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bud u įsiėdė žmonėms. Susi tas. Plėšia po senovei ir dar žmonių, kad čia dvariški- cherių”) komiteto. Pagal to buvo išrinkti Įiernai met ir Boleslovas Jaloviecki, kun.
rinkime dūmos, 11 d. kovo, rando kasas, bet tą gali da ja eina su žmonėms, o ne bu susitarimo: “dergreicheriai” abu buvo patekę į Kauną.
Močulski ir Edmundas BortGaulėnuos e—Juozas kievič.
partijų atstovai grupoms su ryti revoliucijonierių vardu norinčiais išnaudoti žmones praves į Kauną du bundieRevoliucija Maskolijoj. sirinko dumon. Dūmai pa ir nerevoliucijonieriai. Suiri urėdninkais.
Čiu (vieną iš Kauno, kitą iš Dovidaitis ir Savickas; pir
Trakų pav. išrinkta:
Naujai išrinkta Įdurna /pri duoti protestai prieš rinki mo, netvarkos laikuose ne Spaudimu ir išnaudojimu Ukmergės), o b u nd iečiai už mas—neaiškus, antras — lin
Justinas Strumila, Vincas
dėjo jau darbuotiėsi, bet dar mus: Bessa rabi jos, Poltavos, lengva tikrus keuo mierius gyventoji} atsižymėjo jeneral tai visur kitur balsuos už kęs prie kunigų.
Kamienecki, Karolis Muizel,
reakcijos pasekėju^ stengiasi Minsko, Mogilevo, Novgoro suprasti.
gubernatorius didžiausio Per “dergreicherius”.
Dėl I to Kuršėnuose
Aip būti
(pra- Antanas Filipovski, Vitoldas»
panaikinti rinkimus tūlose do, Voronežo, Kazaniaus,
dyta per
Prancūziškuose laikraščiuo sijos mieito Ispaliano; jo sū Šiauliuose bundiečiai nebe- vardžių gerai nežinome) —
gubernijose, kur atstovais Ii- Į Chersoniaus gubernijose ir se buvo paminėta, jog ma nūs ir urėdninkai lupo įmo stato savo kandidato, o duos abu neaiškus; mums buvo Kucevičius.
PM» b|
Vileikos pav. išrinkta:
kosi išrinkti sanaifiai radikk- mieste Kišineve. Rando ša skoliško rando agentai suki nės, kaip norėjo. Jie todėl balsus už du žydu-buržnju— pranešta, jog abu ‘-išmintin
Vitoldas Kopec, Adomas
f liškesnių partijų.) Guberna- lininkai protestavo prieš rin nėjosi Prancūzijoj jieškoda- prieš tokį netikusį valdymo Cimkovskį ir Choronžickį. Jie gi žmonės”.
Bohdanavičius,
Marjonas
i torius panaikino rinkimus kimus Kursko ir kitose gu mi čia, kovai su laisvės drau būdą ir sukilo. Kaip kitur, dabar pilnai susijungė su sa Žagarės,
Kruo
Aleksandras
! Minsko gubernijoj.
Su pių,
bernijose; bet, rodosi, kad jų gais, paskolos, bet bankinin teip ir čia, pirmiausiai suki vo priešaisburžujais.
- ' ir;
Akmenos ir Chelchovski,
[ Lietuviams, šiuom kartu, protestai pasiliks be‘ pase kai, bijodami caro randui lo darbininkai. Pirmiausiai broliškąją L. S. D. P. orga Papilės valsčių rinki Lubanski, Kazys Borovski
L bent Kauno ir Suvalkų gu- kmių.
paskolintus pinigus žudyti, jie Surengė visuotiną streiką. nizacija, bundiečiai dabar niai valdžios atmesti, buk'dėl (sūnūs), Kazys Tyšinski, Jo
| bernijose, pasisegė dar ge Terp durnos atstovų, kaip atsisakė skolinti be pritari- Buvo ant gatvių susirėmimai, pas mus pertraukė visus ry to, kad ne slaptu, balsavimu nas Borovski.
■’usinefeima
riau negu renkant atstovus tūli laikraščiai garsina, užgi tarimo tautos atstovų. Tą kuriuose žuvo daug žmonių. šius. Išrodo, kad ne darbi ten buvo rekama.
Vilniaus pav. išrinkta:
•no kaip U
* pirmutinės durnoj. Išrinkta mė jau nesutikimai dėl reika syk Maskolijos agentai pa Dalis darbininkų pasislėĮiė ninkų reikalai svarbiausia Panevėžyj 17 d. sau Ignacas Parčevski, Stani
t6
i tose gubernijose 7 liėtuvĮai ir lavimo atleidimo visiems po siūlė Pramuzijos kapitali įtaigose angliško telegrafo. rupi “Bundui”, bet tik siau sio .buvo sušauktas pirmei- slovas VankoviČ, Vyskupas
q
vienas žydas, nė kunigo,, nė litiškiems nusidėjėliams. So- stams parduoti už n milijardą Ispahano gyventojai atsišau ras tautiškumas, nes nė už vių-krikėČionių priešrenka- Eduard Ropp, Eduard Nar■Bilais skaU
dvarponio ueišrinko nė vie cijalistų partijos atstovai rei rublių šešias svarbiausias kė į parlamentą su reikalavi Zubovą, nė dargi už Fridma- masis susirinkimas.
P
Susi but, Alfredas Bakovski, Sta
a- muša
no. Suvalkų gubernijoj iš kalauja, kad atleidimo reika Maskolijos geležinkelių lini mu prašalinti Jeneral guber ną, kuriuos pirmiau jie bu rinko apie 600 žmonių. Kal nislovas {Sienkevič, ir Vitol
I ligos yra
rinko advokatus Bulotą ir lavimas butų pirmiausiai pa jas.
vo sutikę statyt, dabar jie bėjo beveik vieni tiktai L. S. das Hauvalt.
Prancūzijos didžtur natorių ir jo šeimyną.
'igW« *
Leoną, abudu baigę augėle statytas ir kad butų apie tai, čiams ir tas užmanymas pasi
neduos savo balsų, bet tik už D.-iečiai. Kadangi Panevė Kaune susitvėrė penkios
I visokias j.
snius mokslus. Iš jų bent specijališku atsišauk i m u,pra rodė gana pavojiugu, jie ir
tuo-*, kuriuos ir jie patįs pri žio pavieto miestelių rinkėjų rinkikų kuopos ir kiekviena
f Leonas žinomas jau lietuvi nešta žmonėms.. Partijų su tą užmanymą atmetė, kadan
pažįsta atžagareiviais ir prieš didžiuma—žydai ir išviso jie jų stato savo kandidatus į
škoj
rašlavoj.
Kauno
gu

kuriuos teip karštai agitavo. tesiunčia vieną įgaliotinį į rinkėjus.
gi
raudas
paliovė
Jau
rėmęs
sirinkime socijalistų ir ūki
»iun!
bernijoj išrinko vieną dakta- ninkų atstovų tas reikalavi Maskolijos rando mierius.
lekavo^
Nejaugi žydai-darbininkai gubernijos miestą, tai L. S.
Iš Vilniaus.
Rusai rinkikai stato kan
ją
ir
vieną
advokatą
ir
tris
Į>er
nacijonalizmo
akinius
ne

Jeigu,
vienok,
ir
dabar
Stoly

4 valau tai
5 d. sausio Vilniaus teisino
D. P. nutarė paturėt Bundo didatais į rinkėjus: A. A.
mas likosi atmestas; atmetė
»u. N<*
- ūkininkus, baiginsius kelias teipgi užmanymą su tuom rei pin išdrystų paleisti durną,, rūmas patvirtino “Naujosios pamatys tikrų savo apginė- statomą kandidatą Merą. Ir Millerį, J. M. Kovalenko, N.
į gimnazijos kliasas. Vilniaus kalavimu kreiptiesi prie ca butų tai ženklu, kad Prancū Gadynės” num. 29 ir 80 kon jųn
visi buvusiejie tam susirin* J. Kozlovskį, protojeriejų D.
■'.ivo
gubernijoj rinkimai ėjo blo ro; visgi priimtas užmany zijos piniguočiai priėmė pa fiskavimą ir nutarė sustabdy
kime, kaip vienas, nutarė už F. Jaruševičių, P. K. GipŠiaulių pavietas.
giau -4 čia matyt tik vieną mas reikalauti atleidimo. Ka siūlymą ir sutiko pirkti ran ti laikraštį iki t etanas to da
jį savo balsą paduot. Bun- piusą, S. P. Rachmanskį ir
išrinktą
lietuviškos
pravar

18- diečiaiišto buvo labai J pa A. F. Karšuickį.
1)
Šiaulių
valsčiuj
dui
prigulinčias
geležinkelio
Pasi

lyko
neperkratys.
...
dangi
toks
reikalavimas
ne

paėjimi, km t
«
Atorouj
dės ūkininką, beį jis priguli sutinka su Stolypino išdirb linijas. - Gavęs milijardą ru vėlino, nabagai 1
rinkta Milius ir Šverikas,
kakinti. Bet štai Yir čia tas Progresistai rinkėjai renka
■ pelike* teip
I
į
krikščionių
deiįiokratų
parkairiejie.
.ut vilko dn»blių, randas kokiu du metu
pats atsitiko, kas Šiauliuos: į rinkėjus: prie. adv. pagel.
toms
pamatinėms
tiesoms,
tai
Atn bu* papo ■
18
kiliulių.
L
tiją,
toje
gi
partija
nelietugalėtų
apsieiti
be
durnos
ir
2) Radviliškio val žydai-“socialdemokratai” su V. A. Stašiuskį, prie. adv. O.
sveikatą. •
jo nepriima demokratų par
| viška.
• .
J
14 d. sausio dieną Kuršė sčiuje—Povylius ir Guogis— sitarė su buržujais, atsisakė A. Finkelšteiną, R. A. Rei
tija, kuri mat nenori per bent kol terp kareivių nebus
L Kaip ten nebūtų, antriejie žengti tiesų, nors jos butų susipratimo, nepaisyti visai nuose buvo prietrenkamasis kairiejie.
utui ui vuta
nuo savb kandidato ir dąbar ną, pris. adv. M. A. Junovilinkimai lietuviams pasisekė niekiausios. Jie mat dar ne žmonių norų.
Busirinkimas. Kalbėta buvo 3) Pašvitinio vals. agituoja už kadetą Fridma- čių, prie. adv. B. J. Urbana
geriau. Lietuvių atšlovų da- gali nuprasti, kad taisyti, ge Bet dar nebuvo, turbut, apie durną, jos svarbumą ir —Giedras G ibis ir Jonas ną!
vičių, d-ri F. O. Grodeckį ir
■ bar netruks ir sumanesniųjų, rinti, naikinti negeras tiesas, atsitikimo, kad valdonų blo apie tai, ką rinkti^ Kalbėjo Antanaitis—kairiejie.
A. P. ČulKovą.
Kauno pavietas.
baigusių augėlesnius mok- tai pareiga žmonių atstovų. gi darbai neatgabentų blogų bemaž vien tik ajeljaldemoAntra progresistų kuopa
4) Joniškio valsč.—
Kauno
paviete
Juoevaiųių
sius, turinčių iškalbą, kurie Argi todėl demokratai nori vaisių jeigu ir ne jiatiems kratai. Po kalbų buto pa Ignatas Vilimas ir Jonas
renka į rinkėjus: pris. adv.
ir Krakių valsčiuj visi kairie Junovičių, pris. adv. Urbagalės geriau gin|i durnoj mu būti ne žmonių, bet biurokra blogai darantiems, tai jų į- darytas balsavimas, kurs da Kindžius—kairiejie.
7 ikitvaL
sų krašto reikalus; pirmuti- tijos atstovais! Bet ir ran pėdiniams: kartais jiems at- vė tokius vaisius: Zubovas 6) Žagarės
valsč.— jie. Betygalos valsčiuj — novičių, F. K. Blaževičių, A.
t -niai gi musų išrinkti atsto das, dėl atleidimo reikalavi seina ir galvą žudyti, už pik gavo 124 balsus, Lukauskis Antanas B nišas ir Janis Dau vienas ‘ Naujosios Gadynės” E. Grigaitį ir M. A. Fedorovai, nors ir buvo pilni gerų mo neišdrys vaikyti durną, tą ir skriaudas žmonės atmo- — 129, Bielskis — 25, Šukė bariškis (latvys) —kairiejie. skaitytojas, kitas nežinomas; vidų.
norų, bet durnoj jie buvo ne- kadangi ji jam teipgi būti- nija ir valdonams, jeigu tik ta— 2, kunigai Macio jaus 6) . A k m e n ė s valsč.— Airiogalos valsčiuj — vienas Žydų rinkikų komitetas iš
I byliais, dėl stokos iškalbumo' nai reikalinga: be jos jis ne- supranta, kas juos skriaudė. kis— neviena Už Bielskį Lankutis, (kito pavardės ne kairysis, antras nežinomas; statė šiuos kandidatus į rin
ir mokslo, jie negalėjo ten nė! gali gauti užrubežiuose pa Ir Mikalojui dabar reikia at ir Šukėtą buvo paduoti bal žinome) — 1 kairysis, kitas Seredžių valsčiuj — abudu kėjus: d-rą I. A. Feinbergą,
kairiejie. Veliuonos valsčiuj J. B. Wolfą, pris adv. pag.
lupų atidaryti. Jeigu dabar- skolos, o be jos negali apsi sakyti ne vien už jo paties sai, nežiūrint to, kad jie ne neaiškus.
—
į tiniams netruks gero noro ir eiti. *
piktus darbus, bet ir už dar stato savo kandidatūrų. Tie 7) Papilės valsčiuje vienas tikras kairysis, ant V. A. Stašinskį, pris. adv. O.
Raudonių A. Finkelsteiną, K. A. Rei
į drąsos ginti misų prigimto Reakcijos partijų laikra bus pirm jo valdžiusių Ma- balsai tokiu budu kris irgi — Pranciškus Statkus ir ras—neaiškus:
valsčiuj
—
vienas
tikras
kai ną, pris. adv. S. G. AbramI krašto reikalus, jie galės ge- ščiai, kadangi tos partijos skoliją carų.
ant Zubovo ir Lukauskio.
Kundrotas — pirmasai kuni
rysis, kitas nežinomas; Vilki soną ir N. L. Sirkiną.
K riau tėvynei Ištarnauti ne- atstovų dumon pateko mažai,
15 d. sausio buvo priešren- ginis, antras neaiškus.
jos valsčiuj—abudu kairie
Ispanija.
I gu pirmutinės dumos atsto- reikalauja paleidimo durnos.
kamasis susirinkimas Šiau ■ 8) L y g u m ų • valse. — jie; Raudondvario valsčiuj— Lenkų rinkikų komitetas
Į ,vai. Atstovais ir pirmutinės ,,Novoje Vremia” stengiasi Morokko viešpatystės poli liuose. Susirinkime buvo Vaitekūnas (kito pravardės
stato šiuos kandidatus: pris.
' dūmos Vilniaus gubernijos pertikrinti, jog durna yra cijos organizavimo reikaluose apie 300 žmonių. Susirinki nežinome) — abu kuniginiai vienas buvęs teisėjas, antras adv. D. J. Bociarskį, I. J.
—nieko nenumanąs; Babtų Girkontą, d-rą F. O..Grodecbuvo teipgi kunigų šalinin vien vieta revoliucijonierių likosi padaryta sutartis terp mo pradžioje vienas iš krikš atžagareiviai.
valsčiuj
—vienas
viršaitis
Prancūzijos ir Išpanijos.
kai. Taigi paskutinėj gu- besiorganizavimui. . čionių • demokratų partijos 9) Gruzdžių valsč.— (staršina), antras nežinomas. nį, ■ kunigą B. K. ŽongalaviĮ bernijoj nieko naujo nėra;
Išrinktas durnos preziden Kaip Maskolijoj teip ir Is pasakė, kad jo partija nuta raštininkas ir-Simonaitis — Apskritai imant, juo arčiau čių, B. M. Kazakevičių, pr.
uwe. .. čia, kaip ir pirma, -viršų paė tas Golovin buvo jau pas ca panijoj skriausti žmones ran rusi duoti balsus už kunįgą pirmasai—neaiškus, antrasai prie Kauno, juo mažiau susi adv. M. J. Obezerskį ir F. E.
mė dvarponių ir su jais iš rą, kuris išreiškė gerus linkė dui padėjo aristokratija ir Maciejauskį ir advokatą Kre- kairysis.
Šabuną.
igama iszdir
pratę
žmonės.
Dauguma,
be
kunigija,
tai
prieš
tuos
ir
vien
eina
nčiųj
ninigų
pasekė

is. DaJmatijimus ir savo viltis, jog durna
Činą, kiti gi tos pačios parti. Gruzdžiuose išėjo abejonės, valdžios, dvarinin Galima spėti, kad laimės
ir wisu» b*i'
kreipiasi
žmonių
piktumas.
jai, kurieiSe labiausiai rupi pasistengs nuranvnti kraštą.
šoki darba »t'
jos nariai tvirtino, kad kuni nesupratimas. Žmonės vie kų ir ponų bičiulių—kunįgų žydų rinkikų komitetas ir
ik*.
Barcelionoj
paskutiniuose
.
palaikymas
katalikystės
ir
praves savo
kandidatus.
Bet tie jo tušti išsitarimai
Jtioos T> tęs.
gas Maciejauskis savo kandi nu balsu tarėsi rinkti ir priešai.
*i, kad Jusu !
laikuose
susipratę
žmonės
lenkystės, gynimas dvarpo nieko nereiškia: ne jis valdo
Kitoms kuopoms vargu pasi
datūros n e statąs. Kad ti Lideikį ir Daumantį.bet prieš
kitę ji tikrai
(Iš “Skardo”.)
nių reikalų. Žmonių susi- Maskoliją, bet Stolypin bu bomboms pradėjo kovoti su krai patirti tai, buvo pa renkant, pisorius apreiškė
seks išrinkti nors vienas savo
* pratimas mat daug augščiau rujoms šnipų, žandarų, poli- randu, kunigija ir aristokra kviestas į susirinkimą pats jiems, kad* juodu negali būt
kandidatas.
tais. Beveik kasdieną kur kunigas Maciejauskis. Kvie išrinktu, nes abu sėdėjo ka
pakilęs vakariniuose! Lietu- cistų ir kareivių.
Rinkimai dumon.
Vasario^!, buvo Naumie
Vos kraštuose negu rytiniuo Durnos prezidentas Golo nors expliocluoja pamestos tė jį krikščionių • demokratų lėjime. Neatsiradus kam ti Vilniaus gubernijoje iš- sčio ir Šakių miestiečių rin
se, kur lietuviai, dar po se vin svetimų laikraščių kore bombos. Neseniai explioda- partijos nariai. Atėjęs į su krai paaiškinti, ar ištikro rinkta iš dvarponių kurijos į kimai. Į gubernijos rinkė
novei, per savi) nesusiprati spondentams apreiškė, jog vo bomba katedros bažny sirinkimą, kun. Maciejauskis negali būt išrinkti Lideikis gubernijos rinkimus šie rin jus išrinkta: d-ras Jonas Stau
mą, yra lietuvystės ir savo tikisi galėsiąs durnoj nedalei- čioj. 10 d. kovo rado pame pasakė, kad jis pats savo ir Daumantis, pisoriui pasi kėjai:
gaitis, lietuvis, demokratas.
stą
bombą
prie
rūmo
Markypriešų įnagiais.
sekė^apgauti
žmonės.
Tikrai
sti įžeidimų caro, - bet nega
Dienos paviete išrinkta: 1 D-ro J. Staugaičio kandida
kandidatūros nestatąs, bet
Visi išrinkti lietuvių atsto- lės sulaikyti jos nuo įžeidimų ro Coneille. Ją su dideliu stato jį krikščionių-demokra gi^Lideikis ir Daumantis tu Feliksas gr. Broel Flaterį tūrą parėmė netiktai krik
| vai Suvalkų ir Kauno guber mini eterių ir apskritai rando atsargumu atidarė policija. tų partija. Be to, dar jis ri pilnas teises, nes jų nie
Juozas Ramanavičius, Ed ščionys, be^ ir žydai progre
Įožnam kui
Ji
buvo
milžiniško
didumo,
nijose
priguli
j
prie
kairiųjų
tarnų. Taigi aišku, jog ir
U verda- pi
paaiškino, kad durnoje gintų kas jiems neatėmė. Kad sė mundas Pilsudzki, Cezaras sistai. Pernai buvo čia sta
L partijų.
expliozija
jos
galėjo
sugriau

pora mark
Golovin i mato, kad durna
krikščionių reikalus teip, dėjo jie kalėjime, tai dar nie Meduniecki, Aleksandras Lo- toma kun. Ruseckio* kandi
alingai fe
Kauno
gubernijoj ir šiuom greitai siisirems su Stolypinu ti čielą miesto dalį Tą pa kaip to reikalauja evangeli ko nereiškia. Kaip tik ne pacinski, Jonas Sviatopollę- datūra ii£ tąsyk žydas d-ras
lietuvei.
kartu lietuviai, padare sutar ir jeigu jis nenusilenks, pa čią dieną vieno vyriškio ne ja. Po kunigo kalbos kalbė turėjo teisės būt išrinktas Mirski ir Miečislovas Hory- Grosmanas gavo dusyk balsų
tį ?u žydais, kuriems pavedė reikalaus jo atsistatydinimo. šama bomba expliodavo ir jo viens socijaldemokratas ir pisorius, dėlto dabar Gruz
daugiau, negu kun. Ruseeniecki.
sunkiai
sužeidė
ją
nešusį
vy

apie su’
išsirinkti vieną atstovą, už Ar jis tą padarys, nežinia.
kis.. Pernai dauguma evan
keletas bepartyviškų. Jie iš džių rinkimai pripažinti ne
nesveiku
tai žydai padėjo lietuviams Tas jau paeis nuo caro, ku- riškį. Vaikai teipgi rado pa rodė krikščionių-demokratų tikrais. Žmonės dabar galės Lydos paviete išrinkta: gelikų balsavo už žydą, šįmet
. Isaato*
Restitut Sumorok, Julijo
mestą bombą netoli vienos
išsirinkti lietuvius.
Žydai
d uolėti nauu
nenuoseklumą, jų prieštara išrinkti tuos, kuriuos norė nas Muračevski, kun. Juozas gi beveik visi balsavo už d-rą
prekes vis*
prašė duoti jiems du atstovu, ti. Jeigu caras stos Stolypi- bažnyčios.
• vimus ir apgandintjimus, iš jo. Pripažinti netikrais rin Skop, Aleksandras Mikulskį, Staugait|.; Žydai konserva
vdancziu ’•
hkadangi jie labiausiai • pri- no pusėj, reiks ir šitą dūmą
iktu,
aiškino, dėlta^hegilima rink kimai dargi Žagarėj ir Kruo Romanas Rymša, Laurynas toriai arba visai nebalsavo,
Persija.
imu ir K*
į'.Bpausti,
bet
pažadėjus
lietu

bandyti išvaikyti, nes turin
oskopu u J
ti kunigo, nors jis butų ir piuose. Žagarėje kabinasi gr. Puttkamer, Mateušas arba balsavo už Naumiesčio
Nors
Persija
greičiau
negu
<u Koncert
sių atstovams ginti ir žydus, ti valdžią* du priešai niekūr
pusrabinį. Lenkai balsavo
prie Buišo,—mat, jis pats ne
i tori u ko«
Maskolija sulaukė konstituci- geriausias. Paskui buvo pa
Moračevski.
•
J
iaszy k tuoj*
fe ji® nusilenkė ir pasiganėdino negali sugyventi.
už veterinorių Ščuką (lenką).
dirba žemės.
jonališkos rėdos, bet urėdnin- darytas balsavimas, kuris daAšmenos
pa
v.
Išrinkta
:
fe . Vienu atstovu.!
Vasario 4 d. buvo \ ilkavi
Nors ‘ durna ir susirinko,
B e i s o g a 1 o s valsčiuj
kai,
pripratę
valdyti
žmones
Lucijonas Volski, kun. Le skio, Virbalio iš Kybartų
Taigi durna jau yra ir an- bet Maskolijos tas nenurami
be kontrolės, spausti pinigus, 257, Lukauskisj— 204, kun. išrinkti: M. Žirgulis ir Blan- onardas Rodzevičius,; Ipoliį miestiečių rinkimai. Rinko
Klausymas tik kaip ii- na. . Bomboms rando priešai
Maciejauskis —♦ 66,
Kreči- dis—abudu socijaldemokratas Korvin-Milevški, Broni du rinkėju į gubernijos rin
ji darbuosis ir ar jos už- nesiliauja besidarbavę. Ne* veržti žmonių turtus, net nas — 6.
tai.
dukteris gyventojų, negali
Jau prieš mėnesį
gyrimus priims caras ir ką žiuia tik, ar mėtanti bombas,
P a d u b i s y j—Stugis ir slovas Umiastovski, Jonas kimus.
prie naujų sanlygų prisitai Dėl i a i j “ B u n d o”
Lastovski, MečislovaiTVelča- lietuviai buvo susitarę su vo
Ot1® paaukaus; durną, ar Sto- vartojanti browningus prieš
taktikos. Šiomis die Kazlauskis—pirmas — kairy ski, Eduardas Zacharzevskis. kiečiais rinkti vieną lietuvį,
kyti,
elgiasi
senoviškai,
o
tas
e Kaipųjų
partijų niekesnius caro tarnus daro
nomis įvyko susitarimas tarp sis, antras—neaiškus.
atvirai reikalauja tą atsiekimui kokių politiškų erzina jau susipratusius gy “Bundo” ir Kauno buržujų Viekšnių o s e—Straz- Šventėnų pav. išrinkta: d-rą Kudirką, o antrą6 vokie
4^tpl y pino, kuris mierių, ar nori vien atkeršys ventojus. Todėl Persijoj
Aleksandras Chominski, tį — Torklerp
dauskas
Jr
čiuvinskis
—
abu
dar
ramumo
nėra.
Laimė
žydų
(vadinamųjų
“
dergreiti
ui
skriaudas
kam
padary# //ilišku valdymo
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Rinkimų dienų virbaliečiai rinkti ant rytojaus Į LekėCių dėjimas ir kaip jis galėjo iš angliškas ,,Queen Adelaide”. y vairių draugysčių, kaip tai: ilo. Kadangi autorius ne nių išklausė prakalbų su di
atsisakę balsuoti už minėtuo- koplyčių,. Keli vyrai suriko: nykti? Juk žmonės laika Visi biMistengimai nutraukti lavinimosi visokiuose dailės teisingai užsipuola "ant tūlo džiausia atida ir pesitikrir
siųs kandidates fcr balsavo
Vrnesneisime,, nes mums nuo laiko kultūriškai pakyla, juos ntib stNhrmoB ne išdavė darbuose, siuvime, gaminime „bučerio” ui rinkimų aukų mu, kad tikrų teisybę sako
*» • *
valgių, užlaikyme namų, au revoliucijai,*t«i mano parei Sooijalistai, ir išsiskirstė.
savo kandidatus — klebonų šventa”. Užtai
I
du buvo pa o ne puola žemyn (neprllan- vaisių.
Saurusaitį ir pastorį Močul- liepęs pa sod y ti Į areštų ant 7 kiose aplinkybėse kartais iš
San ę’raiftSisco. Netoli sa ginime vaikų ir daug kito ga tų neteisingumų patai Prisirašė 2 nauji sanariat
17 kovo vėl atsibus; prakabji
s ekį. Lietuvių blokas su to*-ęĮįenų, bet paskui dovanojo: tikro puola. Red.) Atsira los Alflftra^u užbėgo ant bu- kių. Mesgi, lietuvės, to vis syti.
kiečiais pasidalino tokių bUr.( ; Dabar mat negali žinoti, dus inteligentijai Didžiojoj dumos^mePfconiškas laivas ko neturime, ir pačios gali .Kad p. KI. eekr. nematė bos A. Petračio, kuris aiš-'M
du į dvj dali, todėl ir rĮnjdiv kiek . ".pinigų prapuolė, nes Britanijoj, ji pradėjo dar „Dirigb"? ’ 8 *
me matyti, kad toli nuo anų pakvitavonės, tai ne keno kys, „Ar dabar nėra baudžia-^
.• 1 U
mų pasekmės visai kitokios.. paėmę pinigus ir knygas su buotis, pradėjo tveri “Švie
atsilikojne. Lietuvaitės atka kaltė, tik jo paties, nes dir vo^’.
Jonas Bielskas, sąnarys 51 I
Išrinkta d-ras Kudirka ir
degino. Nuo dabar bus ir sos” draugystes šakas po Konfiskavo deimantus. kusios į Ameriką Busidemora- ba, o pats nežino ką. Tegul
daa KravelskJs. i
.
Suvalkuose tokios knygos-, miestus ir kaimus, platinti
New4Yort. • Atkakus čia lizuoja, todėl Įpuola į viso KI. pekr. atsiverčia „Vieny kuopos L. 8. P. A. yra ant
:
. ,v.4’
kad prapuolus knygoms valš- demokratiškų dvasių terp lie vokiškam garlaiviui ,, Kaiser kius vargus ir nelaisvę ir vis bės L.” No. 16, 1905 m., o pocijalistų tikieto ant mie-. 1
čiuje, galima būt žinoti, kiek tuvių, bet pradėjus ■ rengt Wilhelm”,i daiktuose mergi tik per tamsumų arba neno ras žinutęJš Unfon City’es, sto maršalo. Lietuviai tu* | Į
Išrinktiejie atstovai.
1
turi būt pinigų kasoj.
seimų, svarstinėt reikalus,kį- nos Kohlet tš Chicagop, mui rėjimų žinot to, kas gali pa po kurią pasirašęs p^B. Ka- retų balsuot už savo vientautį I
Vasario 19 d., visoj Rusi Žiema šįmet labai šalta. lo vaidai ir nesutikimai tar tininkai1 užtiko deimantų ir gerinti muši} stovį.
maitis, o skyriuje apie au socijalistų.
joj iuvo atstovų rinkimai Kaip prieš adventus užsnigo, pe darbininkų ir inteligen žemčiūgų vertės 10000 dol.
Sekr. 51 kuopos
Dėlko vyrai tvėrė draugy kas skamba šiaip: „ .... per
Dumbn.
K. Stankus. 4
užstojo šaltis, iki Kalėdų bū tų: prakilnesniejie darbiniu- Visus tuori brangius daiktus stes visokio skyriaus, kaip vestuves p. A. Kundroto
‘ » i
Kauno gubernijoj išrinkta: davo iki 18° šalčio, o nuo Ka kai pradėjo priešintiesi inte muitininkai konfiskavo.
pagelbines teip ir lavinimo buvo surinkta revoliucijai
Iš Lorain, Ohio.
VI. Stašinskis, pris. adv.; lelių iki 16 d. vasario po 25°, ligentijos mieriams, nes tie
si? Rodosi, kad ir moterims šiek-tiek pinigų. Polam dar,
Šitas miestas apgyventai
Dr. P*r. Gudavičius, Abram- 28 ir 30^ C., tik 16 d. vasa inieriai buvo burzuaiziškai
Gaisrai.
teip jau jos reikalingos arba pasidarbavus tų namų uktvesom (žydas), Antanas Po vi rio atleido. Vieną sanvaitę demokratiški.
Todėl kilo
Philadelphia, Pa. 6d. kovo, dar labiau, nes jos fiziškai riui (minėtam , ,bučeriui”) daugiausiai lenkų, vengrų,
lius, A. Kupstas ir P. Kume vigai negalima buvo ant lau nesutikimai ir seimui atėjus, ant Fillbert str., siautė gais silpnesnės, tankiau suserga, vėl surinkta keletas doliarių. chorvatų ir švedų. Lietuviu
lys. Visi, išskyrus Abram- ko dirbti. Pečius reikėjo du inteligentai, pamatę, kad ne ras, kuris pridirbo nuostolių priežiūra joms labai reikalin Prisiunčiame tas aukas ,,V. yra čia 8 šeimynos ir apie 40
sonų, lietuviai, kairiejie.
kartu kurti. Buvo labai blo. pergalės darbininkų, apleido ant 150000 dol. Gesinant, ga. Gerai, jeigu susirgusi L.” redakcijon”. Taigi tos pa vienų, bet jie ne augščiau; Nuo Vilniaus miesto iš gai su malkoms.
seimų; katroj gi kuopoj bu penki ugnagesiai likosi buu- turi gimines ar drauges, ku aukos, skaitant drauge, ve- šiai pakilę.. Laikraščių skai
rinkta M. Venslavskis, len
yra to mažai: ateina čia 2 egi.
12 d. vasario Panemunyj vo inteligentai, ta nė de-1kiai sužeisti.
rie šiek tiek prižiūri. Bet stuvių ir surinktos,
į
kas, miesto galva.
sudegė Žano degtinės vary legatų ne siuntė Seiman. Sei- į
pakvituotos ,,Lietuvos”, 1 ,,Saulės”, )
jei ne, tai priseina skaudžiai $7,86 ir yra
,
Vilniaus gubernijoj išrink kla. Išnešė tik spiritų, |kurs man susivažiavo tik delega- Nelaimės ant geleži tikėlių pajusti sunkų padėjimų. tam pačiam numeryj. To ,,Dilgelių”, ir vienas ,,Svieto
ta; M. Chelchovskis, A. Cho- buvo bačkose skyrium užmū tai mažiausių kuopų, todėl
Neoga, III. Netoli nuo čia, Moteris ar mergina, priguli li linus Kl. sekr., vardu Kliu Ateities”. Daugelis yra su
minskis, grafas Laurynas rytas. Atpleškėjo pagelbon nieko ir ne nuveikė. Fotam ant Toledo, St. Louis <fc ti į draugystę nepajus teip bo, |>ersergsti visus, kad to lenkėjusiu lietuvių, tie terp
Puttkamer, St. Vankovičius, ir Skinkutis su Šventos Ago besidarbavimas ėjo mažyn y- \Vestern geležinkelio susimu sunkiai, kadangi draugių pa kiam daugiau aukų niekas savęs lenkiškai kalba. Yra
kun. Leonardas Rodževičius tos duona. Žmonės šaukė, pač numirus organui “Lai šė pasažlerinis trūkis satavo- reiga sušelpti ir aprūpinti neduotų. Bet kad J. Nor- ir gerų lietuvių, bet tokių
ir nuo valstiečių kurijos — kad negelbėtų,tegul dega tas kui”.
Tūlos kuopos tapo riuiu. Prie to 7 ypatos Ii ko sergančias, kiek ‘ galima. kevyčius renka aukas be mažai. Nėra čia nė jokios
Simonas Pileika. Išrinktie- pragaras, bet kunigas sakė, kuopoms L. S. D., kitos vi- Li sunkiai aužti to«.
Mokslas ir Išsilavinimas Kliubo įgaliojimo, tai apie lietuviškos organizacijos.
jie beveik visi arba endekai kad visgi reikia gelbėti.
Ilgai mes miegojome, nesai numirė; didžiausioji GlasWarren, Pa. Aut We«tern mums ne atbutinai reikalin tai Kl. sekr. nieko nemini.
arba jiems užjaučiantiejie.
suprasdami
kuom esame,
gowo kuopa laikosi dar ir|New Y()rk A Pennjly1TBnia gas. Mes, moterys ar mergi Kliubas išrinko stk : J. BeSuvalkų gubernijoj išrink
Laikas
jau
keitiesi
. iš buudabar, bet apie jos ilgesnįge|eiiukelio alkuu6g Woko w nos, turime atkreipti atidų ir keraitį, J. Martišių, J. Vir
ta: adv. Leonas ir adv. Bulo
kaus
miego,
Kaip kitur mu
Iš Škotijos.
gyvenimų reikia abejoti.
I relių pasažieriuiZtrukis
.............. • • ir
• nu ant vaikų. Moterys juk yra bickų ir J. Ratkevičių, bet ne
ta: Abudu lietuviai, kairie “Lietuvos” nr. 4 Radika
su
broliai
kruta
ir darbuoja
auklėtojoms
kūdikių,
kurie
K. Rugienius.
p. J. Norkevyčių.
Todėl
puolė nuo aušgto kelio py Ii- Į
jie.
las, korespondencijoj iš Lon
lieka tvirtais vyrais ir drau Kl. sekretorius persergsti ne si ir mums pridera tą patį
mo. Prie to 9 ypatos likosi
k Gatdino gubernijoj išrink dono, sako, buk Anglijos ir
gais moterų. Jei jie yra blo duot aukų „tokioms ypa- daryti. Priderėtų ir niurni
I sunkiai sužeistos.
ta: Stasys Jačinovskis, Povy- Škotijos lietuviai lyg išmirė;
gais, tai didžiausia kaltė puo tome”, bet kad „kitokios”, mesti senus netikusius pa
las Lopatinas ir penki val ne girdėt nė apie draugys
la ant motinos. Juk ji pa nieko -neturinčios bu Kliubu pročius, ypač girtuokliavi
stiečiai (Lepioško, Siedlar, čių veikimą, susirinkimus ir
gimdė ir užaugino. Gal sa renka,
tai
nieko, norą mus, sutverti kokių organi j
Prapuolė advokatas
Makarevič, Sancevič ir Doi- prakalbas. Bet rašėjas apsi
kysim, kad auginimas iš da ir gerai tai
žino,
Ko- zacijų, kokių draugystę arba
niak — visi stačiatikiai).
> ioX
riko (geriau, vietoj rašyti po San Francisco, Cal. Fra
lies ir tėvo pareiga. Bet da dėlgi KL sekr. (anaiptol ne kuopų Susivienyjimo Lietuv.
LoiAvillk, Ky. StraiUžprotestuota.
lemiškas korespondencijas, puolė iš čia advokatas Ruef.
>
bartinėse hanlygose moteris visas Kliubas: Kliubas nuta Amer.
Vitebsko į gubernijoj iš- rašyti kaip yra, o tąsyk skai kuris, už ėmimų kyšių, drau kuoja čia tarnaujanti ant turi didžiausių įtekinę ant
F. Dauevičia.
rė pirma daeižinot, o paskui
gatvinių karų.
rinkta: M. Benislavskis, II. tytojai daug geriau supras, ge su miesto bulmistru
vaikų, ji yra jų auklėtoja parašyt į laikraštį,o Kl.sekr.,
Dimša (lenkai), Karzyč — kur Radikalas ar kas kitas zu buvo apskųstas.
Iš Patersoiij-N. J.
Tu
® Detroit, Mich. Sutšrai* ir augintoja. Tėvas, dirbda susitaręs bu viršininku, el
I
* Al
(latvis), Burmeister, Petra- paklydo.
rėjo
prasidėti
jo
prova
bu
(
kavo
darbininkai
j
dirbanti
Kur tik ne pažiūrėsi, visur
Polemikas, jeigu
mas dešimtį, ar dvyliką va giasi kaip maskoliškas ca
čenko ir Bikov (rusai).
vesti, jeigu kitus mokyti, tai de, bet jis ne atėjo ir nega!i- įtaisote Grėat Ijike4 Eugene- landų! kas dienų, o kartais ir ras) „tokioms” liepia neduot, žmonės darbuojasi: vieni ren
Minsko gubernijoj išrink- reikia polemizuoti už svar-j ina buvo surasti, kur jis din-! ering W6tks Ėcrase ir St. daugiau, kų gali, žinoti kas
o „kitokioms” nieko nesako. ka aukas tautas reikalams,
-4 ta: Laškarev ir Ivaščenko ]bius reikalus, o ne už mažmo go; nė jo geriausi draugai ne j C lai re.
bu jo vaiku dedasi?
I ai rašantis pirma ištiria, o kiti kolektuoja alaus bačkai;
(ženiv^ldžiai rusai), Jakubo' žius.
:
žino
dabar,
kur
jis
yru.;
Red.), bent apie Škoti-į
Sui’KppH'.JYn** Sušlrai Mokyklose teipgi moterys paskui rašo,nes apšmeižimas, vieni skaito ir platina laik
vičius (šventikas), Šiman jos lietuvius, jų padėjimo,
ką vo nituptpjai Su|>erior užsiima mokinimu - vaikų. arba užsipuolimas ant nekal raščius, kiti redaguoja, at«
Užsidegė laivu®.
skis,
Rudzinskls, matyt, nepažysta. Škotijoj
; Sliipbuilding Co. dirbtuvėse. Vaikas veik iki penkiolikai tų yia negražus darbas. Re. spaudžia ir po stubat* išnešio
Kraskovskis,
Gavrilčenko socijalizmas smarkiai auga,r New York. Ant atkaku Jie reikalauja 9 vai. darbo metų būva ik) priežiūra mo
dakeija juk negali žinoti, ar ja kitokius laikraščius — tai
(valstiečiai) ir Melnikov(dąr- bet gal Radikalas soči jai izmų sio čia iš didžiojo Oceano vo dienos.
terų. Taigi moterų pareiga kas tiesą rašo, ar begėdiš gi apkalbas; vieni rengia te
bininkas). Visi dešiniejie. ne pripažysta už lietuviška*’ kiško laivo “Vandalia” užgi
atrus, prakalbas, kiti pešty*
Tolkdo, Ohio. Pasibai žinoti, kaip geriausia užau kai meluoja.
mė
ant
jūrių
gaisras.
Gais

nes; vieni lavinasi apšvieti
judėjimų. Škotijoj yra jau
Kliubo sąnarys.
gė darbininku Streikas Papės ginti naudingų sau ir draume, kiti alkūnėms šluosto sa
5 kuopos tik L S. D. P. (ne ras užgimė sukrovimo ruimuo motorinių vežimų dirbtuvė- j K* Ja* lanarį.*. Taigi, ar moteIŠTB AUK.kIŠLAIKO. minint kitokių vardų), ren se 25 d. vasario ir pridirbo
Ii rimą
iuirwi k i mokslo?
rims nereikia
Kaip- Iš Grand Rnpids, Mieli. liūnų barus; vieni veikia ty
-H
se. .
•
Dobi avale, Suvalkų gb. gia susivažiavimų (seimų), nuostolių ant bertainio mili*
No. 9 ,,Lietuvos” tilpo ko kiai, kiti, nieko neveikdami,
į gi ji gali mokyti vaikų to,
jono
doliarių.
*
I
i
.
aces
,
Mo.
Darijai
ei

respondencija pono R. Gau- garbės j ieško; — ir teip vie
, ko pati nasupranta?
Laikraščių pundų gavau, nori sųtvert Cetrališkų komi-j
na čia gerai, darbą galima j Todėl mums beailavinimo bo apie buvusias prakalbas ni žengia pirmin, kiti atgal
tetų.
Nors
dabar
Škotijoj
tik laikraščius priėmiau vė
Nori baltparvių darbiniA- gauti 'akmenų skaldyklose, I
Tautiškas susipratimas kas
draugystė ne atbutinai rei A. Petračio, parengtas 51
liau. Knygns ir laikraščius nėra ne jokio inteligento, bet
kastynėse ir cemento dirbtu-1
kart
eina stiprin: rodos
judėjimas
lietuvių
didesnis
kalinga. Reikia laikyti bu- kuopos L. S. P. A. Minėta
gavome 10 d. vasario. La
vėse.
•
Uždarbiai
teipgi
čia
'
Bato
u
Runge,
La.
Louisiasirinkimai, ĮKisidalinti nuo- korespondencija buvo per neseniai teip garbinom len*
bai gražus skaitymai. Man negu pirma, kada čia buvo
nos šteto ateivių kam išorine ne mažiausi.
inteligentai.
Dabar
lietuviai
| monėms,švaistytidalykus;to- skaityta mėnesiniame susi ku»į, jų kalbą, ir laikėm juos
toki daiktai akyvi, ne galiu
Schuler
padavė
tiesdarių
bu

r PiiiLADEi.ruiA, Pa. Pa kiu budu me^ greičiau priei rinkime kuopos ir tapo pave augėlesniais, bet dabar su
nė pasisotytiį Kaip gavau pradeda pažinti tikrus lietu
tui sumanymą apkeisti dir sibaigė nesutikimai
vių
darbininkų
kelius,
su

terp sim prie susipratimo. Ypa sta kuopos sekretoriui pra pratom, kad ir mes lygus
paskutinį laikraščių pundų,
bančius
pliantacijose
negrus
kompanijos ir tarnaujančių tingai merginos: jus esate nešt per „Lietuvą”, kad mi žmonės, kad ir musų kalba
tai buvo valščiaus1 susirinki- pratimas jų kyla, o per tai
ateiviais iš Europos. Kiek ant Pennsylvania geležinke žiedais draugijos. Taigi ne nėta pono Gaubo korespon teip-gi graži ir gera kaip ir
auga
solida
riškumas.
ą
mas. Žmonės, pamatę gazieŠkotijos lietuvių negalima vienas pliantatorius, reika lio. Abidvi pusi, nutilenk- užmirškit, kad reikia pažinti dencija neteisinga, parašyta jų. Jaunuomenė dabar ren
tas, pradėjo visi prašyti; aš,
laujantis darbininkų, iki 15 damos, i-usitaikė.
pačios savę, pažinti savo pa bu mieriu užgaut draugų A. gia teatrua^ir veikia labui
pats neskaitęs, turėjau ki priskaityti prie Anglijos lie-|
dienos
lie[>os
turi
įmokėti
savo tau£os. Tankiai matyt
reigas; nepakanka apsivesti. Petratį.
tiems išdalyti. Valščiaus su vių, kurie pagarsėjo vien
150 dol. už kiekvieną par
šventoms
parapijoms
ir
vai

Tankiai girdėt vyrus kal
Nematau reikalo darodinėt ir aukos tautos reikalams i?
sirinkimas buvo dėl knygų
trauktą
iš
kitu
kraštų
atei

bant, jog musų merginoms melus p. R. G., nes manau, musų miesto.
sudeginimo,
sužinojimui, dais jose, lyg kad kitokių
vių šeimyną. Steto gi urėd101 kuop. S. L. A. užmanė
reikalų
ant
svieto
nebūtų.
nieks ne rupi apart pasida- kad draugas A. PetratiB, C.
kiek pinigų padėtų į uždė
ninkai
turi
Europoj
pa
j
ieš

Iš
Chicago,
III.
binimo, šokių ir tt. Seserys! org. L. 8. P. A., užtektinai pareng visuomenišką balių
ti i ji mo kasų išnešė. Žmonės, Mes, Škotijos lietuviai tiki
koti reikalaujamą ateivių
Susitvėrė
Čia
moterų
drau

mės
darbais
pasirodyti
tarpe
stengkimėB būti kuom dau žinomas lietuviškai visume- naudai Prieglaudos namo ir
kurie turi iš tos kasos pasi
skaitlių;
štetas
turi
jų
kelio
gystė vardu \,Apšvieta”, giau! Rūpinkimės, j ieško nei (nėra žinomų ar nežino su tuom tikslu išsiuntinėjo
skolinę pinigus, vieni prisipa- civilizuotų tautų.
nes kaštus apmokėti.
draugystė lavinimosi ir pa- kime budo, kaip geriausiai mų veikėjų, bet turi būt per delegatus į kitas dr-stes (iš-.
Radikalas
sako:
buvo
susi

žysta, o kiti gal ir ne. Turgelbinė. Iš karto prisirašė įgyti mokslas, susipratimas. žiūrimi tik jų darbai. Red.), skiriant Šv. Kazimiero drau
*
būt tuos pinigus įšidėjo pats tverusi kuopa Šviesos Dr-tės;
Aladino kalba.
dvyliką sąnarių.
Komite- Minėtos draugystės susirin kad tikėtų kvailiems plepė gystę). Dr-stė Šv. Onos pri
prie
jos
prisirašė
apie
17
są

valščiaus
ponai,
tų
New
York.
New
York
City
pinigų prižiūrėtojai, Kitose narių, bet sa n vaite po san- Kliube, buvęs pirmosios mas tan išrinktos: M. Damijonai- kimas atsibus 17 d. kovo, 1 simos R. Gaubo apie /Petra tarė ir darbavosi, o vietinėknyginė nepritarė, ir neprivietose, kur pinigus ‘ ‘cicili vaitei sąnarių skaitlius maži koliškos durnos atstovas Ala- tienė — pirmsėdė; pagelbi vai. po pietų, po N r. 869 čio kalbų.
Petratis savo prakalboj siuntė delegatų rengimui to
kai” paėmė, tai paliko raštų, nusi ir apie viduvasarį apie din laike kalbą, kurioje iš ninkė — M. Šešltlenė; proto 33rd place. Kviečiame kuokolų
sekretoVfc
—
T
M.
Aredecdraugystę
nebuvo
girdėt
nė
skai tingiausia i
susirinkti nieko nekeikė, aiškino vien baliaus (ji pirma vadinosi Ii-1
kiek paėmė, kad ne butų ant
reiškė,
jog
ir
dabar
randas
kaitė;
finaiStĮ
i&kr.
—
K.
moteris ir merginas ir rašy- neteisų šiųdieninį surėdymų, teratiška Dr-stė). Mat Šv. kitų nužiūrėjimo, o Silkinės garso. > Bet kodėl Radikalas praleido tinkamą valandų,
(Dabravolės) valsčiuje neži neparodo, kodėl draugystė iš todėl caras turės rinkti vai Katkevičienė; iždininkė — tiesi į draugystę labui mus ir kad išganymas nuskriau Onos Dr-stė progresyviškesM. Laukiene. Mitriai musų pačių ir labui draugijos.
nia nieko.. Tai galėjo ir pats nyko? Ar nebuvo vadovų?
stosios luomos įvyks per su nė Už knyginę, kuri yra vien
sius jo ministerių paklydi draugystės ’feus: p lavintiesi
Rodosi
Londone
inteligentų
Komitetas.
pratimų darbininkų savo vertelginė firma X <fc Co.,
, valščiaus viršininkai šposų iš
mų.
Jeigu
randas
butų
už

luominių reikalų, per socija- siekiu jos yra pakelt autori
skrost, pinigus paimt ir kny ne trūksta. Jau keli metai, manęs atleidimą visiems po moksle, kultūroj? apsiėjime
Iš
Westville,
111.
ar
gal
ir
keliolikas
metų
Lon

irtt.
;
pašelpa
Ilgoj,
medeliškų revoliucijų (gal evoliu tetų vieno ar dviejų, o veik
gas sudegint. Teip žmonės
litiškiems
nusidėjėliams,
bu.
done gyvena p. Pilėnas, bet
giška ir draugiška. Įstoji Derin anglių kasyklose, 27 cija, nes vardas teip per lumas ant tautiškos dirvos
Į ir mano, kad teip buvo.
darbo jo ne matyt. Gal jam tų į savo pusę patraukęs žmo mo mokestis *60c.pt mėnesinė d. vasario, 7 vai. vakare, at kreiptas, s kad nežinia,. ką nustumtas užpakalin.
Susirinkime
komisorius
mažai apeina darbininkų nių atstovus, bet jis to nepa 25c. Susirgti, safcarė gauna sitiko baisi expliozija,' ku reiškia. Red.). Drg. Petra Tokiu budu lol k. S. L A.
apreiškė, kad prapuolusius
vientaučių reikalai? Kol ne darė. Aladin užtikrina, kad $3.00 Fanvarfėj iF draugiš rios likosi apdeginti -sunkiai tis nesakė, kad vien socija- ir Dr-stė Šv. Onos 9 d. vasa
iš kasos pinigus apsiima valturi šiltų vietų, kol varge, tai dabartinė durna nenusilenks, kų priežinrųJ^Jeiffu nenorė darbininkai: Juozas Kasper- listiškas mokslas yra reika rio, su pagelba jaunumenės
; ’džid atiduoti Silkinės valsčiui,
pasirodo darbininkų užtarė kol Stolypin laiko valdžios tų imti pinigu iš kasos, : gali skis ir Juozas Paulukonis. lingu, nuomonė apie nenau Liuosnorių mylėtojų dra
jam nereikėsią iipokėti. Tai
jais, bet kaip tik pasitaiko vadžias. Jeigu gi jis ir ant juos pavesti labdaringiems Gydytojai vienok tikisi abu dingumų kitokių mokslų ga mos, parengė. balių su loši
buvo gražu klausyti. Žmo
šilta vieta, jie liaujasi dirbę, rąją durnų išvaikys, tauta ves reikalams, kaip tai: šelpimui du išgydyti. Nuo ko atsiti lėjo išdygt tik galvoj tokio mu komedijos „Lėkė kaip sa- .
nės norėtų visų kaltę suversnet pasityčioja iš darbinin toliau kovų su caro randu, mokslųeivių, revoliucijos ir ko expliozija, dar tikrai ne socijologo kaip R. G. Bet kalas, nutupė kaip vabalas.’’ *
; .. ti ant vaito Bujanaucko, jie
Programas baliaus - buvo
kų, išjuokdami, buk jie pla kol jo galutinai ne perga tam panašių reikalų. At- žinia.
tas ne buvo aiškinama 4rg.
sako, jog neprašo tokios caro
lės.
»
gana
platus: pirmiausiai de*
tina mokslų pasemtų iš mal
minkim seserys, mums tokia
A. Petračio.
malonės, jie norėtų, kad Bukliamavo D. K. „dainų ne
daknygių ir elementorių.
draugystė gali atnešti didėlę
3 d. kovo atsibuvo prakal mokančio rašyt”,Jakščio, ku
janauckas už viską atsakytų.Paskendo
laivas.
.
Iš Union City, Conn.
Radikalas sako, buk perei
naudų, dvasiškų ir materijabos drg. A. Petračio, jis kal ri pasisekė neblogai, bet kur
Subatoj valščiaus susirinki tuose metuose Anglijos ir
Baltimore, Md. Sheapeake liškų. Kitų tautų moterįs,
„Lietuvos” No. 7, patilpo bėjo apie tai, „Kas tai yra kas geriau atliko deklirhaci- j
mas ne buvo pilnas, tai ko- akotijos lietuviai pradėjo uostoj užbėgo ant sudūmos kaip tai: amerikonų, vokie p. Kliubo sekretoriaus kore
blogi metai ir apie to prieža jų,,Tikėjimas krikšto^^įJJ
' misorius liepė žmonėms susi- judėt, bet koka tai buvo ju- vokiškas gai lai vys „Pisa” ir čių, žydų ir tt, turi daug spondencija iš musų mieste* tis”, Pusėtinas būrelis žmo- to” mergaitė M. Joni
i
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REIKALAI

3. L. A., vietoj augti ir bujo 80 kalnus. Šitą dalyką svar Taigi, broliai, būt gerai šį
mes pasisekė teipgi ne čius kalbėjo apie Vokietiją nė juk yra Ui ne viena ypaai, ypatingai gražiai Prancūziją ir Maskoliją. Aiš U, bet milijonai lietuvių. SasivlMrihH LletinluA«urik»je. ti, tuolaus nupuls, kaip ir stykite visi, broliai ir seserys <dalyką apsvarstyti plačiai
Maakolljoa . biuifokraštlška 8- L- A. Kas link rinkimo iateinančiuose kuopų susirin
lošė V. Jasiufevlčiutė rolę kino Maskolijoj vargingą Red.). Panedėlyj: Julijonas
Nutarimai
71
kaopoH
Hoviešpatystė. Tūli musų 8. sekretoriaus ant dviejų metų, kimuose ir mėgint išrast bu.
Ra Eidimtas,Vin. Čepalevičia ir
hneikienės. Reikia stebė- darbininkų padėjimą.
bokene. N. J.
L. A. draugai ištikro išrodo kaip kad drg. V. Jokubynas <dę padidinimo posmertinės
f kad mergina, galima sa gino aukauti pinigus suėel- Antanas visą dieną žudė,
Jeigu kuris patarė, rodosi, kad vistlek ir arba pritaikymą pašalpos Ii
L Įėjimai ir išlaidos tau biurokratais.
kyt, nemačiusi teatro, teip plmui revoliucijos. Surink kol paliuosavo Barnikę (ūžtą
gerai loštų. Neblogai lošė ta |4.23. Pinigai pasiųsti jis privalo ir padėkavoti sa tiškų centų turi būt garsina draugas kę nors ir parašo ant vienų metų cei.trališkaa goję. .Tik daugumui kuopų
Au vo geradėjams; visuomenė ne mi skyrium kiekviename ber- reikaluose 8. L. A., tai biu sekretorius gali būti renka pareikalavus * didesnės poVaišnora, miesto viršininkas “Kovos” redakcijom
ir pienius; silpni buvo polici kavusiems ištariame širdin turi už ką dėkavoti, nes jie tainyj, dar geriaus per orga rokratai, kaip Pilipas iš mas, kaip kad buvo iki šiol. smertinės, atstovai seime tu
jai nieko gero ne padarė. ną, nes dabar nėra aišku ant Kanapių ir išlenda su tris- Jeigu sekretorius ves gerai rės atkreipt atydą į kuopų
jos agentai ir policijos virši gą ačiū.
katikiu. Tau nevalia apie organizacijos reikalus vienus reikalavimus ir apsvarstyt šį
ko liekasi sunaudoti, p
Red.).
A. Budrevičia.
ninkas, kiti gi vidutiniški.
8.
L. A. rašyti, tu tik kur metus, galės likti ir ant žo dalyką. - Buvo matyt iš pe
2. Kad seimas butų laiko
Šv. Kazimiero Dr stė laiLošė vidutiniškai, tik pabai
Musiį supratimas.
mis, negali knisti jo dirvą. liaus, kad ir iki 10 metų. reitų Feimų, kad atstovai vi
kosi tvirtai; prie jos priguli mas apie 4 dieną liepos.
gė silpnai. A belnai, vakaras
uždraudžia Žinoma, svarbiausiu dalyku sai mažai į posmertinių rei
8. Kad delegatams Seiman, Ex-sekretorius
— Metai f kaip atkakau į apie 100 vyrų ir 6 moterys;
jiasisekė gerai, žmonių buvo
kitiems
rupintiesi
organiza yra, kad kuopos rinktų tei kalus paiso dėlto, kad sei
skaitlius
sąnarių
nuolatos
nors
vienam
iš
kiekvienos
Brooklynę;
visą
laikę
dirbau
dikčiai ir užsilaikė ramiai. .
cijos
labu.
.Kitas
draugas singas, susipratusias ypatus muose daugiausia būva toki
Toki lošimai nors pinigiš- Arbuclio kompanijoj tai vi auga. Draugystė užlaiko ir kuopos, butų apmokamos ke
kę nautją atn’ešė ne per di duj tai aut dokų, bet iš čio knygyną ir vakarinę mokyk lionės lėšos iš centro iždo, išlenda su taktika ir taktiš delegatais. Susi važiavus su- atstovai, kuriems posmertinė
delę,, vos apie 23 dol., bet už nykščių darbininkų nuomo lą; yra ir felčeris, kuris už arba, kad visi sanariai tam kai pradeda stačiai Favo iš si pratusi eina ir išmintingiems visai nereikalinga, kurie pri
tai morališka jų nauda dide nių ir apsiėjimų negalima pa laiko agentūrą visokių vai tikslui sudėtų po kelis cen vadžiojimus: girdi, Senas tautiečiams Seiman, toki vi guli tik dėl garbės, ne labui
lė. Geistina butu, kad jau sidžiaugti. Arbuclio kompa stų (ar visuomenės, ar priva • tus, nes dabar kuopos, tu Krivaitis stenėjo, Giegžnas sus S. L. A. reikalus patai S. L. A. Tai kam aniems
rinčioj mažą skaitlių sąnarių, girgždėjo, o F. BagoČius nu kys gerai atlikti, ir viršinin svarstyt didesnių pusmetinių
nuomenė paliuksmytų mus nijos darbininkai tamsus, ne tiškų ypatų labui? Rd.).
Yra čia ir kitoki biznieriai: neišgali apmokėti kelionės sikvatojo ir tulžį sutaškė ir kus išrinks,jeigu seniejie, ar reikalus, jeigu ji jiems nerei.
tik draugiško, bet ir savo
tokiais lošimais tankiau.
Antanas
Godzinskis, Domi lėšų delegatui; Jeigu ir iš tai da ne bile kokią tulžį, bet tai sekretorius, ar koks ki kalinga. —Kiti atstovai pri
Nespėjo nutilt atbalsiai ba būvio nesuprauta. Silpnes
liaus, kaip vėl naujas aupe- nis darbininkas turi čia pri* ninkas Redeckis turi šifkor- siunčia, tai kokį vertelgą, studentišką. Jeigu mes ir sa tas, gerai savo užduoti atli būva tikėdamiesi tapti iš
etis. Keletas dievuotesnių tirti to, ko Lietuvoj neap* čių agentūrą ir drabužių kuria keliauja savo kaštais; vo lociią organą įsteigtume ir ko, paliks senus ir ant kito rinktais viršininkais S. L. A.
sąnarių Dr-stės Šv. Kazimie kenčiamas šuo nepatyrė. krautuvę; Jul. Eidimtas turi o tokių mažai naudos mes tokias taktiškas pliovones meto, jeigu seniejie bus ne Taigi, broliai, neturime
musų didvyriai rašinėtų, tai atsakanti, išrinks naujus. laukti susivažiavimo atsto
ro, pritarus kitiems,-užmanė Nors ir patiems pakanka, groceriją. Galima sakyti, kad turime.
sutveri parapiją. Tam tiks dyki, nepavežami, uždeda 4 čia lietuviai pas savo vien Lai šiuos nutarimus ap nėtiek naudos neturėtume ką Išmintingi, dori v delegatai vų, kad jie ką gero ir nau
lui suskaitė šeimynas, pavie maišus žalios kavos, ar cu taučius gali gauti reikalin svarsto kuopos pirm seimo, dabar iš samdomojo organo seime nedarys vienpusiavi- dingo organizacijai padary
nius. teippat ir merginas ir kraus. Dokai nelygus, tepti giausius sau daiktus, nerei kad ateinančiame seime butų semiame. Juk ir dabartinis mų, ne tvers partijų, jausis tų, bet musų pačių pareiga
organas atidarytas ir malo-; visi lygiais draugais, ar tai nutart naudingus įnešimui
sušaukė susirinkimą įvikdi- ir gi neduoda. Paėmus vež kalauja pas svetimtaučius paduoti apsvarstymui.
Por.
Nr. 7 ,,Lietu vos” p. V. J. niai talpina visokius s t ra i į >s- butų iš rytų atvažiavę, ar iš kuopų susirinkimuose ir pri
mui to užmanymo. Stebėti ti, mirtis akyse stovi, o for- jieškoti.
Jokubynas be reikalo užsipuo nius 8. L. A. reikaluose. vakarų. Neverta minėti pra sakyt savo atstovams, juoi
na tas, kad susirinkime nie monas spiria Į pasturgalį,
Iš
Montreal,
Canada.
lė ant Bagočiaus už patari Kurgi tie draugai su savo ėjusių seimų; kas praėjo, te siunčiant į seimę, idant laiky'
kas nesvarsto, ar galima su muša per Šonus, nebgalėdaDarbai
eina
ne
blogiausiai
mą, kad seimas butų laiko geresniais raštais pasislėpė? gul) dingėta. Šį metę bus tusi kuopos nutarimų ir tik
tveri parapija ir užlaikyt ku mas, meta darbą ir eina lau
ir
uždarbiai
ne
blogi:
kaip
mas apie 4 d. liepos: p. V. 8. Kaip dabar, apart polemikų naujas seimas. Linkėtina, tada mes padarysime didesnę
nigas, bet teip kalba, kad kan. . Tuom tarpu kiti juo
koks
lietuvis
ir
labai
gerai
J. mano: kad vistiek, ar ir vienas kito jnokinimų, ge kad suvažiuotų nauji ir de naudą organizacijai.
rodos parapija seniai susitvė kiasi, mat jie seni darbinin
uždirba,
tik
nežinia,
kur
ei

Dekoration,
ludependent, resnio straipsnelio nematyti, legatai. Žinoma, šį metę kur r
rus, o dabar tik jos paprastas kai. Neatmena, kad ir jiems
Juozas Samuolis.
na
jo
uždarbis.
Daugiau

Thaugsgiving ar Labor day. teippat butų ir organą įstei kas daugiau turėsime reika
sėsirinkimas. Suprantantes- kfcrtais, pasipriešinus, dar ar
niejie nenori kištis, kadangi šiau atsitinka. Nėra mieros siai iš lietuvių naudojasi sve Protauja jis klaidžiai: apie gus, o 8. L A. lėšų kur kas lų, nes da ir praėjusio seimo ‘Rengiamos kolioniįos rei
kaluose.
pasakyt teisybę, kad parapi darbui, ir “seniemsiems”kar- timtaučiai, ypač, žinoma, 4 d liej>os didesnė pusė dirb daugiau prisieitų panešti. reikalai užtvirtyti guli. Rei
alaus
leidėjai,
bet
iš
raugo
tuvių sustoja t>o sanvaitę at- Jeigu ant sąnarių užkrautu kės seniejie iš naujo užtvir Daugumas lietuvių šneka
jos čia sutveri negalima, ka tais atsitinka, kad negalima
lietuviai
mažai
turi
naudos:
ba po dvi; ir ten kur dirba, me didesnę mokestį per ne tyti, o kiek atsiras naujų vi ir rašo apie kolioniję, rengia
dangi kiekvienai šeimynai suspėti padaryti. Kur reipasigeria,
susipeša,
o
paskui
__
„po 5 dol.
kia 6,
lengviaus darbininkams pa- valią po 50c., kaip drg. Joku- sokių reikalų. Dėlto, gerb- mą Susivieuyjimo L. A. prie
prisieitų mokėt
kaspastato 2, jei kas paprovojasi,
iš
ko
advokatai
mėnuo, gana nemalonu, už sako “bosui”, kad negalima,
sivėlint dėl vakęcijos ant ke bynas 9 ni»m. ,,Lietuvos” pa- tin s kuopos, 'pasistengkite glaudai negaliučių dirbt.
pasipelno.
Bet
ir
Miun
t
rea

Vieni laiko tę Įvykdinamu,
lių dienų; ir mokintiniai ta tirė, tai bu‘ų dar blogiau. pirm laiko viską apsvarstyti
pasakytą teisybę apšauktų tai kiti tyli. “Bosas' sakoj
lini
pradeda
lietuviai
susi

Daugumas
visai
pamestų
S.
ir prisiartinus laikui, pasių kiti laiko tę daiktu neįvykme laike liuosi; 4 litų kis, to
bedieviu, šliuptarniu; bet “jei negali, tai eik lauk
visgi,tapo priversti kalbėt Darbdavys nieko neatjaučia, prasti, vienytis. Yra čia jau dėl, parankiausia sulyginant L A. Mano nuomonė teip sti šeiniau išmintingus,darbš dinamų, išmistu.
išneša: kad dar šį metą apsi čius pasiuntiniu.-. Siųskime
Rimtai sakant, galima užtie, ką neseniai buvo pagar nes už vartų pilna žmonių, tris draugystės: Šv. Kazimie su kitoms šventėms.
ra,
S.L.A.kp.,
o
neseniai
susi

eitume be locuo organo. Lai delegatus daugiausia iš susi tikrint, kad kalioniję tikrai
sėję bedieviais, griautojais nors, ir po valandą tik te
J. Vitkauskas.
tvėrė
Kliubas
laisvės
ir
mok

kykime ramdomąjį organą ir pratusių darbininkų. Ap Susivienyjimas L. A., su pabažnyčios, o dabar juos pra dirbs, vis jam darbas bus at
Clinton, fnd. Mes, sąna
ant tolesnio laiko. Ta pati leisk! me šį kartę poniškus gelba aukų, inrikdys ir tai
šo statyt bažnyčią ir tveri liktas. Nesuprasdami reika slo po vardu Vitauto.
riai 121 kuo[M)3 S. L A. vien
Lietuvių
yra
didelis
būre

,,Lietu va", arha_kad ir kitas, tautiečius, kurie kas metę tie bus vienas svarbiausiu darbų parapiją. Jie šį tą paaiški lingumo vienybės, kenčia ka
balsiai
nutarėme,
jog
busino, bet ir gi visos teisybės pitalistų skriaudas laisvoj ša lis, bet ne atmena apie mu u vienyjimas privalo neatbūti jeigu butų * galima gau įhUb į seimus važiuodavo, atliktas.
Tas užmanymas, kilęs 10
nepasakė, ypatingai užtylė lyje, sakydami: “teip Dievo brolių padėjimą tėyvnėj Lie nai išleidi net savo organą la ti sąnariams 8. L. A. pi daugumas net savo lėšoms,
giau: paveizdan, dabar, skai patįs įsisiūlydavo ir keliau kuopoj S. L. A., ne naujas
’ tuvoj.
jo klintis, kad jai čia ir butų duota.
bui musų orgafrfzacijoe. Teipi
23
dieną
vasario
atsibuvo
tydami „Lietuvą”, arba,,Vie davo. Nukeliavę toki pasi išmistas, nes kitos tautos jau
Pradėjus aiškinti naudin
atsakantis skaitlius lietuvių,
gi butų jau laikas pirkti
krikštynos
dukters
J.
Bubianybę”, mokame ant metų po turinti delegatai daugiausiai nuo šimtmečių prieglaudos
vyskupas varg ai leistų lietu gumą vienybės, atsako, kad
žemę Tautiškam Prieglaudos
lio,
ant
kurių
pribūva
būre

du
doliarių, S. LA. sanariai vjeikdavo prie stiklelio. Prie namus turi, Susivienyjimui,
viams turėt savo parapiją. nieko negalima, padaryti.
Namui. Vietų jau nurody
Įdomu tas, kad bažnyčios gei Užminus apie socijaliziną ar lis lietuvių. 'Besilinksmyda- ta gana, galima pasirinkt. kad galėtų gauti pigiau samt stiklelio ir viršininkus iš priėmus tę užmanymę, pasi
džia moters ir tie, kuriems revoliuciją Maskolijoj, išgir mi, kalbėjome apie visokius I Pinigų tam reikalui pradžiai domajį organą, žinoma, jei rinkdavo. Dėlto toki poniš seks ir lietuviams Amerikoje
saliunai daugiau rupi ir re si tę, ko dar neėsi girdėjęs. reikalus, atsiminėme ir revo- jau yra, tai kam laukti Pini gu teip sutiktų laikraščio iš- ki draugai, tapę organizaci prieglaudos namę Įrengti.
tai jas lanko, nors jų butų ir Socijalizmas* esąs bedievių liucijonierius, kovojančius gai užmokėti už žemę, bus leistojas. Aš misliju, tokius jos viršininkais, ne daug ir Variavoj e namas prieglau
ant kiekvieno kampo; turbut mokslas, o revoliucijonieriai už laisvę musų visų tėvynės saugiau negu bankoj. Gei laikraščius gaunant pigiau, naudos organizacijai padaro. dos seneliams yra nuo 1388m.,
Buvo užmanyta
sąnarys skaitytų iš savo Va Gerai kad atlieka ne k ori uos ten telpa 140 ypatų, pri
tie nori pasirodyt gerais ka vagys, razbaininkai. Paklau Lietuvos.
stina butų, kad kitos kuodis
I»aaukauti
kiek
palaikymui
lios, be prievartos. Laikui svarbesnius reikalus1'- o kitais imami vyriškos ir moteriškos
sus, ar skaito laikraščius, at
talikais.
šitais dalykais rūpintųsi, nes
revoliucijos,
S.
P.
paėmė
toy pa tos. Ten Lenkijoje yra
l>ėgant,musų broliams labiau nesirūpina.
Jei mes turėtume parapiją sako, jog skaito “Žvaigždę’
šitie du užmanymai, galima
rielkę,
perėjo
per
visus
ir
su

apsišvietus,bus galima ir hie
Broliai ir seserys. Jeigu nevien lenkų prieglaudos
su geru klebonu, nereikėtų ir “Saulę”, girdi, “Saulėj”
sakyt,
svarbiausi
musų
orga

kreiptis prie lenkų ir vokie gražių pasakų yra; “Lietu rinko du doliarių. Paskiria nizacijai, juos reiktų, kaip nas organas uždėti. Jeigu mums rupi labasL. A., namai, bet ir kitų tautų.
Lenkų tos institucijos šio
S. L A. sanariai teip butų kniskime visi jo dirvą, kas
čiu kunigų, bet bėda, kad jo vą” su “Vienybe” skaitę, bet me pinigus L. S. D. P. Pi galima, greičiau Įvykdyti.
negalima suprasti, o “Kova nigų 2 dol. (aukautojų var Sukruskim draugai, o ma jau susipratę visi kaip kad tik prie jo priguli, ne prigu kios: ,,Dom schronienia dla
užlaikyt negalėsim.
(Przyrynek 3).
esanti socijalistų laikraštis, dai pagarsinti kitur. Red.) tysime, kaip musų organiza L Socijalistų partijos drau linčius stengkimės prisikal starcdw”
' į
Vepsukas.
gai, tai galėtume kad 4r nuo binti prigulėti. Nepaisyki „Przytulek dla žyddw ster
išjuokęs kunigus, tikėjimą ir siunčiam „Lietuvos” redakcicija trumpame laike dvigu
Iš West Lynu, Mass.
šios dienos organą dar dide me barškėjimų ex sekretorių, eo w i sierot” (Wolska 18).
tt., ir tt.
Teip mat mu jon.
bai užaugs,
Montrealietis
V.
O.
snį įsteigti negu ,,Kova”; bet nė jam panašių nusinešioju ,,Oddzial dla starycb ringi
3 d. kovo buvo čia prakal sų juonuoraenė mano, apie
Karolus Gudišauskas.
robotnik<5w” (Przyrynek 4).
dabar, įsteigus S. L.A. locną sių despotiškų šulų.
bos ir dekliamacijos, pareng geresnius, nešančius vargdie
Iš Montreal, Canada.
Kad XXII seimas 8. L. A.l organą, tik kelios ypatosjuo
,,Przytulek w Gdrze KalwaVincas Černiauckas.
tos Ukėsų Kliubo. Susirin niams apšvietimu ir mokslu
Lietuvių yra čia pusėtinas jau artinasi, rodosi, visi žino galėtų pasikakint!. Žinoma,
ryi
dla 220 starcow”. Šitam
kimą atidarė pirmsėdis; pa laikraščius!
būrelis, o skaitlius jų nuola- me; žinome teipgi, kad nuo per savo organą galėtų sočiIš l’ittstou, Pa.
name Varšavos gyventojai
Ant. Rooces.
aiškino jo mierius. Pirmiau
tai didinasi. * 1905 metuose buvusio Cbicagoje XXI sei jalistams gerai atkopti, ypač
Besiartinant XXII seimui, užlaikomi dykai, iš kitur a
siai kalbėjo Ramanauckas iš
susitvėrė čia pašelpinė drau mo 8. L. A. nieko gero nenu jeigu į jų rankas patektų or laikas pasirūpint kuopų su turi mokėt 120 rublių per J
Iš
Shenectady,
N.
Y.
Lavrence. Jis savo ilgoj
gystė po vardu Šv. Kazimie veikėme. Visa laikę tylėjo
gano rėdymas. Jeigu jau sirinkimuose apie svarbius ir metę (tik žydai PasenS d?kai
kalboj aiškino naudę mokslo Į 3 d. kovo, Dr-ste Šv. Kari- ro. Ta draugystė tvirtai lai
musų
organizacijos
viršinin

dabar ant socijalistų žari naudingus įnėšimus Seiman priimami savuose Varšavos
ir jo reikalingumą lietu mieto turėjo mėnesinį mitin kosi, sąnarių turi apie 70, o
kai,
tylėjo
kuopos
ir
pavieni
joms spiaudo, tąsyk tai jaU musų garbios organizacijos. pasenusiems prieglaudos na»ib
viąms; skirtumą terp monar- ga. Susirinko apie 50 sąna kasoj 350 dpi. Pirmą dieną
sanariai. Kasžin, ar tylėda paminėtų socijalistai, bet S.
Man rodos, vienu iš nau muose;-išėmus ne paminėtų š
, chiškos ir republikoniškos rių. Pabaigus mitingų, liko sausio susitvėrė tautiškas
mi,
važiuosime
ir
Į
XXII
sei

L. A. iŠ to naudos ne butų. dingiausių įnešimų,kuris gali namų Labdaringosios Dr-stėi, J
rėdos. Toliaus aiškino Aęį;> si perskaitytas atsišaukimas Kliubas-vardu Vitauto Kliumą be jokio prisirengimo, be . Iš dabartinės posmertinės, musų organizaciję sudrutinti, norinti patilpti moka po 100 ,
rikos politikę, kaip ameri p- Antano Berniko, kuris -Sau bas; jis* dar ne atidarytas,
jokių
gerų įnešimų, nukelia kaip galima patirti, daugu yra padidinimas posmertinės ir 400 rublių. Rd.).,
nai, eidami išvien, pasilfuo- kėsi l draugystę pageltos nes prisirašė per mažai sąna
vę, kelias dienas pasiviešėsi mas žmonių
Tokių prieglaudos namų./
užganėdyti su pritaikytu mokesčiu, nes
savo iš po Anglijos jungo. melsdamas. • Jis, Per EaT0 rių, tik 35; Kliubo salė bus
me
Clevelande,
išrinksime
tik
Varšavoje yra apie 18 se
|150, to užtenka palaidoji dėl jos musų brolių daugiau
Pripinė ir Lietuvę, -kuri da tamsumų ir nesupratimų, pa atidaryta į 3 mėnesius, ten
naujus organizacijos virši mui. Vietoj didinti posmer sia laikosi 8. L. A. f
neliams, raišiems, našlaičiams
bar vargingame padėjime, teko kalėjiman (už kų? Rd.). lietuviai, susirinkę, galės ap
ninkus,
paskirsime
vietą
se

vaikams
ir mergaitėms, gim
tinę, ar ne butų geriau gy Padidinę posmertinę, arba
reikalauja musų ^pagelbos. 16 kalėjimo jo negalima bu kalbėti visokius reikalus.
kančiam seimui ir jau bus at viems pašelpę parūpinti? Ši ir pritaikę pagelbę, atitrauk dančioms moterims, paraliti
Ragino susirinkusius skaity vo išimti kitaip, tik sudėjus Kliubas savo sąnariams duos
liktas kriukis. Potam vėl tas klausymas jau seniai mu tume musų tautiečius nuo kams ir tt. Visose viešpaty
Draugy
ti moksliškus raštus, lavinti 375 dol. kaucijos.
ir pašelpę ligoj. Gruodžio galėsime per ištisus metus
stė iėpradžių nenorėjo .Ūžėto,
sų organizacijos daugumos sveti ra tautiškų organizacijų, stėse didesniuose miestuose
protą.
v
mėnesyj susitvėrė kita pa girtis 8. L. A. garbe. Lai
sąnarių judinamas. Argi ne kaip tai slovoniškų ir lenkiš yra toki namai. Varšavoje
Žalnieraičiutė dekliamavo ti, kadangi jis prie
ne šelpinė draugystė, kuri pri
kui bėgant, ^gal rasis kitas galima butų kokiu nors budu kų. Ten musų broliai da- yra namai, kur našlaičiai
eiles: “Kas kaltas”. Advo priguli, bet paskui, apsvars guli prie Susi v. Liet. Amer.
socijalistas .^draugas, kuris S. L. A. prie posmertinės.- bar traukia pulkais nekal vaiki ūkai mokinasi visokių
katas Keely kalbėjo angliš čius visų atsitikimų, pripaži Lietuviškų krautuvių čia dar
parašys naują feljetoną, pa Įsteigti skyrių gyviems su binti į susirinkimus prisira amatų, yra visokių geradėkai. Jis aiškino Amerikos no ji ne kaltu ir pradėjo nėra, prie to mat lietuviai ne
minės kitę pĮanetą, gal Jupi šelpti.' Šiądien jau daugu šyt prie organizacijų, kur jingų Įtaisų (nors Varšayoj
istoriją. Kalbino lietuvius rinkti pinigus. Tūli sąna kimba.
terį ar Saturną, tai musų 8.
gali gauti didesnę posmerti* užlaikymui labdaringų Įtaisų
organizuotis, pastot Ameri riai sudėjo 375 dol., (vardų Darbai eina Čia gerai, kas L. A. didvyriams medegos mas žmonių labiau prijaučia
1 tokioms draugystėms, bei or-.. nę ir pašelpę ligoje,.... o pa eina 3 mil. rublių kas metas,
kos nkėsais, laikytis vienybėj, aukavusių negarsiname, nes kokio darbo nori, gali pasi
polemikoms ir vėl užteks il
kalbinti prigulėt prie 8. L. ji negali būt paveikslu, ten žy. mokytis vesti politikos rei auka tai privatiėka, visuome. rinkti. Uždarbiai vidutiniai. gam laikui. Bet ar tokiose ganizacijoms, kurios sušelpia
1 ne tik vienus mirusius. 8. A., atsako: o ka man tas pu dai geriau už krikščionis ap
kalus, nes tik vienybėj, su ne ne apeinanti, apeina tas
Sausio mėnesyj pribuvo aplinkybėse musų organiza
santro Šimto numirusiam, o rūpinti. Rd.).
mokslu galima gaut tę, kas tik draugystę ir ypatų, knrių čia kunigas Siamas (ar tas cija ilgai galės palaikyti ge L. A., Įsteigęs skyrių pašeipos gyviems, be abejonės, sirgdamas, nieko negaliu gau Taigi užmanymas koloni
ji paliuosavo.
j.
Laikraščiai pats, kuris New Yorke, kaipo
• mums priguli.
rą
garbę?
Jeigu
mes,
visi
sa

ti. Negana kę musų broliai jos su prieglaudos namu yra
: °askui pirmsėdis aiškino garsina vien aukas visuome Vi tautas, su Jociu žadėjo nariai 8. L. A. suaugime at ūmai augtų, labiau susti priguli prie svetimų organi ne naujas išmislas. Teisybe,
lietuviams
į.Kliubo mierius ir. kalbino nės labui sudėtas. Kaip tai pirmeivišką laikraštį ,,Pa sidavę malonei kelių ypatų, prėtų, su viena posmertine, zacijų, bet dar mokytiesi naujas išrodo
kad ir iki tūkstančių padigaulę
” • išleisti,
bet neišleido?
butų
gerai,
jeigu
Šv.
Kazi

auguaiems
kaimuose,
niekur
n
.
\
4,
_
______
4.
_
•
_
! i rie jo rašyti esi. Prisirašė 9
Dr-stės
tiniriai
Į teip Red.) ir ketina čia aut visa- kurios, vietoj kę nors gero• dysime, lietuvių ne pritrauk draugysčių reikalus vesti tu ne buvusiems, mažai kę skai
miero
"
----‘••įAątgalu
“‘p bananai.
t-anariai.
veikti organizacijai, veda be- sime; ne suvienysime jų, ža- ri iš anų laikraščių, kuriuos čiusiems.
A. Braziutė de- lunoiv
duosuus butų ir______
šelpime vi-ldos apsigyveuti.
edami numirus, nors ir auk- gauna kaipo organą.
jeikalo tuščias polem
- -------- -Ao ^iknin! Visuome-i
P, 8, Letuk
eiles.
Danilevi- suomenės reikalų! V isuome^6- L

1

tūlų minerališkų šaltinių, iš kur jis ga
Kilus
ui, Busivie- seimą, kada centr. komitetas darni tėvynėje bemnžne kiek ninkavimui — teip suvargę,
tekti
ir į orą, žinoma, gali j orą patekti
nyjimo seimui galutinai jį šiek tiek klabino per laikraš vienas prityrėme gausių caro kad'ftet M? kitą syk šiek-tlek
ląbai
mažai.,
. A
priėmus, girdisi tarpe žmo čius, per drnkuotus atsišau ,,malonių”, da gausiau jojo pasilaikančiųjų žemininkųBet ir tuom dar neišsisemia viskas, iš ko
nių apie tą kolioniją visokios kimus, teisybė ir išklabino visogalingų tarnų žmonėms ukininkų} retai-retas - kurs
šusideda musų žemės oras; Jame yra darJr
kalbos: vieni sako, kad tai nors mažai, bet šiais metais, dalinamų; ne vieną tos pa bestengi^’patsai savo lėšomis
kas jaugiau, ko iki šiol nepaminėjome?1
LEKCIJOS PROFESORIAUS BLOCHMAN’O.
augėlesniu
leidę saulės spindulį, geriausiai į pu *
busianti 8. L. A. vyresnybės tarpe 21 ir 22 seimo, tary čios caro malonės privertė ir išleidi (,punų
savo stiklinę pripiltą kokio nors šalto skystimo — kambarį, per siaurą plyšį, tame spindi
sei
rezidencija, kiti vėl užtikri tum apkurto, ne mato reika iš tėvynės kraustytis, jieško- mokiau, nežiūrint
ji
tuojous
aprasoja,
taigi
užsidengia
smul

pamatysime
daugybę
teip
vadinamų
sa
geriaflsiorinoro,
o
ką
jau
be

tis
kitos
prieglaudom
ir
kitos
sa1
na, kad ten tilps visos Ame- lų rengiamos kolionijos. Iš
kutėms
vandens
dalelėrtis,
kurios
paskui
var

dulkių}
dalelės
jų
greitai
kruta,
kol
ne
toi
kos seni lietuviai ir koliekos po plunksnos centr. prezi tėvynės svetimose šalyse, bet sakyti apie menkesnius kai va lašų pavidale; tos vandens dalelės perėjo puola kur nors ir tveria teip vadinamas]
j<*l
dento, rodosi, ne žodelis svie- vistik savo dvasia, savo min miečius ~ nUo skolų nebe- ant stiklo iš oro, kuriame jos buvo garo pa prastas kambarių dulkes. Tos dalelės,
ir tt.
lai
Kylant kalboms, reik pa tan nepasirodė, vien ką cent- timis gyvename Lietuvos gy išbre'dančlp ūkininko iki kai vidale. Juo šiltesnis oras, juo daugiau ja nėjant jas per mikroskopą, pasirodo smu
rii
sakyti, kad reikalai tos ko rališkas sekretorius Atskai venimu ir jaučiame kiekvie mo proletaro—samdininko, iš me vandens garų, Juo daugiau jis jų gali pa tems dalelėms vilnų, audimų, odos, geleži
en
oi
lionijos, kaip turėtų būt vis tose paklabina, tai ir viskas. ną jos Širdies plakimą, kiek kuriųjuk visa Lietuva susi laikyti; todėl, užtekėjus saulei, pradėjus jai medžio, smulkutėmis minerališkų kūnų
kas. dabar neapdirbti, reikė Dabar rengimą kolionijos vieną jos gyslelės tvinksėji deda. Ak tiesa, turime ne kaityti, išnyksta rasa, Ji išgaruoja, rasos la lėlėms ir tt.. Kur dingsta nusitrynusių
verykų padų dalelės? Kur dingsta nusi
lyl
tų kad 22 seimas tam apdir trukdo, po teisybei, ne vien mą. Kuomet gyvenantiejie maža turtingų dvarininkų, šai persikeičia j garą ir kįla J orą.
nusių
drabužių dalelės? Didelė dalis to vi
Kaip
persitikrinti
apie
buvimą
ore
an

lai
tėvynėj
broliai
veda
dajiar
bet....
iš
jų
tik
mažytė
da

tylėjimas
centr.
komiteto,
bimui išrinkti} komisiją; ap
glinės rūgšties. Įpilkime į stiklą kalkių sko patenka oran ir tveria saulines dulkes
. U
dirbęs visą plianą, galėtų bet ir reikalai revoliucijos, kovą už liuosybę, mes, jūrė lelė yra tikrais tėvynės sūnu vandens. Jis ant oro tuojaus susidrumsčia, Prie to prisideda dar daugybė labai smulkii
pirkt ir kolioniją; pirkimas nors ji, didžiumoje Maskoli- mis nuo jų atskirti ir nega mis, ją mylinčiais ir jai, teip o užkimštoj. stiklinėj buvo visai permato organizmų, panašių mieliniams grybeliam^
be pliano gali suteikti ne jos, rodosi, aptykus, o čia lėdami aktyviškai toje kovo- jos labui, savo dvasiškas ir mas. Kalkių vandenį sudrumsčia ne oxyge- kurių ilgis siekia vos vieną šimtinę dalį mi
Ik
agitacija da vis eina, ir žmo- je dalyvauti, darome nors medegiškas spėkas aukau nas, ne azotas ir ne vandens garai, bet tą pa limetro, bet jie viwgi yrą dar milžinais, saly,
smagumą.
nu
Da
P. Strimaitis pereituose nės aukas revoliucijai duo- tiek, kad,sulyg savo išsigalė- jančius; nepalyginimai gi daro ketvirtasis, orą sudedantis, gazas — ginus juos su kitais mikroorganizmais bokt*.
rijorns, terp kurių yra daug gimdančių pa.
anglinė
rūgštis.
Filtruodami
susidrumstidi<
didesnė
jų
dalis
—
tai
para

da,
apie
kolioniją,
apie
Čiojimų,
remiame
kovojančiu©metuose rašė, kad tokios ko
mą, apturėsime vėl permatomą skystimą, o vojingiausias limpančias ligas.
lie
lionijos bus sunkus užlaiky nykščius reikalus užmiršta. ! čius medegiškai, ir tas remi- zitai, ką Lietuvos syvais min
br
ant
filtro
apguls
kieta,
balta
medega
—
anmas; nurodė kaštus užlaiky. Teisybė, išganymas tėvy-' mas patol nesiliaus, kolaik ta, bet nieku jai neatsilygina glerugštinės kalkės. Apie anglinės rūgšties
Oro didumas. Pastovusis oro sudėjimas.
tu
mo prieglnudos.namo Shuyl- nės visiems turi rupėti, bet ir revoliucija neužgiedos pilnos ir nuo jų tėvynę tik didžią ypatybes pakalbėsime dar vėliau; tuom tarIš pirmo pažvilgio, oro jūrės, apsiaa.
ap
nuoskaudą turi, bet ne pa pu pakaks darodymo, jog ji yra ore.
kyno paviete. Namas su ko Čia gyvenančių lietuvių iš- pergalės hymno.
čiančios žemės kamuolį, pereinate neturiu,
čioms rubežių; bet, ištikro, ne teip yra: joj
lionija pavieto toli skiriasi ganymas ar turi būt užmirš Bet sukoncentravę ant re- guodą.
Anglinės rūg
turi rubežių, storis tų oro jūrių augštiu šieTo
viso
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yra
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tas?
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visą
savb
atidą,
nuo tokio, kokį S. L. A. ren
nu
daug:
10000
apgia; į Shuylkino pavietinį palengvės gal kada, bet argi išleidžiame iš akių kitus, ne kad dvasiškos musų pajiegos
10-tą
dalį
didžiausių
vandeninių
jūrių
gi.
ėmio
dalių
’
oro
d.,
namą gabenama visokį žmo daug iš čia skubinais lietu- mažiau mums svarbius reika- džiova serga, merdėja, nyk yra tik 3 apėlumų, nors, žinoma, vandens jūrėse yn
ch
nės: vargšai, truputį paikie vių į tėvynę? Gal maža dale- lūs. Svarbiausias gi jų, tai sta, — musų žibintuvai gę mlo dalys angli
daug mažiau.
M<
lėje, vargšes gimdančios mo lė!.... Ant kiek duodasi musų besimokinančioji jau- sta ...
nės rūgšties.
Visa masa apsiaučiančios žemę atmosfe
terys ir mergos, ten yra li- matyti ir girdėti, tai parke- nuomene. Nuo laiko revo- Ir štai įvairiomis stygomis Daugumas esan
ros turi apie 10 milijonų kubiškų mylių.
Ri
Tokioj milžiniškoj masoj vandens garai,
gohbutis ligotiems ir tt. Į na liavę, pasiviešėję, skvernus liucijos užsidegimo, visos suskambo garsas Lietuvos pa čių ore vandens
šia
garų nepasto
nors jų ir nedidelis nuošimtis, turi labai
sal
mą rengiama S. L. A. negali pasikėlę, gryžta vėl į Ameri- aukos moksleivių šelpimui dangėje:
vus,
kadangi,
svarbių
prasmę.
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”
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rugodami,
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visai
pasiliovė
—
t«ip
pasima tikėtis, kad visi, kurie
kaip
jau
pami

tie
aušimu
pavirtę
j
vandenį,
jie
padaro
lytus,
telpa į pavietinį ir čia patilp- į tėvynę keliavo; liekasi nors liovė, tartum tasai musų vi. Teip. Tėvynė pavojuje,-^ nėjome, tas pa
ledus, sniegų, šarmų, rasų, taigi visokio pa
jui
tūli, bet labai mažai. Taigi suomenės darbas, trįs metai dideliame pavojuje. Gelbė eina ir nuo oro
tų.
vidalo atmosferinius nupuolimus; nupuola,
lin
. Pagal sąžinišką nuomonę greičiaus galima spėti, kad atgal su tokiu uolumu anie- kime ją! Kur darbas nepa temperatūros.
Filtravimas sukidrutnsftukio ore
i ša
sius visokiame pavidale iš oro ant žema
.kalkių vandenio.
išsižiuri, kad galėtų ten tilp nemažai musų pasiliks čia rikiečių lietuvių pradėtas, keliamas vienam, ten leng 1000 litrų, ar
vandens garus papildo garai kįlanti nuo
gū
ti sanarial Susivienyjimo L. naujoje tėvynėje, o pasilie- butų jau visai pabaigtas, tar- vas nuveikti keliems susita ba apie tiek jau kvortų, arba viename kubi* esančių aut žemės vandenių: jūrių, ežerų,
na
A. ir sanariai tų draugysčių, kant čia, neužmirškim ru-1 tum dabar niekas kitas nesi- rus; kur sunkus keliems, ten škame metre1 (metras apie pusantro masto) upių ir t. t.
oro,
būva
vandens
garų:
sta
Bet
kokiu
budu
Išsipildo
pa>
i
mažinimu
kurios aukauja pinigus ren pintis apie ateitį. Darbiniu- lieka, kaip tik gėrėtis sąvo nieko nėra sunkaus suvieny
Prie temperatūros X° C. nedaugiau kaip 37,4 litro.
d
e
kitokių
oro
sudėtinių?
Męs
jau
žinome,
jog
20° C................................... 21.3
gimui tos kolionijos su na kai lietuviai sunkiai tai pa- toje dirvoje nuveiktais vai- toms visumenės spėkoms.
Pa
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„
10° C.
4,
11.41 „
- oxygenas susinaudoja degant visokiems kobrikuose tai kasyklose dirb- siais. Tuo tarpu gi teip tik 'Kelkimės darban tėvynės gel
mu.
..
..
O°c.
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..
6.1
pa
name ir prie kitokių chemiškų procesų, teip„
—10° C.
..
2,V
Reikia tikėti, kad priimti darni, sveiki šiądien, o rytoj žagrė įleista, / nedaugiau, bėti, tėvynės dvasiškoms pater
gi kvėpuojant žmonėms ir visiems gyvūnam
Bet retai prieina iki tokių rubežių. Jei- Vienok oro sudėjimas nuo amžių vis tas pate,
ten seneliai arba raiši užsi nežino kokia laimė patiks. įleista ji teip ir pasilieka, ir jiegoms ugdyti. Reikalingi
ryl
g^
kubiškas
metras oro, paso t y to vandens jis nepersikeičia: šiauriniuose ir pietiniuose
ch’
pelnys pats sau duoną, ir to Išeina darban sveiki, daugu- berudija, visumenei rankų mums ardytojai barbarybės
garais, urnai atšals nuo 20° C. iki 10° C., tai
Šv
kiu budu ne visiems ten mui prisieina likti be kojų toliaus nepridedant, ji visai tvirtyni'ų, griovėjai senosios 21,8 -11,6 — 9,7 litro vandens garų pavirs Į žemės kraštuose, ties jūrėms ir ties sauaiemiais,
ties
kalnais
ir
slėniais
Cfsur
jis
susi

esantiems reiktų pridėti pra ar be rankų, ir dėkis tuomet surūdys, dirvonas gi pasiliks prispaudimo' ir nelaisvės skystimą, persikeis į smulkius vandens lašus,
deda iš tų pačių sudėtinių ir tokioj jau pro
dai
gyvenimui. Raiši pabrikuos brolau, kur nori. Prie dar-:kaip ir nejudintas. Tokiu tvarkos, tuo labiau reikalin iš kokių susideda debesysį ir ūkai. Viduti porcijoj. Oras, surastas užkimštuose induo
net
negali dirbti su sveikaisiais: bo jau niekur netinki, priei budu tik bereikalo butų bu gi mums statytojai naujų niškai, a|>siaučianpioj žemę atmosferoj, 10000 se triobose vulkaniškų pelenų užbertų mie
pa<
pamatų, naujai brėkštančios apėmio dalių būva 84,9 apėmio dalys van stų Herculanum ir Pompeos, susidėjo iš to
nors jie mažmožius ir padirb ko šauksiesi? Su pasenusiais vę ir žagrė kalti....
lin
kių jau sudėtinių kaip ir šios dienos oras,
noi
tų, bet juos neprileidžia, to tas pats yra, nors čia giltinė Ne, visumenei reiktų la- laisvės draugijai, reikalingi dens garų.
Sudėkime
gautus
sudėtinius
oro:
nors
miestai
tie
vulkaniškų
pelenų
užbėgti
biau atkreipti ant to savo tvėrėjai faaujo gyvenimo, soki turi eiti per stubas, ir mažai kam pasenti duoda.
gal
Asoto................... 7H.3O dalių (tame yra O.GJ% gaao argone). 18 šimtmečių atgal, taigi oras tuose induose
melsti pašelpoe, o tokių tu Taigi, prie tokių aplinky- atidą ir pridėto darbo nepa- dintojaiaugštosio® kultūros. Ory
geno.............. ».76
,,
užkimštas išbuvo su viršum 1800 metų (Her
art
Vandrns garų... . O.M® „
nepamiršti likti nepabaigto. Reikia šelp- Šelpkime pirmuosius, ta- Anglinei
rime ir mes lietuviai. Toks bių, pridera
rugitlea
_
o.a» „
culanum, Pompea ir Stabia vulkano užber
tik
žmogus
kdlionijoj, nieko mums apie rengimą ko- j ti revoliucija, reikia stipriu- čiaus, atkartoju, su ne men
Ii vi»o..W,W9
ti 75 m. po Chr.). Nuolatinį papildymų
brc
kesniu
uolumu
ugdykime
bus vie- ti kovojančius už politišką
neveikdams, juk iš nuobodu lionijos, kuri
Trūksta dar vienos tūkstantinės dalies. sunaudoto oxygeno, kaip toliau pamatysime,
tui
bei
mo negali sėdėt ir gulėti, jis, ninteliu svarbiausiu darbu lietuvių tautos išsiliuosavi- antruosius. Tai darbas ne Kitos oro sudėtinių dalys: azotinė rūgštis, atlieka organiškas svietas, taigi gyvūnai ir
augmenys.
dirbdamas po i mažai, tiktą musų naudai įkurtu užvedi- ! mą, bet su ne menkesniu pavienių, bet tavo, visameamijaks, ozonas, argonas ir helium.
stropumu rūpinkimės ir mu- ne, suvienytų pajiegų dar
ką gali, padarys sau duoną; mu.
Chemijai ir tas tūkstantinis nuošimtis,
Vanduo.
ren
tas pats bus ir su seneliais XXII S. L. A. seimas gal bu besimokinančiąja jaunuo- bas.
ųeįiaminėtas augščiau, yra svarbus. Tas
Persikeitimas
vandens
pavidalo.
ten esančiais. Matome atsi klausimą apie kolionijos mene. Visumenei priderėtų Nesenei „Lietuvos” skilty tūkstantinis nuošimtis susideda iš: azotinėm
Įžangoj męs paėmėme vandenį parody
tikimus su jaunais vyrais, rengimą šįmet nuodugniau aiškiai suprasti tą, kad jei se gerbiamas musų tautietis, rugiliM pasidariusios ore iš susijungimo azoto mui ypatybių trejopos kūnų formos, taigi
gra
kuriuos, susirgus, draugy pasirūpintų išrištu ir suplia- kuomet-nors, tai juo labiau Dr. Graičiunas, kalbino vi- su oxygenu prie elektriškų užsiliodarimų, kietos, skystos ir gazinės.
t dabar reikalingos mums dva- sumenę neužmiršti mokslei laike perkūnijų; amijaks produktas puvimo Žinote jau, kad visi esanti ant žemės kū
stės, pagal daktaro paliepi- nuoti?
azotinių organiškų medegų ir ypatiškos oxy. mą, gabena į farmas, ir ten Philadelphijos Lietuviškas siškos pajiegos, reikalingi vių ir siųsti jų šelpimui au geno veislės vadinamos ozonu. Pavidale ozono nai, šildant juos, skečiasi, o nuo šalčio susi
kac
ištikro tūli pasveiksta. Phi- Laisvės Kliubas parengė lio- tautos veikėjai, kurie galin- kas įsikūrusiai Amerikoj oxygenas veikia dar smarkiau negu matėme traukia nors ir ne visi lygiai. Bet šildymas
teriją kolionijos naudai, ti- gu mokslo žiburiu rankose „Aušros” draugijai. Su to visuose, musų atliktuose, mėginimuose. Nors ir šaldymas kūnuose gali pagimdyti čielą
ladelphijoje teip atsitiko.
Tokią kolioniją brangesnę, kietus kitur nesiuntinėjo vestų musų tautą šviesesnei! kiu pat tikslu gyvuoja ir ozono ore yra labai mažai, bet po jo Įtekme eilę ir kitokių persikeitimų.
nei
Ledas, uždengiantis žiemos laike jūrių,
ar tai pigesnę, vertėtų ^pirkti parduot, nes žino, kad kiti ateiti n ir drauge gintų josios Lietuvoj draugija ,,Žiburė susinaikina visos, galinčios suteršti orą jame
žinoma, pakraščiuose, ežerų, upių ir kitokių
arti didesnių miestų ir gelž* miesteliai ir kaimeliai teip- reikalus nuo aut jos gyvybės lis”. Matome tatai, kad yra besinešiojančios organiškos medegos; jis už vandenių paviršių, pasididinus šalčiams,
die
muša smulkučius kūnelius vadinamus mikro
kelių, tokiu budu lengvesnis pat turi savo užmanymusjr ir ramaus kultūriško plėtoji- jau ir organizacijos, kurios organizmais, iš kurių daugelis gimdo visokias trūksta. Pasididinus šilumai, ledas, kaip ir.
lail
mo§ spendžiančių nevidonų. pasistatė sau tikslu parūpin ligas; apie tuos mikroorganizmus pakalbėsi visi kieti kūnai, vėl pradeda skėstiesi, bet
: pristatymas į miestą produk* darbus.
dar
tų. ir gavimas reikalingų ko* Ant liotėrijos leisis daik- Teneužmiršta visumenė ir tą, ti tėvynei šviesius darbinin me vėliau. Tokiu budu ąj^ku, jog ozonas, męs to negalime patėmyti, kadangi tąsyk le
dėt
kad dabartinėj Lietuvos ko- kus, bet pasekmingumas jų nors jo yra labai mažai, išvalo orą nuo vo- das tirpsta, iš kieto persikeičia į skystimą.
lionijai dalykų: ' priegtam tai po mirusių lietuvių.
nie
Šis mano raštelis nereikia voje už savo tiesas, besiun- dviejų darbo remiasi tik ant dingų sveikatai jame besinešiojančių kūne Visa šiluma, suteikiama tirpstančiam ledui
suprantama, kad keliaunin
gav
kaipi pražūva, susinaudoja perkeitimui kie
kai kartais užsigeidžia tokią prilygint prie tikrų rodų, tančioji valdžios reakcija visumenės duosnumo. Da lių, koki, nors nematome jų Kuosomis aki to vandens pavidalo į skystą, taigi į vandenį.
laiį
mis, bet visgi yra apsiaučiančioj musų žemę
gre
tautišką kolioniją, arba kas bet tiktai prie pasišnekėji- prarijo, ir da vis rija, nema bar visumenei pasilieka tik atmosferoj. Žinoma, išvalymui oro nuo visų Ledo dalelės nekrutančios, kaip ir visų kietų
dal
žai
musų
kiltesniujų
žmonių,
suprasti reikalo svarbumą ir vodingų medegų gyvenamuose ruimuose, kur kūnų. Sukrutinimui tų nematomų, mažy
* j°j« yra pamatyti (apie tuos mų: mes, per laikraščius pa
nepriderėtų rupintiesi. Rd.)» sišnekėdami, savo mislis pa- ypač gi inteligentiškosios gausiomis aukomis remti tų tokių medegų yra daugiau negu kur kitur, čių ledo dalelių, reikia sunaudoti atsakančią
dar
arba ligotus ar senukus at rodydami, suteikiame vieni' jaunuomenės. Ak ne tik jų draugijų žingsnius, idant ant gatvių didelių tirštai apgyventų miestų, pajiegą; tokia pajiega šitame atsitikime ir
ned
lankyti, tai esant kolionijai kitiems progą išsirinkti, kas į vaikus, gurėjome inteligffn- jiedvi rimtai galėtų savo pa to mažo nuošimčio ozono neužtenka; gamta yra šiluma. Tik sutirpus ledui, toje pajie
gal
mat, tverdama valytojus, nesirokuoja su ga, taigi šiluma, susinaudoja kam kitam —
nor
neper toli nuo miesto ar gelž- galėtų mums būti reikalingu, • cijos, o paskutinių metų val- siuntinybę pildyti.
žmonių sutvertoms sanlygoms: ne gamta tai pakelia temperatūrą iš ledo pasidariusio
gal
kelio, butų be sunkenybės o iš daugumos pasišnekėji džios smarkąvimai da labiau Amerikos lietuviai! Tėvy kosi prie žmonių, bet žmonės prie jos; jeigu vandens.
jos atlankymas.
mų, vis gi negali visi būti praretino eiles šviesių tautos nės balsas į jus pagelbos šau gi to nedaro, Ji apie juos nesirūpina, jie dėl
Gerai prisižiūrėjus, tėmijant tirpimą 1M sak
darbininkų, tiek vargusių, kiasi.
Komisija rinkta 21 seimo bergždžiais.
to nesitaikymo turi nukęsti. Ozono atmo do, galima patėmyti gana įstabų apsirei
Dr. Titanas. sferoj niekada nebūva daugiau kaip kelios škimą. Vanduo, pasidaręs iš sutirpusio ledo^ lam
tiek alkusių tik dėlto, kad
a pj ieškojimu i ir pirkimui
T. Astramskas.
Žm<
milijoninės dalys.
užima mažesnį ruimą negu ledas, apie k<
pasiekti augštesniąją žinių ir
>• „^lionijos, teisybė, surado
nep
Azotinė rūgštis, amijaks ir ozonas tve nesunku persitikrinti iš mėginimo.
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skleisti terp
savo ib
iš Redakcijos atsakymai.
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tą vieną tūkstantinę dalį, kurios Jeigu gi vėl atšaldysime vandenį ir jį pa
mie
sti rodosi, nes pajiegos da n11 CVynC paVOJUJC. visų pusių visokių slogulių
mums, sudėjus oro sudėtinius. Sudė sime į kietą pavidalą, taigi į ledą, tai iš vaflį
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viską krūvon: azotinė rūgštis, dens pasidaręs ledas neras pakaktinai rui
sien
mista
neva
malšini
vaidus
ti jiems tų amžinai senų, bet
kolioniją su gyvuliais ir pa
sėjusio balso).
ir perplėš indą. Paj i®
amijaks, ozonas 0,001%; prie to pridėkime
darais užmokant viską iš Pirmeivybės kova su vi vis naujų evangelijų meilės, keliančius, fr pats dorai tą, pirma gautą nuošimčių sumą 99,999%. Ap
ga, prie to išsivysčiusi,
saki
nepergalima. Geležinės
kalno, bet pinigo jau neliks. duramžių barbarybės lieka liuosybės, lygybes; kad ro už ką kitus išjuoki. Jeigu turime 100%, taigi visus oro sudėtinius.
vau
bombos trūksta kaip
Ar galima pradėti darbas be nomis, dabartinė kova Ma dyti jiems tiesųjį kelių išga pirmutiniame rašte dar buvo
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tokių
Negalima!
Pinin pinigų?
skoliuos sienose, ypač gi Lie
Tokias ypatybes besi
giška pajiega, . kol įsigyvęs tuvoj,apvaldė visų musų pro musų keliarodžių ir kariau testuojama, ftai šitame jau ir skutinio dešimtmečio pereito amžiaus, mok
Ral
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slinčius
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surado
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to
negalima)
žiitoti.
Patai*
kolioniją, nors vienam metui tus ir jausmus ir su neramu ninkų, žiūrėkime, kad visai
> skysto į kietą pavidalu
mentą, kurį praminė argonu. Jis ankštai su
turi būti po ranka, o to ne mu sekame, pagal laikraščių be jų nepasiliktumėm. Pa pinti todėl negalima.
i ir besitraukime pereK
sijungęs su azotu.
būnant, juk ii piršto niekas pranešamas žinias, tos kovos vojus labai didelis tapti pa Azunariui. Kareivių laiš
J nant iš kieto į skyst® tiks
Jeigu sumaišius orą su atsakančiu dau
nei šia už, ir pasisekimas gali bėgį. Kiekvienas revoliuci mestais šėlstančiose gyveni kai, žinoma, su svarbesnėms gumu oxygeno, perleisti per tą sumaišymą Vanduo pasidaręs U sulir- gamtoj turi tik du kųkibirkštis, tai azotas ir ozygenas pusto lodo užima mažesnį nai — Vanduo it biziBU-'
būti abejotinas.
jos laimėjimas pripildo mus, mo jūrėse, kur kelių rodųs žinioms, tiktų kaipo medega elektriškas
pri
ruimr,
tas. Bizmutas tik to
palengva
chemiškai
susijungia, o argonas,
Teisybė, pradžioje, ypač toli nuo kovos lauko gyve žibintuvas užgesęs, o įgula (žinoma,, jų kur kas nepa
<nen
0,63 apėmio nuošimčius,' iš paimto dėl neranda technikoj pritaikymo, kad auši
prieš 21 seimų ir seimam, su nančius, džiaugsmu ir dva savo audrų apdaužytų laivų kaks) rašantiems istoriją pa tveriantis
mėginimams dro pasiliuosuoja. Iki šiol ži nant jį, jis skaldo ir plėšo tarpinimo kvap Ugi
širdingu norui tūlos draugy- sioj pakibimu,
rier
kiekvienas paleidžia bangų malonei, ar skutinių žmonių Sukilimų nomos tik fiziškos ypatybės argono, chemi nias. Sutarpintas su švinu, cinu ir kitaip
žag?
stė« ir kuopos siuntė pini reakcijos siutimas — rūsty ba paskui žaltvykšles gainio Maskolijoj. Ar tokią istoriją škos jo ypatybės dar nežinomos.
metalais jis duoda tinkantį technikoj sumai
gus, bet po seimui vėl, tary
jasi. Sergėkime, kad tas kas iš lietuvių rašo, nežino
šymą,
kuris jau neplėšo k varmų; sumaišymai bais
Kitas
elementas,
helium,
kurį
1868
me

tum, viškų vėjalis nuputė ir be, pagiežos geismu v ir .... musų žibintuvas neužgestų. me. Laikraščiui jie netin tuose patėmijo pirmiausiai ant saulės, nese tie, ataušyti, atsižymi dideliu kietumu, o Kiel
negirdėti per mielų arti me bepajiegiu apmaudu. Ki Lietuvos žmonės suvargę— ka, nes žinios per daug se niai tapo surastas ir ant žemės; labai mažas kartais tirpsta prie teip žemos temperatūros,
telį beveik nieko. Prieš 21 taip ir negali būti. Gyven- dėkų rusų barbarybes šeimy- nos.
jo nuošimtis yra tūluose akmenyse ir guzuose
(Toliaus'bus.)

ORAS, VANDUO, SVIESA
IR ŠILUMA.

■
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darni Heme trukdyti laiką. Amos Lawrenc<o godžiai bu Tautiško* Poli ko s Kny <tus raštus ir paveikslus vai <erų ir naudingų darbų tik
Vo: „Darbas svarbesnis už draugus.”
u ap
gynėlis.
Ižla vadina „užgaunan
„Rytoj sakai? — tarė Cotton’as — Eik tpo4... neno Policijos viešpatavimas. čiais kitų garbę’ dėlto, kad Jis yra atliekamas
valdžiai nematant.
riu apie tą girdėti. Rytoj! Tur būt tai apgav^Jas, kurk
Neteisingai
prisisavinę
val

(paškvil)
ir
tų
raštų
ji
teip
Punktai 111, 112, 113 ir
Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.
stato savo nieko prieš keno ką-nors; kas ima tavo pinigu?
džių ir bijodami, kad ta vai bijo, kaip ugnies. „Kasras, 124 draudžia dargi
ir
moka
tau
už
juos
linkėjimais,
viltimis,
slulijimais,
t.
y.
e*
popieroms, turinčioms vertę tik pas idijotus. Rytoj! tai ižia nepereitų į žmonių ran sako, tokį-raštą (paškvilį), paprastus susiėjiCaesar’is, už neperskaitymų gautos žinios, kada 6jo į sakinys
visuose neužrašytuose laiko rejestruose esąs, gal kas, Maskolijos činovninkai arba paveikslą, su atgavi <n u
Indi
r susirink isenatų, užmokėjo gyvasčių. „Gaišinimas traukia paskui šumagalvių
kalendoriuose. Stiprumas išsižadėti to žodžio išleido daugybę įstatymų, mais kitų garbės, arba su ko- m u s.
a
savęs paoingas pasekmes.” Pulkininkas Rahl’is, Fron
Kada susirinks žmotono vadas, lošė kortomis, kada pasiuntinys atneša žinių, irgi neina kartu su tais, kurie jį prisisavino. Yr tai sva kurie užkerta kelių žmonių liojimais, tas privalo, n i e
I* neln
uvą, maišysis
Jog Washington’as perėjo upę Delavare. Rahl’is įdėjo jojimų kudykis, — klaida yr jo tėvu; ir jis nukaltas iš apsišvietimui ir susipratimui. kam jų neparodę s be tvarkos ir b r u znas
laiškų į kišenę neperskaitęs, kol nepabaigė lošti; kol su tos pačios medžiagos, ką ir sapnai, o turi tokį pamatą
Pirmiausiu valdžios rūpe ir neperskaitęs prieš d ė s, tuomet — sako įsta
rinko savo žmones, laiko beliko tik numirti,.todėl Jo kar kaip fantastiški nakties apsireiškimai.”
mulk
O kiek nenusisekusių pakeliui prie savo tikslo galėtų sčiu buvo paimti į savo ran kitus, sunaikinti juos, ar tymai — policija pri
eiviai tapo paimti nelaisvėn. Tik porų minutų nutraukė,
bleiifl
pasakyti: „Praleidau visą gyvenimą norėdamas pavyti kas jaunuomenės auginimą ba perduoti policijai. Jeigu valo priversti mi
o neteko garbės ir gyvasties.
mų
įsi ų
Pasivedimas yra pasekmė dviejų, labai prastų da rytojų, persitikrinęs, kad rytojus tur dėl manęs didelius ir žmonių apšvietimų. Val policija nerastų kailininko, nią išsiskirstyti
džia prisisavino sau tiesų bū tuomet kaltininkas būna ap ir sueiti į namus, o reikale
lykų: punktuališkumo ir tikrumo. Būna kritiškos va turtus ar ką panašaus savo ištekliuje.”
inait
Rytoj
—
tai
velnio
kilpos.
Visa
Istorija
yra
apsėta
landos gyvenime kiekvieno dar-gi darbščiausio žmogaus,
s to
ti vienintėliu žmonių vado skelbtas kaipo niekšas, o pa ir neužtenkant policijos įran
dulk
tų syk, kada išmintis svyruoja, ar silpnyn einantieji nėr- Jo aukomis, nenunokusių plianų likučiais ir neišpildytų vu ir mokintoju, o kitiems, skvilis būna viešai kių, gali būti pava
nutarimų. Yra numylėta tinginio ir silpnumo prieglauda.
-vai pataria pasiduoti: tų syk galima nieko netekti.
mulki
„Plak kuju, kol geležis karšta” ir „rink šieną, pa IX) didele bausme, uždraudė sudegintas ranko dinta kariumen ė”.
eli
Generolas Putnam’as arė drauge su sunum Danie
kištis į reikalus žmonių ap mis budelio (109).
Taigi, pagal tikką paminėtus
lalį mi
lium rytų Connecticuit’e, kada juos pasiekė žinia apie kol saulė šviečia”, tai aukso tiesos. Daugelis iš mus rei
švietimo.
Žmonių
apšvieįi
'Taigi
valdžia
jau
pirm
lai

įstatymus, policija turi tiesą
b, saly.
mūšį ties Lexington'u. „Nepraleido laiko veltui — sako kalauja pastumos, kad imtųsi prie darbo.
Mažai žmonių įžįsta valandą, kurią tinginys pradeda mas ir mokinimas tapo pave ko persergsti, kad tas, ką ras ižvaikyti žmones dargi tuo
Danielius — bet paliepė man iškinkyti arklius ir pora
dienų paskui ateiti į karei vijų. Davė žinių milicijai ir pa mumyse užsigyventi. Kaikuriuos užpuola Jis po pietų, stas Ministerijai apšvietimo paškvilį ne tik neskaitytų jo met, kada jie tariasi apie pa
liepęs jai eiti paskui, važiavo visų naktį ir pribuvo į Cam- kitus po antrų pusryčių, kitus, galop, 7 valandą vakare. ir pravoslavijos apaštališkam kitiems, bet nė nerodytų jo prastus savo darbus, bet, be
bridge ant rytojaus prieš saulėtekį, turėdamas aut savęs Kiekvieno žmogaus gyvenime yra viena kryžiauna va sostui, arba t. y. Švenčiau- niekam ir arba pats sudegin
šnekėdami, pradeda „mai
mas.
tuos pačius molynus marškinius, kuriuose pasiekė jį^inia landa laike dienos, kuri turėtų būti išnaudota vieton pra sialn Sinodui.
tų
jį,
arba
atiduotų
policijai,
šytis
be. tvarkos ir
leista, jeigu diena tur būti išgelbėta. Pas daugelį ank
apsiau* į apie mūšį.”“
Pagal
valią
vadovų,
paskli

policija
paskui
pasistengsian

b r u z d ė t i”, arba balsiai
' „Tuojaus, pakvietimų gavęs,” .— rašė gubernatorius styba rytinė valanda darosi pamatu visdieniško pasive
ti
surasti
kaltininką,
o
nesu

do
po
kaimus
ir
po
miestus
dimo
darbe.
Danielius
Webster
’
is
paprastinai
atrašyda

kalbėti ir ginčytis. Žmo
Andrew’as iš Massacbusets’o prezidentui Lincoln’ui, gegu
ra: jog
radus,
apšaukianti
Jį
niekšu,
visokios
mokyklos,
svietiškos
vo
nuo
20
ligi
30
laiškų
prieš
puBryftius.
žes 3 d. 1861 m., — „pradėjome kovų.” Gavo telegramų
nėms nepaklausius policijos,
-i n sieKas ten perdaug kalbėjo apie vikruti ir narsumą ir cerkvinės, pasklido tam o paškvilį atiduosianti bude gali būti pašaukta kariumenuo viršininkų iš Washington’o panedėlyj, balandžio 15
aždaug
lleijrik
’o. „Turi
, _ __
_____
____ tiesą
__ t” 1
tarė Hen- tikri valdžios mokintojai ir liui viešai sudeginti. Mat nė!
d., 9 vai. ateinančio nedėldienio pasakė: „Visi iš Massa- Mayenne’o prie
vhį gį.
rik
’
as
—
,
„Jis yra dideliu vadu, bet aš visada 5 valan- popai, djakai, miuyškos, per- valdžia lietuviams, kaip yra
chusets'o pareikalauti pulkai yra jau Washington'e arba
se yra
Henrik’as keldavo 4-tą vai. ryto, o sigėrę inaskolystės kareiviai, žinoma, visai buvo uždrau Ar ne aišku, kad valdžia
Monroe’s stiprovietėje, arba skubina Capitol’ui pagelbon. doms jį pralenkiu.
I — Vienintjėliu klausimu, kurį galiu gvildenti — sako Mayenne’as tik apie 10-tą. Tas buvo visu skirtumu tarp žandarai, |K)licistai, činov dus spaudą, ir tas uždrau apseiua su žmonėmis kaip su
tinosfo
gyvulių banda, kuri turi
Ruskin'as — yra, kas veikti; o kuomet tas klausimas išri jų. Stiprumo stoka darosi liga, o nutęsimas yra jos pra
mylių.
dimas
tęsėsi
ištisus
40
me

ninkai/
Į
pagalbą
Jiems
yra
našu.
Yra
vienas
tik
žinomas
vaistas
dėl
nestiprumo
klausyti piemenio valios, tu
štas, klausiu tyliau: kas paskui daryti? Visa jaunybė —
^rai,
sako — yra tvėrimas, statymas ir dailinimas. Tame da aukų, o tuo yra skuhųs nutarimai. Kitaip liga darosi paleisti tam tikri laikraščiai, tų (1864—1904). Teip jau ri pasiduoti piemenio sudui,
i labai
prapuola.
knygos, paveikslai, įtaisyti pasielgė valdžia ir su ukrai nes šeip gali ji būti nubau
lyke nėra nė vienos valandos, kuri nenešiotų savyje atei baisi. Kas svyruoja
per at<
Vienas
garsus
rašytojas
pasakė,
kad
lova
yra
ryšiu
ties
pradžių;
nė
vienos
valandos,'
kuri
kartų
veltui
praė

lytuąj
vakariniai skaitymai, arbat- niečiais, kurie vos pernai įgi sta botagais arba šunų apjusi, nepaimtų kartu su savim apimto darbo, kurio nega paradoksų. Einam į ją su pasibiaurėjimu, nors aplei namiai, vaidinimai, kame gar jo savo spaudą.
kio palima jau atlikti, nes pavelytas, kūjo kirtis krinta jau ant džiame su gailesčiu, bet kiekvieną rytą stengiamės, kad binami yra carai, stačiatikių
įpuoluBe to, įstatymų uždrau
PERSEKIOJIMAS LAI
likti joje ilgiaus. O daugelis garsių žmonių anksti kėlė.
išaušusios geležies.
'
i žemes !
bažnyčios
šventiejie,
o
nieki

SVES
DRAUGIJŲ
IR
sta yra padavinėti
iti nuo
Napoleonas labiausia teini jo tas svarbiausias „pato Petras Didysis kėlė visada su aušra: „Noriu — sakydavo
SUSIRINKIMU,
LAInami
kiti
tikėjimai,
kitos
—
padaryti
savo
gyvenimą
teip
ilgu,
kaip
galima,
o
dėlto
prašymus arba skun
f ežerų,
gias valandas”, kurios atsitinka kiekviename mūšyje: iš
SVES
ŽODŽIO
IR
SĄ
jniegu
kaip
galima
mažiau.
”
tautos....
dus
nuo vardo daugelio
naudoti jas, tai reiškia laimėti kovų; netekti jų bemą
ŽINES.
Alfredas
Didysis
kėlė
prieš
saulėtekį.
įtaikė
ank

stant: reiškia pralaimėti. Pasakė, kąd sumušė austras
žmonių („skopom iii zagovožinimas
PERSEKIOJIMAS LAI
Nore Taldžia ir platina sa rom”). Mat valdžia norėtų,
dėlto, buk tie nežinojo penkių minutų laiko svarbumo. stybų valandų Columbus tyrinėjo kelionę į Ameriką, o,
ne, jog
SVES SPAUDOS.
Pasakoja dargi, kad tarp nieko nereiškiančių, ant pirmos Na|x)leon'as dėstė didžiausias kompanijas. . Kopernikas
vo mokslą ir persekioja už kad žmonės kantriai neštų
ms ku
•pažiūros, dalykų, kurie susidėjo į pralaimėjimų ties Wa- kėlė anksti, kaip paprastai visi garsus astronomai senų ir Prie svarbiausių apšvieti draustus raštus visgi atsiran
li, teipterloo, keletos minutų praleidimas per jį ir Grouchy, tų naujų gadynių. Bryant’as kėlė 5-toj, Bancroft’as su sau mo įrankių šioj gadynėj pri da žmonės, kurie įgyja tei savo jungą ir anaiptol ne
imama.
rytų sulošė svarbių rolę. Bluecheris atėjo laiku, o Grou lėtekiu, o kuone visi geresni autoriai kėlė ankstybu rytu. guli Spauda, todėl spaustu singą supratimą apie savo bandytų nuo jo paliuosuoti
43 pats,
savo sprandą.
chy
pasivėlino +- tas pagimdė Napoleon’o ištrėmimų ant Henrik’as VIII pusryčiavo 7 valandą, o pietus valgė 10-tą. vės ir visi spaudinamieji ra
linimose
reikalus.
Šioj
gadynėj
gy

Šv.
Helenos
salos.
Kodėlgi teip elgias valdžia
Jokūbas Astor ir Cornelius Vanderbilt'as buvo pa štai tapo pavesti • konne
sausia
is ausi„Teisingai yra — sako Sidney Smith’as — kad pa- pratę kelti tą* pačią valandą kiekvieną rytą, grįžti namo aštriausiam užžiurėjimui tam venimo reikalai priverčia ir vadina „piktadarystėmis”
žmogų vis tankiau ir tankiau tokius darbus, kurie ne tik
au pro
darytum šiame pasaulyje ką-nors verto musų darbo, turim nutartą valandą, dargi kada turėjo įias savęs vėčius.
tikrų
valdžios
činovninkų,
nestovėti drebėdami ant krašto ir mąstyti apie žiemų ir
lankytis po mažus ir po dide ką žmonėms nekenkia, bet
Walteris Scott’as buvo labai punktuališku. Tas ir
tų mie
paojų, bet pašokti ir prasimušti pirmyn ant kiek išsiga buvo jo tvėrybės paslaptybe. Padarė sau iš to tiesą atsa vadinamų cenzorių, be snius miestus, važinėti gele
lo iĮ tolime. Niekis^ amžinai tyrinėti „teip ir teip butų” kokį kinėti ant laiškų tą į>ačią dieną, kada juos gavo. Kėlė kurių daleidimo nė viena žinkeliais, turėti reikalus su neužgauna nė valdžios? Tai
>s oras,
nors užsiėmimų. Gerai tas buvo prieš tvanų, kad žmogus 5-tą vai.,lig pusryčių jau „nusukosprandą” vienam dienos knyga, nė viens laikraštėlis visokiais žmonėmis ne tik iš išaiškina pati valdžia kitoj
vietoj. Art. 103 štai ką sa
užberti
galėjo tartis su savo draugais kas bus daryti po 150 metų, darbui, kaip paprastai kalbėdavo. Rašydamas į vieną negalėtų patekti į žmonių
induose , o paskui gyventi ir žiūrėti J savo darbų vaisius per šešis jauną žmogų, kuris įgavo vietą ir klausė jo patarimo, sa rankas. Nė viens sĮmustuvi- savo krašto, bet ir iš užrube- ko: „uždrausta skelb
žės, tenka daug patirti, gir ti nuomones, protą,
j (Herarba septynis šimtmečius; bet dabar žmogus laukia, ne ko: „Bijokia, kad tavo laikas nebūtų pripildytu ligi kra
įlinkas
negali
spausdinti
ra

dėti ir matyti, teip kad ir vi m u s ir kalbas, ga
o užbertiki, svyruoja ir klausiasi savo draugų ir dėdžių, ir pus- štų užsiėmimu. Turiu mintyje tą, ką merginos vadina
Į brolių ir savo ypatiškų draugų, kol staiga nepatirs, kad laiko praleidimu, ar nutęsimu. Dirbk tuojaus, kas yra dar štų neperii urėtų cenzūros, be pamokinimo uždraustų ra linčias užkenkti
| turi jau 65 metus, kad praleido tiek laiko, jog jam jo ne- bui, o pasilsėk padaręs savo užduotį — niekados prieš tą.” nė viens knygininkas, nė štų galima atakti ir suprasti,
valdžiai”; uždrausta teiprunai ir I beliko patarimams įvykdyti.”
Negalima niekados tvirtai įtasakyti apie ankstybo kė- šeiį) žmogus, negali be bai kaiį> elgiasi valdžia su žmo
gi
„platinti tokius paskalus
I
Afrikos draugija Londone turėjo išsiųsti pasiuntinį limos svarbumą. Vėlus kėlimas yra vienu iš pirmutinių mės pas save laikyti tokių nėmis, kokias tiesas yra ji
I Ledyard'ų į Afriką; paklausė jo tų syk, kada bus prisi- ženklų išgamos. Aštuonių valandų miego užtenka kiek raštų. Jeigu koki laikra prisisavinus ir kokį mokslą apie kares ir valdžios darbus,
I jungęs kelionėn:
kurie galėtų sudrumsti taiką
vienam žmogui. Labai tankiai jau užtenka septynių va ščiai arba knygos išeina atvi
nor
ji
žmonėms
įbrukti.
To

landų. Po aštuonių valandų, praleistų lovoj, je’f?11 smo rai be prižiūrėjimo cenzūros,
ir ramumą gyventojų”. Be
Į— Rytoj rytų — atsakė.
parody- I
Paklausta kartų Jono Jerviso, vėliau St. Vincento gus yra darbštus, tai Jo priederme yra atsikelti, apsirė tai galima numanyti, kad tie ki tai žmonės yra teipjau pa to, pasargoje prie 103 art.
dyti greit ir eiti į darbą.
vojingi valdžiai, teipjau gali yra pasakyta: „1788 m. bus, taigi i £rafo’ kada galės eiti ant savo laivo, o jis atsakė:
raštai
yra
arba
valdžios
arba
„Ydomus
atsitikimas
nusidavė
su
vienu
musų
draugu
”
užkrėsti kitus savo mokslu, vo uždrausta ž m oE. —Tuojaus.
mės k u- 1I, f Colino Campbello, Indijos kareivių vado paklaustai, — sako Hamilton’as. — „Dievas, pašaukęs juos prie gy jos tarnų išleidžiami. Užru* kaip ir uždrausti raštai. Ka nė m s kalbėti k ar
vybės, paliepė jiems ką-nors padaryti ir pasakyti jiems bežės laikraščiai ir knygos dangi šaltiniu negero mokslo
5iO susi- l|I kada galėtų iškeliauti:
tam tikslui laiką teip aprubežiuotai, kad jeigu butų pra yru Maskolijoje uždrausti ir yra tų žmonių galvos, o galvų čia m o 8 e ir susiėji
ildymas I
I ' — Rytoj — atsakė nemąstydamas.
muose apie valdy
dėję atsakančiame laike ir dirbę kaip reikiant, jų laikas
ti Čielą
I **• II1I
— Kiekviena praleista valanda duoda progų įlysti ir darbas butų pasibaigęs kartu. Bet prieš keletą metų be peržiūrėjimo cenzūros ne anei žinoilių tų negali sude mo, arba politikos
dyvina atsitiko jiems nelaimė. Trupinys paskirto Jiems gali patekti į žmonių rankas. ginti teip; kaip -uždraustus reikalu s”. Kadangi nė
e jūrių, II į nelaimei — pasakė Napoleon'as.
kitokių IIr-J: Energija eikvojama rytojaus dienai, atidedant šian- laiko prapuolė. Nemoka pasakyti, kas su jais atsitiko, Jeigu koks mokslas užrube raštus, kadangi sunku yra iš ra pasakyta, kad tas uždrau
dčianjs, |I dieninį darbų, tankiai padaro savo. Kur kas sunkiau, o bet persitikrinę, kad išsprūdo jiems iš gyvenimo, nes, zės raštų valdžiai nepatinka, rankioti juos iš žmonių tarpo dimas butų buvęs kada nors
kaip ir,]I teįj^pat ir nemaloniau yra daryti tas, kas liko vėlesniam kaip dvi liniji vieno mato, padėtos išilgai viena prie ki tuomet toki raštai būna gra ir išsiųsti visus kur nors į ne l>aniekintas, per tai ir dabar
esi, bet |I -laigni atidėta! Ką savo laike būtumėme padarę noriai tos, viena nė ant plauko netrumpesuė už kitą, jų darbas žinami atgal.
apgyventus Maskolijos plo
ąsyk le- ■
j datgi su pamėgimu,, pasidaro baudžiava, kada lieka atii- ir laikas ėjo kartu — bet darbas visuomet 10 miliutų ei Valdžios neperžiurėti (ne- tus, per tai valdžia sumislyjo u ž d r a us t a yra kal
bėti apie valdžios
;yst|mą. I■ dėta iš dienos Į dienų, iš savaitės į savaitę. Ant laiškų na pirmiau už laiką. Nėra Jie neakuratiškais. Nieka cenzuruoti) raštai vadinasi
atiduoti
visus
MaskoliI
niekados
negalime
teip
lengvai
atsakyti,
kad
tuojaus
juos
dos
nesiskubina.
Jų
laiškai
būna
įmesti
į
skrynutę
midarbus, ir nepildymas to
m Jodui I
nui kie- II gavfe, Daugelis didžiausių firmų priėmė-už įstatymą, kad nuta vėliau po ištuštinimo. Pribuna į uostą, kad matytų „uždraustais” ir yra labai j o s gyventojus po įsakymo yra laikomas pikta
andenį. |I laiškai atsakymo per naktį nelauktų. Darbo atlikimo išplaukiantį garlaivį, pribuna į geležinkelio stotį, kada persekiojami, kad net reikia licijos priežiūrai daryste.
sų kietų j■ greitumas atima idusiį užsiėmimui didesnę jo sunkenybės duris uždaro. Nė vieno pasiryžimo nesuardo, neapleidžia stebėtis iš valdžios bailumo. ir globai, kaipo mažus Tokiu budu, išlenda kaip
, mažy- jI dali. Atidėstiuėti, tai reiškia nesaugoti, o rengties į dar- savo užsiėmimo, bet sistematiškai imasi už jo pervėlai iš Instrukcijose žemskių virši vaikus, kaipo kūdikius, ku
akaučią jI bų ateityje, tai reiškia nieko nedirbti. Išpildymas tokio priežasties to nelaimingo skirtumo tarp laiko ir darbo.
ninkams Lenkų Karalystėj rie vos tik tepraded vaikščio yla iš maišo, priežastis perse
I
darbo
yra
panašus
į
sėjimą;
jeigu
nepadaryta
savo
laiku,
kiojimo draugijij ir paprastų
Kažin
kas
pasakė,
kad
„pasiskubinimas
yra
užkrėsti*
kinta ir
yra nurodyta, kaip reikia ti ir ant kiekvieno žingsnio
1
neduos
grūdo.
Amžina
vasara
nebus
užtektinai
ilga,
kad
nu
įkvėpimu.
”
Ar
jis
yra
įkvėpimu,
ar
įgauta
silpnybe,
susiėjimų. Mat gal kas nors
3 pajtaapsieiti policijai su uždrau reikalauja prižiūrėjimo vyre
imti ir prasitarti apie nege
itaiti — 1 galėtų nunokti atidėstinėto javo grūdas. Jeigu kokią yra jis visgi viena praktiškų civilizacijos ypatybių.
iariušio J■ nors planeta ar žvaigždė užsilaikytų ant vienos sekundos,
Yra gyvenime kasžin kas^ tokio švento, kaip susijun stais raštais. Iš tų nurody sniųjų. Užžiurėjimui tų sa rus valdžios darbus, apie po
gimas moteriškės su vyru, o tai pasiryžimas Jig laiko. mų matyt, kad uždrau vo vaikų valdžia pašvenčia licijos sauvalę, gal patarti
1 ’fl galėtų visą pasaulį suardyti.
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pimą le* H sako Marija Edgeworth — dargi daugiaus, vienintelė va Žmogus, kuris neištesėjo savo pasiryžimo, išskyrus, žino sti raštai yra teip daug triūso ir galvasukties. susirinkusiems paduoti skun
ma, svarbias priežastis, yra melagis, ir žmonės jį tokiu jau persekiojami, Išleista valdžios daug pamo
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D-ras Ficht’as sakė, kad: „žmogus, kuris pasivėįįųo
apie ką
nepaseno, negali turėti nė jokios vilties dėl jų ateityje. ąteiti sutartam laikui, niekuomet kitų nebus gerbimnas kos, parakas, t. y. į turi apseiti žmogus, kad ne- cijos ....
tuos uždraustus raštus val Užrūstinti ir neišsišokti savo
Išsibarstys, prapuls svieto sūkuryje ar paskęs nevikrumo ir savo sumanymuose neturės pasisekimo.”
„Jeigu kas
' Bet maža to: persekiojama
miege. Cobbet'as tardavo, kad už savo pasivedimų dėka- neatkreipia atidžios į kitų žmonių laiką — sako Horatius džia žiuri, kaip į baisius gin valdžiai.
yra ne tik laisvė žodžio, bet
klus, kurių vartojimas gali Čion paminėsime svarbe
j ruimo H vojai tam, jog visada „yra prisirengęs” daugiau kaip vi
Toliau bus.
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ir
laisvė tikėjimo, laisvė są
padaryti didelę pragaištį val sniuosius punktus iš „Surašo
Pa jie* | siems kitiems dalykams kartu paimtiems.
........... —:--------- --------------------fe
žinės. Tik stačiatikių ba
* „Tai ypatybei dėka voj u staigų kilimų armijoje,”-*
džiai. Anot tų instrukcijų įstatymų apie perspėjimą ir
ysčiusi,
žnyčios mokslas yra valdžios
sako Cobbet’as. — „Jeigu turėjau būti 10 valandą, būda
dėžinės
Sonetas.
, i”
policija, pajutus ką negero sutrukdymą piktadarysčių”.
pripažintas teisingu, o kiti
vau gatavas 9 vai., niekas niekuomet nelaukė manęs nė
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ryti reviziją, paprastai turi dina piktadarystėNors pusit man priešais, kelionę stabdysi^
• — Kokiu budu — klausė kas-žin kas Sir’ų Walter’ą
kiojami, dėlei tikėjimo ap
duoti žinią pavieto viršinin m i i, tuoj pamatysite.
Nors krhišą, perkūnus ant kelio barstysite
Kaleigh’ą — gali daryti tiek daug ir teip trumpame laike.
sunkintas
yr duonos uždirbi
Netbodamas eisiu aš užduoties linkui!.
kui ir tik jam leidus,gali da 116 ir 118 punktai to sura
— Kada turiu ką veikti, einu ir dirbu — atsakydavo.
javidalą |
mas, gavimas vietų teisme ir
ryti pas žmones reviziją. Bet šo draudžia įkūri
Nors, priešginos, mane suėst išsižiosi!,
Žmogus, kuris dirba skubinai, dargi jeigu jam atsi
• perei-r
administracijoj....
Jeigu policija užuostų kur mą draugijų, bendri
Kad jūsų purvyną parodau šviesybėj,
eks paklysti, pasieks tikslo, kuomet atidėstinėdamas, praskystą*
Netboju ant jūsų ir lieku tiesybėj,
ginklus arba uždraustus ra jų, brolijų arba kitų kokių (Pabaiga bus kitame Nr.)
♦^psos, nors turėtų geriausią supratimų apie dalykus.
|du| inj
Kol sprandų, niekybėj, visi nenustosiu
| Kada klausta vieno francuzo veikėjo, kaip jis gali
štus, tuomet nereikia jai susivienyjimų be žinios ir
t bizmutik to; g įP^pti tiek daug veikalų ir tuo pačiu laiku vesti visuolaukti leidimo pavieto virši pritarimo valdžios ir pridu
Audra juk ne amžina: greitai praeina:
Į Mieste Isorus, Chili re1d ąuši-' M>en§s reikalus, atsakė: „atlieku tų vien neatidėdamas
Ramumui užkovos, vėl giedra ateina, 1
ninko, bet reikia kuogrei- ria, kad uždraustom! s
io kvirM rytojaus, ką galiu padaryti šiandien.” Pasakoja apie
Vėl saulė mums šviesti ir linksminti stoja.
čiausiai užpulti ant žmonių draugijomis vadi publikoj, pietinėj Amerikoj,
r kitai* | ’5'eDl^ politiką, kuriam nesivedė, nes jo papročiu buvo atir atimti nuo jų uždraustus namos visos slap pasimirė indijonė, kuri išgy
Ir niekšai sau galą panašų sulaukia:
«-gariai veikti; jis buvo numylėjęs sakinį: „niekados nej autnai*
Kad uždangą mėšlo teisybė nutraukia,
daiktus. „Surašė įstatymų tos draugijos, nors veno 140 metų. Tai buvo s« •
aišymai j ^’gti šiandien tą, kas gali būti ligi rytojui atidėta.”
Jie, svieto gerovei, buvimo nustoja.
apie perspėjimą Ir sutrukdy- .jos butų nekalčiausios. To niausią žmogysta aut viso že
urtiU,- o I Kiek, gi žmonių atitolino savo tikslų, kurį pasiekti turėjo,
Jonas Viskoška.
Oidžiami draugams ir giminėms atsitraukti nuo jo, duomą piktadarysčių” uždrau- kiu budu valdžia paniekina mės paviršiaus.
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Nors aukos gausiai plau
| Pradėjysio^ karę su Ni- ) | Gruodžio mėn.Maskolijoj Atsakymas „Buvusiems
— Jeigu pas jus atkaktų, japoniško kovos budo vadi*
•ui
tuojau? duokite mums žinią. namo dziu-dziu. Tai puikus caragua, tidutinės Ameri degtinės parduota rando kar „Žinyčlos” susirinkime”. kia ant musų rankų revoliu
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kos respųbliko' Hondūras, kiamose 7966018 viedrų, arba . Nesistebėk Tamsta, kad cijos ir kitokiems reikalams,
Nuo tūlo laiko buvo rames dalykas.
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nis, bet pirmutinį savo dabo Daktaras tuom tarpu ne;uno t<
Paraše Elliot Roberts.
ant užgimė reaoliucija prieš pre negu gruodžio mėnesyj 1905 spanguolių, bei mėlynių. nė, pirmiau teip karštai rė
toju užmušė, kode sutrupino
as kn
musi
ir
tvėrusi
C.
R.
Š.
K.,
I
m. Per visus pereitus metus Kad tik tokių uogų butų
zidento Bųpilla va
pi aklo.
Daktaras Williams ką tik jam galvą.
mie- parduota degtinės 85415469 < i augiau. Mes uždėsi me pa- šiądien atšalo ir mažai ta in. |
voliucijieąlerHd užėmė
u
užmigo; prikėlė jį varpelis jo Svečias toliau vaikščiojo — Teip, iš tikro!
draugii
namuose, kadangi jis buvo kambaryj, o sudėtos ant nu —Aš prie jotiesiok užside stus: Mokalicalpain Antonio, viedrai, arba ant 10865496 brlką jas marinuoti. Žmo stitucija besiinteresuoja, ntąl
kalbėti San Luceas, Guinopo, Yus- viedrų daugiau negu 1905 nės nežino kartais, ką kalbą. nors viešai pakelėm kiaušy-1 rio Am
pritaisytas prie miegbučio garos rankos nuolatal atida giau — neperstojo
Karčio,
durių ir buvo garsus, tai rinėjo ir užsidarinėjo. Dak ligonis. Jus gal norite mie* caron, Dauli ir EI Pataiso. m. Iš degtinės pereituose Bako: musų kolionljoj yra mą 7 Atskaitoj, iki šiol ne 1
tikimai
daktarą greitai prikėlė; jis taro balsas buvo truputi nei go, bet norėčia jums parody Bonilla apleido miestą Pegu- metuose randas turėjo įplau daug akmenų. Bet mes no vienas neatsiliepė ką ant to-J nervišh
cipgalpa ir visas kariškas kimų 635892636 rubl., arba rim akmenų, nes žinom, ką iš liau darysim: suvešim kny. 1
pašoko iš lovos ir kas pasisu drąsus, kada jis po valandai ti tulus iš tų kovos būdų.
nuo
Daktaras pradėjo klausyti; pajiegas sutraukė į Chalute- ant 78447143 rubl. daugiau jų gaLma padaryti: sutver gas ir panaikyshn C. R. Š.g.
ko po ranka, užkišo už var tarė:
siu) kompaniją su mašinoms ar rinksim naują, arba palik- j Gauna!
pelio. Skambėjimas nutilo, — Jeigu dalykai teip sto iš tolo girdėt buvo patrolės ca. Mūšyje po Vamasiųuo negu 1905 m.
Jos.
Nica raguos kariumenė likusi
o tuom tarpu daktaras sten vi, tai man tuojans atsiųski tarškėjimas.
| Maskvos universitete, iš akmenis mušti, tai bus pini sim tą patį? Tas priguli nuo
79
— Nesialsinkite. Manę ir sumušta. Užtai mūšyje po mokant profesoriams algas, gų ir medegos keliams pilti, visuomenės, j o.< balsą turėtu
gėsi suvaldyti paklodę, kurią te žmonis!
r
užsimetė ant pečių ir surasti — Dieve mieliausias! Tai labai interesuoja dziu-dziu. Tugnare išpuolė atbulai.
įsiveržė 7 ginkluoti vyrai, pliantus daryti; iš kelmų me išgirst, labiausiai tų, ku
— O, tai dar geriau! Tuo | Maskolijoj vėl išėjo į peršovė stovintį prie durų dervą ir degutą varysim, ir rie tiek triūso padėjo surenpantaplius*
gi jis jau pas jus?
V(ieną pantaplį ištraukė iš — Teip man rodosi—tarė jaus jums parodysiu. Atsi aikštę jenerolų prigavystės policistą, pagriebė 40000 vėl bus pinigo. 'Pamišta sa gimui seimo Philadelphioj
Net
keikite ant valandėlės, tuo- laikė karės su Japonija. Ap rubl. ir su pinigais prasišali kai, kad mažas miškas, o gal (prezidentas jau atsisakė,
palovės, kitas kur dingo, ne daktaras silpnu balsu.
kad
ga
galėdamas jo rasti, nulipu — Išrodo sudenervuotas, jaus jums parodysiu. Štai, kaltinti: jenerolas Dešino ir no. Dabar universitetą sau-, ne žinai dėl ko? Dėlto, kad iš taigi atsistatydino).
kingun
Antras svarbus klausymą®
apsiavęs vienu šaltais caedi- plikas, nešioja minkštą skry dedu dešinę ranką Čia, o kai urėdninkas Pavlow. Laike goja policija ir visuose ap kirstai. Ot m aš pa nie!
teip ilg
miais trepais. Priemenioj at- bėlę ir šviesius drabužius,
riąją ten.
karė? abudu gyveno Bhang- linkiniuose namuose daro Musų naujas miestas jau ką darysim su kitu susiva
Po p
jsiminė, kad kitą užkišo su- — Teip... .teip!
Daktaras giliai atsikvėpė; Lajuj ir turėjo rūpinti mai kratas.
turi vardą Lublin. Mes da- žiavimu? Visai panaikyt.ne- šokių g
šaukt, ar rengt, ir kur bei
[stabdymui varpelio balso, — Tai jis, tai jis! Pasi, patrolė sustojo prie durių.— stą Port Arthuro tvirtynei.
| Maskoliškas stačiatikis- rodysim, kaip Lublino unija kada? Didžiausiai daliai vei jimų v
bet kad skambinantis smar stengkite jį nuraminti. Te- Paskui kelią teip ir tėmyti— Tam tikslui jiemdviem iždas
nepage
kas syuodas ant galo uždrau yra tvirta. Tegul litvomakiančių tautiečių priklausant
kiai baladojo į duris, dakta lefonuosiu policijai ir papra kamandieravo toliau svečias. davė 30 milijonų rublių. Su
ne
nai
ten
neperka,
jeigu
viltį išį
dė išleidinėti popui Illinovui
į S. L. A., musų buvo mislyras atidarė, jis manė, kad, šysiu patrolės. Ar jis netu — Dieve mieliausias, už vedant rokundas, pasirodė,
tojas n
siundantį ant inteligentijos nori.
turbut, iššoko iš relių karas. ri prie savęs kokio ginklo? mušė daktarą—atsiliepė per jog išduota daugiausiai 15
Mes, litevska šlachta ir ta surengt politišką : susiva pažino,
juodašimtišką laikraštį.
Šaltas vėjas metė į veidu Daktaras nusikreipė nuo sigandęs balsas. — Vaikai milijonų, kitą gi pusę caro
nauji lenkai, ten pirksim ir žiavimą draug su 8.L.A. sei dikališ
|
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įlytaus lašus. Lauke stovėjo telefono. Tuom tarpu ner atsargiai, gal turi revolverį! tarnai įsidėjo į savo kišenių.
bus mums gerai, nes miesto mu į Clevelandą; vienok ir ta savo 1
vedė savo viešpatystėj kons- vardas gražus, Lublin.
musų viltis dingo bangose
vyriškis su peršlapusia skry vinis svečias paėmė nuo pe Pakėlęs galvą, daktaras
man ni
|
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tylėjimo. Todėl, kol laikas,
bėle, šviesiuose drabužiuose. čiaus geležinę štangelę ir be pamatė keturis drūtas po Įl
Nenoria
daug
rašyti,
tik
f u viso:
sirinko antroji durna. ‘ Du mumo dar vis nėra. Ta— Labas vakaras—atsilie mislies pradėjo švytuoti.
eistus nešančius besispardan
j-akau: bus gerai visiems, o geistume išgirst apie šiuoj gavau
rnos
prezidentu
išrinko
Golobrize prezidentas ir vienas vienam geriausiai.
pė nepažystamasis, nusiim — Iš dalies teip.
dalykus visuomenės balsą. .
tį ir protestuojantį garbinto
vojaus
viną.
Iki
šiol
terp
visokių
augštesnysis mahometonišdamas skrybėlę ir rodydamas — Prašau gerai daboti. ją dziu-dziu. Su palengvė
Laisvės draugai Amerikoj
Pritariantis
„Žinyčiai
”
.
tai kai]
didelę pliką galvą. Šviesoj Tuojaus atsiusiu pagelbą. jusių atsidūsėjimu uždarė ir partijų durnos atstovų nebu kas kunigas likosi nušauti.
lai neperstoja besidarbavę, Collins
vo dar nesutikimų. Konsergazinės liampos, stovinčios Sudiev.
rinkdami aukas ir patys au prisiun
užstūmė, jiems išėjus, duris
| Persijos senoj sostapilėj
vatyvai
užmanė
pareikalauti
prieš duris, daktaras galėjo Pasitraukus daktarui nuo ir rengėsi jau eiti į miegbutį,
kaudami revoliucijos reika ėmiau 1
atleidimo politiškiems nusi Ispahan užgimė visuotinas Atskaita C. R. S. K. 8.
matyti puolančius ant smai telefono, nepažystamasis at bet vėl išgirdo telefono skam
Sausio mėnesyj, ant raukų lams, nes nors ginkluota?sū prapuo
dėjėliams, išėmus tų, kurių darbininkų štraikas.
lios plikės lytaus lašus ir siliepė.
bėjimą; todėl, keikdamas,
C. R. Š. K. įplaukė iš viso ky Įima? nutilo, bet ueper- se teip
rankos suteptos krauju. Ra
spinduliais nuo jos atšo — Nepakenčiu ilgiau,dak prisiartino prie jo.
$161.04, kurie likosi pačių stos revoliucija veikusi, kol je ir s
dikalai reikalavo, kad ir
kančius.
— Halio! —sušuko nekan
tare. Žinau, kad tai nuo nėr
aukautojų sekančiai pada- žmonės nepasijus laisvais, abelnaf
tiems butų atleista. Kairių
Lytingas vakaras—pra vų, kaip tik uždarau akis, triai.
kol nepasiliuesuos nuo viso nervišk
linti:
jų
partijų
pasiuntiniai
tyčia
dėjo.
kių valdiškų retežių; tokia skaudė.
kiekvieną kartą matau kru- — Ar daktaras WitliamL. S. D. P.
ne atėjo misirlnkiman, kol Vai k ų Drauga 8 .
-ri Prašau įeiti—pertrau viną miglą. Užtikrinu, kad son? Gerai. Prašau /todėl
revoliucija reikalauja daug
Jau i
kė daktaras. — Apie orą tokiame padėjime galiu būti klausyti. Rodosi beyepcalo konservatyvišktejie pasiunti Sutaisė ir išleido P. Mikolai- IŠ Waterbury, Coun.
pasišventimo ir darbo, nes niekad
niai ne atliko prisiegos.
nis.
Tilžėj. 1907 m. 64 Sūnų Dr-stė, per A.Ži
pakalbėsime paskui. Ar kas pavojingu draugijai,
slaptas prie revoliucijos begiJuk Ta mistą išgazdinom^O Dak
linską .............. ....$48.00 ruošimas žmonių daug sun apreišk
| Hamburgo porte suštrai- puslapių.
netikėto?
tąsyk nežinau, ką darau.
taras tos pačios pravardės
tankiu
Nepažystamasis įėjo.
kesnis negu vest žmonės į at čiai krt
Priėjo arčiau ir parodė di ant kitos gatvės^' jau uždarė kavo laivų iškrovėjai. Lai Tai viens iš geriausių lie Iš New Britain, Conn.,
- 4- Gailiuosi, kad priver delę, sugniaužtą kumščią.
musų ligonį savo namuose. vų savininkai štraikuojaučių tuviškų elementorių; iš jo Vietinis R. Š. K.. z. $37.16 virą kovą su ginklais priešu Collins
stas esu jums atilsį pertrauk — Pačiupinėkite man pul Atkakusią patrolę teiksitės vietoj pareigabeuo iš Angli geriausiai ir greičiausiai ga Iš Scranton, Pa., per K.
despotus. Todėl ir aukos kaip ir
ti—per prašinėjo švelniai— są—kalbėjo toliau. —Jaučiu ten nusiųsti... .numeris.... jos laivų iškrovojus. Tie lima išmokti skaityti ir rašy Kubilių..................... $4.75 reikalingesnės, kad su musų už kuri
bet aš baisiai sudenervuotas, jį smilkiniuose. Kelis mėne — Halio! —davėsi vėl gir angliški skabai gyvena ant ti. Sena birziavimo metodą, Iš Waterbūry,Conn., per
pašei pa dirbanti tautiečiai lant visj
ponas daktare. Jaučiu, jog sius ėmiau bromą, bet nuo dėti
moteriškas
bal laivų, jie mat bijosi susitikti kuri, nors, mokinimui, buvo K Asevičią......... f.. $2.15 galėtų prirengt minias į atei mitikriu
artinasi atakas* zAr jus ne kelių dienų sugedo pilvas, sas. — Ar daktaras William-. su štraikuojančiais darbinin vartojama net per kelis šimt Iš Boston, Mass., per
nančią kovą, be kurios pa
mečius, čia likosi užmesta.
„Keleivį”......... .
.$3.57 vergtosios-tautos, suspaustos gryni v
galėtumėte man duot ko nors turėjau paliauti.
son? Pons daktare. Esmi kais.
Ge
Ir teisingai, nes ta senoji me Iš Kewanee, III., per K.
nervų nuraminimui?
maskolių retežių, niekad sau
— Bet duosiu jums jo tru nerami, kas atsitiko su mano
| Vokiškuose laikraščiuose
Daktaras parodė priėmimo putį—atsakė daktaras, žiūrė vyru, pastorių Marinu. Jis pagarsint* jog Hamburgo todą, nors turėjo ir gerą pu Ališauską................$2.00 prigulinčių tiesų neatgaus.
kambarį ir uždegė žiburį.
Todėl tai musų pašel;>a pri
damas į kybantį ant sienos sudenervuotas iš persidirbi- garlaivių Kompanija, kainas sę, nors greičiau galėjo iš Iš So. Boston, Mass. ,per
mokyti
ortografiškai
rašyti,
O
Baronaičiutę
....$15.00
— Prašau truputį nusira laikrodį.
rengia žmonės geriausiai į tą
mo, turėjo čielą eilę prelek. kelionės | New Yorką išei
bet
visgi
sunkino
išsimokini

Iš
LewiBton,
Maine,
per
kovą, kurios pasekmės spręs
minti—pasakė. — Pirmiau- Atidarė spintą ir iš jos iš cijų, kuriosjj pa alsi no, o kad viams trečio® kliasos pakėlė
J A. Kaulakį...........$23.20
mą
skaityti,
jau
visur
apie musų likimą, ir lai su
"šiai turiu bu jums pakalbė ėmė bromą.
'
negalėjo užnrigti, prieš va ant 10%.
likosi
užmesta,
nors
dar
dau

Viso
L.
S.
D.
P
.........
$135.84
musų pašelpa musų broliai
ti. paskui galėsiu duoti ko Ligonis apžiurėjo • nera landą nuėjo pas jus vaistų
| Sebastopoliaus tvirtynės gelis lietuviškų elementorių
išsilavina teip, kad ateinan
kius vaistus. Ar jus nege mioms akims buteliukų eti- prašyti. Ar buvo?
L. D. P.
komendantas, jenerolas Ne- išleistojų, nepažystančių nau;
čiuose susirėmimuose kuoma- Chicago
rėto per daug?
kietas. į j
Daktaras pavilgė išdžiuvu pliujev, mestos į jį bombos
Iš Utica, N. Y., per M.
jos
mokinimo
metodos,
vis
nu nuibi
— O, strichnina, arsenikai sias lupas.
po i
likosi sunkiai sužeistas. Me dar prisilaiko netikuBios“bir- Kancevičių............... $6.65 žiausiai kristų aukų jų tar
* įr
Ne
Pasakė tą įžeistu tonn, to Greita mirtis, ir karbolinę — Ar augalotas vyras,
pe,
kad
butų
mažiausiai
!
■inkimas i
tęs bombą vyriškis pabėgo. ziavimo” metodos.
Reikia Iš Philadelphia, Pa., per
tūrio bus i
dėl daktaras iš syk pradėjo rūgštį ;turite.
plikas?—klausė.
T.
R.
Dūdą
..............
$6.93 apsirikimų, arba neprisiren- 1.50 vai.
pirmiausiai
rupintiesi
išmok

|
Mieste
Toulon,
Prancū

jį raminti.
gimų. Lai tą musų prilan P-b'ikonu
Nuėtnė nuo lentynos bute — Teip.
Viso
L.
D.
P
.......
.T7T$Ūk58
ti
skaityti,
o
ortografiškai
ra

zijoj,
artilerijos
kazarmėse
— Gerai, gerai, ne sakau liuką, atkimšo ir pavuostė.
komą mato kovotojai, nors nome visu
— Ar užsidegęs garbinto
kareiviai susibuntavojo, jie šyti vaikai išmoksta vėliau. S.L.A. Tautiškam Namui: iš materija liškos musų i>ašel- eip ir am
juk, kad jus tą darote, bet — Aštrus kvapas, bet man jas dziu-dziu?
rituliai su
su kardais ir revolveriais už Iš Vaikų Draugo greičiausiai Iš Philaladelphia, Pa.,
tai paprastas dalykas, visai jis patinka. Maloniai kute — Tai jis, tai jis.
pos. Tas priduos jiems drą
paprastas. — Pristūmė kė na man šnerves.
Daktaras su atidarytoms puolė unteroficierius. Muš galima išmokti skaityti, gali per T. R. Dūdą.. .^-v.$6.92 sos, nes jie žinos, jog su jais
dę prie stalo.
yra musų geri norai, liukėji j
Daktaras pripylė didelę lupoms žiurėjo į kybantį ties tynėse daug kareivių likosi ma pažinti ir rašto literas.
fVdpaškirtos:
Bet nepažystamasis ne sė porciją bromo ir sutarpino stalu abrozdą nervų sistemo. sužeistų..
mai bei prijautimas.
PA
Iš Cambridgeport. Mass.
do,) pradėjo neramiai vaikš sklėnyčioj. ' Ligonis daleido — Miela poni— atsakė po
| Mieste Nantes, Budas už Redakcijos Atsakymai
Ptjiesik
per A.Danieliūtę... .$4.70
čioti kambaryj.
Daktarą atimti buteliuką su karboliu valandai tykiu balsu — jūsų dėjo bausmę aut 27 Uršulieues, po
Theo. R. Dūdas, kasierius,
P. Zncr. Iš pasakos nie- Nuo pereitų metų bu
» prastas
Šiurpuliai perėjo.
ir išgėrė vaistus.
Paskui vyras buvo čia... .bet... .ūmai nių zokoninkių po 5 dol., ko padaryt negalima.
>u Jankaic
vo................ .... $1422.50 Šernas, susinėk, sekret.
Tuom tarpu telefonas pra sunkiai puolė ant kėdės.
2| m
ji pašaukė... Sugrįž, sugrįž, kadangi jos geruoju atsisakė
F. J. BagoČius, finansų sekt. ū«ną
$1427.20
no.
Kas
dėjo smarkiai skambėti,kaip — Persidirbau — atsiliepė be abejonės, rytoj namon.
apleisti savo klioštorių.
n*n iinia
paprastai daro merginos pil —tai svarbiausia. O visada — Bet ant tokio lytaus,
Kaip
buvom
paminėję
pas

Pasiteisinimas.
| Chinuose baisus badas.
dančios naktinę tarnystę, ne turėti žmonis prie savęs, nė daktarė! Tokia naktis tai
701 8. Ui
kutinėj Atskaitoj, jog tarpe
Aplinkinėse
vien
miesto
7 No. „Lietuvos” š. m C. Komiteto narių eina su
galinčios kęsti,kad kas mie minutes nebūti vienas, tai baisi jam.
Ptjietsk
io. 10 m e
gotų laike, kad jos pildo tar žmogų gali į padūkimą įvary — Jis,jis turėjo... .paėmė Kantono vaiksčioja300000 ba- mano straipsnelyje „Dėl Ba sirašinėjimas apie esančias
yveno p
duolių,
neturinčių
ką
valgy

gočiau
s
rėksmo
”
,
insibriovė
nystę ir dirba. Nėra nieko ti. Ką tik pasakau, ką tik — kalbėjo daktaras, bėt kad
Komiteto rankose nepaskir
Neprigulniystė.
'*«»• Ka
parašyt:
ten u para
nemalonesnio už tokį naktinį padarau, tuojaus kas nors žmogaus pajiegos turi rube- ti. Antunge yra 500000 žmo klaidar Norėta
tas
aukas,
tai
susirašinėji

Kiekvienas
žmogus
sviete
nių
neturinčių
duonos
kąs

Rutkus
buvo
sugrabaliojęs
telefono skambėjimą, gal tik leidžia toliau. Mano gyve žius, nuleido telefono dūdelę
mai pasibaigė pasekmingai gali ir turi būti neprigulmin*
nio.
•
turto dešimtį tūk
elektriški varpeliai. .
sekančiai: Iš nepaskirtų au gas, nežiūrint kokis jo ušsij
nime nieko nėra savo, priva ir galvą, kurioje ūžė ir aplei
| Pietinėj Afrikoj, Johan- stančių doliarių (kuomet bu kų nutarta išsiųst: $500.00 ėmimas. Jeigu jis žino, kaip 200 Mair
Daktaras paėmė dūdelę, o ti ško.
do kambarį.
eszki
ieburge, neturinti darbo dar vo $200000) parašiau: desėt- L. 8. D. P. 6 balsai iš 7 palaikyti savo kūną tvirtu Lj Į
tuom tarpu svečias paliovė
Daktaras nuėjo į spintą su
p
08
it
Mik
bininkai 7 d. j kovo kėlė ne- ką daliarių^
vaikščiojąs ir klausė.
(Šernas, BagoČius, Dūda,Ta sveiku, savo mintis grynini F^nevežio
instrumentais ir lyg be mie
prilankias angliškiems urėd- 9 No. „Lietuvos” š. m., rei la, Povilaika ir Linauc- sąžinę gryną; jeigu jis tino k<!u sodria
— Ar daktaras William- les, paėmė sunkų piuklą ir
peiksi duo
ninkams demonstracijas; jie Rutkus, pasijutęs užgautu kas); $500.00 L. D. P. 7 bal
•ęn?
padėjo prie savęs ant stalo.
kaip
išauklėti
susivaldytoj
— Teip.
reikalavo, kad kolionijos vir mano raštu, pareikalavo pa sais (visi nariai Komiteto); jeigu jis griebiasi augšteauio . National
| Vokietijos randas savo
— Gerai. Prašau kiaušy, — Aš teipgi neturiu mano
šininku butų ’ paskirtas pa rodymo, kada ir iškur aš iš $400.00 Kankintiniams 4 bal
^*jieszk(
gyvenime
nieko
privatiško
—
užjurinėse
valdybose
rengia

mokslo, jis visada gali p»®*j PP*lcxi
ti. Kalba bepročių namai
svajojau medegą sąvo rašy
u no,
garsėjęs
karėj
būrų
vadovas,
sais (Šernas, BagoČius, Dūda tikėti ant savęs, ant savo
si įvesti priverstiną tarnavi
r*o®itunic
CIearfielde. Nemalonu mums arė.
mui,
kadangi
jis
niekad
ne

jenerolas Botha.
ir Linauckas). Todėl, išsiun jiegų.
Pirmutinis daiktu r*^ buvo i
ardyti jūsų ramybę, bet vie — Palengvinai man, dak mą kariumenėj, bet tik baltrašęs apie S. L. A. turtą. Aš
P* Petsar
|
Pietinės
Italijos
pakran

tinėjus
šias
aukas
paskirtoms
tare.
Jau
man
daug
geriau.
parviams kolionistams; čia
yra, jis turi būti sveiku,
nas musų ligonis šiąnakt pa
p1 edreso:
šiuomi,
atitaisydamas
savo
tėse paskendo, su visais ant
institucijoms ir partijoms, už kovojimas neturint pajiegty
Nervinis
suerzinimas
praėjo,
buvių
mat
privengia.
bėgo, o kad paskutinėse die
klaidą, turiu parodyt, kad
jo buvusiais žmonėms, an
sausį išsiunčia:
neturint sveikatos yra nieko!
nose tankiai matė jo ranko nors dar ne suvisu nusirami | Šįmet Haagoj atsibus
aš tą išsvajojau iš „Lietu- 1
$**jieszki
gliškas garlaivys „Malaga”.
nau.
Pasakęs
tą,
svečias
vėl
nevertas.
Jeigu , gi atsimej ^oczkau*
se jūsų adresinę kortelę, už
terptautiška viešpatyščių san
vos” 43 No. p. m. 3 pusi. 4 ;L. S. D. P.................. $635.84
Iš jūrių ištraukė 29 prigėrė•U* Tui
veizėto jas mano, kad jis pas pradėjo kelionę kambaryj.
taikos konferencija. Ameri
skiltis, straipsnyj „Ar ištik- .L. D. P...................... $513.58 nate, kad gera sveikata,
lių kunus, bet jų yra dar
I
Jaunystėj
buvau
atletu,
gero
skilvio,
negalima.
tai
Kankintiniams....... . $400.00
jus turėjo atkakti.
ka geidė joje pakelti klausy
rujų teip yra?”
daktare,
bet
dabar
sustingo
daugiau.
į— Ką jus sakote!—sušu
mą nusiginklavimo,arba bent
Todėl, meldžiu Rutkaus 8.
I L. A. Taut. Namui.. .6.92 teipgi susiprasite kodėl rtj
sanariai,
visai
sustingo
.
kalinga Trinerio Amerikon!® *0* <07.
| Varšavoj, į gyvenimą di nuimti nuo manęs tą „bliz- ■
ko daktaras ir rutilo, žiurėpastatyti rubežius besigin*
Viso išsiųsta........... $1556.34 kąjį Eliksyrą Karčiojo X yJ ^J’eszki
Daktaras įgavo daugiau klavimams, bet Vokietija, rektoriaus rando mokyklos,
gantį titulą”, kurį ant manęs
kuu. Argulinskio, jaunas vy
Buvo pas kasierių. ..$1427.20 visada po ranka turėti. V ■ BBr«Jino,
tuom tarpu atidarė daktaro drąsos.
Austrija,
Maskolija
ir
Pran

p
riškis metė bombą. Jos ex- užkabino. Susivienyjimas ne :Išsiuntinėta (extra) $1400.00 nas yra, be abejonės, geria^
— Galite suprasti, kad daskrynutę. su instrumentą ii?, jar mažai laiko turiu lavin- cūzija sutarė ne leisti ginkla- pliozijos gyvenimas likosi iš statinė, aš gi ne šulas, tik są
siu vaistu skilviui ir v'Mi
Liekas pas kasierių
braukydamas ranka jų aš* iięsi—įtraukė toliau
be^vimosi klausymo kelti konfa- griautas, bet expliozija pa- narys S. L. A. Ar aišku?
~. $27.20 pagadytam organizmu
T h. Jokuhynaik I ant toliau^..
i

Atsilankymas pas
gydytoją.

NADJI RASTAI.

APGARSINIMAI.

IŠ VISUR.

Į

r

i

plau*
roliO į
iamBį
oineP*
U

fiureguliuos groinuliaviJjįr pagamins naujų krausveikatos, kaip
Tuno teip ir dvasios. Gry-i
nas kraujas padarymus ne*
prigulmingais, energišku ir
a iud
draugiškuVartok Trina
v neų, Į
rio Amerikoniukųj į Eliksyrų.
angy,
Karčiojo Vyno visuose atsi
oi ne
tikimuose negromuliavimo,
n tonerviškumo, nejiegumo ir
knyt.
nuo kraujo nesveikumų.
Gaunamas aptiekosejai ik—
Jos. triner
i nu<>. - L
799 S. Ashland av.
Lietų.
j ' Chicago, Illinois.
Į, kų.
[
■ -j
H ■

Širdingai dokui.

Pajiesaksn entorikkfttu, kurie gali gra- į Reikalaujame darbininku ln Gali-

jytl: vieno agi kometos, vieno ant trom
bono, vieno ant piecolo Ir v!ono ant bubno. Praszau draugų muzikantų aUiszaukti ant ausio adreso:
Pranas Sseulise,
Bot 865,
Wilmerding, Pa.

forolja Jr mlszkus.
Mokestis 93.50 iki
91.00 ant dienos.
Pragyvenimas 98.50
aut sanvaites. Kelione Isz Chicagos 83
dol. Darbas ant dvieju metu.
Atsiszaukite aut adreso:
California Ėmployment Offlcti
J. Massanauckas, agentas i
Pajiesikau savo brolio. Juozapo Jur
;
225
Dearboru
st„
- Chtoago, 111.
gita; Kauno gub., .Raseinių pavieto.
Skaudvilei vol., Pakleves kaimo. * Du
KeiluUteuJa Biznieriau*.
metai atgal gyveno E St. Louis, 111. Jis
Oran vile, III. yra daug lietuviu gy
pats ar kaa kitas teiksis duoti žinia ant ventoju ir net trys lieluvlszkl Balionai,
adreso:
t,.
o lletuvlszko eztornlnko norą. Tunu
La. Jurgilas,
sztora ant rancoų kuri pigel randavus;
785 Bank st.,
AYaterbury, Donu.
kas ten bizni pražilęs, niekad to nesi
■/
! į
gailės.
Daug pinigu nereik pradėti,
Pajieazkau Ignoto Uliavicziaus Buvai
nes jau ir forniesei sudėti., Del plate
ku gub., Senapilės pav., Skriaulžiu pa
snio das'iinojimo raszykit pas
rapijos, Bunibisakiu kaimo.
18 metu
A. G. Baltruzzaitis. * j
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas kilai
Kewanee, Iii.
teiksis duoti žinia ant adreso:
PeK r Dugen,
183 N. Uiah&t., Los Angeles. C ai.

Ant Pardavimo.

Pajieszkau savo pusbrolio Petro 8tancziko, Kauno gub., Raseinių pav., Sortininku vol., Lazdynėliu sodžiaus. 9 me
Ant pardavimo 2 tatai ir medinis
nesiai kaip Amerikoje.
Girdėjau kad
Atnesza
atvažiavo Chicagon. Jis pate ar kaa ki namas dėl dvieju fnmlliju.
8
24.00
ant
menesio
randos.
Savininkas
tas teiksis duoti žinia ant airaso:
įvažiuoja ant farmos. Preke 82400.
Vincentas Rimkus,
Alsiszaukit
po nr. 91 W. 24 Plane.
Box 507,
St. Charles, III.
Moteris,
turinti gražia ir bran
Pajieszkau tavo draugo Aleksandro
gia
farma,
pajieasko
darbininko,
Juozapaiezio, Kauno gub.,8ziauliu pav.,
Radvilhzkio vol., Rukaioztu sod. 18 me geriausiai naszlio su 1 ar 2 priaugusiais
vaikais. Jeigu patiktu, galės apsivesti
tu kaip Amerikoje, 10 metu atgal gyve
noNev Yorke. Kas duos apie ji žinia Su keliais centais turės pirmybe. Ataiszaukti adresu:
gaus 85.00 atlyginimo.
Mrs. Farmerka,
Kaz. Masandykas,
Routo 25,
Plymouth, Wie.
819 E. Pref st.,
Raltimora, Md.
Parsiduoda sankrova (sstoras), diMta.
Pajieszkau Aleksandro N am e jono, pa
eina isz L.epojaus. Jis pats ar kas ki lietuviu apgyventoj vietoj, ui labai piga
preke. Savininkas isz priežasties ligos
tas teiksis duoti žinia am adra o:
įuri ta bizni apleisti. Teiksitės atsiJonas Janulis,
Szaukti sziuo adresu:
8136 Union avė.,
Chicago, III.
L. Geležinis,
Pajieszkau savo brolio Antano Ponisz- 1335 Jeffery Avė ,
Grant Works, III.
kio, Suvalkų gub., Punckų parap , Vi
Pigiai
aut
pardavimo
naujutėliai
dugiriu kaimo. Gyveno apie Chicaga
naminiai la'dai (furnitūra).
Priežastis
Turiu labai avarbu reikalą. Jis pats ar
pardavimo — paėstas pametimas. Ats:kas kitas teiksis duąti žinia ant adreso:
szaukite ant adreso:
A. Punlszkis,
V. L u be rėkia,
1313 Harmony st.,Phi'adelphia, Pa.
701 8. Union st.,
Chicago, III.
Pajieszkau savo vyro, Juozapo UžubaIsz priežasties Užvažiavimo in kitj
lio, Kauno gub., Vabalninku parap. Di
delio ūgio; ISmetu is g*veno B.s'.one. miestj, parsiduoda labai pigiai vartotas,
bet dar geras styginis basas (instrumen
Mass. Dirbo krisueziu dirbtuvėse, pa
tas) Arcziaus dasižinokite (o adresu:
reita vasara gavo proto sumiazin a ir ta
J. K»spare.v.ežius.
po isz: e stas į L etų va rugsėjo mėnesyj.
329 32nd st.,
Cnicago, Itl.
Nuvažiavo Cunard linija į Anglija ir at
sisakė toliau važiuoti. Kas ap‘e ji žino
Žiniai karcilamnlnku!
kur jis yra, meldžiu duoti žinia ant szio
Parsiduoda gerta namai su bizniu,
adreso:
geroj vietoj, kur galima gera bizny da
Ant. Užubaliene,
ryti. Jeigu neuisitlki ant geros ateitie*,
138 Lowell st.,
Liivrenoe, Mass.
tai gali pirkti ir viena bizni be namo.
Pajieszkau savo giminaites. Atviręs Norėdami daugiau daaiilnoti kreipkitės
Pilkauckiutes, Kauno gub., Panevėžio pr:e namo savininko ant szio adreso:
pav., Biržių parap., Mickunu sod liuz
159 North si.,
M i ners v. i’*, Pa.
Turiu labai svarbų reikalą.
Ji pati ar
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:
Povylas Luktze,
52 Seymour st,.
PittsLeid.
Aukos reikalams rcvollucįjinio

phiaj
, Net negaliu rast žodžių,
.-ak£S kad galščia apsakyt savo dė-»
tingumų už išgydymų nuo
ymaa,
teip ilgo ir sunkaus sirgimo.
Po perleidimo daugelio vi
kn*
sokių gydymų kaip ir varto
jimų visokių liekarstų: kad
li veky pepagelbejo, buvad nustojęs
iisant 1
▼ilt| išgyt, net kožuas gydy
nisly»'
tojas man kitokiu ligų pri
LlBivį.^.
pažino, bet kad parašiau MeL. seidikališkam Institutui apie
C ir ™ savo lig^ ir gydymų, kad
ngo0e
man nieks negelbėjo, ir ligų
aikaį,. , ju visoms sunkenybėms insiutam - gavau per neišmanymą pa
is.Į. ( bj vojaus sveikatai, ir gy vasčiui,
erikoj^ ; tai kaip man atrašė Dr. E. C.
rbavy
Collms Medical Institutas ir
pa aukuriuos
r prisiuntė vaistus,
reika
ėmiau vartot, tai netrukus
las suprapuolė skaudėjimas šonuo
uepęrįf
se teip ir dusinimas krutinė
i, ±ol
ję ir sunkus kvėpavimas ir
isvais,
abelnas nusilpnėjimas, su
3 viso*
,nerviškumu, kaip ir galvos
tokia
skaudėjimas su svaigimu.
daug
į’ Jau ėsu sveikas kaip rodos,
j, pįgįj
niekad ne nesirgau ir viešai
>s besi- ; apreišklu, kad serganti nesig sun^
kankintų be naudos, o sta
į atčiai kreiptųsi prie Dr. E. C.
s prieš
Collins Medical Instituto,
aukos
kaip ir aš, apturės sveikatų,
į musų I
judėjimo
pasilieku dėkingas Pajieszkau savu brolio, Kaz. GeikaucAUKOS
„LIETUVOS
’* REDAKC1JON
do
,
Kauno
gub.,
Raseinių
pavieto.
Kra

ilį t
foe. Dabar aš peržių pzrap.. Loplygiu Umsedystos.
Du
ATĖJUSIO!
sitikifinau, kad mokslas ir metai atgal gyveno Brovvnport, Conn.
Isz Pi r. Wavhington. N. Y. D. Žiuriot* pa
Kjiji vaistai, turi galybę.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia lis 1 dcl; K. Vaitiekvnis. K. Armalaujaustos
ant adreso:
czius, G. A mi'auczius, P. Kvzaitti.
GeoJ Peras,
Iz. Galkauskas,
i P. Vainauokas, P. Purenąs, J. Žiūrit* j>o
ad sau
20 W. Main st.
71 Morris avė.,
Newark, N. J.
fOc.; A Purenaicziut^ 30c.; A. Voguatgaus.
UnioutowD, Pa. Pajieszkau savo* brolio, Antano Szite liute, M. Luksziute, K. Tamis.iunaa,
pa pri
kaus, Kauno gub , Raseinių pav., Ne- D. Varnauekas po 25 c. Viso 95 80. Už
makszcziu
p .r., Pabalcziu kaimo. Tu persiuntimą nusitraukia 10c. Pasiusta
mai j tą
riu labai svarbu reikšta. Jis pats ar kas .,'LieL” reJ. 85,70. Skirtame List Soc.
is spr^
Dem. Pert. 82.50; Kankiniams 83.20.
kitas teikus duoti žinia ant adreso:
Isz Montreal, Can. S*. P.ioplyaį V.
r lai su;
Joe. Szimkvs
Opanavyczla. R. Staugaitis, Pr. T a u t
Pitteton,
Pa.
50
Ssler
st..
broliai
kuo, V. Akuckas, J. Rasgaiiiv, A. Kriu
Psjieszksu savo pūstelio. Jono KsuteinanSusirinkimai.
kailis, J. Bubialli po 25 c. Viio82 00
neckio, Kauno gub., Raseinių pavieto ir
Isz Livinrston. UI.
K. E Beriulit
Chicifo. 11). Pzrzpijonu susirinki
kuoūia*
parapijos, Auksatlazlinio kaimo; MateuL. S. D. P. 50c. Moksleiviams 25c. Kztmą Msibus nedelioj, 17 d. kovo, 19O7m.
jų tar •toje po»u®. 183 W. 14th st. Susi- szo Kauneckio sūnūs. Jis pats ar kas kiniams 25c. Visztel.auckui 10c
duoti žima ant adreso:
Viso 1 d oi. 10 c.
piausiai inkimaj zuidzrys 1 vzl. po pietų, ant kitas teiksisJoe.
Služ.nskas,

Draugysčių Reikalai.

kwio bus svarstomi svarbus reikalai iki
50 Baler st.,
Plltston, Pa.
150 vai. Po 3:50 prasidės m.Uogas rePajieszk&u
Antano
Daukszos,
Kauno
į b ikonų partijos 9-toa vardos. Užpra
šome visus lietuvius kaipo ant pirmo gub., Szlail u pav. isz Triszkiu. 5 me
®ip ir ant antro mitingo kuoskaitlin- tai kaip Amerikojejgirdėjau kad gyvena
lurten spie Chlcaga. Jo brolis ka tik
fiKuiiai susirinkti.
i>z L’Otuvos atvažiavęs norėtu susižino*
Komitetas.
tf. Jis į» 's ar kas kitas teiksis duoti
žiama .>u. adreso.
Jonas Daukšai,
21 VVar.ejsu,
Csmbridgeport, Mus.
PAJIEŠK0.J1MAI

risiren-

pri lan
ki, nors
į pašeima drą
su jais
linkeji

Paj,

savo paezios,Onos Lpbers$20.00 Atlyginimo.
Kigaite, kuri 7 d. vasa
Pajieukau Juozapo Urbono, apie 30
lo prssisza’ino nuo mane* su Ivazimie- metų senumo.
Gelsvų, didelių ūsų,
n Jsckaicziu, palikdama du kūdikiu:
margu ploszczium.
Kas suteiks man
*"» _ f.. 0 *_“"t, 6I menesiu senu- apie jį auakanezias žinias, tam duosiu
—
I*s
juos
užtėmys
teiksis
duoti
■o. Kas i uos uztJmvs
20 dolierių atlyginimo.
Bsn žinia ant adreso:!
Jonas Biltaus,
Vinc. Luberskis,
15 Clover st.,
’ Newark, N. J.
>18. Union st.,
Chicago, III.

eriuB,
it. [
sųsekr.i

AI

Pajieszkau savo dėdės, Antano Lydei”0, 10 metu kaip Amerikoje, pirmiaus
BPj ^ttsburg, Pa. 50 metu am-

lėa švietė
i gulini*1'

Kauno gub , Bziauliu pav.. Kur-

parapijos, Kiubeliu sodžiam. Jis
Į1*1, ka> ki«as teiksis duoti žinia ant
K *1 .> j Jodu Lydeikis,
P® Main st.,
Coatesville, Pa.

nę, kaip
tvirtu it
gryna®*
jis žino
zaldymi;
igšte»nio

■®kj!tezksu dedienej, Krfcios Kazlov-r Mikolo Ladigos; abu Kauno gub ,
™iev0fopav., Biržių parap., SzliapMsodhsus. Jie pt| 3 *r kM klU8
e,k,i« duoti žiniKants-ireao:
I w

J- Kszlovskas;
F. Co., W. lianos er. Mass.
M I‘Ji«zk*u tavy szvozerio, Antano

ali
K" ’ZlnQO’ Sukiku gub. Senipiles pav.,
savo
^^^NDgmino ir parap.
Girdėjau
dalyta® ■F^vo tpsigyvenes Shenandoah, Pakai knas teiksigducti žinia
iku, y®a^Mtoar
*džeso:
yaji'-k’k ■ J . J PeUjr Mllokis,

^ra

*11

^■oloc

‘ ■ F»’’!Dington, W. Va.
8aV° Pabrolio, Motiejaus

i

įvažiavo in Philadelikat*. M*Ji* ToruJislabai
svarbų reikalą. Jis
-s kitas teiksis duoti žinia ant
ima,
<<xi«l re]S '
Td°Czk®’
^rikonil■ Box40’
Auita, (Jeff. Co.), Pa.

6U.
ir

Vi
JVria

1&V° sxvoS0r'°, Juozapo
K1ud,j gub. Sziauiiu pav.,
Oir>><i41lu kaimo. 5
Wilson, Pa.
tr kis kita* teil
duoti žinia

Biri peiks,
Ciąveland, O.

Isz Cbicago, Iii. P. Maunc e K. e-zac aus kas, D. Kvtdins, P. Kvedetkne,
V. Szimkus, M. Szimkicne, J. P c u*.
J. Žileviczia, M. Kazakevicz a po 25c.;
K. Poszkevycjia 2 doi. Vis >81.25. Ski
riamos revoliucijos reikalams.
a

Didžiausias išradimas!
Kaip žmogus gali greitai ta >ti
turtingu.
D.džiausiąs iszradimas passūleje kaip
žmcgis gali tapti greitai turtingu kasz.
tL.ojaS2.00. Jeigu ka*ras darodyr, kad'

Dovanai! ŲoV^nai!
'Brukuojama maszlnel* I^ĮenciugClia
su kompasu, dovanai f Szit
daiktus*
duonamo dorais! I
tam, kuria pirks fopį
szlta
laikrodėli.
Laikrodėlis
kaip
matote,
yra ant
17 akmenų, ausuke
užsukamas ir nu
statomas,
paten
tuotas reguliato
rius, vyrlaskas ar
moterlsskas 18 K.
Auksinis. „Hunttng" lukrltaa, gražiai
iszkvietkuolas. Tikrai, jurai laika rodo.
Kitur pirkdamas už sslla laikrodėli už
mokėsi 8 45.00. Mes ta laikrodėli parduouame po $ 1M.Z5O, ąnt lengvo laz
mokesties po 8L00 ant menesio. . Prlaiusk savo adresa, o mes prisiusime lai k.
rodei! ir minėtus daiktus registruotoje
deiuteje.
Apturėjęs laikrodėli, prisiusk mums po 81.00 ant menesio, Ir
jeigu nebus toks laikrodėlis, kaip mes
rassomo, tai nemokėk ne t aulo. Bet
musu milžinlszka Kompanija gvarantuoja su visu turtu ir tikisi, kad klok
vienas teip gerai pirkęs visus pinigus
prisius. Jeigu nenori ant iumoktscslo
pirksi, tai prisius k 81100, o mes pri
siusime laikrodėli ir minėtus daiktus,
pridedami gražia armonika, dovanai.
Rsszyk sriandien, prisiuak savo tikra
adrese, idant siuntinys nepaklystu. Prialuncsiame ant iszmokratiee kiekvienam.
Norėdamas gauti laikrodėli ant iszmoke
jimo, prisiuak 50 o. užregistravimui, nes
nesiuncziame per ezpres*. bet pacztu, ir
mes už pa c z ta nemokame. Siųsdami pi
nigus nedaugiau kaip 81.00, siuskite
markėmis. Siuskite registruotoje grematoje.
Ncrcdami gauti atsakyme,
įdekite už 3 e. marke. Raižydami pa
dekit ssioki adrese:

J. N. VViiacu
11—12 Chat h a m 8<|uare

New Yrrrk.

padaryti

MONUS

Knyga, apraSaati kaip partery U <3
JONAS ILGAUDA8
331 a S. Maieted »t., Chieago.

Knygų Katalogas.
----------------r
8A Gyvenimo Vaiadelial si

iSaltuoniu

’*•!»; — Kai kalta*Gatvei valkai; —
arėto Žiedai: — k liko aarrat, — Si znaiaa;
LatevK. Chtoa«a, ip juu& geat
10j

Šitas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia į

- Į*.

uropą iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti j Krajų tegul
peržiūri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionč kaštuos.
T

ŠlIkArtS kaltui*
nuo Porto i
LAIVO VARDAS

Kompanijos vardas

AMERICA..........

Uamburg American

BARBAROSSA.,..
BREMEN............

North German Lloyd

BATAVIA..............
BRERLAU ........
CANADA................ /...........
CYMR10................
CARMANIA................7.7”
CAMPANIA.........................
CEDRIO....................
DEUTBHLAND........ ’*
OLDENBIRG..............
DOMINION...........................
CASSEI....................
CEHEMNITS..........
EMPRE8SOF IRELAND..
EM PR ESS QF BRITAI N...
ETRURIA................ ;.........
IVERN1A...........
KRONPR1NZ WILHELM
KA1BER \VILHELM II....
KAISER W1LH. d GR....
KROONLAND..................
KAISER AUG. VlCTORIA
KENBINGTON...........

Uamburg-American
North German Lloyd
Dominion
White Star
Cunard

blukcher.......... ........

baltic............ ;........... White Star

VVhite Btar
Uamburg -.American
North German Lloyd
Dominion
North German Lloyd
Canadian PacifijcR.

Cunard
Cunard ■,
North German Lloyd

Red Btar
Uamburg American
Dominion
I^AKE MATIBONA ........ .. Canadian Pacific
LAKE CHAMPLA1N..........
LAKE ER1E......................
L0CAN1A......................... " Cunard
MA1N.............................
North German Lloyd
MAJEBTIC.. ...•............... ” White Btar
MERKIN ..................
American
NEW YORK ................
American
OCEANIC....................
White Star
OLDENBURG....
” North German Lloyd
PIIILADELPHIA.............
American
PENNSYLVANIA ............
Hamburg American
PATRICIA..................
PRLToRlA....................... *
RHE1N......................
North German Lloyd
8AXONIA ..................
Cunard
SEMLAND .....................’ " Red Star
GRAF VALDERSEE.../* Uamburg American
ST PAUL..................
Aniericau Line
SOUTH 3VAHK..........
Dominion
TAUTOM A...............
White Star
TRAVE........................ ’ ” North German Lloyd
VADERLAND..........
Red Star
ZEELAND ....................
Red Star
M AHA B A.........................‘ *" American
FINLAND......................
Red Star
MASABA....................
American
WEIMAR
i................ ’ Nor. h German Lloyd
BRANDENBl RG..........
HEYDLITZ....................

pusią p , Cbicago. 111.

diaimaai ir tt.

ParalKS

suvalktečta k»lba.Pru*u
su itetavta kalte. Dzukii
Aj’dirrtoa

]-*r>
Dra« J. lUaanavlėliu, Oleago. Iii ,
i«Wm.p«Hl SOI. Greitoa apyaakėMk U ryrealmo Mabeėiu^Z............... . .............. 7oo.
07 LdetavHkov f'avakoa Y va Irki* Delta I. Šo
riško Dr. J UaMSaviėiua. Obiea«o. III. INOS

<JN LletuvlSkos Parako* YvriiSo*. Dalis II. Bu- f
rinko Dr. J. Basanavičių*, Chicago. III. 1903
Cui. 33a Telpa čia X* grasiu, žingeidžių ir ,
okiugu paraku, bovyjančta kiekviena skai- I
loja ir klausytoja....... ..................... S|.x2.~ 1
Apdaryta.................................................. 9I.A4* i
00 Lietuviško* Parako* Yvalnos. Dali* III. Sa
rinko D-ra* Basanavičių*. Chicago. Ui.. Kk-c .
pusi.333. Telpa čia 2tg gražiu ir laimi juokingu I
pasakų .... .................................... Ji y*a
Drutuoae apdaruoae .......... .................... 11.AO
70 Ltetuviiko* Parako* Yvalrio*. Dalis IV Sa- j

pusi, no Telpa Čia S34 labai gražio* ir uži
mančio* pasako*, tovijatteloa kiekviena skal
tytota ir kiansyteja ....... ..................... SI. UA
Drutucae *pdaruo*e .............................. 11.00
07 Pamokslai išmintie* ir Teisybė* ISgnldinėti
galvočių visu amžių. Chieago. III . IMO, puti
lapių 183 Azitoje knygelė) telpa jai grJ.
žio*. Juokingo* Ir lėmintiug<>« pasakaitė* Kab
nori tnrtti gražiu, juoktegn ir jamokinančtū
skaitymu, tegul nusiperka Šia knygele, o turt*
k* p*|>aaakoti Ir ant kiekvieno klausimo mo
kė* duoti iimlntlnga ataakyma............... 5Oc
IOO Pasaka n pi* Kantria Alena, kuri p<-r 29
metu vaikičlodama po sviet* daugy)* l*du ir
varguiikentėjo. CbtoagalH. 1909.pusI.68. VOc
114 Ponas Ir Bernas. Chieago. Yll 1fO4 pusi 64
Apysakaite L Tolstojaus ii gyvenimo ma*goįįįBtu kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buviu ir sanlygotus gyvenimo maslcoĮteku kaimiečiu; JI verti* skaitytoja J* istl
. drauge su prislėgtais var^u žmonėmis.,.. lAo
<04 Robinsonas Kražius. Graži ir moraliu, p*.
saka. Antra pertaisli* laida. Chicago Ju.
1908 pust 83........................................ 777 X Oo
l«rt Žmogui NenliuSki*. Vertė ISivediikn Nėris
Chicago. III.. I8W. pusi. 93. Uražl apjsakėiė:
kaip turtingo prekijo *unus apsivedė su var
ginga mergina Ir laimingiau gyveno už kitus,
su turtingoms apeivedusia*. ............... 1O<)
CIO Deda atvažiavo. Komedija viename akte.
Pagal lankiika sutatee K. H * ir M. P-te. Chl-

ne eisybe, tai un užmokėsiu S10000.
Tukstancziai žmonių, pas.nsudoje i z to
liko turtingais, tai kodėl ir ta negali p*
sinaudoti. Neraikes skurzti geležiniuo
Maakolljojė. Ji vra maakolllkoa
se fabrikuose už 15c. ant valandos ir bū
yaMiloa oenzuruo'a ir todėl Ja galima ir i
Lietuva paraiuati, Maakolljoa vaidila Jo* pat*
ti visada pivojuje, bet lusde.ei |>n
aia ntimo nedraudžia................................... jJoo
Reikalauja žmogaus prie grosernes gus gilėsi grįžti tėvynėn ir laiminu-, fllS Geriant vėliau* negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal leukUka autai** K. B,a ir
ir buezernes, iszmananozlo gerai ta dar- gyventi. Pris lįskite mutre 2 d oi. ant
ei. P-i*. Chicago, m. ims. pual. te. ftlla
b| ir suprantauezio angliszkj kalb|. Tu salo adreso: Sim. Deinont, K. F. I>.
uygute trio kaip ir Na ŠIO yra Maakeiijoe
oenzuroadaleiata ir gali būti Lietuvon einuri turėti gerus paliudijimus. Atsiszauk- No. 6,Kewanee, III , o tucjaus g i ČUuna........................
ioc
ti ant szio adreso:
alte atgal pamokinimo knygel*,
ka 9012 Mind^uirla Lktavo* karelu*. Chicagn. m.
A. G. Baltruzzaitis,
1900. p«al. 98 teoriška* fnvrik.lai jm Bkiuoae
busite mums labai deklnpi visą amiž.
aktuoM*. Lenkiškai paraU Jullu* Llovackl.
Kawanee, III.
Siuskite pinigus per “Mcn -y Order’ ar
ĮtetsviZkal rertS Vincą* Kapa** (Dra. Ktdirk*). Kayr*K paskirt* ypatingai mylėtojam.
“““............................. t;
-Ą-,-.......... *«’
Reikalingu dora mergina arba nasz- regiztravotam laiazke. Money Ordb.h
kasz
tuoj a 3c jo užregistravimas 15c. ;
le už gaspadine prie namų darbo ir dirb
331 Žlte rolron— velnią* vuodrgon. Komedija
Sim. B. Demont,
vtoMlM akt*. Pagal leakišk»MVsteeN. P U,
ti sztora. Alga 15 do'.. ant menesio ir
Chlc*<a Ui. 1908. p-jsl. *f gi tk77 knyga ta teip
R.F.D.
No. O, Kesvanec, III.
pragyvenimas. Szeimynos yra 2 y pati.
kaip ir Na 910 yra Ma»koli)o* cMizuroa dalei•** u lodei gali būti Lietuvon iMinėlama. lOo
Tegul atsiszaukia tiktai teisinga ant
4 73 Mokai** apie Senti* 9p»ita»j»iiciu*. Ju bu
szio adreso:
ri ir pabaiga, Chicasa fll. 1W pn»l.
Su
M. Slaužis,
pavetkaMliaia. Aprašo kaj vra Srtnė. IS ko JI
auvideda. ant ko l»lk<»*iMVkaipJ}iknsi, kn« vra
45O7S. Wood st.,
Ch cago, 111.
na nuo kitos; kas yra pin|m|o< korneto* Ir ki
Geriausia užeiga yra p s Jokūbą Ui
tos retai matomos žvaigždė*.Yra tai vienatinė
Reikalinga 2000 darbininkų valsti
kny^ga. ii kurto! žmogus galiti^^i npallvicsti
man, 1900 South 15th st.. BprinpLeld,
joms: California, Oragon ir Washiogton.
411. Laikau geriausius gerymus. pirįir.oa
Drutuoee, gražiuose aj^srūo^C-..'--81*00
MokcaUs nuo 960. iki 110 ant mėnesio.
kiiasos degtinę, alų, vytą, ir vliouiuk L4V1
Akyvi apsireiškimai *vlete_ant kuriužmo-"
Pragyvenimas su ruimu-93.50 ant sannė* nuolatal žinri. befeju iJįi nesupranta,
kierius ir Havanos cig .r.iž
&ia-o i>ar
vaitės. Važiuojanti darbininkas turi
Chicago, III., IHut. pusLTe. su paveikslais.
tenderis yra visiem* pažyramas An.
Parodo iŠ ko darosi žaibai, griausmai, lietus
pats užsimokėti savo kelionės kaiztus,
ir sniegas I ka* yra debili a|$|o Jto islkoai.
drius Sankevicziuz.
Kas tik iro’,.izta
i* t*-........................................................ ...
nuo Chicsgos 833.C0.
Bet nuvažiavęs į
iszslgerti tegul atsiii n'.o pis mine.
47r» Aritmetika. Knyga iėsimcAtfHinul rokuuvietą gali gauti nuo kompanijos 925.00
di|. Prekė ...........................................
Jūsų drsuga<
atgal, vienok vien tuomet, jeigu dirbs
4H<* Biologija arba Mokslas apie gyvus daik
’ Jokūbas Uimanj.
tu*. Pagal prnf. Nusbauma sutaisė Szernas,
vienoj vietoj ne mažiau kaip 8 mėnesius.
Cbicago. m.» 1901, pusl. MT. Su paveikslėliais
Speclaliszki trukiai iszeina kas SubatB
Tai yra mokslas, kokiu bodu radosi sutvėri
mai
ant musu žemės, kaip he vystėsi pradėjus
isz Chicagos nuo 1 d. Kovo jki 1 d. Ba
nuo mažu vabalėliu kol daėjo iki paukščiu.
„LIETUVOS ŪKININKAS**
Svertu ir kitu sutvėrimu.,................ 4Oc
landžio. Teipgi reikalaujame darbinin
kų Chicagoje ir aplinkinėse. Atsiszauk Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasz- 607 Gamtos Istorija, pagal PrMla Bert, verte Dr.
vii
IK* . ..Lietuvos,•• Cbicago,
IH-1903, pusi. 109. Knygele su daugeliu pa
ypatisskai arba per laiszka, įdėdamas tis skiriamas Lietuvos darbo žmopems.
veikslėliu: gyvuliu,vabalu, žaviu, žmonia, me
lazeina du kartus per savaite isz Vii
savo užadiesuota konverte au užlipyte maus, Lietuvoj.
džiu įr akmenų, trumpai, ailkiai ir supranta
mai ilaiSkina gamtos istorija, ypač tuo* da
atempa, o gausi atsakymą.
LletuviszJame telpa teiaingoe žinios isz viso*
lykus, ant kuriu žmones nuolat*! žinri. bet Ju
gerai
nesupranta................................. ,....5Oe
Lietuvos ir kitu krosam svieto. Lietuvoj
kas agentes.
J. Lucss,
metu preke $1.80; Amerikoje $2,50
lr
u Ju naudoti*. PaK*lBĮtn*ia sutaisė Szernas, Chicago, III. 19M
Kam yra miela pririmta szaiis tevyue128 S. Clark
, Room 3,
Chicago, III.
pual. 08. Bvarbioa moksliško* vartės knyga,
Lietuva, Ui uisiraszykit minėtąjį hdkReikalaujame jaunu vyiu, kaipo raszti, o žinosit kas ten dedasi dabarti
...................
apm uszinėtojų sofų (apholstarers). Mo. niame revoliucijos laike. Vienas num.
F?l£,yrT*n* *«meny*? Chicaga 111,1901.
ant pamatymo 5 centai Adresas:
kes;ls g-rai Atsiszaukite ant adreso;
•
P*TeUt»l*i» ApraSo > vpiriaa' muM. J. Dainfjonaftl.i,
Hafnef Furnitūra Co.,
Ju ,ud*l»n»- atmaiart. gyS12O
B.Hetated
et.,
Chloago,
Di

26X0 Doarborn si.,
Chicago, UI.

Tautiečiai lietuviai.

Laivu Kalendorius.

Portas
Ii kur iiplaukia

New York

New York

Portland
Boston Mass.
New York
New York
New York
Balti more
Portland
New York
Balti mere
Jt. John N. __
B
Montreal, Que.
New York
Boston Mase.
New York

Port I and
St. John N. B.

New York
New York
PhHadelphia Pa.
Philadeiphta Pa.
New York

Ballimore
Boston Mass.
New York
Portland

New York

Diena lipiaukimo

Kovo
21
Balandžio 11
Kovas
28
Kovas
28
Balandi. 10
Balandžio 13
Kovo
21
23
Kovo
Kovo
30
16
Kovo
23
Kovo
22
Kovo
16
Kovo
20
13
Balandž.
28
27
Kovo
Balandž. 19
22
Kovo
Balandžio 2<
Balandžio 2
Kovo
26
Balandž.
9
Balandžio 2
6
Balandž.
26
Kovo
16
Kovo
30
Balandžio 13
Kovo
16
Balandž.
6
Balandžio U
20
Kovo
Vasario 25
16
Kovo

Balandžio 27
30
Kovo
30
Kovo
23
..
16
Balandžio 17
v;
Kovo
Baian.
Kovo
Balandžio
Balandžio
Kovo

6

15
10
3
20
16
30
Kovo
- 26
23
Kovo*
17
Ba’and.
10
Liepos
. 1
Kovo
19

Valanda

s»

Tilžę

iip laukimo

10
ryto 10
4 po piet 10
10
10 ryto
H
10 „
7
4 po pt.
5:30I ryto
g|
14
ryto 10
10
2 <diena 10
V
ryto
11
7
7
ryto
7
ryto
11
7
11^0 ryto
7
7
ryto
‘2 diena 14
2 diena 10
10
ryto 14
2 diena 10
6
12 diena
0
12 diena
8.
2 diena
0
12:30po p
7
1 diena
7
1 diena
10
10 „
8
12 diena
10
2 diena
10
2 diena
8
12 diena
9
12 diena
9
12 diena
9
diena
13
10 ryto
7
10
9
10 ..
9
9:30 „
4 diena
10
10 ryto
7
9:30 ryto
14
« ..
12 diena 14
6:30 ryto 14
14
10 „ ■
9
1:30dien
7
3 diena
10
12 diena
7
9.30ryt.
10
2 diena
7
10 ryto
10
10 ryto
8
7 ryto
8
6 30 ryto
9
9:30
8
12 diena
9
9:30 ryto
10
10 ryto
10
1 diena
10

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

37.80
37.80
38.15
38.15
41.80
37.80
36.65
36 65
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80
36.65
36.65
36.65
3815
37.90
37.90
41.80
38.30
44.15
44.15
38.15
39 80
37.80
36.65
36.65
36.65
36.65
43.80
38.15
43.80
36.65
39.80
43 80
37.80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
37.80
43.80
35.65
43.80
38.15
39.80
39.80
36.65
39.80
36 65
38.15
38 15
38.15

lEydtku.
nūs

I

37.95
37.95
38.20
38.20
41.95
37 ąj
36.70
36.70
37.95
41.95
43.95
41.95
37.95
36.70
36.70
36 70
38.20
37.95
37.95
41 95
36.45
44.20
44.20
38.9G
39.95
37.95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.93
36.70
39.95
43.95
38.20
43.95
37.95
37.95
37.95
36.70
36 45
39.95 *
43.95
37.95
36 70
43.95
38 20
39.95
39.95
36.70
39 95
36.70
38.20
38 20
38.20

.

1

j
1

f 1

j

Žemiau paro-

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

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, ‘Station 60, Chicago, I1L
Kas nori važiuoti j

Krajų. tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laikė greitų ir gerų laivų.

007 Ar vpikopa* Valančius (Valančauskas] ne
buvo vii lugu heiuvvstės? IteraM kn. liembskte. teleido Susivienijimas Lietuviu Laisvamaniu Amer.. Chicago, Iii, 1901, pusi, 37.1Gc
OSSZ *tra*iu saeruvneir Jos pasekmė*. ItepteSė
kn. J. t.. CSUcagd. Ui.. 1W. pusk 97. Aprnin
aa>a Imisu atsitikima, kad* ItSKi m. maskoliai
užpuolė ant liažnvčio* Kražių mle«t*ly>. mu
lė. Šaudė ir plovė nekaltu* žmones, išgriovė
altorius ir uspeėėtljo bažnyčia............ ISc
5111 1* kur rteiradu musu naminiai gyvuliai ir
augluaini augmenys f Pagal LunkrviČIu sutaisė
Szernas. Chicago. III. 1901, pus). 73. Su paveiksiėllate..................................................... COc
O."iri istorija abeiaa. Dalis I. ParaM Dras A.
Bacevičte, Chieago. UI.. 1904. pu*l. 498. Bu pa
veikslai*. ApraSo viską, kas ant svieto dėjosi
nuo laika 9800 prie* Kristau* gimimą iki
146po Kristaus gimimui........ 81.00
Apdaryta
................................ 1135
f> Ai! Paėjimas organlSko svietą Pagal Blttnert
sutaisė Szeraa*. Chicaga III., 1906. pusi. 137.
bu paveikslai*. Yra tai istorija augtuenu irgy?
vunu nuo senu senlaaSiu laiku pagal moks
liškų* iStyrinėiimus susektai požeminiuose
sluogsnluoee. Knyga didelės moksliikos ver
tės................ :.........................3Ac
n<17 spėka ir Mectefra, principai prtelmtlnlosurMymo viaatoa drauge au morališku mokslu
ant anų paremtu. Visiems suprastinai paraM
nrof. Dras L. Buochnrr, pasai KIX vokiėka
laida su matais prKMėkals Ii senesniu laidu
lietu v Kkal perauldS Dras J. Rzliupaa, Chicago
III., 1908, pusi. 880. su paveikslu ir biografia
ralalian*. Yra tai mokslą* gvildenanti* gam
tos dalykus, kuriuos įmonė* vadina Dievo su
rėdymu...................................
11.50
-Grasiuose, drutuose apdaruose.......... |U OO
660 -rvteto pabaisa. II nutiko verte Pr.Siūleli*.
Cfo'-ae*. Iii., 1908, pu*). 31. Kaa nori dasliino t Vada bus svieto pabaiga tegul perskaito
Sla knygele........................ *.......................... 11* ’
Gflfl Benu Gsdyniu linyke Sutvėrimai. Pagal
Hutchlnsoaa sutaisė Szeraas.CbicagaIH-.lW0,
pual. 870. Sn paveikslais. ApraSo seniausiu ga
dynių y vairius satvfrimas gyvenusiu* ant geniė* dar prie* atsiradima Žmogaus. Saiandien
- u sutvėrimu kunus įmonės kasdami gilina
Sulinius, kanalus, ar imdami ii Sėmės anglis
randa Žemėje. Tulu sutvėrimu atrado eielus
nesugadintus kunus, kurte Šiandien yra iSetatyti y vairiuose muzėjuose ir ii Ju Žmonės mo
le inasi paZinti, kaip sena yra musu Sėmė, kiek
daug milijonu metu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno uįaugo eilė žemė* keliolikos
sieksn iu storio ir pagal storuma ir senumą že
mės sluogsnlu, kuriuose tu sutvėrimu kunus
randa, mosklinėlat apskaitė kaip sena yra mu
su žeme ir kaip seniai atsirado ant Jos žmo
gus
..................... 41-00
Apdaryta ............................. ................... SI.SS
600 Varuiuo ant žemės, po žeme Ir vlriuje že
mės. Rusiėkai paraėė Rubakln’a*. Vertė Dru
gys. Illeldo T M.D., Chieago, Iii., l9Q9.pusl.33.
Su paveikslėliais ApraSo visas vandens
permainas ir veikmes: kaip lis persikeičia ir
kyla in virtu Ir tenai tveria debesius, debesiai
padangėse atvėsę, keičiasi in vandens laSelius
ar sniego lustelius (r vėl krinta ant žemės, ii
kurios buvo pakilęs ir čia sniegas kartais už
dengia čielu* kaimus ir laidoja savo pusnyse
* žmones Ir gyvulius, paskui tirpdant* nuo sau
lė*. keičiasi'in vandeni ir nžHeJa laukus, iSrėžA ravus. upe* ir upelius ir kavejasi po žeme,
kur vėl veikia ta pati darba, ka ir ant vilacr
žemės............... L....................................... M>c
C*57 Istorija Suvienyta Valstijų SzlaurinS* A.
merikos. Chicago. III., 1896 m. pnsl. 8M. AprnSo kaip Kolumbas atrado Amerika.koki čia
tada žmonės gyvena koki žmonės pirmiaualsi i* Europos pradėjo Amerikon plaukti, kok'os karts būva už ka kariavo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu būva koki Ir kiek ku

85N Istorija Cbicago* Lteturia. tu parapijų ir 7120 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris, Chicago
III.. 1898. pusi. 94. Su paveikslais ir mapoznis.
kn. Kraučtuno prova su laikraKiu "Lietuva''
Trumpai Ir suprantamai apraėo visas 5 dalis
buvusi lialandžio mėnesyje. 1800. Chieago. 111.
svieto ir visa sėmės istorija, teip kaip didelė
Yra čia surinktos visos tikriausios
geografija. Ji geriausiai atsako reikalams
žinios apie CKw*gos lietuvius ir visa kn.
pradiniu mokyklų................;............. t2£»o
KrauČiuno prova, kuri tesėsi per 5dienas kriminallSkaine sude, žodis in žodi; teipgi fotogra f i jo* abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno. 7Qti Trumpa senobės istorija. Pagal prof. R.
Vipper. vertė i* rusiSko* kalbc» D. Su paveik
"Lietuvos'’ išleistojo, redaktoriaus ir paveik
slais senovilku liekanų ir 5 kofioruotais žem
slai Chicago* Sv. Jurgio liet, bažnyčios vi <>O
iečiais (m*pomis). Chicago. III., 1904, pust
Apdaryta............................................
11:00
806. Yrate! tikriausi* svieto istorija nuo se
600 Kaip žmogus gyveno, ant žemes’ ParaieS.
niausiu laiku, daug metu prie* Kristaus gimi
M. ISleldo T. M. Di pusi- 47. Chicago, IU.
mą, iki nupuolimui Rymo vielpatystė* || OO .
Knygute apvalo visa žmogaus gyvenimu ant
Apdaryta
...................................... ...SI.1215
žemes nuo pat Jo ttsiradimo iki pasiekimo ci
vilizacijos. S6 paveikslėliai parodo senovės 8S1 Apie turtu iėdirbima Paraėč Schram. ver
žmonių vartotas akmeniniu* tarankius, na
tės. M.. Chicago, III.. 1900, pusi. 139. Vcikamu* ir tt................................
lOs
)*s gvildenantis politiškaja ekonomija, kokiais
078 Lietuviu pratėviai Mažoje Azijoje nuo se
keliais iėsidifb* turtai, kaip Jie susikrauna ir
novės iki jie pateko po valdsia persu. Paraiė
kaip atsiliepia ant draugijos gyvenimo..35o
Lietuvos Mylėtoja*. Chicago. JIE, 1899. pusi.
283 ir 4 didelė* m*po*, parodančio* vieta*, kur 860 Baudžiava Lietuvoje. ParaJė Žmogus, iš
leido T.M.D.. Chicago. Ui., pusi, 76. Yra tai
senovėje lietuviu pratėviai gy veno 800 metu
baudžiavos istorija, kokiu budu ji Lietuvoje
prie* Kristaus gimimą...................... 5Oc
invyka kaip kankino lietuvius, kaip ilgai tve
041 v- gi-uja arba Žemės apralpnss. Itųru
rė, kada ir kaip tapo panaikinta.......lX5c.
Geikie, Naikovski ir kitus sutaisė Szernas.Chi
cago. III. 1800. pusi. 469. Su paveikslėliai*. Ai 801 Dr. 3. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. • M
škiai ir sui»rantemai apraėo visa musu žeme,
rusiSko lėguldė V. Gintautas. Chicago. IL
jos pavidala. diduma ir platuma, jos kalnus,
1908. pusi. 41. išrodymai kaip leukiika kalte-Lj
ju vardu*, augiti. vulkanu* metančius i* sartu
sunaikino irsudemoraiizavo Lietuva ir kalyty
ugnį; i* kokiu sluogsnlu susideda žemė, kur ir
Ji kenkia lietuvyatei sulyg Šiai dienai....,15<. w
klek joje anglių, geležies, auksą draskos ir
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, upiu; Ju H7O Dvyniai Vagiu. ParaSė kn. Dembski*. li~»
vardaL plotis, gylis; koki kuriuose vandeny*:
leido Susiv. Liet. Laisvamaniu Amer. bu pr/
sūrūs, prėski, saldus ar kartus, koki Juo*e gyveikslu autoriau* ir paveikslėliu Loakoon.^
runai gvveua. ir tt. Klek kurioje žemėje yra
grupoe, Chicago. Itt, 1908. pusi. 88. Knygeh*
gyventoja; koki Ju tikėjimai, kalbos, papro
patiekta reikalui pakėlimo moteriukės. -’in»-;
čiai, užsiėmimai, pramonė* ir tiesos .koki mie
rodo priežastis, delei koriu moteriške tapo že-rstai. su kiek gyventoju, pabriku. pramonių;
mesne už vyriSki ir paduoda rodykles ant htc
kur koki orai: Šalčiai, Karščiai, lietu* ar gie
pakėlimo.................... —........... 1*0.
dro*;. kur koks ilgis dienos ir nakties; kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusUeidžia arba neužteka, ir Sttfl Aukos Kare* Dievui. Parai* Jonas Grasys*
Chicago. I1L, 1908. pual. 40. 81 knygele an«
ražo kokios kada kares būva kas buvo
priežasčia, kiek Jos kaitai
CSOEtbnologija arba trokslas apie žemės tauta*
nems padare ir daro, ir ka
Pagal Dr. M. Habcrlandta paraie Šernas.

Užmušimas caro Aleksandro II. Parale ^ei
>vi*u Viešpaty*, 071
na* Gražy*, išleido Suaiv. Liet. LaUv. Chi
mažiausiu salecago, TU.. 1908. pusi. 88. Knygute apraėo ki-,
Įima ir lankatymasi revolinciJiSko Judėjimo,
Rosi Joj, kova tu carizmn ir, kaipo pasekme
nai viską. IS patilpusiu paveikslu matysite
to* kovot, uimuSima minėtojo carą...... 15a.
^010 gražiu, prastu ir biauriu, tulu visas
as plaukais apželes, veidas į beždžionei 11512 Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pieiiny
Dro L. \Vehlam. IS angliuko iSguldž kun. V.
paraSus. Raitas šventa* sako: ..Sutvėrė Die
DembakU, Chicago, III., 1900. pu*L S..... 1OC
vas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo," bet
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato 1300 Rankvedi* angliškos kalbo*. Pagal OIme dideli nevienodumą, tada nežlne kurie ii
lendorfa. Harvey. Maxwell ir kitu* auraM ū
ju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori
Lauki*. Chicago. III., 1906. pu*l.
Yra te.
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskelto
praktilkianaia knyga iėsimokinhnul anglį-,
eis knyga. Preke neapdarytos ......Si£.*>O
fkos kalbos pačiam per save be pageib* s mo- Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo^a^akintojo. Jo* Sodžiai yra surašyti trejopu ba
du: kaip raSaai, kaip tariami irkf reiSkia. Szi
raoee..
knyga vra teip gerai sutaisyta, kad U Jos žmo
075 Lenkai ir Lietuviai nuo 1928 įki 1430 m.
gui. nors ir mažiausio moksto, gali lengvai
Paraftė pagal lenk likus istorikus Žemkalnis.
ilmokti angliika kalbf...........«....Ž1,5O
Chicago, Iii., 1899, pus). 64. Yra tai aprašymas
Apdaryt*.............................
.B1,7O
Lietuvos su Lenkija susivienijimo ir Jopasekmės. Kaip lenkai pasielgė au Lietuvos kuni- 13J3G Žodynas lietuvinrai-angllSko* kalbos (d*.
gaikičiais: Keistučiu, Vytautu ii kitais, ka
Ilsi). Šutais* A. Lalls, Chicago, Iii., 1908.
rerskaite suprasite, ar mum* prietelystėJenPusi. 388. Czia rasi visokius lietuviMraa So
u naudinga, ar bkėdinga....................... 15c
džių* įguldytas angliškai. Kiekvienas žodis
■708 R»f o Istorija. Pagal A. B. Srhnitzer
jiaženklintas kursivoms literoms prie kokio
sutaisė Šernas, Cbicago. Iii., pusi. 8iH, m p*
skyriaus gramatikos Jis priguli. Knygos forveikslais. ApraSo kokiu bodu žmones rnsyt
matas 6x9 colius. Kieti mėlyno audimo ap
temoko, kaip iėdirbo r*fct| kiekviena žmouii
darai. sidabrine* literos ant nngaro*
,OO
tauta, koki raitai buvo senovėje, daug ineti
13Q7 Žodyną* Itetuvlikal-angliikos Įr
fiel Kristų, kada žmonės vietoje rai-o varto
Skal-helitviMto* kalbu [abi daly* — I ir II. t.
mazgelius ant ėniura, ifcplanstynnis nu
v.. Nr. 1326 ir Nr 1328] vienoj* knygoje. \ ra
medžio, tekapojimu* ant akmens, pieSė pu
tai raikaiingiatisia knyga norintiems gerai
veikslus, ir tik nelabai seniai dacjo iki frię
dieninio alfabete, teip kad pasidirbo »au k<
kalbėti tei;

valia daryti, kas n*

S£

J

Ui knyga.

L Apdaryta.

svieto

ra

,...t*l,OO
..$1,X2A

A. 01szewski
924 33rd st. ChicagoJHt

. 1

“LIETUVOS” AGENTAI.
NEW YORK. N. T.
, A. Le*niowokis,
144 E.Houoton 8L

80. BOSTON, MA88.
Nlkod. Gandreli*.
287 8-rd Street
NEWARK, N. J.
V. Ambraseviocia,
178 Ferry «l į. į
A. Stanelis, 66 West 8L
i
BROOKLYN, N. Y. *
Btett. Rinkesrlcsiu*, 73 Grand M.

k BALTIMORE, MD.
Wm. J. Morrtn,
8. K. Oor. Sharp db Otmdeu gtr.

3202 So. Halsted Straat, kaupas 32ros phas. Chicago, III-

BROCKTON. MA88.
J
Jonu Poetus,
14 Intervalle st.

Lietuviai, nesiduokite save apgaudinėti viaokietna ner>fae<*Oani*, spenįjailatam* ir .
InndalEtariama. pas kartone tik pinigu* aukiSate, o svaSiafnė tr Satateąoe
negaunate.

Ar nori gera ir fferąje vietoj :
Lota? ,

SCRANTON, PA.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Av*.

Jei t*ip, tai pirk lota ant Auburn ulyesio* arba ant 38rd ui. priessal ssv. Jus
gio bUnycsia. Lotai didali, turi dvi
alles, graiioje, ramioje, lietuviu apgy
ventdj* vietoje, prieszai lietuviuką ba*

WATERBURY, CONN.
Joną* Žemantaucka*. 39 W. Porter SU

Lota prekes nuo $900, jr aųga<CRiau.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponia, 21 PleasamSt.,

Sale lotai ui metu bus verti 31200. Yra
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite kas norite ingyti gerų, geroj*
vietoje lotai pakol dar yra laz ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:

8HENAND0AH, PA.
Andrius Macai*, 131 8. Mainsk

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

J. Diemedis, 531 Oolumbla av*.
į
J. Luis, 32 Green it
• \

PHILADELPHIA, PA.
M- A. Ignotas, t
1028 80. 2nd SL
PITTSBVRG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S.S.
L M. Maskeliūnas, 2134 Forbes st.
Y
ELIZABETH, N. J.
Wm. Boczkus,
211 First sL

WESTVILLE. ILL.
V. S. Kreivėnas.

A. Olsxewski% 924 83rd stz
Felix J.Wengierski, 3137 8. Morgan st
J. M. Tananevicsia, 3244 8. Morgan st

-....
£‘<^.5?.
' Dr Gralčuno rodos, gavo visada gerą atlyginimą.
Qy4o vitoHit Uaat ėtartumg.- VyrUttu. MoUriUat te l'*teą Ugat.
H9jn4^kat<a^irntdiliOf>u: Jfee g rytg « te wL eeėttao. ‘

BROCKTON, MASS.
K. Balcziunas, 571 N. Mam st.
MINERSV1LLE,
Juozas Ramanauskai,

vzlJ

————g- ilkiu ,a,«2uliu k (kauSelim

Ilgydau kiekvienų sergantį Varicocele, Strikt ura, taipgi užkrekančiu, kraujų utnuodyjlmus, nu,Upnėjimų.iMe**i, Hydrooelj arba vyrą lytlAkaa liga*. Tokias ganias ofertas taikiame visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir itdavė
savo pinigus dykai, vardan parūdyti jog ai turiu vienintelį būdų su kurio pagelba ant visados
Jus ilgydyslu
. •
Nemokėkite už neilgydymų. tiktai už llgydymų.

PLAUČIAI

■OTERliKASlTĘKtr

Serg.ntiejie dusuliu, bronchitu
nrb* džiova Ugydomi galutinai
naujausia mano metodą per įttau-

Patinimus gimdo., skaudėjimus
pačią, balt Ilgy. pūgai mano meto
do. sutaisytu, vaistus iėgydau pasėkmingiausiai.
KRAUJO UŽNUODYJIMUS.
ir odos ligas, paveizdan: libėrimus, skaudulius, plauką nuslinkimus ir tt.

PRIVATlŠKAS

vyru ligas.

VISOKIOS

patarmes

‘ . KPRINGFIELD, ILL.
J; Klembauskas,
7 Millrow

KALBU LIETUVIŠKAI.

Specialiu** moterų ir
vyru ligų.

DOVANAI!

DR, L. E. ZINSi 247 W. ladisoi ir kampas Sangemon SL, CHICAGOJE.

WORCESTER, MASS.
Ant. Bernotas, 12 Harlem su
G1LBERTON, PA.
J. Ambrazeviczius, Box 4

DR. K. ZURAWSKI

PITTSBVRG, PA.
Fort. J. Bagoczjus, 1914 Aun Su

I

NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKĖLE PO NR

NEW HAVEN, CONN.
K. Blažailis, 217 Ferry Sl

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Priėmimo valandos: Nuo 10 Iki 12 vaL ryte; nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

MOUNT CARMEL, PA. j
Jonas Banis '
Box 541

Ofisas Viturmieatyj: Room *00 Rtaiane* BtaMIng, 100 Se. etate Street.
OFISAS KLIhlKOS Ii LIOONBUC2IO LliKASI TAS PATS

EAST ST.ILOUI3, ILL.
Felix J. G ai minas, 537 Colliuvili* Avė.

Dabar Gavėne

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

M. A. Ignotas,

1028 So. 2-ndSt.,

NAUJIENA MOTYNOM

užtai nusipirkite
1140 SO. OAKLEY
CHICAGO, ILL

NAUJI TAUT1SZK1

Stereoskopus

PAVEIKSLAI.

Vtnzutlni, paveiksią* porodo antomatįsikalbo
pats supanti lopszy. Y m tai naujau,** itzradiniiu,
karia sumažina moty n u vargus. Reikia tiktai už*i«kti. sprendžiu*, o lopszi, supsis pats per isztisa
- adana teip, kaip motynos ranka supainns: galima
paleist arba sustabdyt kada nori. Dieno, laike mo
lyną gali palikt kūdiky lopszyie ir atlikt savo
kuknini darbo, o nakties laike gali gauti atsakau
tyatiisk Laimingos moty nos kurios toritoky iopsųy. Jeigu nori sumažinti savo vargas, dienos laike
gauti proga ap*iruos*tl, o naktyje atilsėti, tai tuo
jau* užorderiook pata-su panti iop*zy, kury dabar
parduodu už numažinta prekę te.V. Pinigu* gali
ma prisiųsti per expreso arba paežio ilouey Orde
ry. arba registravotoje grouiatoje, Iszkirpk szita
sugurs i n ima kad turėtum adresa. nes neilgai eis.
Raszyk szendien prisiusdamas mokesty.

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

MasKoliszkas Tiesu Ofisas
ir Viešas Notaras.
3246 S. Halsted St., 3rd Floor.
Mes padarome visus legaFszkus do
kumentus: užtvirtinimas, perdavimus
^ilnu tieiu, pardavimo kontraktu*, ran
čos kontraktus (lesaus).
Mes aijieszkome pinigus ir pave'deta
turtą senoje tėvynėj*.
Mes parūpiname puzportus sreimy
nomi, atvažiuojanezioms į Amerika.
Mes praszaliname visas bylas (provos), iszkliusias isz priežasties roitojimo kariumenen Maskolljoje.

Visokias reikalus atliekame su
vietiniu M<tskol>jos Kousaliu.

D. LABUN8KA8
810 Milwaukee Avė*, Room 208
CHICAGO
ILLINOIS

Dabar tik išSjO š po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių.
* Nusipirk po vieną Šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.
Prisukdamas pinigus adresuok

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

Box 15,

P. MIKOLAINIS
Bta. D.
Now York.

teisingi apraszymai apie suvirsz
200 visokiu kuniszku nesveikumu,
Atspauzdinta P. Maszioto
<c
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkiua
pradžia, priežastį ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gydaneziu apa Antroji Dalis (prad. mokyklų kursas).
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku
Aparatu, Brukuojamu ir Kaszo Veiksmai su skaičiais visokio didumo.
mu Maszinu, Stereoskopu ir jiem
Kaina 20 kap. į
Paveikslu, Armonika Koncertina,
Sukrauta pas
Britvu.ir daugel kitokiu kpžnaiu
reikalingu daiktu. Kaszykfbojaus.
A. MACEJEVSKI, Rygoje.

Aritmetikos Uzdavinyno

Adresai

Miestas ir State

‘III John’s Supply
House
Z*

Ant 17 Akmena

A- OL8ZEWSK1

1111 HIsm StatiM, ChiaagOj
Chicago, 111*
III 4924 asrd stroet

cuicaco, m

T* knyga skaitytojui Ir klausytojui sutelks tikrj rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagalvy
svefkatsf, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
; |
Ta knyga parašyta lengvai Ir aiikiui suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.
Ta knyga „VuJo.s^ln Sveikatą” bus prisiųsta kiekvienam, kuri* prisius 10c. stempoms už prisiuntimf ir adr«te
Ta knyga yra labai naudinga vyrams ^moterims, seniem* Ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
1
T| knygą kuris perskaitys, ne tik mokė* kaip būti sveiku ir nuo visokių Ilgų apaisergėti, bet ir daktariang,
moksle a p* i, v i e*.
To|e knygele apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas ypaty|n
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visom* paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiškime iki i
užgimimo, su visoms augančiom* permainome motinos žyvate.
Te| naujoj 4lėė)*| knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susineštam
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškiuo kaip u i
knyga „Vadovas in Sveikata*.
JEI JAUTIESI NESVEIKU ir nesupranti kas keakia, tai skaityk „Vadovą in Sveikatą”, o viską ikaižkin*. Be užvHkis*
reikalauk ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kokio nė joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, *a$s
gaudagralius, kurie vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardai* ir Companems, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimai* ttek
bėsl tai nėra nė ką kalbėti.
Jei jau taip sergi, kad be tam tikrų gyduolių ir sumanios daktarilkos pageltos negali būt sveikas, tai DR. COLLMS
BEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS yrą

dlpliomuotl daktarai specijalistai; atėjus asabilkal, arba aprašius ligą lietuviškai — jio ištyrinoja, kad apsiima, tai ir išgydo «■
pritaikytais vaisiais kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsireiškimą.
Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai Išgydo nuolatines, užsendintas (chroniškas^, vyrM ir moterų visokias Ir
paslaptingas lytiška* ligas Ir tas, kurią kiti nejstenge Išgydyt, tai liudija H daugelio pačią Išgydytą žodžiai, kuriuos pagal te
leidimą čia talpiname.
DauuąaLiaaas Paoraaoaiao lasrrrurol
N'i*o pirmaus kaip rknousa. Jums apralyta
liga, kuriąvr 7 metu, mane vargino; didelis
skaudėjimas kairiam Bone, krūtinė) ir vaiklCiujanti skausmai pe visą kaną, sunkus gėli-

Maume* pBorKsoBut- sv Maštabai*!
Teiksitės priimti (ird.nią j »dėkavoa|,ą*.
rią ir pagarsinkit vietai, nes Jei a. jm

Jau ant žemė* pavirtinus <ebuliau. Man pm
daugelį Vigokią gydytoją lankiam Ir jis ma
ne tai neįstengė ilgydyt.'Uk laukta* smta

kairiojo Boso vteai gulti negaiėjaa. Betik
abetaai bovau nusilpnėjo* bet ant proto su

nuo: skaudėjimą Ir sunkaus kvėpavime kr*.

bet Uga vis ėjo blogyn; visai neturėjau vilties
ilgljlmo, o kaip užstodavo mėnesinių laikas,
visai mane pakirkdavo kankynės. Bet kaip
jas. Jumis atsišaukiau ir atsiųstos vaistus
ėmiau varto*. tai balsių kovą savy ja pajutau,
turbūt tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
toja* pagal jus pamokinimus, tai netrukus

vilos tanarius, kaip ir ikr* pi tavim* teip k*,
taro plaučiuose, te i pat 4^>*,ė,. inkstą ligai,

ir grynus vaistus bevartojant ;udikaa teip
sveika* kaip niekad nesirems ir ant viskodn>

po suvartojimo vaistą yra ketsrioa nedėlios,
tai jaa persitikrinau. kad liga yra pilnai ilgy.

ix M, Ortud rfutte. Oolo.

Siaučia Jams luktiaučiu* padėkavoalą.
Prutas pagarsinu
M. SkripkBoektata.
tmdsadteta St.,

(sknasmąi po visa kūnų ir ant viso, sveikata*
sunykusio. Siunčia vbta tirdingiauaių pade
kavnnf *rt Hgyėjmė ta mvo paveik*Is — paL
nal likgs ,ve|kn per I>r tMIlin* Med ln»L

Oevalaad.

dymas kelio kur aptarti, cv< ikstų, o
ai gyvendama, pagal mok*ių knygos .Vate
va* in Svrikatų**. buaju visada tveikss ir dL
k Inga* tam ju» griaus omu I n. n tūtai už rta*
gerus darbu*.

714 W»shin*rtou su.

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 lest 34th st„ Nei York, N. Y.
Atsisrmrttaatimas asaktsrkai sfllsas atSnras kasdien sos t© iki S vai. ps pieta. Vakarais: Utarsinke. Šerta«)«. Ketvertais ir Betoyuisje Ks 7 ikil s*L

Užrnb
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jai dun
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reikalai
Kaip
Ii joj tei
eta viso
jų labif
ti prie )
riausiai
jos dun
trūksta
supran
dar ir
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jus —
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so kra
jaučių
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nei ss i;
Lon
raščia
Stolyj
gęs n
nias .
visų
tokiu

Pateituota* teguliaioir nuitatomas. vyriška*
ar muterliliu IŽK auk
suota*. dviųubl "Hunt ,
ff

••metu. Altų taikvod* 1 pafląųln»H
ant
Ftak»t*no adr»’>. *u ravalyjtmu iSsgzamlnuotl.
Jrlga bas toks kaip mMme u S* įmokėk
• S.7S ir atvežimokaStns Ir paimk laikrodėlį. £1 I
Pavelkalal Įsa Jesaaa Gyvenimo, ine.
nemokėk nė v ienose n in. Atmink ktaln> tokį
1
pat
laikrodėli kitur snobė,! S* OO Prie laikrodėlio ,
Stereoskopas arba Teleskopas yra tai l
nrldodame l«K Auksintų labai grąžą lenciūgėlį *u
prietaisą su padidinsnczials stiklais, per iKompasu dykai.

Excelsior Watch Co.

A. OL8ZEWSKI
Station OO
Chicago, 111.
Mes turime daugybe ir svietiszku pa
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu
miestu, bažnyczlu Europos ir Amerikos
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
lėlius gali gauti pa* mus už 91.00, o te
leskopas vienas yra geru ant visokįu^
paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka
ant tukstaneziu paveikslu.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsitifci mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teising ausi} rodą per laišką dykai.
Kalp*ilsiqydvti Kupiūra, Akių liga.
Galvos ligę. Slinkimų plaukų ir Pliki
mų, Puikus, Saulės įdegimą, Didervines, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausias už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiikų su padekavonėmis
nuo žmonių visokių
”
”
pas mus: J. ■. BR1
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po................ .. ..52|
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po........ 52
Virš 1000 rublių, rublis po...................... 51|
Prie kiekvieno siuntinio reikia priditl
30c ant pačto kaštų.
Jei norire, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski
te per ‘Lietuvos'redakciją,adresuodami:

Nauja trečia laida 50 tūkstančių eaz., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Sgl
daug naujų pridėjimų, padidirfr
"latesmais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti < . 'geidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildytaaer
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL mSTITUTO.

Rallroad
Laikrodėlis

DENTISTAS

Pinigus reik siųsti “Money Orderiu”
ant šio adreso:

Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

Jei ta* nieks repaąeu,eĮo. asabiikai ar per Išlikų staliauk apraiant ligų — basi iigydytas. Vaistai
ilsiuntiaelami p* visų Ameriką ir kitas dalis sviete. Slaptybe įvertai užtaikoma. Ralant adresuok:

Dr.O.C.HEINE

itBIMOKINIMO
LIETUVIŠKAI RAŠYTI,
||| varde, adresa ir pora markiu, GRAŽIAI
be pageltos mokintojaus, 24 puslapiai,
f > I Naudingas, reikalingas kož- sm prisiuntimu 10c.

Vardas .

4 Petras Belskis,
3311 Auborn Avo., Chicago, III.

ADRESAI

S . I Bus nusiustas kožnam kuris NAUJAS BUDAS
i I prisius savo tikra varda, pra-

Iszktrpk szita, iszpildyk ir prisiusk mum, o už
dvieju dienu Didžiausias Lietuviszka* Kataliogas
bus tavo namuose.

troAkęa, o po* iį gaalsivMyti, nes
jis turi puikų, laitų
. b* v s rak a alų, gardzin runku uėitfenj
arieikų, cigarus net i
9II a v anos, o iteigė
rus gauni žmogus'
pulkų užkandį kiekviena dieną. Ui jau
negaliu ilgiau su lamista kalbėti. Lik *
sveikas, tunu skubinti*. Prie to jis tu r
puikią salę vestaivOms. mitingams Ir ;• >
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikit* pas mane, o,
aš jums patarnausiu ui dyką visokiuoae'
reikaluose ir provcue Atvažiavę Ii kitų ;
miestų galt gauti geriausią nakvynę.

Į

kuria kad žiūrai ant sbrozelio, abrozells
pavirst* in naturallsska paveiksią, ku 900 Central Benk Bldg., Chicago
riame matai cslelas grupas žmonių, triobu ir tt. teip kaip juos matytumei gy- .
vus, kur nors bevelkiauctiu* savo darbe.
CENTRALIŠKŪ VIRŠININKU Mes turime ant pardavimo paveikslus
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE: isz Jėzaus gyvenimo nna Jo glulmo jki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
Prezid*fltas = P. W. Biritonas
205 W. Oak SL, Shenandeah, Pa- visa Jessus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip balny ežioj* daktarus mokino, kaip
Vice-Prezid-.= J. Tarei!a,
22 Star SL, Ansonla, Conn- ji žydai kankino, kryievojo, kaip Jis kė
lėsi liz grabo, kaip žengs dangun, batSekretorius = M. J. Damijonaitis,
3120 8o. Halsted SL, Chicago, III. nyczios ir rūmai Betlejaus, Jerusoliaus
OFFISAS—Kampat 81-ifioa ir
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiu-'
Kasierius = J. Skritulskas,
South Halattd Gatvių ::::::
rint matai visk* teip naturaliszkai, kaip I
26 Broad SL, New BriUln, Cooa.
C H I C A G O, ILI
kad būtumei toje paūžtoje vietoje ir
KASOS GLOBĖJAI:
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEK08
122 Essex SL,
A. Ramanauskas,
veikslais kasztuoja $2.00. PrisiuotiLawrence, Mass. mo kaaztus mes apmokame. Nusipirk
Traukta dantis bk jokio
824 Bank SL,
A. J. Povilaika,
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
Waterbury, Conn rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovo* kaip
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS,
Knygius = M. Paltanaviči?
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
kad ka kita pirktumėt už 950.00.
15 Millbury St
Worcester, Mass.
Pinigus prisiuskie .per Money Ordery
nori,
Darba gvarantuoja. ::
ar registruotoje g romą toj e adresuoti*,
mas:
I

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio
lietuviškai, kaip tai: beast (byst) žvėris;
eight(eit) astuoni; eye (ai) akis ir tt. 174
puslapių, su prisiuntimu $1.25.

JAME TELPA

Nugi pas Petrą
Szlaki. nes labai ik-

jTJ

Preke 35c kožnas.

Visai Dykai •
GRAMATIKA
ANGLIŠKOS
KALBOS
Didžiausias Kataliogas
Lietuviszkoje Kalboje
III nam lietuviui ir lietuvei.

Ra u lai kur tu begi?

[POLIT
Bevoli

(t , pM.d'"*** gy.i.*)

-Į

Al iigydau kiekvieną greitai aut
visados ir daliausioj paslapty J.

PA.

viszka

Iszgydau in 5 dienas HYIIBOCELE Knyga
Išlydau etiudus

Ir daugel kitokiu vertos daiktu.
Prhlusk 2c marke o apturėsi d įdė
ly Lletuviszka Katalioga. .

Nr. 1
Nauja Didelė
Daktariška

Skaudėjimu, skilvio, kepenų ir Inkstą, nors labai ažstoenėjuslus, ilgyd*a galutinai

DYKAI SZITA LIAMPA

924 3

mTkL!rįsp2lim”i|g)dytt. iSgydogroiUl fr už madą užmokestį.

.ligoni* yia i*g:

nyctla.

BALTIMORE. MD.
L. Gawlts, 2018 N. Wa*hington st
Jonas Želvis,
711 W. Lombardsu
T J. Lui*, 26 80. Green sL

Faslaoius laimio giji/cui

Lietuviu Daktarai

Marija Dowiatt
Kauno gub., Šiaulių pav.
•3 W. 1«th STRIKT,
CHICAGO, ILL.
TeMonas Caaal 1208,

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

DERMATOLOGIJOS moksle.

Daugybė odo* hfų parltia nuo
n. z,»r» >. ui.i «'.hyn> ir uzuk —
Ūmo taipgi ir nuo vidurinių ligų.
Dauguma, gauna pučkus, piriskaoa*. įlinkimą plauką, plikimą
prr apslteidUną. Gydo*! pa* neatsakančius
daktarus ar agentu*, kurta tik pinigus išvi
lioja. o paskui raėota mums, kad ėmėte daugy
bą gvdoolią ii įvairių apgartkų ir pageIboa
negavote ir sakote, kad. gal. ir musų gyduolės
negelia. (Taigi meldžiame mum* aūrodytl,
koKia^atocus llKoai musą gyduolėmis apgau
tas). Tarime tūkstantius <«lginaliėkų padė
ka vonią Ir ta galiota ant sodo prisiekti. Tegul
bent vtaus daktaras parodo murai tiek padė
kavonią, o mes dnosime didelį atlyginimą.
Pilką galvą sunku ^jrd) ti. Jeigu senas ta galva
žvilga, tai to pagellJti negalima.brt Jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti p*,
geibą; plaukai nėra grybai —viena diena nei*digs. AUiiauklanttems nnsląsime dyka informacijas su plačiu anraivmu. Mfs nesiūlo
me pnsispvre savo gvduollą. teisingas dakta
ras to nė vVnas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pas mus. Adresas

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerą daiktą, k. L

/r

Laikrodėlių. Lenciūgėlių. Žiedų, Fonografų, Armonikų ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtauti, užeikite f

Į

J M.RRUND2A Co .Cbemist
New "Vortadk Hrooklyn. U-S-A..

mane: iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai *
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalto doviai

katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

Iš kitų miestą, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčia p
Ezpressą arba paitą. I Metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davėte

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO, ILLINOU
adom

■BMMBBBBBBMBMB

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe,
Guodotinoms tautui komi ir baž-

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

K*i*n*<*, Amerikoaisakas
Wo11*wM, Srarpas, Jmos-<
tas, Knkardas, Ženklelius,
Kepures Ir dėt Marsaalku'
parėdus.

i * Guodotmiems Kunigams teM

ba:-K*pa&, Arnotas. Dalas
kns. Albas, Stulas ir wįsus b
nytiniui parėdus. Visokį darbą
'liek* artisūszluu in laiką.
[ Norėdamos guodotinoe Dr-f
>*rb* guodotini Kunigai, kad Ji

3205 S. Halsted tt., Chicago, III. Į

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom soszelpti saro tautetę, paweskita ji tik

Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir <
vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy.
do pasekmingai visokias limpamąsias
užsieenejuelM ir paslaptingas vyru ligasbaro operacijas pasekmingai.

lietu w$J tūli*

PrCi^Ciojarpos
F. P. Bradchulis
]\4aszipos
ATTORNBY t COŪNSELOR *t UW
Pigiai!
S. E.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St,

-Chicago, Bi.

Ineerted

Chamber oi Com*»srce Bldg., Room 709

Comer La Stale ata W*shin«ton Statėte

CHICAGO, ILL. .
TELCPHONE MAIN 3842
Lietuvy* advokates, baigęs mokai}
jurisprudencijų* Cit Amerikoj. Veda
visokias provas, eivillikas ir krimina
li akas, visuos* .teismuos* (suduos*).
Gyv. 3112 S.Halsted 81., arti 3Irios galvis

Išgydyti paprotį eiti pas barzdasiratj.

Hamtoutg-Magnetic
Britva.
Brltva netari jokią minkitą nė kietą vietą netrapl. lygi ir gera, lakinta pagal Hamburg meto
dą. geriaasio, an Vatas to Užgrūdinta pa*iaplinia
•AktrHka proomn, karia adgrudlna lygiai vlaas
britvo, dalis, užtai yra lygiai kieta visoro vlotoae.
Tatai, Uoienys Hamburg.Magnete britvo, yra
tvirtoa, kieto, ir lankios. Almeny, ntaksda nelužta D nepasidaro nelygiom, galandaut brltva. Pu
stymas retkarčiais terelkaHngaa.
Skutimas su Hamburg Magnetto britva yra sma
gumu. o ne chlrargiėkn operacija. Jeigu tamiata
negali atsikratyti n no papročio eiti kassyk pa,
baridMkutį tai etaisteliuok visnųiltų britvų. o
Ii tikrai tamista mio to lėzydv*. Palluosuotas ty
ki nuo to paprtata niekada daugiau į jį neįprsrt.
Hambvrs Magnetta brltva užgatrtdį, tamltta vi
same. Kų mes sakome, tų galime irdarodyti. Al-

John Page

Telefonas Canal 7082.

Tetafauuoti galim* i* kiekvienos antiško*
ydo pa*«kinumai viackiM Ug*a bs skirtumo.

WAUJIvTAVORAI
UjAlkJOS PREKES
kataliogas!

Box 1192

Salt Lake City, Utah

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru>
kuojatna Massina.

Maazlna Odeli Typewriter No*
kurios ikssiolei preke buvo 310.00, dabar
ja galite pirkti už............................... $6.90
Mat mes nupirkome azitu massinu
1000 iss vienos subankrutyjusioe firmos
pigiai, todėl galime ir . parduoti jas p
giai. Maazlnos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimto*.
Km reikalaujate gero* drukuojamos
maasinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
ne* kaip asi 1000 iszparduoaime, tai
kitu taip pigiai negausite.
Kito reiks pirkti in fabriko, kur Jot
kainuoja po 310.00. Tai
pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite Jm po 36.95 pn:
▲. OLSZEV8KI,
394 88rd 81
Chicago,

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai.
M p* skolijame Pinigus ant turtenybių ir jei
to rengiesi turtenybf pirkti, mgs sn džiaugsmu
prignlbtalme, paskolindami tau dalį pirkinio pi'
nigų Greitas veikimas, Lengvos telygos. Agen
tai apmokami dosniai.

Vaistai i? laboratorijos Orssi yra pripažinti geriausiai, sntkNM
Tikra, užtikrinimu, kad nėra niekame geresnių rmstąMB
boratorijos OROSI ParSuttsns* Šutau tikra gvarsacus kaė
suamus ligas ia 6 tiesas, teta sugražinsiu siaigus. bet tiktai turo*
beczisįi talis vaistu buasuaautata.
s
Jeigu nebūtume persitikrinę apie gerumų vaistą, tal*WJ
garsinti po laikraHius
-*3
Vaistai Oras! yra resulta’n daktarllko mokslo, tvrinėto FŲĮ*
metą ir llandien galime pasidžiaugti geru vardu. Vaistai
tnatiimų iėgastį. silpnumų, alūiį ta visas kitas ligas, kurioaO^j
mokslo yra išgydomos.
. ,
M(s turime ieiis pripažintus daktarus, nes nenorta*
gydymo vieno
/
Męs sergstlm teising* gydutnų musų pacijentą. dėtai
geresnio musą vardo, kada musą vaistai Orėsi duoda iliust*"* v
J *Szeaxioa poro* akiu mato geriau negu vien* R*'*'
Suprantamas dalykas, k*'l per musų užilurėjinių
riaus ir greičiau ilpažintiir prirašyti atsakančius vaisius,
Mikuose Institutuose, kur yp* vos vienas daktaras,
noma. negali teip gerai visasliga* pažinti, kaip ėeži, uttsd ir
*
Ar^gapĮnsut geresnį užtikrinimų, kaip būti gydomas
0rI)8I perman*D*1* daktarą, kurie grt* tiktai su garsisg**■
jeigu sergate arba jaučiatės nevisai sveiku, paraėykita ItaJ’J
visus ženklus ligos, a t* id nokite su pilna vilčia ta bukite ustilrn “t
su gerų daktarų pagelba ir garsiomis gyduolėmis Orosi. į*J»*«
Musą daktarai vt* labai mielMirdltgi Ir per ją pageibų jautuss*
ligotnų likosi išgydyti.
Nereikalingas dalykas sunkiai uždirbtus pinigus aWmo I
kokiam nors daktariėkam institutai, arba kiliem^ “i**“".,
kada pasenus gali gauti geriausią gyduolių ant viso »v»et>» «lų
Mią daktarų už labai pigf prekę,

AMERICA EUROPE Co,
1«1 ColumbuB Avtnvte
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