kurio jį mokyčiau: nebūtų nė kareivių, nė dvasi Vienatinės Ypatos pasaulyje, kuri gali tau pasakyti — vietą; antruir—pažinčių
turėti
uždarytą
burną; trečiu — atidžiai daug n u ve i kent, jog rankas .
škuoju, nė teisėjų, pirmiausiai butų žmogumi. Likimas
pri
si
žiūrinėt
i;
ketvirtu
—
būti
ištikimu;
penktu — per susidėję, galime ilsėtis. Nugali jį mesti iš vienos vietos į antrą, kaip jam patiks — prie Visagalio Valdono.”
tikrinti
savo
perdėtinį
kad
daug
nustotų
be jo; šeštu — veikt, rods, nieko nenuveiKaip meilė yra vieninteliu išsiteisinlmu apsivedimui
jis visados rasis, savo vietoj.”
būti
nuolankiu.
”
kėm, darbo yra daug, drąsos
1744 metuose, iš priežasties traktato tarp Virginijos o ir vienintėliu daiktu, kuris veda j>er skausmus ir gyveni
,,Stropus darbštumas, teisingumas, atidžios atkreipi
Šešių Minių valsčių Lancastere, pašaukta Indijonus, kad mo sunkenybes į apsivertimą, teip numylėtas amatas yra
gal ir netruktų, bet užtai
išsiųstų šešis jaunus vyrus l kolegiją Williamsburg’o, val vienintėliu daiktu, kuris veda tikrai per sunkenybes, ku mas į smulkmenas, atsargus atsižvelgimas” paduota kaipo trūksta mums mokslo, savidžios lėšomis mokytis. Indijonų papratimas neduoti at rios sutinka dvidešimtį penkis iš šimto, kurie išsirenka keturi pasivedimo laipsniai Jono Wauamaker’io.
— Nėra žmogaus pasaulyje, kuris neturėtų savyje tarpinio susipratimo, vie
sakymo tą pačią dieną ant svarbių klausimų. Pasku1 at pirklio amatą ir daugelį kitų amatininkų.
Goethe, mirdažg
Vienas
garsus
anglas
pasakė
savo
sunui:
„Nesiskirk
gabumo daryti gerą, — sako Bulver’as. — Ką gali rašyto nybės.
sakė, kad siuntę keletą jaunų vyrų l šiaurės provincijų
medicinos,
nes
niekados
neturėjome
žmogžudžio
savo
gi

jai, kalbėtojai, moralistai, dirbti ką kitą, jeigu ne tą? Ar mas, pasakė: ‘'Šviesos, dau
l kolegijas, o kada tie sugrįžo, nemokėjo greitai bėgti, ne
turėjo supratimo kaip išsimaityti giriose, negalėjo kęsti minėje, o prie tavo nemokėjimo gali nužudyti ligonį; kas įėjai kada į grįtelę, atlikai kelionę karieta, ar kalbėjai giau šviesos”! Be jos mes
bado, nė šalčio, nemokėjo pastatyti trobas, sugauti žvėrio, link teisdarystės, nė vienas išmintingas žmogus nenorės kada su kaimynu ant lauko, ar šnekučiavai su mechaniku nieko neatsieksime. Ką mes
ar užmušti priešininką, kalbėjo klaidžiai savo prigimta įtikėti gyvastį ar turtą jaunam teisdariui, kuris ne tik .ne apie audimą, ir, ar nepatyriai, kad kiekvienas^tų^žmonių Amerikos lietuviškos moteris .
kalba. Nebuvo įpratę medžioti; nebuvo išlavinti karei turi patyrimo, bet yra visai lengvamanis, idant suprastų turi talentą, kurio tu neturi, moka ką nors, ko tu nemoki?
turime? Apart kelių pagal
viai; vienu žodžiu — nieko neverti. Jeigu Virginijos gy paojų, į kokį pastato savo klijeutą; dėlto tat tas klaidas, Reikalingiausios ypatoa, kurios kada-nors žiovavo kliube,
kokias
gali
įvykdyti
dvasiškasis
moksle
ar
pertikrinėjibinių dragystėlių, prigulėji
ar skaitė brudą aut savo skarmalų po Kalabrijos saule,
ventojai panorės prisiųsti mums kokią dvyliką savo sūnų,
pasistengsime labai gerai juos išauginti, išlavinti visame, muose savo parapijonams, negali būti aiškiai atidengtos nesiskundžia dvasiškų gabumų stoka. Ko žmonėms trūk mo kelių šimtų į Sus. L A
šiame pasaulyje, patariu tau būti kunigu.”
sta — tai ne talento, bet tikslo-; kitais žodžiais, ne ga rodosi nieko daugiau nėra|
ką patįs mokame ir padaryti iš jų žmones.”
Žmogus, kuris turi likti teisėju, daktaru, literatu ir bumo darbui reikia, bet noro dirbti.
. Kovoj už tiesas sveikas protas turi tiesą nutarti savo
Bet tas mus nepakels. Gal
Kuo neužsiima! gyvenime, buk aukštesniu už savo už ^pasakysite, kad yra gana
likimą. Turtas, diplomas, pasivedimas, talentas, genijus juo lieka, turės pasivedimą. Meilė prie amato ir nuolan
be takto ir sveiko proto nepadarys žmogaus didžiu. Ne kumas dėl jo, tai svarbiausi pasivedimo ramsčiai. Jeigu siėmimą. Daug žmonių žiuri Į savo amatą ar užsiėmimą,
draugysčių ir susivienijimų
mokąs prie reikalų prisiartinti, nors su diplomais ir laip kas įstoja į tūlą amatą dėlto, kad jo senelis tame amate kaip į vienintėjį uždarbĮ gyvenimui. Kas tai peržema,
sniais, pasilieka užpakalyje. Ne ką moki, ar kuomi esi, pagarsėjo, arba kad jo motina geidė, idąnt į jį įstotų, bu siaura pažiūra į tą, kas, teisingiau sakant, turėtų būti su kuopuikiausiais mieriais;
tų daug geriaus jam likus konduktorium elektriško trau mums gyvenimo mokykla, kas turi išlavinti žmogų, iš ten'prigulėdamos.iš vien ga
bet ką moki „veikti" šimtmečio šauksmas.
.
Jeigu Hubert'as gerai pasakė: — „Daugiau rūpina kinio už dolerį ir septynesdešimtį penkis centus per dieną. dirbti būdą į tą, kas turi būti puošta, gilinta, platinta, ap lėsime darbuotis? Tiesa, tas
mės apie tą, kuom būti, kaip apie tą, ką turime veikti. Mažame darbe jo inteligencija padarytų jį pirmutiniu jo dailinta į simetrišką, harmonišką dailę, į vyriausią galę,
nėra blogu daiktu, bet prie
Tikslas, turįs, savyje mažiausį neįsitikėjimą savo teisin amate, kitame-gi galėtų padaryti tiek vargo, kaip trauki kokią Dievas mums davė! Kaip-tat traukiamės nuo užda to visuomeniško besidarbagumų ir dorumu, turėtų būti išsyk pamestu. Stengima nys pajudintas nuo savo vietos ant gelžkeiio bėgių — pa- vinio ir šalinamės nuo mokslo, kurio uždaviniu yra išlavi vimo mums reikia pirma
nimas musų gabumų musų naudai, teįp saulė puošė gėlių
sis parodyti piktą teip, kad pasirodytų ir skambėtų kaip ojus ateinančiam traukiniui.
prisirengti, suprasti kokia
žiedus
dėl dailės ir kvapties.
Prieš
nedaugelį
dar
metų,
ištekėjimas
buvo
vienintelė
geras, niekados nebuvo labiaus vartojamas, kaip dabar. I
.„išeiga
”
mergaitėms,
o
neištekėjusią
mergaitę
apjuokdavo
musų
vieta draugijoj. Ko
Yra
tiktai
vienas
neatmainomas
tikslas
visuose
ama

i Yr tai įžymus faktas, nes išmintis nori apgalėti teisybės
draugės.
Lessing
’
as
pasakė:
„mergina,
kuri
galvoja
ly

jausmą pas žmogų. Vienas garsus mokytojas pasakė, kad
tuose ir užsiėmimuose, o tuo yra, tarnavimas žmonijai.
kiu budu mesturimė darbuo
žmogus gali greit netekti teisingumo jausmo, jeigu tik už giai su vyru, kuri tepasi veidą, yra Juokinga.” Nedaug
tis, kad musų darbas atneštų
SKYRIUS VII.
siims dideliu darbu ir trusimu. Ir teip: jeigu kokia metų praėjo nuo to laiko, kada aavamylė mergina, kuri
naudą žmonijai ir kad mes
svari, bet pritraukianti ateitis, atsistoja prieš ką nors, šis'1 mokydavosi arba rašydavo, laikė haftą po ranka, idant
pačios pasikeltume iš vergi
įgauna geidimą žaisti su piktu, lyg Kuglierius, kol piktas juo pridengti knygą ar rankraštį, jeigu kas įeidavo. Dr.
Energijos
taupinimas.
jos. Užduotis musų gana
pasirodys geru, lygiai kaip Herman’as ar Keller’is tyčia Johnson’as lygino besimokinančią merginą su šuniu vaik
„Tf vien* darbą tik velkiu.**
svarbi, gal svarbesnė negu
apmainydavo striušį ant omleto. Neveizdint į tą, nenor- ščiojančiu ant paskutinių kojų: „Nestebėtina, kad to ne
Štrntat Pitrat.
mališki tikslai nešioja savyje nepasivedimo branduolį, ku dirba gerai, stebėtis reikėtų greičiau, kad tą veikla.” Dr.
musų vyrų. Mums pavestas
,,Vieninteliu svarbiausiu reikalu gyve
Gregory tarė kartą į savo dukteris: ,,Jeigu jums pasiseks
ris būva dvejopas: fiziškas ir morališkas.
auginimas
žmonijos. Taigi
nime yra energijos taupimas; vieninteliu
• . Nėra abejonės, kad kiekvienas |uri savo pasiryžimą gauti mokslą, laikykite tą didelėje paslaptybėje nuo vyrų,
piktu — jos b laikymas; ne jokio nėra
stengi mės pastot atsakan
skirtumo, ar tas barstymas darosi likti
gyvenime. Pas nedaugelį — genijais vadiname juos pa kurie paprastai žiuri pavydžiai, pikta akia į merginas di
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ni ingai, ar paprastai. Viskas yra gera,
čioms augintojoms, kad galė
delių pajiegų ir išlavinto proto. Mergina^kuri rašo vei
kas mums atima neramumą, ar iiblalko
prastai, tas labai atsižymi ir labai jauname laike.
tume užaugint tobulesnę
apmaudas ir siunčia mus namon, kad pašiandieniškuose laikuose, butų išsižadėjusi to 'anuo
Poni de Staėl užsiiminėjo filozofija politikos amžyje, kalus
alinktumem musų darbą pirmyn."
met
greičiau,
negu
visuomeniškos
nedoros.
Viskas
per

draugiją.
Neaugykime ant
kuriame kitos mergaitės dar žaidžia lėlėmis. Mozart’as,
A’mersoa’ss.
simainė
ir
kaip
persimainė!
Kaip
Willard
’
as
Francus
sa

savo sprandų tyrionų, bet
kada turėjo tik keturis metus, skambino ant fortepijano
„Tegul tavo ak s žiuri t lesiok priešais,
didžiausiu atidengimu devyniolikto šimtmečio yra
nesikreipk nč į dešiną, ne į katrą."
ir dėstė menuetus ir kitas smulkmenas. Mažas Chalmers ko,
draugus! Supraskime, jog
Sulyginame Jos tiesas ir tuoj atsivėrė dartx>
Prieiudū.
tankjai sakydavo pamokslus prieš kėdės vaikų kambaryje mergina.
kūdikis ne galės pastot žiau
laukai musų mergaitėms, išskiriant ištekėjimą. Seniau
„Žmogus, kuris jieško tik vieno daikto
iškilmingu veidu ir svarbiais pasijudinimais. Goethe rašė tik
riu
despotu, niekšu, jeigu jo
vaikas galėjo išsiskirti sau amatą, šiandien jo sesuo
gyvenime, gal tikėtis, kad atras jį; tas
tragedijas dvyliktuose metuose, o Grotin’as apgarsino
gi. kuris jieiko kelių daiktų kartu, renka
padaryti tą patį. Ta Ii uosy bė tai didžiausia devynio
gyslose tekės kraujas moti
aplink savos vien tumias viltis.”
spaudoj garsų filozofišką veikalą prieš penkioliktus me gali
liktojo
šimtmečio
garbė.
Bet
su
Ii
uosy
be
ir
atsakymas,
o
nos, kuri tuom biaurėjos!
Octn'at
Mfrtdith'<u.
tus. Pope, ką tik kalbėti pradėjęs, jau skaitliuodavo.
prie
atmainytų
tiesų
kiekviena
mergaitė
galėtų
turėti
pa

..Juo ilgiau gyvenu, juo labiau persi
Bet jis negalės būti mylėto
Chatterton’as rašė geras poemas vienuoliktuose, o Covley
tikrinu. kadras, kas daro skirtumą tarp
atspaudino eilių knygą šešioliktuose metuose. Tamošius skirtą tikslą.
ju
mokslo, dailos, jeigu tas
vieno žmogaus ir antro, tarp stipraus ir
— Mergaitės, žeminate savo vertybę per stoką tikslo
silpno, didžio ir nieko nereiškiančio, yra
Lavrenu ir Benjaminas West’as tapė kada vos vaikščioti
nebuvo motinos augščiausiu
energija, nenuolankus stiprumas — tik
pradėjo. Liszt’as griežė prieš publiką dvyliktuose me gyvenime” — sako Rena Miner’ė. — „Parodote pagirtiną
slas karta pastatytas, mirtis ar laimčjiidealu.
tuose. Canova lipino išij molio būdamas mažu kūdikiu. prisirišimą moksle; jūsų supratimo greitumas ir vikrumas
ma*FotfC at Burio*'at.
Bet ar męs iš tiesų galime
Bacon’as rodė palinkimą prie Aristotelio filozofijos, kada sunkesnių uždavinių išrišime pasirodė priežodžiu; devy
„Pasirūpino pridėti darbštumo, kad tą įvykdyti ir suteikti tą viską musų atei
turėjo tik šešioliką metų. Napoleon’as vadžiojo armiją, nis kart iš dešimties pralenkėte Jūsų brolius; bet kuomet ,
kada dar sniego kulkomis žaidė Brienne. Kean’as vaidi pasiektas, įvykdytas tikslas, ar galima, kad prie kiek jam pasisekė.”
nančioms gentkartėms, jeigu
no Shylock’ą pirmąjį vakarą teip-pat gerai, kaip ir vėliaus. vieno liudijimo iš aukštesnės mokyklos ar prie diplomo iš
,,Nebuvo užtektinai vietos mums visiems Frankfurt’e,
pačios to nesuprantame!
Visi jie parodė savy palinkimus labai anksti ir tai- kolegijos mažiausiai iš devynių ant dešimties atsitikimų — pasakė Natanas Majeris Rotchild'as, kalbėdamas apie
' kėši su jais ir vėlesniame laike. Bet perankstybas apsi galėtų būti pridėta ,,numirt (UI musų darbavimos" arba save ir apie keturis brolius, —- aš verčiausi angliškais Vienintelis būdas išsitobulireiškimas nėra paprastu, išskyrus retus atsitikimus, turi „užmigo, kol vestuvės jos neprikels".
prekiniais. Atvažiavo vienas garsus pirklys, kuris darė nimo—tai yra mokslas. Tai
Mezgimas, rodymasis, atsilankymai, muzika ir flirtas nuolankumą, jeigu mums pardavė prekinius. Aš jį supy gi stenkimės jį įgauti, tver
me jieškoti palinkimų musų prigimime, o nelaukti kol jie
gpatįs pasirodys. Atrastas palinkimas- yra mums brange sudeda sumą užsiėmimų, išsemiančių jūsų veikimą. Jeigu kinau, todėl nenorėjo man parodyti savo mėginių. Buvo kime draugystes turinčias
priverstos esate uždirbti sau užlaikymą, linksmos stovite tai utarninkas. Tariau tėvui: važiuoju’į Angliją! Seresniu, kaip kad aukso kasykla.
mus apšviesti, rengkime su
Tuščia tai mintis — sako Jurgis Eliott’as — atsito už kantoros, ar mokate mokyklose iš metų į metus tame doj'išvažiavau. Juo arčiaus Anglijos buvau, juo pigesni
sirinkimus,
kad suėjusios, ga
linti nuo uždavinio, kurį Dievaę ant musų uždėjo, bejie- pačiame skyriuje, tuo tarpu, kada jauni vyrai, kurie pa buvo prekiniai. Kada atvažiavau į Manchester’ą, įdėjau lėtume apkalbėti tą viską,
škant vaisingesnio darbo musų dvasiai, negu galėtumėme baigė mokyklas kart,u su jumis, žengia! vis aukštyn prie visus pinigus į prekinius, buvo jie labai pigus ir turėjau
kad galėtume pamatyti mu
išsirinkti sau tą, kur tikriau atrasime dievišką esybę, vie profesoriato ir gero atlyginimo, paskui vėl persimeta ant gerą pelną.’’
gamtos
mokslų,
teisdarystės,
teismo,
palikdami
sunkeny

ton jos jieškoti; — kuri gali rasti vien paklusnumo
„Tikiu — tarė vienas klausytojų, — kad Tamstos sų atsilikimą ir surasti būdą
bes
ir
kliūtis
užpakalyje,
kaip
debesis.
Jus
vidutiniai
pamylėjime.” į
vaikai ne labai prisirišę prie pinigų ir reikalo, išskiriant kovot atgavimui musų tiesų.
aprūpintos, mergaitės, vidutiniai turite atkreiptą akį la svarbesnius
Matydamos naudingumą
dalykus. Esu persitikrinęs, kad to Tamsta
i— Aš tau nedraudžiu sakyti pamokslus — tarė vy biausiai į laimės aukštybę — ištekėjimą. Jeigu ištekėsite
skupas vienam jaunam dvasiškamjam — prigimimas tau turtingai, kas žmonių supratime reiškia — gerai ište visai sau negeistum.” — Tikėkis Tamsta, kad sau to susirinkimų, męs, kelios Chi” — atsakė Rotschild’as. — ,,Geidžiu, kad vėlę,
draudžia. .
cagietės moterįs, nutarėm su
kėti, puikiai rėdotės, lankote puikias draugijas, paliekate geisčiau
kūną,
širdį
išmiptį įdėtų į reikalą;, tai yra kelias laimei šaukt viešą susirinkimą mo
Dabartinis amžius nesibiaųrina klausyti pamokslų rūpestį
savo vyrui pilnam tiesų dirbti už jus ir liekate surasti.” „Priąirišk
prie vieno reikalo, jaunikaiti — pri
— tarė Pilypas Brooks’as — jis tik negali klausyti tavo gyvenimo šeimyninkavime erzinančiu nieku. Jeigu esate
pamokslų. Bet, j nors svietas nenori jų klausyti, gali ne atsidavusios didžiam gošlumui gyvenime ir priimate kartu dūrė atsikreipdamas į jauną varytoją, — prlsirišk prie terų, idant, suėjus, galėtu
me apkalbėti reikalus ir sušioti tavo darbo apavus ir pirkti tavo miltus, ar galop žiū su juo beturtystę, tai maudote, verdate, skalbiate savo savo varyklos, o gali likti didžiausiu varytoju Londone.
rėti per tavo teleskopą į žvaigždes. Kiekvienas žmogus vaikams ir paikinate Juos; šnekučiuojate su kaiminka, Bet buk varytoju, ir bankieriumi, ir pirkliu, ir pramo tvert tupinčia mus pakelti
gali sau pritinkanti užsiėmimą atrasti, tai jo darbas jie- praleidžiate metus, visai kaip arklys uždarias tvarte, o ninku, o trumpame laike laikraščiai apgarsins tavo žūtį.” draugystę. Širdingai kvie
škęti kam yra tikęs.
Ne keletą dalykų silpnai, bet vieną tvirtai — toks čiam visas lietuves moteris
vis dėl stokos tikslo — tikslo atsakančio, pakaktino, idant
Lovell’io žodžiai: ,,Veltui stengtis padaryti iš mus tą, perdirbtą kokį-nors paslėptą talentą į gyvos aailės brangy yra reikalavimas dabartinės valandos. Toks, kuris bar susirinkti kuoskaitlingiaukuo nesame nuo prigimimo, tapo išmėtyti po visą istoriją, bę, į svarbią jiegą, kuri dirba visas kita® jiegas antrakar- sto savo pajiegas dabartiniuose laikuose, negali tikėti į siai. Kada Amerikos mote
daugybė neišpildomų tikslų ir darbų, kurie niekados tin tinėmis, panašiai planetoms, veizdinčionu į vidurinę saulę. pasivedimą.
kamai neišbujojo.”
„Daiktų pervežimas, paliepimų priėmimas, divonų iš- rįs sušaukė pirmutinį savo
Išsirink kokį-nors amatą ir stengkis jame išsilavinti visose
Neatradai savo vietos, kol visos tavo esybės nesutiko jo šakose, gyvenk dėl jo, dirbk dėl jo, ojeigu ištekėjimas dulkinimas ir poezija, sustatyta ant visokių temų, turėjo kongresą 1884 m. iškovoji
ir nepagyrė to, ką dirbi; kol neėsi teip užsidegęs prie sa apvainikuos tavo gyvenimą, galės priduoti tik naują gar-’ reikšti Londone žmogų, kuriam nepasivedė nė jokiame mui lygių tiesų valstijoj, tai
vo darbo, kad nenustoji apie jį mąstęs,' dargi guldamas. bę tavo darbui.”
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* amate ir primena poną Konradą iš Paryžiaus, rašytoją, keletą dienų paštas vežimais
Gali būti priverstas dirbti darbą, kuris tau netinka ilgą
Dr. Kairas sako, kad svietas reikalauja mergaičių, kuris veda skaitlius, aiškina gėlių kalbą ir parduoda kep važinėjo laiškus su pritari
laiką, bet išsiliuosuok, kaip tik atsitiks proga. Cerey, tas kurios, motinos netekus, geriausiai galėtų auginti jaune tas bulves.”
mais ir reikalavimais įkūniji
„iššventytas kurpius”, kol tapo misijonieriumi, pasakė: snę kartą mergaičių, kurioms tėvas da¥b lrtilmingą vietą
Didelis skirtumas tarp tų, kuriems sekasi ir tų, kurie mą to užmanymo.
Taigi
,,Mano uždaviniu yra aiškinti evangeliją, apavus lopau kam nors geresniam, kaip pasoga, o kuriomitfCbroliai pasi dingsta, apsireiškia ne daugume išpildyto darbo, bet dau
- tik dėlto, kad turėčiau kuo pridengti išleidimus.”
giria kuo geresniu, kaip vikrumas šokiuose dfr blizgėjimas gume inteligentiško darbo. Daugelis’ui tų, kuriems gyve ir mes neatsitikime nuo jų*
Jeigu tavo amatas yra silpnas, pakelk jį aukščiau, susirinkimuose. Tollaus reikalauna mergaičių išmintin nime nepasisekė, daro teip daug, kad už sumą jų darbo nes ir mums nelengvesnis tas
kaip kad tą kiti daro. Įdėk į tą amatą išmintį ir širdį, gų, kurios turi savo ypatiškas pažiūras, neveizdint l visų galėtum įgyti didelį pasivedimą; bet jie dirba aklai, be jungas vergijos. Laikas ir
energiją ir geidimą. Padidink jį su pagelba metodos ori priimtąsias ir turi užtektinai neprigulmės, kad gyventų pirmiaus apmąstyto pliano, statydami viena ranka dėlto,
mums pasikelti iš to persenu
ginališkumo; išplatink su pagelba triūso ir darbštumo; be jų; mergaičių, kurios netrokšta nešioti pavalkių sijonų kad kita turėtų ką griauti. Neapima aplinkybių ir ne sio būvio!
tyrinėk savo amatą, lyg tyrinėtum teisdarystę ar teologiją. ant gatvių, idant rinktų mikrobus ir visokias sąšlavas; pakeičia jų* laimingomis progomis. Neturi gabumo per
Taigi darbininkės lietuvės!
Turėk supratimą apie viską kas turi su juo ryšį Su mergaičių, kurios nenešios aukštų skrybėlių teatruose, mainyti nepasivedimą ant laimėjimo. Gana vikriai ir
rink savo gabumus dėl jo, nes didžiausias išsilavinimas nespausdĮs kojų ir nekenks sveikatai aukštais kulnimis ir daug laiko — mėto amžinai į priešakį ir į užpakalį šaudy Vienykitės! Susirinkimas at
riaukia žmogų, turintį vieną tikslą prieš save, žmogų, ku gorsetais; mergaičių, kurios panorės apsivilkti gražiai ir klę, o tikro gyvenimo audimo niekados neaudžia.
sibus 3 d. Kovo, 8 vai. p°
riam nė jokia galybė neįstengs su paikinti suvienytų pa- atsakančiai, bet stengs persiskirti su mada, kuri yra
Jeigu nuo kurio jų pareikalausi, kad paminėtų tikslą, pietų po num. 869—33rd PI**
jiegų. „ Geriaua papuošti savują, kaip jieškoti kitde vietos. ” biauri ir netikusi. Reikalaujame gerų mergaičių, saldžių, prie kurio gyvenime bėga, atsakytų : ,,I^r negaliu pats
Siek į savo amato gelmę, jeigu nori pasiekti aukšty kalbančių atvirai ką mano, nekaltų ir grynų, ir prastų sau atsakyti, prie ko esu tikusiu, bet tvimauslai tikiu J Chicago, III.
Komitetiadl
bės., Niekas negali būti nesvarbiu, kas paliečia tavo mergaičių su mažesne pikto ir melo pažintim doza, ir neatToliau bus.

Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla.
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ORAS, VANDUO, SVIESA
IR ŠILUMA ■

van e kurioj yra
vanduo. Kar
štoje liepsnoje
šildykime rau
donąsias gyvo
jo sidabro dul
kes, esančias
dūdelėj A, (ku
rią oras nega——~*li pri"
slgrleb-

„lletavot Valstiečių Są zaclja”, kuriai, kaip papra
čiai neišpildė saro grumoji
„ Aušrom Draugystės” Chljunga” ir socijalistai. stai, „pirmutiniai žingsniai mo. Teip rašo p. Grybauc

Nuo,, Aąšręs” Dr-stės.

cagos kuopa, ^ubataj, 6 d.
Ypatingi žmonės tie „Lie esą sunkus”. Teip tad saka kas, vadindamas tuos vyrus
balandžio *Jšių metų, salėje tuvos Valstiečių Sąjungos” ša las pavirto Į vabalą, bet, anot „vagimis, plėšikais”, nes so
T. RadavMauš, 942—88čios lininkai.
Socljaldemokra- sąjungiečių, tas vabalas ne eijalistai teip esą nedaro...»
gatvės,
parengia
draugišką
LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMANO.
tams nė nemanant juos užka paprastas! Tai niekis, sako Paimkite dabar „Vilniaus
pasilinksųftnimų vakarą.
į ! L •; I 4 Ik-'r •*»
binti, jie pirmutiniai užpuo jie, kad „L. V. 8.” Į metus žinių" Nr. 288 p. Pr. Paršai,
Męs jau kalbėjome, kad per ilgus laikus
Vakaras .prasidės 7 vai. va lė ant socijaldemokratų ir išleido vienintelĮ lapelĮ, bet čio korespondenciją iš Gar
chemijos užduotis buvo dirbti auksą. Tai
kare, ant ukurid bus šokiai, dargi visiškai užpuolė (žiū kokj lapelį? „tokį, kurio ta liavos, — ten griežtai pasa
buvo alchemijos perijodas. Paskui chemijai
dekliamadjos,
taonoliogai ir rėk „Lietuvos” Nr. 40), išva po išleista. 86 tūkstančiai ir kyta, kad tą dalyką atlikus
Šildymu gyv°i° sidabro dulkių
paskyrė vien gydymą visokių ligų. Tai bu
neprileidžiant oro.
šildant, muzikališ^ai-vdkališka dalis. dino socijaldemokratų dar iš kurio galėjo būti didesnė
„Lietuvos Valstiečių Sąjun
vo perijodas Jatrochemijos. Tik pabaigoj
XVII amžiaus prancūzas Guy Lussac pastatė patėmijame sekantį apsireiškimą: burbulė- Desimtoj balandoj bus duo bus „sunkiai .atskiriamais nauda, negu iš daužymo mo gos” milicija. Milicijai pri
•chemiją ant tikrų pamatų ir padarė ją atski liai gazo kjla cilinderyj C, išstumia jame bu dama draugiška visiems sve nuo juodašimtiškų”, šaukė, nopolių. ” Suprantamas dai k- trukę ginklų ir j! nuėjus pa
ru, savistoviu mokslu, turinčiu tirinėti sudė vusį vandenį ir ant galo jį visą pripildo ga čiams vakarienė, laike kurios kad socijaldemokratai užsi. tas, kad tas, kuris neturi kuo siimti juos pas tuos, pas ku
jimą visokių kūnų ir tas gamtos tiesas, ku zas. * Drauge su tuom, ant sienų dūdelės A bus toastai veikėjams, veiku imą tik „žudymu, naikinimu, pasigirti, priverstas pasigir
riuos jie yra.
rių turi prisilaikyti besijungdami pamatiniai iš vidurio, kur nesiekia liepsna, pasidaro ži siems labui visos lietuvių
plėšimu
”
,
o
tuo,
esą,
tik
„truk

ti
nors
vienu
lapeliu,
turi
Kad socijaldemokratai no
elementai arba sudėtiniai; pažinimas tų tiesų bantis veidrodis, susitveręs iš smulkučių gy
do, stabdo tikrąją revoliuci šaukti apie nepaprastą jo rėtų pasielgti teip, kaip daro
suteikia galėjimą padirbti dirbtuvėse naujus vojo sidabro lašų. Taigi aišku, jog šildant tautos.
Tokio vakaro, kokį rengia ją”, kurią padaryti gali tik svarbumą. Bet sąjungiečiai sąjungiečiai, tai, šituo pasi
karštoj liepsnoj, raudonosios dulkės gyvojo
žmogui reikalingus kunus.
sidabro
pasidalina
vėl
į
tyrą
gyvąjį
sidabrą
dabar
,,Aušros Draugystė”, „Lietuvos Valstiečių Sąjun remiasi netik tuo lapeliu, — remdami, galėtų, kiek norė
Iš pradžių vienok, net kada tikra che
ir
kokį
ten
gazą.
Pasverkime,
o
pamatysi

Chicagoj lietuvių tarpe da ga”, „Liet. Mokytojų sąjun jie patįs nori tikėti ir kitus dami, šaukti, buk sąjungie
mijos užduotis tapo pažinta, paisė vien ant
matomų persikeitimų kūnuose prie chemiškų me, jog iš 108 dalių raudonųjų dulkių pasi nebuvo ir tuomi manoma nu ga” ir „Liet. Demokratų pertikrinti, kad jau tas vie
čiai-juodašimčiai,
plėšikai
besijungimų, prie chemiškų reakcijų. To darė 100 dalių gyvojo sidabro ir 8 dalys gazo. žengti žingsnį pirmyn. Ačiū
partija
”
.
Niekindami
sočinas,
kad
socijaldemokratai
ir dengiasi socijaldemokratų
Taigi viską, ką gyvasis sidabras prie
kia vienok vienpusiška naujo mokslo pa
tokiems
savitarpiniems
susijaldemakratus,
sąjungiečlai,
apie
juos
kalba,
prirodo,
kad
vardu. Bet socijaldemokra
kraipa, kaip ir kiekviena vienpusystė, stabdė mažo šildymo apturi iš oro, Šildant drūčiau,
tikrą supratimą tėmijąmų apsireiškimų. Tik jis tą atiduoda atgal. Koks gi tas gazas jo kuopimams, draugija labiau kaip (manydami, giria save: jie turi svarbą. „Apie men tai to nedaro; reikia tikęnub kada pradėjo vartoti svarsty klas ir su perimtas iš oro ir drūtesnėj liepsnoj atiduo susipranta, prieina prie vie- tvirtina, buk „L. V. 8.’’ kus darbus paprastai užtyli, ties, kad su laiku ir są
jų pagelba pradėjo tirinėti chemiškus apsi tas atgal? Įleiskime į cilinderį C, išimtą iš nuodų, prakilnesnių minčių esanti „galinga spėka”, buk nekalba”..,, o kad apie j uos jungiečiai bus atsargesnį ir
reiškimus, mokslas chemijos atsirado ant ti-* vannės žėrinčią balaną; ji tuojaus užsidegs ir tikslų, rimtesnės taktikos ji „i>ernai žiemą atlošė dide kalba ir rašalą darko, tai pa
nedarys išvedimų iš žinių,
kro kelio ir jis iki šiai dienai padarė milžini drūta šviesa, baltesne ir drūtesne negu de ir draugiško veikimo; o kur
lę
rolę
Lietuvos
judėjime
”
,
rodo,
„kad
apie
sąjungiečius
panašių į raštus, patilpusius
škus žingsnius, dabar chemija yra vienu iš gant balanai ant oro; taigi aišku, jog kaiti
yra
didesni
veikimai,
ten
žy

buk
ji
„kovoja,
keldama
verta
kalbėti
”
.
Bereikalin

„Ūkininkėj’ Nr. 38, 49 ir ki
svarbiausių mokslų, ji sutvėrė žmonių nau nant gyvojo sidabro dulkes, atsidalino iš jų
ne oras, bet kitas di mokslas, tvirta spėka; ten streikus, neleizdama ponams gas apsigavimas: vartodami tur. Reikia tikėtis, kad todai ne vieną pramonę. Tik su svarstyklų
koks gazas.
garbė ir galybė.
pagelba galima buvo pažinti orą, taigi to ne
kirsti miškų” ir tt., žodžiu, takius parodymus, jie nepa liaus sąjungiečiai rimčiaua
Šitame gaze vi
matomo, apsiaučiančio mus iš visų pusių ga
Mes, lietuviai, neseniai at buk ji „veikia, rasi, nema- stebi, kad patįs save nužemi žiūrės ir į savo ir ,į kitų dar
sokį kūnai dega budę ir pradėję veržtis iš žiaus už socijaldemokratus, na. Argi jie nežino, kad
rinio kūno, dalelės kurio teip lengvai sukru
bus, kad, norėdami nurodyti
daug smarkiau ne
tinamos, kad męs jas, to nematydami, su
priespaudos,
trokštame
drau

bet,
tiesa,
ji
nešaukia
apie
žmogus
uodui
nusibaidyti
kitų
klaidas, nesiskubįs remgu ore. Paimki
kiekvienu pasikrutinimu išstumiame iš jų
gijoj
gyventi
ir
žengti
prosavo
darbus,
nesisavlna
sve

priverstas
esti
ranką
pakelti?
ties kiekviena, į rankas pa
me keturis kliošus
vietos; oras lošia labai svarbią rolę visuose
Degimas balanos gaze aptu
pripildytus oxyge- gresan kartu su kitais. Patu timų darbų, nes jai rupi ne Sąjungietiškai galvojant, rei kliuvusią, paskala, by tik tu
chemiškuose procesuose atsibūvančiuose gam
rėtame kaitinant raudonas
nu.
(leiskime į rėjimui to dalyko, reikalinga savo garbė, bet Lietuvos ge kėtų pripažinti, kad uodas rėti progą daugiaus purvų
toj, be jo gyvybė ant žemės butų negalima.
gyvojo sidabro dulke*.
pirmutinį A gruz mums begalė visokios rūšies rovė”.. ..
Kol neištyrė oro sudėjimo, kol tas buvo neži
turįs tiesą skelbti, kad jisai iškrėsti ant netinkamų sau
nomu ir jo veikmė gamtoj nebuvo gerai su dančią anglį; ji tuojaus užsidegs, leis smar mokslo vyrų, nes, rodos,kiek
yra „spėka”, nes žmogus nuo žmonių. Toks šmeižimo bū
Viską
šitą
jie
rašė
vien
prasta; dabar gi žinomas kuo geriausiai ir kią liepsną ir greitai sudegs; gazas klioše įšy vienam šiandien aiškiai ma
tam, kad galėtų prikalbinti jo ginasi! Tas-pats ir čio das tinka kunigams, bet ne
la ir per tai išsiskečia, užima didesnį ruimą;
oro sudėjimas ir jo prasmė.
toma,
jog
draugija
augščiau
Amerikos lietuvius duoti nai: socijaldemokratų atsa žmonėms, kurie nori prie pir
kadangi kliošas uždengtas nesandariai, o
pasikelia tik per mokslą. aukojamus revoliucijai pini kymas ant sąjungiečių už meivių prigulėti.
Visos kultūriškos tautos, gus ne socijaldemokratams, puolimo nėkiek neparodo jų
Galų gale lieka mums pa
ačiū jų mokslo vyrams, augš bet jiems, sąjungiečiams, nes svarbumo, nes svarbumas aiškinti dar vienas dalykas,
čiau pakilo ir milžinišku jie esą tikriejie revoliucijo- priguli ne nuo ta, kad apie būtent, kame yra „tikroji re
Veikmė oro ant geležies, vario ir gyvojo sidabro.
žingsniu žengia pirmyn. To nieriai. Žinoma, socijnlde- juos rašo ir kalba, bet tik voliucija”. „Lietuvos” Nr.
Męs žinome, kad metalai nevienodai už
dėl kiekvieno lietuvio, trokš mokratai negalėjo palikti be nuo atliktų darbų. O jei 40, redakcijos straipsnyj —
silaiko juos šildant. Todėl juos padalino į
tančio užsilaikyti draugijoj, atsakymo tokio nevisiškai šva nėra darbų, nėra nė svarbu „Revoliucijonieriai ir nereskyrius: brangių ir paprastų. Auksas, si
priderystė apie tai pasirū raus pasielgimo.
„Naujos mo.
voliucijonieriai”, parašytame
dabras, platina, šildant, nepersikeičia ant
Anglis, siera, fosforas ir geležis sudega oxygeue.
pinti.
Gadynės” Nr. 24 buvo trum O gal sąjungiečiai turi tie dėlei to sąjungiečių užpuoli
oro; likę gi — varis, geležis, cinas ir kiti
persikeičia. Męs jau žinome, jog cinas, įkai apatinis, atidarytasis galas įdėtas į bliudelį
,,Aušros Draugystė”, ta pai nurodyta, kad ta „galin są, šaukdami, kad socijalde mo ant socijaldemokratų, ga
tytas, persikeičia.} palšus pelenus; jis su su vandeniu, tai pasididinusį spaudimą len lietuvių įstaiga, kurios tik goji spėka” — kad jos „dide mokratų darbai „kai-kada na gerai yra paaiškintas tas
dega', bet tas neišaiškina dar atsibūvančio gvai priveda lygsvarystėn. Klioše B sude slu yra visa gale remti to lė rolė” per visus metus apsi sunkiai atskiriami nuo juo klausymas, dėlto aš čion kal
ginkime šmotelį sieros; siera, kaip žinome,
prie to proceso.
kius mokaląeivius, kurie pa- reiškė vieno tik lapelio išlei dašimtiškų”; da daugiau,buk bėsiu daugiausia ta straip
Pasverkime šmotelį vario, paskui padė degdama, duoda mėlyną liepsną. Klioše C
siketina
savo, veikalais atsily dimu, kad streikų ji nekėlė, „prie jų primaišyta juoda snio, rašyto bešališkų žmo
kime jį ant tinklelio iš varinių vielų ir kaity sudeginkime šmotelį fosforo, o į kliošą D
kime gazo liepsnoj ir j>askui ataušykime; va (leiskime Įkaitytą plieninę laikrodžio plunk ginti ne vien Aušros Drau kad, apskritai imąiri. jos dar šimčių kompanija”, kaip nių, daug arčiaus stovinčių
ris pajuoduoja. Pasverkime, o pamatysime, sną. Fosforas dega apjakinančia smarkia gystei”„ bet lietuvių visuo bų negirdėti, kad jus „tikroji apie tai esą parašyta „Ūki prie sąjungiečių negu soci
jog tas vario šmotelis dabar stojosi sunke liepsna; jam sudegus, kliošą pripildo balti menei.
revoliucija” — niekas dau- ninko” Nr. 38 ir 39. O ten jaldemokratų.
sniu; taigi, kaitinant, kas nors prie jo prisi garai. Įkaitytoji laikrodžio plunksna klioše
Pasitikime,
jog
lietuviai
giaus, kaip sėdėjimas kampe štai kas yra parašyta: Nr. 88
Kalbėdamas apie sąjungie
su oxygenu sutirpsta, nuo jos į visas puses
dėjo.
yra
ištrauka
iš
vieno
socijalteiksis
daly
vaut
šiame
susirin

ir
laukimas
geresnių
laikų.
čių
tylėjimą, ta straipsnio au
Paimkime šokinėja degančios dalelės.
demokrato
laiško
į
„Darbi

kime
ir
pranešt
mums
apie
torius visiškai teisingai sako:
Buvo nurodyta taipogi, kad
magnetą ir
ninkų
”
redakciją,
kuriame
tai
iki
17
d.
kovo
šių
metų,
„Argi
takioj valandoj galima
to
sąjungiečio
straipsnis
pa

prikiškime
Oras susideda iš oxygeno ir azoto.
jisai
skundžiasi
ant
organi

tylėti?....- Reikia kalbėti,
jį prie gele
Taigi, kaitinant, gyvasis sidabras paima prisiųzdami kartu su pas i ke rašytas vien tam, kad „šauk
žinių druo- ne orą, bet gazą ėsantį ore — oro sudėtinį. tinimu ir paskirtą pinigų su ti” apie nebūtos savo „dar zacijos ištvirkimo, reakcijos aiškinti žmonėms jų reikalus,
žlių; jos Tas sudėtinis nesiduoda padalinti, jis yra mą, čekiu, money orderiu, bus” ir.užsipelnus takiu budu smūgiams organizacijas su išrodinėti, kaip tuos reikalus
tuojaus prie pamatiniu sudėtiniu, elementu, jį vadina arba krasos markutėmis; taip revoliucijonierių vardą, gauti ardžius; Nr. 49 yra korespon galima nuveikti”. Toliaus
jo prilips, oxygenu arba rugščiadariu, kadangi seniau
Pasverkime manė, kad jis būtinai reikalingas padarymui gi nurodykit skaičių daly vau- iš Amerikos lietuvių dolia dencija iš Suvalkų gub. vie straipsnio autorius rašo, kad,
no kaimiečio, kur tasai, kaip stojant į kovą, reikia netik
rių.
jį su druo- visų rūgščių. Taigi, kaitinant gyvąjį sida jaučių ypatų šiuo adresu:
Dr. J. Kulis,
Galbūt, jus manote, kad įmanydamas, šmeižia socija- statyti reikalavimai, bet pa
žlėms ir pa brą, jis jungiasi su oxygenu esančiu ore, pa
skui šildy daro raudonas dulkes vadinamas gyvojo si
3255 S. Ilalstet st.
sąjungiečiai, atsakydami „N. listus, prikišdamas jiems vi rodyti ir ginklas, kuriuo tie
Svėrima* magneto su geiekime ga dabro oxydu. Panašus apsireiškimas būva
reikalavimai galima iškovoti.
Chicago, III. Gadynei”, išrodė savo „dar sus juodašimčių darbus.
žinėms drhožlėma.
zo liepsnoj. degant anglims, sierai, fosforui, geležei oxyGaila, kad sąjungiečiai, Gal bombos, brauningai ir
Inžengos kaina: porai 1.50 bus”, paaiškino, kas tai yra
Svarstyklos pusė su magnetu pradės leistiesi gene; besijungimas šitų medegų su oxygenu
pirm negu rašyti savo užmė- monopolių išplėšimai neduo
žemyn. Sudegusios geležinės druožlės mat darosi prie smarkios liepsnos, besijungiant, dol.; pa vieniems 1.00 dol.; ta jų „tikroji revoliucija",
parodė, kad jie užpuolė ant tinėjimus, neperskaitė pa- da matomų vaisių, bet, gerai
sunkesnės už nesudegusias, taigi aišku, kad tie kūnai leidžia smarkią liepsną. Tas, ką vaikams 25c.
Rengimo ,, Aušros Draugy socijaldemokratų ne dėlei do tilpusio „N. Gadynės” Nr. 23 prisižiūrėjus, galima kai-ka
priė jų kas nors prisidėjo, o kad ant svar męs vadiname sudegimu, kas mums rodosi,
stykles nieko daugiau nebuvo, tai aišku, jog sunaikina degančius kunus, ištikro nie- stės” Šeimyniško Vakaro
liarių, bet dėlei kitokių do straipsnio apie chuliganus. da pastebėti artimą susiriši
* '
i iš oro.
kad prisidėjo
kuom kitu nėra, kaip chemišku susijungimu
Komitetas.
resnių priežasčių? Jeigu taip Išten butų jie patyrę, kad mą tarpe dalykų, rodos, nie
degančių kūnų su esančiu ore oxygenu. Su
manote, klystate. Sąjungie chuliganai ir juodašimčiai ko bendro tarp savęs netu
degę kūnai nežudo nė trupučio savo medečiai, teisybė, parašė ilgą nieko bendro neturi ir negali rinčių. Teip antai, pernykš
gos, medega ta pasilieka, nors kitokiame pa Gerbiamoji redakcifa!
straipsnį „Liet. Ūkininke” turėti su socijaldemokratais, tis gelžkelių streikas buvo
vidale.
,,Lietuvos” Nr. 2 šių metų
kad jie yra pas mus ne dėl svarbiausia priežastis išleidi
Bet kas dar yra ore apart oxygeno? Ki patilpo straipsnis ,,Dėlei do- (Nr. 57 ir 58), kuriame at
taip sakant, kas darosi su oru, ištraukus iš liarių”, kuriame autorius ne kartoja kaikurias vietas iš to, kad yra socijaldemokra- mo spalių mėnesio manifesto
„Lietuvos”, bet jau mažai tai, tik dėl ta, kad visuome apie laisves. Monopolių dau
jo, degant kokiam nors kunui, oxygeną? Persi
tikrinimui apie tai męs todėl turime sudegin teisingai perstata Lietuvos kalba apie savo „darbus”, — nėj viešpatauja betvarkė ir žymas buvo daromas tam,kad
ti kokį nors daiktą aprubežiuotame oro ruime. Socijaldemokratų Partiją ir pasikakina vien tik tuščiu suirimas. O kaip reikia būti suteikti skaudų smūgį jau
Įleiskime kliošą A Į vandens pripiltą va- jos darbus, o taipogi polemi šauksmu, buk ne jie užpuolė atsargiais su panašiom^ į bankrutuojančiai valdžiai,
nę W; padėkime šmotelį fosforo į mažą por- ką, kuri buvo vedama „L. ant socijaldemokratų, bet so patilpusią į „Ūkininko” Nr. nes, turbut, ir sąjungiečiai
celeninį bliudelį, prie kurio kraštų prilipę Ūkininke”ir „Naujoj Gady
49 žiniomis, labai gerai pa- žino, kad iš degtinės valdžia
kamščio šmoteliai teip, kad galėtų liuosai nėj”. Straipsnis „Dėlei do- cijaldemokratai ant jų, buk
plaukinėti vandenyj ir teip pritaisytą bliu liarių” pirųiiaus buvo patil- ne jie šmeižia, bet s. d. juos, mokįs sąjungiečius šia pa turi kas metai į 600 milijonų
Sudegimas geležiniu druožlių. Sudegusi geležis sunkesne.
buk ne jiems rupĮ amerikie vyzdys. — „Vilniaus Žinių” rublių pelno. Tą-patį tikslą
delį su fosforu įleiskime Į kliošą. Fosforą
Jeigu kaityti gyvąjį sidabrą, bet neduoti nesunku uždegti dasilytėjus sušildyta gele pęs „L. UJiinin)ce” Nr. 5—7 čių doliariai, bet socialde Nr. 233, korespondencijoj iš turėjo ir tie, kurie atėminėjo
jam užvirti (gyvasis sidabras užverda prie žine vielele; uždegę, išimkime vielelę ir už ir 58. Kad^,Lietuvos” skaity
mokratams. Tokio pasielgi Garliavos,p. Grybauckas, tarp pinigus iš valdžios įstaigų.
temperatūros 360° C.), kaityti, paveikslan,
kimškime klio tojai galėtų žinoti abiejų pu
kito ko, rašo, kad pernai p. Dabar daugumas revoliucijiiki 350° C., tai ant jo paviršiaus pasirodys
šą
kamščiu. sių išdėstytoms;1 meldžiu, var mo tikslas aiškus: „Liet.
nių organizacijų to jau ne- •
gelsvai raudona pievutė iš kieto kūno; jeigu
Fosforas sude dan teisybės iri bešališkumo Ūkininko” skaitytojai, sem Pr. Paršaitis, surinkęs viso
bepripažįsta, nes dabar tru
kių
pusbernių
ir
žinomų
val

tą pievutę nugriebsime šaukštu, tai tuoj aus
ga ir kliošą patalpinti,,Lfdtuvos” skilti- dami žinias iš vieno tik
pasidaro kita.
Tokiu budu, nepakeldami
pripildo balti
„Ūkininko”, taip supras tą stiečiams piktadarių, naujų putį kitokie laikai virto.
temperatūros, bet vien maišydami, męs visą
garai teip, kaip se šiuodu straipsniu iš „Nau dalyką,kaip jį parodo sąjun metų naktį, 12 valandą, už Vištik bombos ir brauningai
gyvąjį sidabrą galime paversti Į raudonas
ir jam sudegus josios Gadynės*. Pirmasai,
< puolęs ant jo namų.... pa ir dabar da tebatlieka svarbų
dulkes. Iš 100 svarumo dalių gyvojo sida
oxygene. Tik t- y- Gyvgniipp atbalsiai — giečiai.
Norint paaiškinti tai, kas sisakęs esąs socijaldemokra- darbą. Kad visi revoliucijo
bro apturime 108 dalis raudonųjų dulkių;
prie to liepsna tai atsakyjnash ant sanjuntaigi aišku, jog šildant gyvąjį sidabrą, kas
nebūva
teip giečio patilpusi# „Lietuvos” sąjungiečiams tyčia ar nety tų-s uvai kiečių partijos va nieriai taptų panašiais į mu
nors prie jo prisideda iš oro.
smarki. Sude Nr. 40 praėjusiųjų metų, o čia neaišku, reikia pabriežti das, apgarsinęs, kad jis (Gry sų sąjungiečius, valdžia jau
gus visam fos antrasai: „L. V. 8. ir soči ja kai-kurlas naujai apsireišku bauckas) turįs būti užmuštas, seniai butų paliovusi kalbėti
apie durną, butų apskelbusi,
forui ir atau ustai” —k atsakymas
ant sias sąjungiečių ypatybes, o jo turtas išnaikintas ir pa kad Rusijoj jau ramu, ir bu
šus
kliošui, straipsnio HDėlei doliarių”. reikia kiek plačiau pakalbėti liepęs jo žmonai (paties GryPadalinimas gyvojo sidabro rudžių Į gyvąjį
tų gavusi paskolą, kurios da
vanduo jame
sidabrą ir oxygeną.
Tikiuosi, kad gerbiamoji apie kai-kuriuos dalykus.
baucko namie nebuvo) ati bar dėlei revoliucijos judėji
nupuola
že „Lietuvos” redakcija neatsa
Kas gi iš oro prisideda kaitinant tokius
Pirmučiausia reikia pažy duoti jiems šautuvą. Gry- mo užsienio bankieriai nela
myn;
taigi
da
 kys išpildyti mano prašymą,
Sudegimas fosforo aprubemetalus kaip: varis, geležis ir gyvasis sida
lis oro išnyko, nes 1) tai būtinai reikalinga mėti atmainą, Įvykusią są- baucko žmona nenorėjo ati bai benori jai duoti. Są
iiuotams ruiaae
bras? Pirm atsakymo ant šito klausymo, pa
kadangi deg teisybes išaiškinimui ir 2) jungiečių nuomonėj apie sa duot Tuomet atėjūnai rė jungiečiams, rasi, nė į galvą
darykime sekantį mėginimą.
Pripilkime
neatėjo, kad bombos ir brau
gautas šildant gyvąjį sidabrą raudonas dul damas, fosforas susijungė su buvusiu klioše tas svarbu ir man, tų dvieju ve. „Lietuvos” Nr. 40 jie kė: „reikia išdaužyti visus ningai gali būti taip tvirtai
kes į dūdelę A; užkimškime sandariai dude- oxygenu. Medega pasidariusi iš sudegimo „N. G.” patilpusių straipsniu vadina save „galinga spėka” langus dėl žinios, kad buvo surišti su pinigais? O visti k
su „didele role”, o jau „Ūki čion socijalistai”; bet žmona,
h kamščiu, .per kurį pereina sulenkta laiba fosforo yra balti garai, kurie vienok greitai autoriui. Su pagarba
(Toliaus
bus.)
ninke” — tik „jauna organi- atidavusi šautuvą ir tie sve taip yra.
M.
fcUkline dūdelė b; apatinį jos galą įleiskime į
' 1

LIETU
Pranešimas.
Bet tam tikslui turėjote 1
_[| | Holand i jbs f pakrantėse, I ♦ | 21 d. vasario,po operaci
Bet grįžtu prie „Lietuvos” Vilniaus pusi važiavimą ji bu-|rį vertą kitus šmeižti! Argi
lių,
nešaukėte, kad dar<J
jai, pasimirė Paryžiuj pagar Sukakus metui mano
straipsnio. Kalbėsiu vėl e ve- ro lapelį išleidusi), iš kuriosI negerai butų tiems keliems užbėgo anF” sukamos Rot
revoliucijos naudai, tai nieks
timais žodžiais, kad sąjungie* «•**«£*
Knfn nors
nnfrn spėti,
artėti, kac
galima butų
kad vaikinams, iš kurių susideda terdamo p&tintf garlaivys sėjęs moką!iškaiš^ ištirimais mininkavimo Komitete
profesortas. Henri, Moissone. pimo Tėvynes Reikalų” (Re- nejieškos atskaitų. Ne gerai
čiai neturėtų progos šaukti, tokia kuopa ištikto yra ant ta „nauja' galinga spėka”, “Berlin”, plfukjAtis iš LonJis
už savo' ištiri mus pernai lif Lithuanian Fund), ku-, darot su aukoms surinktoms
buk socijaldemokratams ne svieto, reikalauja, kad visii kad jie turėtų pilnaBjdšenes dono. Kadangi-ant jūrių
riuom vardu jį užvadlno ipso svetainėje: kuris prašo jo
gaila žmonių vargo. Štai ką apie, jos' veiklumą žinotų, žvangančių doliarių ir, sėdė siautė vėtra, tai vilnys laivą gavo Nobelio dovaną.
ten kalba apie valdžios bau stengiasi pakelti trukšran, darni kampe, streikus keltų išardė ir jis^raAlvo bu visais J Chinų pakrantėse pa-Įfacto seimas 22 d. vasario, vardo negarsinti dėl kokių,
das, dedamas ant žmonių už laikraščiuose, šaukdama, buk ir revoliucijos darbą varytų, buvusiais ant jo žmonėms;tik skendo garlaivys “Hong 1906 ir kokiu vardu jis buvo nors priežasčių, Jus pagarsirevoliucijonierių - darbus: ji esanti ,,nauja galinga spė neužtraukdami ant žmonių vieną pusgyvį vienys išmetė Hing”. Prie to pražuvo 180 Fidelity Bankoje pažymėtas, nat, o kuris nori pagarsinti,
| Statant Bondsąp. T. Dūdai, to ne pagarsinat. Galėčiau
;,Nėra kovos be aukų; no ka” ir buk ji,,atlošė pernai jokio nepatogump?! Gėrės- ant kranto. į Prabuvo išviso chiniečių. t\
kasieriui, šiuomi nuo pirmi- keletą pravardžių parodytL
rint ką pelnyti, reikia ir šta žiemą didelę rolę Lietuvoj”, nio nieko nė įsivaizdinti ne- apie 150 žmonių, tame 35
| Varšavoj, ant Wspolna
galima:
visi
sėdi
sau
ramiai
giesmininką^
vokįkos
operos
rmininkystės
minėtame Komi P. 8. sako: neprigulėdamaa
tas aukoti, — už kiekvieni, tiktai, girdi, jos niekas neži
gatvės, ginkluoti vyrai už
daiktą reikia užmokėti; dy no, nes ,,netur kada garsin- namie, o „galingoji spėka’’ trupos,davinėjusios perstaty- puolė ant pačto stacijos, už tete atsisakau dėlei stokos prie kuopos, nori Ją kontro
kai laimė niekam keptų kar ties”, kaip tai daro tie nieko daro revoliuciją ir, kaip iš mus Londone, kurie grįžo at- mušė du urėdniku ir du sto’ sveikatos ir kitų aplinkybių, liuoti, bet kaip gali prigulė
ti? Matau ant kiekvieno
velių į burną neatgabena!” gero neveikdami,moka tik sa rankovės, krečia jiems viso- gal iš Anglijos į tėvynę,
vinčiu prie pačto ant sargy< | kurios čionai ne vieta pažy
žingsnio
jūsų ųetaktiškumį
mėti.
kias malones!....
Šitos taisyklės, rodos, niekas ve skelbti.
bos
kareiviu;
pašovė
gi
daug
I
J'aek u 11 n iu z.vIiį
(ar tik Jų? Rd.),-o žinau, kad.
negali užginti, vieni tik mu Teip rašo vienatį sąjungie- Ištikro, amerikiečiams verpašalinių, iš kurių šešios Už persiuntimą aukų per
tčtų
apie
tai
pagalvoti,
tikskerdynių
Odesoj
Jeneral
neįstengčiau
to pataisyti,
kasierių Komiteto „Šelpimo
są sąjungiečiai kitaip mano, tis Amerikos laikraštyj „Lie
y
pa
to
s
jau
pasimirė.
.
Tėvynės Reikalų”, kuriems kaip neįstengė ir kiti, Jau ke
tik Jiems rodosi, kad jie gali tuvoj”, o kiti pritaria, nes tai viena dalykų ai patar- gnbernatorins K.uibars, pričiau:
duodant
pinigus
sųjunver8taB
svetimų
konsulių,
ant
| Prancūzijos randas ban-1 buvo jos paskirtos, tiek tik letas turėjo atsisakyti nuopadaryti „revoliuciją”, neuž neprieštarauja, j
giečiama
būtinai
reikia
pa-|«
a,
°
iS1
«
ido
persergčjim,
iki
dė taikytiesi su kunigija, nu-1atsakau, kiek man buvo pa kuopos, tai aš visai nenoriu
traukdami ant žmonių jokių Jeigu tikėti sąjungiečiams,
sistengti
numalšinti
socijalsio1
J°
apginamai
“
Lygai
masnepatogumų. Pagalios, re tai visi revoliucijos darbai,
rėjo jai padaryti tulus pa- įsirašymui čekių banko „Fi- įstoti. Rasi paklausite: ko
demokratus,
kad
tie
nenaiikoliSkos
tautos
”
ir
pagarsino,
I
voliuciją „daro” ne Lietuviu kas tik buvo nuveikta Lieto
liuosavimus, bet* popiežiui delity” iždininko prisiųstų — kis musų netaktiškumas? AtdSliai
včl
neužbčgtų
Jiems
ui
>8
17
J
08
“
narių
tapo
8
me
Valstiečių Sąjunga ir ne L. joj, vis tai darbas ar ,,Lietu
prisakius, Prancūzijos vysku už nepaskirtų aukų pasiliku mykite laikus praleistus po
p88™.e_rk.‘1l-1 pai atmetė rando pasiūly sių pastarame laike ižde, jei prakalbų, balių ir tt.
. S. D. P., bet pat jo įmonės. — vos Valstiečių Sąjungos”, škių ir duotų Jiems laiko su- Į
streikus” —
įr Visos čia nykščius augštesnių mas.
----- --------partija gali paimti į savo ran apie kurios darbus ligšiol si ruošti ,Jkelti
gu jos jau kam paskirtos ir Žinoma ne visų sąnarių, -i
mokslų
[taisos,
dėl
paskuti

kos tik vadovavimą. Jeigu niekas negirdėjo, ar bijan „tikrąją revoliuciją” daryti...
| Ant prašymo Austrijos suteiktos, atsakomybės ant bet teip vadinamų komitetų.
nių
žydų
skerdynių,
likosi
Tiktai
tuomet
socijaldemo

žmonės prisideda prie revo čios ištarti žodį ,,revoliucija”
ambasadoriaus, Prancūzijos savęs neimu, kadangi man Tą nerašau tik paguododamas
liucijos darbų, tai jie tuo- , .Mokintojų sąjungos”, ar kratai jau daugiaus nebepa uždarytos. Ant gatvės liko randas prižadėjo jam sugra čekiai panašių išlaidų pasira “Lietuvos” laikrašti,bet kaip
pačiu apsiima kęsti ir visas ramiausių, vien kultūros dar sirodys Lietuvoj. Jau ir da si Odesoj dviejų jurininkų žinti paimtus nuo popiežiaus šymui, kaip visada buvo pir- matau, ir prie to mane pripasekmes, kurios gali nukri bu užrėmusių, demokratų. bar p. Pr. Paršai tie „Vil nušautas pulkininkas Žalo- pasiuntinio jo paslaptus do miaus, — ne buvo prisiųsti. vesite! Suklydai p. Šen.,
sti, revoliucijai nepasisekus. Socijaldemokratai, esą, tik niau. Žiuiose”(Nr.238) griež | tarev. Sanariai “Lygos mas
kumentus.
* j Atsisakydamas nuo pirmi- virtydaman, buk aš niekad
Ir žmonės, beut prakilnes gudriai skelbia apie save, o tai tvirtina, kad Garliavos kolių tautos” plėšia žydų
ninkavimoKomitete,, Šelpimo neaukauju!
Ar pamiršai
kroinus.
Vienam
žydui,
ku

|
Prasidėjo
jau
karė
terp
.
nioji jų dalis, už tuos nepa veikia tik nelabus darbus; valsčiuj (Senapilės pa v.) nėTėvynės Reikalų”, tariu lie :eip greit,= kaip mudu, sudė
togumus nekaltina socijalde- jie, anot sąjungiečių, užtrau są ir nebusią jokios socijalde- ris savo kromą bandė ginti, vidurinės Amerikos republi- tuviškai visuomenei Ameri ję po rubliiiką, dar surinkomokratų. Kaltina tik nepra- kę ant žmonių ir baudžia mokratų organizacijos, ir tai užpuolikai nukapojo rankas. kų Hondūras ir Nicaraguos. koje, už Job aukas, širdingą va apie devynetą, kada p.
šytiejie jų užtarėjai kunigai muosius karei vjų barius, ir dėlto, kad ten kitą kartą bu • | Vakarinėj ir pietinėj Vo Karę pradėjo republika Hon „ačiū”, o garbingiems san- Širvydas atsiuntė telegramą,
ir.... sąjungiečiai. Revo kitas nelaimes. Jeigu butų vo sąjungiečių įtaisyta „mi kietijoj 20 d. vasario siautė dūras, bet jos kariumenės darbininkams, sąnariams Ko jog aukos labai reikalingos.
liucijos laiku buvo ir negei ų vietoj sąjungiečiai veikę, licija”, na, ir pats Paršaitis smarkios vėtros. Essene vė vadovą, jenerolą Bonilą, su miteto, išreiškiu padėką už Pavartyk “Kovos” numerius,
stini apsireiškimai, bet tame [jokiu budu teip nebūtų atei? iš ten yra kilęs.... Nors jas nugriovė daugelio dirbtu mušė Nicaraguos prezidentas bendrą darbą ir atsisveikinu, o atrasi; kodėl nematai pa
kalti chuligana|. Kad bu tikę. Teip darydami, socijal dabar „milicijos” Jau nebė vių stogus. Vienoje dirbtu Zelaya.
sakydamas, „su Diev”.
skutinių laikų, tai tą nerei
čiau bešališku, į paduodu demokratai, esą, tiktai stabdo ra, bet socijaldemokratai, vėj vėjo nugriautas stogas
| 18 d. vasario Odesoj, pie Buvusisprez. „Relief Fund kia aiškinti, nes pats gerai
čion minėtojo „Lietuvos” „tikrąją revoliuciją”, kurią anot p. Paršaičio, amžinai užbėrė darbininkus ir daug tinėj Maskolijoj, “Lyga mas- Lithuanian”.
žinai.
Btraipsnio autoriaus žodžius, I padaryti tegali vieni tik są- neišdrįs pasirodyti Garliavos jų tapo sužeistų. Jenoj vė- koliškos tautos” parengė žyKun. M. Pėža.
A. J. Pivilaika. ,
pridurdamas, kad visiškai su ungiečiai, pasikvietę talkon valsčiuj!.... Mat kokia ,.ga-; jas sugriovė -triobą geležinke- dų skerdynes. Kiek laike tų
Ar dar neužtenka? Juk
juo sutinku. Štai kaip jis dar „Mokintojų sąjungą” ir linga spėka" ta „Lietuvos no varstotų ir griuvėsiai už* skerdynių užmušė žydų, dar
tie
ginčiai tušti.
Red.
Ar dar neužtenka?
rašo: „Nieks nesako, gal to „Lietuvos Demokratų Parti- Valstiečių Sąjunga”!
| bėrė 50 darbininkų. Vanduo | nežinia: į ligonbučius atgabeP. 8t. Senkus, 7 numery j
nedrįs pasakyt ir socijaldemo ih
M. upėj Reine j pasikėlė ant 7 no 95 sunkiai sužeistus.
“
Lietuvos
”, užmeta man vitą
kratai, kad jie nedarytų klai Ir, ištiktrųjų, bešališkai
PROTESTAS.
pėdų augščiau paprasto jia| Danijos pakrantėse, lai maišą melų, kurių aš nemiadų. Kaip nėra žmonių be klai žiūrint, reikia pripažinti,kad,
viršiaus.
Vhndto išsiliejo ke smarkios vėtros paskendo
Męs, žemiaus pasirašę au
dų, negal būt nė partijų, ka Heip vedant revoliucijos dar
per krantus ir užliejo daug didelis laivas. Su juom pra linu priimti, nes aš jų niekur kautojai iš Naugatuck,o ir
nepadariau. Pirmiausiai St.
dangi ir jos Juk susideda iš bą, kaip jį vedė pernai są I tta MA
B 1* T
j miestų ir kaimų. Vėtros ir žuvo 18 įgulos žmonių.
iš Union City’s, Conn. Liet
Ui
mamų
pakelt,
Lwowol
t
šiaurini
jui
daug
ne
.
8.1
teisina p. Pleperį, buk be
klaidingų žmonių. Be abe jungiečiai ir kompanija^ ne
vienok
| Iš Kronstadto išsiuntė Si* reikalo aš reikalavau, kad jis Ukėsų Politiško Kliubo, pro
jones, ir jie (suprask: soci galima užtraukti nė karei univemtete, oudaa tuųskalt- k, . at
testuojame prieš viršminėto
prigert imouiu.dar berijon 7 garnizono oficierus atšauktų savo melus; bet aš Kliubo prezidentą, J. Bekejaldemokratai) nevieną klai vių, nė kitokių kokių nepa H, rumn, etudent, posod.- jant
Studentą! L^nja
'dri už-su^Hiešimufi bu . revoliuci- ir dabar sakau, kad laikau Jį
dą padarė ir nevieną dar pa togumų: visur butų tyla, vi no kalėjimam
raitį ir Jo “šaiką” už'vaid-*
jonieriais.
melagiu.
darys”;... Ant svieto jau sur ramybė, visi tyliai savo kalėjime pradėjo baduoti,
mainingą
pasielgimą su
I Rodosi, kad Amerika su*
teip viskas sutaisyta, kad ne kampe sėdėtų. Vienas tik nuo 3 dienų jie nieko neval| Anglijoj buvo susitvėru Klysta p. 8., rašydamas, aukomis rinktomis revoliuci
klysta tiktai tas, kuris nieko nepatogumas gali atsitikti: gė. Badavimo mada mat išHauk8 nemalonų susikirtimą si aukso kastynių kompanija buk jeigu ne aš, ir mano jai laike Dr. J. Šliupo pra
; neveikia, ir Jeigu sąjungie- gali atsirasti koks piktalie Maskolijos persikelia ir | ki- 80 kubiečiais. Jų vadovas, po vardu “Tiberian Gold draugai, tai nebūtų reikėją kalbos, 26 d. gruodžio 1906m„
Čiai nesijaučia jokių klaidų žuvis, kuris imtų ir pavadin tus kraštus. Valdžios nusi- janerolas dėl Castillo, išleido Mine Co. Akcijas jos pirko, nė Šliupo, nė jo prakalbų, kurias viršminėto Kliubo
į kubiečius,šauk* tikėdami didelio pelno, tur-1Ėerejkalingas aimanavimas,
padarę, tai tik dėlto, kad Jie tų tokius revoliucijos darbus gando badavimo pasekmių ir [atsišaukimą
prezidentas, su sau prielan
damas
juos
po
ginklu. “Lai
labai mažai ką teveikė. Štai, tikruoju Jų vardu — sėdėji paleido iš kalėjimo 90 stu svė ar mirtis”, sako dėl Cas- tingi Anglijos aristokratai, ^r* šliupas įau veikkiekvie- kioms ypatoms, nutarė siųs
dentų, bet kadangi neno
net karalius. Dabar vienok i
metą kalbėjo VVaterbury- ti sergančiam raštininkui at
vos tik pradėjo rašyti, o kiek mu kampe.
tilta. Jį, pasikalbėti,pakvie užveizdos sauariai su pini- pe» ^a*
rėjo
paleisti
vadovų,
tai
*r M
’ ne
jau klaidų padarė, - kiek ne Kaip sakydami, piktalie
sišaukusiam per “Lietuvą”,
tė pas savę amerikoniškas
paleistiejie
atsisakė
.išeiti.
gaiš prapuolė, o nieks iš pir- j ^griovimui eocijalizmo nė nors aukas renkant po kelis
taktiškumo parodė, kiek ne žuviai nelabai paklystų. Už
gubernatorius Magoou. Jeteisingų nuomonių į žmones pelnyti nuo sąjungiečių re- Neliko todėl nieko daugiau,
tik kaipo gerą kalbė kartus vardijama buvo, jog
nerolas dėl Castillo reikalai!* kušlų akcijas nežino, kur yrai
tos aukso kastynės. 8u ak- toją Liet. Pol. Kliubas pa eis revoliucijos naudai.
paleido! Tuom}, antai, kad voliucijonierio vardą pasiro- kaip paleisti ir studentų va
ja, kad nuo Kubos tuoj aus
rijome jie galės sau savo ru kyi®t^ kalbėti, ir savo komijie laiko už revoliucijinį dar i do labai lengva: ak Jie laiko dovus. Tąsyk visi linksmai,
Podraug protestuojame ir
butų atšaukta amerikoniška
bą demokratų leidimą „lai dideliais revoliucijonieriais noriai, apleido, dainuodami
mų sienas iškloti, nes jos nė 11 i P*v®d<š tą darbą atlikti, prieš kitą veidmainingą Kliu
kariumenė.
jokios vertės neturi.
tik savo priderystę pildyda bo pasielgimą, būtent, kad pa
kraščių, knygų ir atsišauki net musų demokratus ir net dainas, kalėjimą.
?
mas, prie to darbo prisidėfį
mų, pašvęstų politikos klau „Mokintojų sąjungą”! To | Lenkijoj likosi išrinkti | Už parašymą teisybės apie
|
Kretos
pakrantėse,
24
d.
[jau.
Ir Dr. ŠI. sakė: broliai, daraut maskarados balių (5
jau
durnos
atstovai,
čia
išrin[priežastis
nepasisekimų
kasymams”, jie daro didelį kiame sąjungiečių tvirtinime
dieną sausio 1907 m.) garsi
trukdymą revoliucijos dva ne daugiaus teisybės, kaip ko, su mažu išėmimu, lenkus r^j 811 Japonija, Jenerolą Ko- vasario,paskendo plaukiantis Inemislykit, kad aš atvažia nama buvo daugumoj lietu
sios sukėlimui. Didei klai tame, buk jie kelią streikus, tautiečius. Peterburge išrin* lroPatkin,l Pakvi«t« dvikovonlį Indijas Austrijos garlaivys vau išgriauti socijalizmą viškų laikraščių, jog pelnas
atstovus
opozicijos Pasijutę užgautais jenerolai: “Imperatrix”. Daugumą pa- (vienas draugas atsakė, teip),
dinga apšaukti revoliuciji- boykotuoją žemiečių viršinin kor
partijų. Demokratų išrinko Kauibars, Grippenberg, Ren- sažierių išgelbėjo, bet prigė- jei nurodyčiau kur ką nege eis pusiau: apmokėjimui pre
niais tokius raštus ir darbus, kus ir tt. :
jurininkas, ro, tai tas jiems tik ant gero numeratos lietuviškų laikraš
kurie kviečia žmonės steng- Labai gali būti, kad sąjun visur mažiau, negu jų buvo nenkemf ir Bilderling, kaip rė 41 įgulos
čių ateinančių Kliubui, ir —
ties neužtraukti ant savęs giečiai, geram upui užėjus, išvaikytoje durnoje, kurioje, Pavardės rodo, visi vokiškos Į Daugumą žmonių išgriebė gal išeiti, —pasitaisykite, o revoliucijai Lietuvoje. Tas
svetimų kraštų buvę Kretos jums nieks nieko ne galės už
jokių nepatogumų, kurie ke galėjo mąstyti kelti streikus, bent pradžioj, jų buvo tvir- k^m®8*
garsinimas ir Kliubo nutari
mesti.
lia tokią „revoliuciją”, prieš o jeigu jų dar nė kartą ne čiausia partija; dabar išrink| Iki 20 d. vasario, iš 534 pertuose kariški laivai.
Ką parašiau apei prakal mas tapo sulaužytas keletas * *kurią net ir šendienykštė kėlė, tai tame ne keno kito,, ta daugiau radikališkesnių už durnos atstovų, išrinko 351;
| Prancūzijos apšvietimo bas laikytas 13 d. sausio (ne rėksnių: revoliucijai liko pa
valdžios cenzūra nieko netu kaip tik tų nenaudėlių — demokratus partijų kandida- tame išrinktų skaitlį aje yra:
ministerija paskyrė dovaną 12, kaip p. 8. rašė), nuo to skirta vos 5 dol. iš likusios
ri. Ne, tai ne revoliucijinis socijaldemokratų kaltė: są- tų. Dabartinėj durnoj demo- 53 monarchistai, 20 liberalų,
už geriausią literatišką kriti neatsisakysiu, nežiūrėdamas pusės, kuri Siekia į 35 dol. ir
darbas, kad ir kažin-kaip są- jungiečiams bemąstant, soci- kratai tik bu pagelba rando ir 28 spalininkai, 61 demokra*
ką.
Toki konkursai butų ne Mylinčių Teisybę, ne Sen kurią Kliubas pasiliko sau.
jungiečiai stengtųsi jį takiu jaldemokratai užbėgo už akių spalininkų partijų galės ko- tas, 140 radikalų, 40 lenkų,
Męs neėfiame priešingais
ir mums naudingi, nes musų kų & Co.
apskelbti!
ir štai jau du metu paeiliui k i us nors savo mierius per- 9 nežinomų partijų,
šukavimui
sergančiam rašti
kritikos dar, turbut, stovi
“D. Viltyje” nebuvo rašy
-I
'
•u
Bet pakaks. Nors jaučiu, streikais, kaip žirniais, užbė varvti.
I | Netoli Cuxh$ven,
Cuxtųiven, ant daug žemiau negu prancūzų, ta, kad svetainė buvo tuščia, ninkui, buvom įnešę 25 doL
kiti, besistengdamas juo rė visą Lietuvą. SąjungieĮ Jau prasidėjo kare terp §iaurjnįų jūrių,h susimušė Dovana yra 1000 frankų.
į svetainę žmonės ne galėjo aukauti iš iždo Kliubo, arba
trumpiaus parašyti, kai-kur čiams nieko daugiaus nebeli vidurines Amerikos respubli- Bremob garlaivis a'‘Neufahrsurinkti tam tikslui (jau su
nepakankamai gal dalyką ko, kaip tik žiūrėti ir stabe- kos Nicaraguos ir Hondūras. w%gBer" gu V(*ia)Ai karišku
| Mieste Baku, Užkauka- įeiti, nes ant durių buvo su- tuom per vėlu, aukos išsiųs
paaiškinau, bet turiu jau ties iš socijaldemokratų ne- Pirmiausiai į Nicaragua Įsi-|lai?u ..Medui*”. Pirmutinis zyj, 20 d. vasario ant gatvių I stojus procesija bu veliavo- tos; sergantis žmogus Ji
baigti, — jau ir teip straip labumo, o dabar, kuomet jau verte Honduraso kariumene, |gariaivye paskendo. Prigė- buvo smarkus susirėmimai m*B» t>©t procesijai numarša- pažadėjimus ne gali juk nė
snis pusėtinai ilgas išėjo, ir nubodo žiūrėt, pradėjo zur- jet ji likosi sumuSta ir išvy-Lg prje j0 kapitonas, maSi- policistų su
revoliucijonie- vus toliau, svetainė prisi daktarų apmokėti, nė duonos
riais. Susirėmimuose trįs re* pildė kupinai žmonių.
teip sąjungiečiai, pamatę, :zėt panašiai, kaip kunigėliai ta atgal. Dabar jau Nicara- nj8ta8 jr vienas pečkurys.
nusipirkti. Rd.), bet neveid
kad tiek prirašyta, vėl gali „Šaltinyj”. Ištikro, įstabus guos kariumenė perėjo rūbevoliucijonieriai ir vienas poli- Aš žmonių ne kurstau mainiauti ir skirti aukas kam
:
ko gero, da įsivaizdinti, kad panašumas: kunigėliai kei žiu ir užėmė kelis miestus.
I
repu- cistas likosi užmušti. Dabar prieš socijalizmą, nes aš pats norint prieš aukautojų norą.
kiekvienuose rinkimuose sa
jie vėl tapo „galinga spėka” kia socijalistus už tai, kad ►Mūšyje prie San Bernardino
Venezuriėj,./ revoliuci- prasidėjo areštavimai.
vo balsu jį paremia, ką ir p. Pasirašo:
Jie gadina smagų gyvenimą, donduraso kariumene nužu- Ua ^kos^ užstaginy. Revobu „didele role” Lietuvoj.
D. F. Eimaitis, ex-prez.
| Pietinėj Afrikoj (angliš S. gerai žino; ant kiekvieno
liucijonierių v<ądoffas, jeneroM. Jkad dėl jų kunigai mažiaus de daug kareivių.
Juozas Kamaitis, ex-fin.
pinigų iš avelių paima, —
1 i w u u*
j
. Ilas Peredes, bu IT pasekėjų koj kolionijoj) atsibuvo vie baliaus, ar prakalbų pats
sekretorius.
a'kO?J° u d?&in\,Š Pateko raudo rankas. Visi tinio seimo atstovų rinki ateinu ir draugų atsivedu.
sąjungiečiai šmeižia socijalJ. Martišius, prot. sekr.
Podo .aus gubernijos išrinko £ nko‘. 8uftaud
mai. Matyt, jog seime turės Jeigu reikalavau atskaitos,
demokratus
tik
dėlto,
kad
B. Žiurys, ,
Gyvenimo atbalsiai.
12 ūkininkų kandidatų, ne
viršų bur^i, taigi holandiškos tai tokią tiesą turi kiekvie
jiems
kvepia
amerikiečių
doJurg. Ratkevyčia,
Jeigu kam, tai „Lietuvos
mokančių nė skaityti, nė ra-| I Meksike, netdli Esperan-|
nas, nes ar tai prieš prakal- {
V. Švereckis ir
tįį Valstiečių Sąjungai” pilnai liariai, dėlto, kad „norėtų Syti. Šitie, be abejonės, bus za, anglių kastynėae atsiti kilmės žmonių atstovai.
basar prieš balius, pardavi
visus
kruvinai
uždirbtus
mu

Mot. Žemantauckas.
tinka patarlė: „pagyrų puo
uagiais kitų partijų, grei ko expliozija. Iš olų ištrau | Pietiniuose kraštuose Fi nėdami ti kietu s, sakote, kad
sų
brolių
amerikiečių
centus,
das netaukuota”. Kuopelė
čiausiai įnagiais rando. Iš kė 100 užmuštų/ darbininkų, lipinų salų siautė baisios vė tai revoliucijos naudai, o tų
Per daug valgio;
dar niekur savo darbais ne- aukaujamus revoliucijai, su 300 buvnsb'B durnos atstovų bet jose yra dar 23 ir jie, be tros, laike kurių pražuvo ma
sipilti} „Lietuvos Valstiečių
pokilių būva daug; aš, nema
pasirodžiusi, neišleidusi nė Sąjungos” kišenę”! Prieža šrinko vos 25. Taigi daugu abejonės,
teipgi ’ negyvi. žiausiai 200 žmonių, o keli tydamas niekur kvituota, užj . Prof. Chittenden darė visą
brošiūrėles, net nė menkiau stis. be abejojimo, svarbi: mas
ujort durnos sąnarių Pusė veik pražuvusių darbi tukbtančiai ne teko pastogės. klausiau. Sakote, bus nau eilę išmėginimų apie tai
sios prokliamacijes (tik per doHaris — tai daiktas, už ku- bus
ji žmonės.
ninkų buvo japoniečiai.
lai ateinančio susivažiavimo. Kiek paprastai reikalinga v jį
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lo sveikam žmogui ir bety
rinėdamas atrado, kad męs
1 ąkprastai valgome tris karM daugiau negu iš tiesi)
[reikalingą; šitam perdangiui
ir priskaito prof. didesnę
dalį visų ligą. Kada valgoĮ me per daug, kūnas neturi iš
L to jokio gerumo, bet gromu
liojimo organai turi perdaug
atlikti darbo ir užtai ar greiĮ čiau ar vėliau turi susirgti
nuo. perdidelio darbo. Pir
mutinis symptonas to apsi
reiškimo yra netekimas ape
tito Ir visiškas nuvargimas.
Greitai pagelba reikalinga,
h kad apsaugoti visą kūną ir
visą sistemą nuo galutinio
susirgimo ir kad sistemą vėl
i subudavoti,
idant ji galė
tų atstovėti gyvenimo sunku
mams. Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyrą Karčiojo
i Vyno yra geriausė gyduolė
visuose šitokiuose atsitiki
muose, nes jis visada reguliuoja gromuliojimo sistema,
priduoda naują pajiegą raumenims ir žarnoms, padau' gina daugį skilvio syvų, su
tvirtina nervus ir priduoda
smagumą visai sistemai. Kur
reikalingas apetitas ir tvirtu
mas, vartok šitą vaistą. Gau
namas aptiekose.
Jos. Triner
799 So. Ashland avė.,
Chicago, III.
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Geras Gydimas.
Netikėtai, atėjo pai mus
laiškas nuo skaitytojo, kurį
čionais žemiau sekančiai patalpiname su priimnumu,
kad mus laikraščio skaityto
jai yra labai užganėdinti iš
Dr.Collins Mediči 1 Instituto
gydymo ir viso dalyko su
tuom Instituto s tįsi rašinėjiimo. Kaip pirmiaus sunkiai
sirgęs, b dabar atsiliepė že
miau sekančiai; kalba pats
ui save išgydytas.
Created Butte, Colo.
t Dec. 23, 1906.
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Guodotinas PonasProfesoriau
Collins:
Aš aplaikian nuo jus du
paveikius mano ir kito vyro,
tai yra gerai padaryti, o ir
kokias gazietas jus apgarsin
site. O aš pats šiuom laiku
esu sveikas ir dirbu labai
sunkei ir šlapei, bet nuo jus
gerų vaistų, tai ir gerai filinu. Žmonės, kurie musų ap1 liuke serga, persitikrinę
japie išgydimą , manęs, kaip
[jau kiti daktarai"ir niekur
neišgydė, o jus vienok per
galėjote nuo reumatizmo,skau
dėjimą ir nusilpnėjimą ant
viso kūno, sunykusios svei
katos, kaip skaudėjimą ir
svaigimą galvos ir sunkumą
ant krutinės. Dabar būdams
pilnai sveikas ir pasilieku
jums viso velydama Ponui
Profesoriui Collins ir Jus Inititutui.
W. Lobek,
Box 36,
. Crested Butte, Col.
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Draugysčių Reikalai
toAustrog” Dr-stes ausirinkimM.
Kovo3 d. 1907 m. ataibus ,,Auszroi”
2^“** DMMsinia ausiriokirnaa, po nr.
pe~82 pltce 1 vai. po pietų.
^Meldžiame, kaip aananui, teip ir neIpfifullaczlaa bet
prijauczlancziua
[H^uizroj** Dr štai, atailankytl.
‘
,,Auazros” Dr-atės Komitetas.

K

»xv Roko nusamdė daria pikgjr**ui. Bergmane Grove, ant 26 d. Gegu■
n°' kTžtai praszo visu kitu
Hp^fysczlu nedaryti toj. dienoje ne
I ‘fcilu,
pikniku.
!
Komi :etas.

Teatras.
Mojkxus teatru kjnipmija isz Chicarosložteatra Edwardsviile.Pa., B Paukf J®* ttleje, naudai 8. L. A. I kuojos,
3
d* 1907 m. Ūžpraszome
I
u. lietuviu, ir lietuvaites ant to pui«« teatro atsilankyti
Tarpe aktu
■m rodom: krutanti paveikalai isz karas
:
,u >M»nais ir daugybe kitokiu.
Į 2 į‘yvda,: D‘n*mito Fabrikas, ŽydM
QydJtojM
Peterburgo,
L dokH^^m^im‘8’ Že°yba ,u penkiais
Sugriuvelio darbas.
Taigi,
anksti ant minsiu perstat iTKį*** ’elai atsilankė negausite seksdangt ant Mockaus teairu vi■feįL.
•edynm. Sale atsidarys 6va).,
|
į

taf,
4.
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APSKELBIMAS
Turime už garbę
ir visiems musų
šio menesio ‘c_
ir Pinigų Siuntimo
gatves į naująjį '

Laivu Kalendorius.

skelbti “Lietuvos” skaitytojams
, kad nuo pirmas dienos
Redakcija ir Ofisas Szifkorčių
perkeltas iš po No. 9^4 33čios

Šito Kafefldonus parodo kada^iš kur ir kČkFTSuvai BplaukfiTf^ '
kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelione kaštuos.
Europą, iš

LAIVO VARSAS

Kompanllos vardas

AMERICA..........

Hamburg American

bluecher..... ...........
barbarohsa........
* North German Lloyd
BREMEN............. .

South Halsted Street
Ant Sziaur-vakarinio kampo Halsted ir 33czios gatvių

į kur visus su visokiais reikalais užkviečiame atsilan
kyti ir pamatyti musų naująją vietą.
Senasis “Lietuvos" redakcijos namas liekaši ant išrandavojimo. Kas nori padaryti gerą biznį tegul atidaro
jį sename “Lietuvos" redakcijos name.
„

A. OLSZEWSKIS,

-

“Lietuvos” IszleistojaS.' •

Pirma didžiausia lietuviška krautuve
visokių vyriškų aprėdalų

THE BELL VARPAS
3246-3250 SO. HALSTED STREET

PAJIEŠKOJ1MA1.
Pajieezkau partnerio prie groeornes.
Gero ir teisingo vyro, lietuvio neteku
sio. Tokio, kuris supranta apie grooerDėe ir bucaernės dirbą, su 200 ar800
dol. kapitula Turi mokėt aagUszkal Ir
lenkis?ksl, kad ir negeriausiai Biznis
geras ir geroj vietoj. Norinti daugiau
daaižinoti tegul atsiszaukia ant adreso.

Turime už garbę pranešti savo tautiečiams, kad li
kosi įvykdintas puikus užmanymas šitame XXtam šimt
907 Čarlis avė., So. Baltimora,
CurUs Bsy, M d.
mety], kas kožnam lietuviui turi būti linksmu -dalyku,
Pajieezkau savo brolio, Juozapo Arnes eina gerovei mus pačių.
mano, Suvalkų gub., Senap l*s pavieto.
Pirmutinė krautuvė THE BELL, 983-987 Mil- Veiverių gmlno, Armanlszkių dvaro
waukee Avė., jau gyvuoja 4 metai ir daro puikų biznį. Manau, kai jis gyvena Chicago, Illinois.
Užtai, su pagelba tautiečių įkūrėme imą šaką ant Bridge- Turiu labai svarbų reikalą. Jis pats ar
kas kitos teiksis duoti žinia ant adreso:
porto, kur jau keturi mėnesiai kaip egzistuoja ir daro la
W. Arman,
Caro of C. Bromiicoe,
bai gerą prekystę. Matydami prilankumą lietuvių drą
3999 — 17ih st.,
San Francisco, Cal.
siai galime džiaugtis, nes nemažas skaitlius priguli prie
Pereitą nedėlios vakarą tapo pamesta
tos korporacijos ir nė vienas nesigaili, Ties supranta, kad ar ufmirsztas nežinia kur ploezczius
tas eina ant mus pačių gerovės, t.y., korporacija išmoka (overkotas) ir laikrodėlis, viskas vertas
950.00. Jeigu kam tropytuai rasti
5 procentą tępart dividendo) nuo įdėto kapitalo, o kuo- apie
ar girdėti apie tuos daiktas, lai meldžiu
daugiau turėsime prigulinčių, tuo bus geriaus.
duoti žinia į “Lietuvos'’ redakcija. Ps
E. 924 — 33 rd st., o gaus 25.00 atlyTeipogi turime už garbę pranešti tautiečiams, kad ginimo.
ant pereito metinio korporacijos susirinkimo likosi išrink Pajieezkau Sivo pusbrolio Jono Butas vienas iš musų tautiečių, Aleksandras Bijanskas, už dravieziaua, Kauno gub, Vilkmergės
direktorių, kuris stengsis darbuotis ant labo musų visų pav., Andrioniszkių vol, Žliobiszkla
kaimo. 3 metai kaip Amerikoje. Jis
naudos korporacijai The Bell. Teipogi korporacija turi pats ar kas kitas teiksis duoti žlųe ad
dar akcijų už keletą tūkstančių dolerių neišparduotų. reso:
Jonas Misiūnas
Matydama direkcija, kad biznis labai gerai eina, nutarė 10 So. Riverside
et., Waterbury, Conn.
ir kitas akcijas pardavinėti, kaip pirma, po $10.00, bet
Pajieezkau savo dvieju dranga Kazi
tiktai iki 1 dienai Balandžio. Nuo 1 d. Balandžio akcijos miero Beitnerio, buvusio pereita žiema
pakils iki dvylikos ir pusę dol. ($12.50) kiekviena. Di Dieta, Wyo., Ir Adome Kalėdos,, buvusio
Cle Elum, Waah Jie patys arba kas
rekcija teipgi nuskyrė Kazimierą Filipaviče pardavinėti nors Uz iinaneziu teiksis duoti žino fcdr.:
Jos Milhr
akcijas. K. Fitipaviče yra po kauciją, užtai gali be bdi.
Bos 835
Blnerąy.unt, UI.
mės kiekvienas nuo jo akcijas pirkti, kur tik jis atsilankys
Pa j ieszkau savo draugo J uozapo Ak.
arba ir jo gyvenime po nr. 3204 Auburn Avė.
menskio, Kauno gub . R.ss<ioiu pav.,
Taigi, dabar yra geriausia proga norintiems prigulėti Tylavonu miestelio.' VaAfto men. 1006
prie korporacijos The Bell nusipirkti akcijas pakol jos iszksllavo in A metikiu- Jįįf pats ar kas
kitas teiksis duoti žine adteeu: •
dar pigios; pasiskubinkinti, nes jos labai greitai išsipar
P. Luhk.xi.i?
181 Division st., V Keeosha, Wis.
duoda kol dar nepakeltos.
Psj ieszkau savo brolkk Mikolo Žma
Teipgi pranešame visiems, kad krautuvė The Bell,
dlosvyczisus ir pahiroli4RJaozapo Žio
3246-48 80. Halsted St., yra dabar pripildyta nau
llonlo, Suvalkų gubM Kalvarijos pavjausios mados aprėdalais: puikių Ceverykų, dailių skry Kiek žinau, gyvenu Pittsburg, Pa. Tu
bėlių irųpražiausios mados visokių siutų ir marškinių. riu labai svarbu renrala.' Jie patys ar
kM kilai teiksis duėft Mok7adresu:
Užtai kviečiame visus tautiečius atsilankyti pas mus, o
Petras Žmu^lnaųyczia,
8033 Qnlnn si.,
Chlcago, UI.
neeiti pas svetimtaučius.
. Su guodone,
Pajieszkau savo pusseserės M kaliuos
MaksialinUs, ir Jdno Miszktnio, Vil
niaus gub.. Traku pa^., Varėnos parap.,
Moledugnlo sodžiaus. Turiu pas jiww
labai svarba reikale. Jie patys ar kM
kitM teiksis duot žino akrosu:
Ant pardavimo.
Mik. J. Stelmokas,
North VVsymouth, Mase,
veikalai. Kas pirka pa veikalus, Us jjaBradley Forttlizer, Oo. .
les pMirickti sau ihDumDuzltn. Km
Pajieezkau paskutiniu kartu savo
pirkt viską, u iszmokjraiu dirbti su laja
maszina. Norėdami dazftlDoti daugiau, paežio. Onos Eroezkieuss, Kauno gub.,
raižykite laiszka, paalsski adam i kokiu Telssiu pav., Pavandenio parap. Je4gu
per tris sanvaltss neststssaak i, tai žinomlara norite pirkti. Adreso:
alų jog ji jau Mgyva.
H. Mockus, Theatrloal Oo.,
Wllkes Barre, Pa.,
Aug. Evooskus,
GeoenU Dillvery.
110 Bllver sk,
8o Bostan, Mase.

The Bell Clothing Co.
Korporacijos Direkcija.
Mockaus teatru kompanija rodys te
atras ezitoee vietoee: Wlikes Barre. Pa.,
5 ir 6 d. Kovo, A. Geno saleje; Luzerns.
Pa., 7 Lt 8 d. Kovo, J. Vilimo saleje;
Plymouth, Pa., 9 it 10 d. Kovo bažnyti
nėje salėja naudai bažnyči os; Ezcnler
Borough, Pa, U ir 12 d. Kovo: M. Guskonio saloje; MA Carmel,Pa., 16 ir 17d.
Kovo, leakiaskol bUnyeaioJ; Bhamokin. Pa., LB
Matariaakoj

bažnyoslo^

Valanda
lipiau kinio

» kur liplaukia

New York

BALTIC... .
............ White Star
New York
BATAV1A................. ........... Hamburg American
breblau ......... ......... North German Lloyd
CANADA.............. ........ v Dominion
Portland
CYMRIO.............. ’ \
White Star *
Boston Man.
CARMANIA...*” Cunard
New York
CAMPANIA........................ “
CEDRIC......
White Si ar
New York
devtshi. and*...
Hamburg American
York
OLDBNBURG............... / North German Lloyd N«w
Bal Ii m ore
DOMINION............... .... ' Dominion
Portland
CAS8EL..................
North German Lloyd New York
CEHEMNIT8........ . .............
Baltimere
EM PRESS OF IRKLĄ N D.. Canadian Pacific R.
Jt. John N. B.
EM PRESS OF BRITAIN ..
Montreal, Que.
ETRURIA.................
Cunard
New York
1VERNIA............. .
*’ Cunard
Boston Man.
KRONPRINZ WILHELM North German Lloyd N«w York
KA1SER W1LHELM ii....
KAISER WILH d. GR ...
KROONLAND..................... Red Star
KAHSER. AUG. V1CTORIA Hamburg American •
KENSINGTON............. .
Dominion
Portland
LAKE M ATI BONA........ . Canadian Pacific
St. John N. B.
LAKECHAMPLAIN.........
LAKE ER1E.................
LUCANIA...................... ” Cunard
New York
MAIN............... . ,
North German Lloyd
MAJESTIC...... ... *” Whito Star
New York
MERKIN.......................
American
Ph'ladelphia Pa.
MINNEAPOL1B............ ’
Ameiican
New York
NEW YORK ........
American
Philadelphia Pa.
OCEANIC............
............ Wbite Star
New York
philadelphia..
American
PENN8YLVAN1A
Hamburg American
PATRICIA.......................
PRETORIA.......................... ’
RHEIN.......................
North German Lloyd
SAXON1A ...................
Cunard
Boston Maža
8EMLAND ..................... ” Red Star
New York
GRAF VALDER8EE.......... Hamburg American
New York
ST^PAII...................
American Lino
8Ol’THWARK............
Dominion
Portland
TAUTOS IA...............
White Star
New York
THAVE.......................
Nori h German Lloyd
VADERLAND..........
Red Star
ZEELAND......... ........... ’ Red Star
NŠw York
MABAHA.......................
American
FINLAND...................... 7“ Red Star
MABAHA............................. American
WEIMAR............................. Nonh Gorman Lloyd
HRANDENBURU............
HEYDLITZ......................... ’

777

7.7“

77*

777

AlfkdrtS ZUtuoj*
■no Porto į
Tittį
|EydtksI nūs

Kovo
Kovm

21
4
28
Kovas
28
13
Kovo
Kovo
2
Kovo
21
23
Kovo
Kovo '
30
16
Kovo
Kovo
23
22
Kovo
16
Kovo
20
99
9
28
Kovo
27
8
Kovo
22
Kovo
Kovo
2
5
Kovo
26
Kovo
12
Kovo
5
> r”
9
Kovo
26
Kovo
16
Kovo
30
2
Kovo
Kovo
16
9
Kovo
Balandžio 11
20
Kovo
Vasario 25
2
Kovo
16
Koto
27
2
Kovo
30
Kovo
23
16
7
16
27
6
Balan
15
Kovo
2
Kovo'
6
Kovo
20
Kovo
10
2
Kovo
26
23
Kovo
17
Ha! and.
10
Kovo
14
19
Kovo

10 ryto
550 ryto
10 ,.
10 „
5 ryto
6:30 rytu
10 ryto
2 diena
11 ryto
7 ryto
11
ryto
ll:30ryto
7 ryto
2 diena
2 diena
10 ryto
2 diena
12 diena
12 diena
2 diena
l:30diena
1 diena
5:30 ryto
10 ..
I diena
2 diena
2 diena
12 diena
12 diena
12 diena
12 diena
10 ryto
10 .,
10 „
9:30 ryto
9 30 „
:4 diena
9 ryto
6 ..
12 diena
6:2)0 ryto
10 ,.
IJOdien
3 diena
12 diena
9 30ryt.
2 diena
10 ryto
10 ryto
7 ryto
7 ryto
9 30 „
12 diena
9.30 ryto
10 ryto '
10 ..

V irš parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekfts yra už Amerikos geležinkelį nuo:
>

10
10
10
11
7
14

10
10
9
7
7
7
7
14
10
14
10
6
6
8
9
7
7
10
8
10
10
8
9
9
9
13
7
9
9
9
7
7
14
14
14
14
9
7
10
7
10
7
10
8
8
9
8
9
10
10
10

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
96.65
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 M
86.65
36.65
39.80
43 80
43.80
37 80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
37.80
43.80
33.65
43.80
34.15
39.80
39.80
36.65
39 80
36 65
38.15
38 15
38.15

37.95
37.95
38.20
38.20
41.95
37.95
36.70
86.70
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
38.20
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
37.95
37.95
36.70
36 45
39.95
43.95
37.95
36.70
43.95
38.20
39.95y
39.95
36 70
39 95
36.70
38.20
38 20
38 20

Žemiau paro

Chicagos į New Y orką........................ .....f 16.00
,,
„ Bostoną............................................ 116.00
„
„ Philadelphią....................
215.50
„
„ Baltimorę......................
..115.00
„
„ Montreal....................................... 115.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas keltas nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
Iš Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei-^
na3 vai. po pietų.
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Nei Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa-,
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi Šifkortą pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau 250.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerasi kaip pas:

u

..

Ą. 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.

Reikalingas inteligentas vaikinas
Pajieezkau uvo draugo Izidoriaus
L.talcslo, Kaino gub. Pi r m it u gyveno prie aptiekos. Turi pažinti angliszką
du metu Prusnose, tad t Škotlandijoj. o kalba Aisissaukite tuojaus ant adreso:
dabar girdėjau atvažiavo Amerikon*
S. A. Sas,
748 W. 18th st.,
Chlcago, III.
Turiu labai svarbu reiksią. Jis pats ar
kas kl ai teiksis duot žiue adresu:
Reikalinga 2000 darbininkų valsti
8. Venckus,
joms: California, Oregon ir Washlogton.
40 8th si.,
E. Cambridge, Mase.
Moteris, tuiiotl gražia Ir bran Mokcs.is nuo 860. iki M0 ant mėnesio.
gia ferma,
pajleszko
darbininko, Pragyvenimas su ruimu 13.50 ant sanvaites. Važiuojantis darbininkas turi
geriausiai naaalio su 1 ar 2 priaugusiais
pats užsimokėti savo kelionės įaustus,
▼alkais. Jeigu patiktu, galės apsivesti.
nuo Chlcagos 833.00. Bet nuvažiavęs į
Su keliais centais turas pirmybe. Atsi*
vietą gali gauti nuo kompanijos 225.00
ssaukti adresu:
atgal, vienok vien tuomet, jeigu dirbs
v
Mrs. Farmerka,
▼ienoj vietoj ne mažiau kaip 8 mėnesius.
' Routs 25, '
Plymouth. Wls.
Spečiai i saki trukiai iszeina kas Subah
Pajieezkau tavo draugo Aleksandr, isz Chicagca nuo 1 d. Kovo iki 1 d. Ba
Budinto, Kauno gub., Telssiu miesto. landžio. Teipgi reikalaujame darbinin
Pirmiau gyveno Anglijoj, tada Phila- kų Cbicago jo Ir aplinkinėse. Ataiazauk
dtlphijoj (Amerikoj) ir paskiausiai ypatiszkai arba per laiszka, įdėdamas
Pittsburg, Pa. Teipgi pajieezkau An savo užadresuota kon verta su užllpyta
tano Andriejaus, Kauno gub., Telssiu s tempą, ogaus! atsakymą. Lietuviu
pav., Gintelisrkes scL, Plateliu parCp.- kas agentas.
Mooedttu sodžiaus. Pirmiau gyveno
J. Luoša,
Baltinom, Md., ir dirbo prie kriaucziv. 128 S. Clark st., Room 3,
Ch.oago. III.
Tunu pas juos labai svarbu reiksią.
Reikalauju krlauczla moka nesi u
Jie patys ar kai kitas, teiksis duoti tinę
gerai sinti vyriukus drabužius. Atsiadresu:
szaukite pas:
Kasi mietas Tipažus,
J. Bzkutas,
2488 Ktnslngton Avė., Kensington, Ui.
3426 So. Halsted st.,
Ohicago, III.
Reikalauja vyriszku operatorių
Reikalauju lietuvio, mokenezio prie keliniu darbo. Atsimokite adresu:
6rai aluti kelines. Darbas ant visada. 420 Wabansia Avė., arti Milaaukeo Avė.
okestis gera. Atsiazaukti pas
* Ohicago, IU.
Ltudv. Endrulls
808 N. Noble st., arti Chlcago Avė.
Reikalingas jaunas vyras, geras
pardavėjai gros,rn«s biznyje. Turi tu
rėti gera patyrimą ir turi turėti daug
pažystamų.
Geras, atsakantis vyras
Ant pardavimo forniesių ir peozlų
gali gauti gera mokestį. Atsizsaukite
sitoras su arkliu ir vežimu. Biznis isspas!
B. Peterson db Co.,
dirbtas aut West Side, arti lietuvi sakos
R .ndolph & Desplalnea zts.,
bažnyczios, parsiduoda ui 2850. Prie
Cbloago, III.
žastis paidsvimo yra dėl ėjimo į kitą
Reikalauju gaspadlnes ar nassles«
bizni. Norinti daslžinotl daugiaus apie
Apsivesti Amerikoj Jnenorlu, o Lietu* tai atsiszaukite po num. 1140 So. Oakley
von važiuoti tuom tarpu negalima; bet
Avė. į sitora.
nenoriu vaikus paduoti kpkiam namui,
Ant pardavimo 2 lotai ir medinis
aitai jeigu kur randasi tokia moteris,
tegul atsiszaukia paraižydama kiek nori namas dėl dvieju famUijn. Atneeoa
2 24.00 ant menesio raudos- Savininkas
moknstios.
Užvažiuoja ant fanuos. Preke 2 2400.
Jurgis Llnonls,
Atslszaukit po nr. 21 W. >4 Plaoe.
&1 4th st.,
Passaio, N. Jt

Ant Pardavimo.

Parsiduoda sankrova IsztovM). dlsta
lietuviu apgyvento) vietoj, ui labai piga
p raka Savininkas iss priežasties ligos
turi ta bizni apleisti. Teiksitės atsi
ssaukti ssiuo adresu;
L. Geležinis.
1335 Jeffery Avė.,
Gran Works, III.

Ant Įsiraudavo j imo Farma.
Kas norėtu ant sveiko oro gyventi
tai asz turiu farma ant iszrandavojimo’
randa ant issdarbes, ar už pinigus, aį.
kaip randauninkas norės. Farma 120
akru, 50 akru dirbamos žemes su triobo
mis Ir sodu. Kas manytu pirkti farma*
tai tas tea begyvendamas galėtu sau
pialjleszkoti goriausia farma. Kas nori
randavoti, tai reikia, kad jau aut 13 d.
Kovo tenai butu ir pradėtu čaibt. Al
si szau kitę asi uo adresu:
Joeeph Žimantas,
31 W. 14th Plaoe,
Ohicago, III.
Po bal aus Dr-stes ssv. Antano, bu
vusio Nedėlioja, 10 d. vasario, 1207 m.
neradau ant.savo vietos savo overkoto,
vietojo mano, radau kita ovorkoti, to
kios pat vertos kaip Ir mano, kuri buvau
priverstas pasiimti. Nežinau, ar ka
per nes paltį erej Ima apsimaino, armėno
overkoti pasiėmė blogo pasielgimo y[ata, o asz pasiėmiau overkoti visai nekal
tos ypatos. įTaigi meldžiu atsissaukti
pas mane ir apsimainyti.
A. Galinis,
649 Union st.,
Chleago, Ll.

Lietuviška mygu krautuve ir
fretnu dirbtuve.
Tomykite lietuviai Elisabothporto ir
aplinkines! Jau atidariau visokiu kny
gų krautuve, užrašiau laikrasaczius:
Liituva. Vienybe, Kova ir Keleivi. Ku
ris užsirassysit iss minėtu laikraszcziu
ant metu, duodu knygas už 50 e. dova
nai. Taipogi priimu orderius nutepliojlmui fotografijų ir fromais apdarau.
Parduodu tauliszkus paveikslus, apda
rytus ir neapdarytus; popieras gremž
toms raszyti. Malonėkite lietuviai at
silankyti pas savo tautieti.
O. Simonaitis,
107 Bond su, EHsabethport, N. J.

AGENTAI

•‘LIETUVOS

NEW YORK. N. Y.
AlLesnievrakte,
144 E.Houstoo St.

8o. BOSTON, MA8S.
287 3-rd Street
Nikod. Gendrolid;
NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczla, k 178 Ferry st.
].
A. 8tanai i s, 66 West S t.

,^Kova”.
Dldžiausiaa lietuvtezkas oocljalisi*
ianveltinis laikrasstte,
dvigubai du<
Naujų Metų padidintas, pilnu gražių u
naudingų straipsnių, apysakų, eilių Ii
*zeip Jau goroą Jr sveikos meuogoo. Žt.

nioo apie darbo žmonių judėjimą visam;
sviete. Rėdomas drąsiai, radtkaliszkal ir
pagal naujos gadynės dvasę. * Mokslisz
kės ir vfsndk kiekvienam'suprantamu

BROOKLYN. N. Y. ’
Staa. Rinkevrlczluš, 73 Grand ši

Prekė metams Amerikoje Ir į visus
krautus svieto = $2.00.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 131 8. Mainst.

^Adresas:

„Kovu“,

A. L. Graiczunas, Phj G., M. D.
3202 St. Hilstri Street, kampas 32res gatns. Chicago, III-- . . -j prWe*urt*m*. »p*cljall*tain» ir
Lietuviai, uetiduoklto *avs apgaudinėti visokiems
_ i taklšate, o *wikaios
Inndektartasis, pa* kuriuo* tik pinigu*
rvHkafc ir iataing<>* rod«>* negaunate.
Graičuną, jji* duo» teisingą rodą dykai ir pasakyt,
Jei sergi kokia Ilga. e*k pa* U»- A. Greičui.*.
ar galima išgydyti ir kaip Ilgai gydymas traukti*.
■nio Ir
pamatymo
pasako, ar
Dr A. L. Graičuna* uetuvadšiojo dar jokio ligonio
ir 11
iš plrvao
pi----- --------,
ligoni, yra išgydoma*, ar ne; kurį apsiima Išgydyti, ftgjde gretai ir už mažą užmokėtų.
ūš sužeistu* visada uš*tojs ir kompanijų agantal nenuperta mane*. Sužeistiems
prie darbo; karų, goležinkelių Ir tt. sutelkta greitą pageltą kr rodą, o sužeistieji*, kUnsą
1». Graičuno rodo*, gavo visada garą atlyginimą.
Gydo Vbottaš ligat br Mrtumo: VgrUhu, .VoUriiiaa ir 7aOą lig<u.
talMdot priimlmo ligoniu katdira ir nrdiliomt: Mte • ryto
N Ml. vakaro.
Telafenas 7399 Vardo.

1418 So. 2n<l St.,
Pliti adeiphiu, Pa.

scranton; pa.

Nauja Didelė
Daktariška

1S14 Ross Ava.

Jos. Petrikis,

WATERBURY, OONN.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte?
NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 21 Pleasant 8t„
BALTIMORE. MD.
L. Gasrlta, 2018 N. Washingtonit
Jonas Želvis,
711 W. Lombard stJ. Luis,

26 So. G re r n at.

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

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare 3.8.
L M. Malkeliui as, 2134 Forbes st.

ELIZABETH. N. J.
Wm. Boczkus,
211 First st

Ar nori gera ir gerąje vietoj

Lota?
Jei toip, tai pirk lota ant Auburn ulyczioe arba ant 33rd ui. prieszai szv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgyž
ventoje vietoje, prieszai lietuviszka ba
nyczia.
Lota prekes nuo $900 ir augsacziau.
Sale lotai uf metu bus verti S1200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Puiskubinkite ku norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:

A. Olszewskis, 924 33rd st.
FeMx J.Wongierski, 3137 8. Morgan st.
J. M. Tananeviczia, 3244 8. Morgan st

ffESTVILLE, ILL
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
K. Balcziunas, 571 N. Main st.

8PRINGFIELD,
J. Klembauskas,
7

Iszgydau io 5 dienas
V/(/

Be J*1* Kštoliu Ir *kauėe]lMi

Išgydau kiekvieną sergantį Vaneocele, Strlktura. teipgi užkrečiančiu* kraują uinuodyjlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydroeelg arba vyrų lytlėka* liga*. Tokia* garsia* oferta* tel
kiame visiem* Uems kurta buvo gydomi nuo keliolika* visokių daktarų be pasekmė* ir Išdavė
savo pinigu* dykai, vardan parodyti jog aš turiu vienintelį būdą su kurto pagelba ant visado*
Ja* išgydysiu

Nemokėkite ui nollgydymą, tiktai už Išgydymą.
Skaudėjimu* akllvio, kepenų Ir lakatų, nors labai užtlaenėjuatas. išgydau galutinai.

ILL

WORCESTER, MASS.
AūL Bernotas, 12 Harlem *L

MOTERIŠKAS LISA8.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova išgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O x a 1 i n o gazų.

Patinimus gimdo*, skaudėjin u*
pečių. baltUgę. pagal mano meto
do* *utaisytu* vaistus išgydau paaškmiagiausiai.

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Priomlmo valandos: Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 7 Iki 9 vai. vakare.
Ofisas VidurmiėityJ: Reem 000 Roliaeeo BuilOing, 100 •©. Stato Streot.
OFISAS KLIKOS IR LISOUBUCZIO LIEKASI TAS PATS

Dabar Gavene

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

Rautai kur tu begi?
^^^Srš

užtai nusipirkite

PHILADELPHIA, PA.

Stereoskopus

1028 So. 2-nd St.,

BALTIMORE, MD.
Wm. J. Mųrran,
8. E. Cor. Sharp & Camden str.
J. Diemedis, 521 Columb a avė.
J. Luis, 22 Green st.

BROCKTON, MASS.
Jonas Pocius,
14 Intervalle st.

. A. SYMKEWICZ
1140 SO. OAKLEY AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Pinigų Preke,
Iki 500 rubli
_____
rublis po
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.....52
Vire 1000 rublių, rublis po..................... 51J
Prie kiėkvieno siuntinio reikia pridėti
30c ant pačto kaštų.
Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvos' redakciją,adresuodami:A. OLSZEVVSKI
©24 33rd Street
Chicago, III
„LIETUVOS ŪKININKAS“

Lietuviu Demokratu Partijos L&ikrasz
ti* skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
Iszeina du kartus per savaite isz Vii
niaus, Lietuvoj.'
Jame telpa teisingos žinios iszvisot
____
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela prigimta szalis tevyneLietuva, tai uisiraszykit minėtąjį laikraizti, o žinosii kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pamatymo5 centai. Adresą*:
M. J. Damijonaitis,
3120 S.Halsted st., ChicAgo, III
Przneazu Elizabeto gyventojams, kad
an užlaikau anglis, malkas geresnes
ka:p kiti ir parduoda už mažesne preke.
Teipgi penamdau karietas vestuvėms,
krikzztynoms, pagrabams ir tt. 22 d.
vasario atsibus traukimas tikietu, iszduotu iszloszimui mino arklio, 6 metu
senumo, 9400 vertes.
Pasiskubinkite
nusipirkti tikletus, nes nedaug beturiu.
Tikieto preke SI.00.
Juozapas Zupkus
Cor. Prunt & Porth Avė. Elizabeth,
Atspauzdinta f*. Mas zloto .

Aritmetikos Uzdivinyno
Antroji Dalis (prtd/ mokyklų kursas^

Veiksmai su skaičiais visokio didumo.

Kaina 20 kap.
°

Preke 35c kožnas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų
o galėsi gražiai papuošti savo rui

Prisiųsdamas pinigus adresuok

A. Olszewski
3252 S. Halsted St
Chicago, III.

Dragoj airios
fvlaszipos
Dabar;yra gera proga pirkti pigiai Drukuojamai Maszina.
Maszina Odeli Typewrlter No. 4,
kurios ikszioloi preke buvo 110.00, dabar
ja galite pirkti už
Mat mes nupirkome szitu maszinu
1000 isz vienos su ban krūty justos firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
giai. Muztnos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas re kelaujato geros drukuojamos
maszlnos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime, tai jau
kitu tefp pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasztuoja po 110.00. . Tai
pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 16.95 pas:
A. OL8ZEV8KL
291 S3rd 8t.
Chicago, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai.
Mfi (kolijame Pinigus ant turtenybią Ir jei
tu rengiesi tartenybą pirkti, męs «u džiaugsmu
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
nigą. Greitas veikimas. Lengvos Išlygos. Agen
tai apmokami dosniai.

l A Iš mano ataiminimų (au autoriaus paveiksiu). Parašė Dras Vincas Pietaris, spaudos
parengė Dra* J. Basanavičių*. Chicago. III.,
1905 m., pusi. 301. Gražios apysakėlė Iš gy
venimo sodiečių.............................
— J-

(ADRESAI

Lietuviško* Patuko* Y va irto*.
- 7mffoD,.-/Tšyižnai.dšū^
’a.hft'CENTRALIŠKU VIRŠININKO

turės, tam peru ir gražiu pasakų niekados ne
truk*. Preke neapdaryto*...................... Š1.0Š

SDSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:

Prezidentas = P. W. Birštonas
Apdaryta.....................................................1160
205 W. Oak SL, Shenandoih
6fe Lietuviškos Pasako* Yvairto*. Dali* II. Su
___________
____
1903 Vice-Prezid.
J. Taraila,
linko Dr. J. Basanavičių*.
Chf
>a r
Cfa 006
»u*i. n& Telpa
— gražiu, lint^idžiu Ir
22 Star SL, Ansonia, Conn
uokingu pasak:u.
1 bovyjančiu kiekviena skal
oja ir klausytoja,
ai....................... si.e/5 Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
kpdaryta Z...............................................
T.
1150
3120 So. Halsted SL, Chicago, Iii.

O'* Lietuviško* Pasako* Yvairto*. Dalis III. 8u
rinko D-raa Ba>.uiaričiu*. Chk
, III.. 1901 talerius = J. Skriiulskat,
ousl.333. Telpa čia 20Ž gražiu ir
ii juokingu
26 Broad St.
New Britain,
IKSL apdaruose......... .
..................
l.SB
150
GLOBĖJAI:
KASOS
į'C Lietuviško* Pasako* Yvairto*. Dali* IV. Su1905.
mko D-raa J. Basanavičius. Ghic igo. 111,
—----122 Es$ex St,
/usl. 299. Teip* čia 234 labai g ra tfo* ir uži- A. Ramanauskas,
tnanČio* pasakas, berijančios kiel :viena skai
Lawrencc,
nrtoja ir klausytoja ......................... ...... ,1125
uratuose apdaruose ................... . ....41.00
824 Bank SL,

S

A. 01szew8ki
924 33rd st. Chicago,III

..

ii Havanos, oi^ige

rug gauni žmogųpuikų užkandį kiakvieirs dieną, tai jau
negaliu ilgiau su tamista kalbėli. Lik
sveikas, tunu skubinus. Prie to jis turi
puikią žale vesi u vėm*. mitingams ir pa
klauso kiekviena, o ypač už vertėja susi
kalbėli angliukai. A_
aš jums (^tarnausiu už ,
reikaluose ir provose Atvažiavę iš kitų
miestų gali gastl goriausią nakvynę,

Szlakis, .
Chicago, Iii.

Tarpe >1 sales gntvee> Ir •3-eaie Rlaee.
TeiečeMs Vardo C01I

BUf*l

nori
ma
iirii
žini
nor
dar
turi
l)in
ties
no
kur

sveikatai, kur ir kaip iisigydyt nuo visokiu ligų, be suklydimo.
>
Ta knyga paradyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviuL
Ta knyga „Vadovas ln Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kurte prisius 10c. stempoms už prisiunuma ir adre«a> ’
Ta knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą knygą kuris perskaitys, ne tik mokės kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apaisergėti, bet ir dakuriika^
moksle apsiiviee.
Toje knygo|o apart grynų moksliškų iivadžiojimu, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti vizas ypatybes

subudnvojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; telpa t kūdikį nuo minutes ap&ireiškimoMi
užgimimo, eu visoms augančioms permainoms motinos ž y vate.
Toj naujoj dldėjej knygoj yra daug slaptybių atidengta, Ubai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susineiimą
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškino kaip ta

dat

bėsi tai nėra nė ką kalbėti.
Jei jau tsip sergi, kad bo tam tikrą gyduolių Ir sumanios daktariškos pagelbos negali būt sveikas, tai DR. COLLINS
■EDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amenkojo, kuriamo apart vadovaujančio Profesoriaus tam Instituto ant KOŽNOS LIGOS yra

dipllomuotl daktarai spocljalistai; atėjus asabiškai, arba aprašius ligą lietuviškai — jie Ištyrinote, kad apsiima, tai ir išgydo Se
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visų ligos apsireiškimą.
Kad tas Instituats bo apsirikimo pasekmingai išgydo nuolatines, užsendlntas (chroni|kas\ vyrą ir moterų visokias Ir
paslaptingas lytiškas |lf*« Ir tas, kurių kiti nojstongo išgydyt, tai liudija ii daugelio pačių Išgydytų žodžiai, kuriuos pagal daleidimą čia talpinamo.
« PBorB»oBixc

DiCuSAUMuzi PnorBtoaiac IvrrrTt vo!
Nuo pirmiau kaip žinoma, jum* aprašyta
liga, kuri per 7 metus mana vargino; didelis
skaudėjimas kairiam šone, krūtinėj ir vaikš
čiojanti skausmai po visą kūną, sunkus gėli
mas, jog aš nė pavaikščiot negalė jau, o ant
kairiojo šono visai gulėt negalėjau, netik
abelnai buvau nusllpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė miras. Nors gydžiau* pas daug daktarą,
bet ilga vis ėjo blogyn; visai neturėjau vilties
išgijimo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai manė pakirsdavo kankynės. Bet kaip
pas jumis atsišaukiau ir atsiųstu* vaisius
ėmiau vartot, tai balsią kovą savyje pajutau,
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
tojau pagal jus pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistą yra keturios nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai išgy.
dyla. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, tą brangiausia skarsiunčiu jums tūkstančius padėkaroaią.

žalt
bei

VIII

kingas tam ju* geriauiam Institutui už visus
gerus darbus.

noi
ava

Su guodone
M- Tabaru.
714 Wa*hlngton si.,
Gtoentffie, Mam.

, „. = M Skripkaucktenė.
Cieveland,-

IMBiedfai sL,
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Daktxkai>!

Teiksitė* priimti širdingą ptidfk»voaj, k*.
rtt U paganinklt viešai, ĮMa Jei M Jm
augštto moktlas ir galvbė gerų valetų, tai
Jau ant žemė* paviršiau* nebūčiau. Nur» p«a
daugelį visokių gydytojų lankiau ir jie tna.
ne tai neį»tengė išgydyt, tik laukiu įmertŽM, bet ju sutelkta pagelta paliuoaavo mut
nuo: skaudėjimų ir cunkaiu kvėpavimo kr»
U6ėj. dieglių Šonuose, rankose, kojose ir po
visu* sąnariu*, kaip ir skrepltavimo teip ka
taro plaučiuose, te 1 pat putės, inkstą ligos,
kaip ir lytiško teip abelno nusilpnėjimo.kurį
įgavau per jaunystė* klaida*. Per jus ttoroną
ir grynus vaistu bevartojant palikau teip
sveika* kaip.niekad nesirgp ir ant visko drū
ta*. T»e keli žodžiai gal ne vienam bus paro
dymai kelio kur apturėt, sveikatą. •
aš gyvendamas pagal tmksįg knygos Vado
vu in Sveikatą*'. buslu^Mcla sveiku ir dė

Prašau pagarsinu

»

dur

Jei tau sieks nepagelbeįo- aaabišksi ar per laišką atettauk aprašant li| - busi iigydytas. Vantai
liziun tini jam I po visą Ameriką ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai i laikoma. Rakant adresuok:

Ant 17 Akmene
Railroad
Laikrodėlis

•

DERMATOLOGUOS MOKSLE.
YZyĮraOsCcBsMr

Stereoskopai.
arba
Paveikslai iaz Jėzau n Gyveninio.

r.i
Visur
V>rte|»m«« galetin
kelio tarnu kaipo tei-

teisingai laika redan~
tla; ava ra rituota* ant
t* motu, filtąlatkmdeų pašiųsinr- C OTll ant
kiekvieno adreso, su imvelyjimu išegsamlnuotl.
Jeigu tos tok* kaip rašėme užsimokėk e t ores ui
*9.7* ir atvežimo kaštu* ir paimk laikrndelį. jei
ne. nemokėk nė vieno renta. Atmink kad us tokį
pat laikrodėlį kitur mokėsi Š3b 00. Prie laikrodėlio
pridedame |«K aukatatą labai gražų lenciūgėlį su
kompuu dykai.

Stereo* k opas arba Teleskopas yra Ui
prietatea supadldinancziat* stiklais, per
kuria kad žiūrai ant abrozello, abrozalis
pavirsta in naturalisska paveiksią, ku 900 Central Bank Bldg., Chicago
riame maUl czielae grupes žmonių, triobu ir tt. taip kaip juoe matytumei gy
vu*, kur nors beveikianesiua aavo darba.
Mes turime ant pardavimo paveikslu*
i*z Jėzaus gyvenimo nno Jo gilsimo iki
dangun užžengimo. Pavelkolai parodo
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryževojo, kaip jis keesi isz grabo, kaip šenge dangun, bet*
nyczios ir rūmai Bell ėjau*, Jeruzoliaus
0FFI8A8—J(ampaa 81-moa Ir
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
South Halą tad Gatvių ::::::
rint matai viską teip naturaliszkai, kaip
kad būtumei toje paežioje vietoj* ir
CHICAGO, ILL
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
GYVENIMAS VIR8ZU! APTIEK03
veikslai* kasztuoja $2.00. Pri*luntlmo kasztus mes apmokame. Nusipirk
Traukia dantis bk jok i/r
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS,
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt už 150.00.
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
Pinigus prisluskie per Money Ordery
moki. Darba g va rantuoja. ::
ar registruotoje gromatoje adresuoda

Excelsior Watch Co.

DENTISTAS

____
A. OL8ZEW8KI
Station 60
Chicago, 111.
Mes turime daugybe ir svietiszku pa
veikslu gražiu trobeaiu, daržu, rumu
miestu, bažnycziu Europos ir Amerikos
Ir visokiu kosmlszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
lėlius gali gauti pas mus už 91.00, o teleshoj as vienas yra geras ant visokiu
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka
ant tukstanczlu paveikslu.
mas:

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės ožaiti k i mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame tetein*
giausią rodą per laišką dykai.
Kaip išsigydyti Rupturą, Akių ligą.
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki*
Didervi«
n.ą Pučkus, Saulės įdegimą,,’Didervines, Niežus ir lytiškąjį brudą.
lą. Gyduo
Gyd UO
lės ndo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

Lietuviu Dektkma

Marija Dowiatt

Daugybė
n.-M »r

-

Ilgų ja. Ir* nuo
» h ' II..

tinto teipgi ir nuo vidurinių ilgų.
Daugumas gauna, pučkua. pleis
kana*, slinkimą piatikų vilkimą
per apsileidimą. Gydcoi pa* beatsakančiu*
daktaru* ar agentu*, kurie tik pinigu* išvilioja. o paskui rašote mum*, kad ėmė te daugy
bą rrduolių 1* įvairių apgavikų ir pagelto*
negavote ir sakote kad. gal. ir tnu»ų šydu* iė*
•reelbė*. (Taigi meldžiam* mums aarodyti,
koki* žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančiu* originališkų padėkavonlų ir tą ganme ant sodo prisiekti. Tegul
bent viena* daktaras penalo mums tiek padė
kavonių. o mp* domime didelį atlyginimą.
Pilką galvą sunku ^ydj ii. jeta-u senes ir gelte
fvll A tai l<> pegelbeti begalime.bet jeigu jeuees.o turi retu* plauku*, o ant odos matyti*
maži plikučiai, tai tam gulima tuteiktl pa
gelią . plaukai nėra grybai viena diena nei*.
dig*. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka infornaarija* su plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių teisinga* dakta
ras to nė vieae* nedaro. Ka* nori persitikrin
ti tegul rašo pa* mus. Adresą*

J M 1IRUNDZA Co .Chemiažį
New 'V'orh
Urookljn, TJ.fcė. A.

BRANGINTINAS RECEPTAS

PRISIUNCZIAMAS DYKAI
Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams

Al turiu savo nuosavybėje receptų brangintinam
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurto ai tei
ravausi atlankydamas senųjų lai Į. Al tinau ii
patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal šitą receptų
yra šiądien geriausiu silpniems, nerviškiems ir
besveikačiam* vyrams. Al lipau dėlto, kad jis
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnėji
mu, nervllkumu ir abelna nesveikata ir tt. Al
pirma to išmėginau specialistus ir (vairius vaistus
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Taipgi ti
nau, kad daugelis kitų, sirgusią te ar kita liga nuo
persidlrbimo, jaunystės paklydimą, prasižengimų
ar perdėjimą, kaip nerviškumo, nuobėglą, suny
kimo vyrybėa, blogos atminties, sunaikinto gyvu
mo, stokos ambicijos, Imurknybės, nedrąsumo,
ATTORNBT & COUNSELOR at LAW skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir tt., ku
rie rašė man, teipgi išsigydė, kaip ir ai pats.
Chamber oi ComiMrc* Bldg., Room 709
Žinodamas, kaip sunku išsigydyti šitoje kalyje,
t. E. Comar La Salta and Mtashintton Street*
ai utslmaniau pagelbėti kitiems Ir kainam reika
laujančiam tokio vaisto parakusiam pas mane, ai
I CHICAGO, ILL.
TElfPN9NE MAIN 3*42
pasiųsiu nuorašą lito recepto ir reikalingus pata
rimus uipečėtytame laiške dykai. Receptą gali
Lietuvy! advokatas, baigęs mokslą
sutaisyti geroje aptlekoje ut matus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
jurisprudencija* Sis Amerikoj. Veda
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
visokias prevas, aiviliškas ir krimina
laimingas. Al ui savo patarnavimą reikalauju
li akas, visuose toismuoae (suduoto).
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
Gyv. 3112 8. NalsM St., arti 31mos gatvės
daugiau ui litą malą sumą ir nereikalauju jos kol
Tatephmrn Yards 8046
tu vislikai aepasiteisysi, idant paskui geriau ga, lėtam branginti mano patarnavimą tau. Al ne
! siunčia nieko aptnokestln ir neturiu jokio sumlslo
ligydyti psprotfciiti pas barzdaakatj. išgauti pinigus ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą laikraštį.
Rašyk šiądien, kadangi lite tinta gal neatsikartos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus
Brltva neturi jokių minkštų nė kietų vietų, netrapi, lygi ir gera Tsklnta pigai Hamburg meto- patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 60e
fAvra®’“*
UCrudlnta paslaptiniu kol ne pa sveiks L Adresas:
elektrišku proceso, kuris užgrūdina lygtai vt*a*
C. Btnteon, P. H. Box 655, Chlcago III.
^‘▼o* dali*, užtat yra lygtai kieta vl»3£ vietoj
ri i o 1 aŠM^^a-f* tr>. ...a,.,..— n < , | rltv
tvirto*.
Ir lankios.
ui-..un uviu*ta ir nepasidaro naii glom* galandaut brltva. Puatymaa rstkarčiate ureikalingaa.
T
Skutimą* su Hamburg-Magnetic brltvayra im».
dūmo, o uę ohlmnriška oia-raclja. Jeigu tamtata
u’* įcraty.tl P”6 PApruėto eiti ka* »yk paa
’>*»I-tvL«»ok vienų »ltų brltvųVo
J« ‘ikrai tamteta amerte tšzydv* Aliuoeuotaii *yLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
lų nuo to paprato niekada daugiau į jį neiprasi.

F. Pz Bradchulis

HambuKt-Magnetic
Britva.

Dr. J. Kulis

Kauno gub., Šiaulių pav.

John Page
Utį

Salt Lak* City* Utah

3256 S.Halsted et., Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, valku ir
vyru. Tapigl turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias limpanczias
užsiaeoojuaias ir paslaptingas vyru ligas
Daro operacijas pasekmingai.

tav

AUJI JAVORAI
AUJOS PREKES
aujas kataliogas!

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

CHICAGO, ILL.
Waterbury, Conn 7X3 W. 1«th STMIT,
Teietona* Čitai 1208.
T ei Menat Canal 7092.
Knygius ae M. Paltanavlčte,
Talefonuoti galima ii kiekvienos aptiekus.
15 Mlllbury St
Worce»ter, Bais. Gydo pasekmingai W*iklu ligai be etirtuM,

mhmnmbi

Htsivėdt Ii.

3321 Aubtfrn Av*.,

PAVEIKSLAI
Dabar tik išėjo 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
Gedimihas.
Paveikslų miera 22x28 colių.

Nugi pas Petrr
Szlaki, nes labai ištroškęs, o pas jį ga

~ Jis turi puikų, šaltį
'
bavanka alų, gar
diią rustą očišč*n«
arielką, cigarus url

irto! PetrM

NAUJI TAUT18ZKI

$o.»s

A. MACEJEVSKI, Rygoje.

-

KALBU LIETUVtiKAL

NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR

Veliz J. Gal minas, 537 Collinsvillę Avė.

Vadovas hi Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai
Nauja trečia laida 50 tūkstančių e g z., arašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su
__platesniais
r_ _ _ _ _ _ _ ^aiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti
daug naujų pridėjimų, padidinta su
ir
žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
sveiku, kai
J)IREKTORI
y

knyga „Vadovas ln Sveikata”.
JEI JAUTIESI NESVEIKU ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą io Sveikatą”, o viską išaiškins. Be užvilki**
reikalauk Ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nė joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o apis
gaudagrniius, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais Ir Companėms, suviliojimui žmonią su bergždžiais žadėjimais skel

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis
Box 541
įAST ST. I-O U18, ILL.

Sukrauta pas

nu l*tgy*au a*t vianša*.

DR. K. ZURAWSKI

NEW HAVEN, CONN.
K. B lažai n s, 217 Ferry Su

•

ir odo* ligas, paveisdan: išbėri
mu*. *kaudutt**, plaukų niulinkiniu* trtt.

visados Ir didžiausioj paslapty).

PITTSBURG, PA.

M. A. Ignotas,

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

PRIV AT IŠ KAS VYRU LIGAS.

GILBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

Fort. J. Hagoczius, 1914 Aon SL

Knyga
Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, d sergantiems pagelhą

PLAUČIAI

ir daug ai kitokiu vartos daiktu.
Prislusk 2c marko o apturėsi didoly Liotuviszka Katalioga.

Millrovv

HYDIWCELE

(t y pagadinta* gyslas)

Aš išgydau kiekvieną greitai ant

DYKAI SZITA LIAMPA

MINERSVILLE,
Juozas Ramanauskai, - •

PasiaDius laiminoo auvcnimo

DU
žeu

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. t.
Laikrodėlių. Lenciūgėlių, Žiedą, Fonografą, Armonikų ir
B

vS

k,toklM *’SOhių daiktą. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pa'
mane: iš kitų miestų parašykite laišką paduodami sato adresą, tai pri,
siųsiu MVO krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai’

katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir ,kainos) prekės.
•* kit*l
tpsteiiavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčia pd
Expressą arba pačtą. 6 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davada. ‘

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
~
CHICAGO, ILLINOIS.

Karuaw«, AuierikotiiBZkas
W©Havras, 8z«i
tas, K u kardas,_____

'

bUl

vin
niu

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
GuodoŪDotns tautiszkoma ir bažnrtinenu 'draugystėms iszdirb*:-

1110

Guodotimem* Kunigams iszdir*

b*:-Kapas, Arnotas. Daira Ati
ku a, Albas, Stulas ir wisus baž

nytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka artistiszkai in laiką.
Kepures ir dėl Marszalku1 gSįMĮB* 1 ' Norėdamos guododnoa Dr-tes,
arba guodotini Kunigai, kad Jusn
parodus.
darbaa butu prideraneziai atliktas ir tuom suszclpti sawo tautetę, paireskite ji tikrai
lietuviai tiai,

rea

T. ANDRUSZEVVICZ <S CO.
11S W. Dirislon St-,

Chicago, HL '

Maskoliszkas Tiesa Ofisas Visai Dykai
1
ir Viešas Notaras.
Didžiausias Kataliogas
3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
Lietuviszkoje Kalboje
• Mes padarome visus legali saku* do
kumentus: užtvirtinimus, perdavimus
pilnu tiesu, pardavimo kontraktus, pan
dos kontraktus (leasus).
Mos atjiesakome pinigus ir paveldėta
turtą senoje tovyneje.
Mes parūpiname p ta sportus szeimy*
noms, atvaiiuojancaioms į Amerika.
Mes praszalinamo visas bylas (provoa), teskilusias lsx priežastie* rotojimo kariumenen Maskolljoje.

Visokius reikalus atliekame su
▼lėtiniu MdskolIJos Konsiiliu.

810 Milwaukee Avė., Room 208
D. LABUNSKAS.

Nauja knyga.

BVf

* f | Bus nusiustas kožnam kuris
r I prisius savo tikra varda, praj
■: Į I varde, adresa ir pora markid
Naudingas, reikalinga.* ko 1
III nam lietuviui ir lietuvei.
I

MI
JAME TELPA

-)

nn

teisingi apraszymai apie suvirsi

200 visokiu kuniszku nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkina
pradžia, priežasti ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokio
naujausiu elektro-gydancziu ,&Pa1
ratu, Koberinin daiktu,
Aparatu, Brukuojamu ir R*yj|
mu Maszinu, Stereoskopu ir j*5^
Paveikslu, Armonikų Koni eipnoj
Britvu ir daugel kitokiu koin*J|
reikalingu daiktu. Kas/yktuote”®

lažejo ka tik isz po spaudos knygele
„Lengvas būdas iszsimokinti angllszkal
kalbėti be pagelbos kito-’.
Yra tai geIssklrpk saite, iscpiklyk ir prisiusk i
riauaįa knygele, sudėta lietuviszkomte dvieju dienu Didžiausias Lietuvlsika*
bus tavo namuose.
»
literomis. Pusi. 95. Preke tiktai 25c.
Boto turime daugybe visokiu po pi erų,
tuzinas po 25o., teipgi knygų visokiu
Adresą*
spaustuvių, altorėliu, abrozellu, szkap
lierlu ir rožanoziu.
Reikalaujame per
kupozitj ir duodame gera pelną. Už 4c.
pnsiuneziame kataliogą.
Mathows Žukai tie,
Pllsen Station. JįK
Vn E. Mala *L»
New Britain, Oonn.

John’s Supply

FU]
mC

