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pertrauks su durna visus ry tiejie, neatėję Į darbą, bus Valstijoms rodyti piktumą
Bet prasidėjus judė Iš Gruzdžių, Šiaulių pa v..
Mus. Gdtovin norėjo tą rei nubausti bausmėms iki 3000 neparanku. Jos ir be to jau
si veržė į baž jimams, žmonės jau nebeno
Beržinų dvaro darbininkai
rublių, kalėjimu iki Sesių užsitraukė neužsitikėjimą vi
rėjo leisti į tą mokyklą savo buvo pasisamdę savo\a ikaras
Maskolijųj. atstovai kairiųjų partijų sto mėnesių ir išvijimu iš Kauka sų išpaniškųjų respublikų. nyčią tvarką ten daryti.
Policija buvusi jau išauk- vaikų, nes ten gudiškai mc
mokytoją. Dvi sauvaiti mo
| Pakraščiai iki šiol uepa- jo už Zurabovą, o lenkai su zo Į tolimesnes Maskolijos gu Mexika ant Guatemalės rusto prirengta ir tik laukusi kino. Žmonės mat nori, kad
kino jis vaikus aut knygų,
garsino visko, ką durnos pre- silaikė nuo,'balsavimo, todėl bernijas. Ar tie gazdinimai bežiaus sutraukė, savo kariu- paliepimo. - Matyt, norėta
mokykloje
butų
mokinama
bet vieną dieną, atėjęs dvaro
ridentHi Golovinui, jį pasi- dūmos perdėtinis neįstengė išduos tokius vaisius, ko menę ir laukiau kas toliau padaryti bažnyčioje mušty
lietuviškai,
bet
kaip
tą
iš

užveizda, vagonus Milevskis,
fcvietęs. pasakė caras. Tiek pervaryti tokio nusprendimo, kių žandaras laukia, gali atsitiks. Mexik0 raudas už nės, bet ne pasisekė.
,L.U.’ gauti
nežino.
Neperse
pasakė mokytojui, kad išei
vienok Golovin laikraščių re- kokio geidė užpykę ministe- ma abejoti. Tūkstančius tikrina, kad jis kari u menę
niai
suairinkusiejie
rinktiniai
V
ilniaus
apskričio
kareitų, buk Nariškino valdytojas
porteriams pasakė, jog caras riai. Jis vien suspendavo žmonių negalima juk gaben sutraukė vien apgynimui sa
su
seniūnais
nutarė,
idant
ta
vijos
viršininkas
atidavė
tei

užgynęs. Darbininkai šne
ji priėmė draugiškai, kal- Zurabovą ant tos dienos susi ti į tolimas Maskoli jos guber vo rubežių, Jeigu Guatemamokykla
visai
butų
panai

sman
5-ius
111
Dono
ir
119
ka, kad pats Milevskis tą tam
t bejo atvirai. Iš caro kalbos rinkimo ir ištarė jam papei nijas. Tam reikia nemažai lėj užgimtų naminė karė; bet
kinta,
nes
naudos
jokios
žmo

Kolomensko
pulkų
kareivius
sybę
ant jų vaikų užleidęs,
-nlima manyti, kad jis du- kimą, bet to ministerinius ne pinigų, o jų iždas neturi nė toki užtikrinimai neturi di
nėms
neduodanti.
Buvusia
už
tą,
kad
jie
vasarą
1906
nes
jis
esąs baisus keikūnas,
! įiigafta prilaukus, ir norė pakako. Jie prisakė rando
deles vertės, kadangi randai
Čia-pat
žemskis,
nors
ir
rusas,
metais
padavė
111
pulko
pul

tamsunas ir nedoras žmogus.
tą, kad durna galėtų susitai atstovams tuojaus pasitrauk ma nesiskubina tuščius ran visada panašiu bud u teisina
bet
žmogus
doras,
patarė
su

kininkui
kareivių
politiškus
Gruzdžių miške yra lent
kyti surandu. Parugojo jis ti iš biudžeto komisijos, kur do aruodus prikrauti.
nepaprastus sav^j pidavadysirinkusiems mokvklos neda- pjūvė. Mažai ten yra darbi
ir
ekonomiškus
reikalavimus,
B.vien. kad revoliucijonieriai jie buvo paskirti duoti du Sušelpimui baduolių durna jimus.
Kaimynai
vienok
ryti, bet kreiptis į Vilniaus ninkų — nėra nė 20. Stoja
durnoj per daug užsipuola rnos atstovams reikalingus tuom tarpu paskyrė tik 6 mi laukia karės terp Mes i ko ir prie to grąsino ir nemanda
diokslo direkciją, idant ta at prie darbo nuo ryto 5 vai. iki
giai elgėsi su pulkininku.
ant rando, bet Golovin atsa paaiškinimus.
Laike susi lijonus rublių, kitą gi dalį ji Guatemalės, kuri gali pasi
Policija konfiskavo balt- siųstų čia lietuvį mokytoją. vakaro 6. Darbininko die
kadį
ls, jog
radikalų didesnėj kirtimo ministerių su durna paskirs ištyrus pati buriuo baigti visišku priskyrimu
gūdžių laikraščio „Naša Ni Mokytojas rusas, patyręs, kad nos alga 70 kap. Dirbo ten
nč irt
dalyj susidedančioj durnoj Stolypino durnoj nebuvo.
jančių žmonių
reikalus. Guatemalės prie Mexiko.
va” aštuntąjį numerį. Re jis gali duonos netekti, greit keli latviai darbininkai. Jie
jis negali uždrausti radikaliStolypin apie tai dažinojęs, Raudo tarnų žinioms mat du
dakcijoje policija paėmė 700 nuvažiavo į Vilnių ir prisi susišnekėjo vasario 12 dieną
kalbų ir kritikos rando. „ tuęjaus sušaukė nepaprastą rna netiki.
pirko čia lietuviškų elemen streikuoti dėl algos padidi
ekzempliorių.
Lenkai padavė durnai rei ministerių susirinkimą, kur
Viešpatystes rodoj buvęs
uoleil
torių,
kuriuos parvežęs, vi nimo ir sustreikavo. Žydai,
Kovo 8 d. (šen. sk.) „Vil
ajiuk
kalavimą autonomijos Lenki teipgi pasirodė nesusiprati ministerių perdėtinis Witte
Iš Vilniaus.
niaus Kanklių” bute buvo siems pagarsino, kad jis mo fabriko ponai, nesutiko pri
u šiai
joj, bet jų reikalavimą atme mai terp pačių ministerių, laikė kalbą, kurioje nupeikė
4
dėti. Tada latviai išėjo sau
Vyskupas baronas Roppas pivmasai „Vilniaus Aušros’ kysiąs lietuviškai.
ypač
terp
Stolypino
ir
reaktė
maskoliški
demokratai,
eu
darbus
rodos
sąnarių,
kurie
nnn
Dabar
žmonės
vėl
siunčia
į
ir nebesugryžo, o ,,mužikai”
im4.
kuriais lenkai laikėsi krūvoj. cijonieriškųjų ministerijos negali suprasti besikeičian nepailsdamas varo savo dar draugijos susirinkimas, ku tą mokyklą savo vaikus,
(teip save vadina gruzdiečių
Antanas
Tas lenkus užgavo ir jie, tur sąnarių. Nakties viduryj čių gyvenimo sanlygų ir per bą. kaip ir išpuola tikram riame dalyvavo:
džiaugdamiesi,
kad
nors
kiek
darbininkai)
— tie, sugryžę,
but vien pagazdinimui de Stolypin pašaukė durnos pre tai, vietoj ką gero veikti, baronui: pernai jis paliko be Smetona, Jonas Vileišis, k n.
jų vaikučiai pramoks prigim bučiavo ponams rankas, kad
n-r
mokratų, mažesniuose klau zidentą ir apreiškė jam, jog vien stabdo gerus durnos su vietos kunigą Ambraziejų už Tumas, dr.. BogdanaviČius ir
»UMO
toje tėvelių kalboje skaityti. tik atgal prie darbo priimtų.
symuose pradėjo balsuoti su dėl Zurabovo kalbos ir jos manymus, visai nesuprasda tai, kad tas rinkimų laiku kiti įsteigėjai ir jųjų užkvie Žinoma, maža nauda iš tokio Dvi dieni pastovėjęs,fabrikas
I
kairėmsėms partijoms, ir len pasekmių užgimė nesutiki mi, kad tuom ne tik Masko kalbino lietuvius susidėti su stieji. Draugija turi teisę mokytojaus ir jo mokslo. vėl ėmė dirbti.
,Sk.’ ”
ką balsai persveria, svarbe- mai ministerijoj. Jis tiki liai, bet ir sostui daug blogo žydais, o Šįmet toks-pat liki steigti pradedamąsias moky Reikia, kad papartiškiai bū
mas ištiko buvusįjį Vilniaus klai Viln.gub. ir gretimosiose
sniuose klausymuose jie su vienok surasti kelią išrišimui daro.
tinai pasirūpintų gauti sau Iš (’ipėnų, Pan. apskr..
silaiko nuo balsavimo' ir to nesutikimų be blogų pasek Kalbą Wittėa atkartoja vi lietuvių bažnyčios kunigą, gubernijose lietuvių ir kito mokytoją lietuvį.
21 d. sausio, į Svilių so
pakanka, kad ir reakčijonie- mių.
si demokratų laikraščiai ir ją Viskontą. Tai yra vienas iš mis vietinėmis kallmmis.
Vilniaus
kranus
ir
telegra

džių
pas Šinkūną buvo atsi
Musų
parapija
susiduria
prakilnesniųjų
musų
kunigų,
Goloviu durnoj stengėsi pagiria.
rHą reikalavimai nepereina
Tūli laikraščiai
" damoj. Taigi lenki} balsai rando šalininkus Įiertikrinti, mano, Jog \Vitte dabar vėl neina po ponais ir valdžia, fo mokykla ketina ateinant su Kazokiškių parapija, kur grūdo iš Vabalninku uriadI durnoj daug sveria, pervaro jog Zurabęvo kalboj buvo pradeda gerintieji demokra nešmeižia bjauriausiais žo čiais metais išguldinėti muf jau gyvena sulenkėjusiejie nikas su stražnikais. Mat
Daug prisidėjo juodašimčiai-šnipai pranešė
V savo sumanymus ta pusė, su nupeikimas vien senojo ran tams, jieško jų paramos, ka džiais socijąlistų, bet tokių k y kloję dar anglų kalbą. Ik lietuviai.
savo bičiuliams — policijai,
balsuoja lenkai. Klau do, bet kad tuom negalėjo dangi jis tiki, kad pasitrau ir nekenčia kunigų vyresny šiol iš kalbų ten buvo išgul prie žmonių susipratimo ir
kad pas- -Š. esą sudėta labai
symas tik, kaip ilgai lenkai nuraminti dešiniųjų partijų kus Stolypinui, caras jį vėl be, tokius,.maištininkus” be dėm os pranenzų ir vokiečių Žaslių kunigas, ragindamas
kalbos. Projektas tas išgul žmones mokytis prigimtoje daug brauningų ir bombų.
’kvsia 8u kairėmsėms par- atstovi}, uždarė ant trumpo pakvies jo vietą užimti ir vietos ji palieka. Atstatė jį
dymo
anglų kalbos išdygo kalboje.
,L.U. ’ Taigi ir jieškojo nabagai iš
baronas už tai, kad jis per
js. Jie durnoj neištiki- laiko durną, i Visokių parti bandyti ištraukti sostą iš
sijuosę tų baisenybių, bet
dėl kaskart daugiau Vilniun
Svarbiausi jų siekiai — jų atstovų grupos i^ pertrau purvyno, į kurį neišmintin- daug su netikėliais bičiuliuoateinančių iš užsienio tele Is Troškimų, Ukm. pav.. visgi nieko neradę ir baisiai
Eloplačiausia
autonomija kos pasinaudojo ir atliko giejie biurokratai Jį nuklam- davęsis. Į jo vietą paskirtas
vyskupo pataikūnas, kun. gramų. terp telegrafistų gi Kovo 1 d., 10 vai. vakaro, privargę (mat jie nuo darbo
Bnkijos.
Jeigu reakcijo- konferencijas.
pino.
yra labai mažas skaičius pa- į Gudelių sodžių atsidangino atpratę, greit vargsta), išsi
Atidarius vėl susirinkimą,
Peterburgan suvažiavo pro Kukta, kuris nesidrovėjo net
d^riai ir demokratai parems
dangino.
Jiems darbuotis
Viešintų uriadniukas Pilipa
tos lenkų reikalavimus, jie socijąlistų atstovas, gruzinas vincijų gubernatoriai. Ma ginkluotos policijos į bažny
stropiai
padėjo
šnipas VedluŠiomis dienomis Vilu, mok vičius, buvusi* uriaduikas
J gali pereiti į dešiniųjų Cereteli, apreiškė, jog Zura- no, kad jie stengiasi |>erti- čią pasikviesti, bijodamasis
ga, kuris pridėjo savo ranką
ijsę,, kadangi lenku tauti bov kalbėjo visos partijos krinti Stolypiną, kad reikia pasipriešinimo iš žmonių pu slo apskričio valdyba išleido Sembrunas ir dar koks sar prie stud. Galvanaucko išda
Žmonės tikrai nery- mokslo apskričio atskaitą.
gybinis ir padarė kratą pas
škų programas arčiau de- vardu. Tas paaiškinimas vėl ir antrąją durną išvaikyti. sės.
vimo.
,L.U.’
Iš
tos
atskaitos
matyti,
kad
mauja
dėl
tokio
vyskupo
ir
Jonelį.
Klausinėjo kokių
nrokratų stovi,4 negu kairių- pagimdė riksmą dešiniųjų sė Bet, turbut,gubernatoriai ne
,Sk.’ gimnazijų ir progimnazijų ten pakeleivingų, pervertė
Tik prasišalinus žino, kodėl Stolypin sušaukė Kuktos pasielgimo.
Lįąt Šiuom kartu vienok ke dynėse.
Vasrrio 27 d. Vilniaus ka 1906 metais Vilniaus apskri knygas ir laikraščius, bet Iš Viekšnių, Šiaulių pav.
liuose kiaušy ihuose lenkų opozicijos pasiuntiniams, du durną. Be durnos mat Matyje btivo 14, iš jų 13 gimna nieko nerado. Ir kokių pa Čia nerasi jokio ženklo,
balsais kairiemsiems pasisekė rnoj nusiramino, bet Golovin škuli jos randas paskolos gau rės aj>skričio teismas nagri
sakų jie nepripasakojo, be- kuris galėtų parodyti, kad ir
jau pergalėti reakcijonierius neleido jau toliau debatuoti, ti negal, o be jos negali ap nėjo bylas: B. Ančio, 34 m., zijų <įr 1 progimnazija.
Dauguma
gimnazijų
butų
kratydami! Kalbėjo apie ko čia žmonės pradeda šiek tiek
-susidėjusius su demokratais, jis uždarė durną iki sekančiai sieiti, todėl ir vaikyti durną K. Urbano 21 m. ir J. Nineneatsako
mokslo
reikalavi

kį ten susirinkimą pas Di daugiau šviesties ir susipra
nesiskubina. Dūma gi teip no 23 m., Ežeriunų apskri
Su demokratais iki šiol dar dienai.
mams.
B
logiausias
šitame
atdžiulį; klausinėjo apie „va sti. Viskas kaip buvę, tik
laikosi ir mahometonų atsto Socijąlistų susirinkime nu gi nesiskubina užgirti pasko čio, kaltinamus už tai, kad
ir laivėjije
Vilniaus
antrosios
gim

karą” ant Rubikių ežero ir „Šaltinio” gal daugiahi skai
vai, bet teipgi nežinia, kaip tarta padėti Zurabovui tuo- lą. Durnos paskirta biudže jie, balandžio 21 d. 1906 m.,
nazijos
butas.
Kasmet
daro

to. Apskritai čia žmonės
t. t.
,Sk.’
jaus apleisti Peterburgą, ka to komisija, nors peržiurėjo drauge su 7 savo draugais,
Ilgai jie su jais laikysis.
mi remontai.
skaityti nemėgsta, apšvieti
|
Durnos susirinkime 29 d. dangi nėra abejonės, kad jis vos trečdalį biudžeto, iš jo iš apsiginklavę, užpuolė ant
Visų
tarnaujančių
gimna

mo naudos dar nesupranta,
’ balandžio buvo pirmutinis rando ir reakcijonierių atsto braukė 45 milijonus iždo mi- Padusėtų monopoliaus. Vi zijose ir progimnazijose iki Is Žemalės, Telšių pav*. apie savo tautiškus ir politi
si tapo pasmerkti mirtin. bet
Iš Skuodo atvykęs, prasto
1 Bfflarkus susikirtimas durnos vų bus pakviestas dvi kovon; nisterio samanytų išlaidų.
1907 m. 1 d. sausio buvo 394.
dėlei
jų
prisipažinimo,
tei

vas su sargybiniais darė kra škus reikalus neišmano. Jei
1 su rando atstovais ir ministe- jeigu atsisakytų, tai jį nudės
Vidurinė Amerika.
Mokinių
buvo
6.507.
Per

ir atsirastų keletas apšviestesmas nusprendė kreiptis į catas po miestelį — jieškojo
i riais. Perkratinėjamas buvo kitokiu budu.
Washingtonan atėjo žinia,
eitais metais buvo 417 moki
snių
žmonių, tai jie išsisklai
degtinės. Bekratydami, daug
Laikraštis „Novoje Vre- jog tarybos terp vedusių ka
klausymas skaitliaus turinčių
niais mažiau.
dę, į būrelį nesusispietę, ir
, žsen-į
tarnauti kariumenėj. Ran mia” pagarsino, jog pagarsė rę republikų Honduraso ir mirties bausmę ant amžino 1906 m. visi} 14 mokyklų eibių pridarė: laužė spintas nieko neveikia.
. ,L. U.’
(skrynias), indaujas ir tt..
do sumanyme paduotas toka jęs savo žiaurumu Varšavos Nicaraguos pasibaigė, pada sios katorgos.
užlaikymui išėjo 779.384 rb.
iša
Valsčiuj ir mokykloj tebe
Iš
čia nusigrudę į Žemalės
jau skaitlius kaip ir pernai, jeneral-gubernatorius Skal- rytas jau santaikos trakta Vilniuje yra šv. Mikalojaus 92 k/ (38,608 r. daugiau kaip
rdųkaimą pas Kutkauską: tikė sėdi rusai. Jei į pisorių kas
le ir
tet, turbut, durna tą skaitlių lon likosi paskirtas perdėti- tas. Pergalėtoja pareikala bažnyčia, kurioje būna lietu pereitais metais).
Atrado kreipias lietuviškai, tai jis
sumažys.niu visų gvardijos regimentų vo nuo Honduraso vien pa vių kalboje pamaldos. Pir Pašei pos mokiniams išduo josi rasti ginklų.
didžiausią „kontrabandą”: tuoj klausia savo pagel b i nin
Perkratinėjant klausymą ir perdėtiniu Peterburgo ka lengvinimų prekystoj. Bet mučiausiai prie tos bažnyčios ta 40,872 r. 10 k..
tris
,, Skardo” numerius, ku: „čevo jemu nado?” (ko
turinčių tarnauti kariume- riško apskričio, vietoj kuni šalininkai išvyto Hondura- buvo klebonu kun. Kukta,
Vilniaus apskričio kareivi„Darbin. Kalend.” ir „Vie jam reikia). Mat pats, ,,po
Qėj, socijąlistų atstovas «u- gaikščio Nikolojaus Nikola- so prezidento dar nenurim bet vėliaus jo vieton tapo pa jos viršininkas paliepė ati
nas” lietuviškai nesupranta.
9
sta. Jie rengia revoliuciją skirtas kun. Viskontas, kuris dengti laikinius karės tei nožinskio dainas.” „Sk.” ir Valsčiaus mokykloj lietuvi
Vžbov savo kalboj smarkiai jevičo.
Vienož. dainas” paėmė, —
užsipuolė ant rando ir kariu- Peterburge streikuoja duon prieš naująjį prezidentą ir žmonių labui pradėjo dar smus: Minske — 21 d.^kovo,
sakė, siusią į Vilnių žandarų škai vaikų niekas nemokina,
menės. Dešiniejie pradėjo kepiai. Dalis jų rods susi nori atnaujinti karę su Nica- buotis ir žmonių buvo myli Bobruiske — tuojaus gi užsi
„Ka ir pati mokykla apleista, ne
darSukauti ir protestuoti teip, taikė su darbdaviais, bet vis ragua. Nežinia vienok, ar mas. Terp kitko kun. V. dengus Minske. Pirmininku valdybai peržiūrėti.
lend.” neėmė, kadangi ten švari, pripuvusi, prismirdu
durnos prezidentas nega dar 6000 duonkepių nedirba. revoliucijonieriams pasiseks triusu tapo sutverta prie paskirtas karės teisėjas gen. pamatė užrašyta, kad Vil si, pridulkėjusi, kad ir įeiti
vo kalbos suprasti, todėl Stokos duonos vienok mieste sukelti, jau ir teip daug var Vilniaus Liet. Savitarp. Pa Duble.
niuj spauzdintas.
Užbaigė nebepadoru. Per valsčiaus
šalpos Draugovės tarnaičių
iir nestabdė. Zurabov ap- dar nejaučia. Neturtingiems go mačiusus, gyventojus.
Vidaus dalykų ministerija
sueigą įkaušę vyrai kilnoju
prieglauda. Toks kuo. V-to išsiuntinėjo visiems guberna savo pasekmingąją „ekspedi pisorių ant „ura” ir priskyrė
duoda tešlą, į o jie pats nareiškė,
jog
per
visą
laiką
auIr
kitoj
vidurinės
Ameri

yrit
ciją” pristovas pas Klemenį.
•okratiškos rėdos kariumeuė mieje sau. duoną išsikepa. kos respublikoj, Guat'emalėj, veikimas nepatiko kun. Kuk toriams paliepimą tuojaus gi
s iatt1 -Į
Ir iš čia neišvažiavo tuščio jam algos tik ką ne iki tūk
r niekam daugiau netiko, Maskvoj teipgi buveį duonke kuriai neduota laiko įsikišti tai, Jis vaikščiojo paa tarnai pranešti telegrafu apie ad- mis. Rado keistą ginklą; iš stančio rublių; o kaip buvo •
? aip vien persekiojimams ir pių streikai, bet ten jie jau į buvusią karę, dabar nera tes ir prikalbinėjo jas neklau ministratyviškai suimtus ir
pradžių visi negalėjo niekaip patarta pridėti pusantro gim
|užpuolimams aut Maskolijos pasibaigė laimėjimu darbi mu. Ji gali teipgi karę iš syti kun. V.. Vakario 26 d. aiškiai nurodyti prasikalti suprasti, kas tai per įrankis. to lietuvio mokytojo užlaiky
ukėsų. Kiekvienoj karėj su ninkų.
šaukti ir tai jau su galinge kun. K., gavęs jiuo vyskupo mą, už kurį jie buvo pasodin Pagaliaus, nutarė, kad — re mui, tai visi, šaukdami ,,ne
B - ®Tetimais priešinis ji buvo
Streikai tarnaujančių ant sniais negu Nicaragua prie Roppo tam tikją paliepimą, ti kalėjimam
volveris. Pristovas tuojaus veik”, išbėgiojo laukan!
atėjęs į šv. Mik;
us bažnyBalandžio mėn. Vilniun
| BIlinušta. Išgirdę tą ministe- naftinių garlaivių dar vis šinis.
Miestelyje yra kelios „krik
iš kur Kleraeuis
. V. baž- ketina atvažiuoti J. Scheiuo ėmė tirinėti,
r . riai ir rando atstovai, tuo- traukiasi. Nusiųstas sutai Pereitos subatos dieną, čią, atėmė nuo
baia jį inkl . Pa- ščioniškos” krautuvės, bet jų
nyčios raktus, bet atėmė ne operos trupa.
,V.Z.
tad tof_ jo
ti
Pakilo nuo savo vietų ir kyti tarnaujančius su garlai pulkai ginkluotų vyrų, ve
jo tėvo
ir neatskirsi nuo kitų, visur
paprastu
budį.
Jis
pasi

vių
savininkais,
žandarų
perdamų
agentų
prezidento
Est

*P‘eido salę. Paskui atsiunIš Paparčių, Trakų apsk., motinos nabašninkų paliki maskoliški parašai, teip ant
h ~ ^Uni0s Prezidentui reikalą* dėtimis Taube, kadangi su rada Cabrera, mieste Guate- šaukė pagelbok pirmiausiai
mas. Pristovas apsidžiaugė krautuvės: Vilčekauskio, SaVilu, gubern..
buvusįjį zakristijoną, kuris,
■ML kad Zurabov tuojaus taikyti negalėjo, dabar gazdi- malėj išdaužė langus Ameri
Čia prieš šešerius metus sugavęs maištininką ir, paė kalauskio, Aklio, Volmerio
dėlei savo negero apsiėjimo,
—•■•ūktų savo apkaltini- nimajs bando priversti tar kos ir Mexiko legacijų.
(Ulveriu) arbatinės; tik vie
buvo kun. V. pavarytas, buvo įsteigta žmonių moky męs jį „nelaisvėn”, išsivežė į
Tas
labai
suerzino
ypač
naujančius
grįžti
darban.
ad jis butų auspenduonas knygų aptaisytojas, terp
,Sk.”
mexikonus, nes Suvienytoms faskui gi buvo pašaukta į kla, kuri visados buvo pilna Žemalės dvarą.
hes kitaip ministeriai Jis pagarsino, j>g tarnaujan-

IŠ LIETUVOS.

New York Streikuoja ramiu budu ir visa darbštafl
žinoma, nuvedė į policiją va švi^šyt^ „šMtinį”, tai, gir statysime. Artistai atsiran
nėji inteligentija veikia tifl
gi, apvogtąjĮ ūkininką ir J. di, paeveiksiąU. Matydamas, da. Lietuviai pakakinti. kriaučiai siuvyklose Margolkovoj.
Negalėdami patji
L. neva protokolui sustatyt- kad ana Hiažrfi tiki Į tai, pats Svetimtaučiai jau kalba apie in <fc Šou.
stot eilėse‘ ten koVojAnčįj«
Bet policija, iškračius vagį prižadėjo už 4kvo pinigus iš „ Rūtą”, kaip apie demokra
•f
Harrisburg
PA.
a. Tar
’Į XIAKK1BBV
KU,, A
•*-*»* 
tiškos draugijos pavyzdį. At naujantiem. ant elekriAko priaukime nors naro Bno.
ir suradus pas jį 6 rub., no rašyti jam „šiltinį”.
siųsk
kuodaugiausiai raštų geletinkelio nuo 1 d. gegu- kial birbtai, centais pri,
rėjo jį paleisti, nes toks, gir Ir, išt&s, t&užilgio parėjo
lavinimo ateinančių kovoto,
di, nevogs, kuris turi tiek „Šaltinis” ir iaikinaa pradė (poezijos, dekliamacijų. di- žio likosi pakeltos algos.
jų. Tuom priduosim kovo,
pinigų, ir dargi norėjo su jo taisytis, i^ 'ant galo paga jalogua etc.).” 5 Marinetta, Wis. Dirb- tojams moksląeiviama daū.
Iš Virbalio, Suv. gub..
Iš Anykščių apiclinkės.
statyt protokolą ant J. L. ir lios visai pasveiko. Kun. Teip mat gyvdna ir dar tuvėee Ludington Co. pake- gjau energ|Jog ir Jie
Daugėlaičių
kaime,
kovo
to ūkininko už tai, kad buk Abromavičiui dabar visiems buojasi lietuviai, iškeliavę 18 darbininkų alga* aut kelrodžiai n„rodyg
Vėl čia pradėjo dūkti po
niumi ar.
licija. Pereitą sanvaitę ta 14 d., pas ūkininką Lukošai- jie nekaltai užpuolę ant žmo į ui sakoj a tą atsitikimą ir pri ant Juodosios juros krašto.
10%.
čiausią
kelijĮ
prie
laisvėa
Be
„Rūta
”
gyvuoja!
Tegul
gy

tį
buvo
įdaryta
krata.
Prie
gaus. Bet J. L. nebuvo bai kalbinėja išsirašyti stebuk
po areštuoti: studentas An
|
M
ivneapolis
,
M
in
.
Mo

moksleivių,
inteligento
tanas Didžiulis, jo tėvas Di kratos buvo viršininkas, du lus, drąsiai susikirto su poli lingąjį „Šaltinį”. Katras ne vuoja, -męs sakome, pasilikęterys
mokytojos
čianykfečių
mums
sunku
kovoti,
todėl
čionai
tėvynėje
ir
linkime
sargybiniu
ir
vienas
šnipas.
cija ir pastatė ant savo, kad gali, tai tam išrašo už savo
džiulis ir Pad varniukų so
augštesnių
mokyklų
parei

paduokim
jiems
d
rang
ia^
džiaus Jonas Šiaučiūnas. Iškrėtė malūne visus kam vagį policija neišleido. Tik pinigus, paskui pasiunčia za jums tenai kuogeriausio pa
kalavo
lygių
su
vyrais
algų.
ranką!
„Skardo” pardavinėjimas bai pučius, bet nieko, išskiriant paskui žemsargis Flotnikas kristijoną atimt; tuos pini sisekimo.
Ir
teisingai.
Už
lygų
darbą
A. Žimontas, gekr.
siai trukdomas.
,Sk.’ miltų, nerado. Virbalio apie- pasivijo J. L. ir norėjo prieš gus nenoriai grąžina, nes ma Vilniškiams lietuviams ver
reikia
lygaus
atlyginimo.
linkėj dabar valkiojasi du jį protokolą sustatyti, buk to tame kunigo prigavimą: tėtų pasirūpinti tokiu pat
Iš Benld, III.
Iš Liepoj aus.
slaptuoju žandaru; slauksto jis šaudęs einant per miestą. sako, išrašysiąs už savo pini kliubu, kur galėtų rasti var 5 New York. Sustreika
14 d. balandžio 155 kuopa
Liepojoj kareiviai buvo nakčia palangėmis, pas kitą Tnomtarpu gi šaudė pats PI. gus, o paskui atima, o žmo go žmonės sau prieglaudą ir vo čia gazinių žiburių degiopadarę mitingą. Dalyvavo ir į triobą Įeina, klausinėja, už tai, kad J. L. nenorėjo jo nės nelabai nori skaityti pasilinksminimą atlikus savo tojai,daugume italijonai. Jie
kParelJgv prakalbai,
apie 1000 Li epojaus įgulos ar nežino, kas kuom užsiima. klausyti ir dovanoti tam va „Šaltinį” nors jis ir stebuk darbus; kur galėtų sau liue reikalauja pripažinimo uni- Kalbėtojų buvo iš Spriug.
(garnizono) kareivių.
Mi 16 d. kovo areštavo jie M. giui. Gerai, kad ir čia J. L. lingas. Daugiausiai Čia pa sai pasikalbėti, pasidainuoti jos. Streikuoja išviso 400 fieldo. Susirinkimą atidaiį
pirmsėdis. Atkakę kalbėto
tingas buvo policijos išskir Juškevičių ir nugabeno į Vii mokėjo atsispirti nuo žemsar skutiniu laiku yra prasipla ir pasiskaityti.
,V.Ž.’ darbininkų.
jai
buvo: Jonas Žvingilaeir
stytas. Suimta 18 žmonių. kaviškį, tačiaus ant rytojaus gių priekabių.
tinęs ,,Liet. Ukin.”. Pareina
•f Salt Lake City, Utah.
V- č’erniauckas. Pirmutinii
paleido. Matomai, išsijuosę Gerai musų policija su va ir ,,Skardas.” - O ką pareina
Sustreikavo čia 450 tarnau
Iš Senapilės, Suv. gub.. jieško pabėgusiųjų \asario gimis bičiuliaujasi, nėr ką!...
'aiškino
naudingumą Susivif.
„Šaltinis”, tai vis panašiu
jančių
Utah
Light
&1
12 kovo buvo krata netoli 25 d. iš Vilkaviškio kalėji
j nyjimo ir naudingumą prie,L. U.’
bud u išrašytas — per apga
Railway Co.
Kompanija į
i
‘
Senapilės pas.Petrą Bliūdžiu. mo.
,8k. ’
vystę.
Pr. Siūlelis. Išnyko Nocljallstiškai ko bandė jięškoti seabų, bet tas j!glaūdos namo. Iš tikro, ai^
Iškratė visur, bet nieko nera
I gi nebūtų Etalonu mums ri
Iš Gražiškių, Vilkav. ap..
,L.U.’
nepasisekė.
munistiška kolionifa.
do; paėmė tik dviejų metų Iš Vilkaviškio, Suv. gub..
sti senatvėj prieglaudą terp
Pastaruoju
laiku
čia
žmo

Bellingliam,
Wash.
1897
,, Varpą” ir du numeriu „Dar 25 d. vasario, 9 vai. vaka
Primebo, Col. Čia, an- savųjų!
Šis-tas apie lietuvius
m.
šitose
aplinkinėse
likosi
bininko.” Ypatingai klausi re, keli apsiginklavę mauze- nės labai subruzdo; pajuto tą
glių
kasyklose dirba visas
V. Černiauckas
('ernia nekas kalbėjo
mokytojus.
įkurta socijalistiškai komu dienas. Uždirbti galima 3—5'apie socijalizmą, aiškino darnėjo jo, kada jisai yra buvęs riais ir brauningais vyrai už policija — prasidėjo kra
Terp mokytojų atsitinka nistiška kolionija „EųualiVilniuj, ar nepažįstąs Pure puolė ant kalėjimo ir atmušė tos. Bartininkų žemsargiai
dol. Iš kitur pribuvusiam bininkų skriaudas'ir kaip
negeistini
apsireiškimai.
važinėja
pas
labiau
susipra

ty”. Dabar vienok kolioni darbas nesunku gauti.
no, Vienožinskio; jei jis pats
darbininkai gali iškovoti sau
nebuvo Vilniuj, tai kokiu lionis dabar jau yra užsien- tusius žmones ir jieško bom Štai į Rifžius, po Kalėdų, ja iširo. Jos turtus sudžia
Fernie, Brit. Col. Si i laisvę. Toliau kalbėjo apie
budu jo pašportas ten atsi nij, o trečiasis, Vasiljev, be bų. Padarė kratas pas siu atkeliavo lietuvys mokytojas, Joyner prisudijo kreditotų aplinkinių kalnakasiai su musų tėvynę, ragino susirindūręs. Mat, koks mėnuo at bėgdamas, liko pašautas ir vėją Barkaucką Gražiškiuose, p. Varnas, jaunas vaikinas. riams.
£^pri9'dkrbrt^'m”ūr^.!lt’ieinB aukauti
gal, buvo krata Vilniuj pas vėl suimtas. Tai yra tas pats pas Praną Eidukaitį Vaitka Jis vargšas dar perimtas „ru
kol. rando komhoriai ne iš- l«iky«nyi revoliucijos Lietutūlą lenką-aptiekių Augus- Vasiljev, kurs buvo pabėgęs balių kaimo, teippat pas Ei- sifikacijos” dvasia ir drauge Norėjo žinoti, ar malonu tirs užgimusių nesutikimų.
Kalbėtojui paraginus,
mirti.
tovskį. Bekrėsdama, polici 20 d. vasario iš to paties Vil dukaitį to pat kaimo, rado su nekurtais „musų žmonelė
susirinkę
sudėjo £8.09. Pi
< St. Paul, Min. Visuose nigus tuos skiriame L. S. D.
ja įlindo ir į pasamdytą Au- kaviškio kalėjimo: jau jis bu pas šeimyninko dukterį Re mis" mislija, kad lietuviams Sioux City, la.
„stovskių kambariuką, kuria vo laimingai ir sieną perėjęs, voliucijos Giesmes, bet nesu- tik rusiškai mokyklose reikia sanvaitę uusiuuodino stry- šiaurvakariniuose kraštuose partijaL
Dabar
pridėme seniau gyveno koks ten bet iš Karaliaučiaus buvo ėmė. Krėtė šiaučių Macie- mokytis, ir dėlto nė (>at8 ne chnina 21 metų mergina farmeriams trūksta darbiniu-(jame įr
apie kurinei
Petras Bliudžius, o neseniai vokiečių valdžios suimtas ir jaucką ir kitus. 16 d. vasa pasirūpino šeip-teip lietuvi Carrie Mattison. Ji apreiš kų. Siūlo jiems po 35 40 įgarsinta buvo Nr. 12 „Lie
• buvo nusisamdęs Antanas atgal sugrąžintas. 25 d. va rio atsilankė ir pas Serg. škai skaityti ir rašyt? išmok kė, jog strychniną paėmė do!.
tuvos”, kurių dar nebuvome
Purenąs. Iškrėtę ten, paėmė sario, išryto, geležiniais su Matulaitį į Lankupį, norėjo ti. Ant klausymo, ar gerai vien norėdama žinoti, kaip •f Milvvat kee, Wtb. Čia. paskyrę. Juos teipgi skiria
kelis lietuviškus rašinius, kaustytą, vėl atgabeno jį į suimti jo mokytoją Praną p. V. moka lietuvišką kalbą, būva, kada kraujas neteka į nykščiai organizuoti p-lumbe- me L. 8. D. P. ,, Lietevoz”
terp jų — Emilijos Pleterai- Vilkaviškio kalėjimą, bet tą Paršaitį, bet ans, išvydęs sve šis atsakė: ne! ir pridūrė, pirštus ir aj*kritai ištirti, riti pareikalavo nuo 1 d. ge rėda kc i jo n siunčiame iš viio
tės gyvenimo aprašymą. Su pačią dieną, vakare, jis vėl čius, iškūrė miškan, ką tik kad lietuviškai jis nemoky kaip žmbgus miršta.
£11.30. Persiuntimo kastą
gužio didesnių algų.
imt nieko nesuėmė, nes Purė- kartu su kitais bėgo. Drau- už mažo trupinėlio nepateko siąs, nes prįe prašymo į di
atitraukėm 14c.
Expllozijos.
nas dar visai neatsikraustęs ge 8U jai8 pasinaudcJę8 pro. į nagus. Iš syk, (ėję, apsto rekciją parašęs, kad tik „šne
Pabaigus prakalbas, Mat
Morgan
-ten buvo gyventi, o Bliudžius ga, bėgo dar viens kriminali- jo Paršaičio kambarį. Daži- kamąją kalbą” žinąs. Na, ir Seattle, Wash.
levičiutė padainavo dail
noję, kad Jo nėra, užkeikė: tur biržiečiai lietuvį mokyto Hop kasykloj, netoli ,,Black
jau keiĖH sanvaitės kaip ne Skujų — kontrabandistas.
,, Užgimė Lietuvoj, 1užaui
begyveno. Vienok valdžios Užpuolant ant kalėjimo, ,,e, brodiaga, [>ajuto ir išbė ją! Žinoma, dabar moko p. Diamond”, atsitiko explioziVaršavoj”; BiliunutisIš Chlcago, III.
tarnai mano, kad tai buvę viens užpuolikų sužeidė vo go, na, vistiek, męs tą „vai V. lietuviškai, dėlto kad pri ja, kurios 4 darbininkai li
banguoja
Nemunėlis!
Blindžiaus rašiniai, ir dėlto kietuką Horiną, kuris norėjo kų mokytoją” suimsime. spirtas: lietuviškas mokymas kosi užmušti, 5 sunkiai už Jau kalis kartus buvo ra tulaitieuė — „Sauielė\uuilpadarė dabar pas Petrą Bliū tą sulaikyti. Žmonės dabar „Vaikus jis mokina!” Geras buvo (vestas dar prieš jo at- gauti, lengviau sužeistų tapo šyta apie ,, Aušros” draugy -«”•
\ _
stės buvusias j>ereitą žiemą
džiu kratą. Jį buvo net su kalba, kad esą gerai butų pa mokytojas! Pažystam gerai keliavimą, o rusas nemoko; 14 darbininkų.
Buvo pas mus ir tokių, ^uprelekcijas, bet > galų-gale
ėmę, bet tuojaus vėl paleido; darę, kad visai tą „kukužę” męs tokius mokytojus!" irtt.. ar daug išmokys, pažiūrėsi
Daugpatys.
rie
bijojo susirinkiman atei
liepė rašyti, bet pamatė, kad batų nušovę. Ties kalėjimu Paklausė, kur jo daiktai. me. Tik dabar galima pasa Fort Smith, Ark. Likosi reikia išduoti tų prelekcijų ti, kad ueužsitrauktų Dievo
tie suimtiejie rašiniai kita ir kalėjime rasta keliatas Seimyninkas parodė kruvutę kyti, kad mums gėda tokius čia suareštuotas 40 metų dan finansų atskaitą. Klausyto bausmės, bet ir tie, išgirdę,
ranka rašyii. Dabar prade, daiktų, reikalingi) tardymui: knygų, kaliošus, mažą vali- lietuvius mokytojus turint. tų daktaras John Carner. jai, atsilankydami, mokėjo kad Dievo nieks ne kliudė,
da abejoti Valdžios tarnai, ar geri, apmušti gelumbe kaili zutę, dvi senas kepures — Negana to, kad po lietuvių Pasirodė, kad jis turi net 17 įžangos po 10 centų. Iš tų dabar gailisi.
tai tik nepadirbtas pašportas niai, apsiautas, dvi kepuri, viskas, sako! „E, žinom, sa vardu mokytojauja pas mus pačių, nuo kurių išviliojo surinktų dešimtukų reikėjo
ko, toki brodiagos daugiau koki ten Bliumai ir Kovalčiišduoti atspaudimui apgarsi Butų gerai išrengti vėl
* buvęs.
,Sk. ’
150000
doL
keliatas mauzerio patronų ir, nieko neturi. Puolėsi ant kai, bet ir terp mus pačių at
nimų.
Išmokėjus išlaidas, susirinkimą ir aukas rinkti
Iš Senapilės apskr., Suv. kaip kalbama, pats mauzerio knygų, rankraščių, laikra
tautiškam namui. Geistina,
Gaisrai.
liko gryno pelno £29.70 „Aušsiranda toki, kurie kasžin ar
gnber..
revolveris.
ščių. Paėmė 30 brošiūrų lei daug daugiaus atneš naudos Kittery, Me. Sudegė Čia ros” fondui moksląeiviams. kad toki susirinkimai butų
rengiami kuo tankiausiai.
Rudenyj, neatsimenu ko Po užpuolimui visų-pirma dimo „Zemlia ir volia”, „Mo- už viršpamįnėtuosius.
didelė mūrinė trioba, kurioj Nors buvo dar daugiau išKalbėtojams,
susirinkukiu laiku, Senapilės apskr. buvo padarytos Vilkaviškyj lot” ir kitų bendrovių. Iš
tilpo modelių varstotai ir kaščių, kaip antai: pirmoj
sieme
ir
aukavusiems
ištaria
. vyriausybė šaukė atsarginius kratos. Ypač atydžiai krėtė nešė daugybę nekaltų rank
krautuvės. Nuostolius ap prelekcijoj buvo rodomi pa
pasirodyt. Už pasirodymą pas Ardickienę, siuvėjo Pru- raščių, laikraščių. Visos bu
Lietuviai Odesoje.
veikslai, kurie prekiavo £8.00. me širdingą ačiū.
skaito ant 150000 dol.
J. Guzevičius.
'mokėjo pinigus: tiems, ką šinskio šeimyninkę. Mat su vo legališkos, bet kur tau ak Lietuvių susipratimas pa
Tą prelekciją skaitė Dr. Ku
Pittsburg,
Pa.
Sudegė
arčiau, mokėjo po 25 kap. už' žeistasis Dorinąs pasakė, buk las žandaras supras — pama lietė ir lietuvius Odesoje gy
Iš Pittston, Pa.
lis ir,geresniam išaiškinimui,
dieną, o tiems, ką toliau, jis pažinęs, kad į jį šovęs mi tęs ant knygutės parašą „re venančius. Vos keletas me Čia (taisos Zoeller Packing jis vartojo paveikslus; nors 5 d. balandžio čia atsibuvo
mokėjo po 50 kap.. Dangn- nėtasis Prušinskas. Tačiaus voliucija” — ir ima. Svar tų teyra, kaip lietuviai tenai Co. Nuostolius apskaito ant draugystė buvo nutarusi už prakalbos, parengtos vietinių
/ mas ėjo ant pinigų ir kurie pas Ardickienę nieko įtaria biausia, Jieškojo užrašų, bet pradėjo jungtis į kuopeles. 300000 dol.
juos užmokėti, bet Dr. Kulis lietuvių. Kalbėtojas • buvo
nestojo tame laike, tai stojo mo nerado.
Minneapolis, Min. Sude pats užmokėjo. Tiesa, rei užkviestas p. Grigaitis, L. S.
Jieskodama nieko nerado. Užklausti šei Dabar jau jie turi savo kliupaskiau, kad tik atsiimti pi Prusinskio, policija buvo iš myninko, ko nori nuo Jo mo bą „Rūtą."
gė čia frachtų krautuvės kėjo nemažai triūso prirenD. P. atstovas. Atidarius
nigus, o kiti nestojo visai. krėtusi ir tą dirbtuvę, kur kytojo, atsakė: ,,čia Jis, gir
VVisconsin Central geležinke gimui tų prelekcijų, bet vis
susirinkimą p.Tolubai, Adelė
Ne po ilgam laikui pareina jis dirba, bet ir ten nieko ne di, daug suvadžiojo liežiuvių Labiausiai įdomu tai, kad lio. Nuostolius gaisro pada gi jis atgabeno šiokią-tokią
Tolubiutė dekliamavo darbi
pranešimas, kad tiems, kurie rado. Buvo padarytos tei- ant valdžios, žmones bunta- „Rūtą” sutvėrė žmonės visai rytus skaito ant 400000 dol. medegišką naudą mokslei
ninkiškas eiles. Potam p.
nestojo laike mobilizacijos, posgi kratos ant stoties ir ka- voja; žinom, sako, męs juos neturtingi, kurie priversti
vių
fondui.
Pastaruoju
lai

Grigaitis,
ilgoje kalboje nu
paskirta bausmė: vienam mė rietkose, ir vistik niekur visus. Visa jų giminė — dirbti per kiaurą dieną sun
ku ,,Aušros” Dr-stė gauna rodė, kaip nelabas caras, su
nesis kalėjimo, kitam — du, niekas nė užpuolikų, nė pa nenuoramos žmonės, liežiuv- kius darbus užsidirbimui sau
daugybę laiškų, meldžiančių gauja savo urėdninkųlupikų,
trečiam — trys ir tt., o tiems, bėgusiųjų nesuimtas. Are ninkai, brodiagos....” Žmo kąsnio duonos. Daugumas
pašelpos.
Bet finansiškas savo žiaurumu privedė žmo
ką nėjo atsiimti pinigų, nėra štavo, teisybė, tris žmones^ nės laukia durnos susiren ,, Rūtos” sąnarių —tai tar
F
ernie
,
B
rit
.
C
ol
.
Strei

stovis
„Aušros
” draugystės nis prie atviros kovos, prie
naitės, virėjos, sargai, tram
bausmės.
bet dabar išsiaiškino, kad nė kant, gal ką naujo ^išdū vajų konduktoriai, fabrikų kuoja šitose aplinkinėse kal neperdidžiauslas ir vargas revoliucijos.
Nurodė var
Tai koks gudrus valdžios vienas jų nieko bendro su mos”.
,L. U.’
bus
-tiems
moksląeiviams,
jei

nakasiai
ir
streikai
apima
vis
gingą padėjimą Rusijos ūki
darbininkai* siuvėjai, siuvė
išmislas!
,L. U? užpuolikais neturi. Du tų
jos ir kiti panašiu budu už- daugiau kasyklų. Streikuo gu ,,Aušros” kapitalas visai ninkų ir darbininkų, dirban
Iš Kvietiškio valsč., Sena- žmonių jau paleistu, trečiasis Iš Vaitkabalių vai., Vilka sidirbattU sau duoną. Toki ja dabar išviso 15000 darbi išsisems.
čių fabrikuose. Aut galo
dar ne, bet ir jį, turbūt, greit
pilčs apskr..
viškio apskr..
tai vargo žųumės netik nepa ninku.
Amerikįečiai! Argi jau nurodė, kaip musų
Kvietiškio vals. buvo suei paleis, net ant jo tėra vienas 20 d. gruodžio, 1906 m., sigailėjo) sudėti po 4 rubl. ^,Warren, O. Trumbal gana mums išlavintų vyrų? kunigai, pataikaudami
ga 23 (6 spal.) d. rūgs., kur menkas žemsargių paliudyji- gana sunkiai apsirgo Bambi- kasmet^nuslsamdymui „Rū Mfg. Co. stato čia naujas Matome, kad toli dar nega džiai ir carui, stengiasi 1
buvo ir apskričio viršininkas. mas, buk jis pereitą vasarą nių kaime valstietis Petras tai” buto už 1800 rubl., bet dirbtuves, kuriose prasidės na. Todėl nenustokime juos kyt lietuvius tamsybėj ir
Valstiečiams buvo apgarsin nešiojęs vieną iš rastųjų ties Bieliauckas. Namiškiai, pa dar įtaiąė satfo „Rūtoje” bib darbai pabaigoj šių metų.
veisę! Mes matome, jog ten lesusj verguvėj; kvošia iž
ta nauja mokestis — 300 rb. kalėjimu kepurių. Žmonėms matę, kad ligonis gali pasi- lioteką* rengia chorą, skaity
kur tik yra šiek-tiek dau slaptybes per išpažintį ir
už karės stovį kazokams ir čia dabar yra kas kalbėti: mirti, nusiuntė parvežti ku mus, d«kh(aiiiacijas ir tt.. T 1 jKAD, S. D. Užsidegė giau inteligentijos, darbas tokiais budais, o paskui ji
kareiviams ir už naujas iška „durna, esą, dar tik rengiasi nigą. Išpuolė važiuoti kun. Dabar įsitaisė sceną s savo Homesteade kasyklos. Ug labui žmonijos eina daug kančios laisvės išduoda p<
bas prie raštinės ir Sasnavos kalbėti apie amnestiją kali Abromavičiui, bet aus, pa kliube. Štai ką man terp nies nepasisekė užgesinti.
sparčiaus ir taktiškiau. • Tie ei jai. Prakalbos p. Grig
mokyklos 100 rubl.. Val niams, o Vilkaviškij jau po klausęs pravardę {igonio, kitko rašo iš Odesos: „Rūta” T Goldfield,Nevada. Dar sa, kada Maskolijoj traukėsi čio galėjo sujudint
,Sk.’ griežtai atsisakė važiuoti (mat gyvuoja. Jau turime, ačiū bininkai aukso kastynių su smarki ginkluota kova su ne- kiekvieno tikro žniogt*
stiečiai visi nuo to atsisakė: amnestijos!” •
jei, sako, valdžia išlups per
Vilkaviškij, 9 d. sausio, tas vaikinas ,,N. G.” skaitė), Dievui, įsitaisę sceną ir su- sitaikė su darbdavais. Dar tikusia valdžia, tada visų Gaila, kad susirinkimą atU
prievartą, tai žinosim, kad tūlam ūkininkui pavogė nuo bet pagalvojęs, visgi važiavo. lošėme jau vieną komedijėlę: bai prasidėjo visose kasyklo veikiančių mintįs buvo at kė labai mažas lietuvių brt
išlupo, o gerumu neduosim. vežimo mažmožių pundelį. Atvažiavęs, pasakė ligoniui, ,,Nutruko”; dabar vengiame se. Dabar čia reikia darbi kreipta ten, bet dabar, tru lis.Daugelį sulaikė tūli W
Po nutarimu valstiečiai ne Bet tūlas vaikinas, J. L., pa kad tai Dievas baudžiąs jį už — „Audra giedroje”, kovo ninkų, nes užgimus strei putį nusilpus ginkluotai ko viški vertelgos,kurie netik
pasirašė, išsiskirstė ir sueiga matęs vagį bevagiant, pasi tai, ką bkaito bedievišką laik 25 d.. 18 d. manome pasta kams, daug jų išsinešdino vai, ar ne laikas butų at• patįs nėjo, bet ir savo '
pasibaigė.
vijo jį ir atėmė nuo jo tą raštį, ir tuojaus ėmė prikal tyti gyvus paveikslus iš Gra kitur.
kreipti atidą ant vargstan marius draudė, niev
Sausio mėn. parėjo prane- pundelį. Pakilus dėlei, to binėti, kad mestų skaitęs tą žinos, o kaip gausiu ,,Kon
Bessemer, Mich. Darbai čių moksiąeivių? Dabar ko• susirinkimo užmany
i filmai šaltyšianis, kad kurie triukšmui, atbėgo policija ir, laikraštį, o kuogreičiausiai radą Valenrodą”, tai ir jį pa- eina čia šluom tarpu gerai.
va eina daugiau teoretiška, Į kalbėtoją.

rusiško ir žydiško, padėjo ai dalyvavo sueigoj, užmokėtų
škų, dailų lietuvišką išrašą. bausmės po 40 kap.. Seniau
Žodžiu sakant, kur tik pa būdavo moka bausmę, kurie
sisuk, visur nieko gero. Ne neina sueigon, o dabar jau ir
greitai, turbūt, dar viekšni tie, kurie eina. Valdžios gu
drumu negalima suprasti.
škiai pakils iš snaudulio.
,L.U.’
,V.Ž.’
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-Aukų surinkta $18.54. raštininko, yra bė pamatų, ',niekas to daryti neapsilms”. ^ocijalistaį tud ap£mę, o dą Į lipęs dabar, bus prilipęs ir
visuminės nė nieko pelnys, ūkę, 2 šuliniai,, trioba su 9
■Vardai aukavusių pagarsiu- ką patįs žodžiai gerb. kritiko Trumpai, autoritetiškai ir bar dar įold •
painei Į Į į paaugąs, via jam Dievas ne nieko nė pralaimės: — rimtu kambariais, daržinė 40x100 .
kitur
Rd )•
Pinicms
Visi narini
fili ai ui
Pinigus I tinrodn.
parodo. Visi
nariai „Susiviek jįoaišk iausiaL.. „ ! faipgi rinkti sekretorių, (idant visą iduos toVio proto, kaip Jonui mas organo vedimo — šit ka pėdų, arklydė 24x84 pėdų su
Lietuvos
”
redaknyjimo
”
(ne
tik
garbus
kritikitaip? Lletuviai-studeiiSi, Šuslv. iškreiptų iš gerų vė .Neklaidingamjam, kurs, pa me nauda! Teip, tai teip,— pašiurę prie šalies, kernams
aiančiame
Paskiriame juos L. S- kas) gerai žino, kų konstitu- ačiū Dievui, aprūpinti teip žiu, kaip tai &u C.<K. R. Šel- matęs
i
savo klaidas, bėga po tačiaus....
-44^
džiovykla, vežimams pasto
ciją daleidžia; q ko ąedale’r gerai, jog kam ten jiems pimo kad pa4ftrėfI kurio go- imusų valiuku. Kad mes gau
Lietuvoj.
Tačiaus, ką jus pasakysite, gė. Triobos ir tvoros geros;
džia, bet iš kur pasemta žinu „apmokamų urėdų”?
'
.Buvęs prakalbose.
Kas dotinas pirmininkas turėjo tume
1
tokĮ vaikinų nors vie išgirdę šitokia dainušką?.... prie gero kelio. Už akerį
tė, jog studentai visi nepil ten norėtų apsiimti? Gerai atsisakyti vięp dėl Bagočiaus inų sekretorių, kaip „Aušra” Pastaruoju laiku musų visu- 60 dol. Pusė reikia užmokėt
namečiai ir ukesų teip mažai, tai butų, k^d teip butų, bet rėkavimo. Kada aukos kun. Ikad šelpia, tai kits dalykas. mėnės srovėj pradeda apsi- iš karto, kitų gi pusę dalims
Iš l’liiladelpliia, Pa.
13 d. balandžio buvo ČIA jog nėra iš.ko rinkti, to Įspė kad — butų.... Šiądien yra Pėžos buvo rengiamos sunau- ‘Tie vyrai dirba nenuoalslai, reiškinėti naujas dar mums su 5% palukenų.
J1 įrengtas balius ir koneer- ti negaliu. Statistikos šia kitaip ir permainos ne grei doti M t. Carmelio klioštoriui inet lietuviška dirva pliaška, amerikiečiams sūkurys. Nors
Antra vieta: 3 mylios nuo
su pagelba kelių antisocija- <o kiek jie mums dar padarys dar nedrąsiai, tačiaus, žiū Northville, Wayne Co., apie
S parengė Lietuvių Myle- me ntvėjuje, rods, dar netu tai dar gal susilauksime.
Taigi pats gerbiamas kriti listų, kurie būt padėję pro- inaudos, tai mes ir nebnorėsi* rėk, tai vienų, tai kitų, kad 25 mylios Į vakarus nuo
benas. Atidarius sce- rime, o šeip,( pasidairę, gal
rastumėme
terp
mažo
skaitkas atranda atsitikimus, ka testuoti laikraščiuose prieš ime. Tik paimkit ir prade- ne vienur, tai kitur ir žipte- Detroito. 160 ak.tamsaus mo
grajijo maršą ..Kova už
ir fantaziją „Prie mė- liaus čionykščių studentų ne da galima butų sušelpti siuntimą aukų socijalistams, Ikit skaityt visus musų dak lės.;., mokslųeivis. Nauja- lio, 4 akeriai girio? didelių
šis,
susiuodęs
su tarus, tepliorius, skulpto sai sūkurys — moksląeiviai. medžių, 6 akeriai sodo. Upe
k nulio šviesus”. Išpildė L. M. vienų ir ukėsą, ir pilnametį. Jnoksląeivius; aš iš savo pu tai
(Beje,' ar ir apie nepilname sės tik pridėsiu, jog tokių Šernu, prezidentui nieko rius, inžinierius, ar jie ne Kas priešginiaus, kad besi lis bėga per laukų. Stuba
Venas.
čius
gerbiamas kritikas iš „garnių” atsiranda terp lie nesakęs, nusiuntinėjo ki veikia? Jiems privalome ati mokinąs jaunimas — tai vil su 14 kambarių, malkinyčia,
Teatrą, komediją „Nutru
ko”. atlošė L. S. P. A. 1 kuo skaitė konstitucijoj? Teip tuviškų studentų ne viena? [ tiems nariams saldžius laiš duoti Susivienyjimo sekreto- tis skaistesnės ateities ne tik daržinė 34x90 pėdų su pripos teatro Mylėtojų grupa. išrodo, nes pats rašo: „jeigu Kad juos surasti, nereik ne kus su pakurstymu ir pata rystę, nes tie bent inteligen- atskirų tautų, bet ir visos budavojimu 20x30 pėdų,
Laimas nusidavė neblogai, konstitucija daleidžia nepil pavasario laukti....
rimais,
išreikšti nuomonę tai, jie žinos, kaip apsieiti, žmonijos?!
Musų srovėse tvartas 36x50 pėdų, kitas
namečiams
ir
tt
....
”
Pagaapie
paskirstimą
ižde
esan

Padėkim, jeigu aprinksime dar tasai sukurėlis naujas, tvartas 18x30 pėdų. Virtu
tiktai matės, kad tūli akto
Tiek apie patį klausimų.—
ria nebuvo atsakančiai prisi- galios,reik užtėmyti, jog kaip Paaiškinus savo pažvalga są- čių $1400.00, ir gavęs nuo jų kokį vertelgą, vertą poros jaunas, bet Jisai.... daug, vė gyvulius šerti 10x14 pė
rengę. Lojimas teatro yra kur ir „pilnametystė” nevie rišyje su pažvalgą mano opo žinias pritariančias, ar bent dešimčių tūkstančių, tai kas daug žada, o kad mokslųei- dų. Vėjinis malūnas su vi
darbas pagirtinas, bet apsi noda. Gal ir mano oponentui nento, negaliu neužtėmyti, pusiau pritariančias, nusiun kits. Jis, kaipo inteligentas, vių žadėjimai nenulekia su soms pritaisoma malti paša
ėmus atlošti rolę, reikia dau nenaujiena, jog teip vadi jog p. A. bereikalingai mano tė prezidentui šešių nuspren pasisamdys kokią raštininkę vėjais, — tai parodo faktas rų gyvuliams. Triobos ge
giau? triūso padėti, kad ne- namas tiesose „jiolitiškas su manę Įžeisti. Paduodama tą dimą apie aukų padalinimą, ant 10—15 valandų sanvai- kad ir musų pačios tautos ros. Telefonas įrengtas. Pre
| pastatyti ant juoko besidar brendimas” ne visur vieno- užmanymą, aš aiškiai apsi prašydamas, kad ir jis iš tėj, užmokės jai už darbų po atgijimo. Bereikalinga kal- kė Į1000 dol. Iškarto reikia
buojančių su tikra energija. dais metais yra aprubežiuo- saugojau, jog jis yra nenau reikštų savo nuomonę, bet $1.50 iki $2.00 už korespon- bet i Čionai apie viltį, kurių įmokėti 5000 dol., likusius
Pabaigus teatrą, Kanklių tas). Bet pats kritikas ne jas ir p. A. geriausia gal ži kur tu čia jau beišreikši, kad dencijas, tai žmogui dar at- neša su savim moksląeiviai. galima mokėti dalimis su 6%
Kliubas atgrajijo Volunteera žino, ar yra tokios ypatos, ar no, jog jis buvo įneštas sei pinklės supintos ir išeigos liks „uždarbio” $250—$300 Teipgi gal bus bereikalinga palukenų.
Bet aš ir 21 kuopa mano
maršą. Paskui buvo magiš ne. Todėl ar ne geriaus bu me apsvarstyti, bet ačiū įvai kitos nėr, visi pasistengimai per metus.. Tai vadinas „biz- atminti, kad skurdus dar
Dr.
Šliupo
ir
kun.
Žilinskio
tų
žinoti
ir
tada
tvirtinti
su
uis
”
.
O
juk
musų
Susiviegyvenimas
tosios
naujos
atme, jog iš visų iki šiol pa gar
ki rodymai. O ant galo vi
rioms „priežastims” nuėjo į
gas choras padainavo „Lai persitikrinimu, o ne ant spė gurbą be apsvarstymo (Gal apmaukt socijalistus vien nyjimas suorganizuotas ne žalos...., kaip ir tai (be- sintų organe vietų, vertos
Taigi kokiems ten sušliurusiems, reikalinga atminti), kad vi- didesnės atidos ir artesnio
gyvuoja musų tauta". Pu jimo pasirėmus?
p. Ilgaudas tame-gi 16 uum. jiems ant naudos.
Antra priežastis yra daug „Lietuvos” įspėja tas prieža draugai, supraskit, ką jums nuo vargo sudžiuvusiems ir sumenės pareiga tą „skur- ištirimo tik pagarsintos p.
blika ramiai užsilaikė, savo
įkalbinėja rinkti! socijalistą! pusbadžiu mirštantiems stu- • sną” nors šiek-tiek pasiru- Lazaucko: viena vieta 600
uiganėdinimą parodė rankų svarbesnė ir, ją paduodams, stis! ....).
p. Astramskis yra, teip sa Taigi kam rašėją ylomis O socij&liątai tai biaurybės, dentams šelpti,, bet duoti ge/pinti. — Ačiū jai, jau jijė akerių, kita 400 akerių; kitos
plojimu.
< Neužilgo bus kitas kon kant, visai ant vietos, ji yra badyti? Pagalios, pa baigoj jie per Susivienyjimo rėtį riems žmonėms uždirbti. Su- rūpinasi: —neabejotina, kad vietos, rodosi, nevertos gai
certas. Tikimės, kad musų visai prie klausimo, ir ant straipsnio p. A. dasiskaitome dar neišsijoti. Juk centrą- manė, ir pasakė: duokit Ba- (ne vienų, tai kitą mokslųeivį šinimo laiko ir kaštų.
Klausiu teipgi centro Koaktoriai geriau prisirengs, pirmo pažvilgio turi, žen tikrai juokingų dalykų. P. liškas komitetas turi tiesą gočiui sekretorystę! Ar kad ji sušelps, pavesdama jam
----sekretoriaus
« t
S. L. miteto: jeigu manę 21 kuones neatsakanti ypata likos klus lyg teisybės. Kas iš A. spėja, kas padarė užma- sus[>enduot, o paskui seime knygas suteptų, rasit skur- Centralinio
džius,
nesivilkęs
marškinių
nesunku
ir
išmest,
gerai
de

A.
urėdą.
Tačiaus,
panašiu'
pa ne siųs delegatu XXII
prašalinta ir darbas eina ge mintingai — tai išmingai, ir uymų(stebėtina, kam tai jam
legatams „užpundinus”, pa jau keletą sanvaičių, o jam budu, be jokių savo nuosto Seiman, kur aš turiu pribūti,
reikia) ir vėl su tuom pačiu
rai.
•• apie tai nieks nesibars.
dėkim,
kaip visada seimuose knygas duoti?! Pats, dievu- lių, visumenė (S. L. A.) gali kadangi esmi sąnariu komiTeisingai gerbiamas kriti, neklystančiu autoritetu nu
D. Deve.
kas užtėmi ja, jog studentas, sprendžia, kad viens iš dvie paprasta elgties, kad reikia ži, girdėjau ir mačiau, kaip, <įar ir kitaip mokslųeivį pa- sijos pajieškojimui vietos
.
prieglaudos namui su koliokurs, „kaip garnys ant lizdo, jų: arba rašė pats „koks stu kokią Įiolitiką iškirst. Liut rodydamas pasenusius marš remtį.
Žinome, kad skaitlingiau-1 nija, ar S. L. A. sugrąžys
turi ištisą dieną tupėti ant dentas”, arba kas kits, bet kus verkia, Jog Bagočius kinius ir nunešiotas vyro
(kurs,
matyt,
du
sykiu
už
jį
si^s
musų mokslųevių būrelis man visus kaštus, koki pasi.
vargingai
gyvenąs,neturys
ką
knygų”, visai negali išpildyti pagal diktandą „kokio stu
buvęs storesniu) kelnes, gy susispietė į Valparaise, Ind. darys pribunant man Seiman?
Į.
•
Isunkią ir daug darbo reika dento” — ir, girdi, — „ki valgyt.... Tegul duoda jam
rės,
jog ir jis sykį-prasigyve Švelnesnės medžiagiškosios; Žinia ta reikalinga ne man
socijalistai.
Jis
Jų
draugas,
Sisiiienjjimo Lietuviu Amerikoje. laujančią priderinę centrališ- taip čion nėra”. (Hm! a la
jiems sutvėrė daugiau kuopų no, nes brangenybes gavęs išlygos juos čionai, o ne kur vienam, bet visiems minėtos
Apie „Studentų urėdus”. jo raštininko. Čionai reik dogmatas neklaidingumo...).
Pra
ir daugiau agitavo negu Su- Colllnsvillėj nuo tūlo j>ono kitur tame skaičiuje sutelkė, komisijos sąnariams.
Ant tilpusio 16 num. „Lie- vieną tik dalyką užtėmyti, Teisybė, po straipsniu buvo sivienyjimui. Ar jis dirba vaito dovanų. Taigi, guodo- Medžiagiškosios išlygos! — šau centro komiteto duot1
ktavos” užmanymo, kad cent- kuris kritikoje yra ir pasa padėta pilna pravardė, bet ve visuomenės labui! Kur tie tini Susivienyjimo draugai, Josios, matyt, slidžios!....
atsakymų per organą, kad
bėda: rašėjas kartu su savo
rališku taštininku 3. L. A. kytas, ir nepasakytas.
Dabar, sakysime, ką gero nekiltų bereikalingi nesusi
darbai? Ar kad porą šimtų neklausykit ką kokie ten
ateityje geidžiama butų, pa Jeigu visi studentai galė užmanymu nepatalpino savo doliarių berėkaudamas revo Liutkai mums pataria rinkti galėtų S. L. A. suteikti pratimai.
-gal galę, rinkti mokslųeivį, tų, kaip gerbiamas kritikas autobiografijos,... Na, ir liucijai surinko, |>orą Susiv. ulmgų, nuskurėlį į musų gar moksląeiviams, aprinkdamas
Antanas Melnikaitis.
susilaukėme gana greito at sako, „ištisas dienas kaip spėji kas, bespėdamas, visai kuopų sutvėrė ir dar pien bingos organizacijos sekreto savo organo redakcijai vietą
garnys ant lizdo” tupėti aut apsiriko. Rašė ne studentas
sakymo p. Astram skio.knygų, tai tada nereiktų ibuvo juom, bet nėra dabar) burnis, vyrus dirbusius kada rius. Tfu! Irtu man su- Valparaise? — Nekalbu jau
į Su mandagia kritika bent
apie naudų
(parėmimas
Pranašavimai
jiems nė jokių „urėdų”: tu ir pagal „diktandą” ne stu- jis dar negimęs buvo,apšmei mislyk tokius niekus!....
Į kokiame klausime visad ma
moksląeivių
idėjos),
bet
apie
Narys
S.L
A.
3369
—
3371.
žė?
Kągf
mes
gautume
jį
pėtų sau, kol ko-uors neištu-‘ dento, kaip tai geistų p. A.,
svieto pabaigos.
lonu susitikti,, nes tai yra
žinomą — skambančiają....
Į pėtų,kad ir „urėdą”. Tačiaus1 bet ypatos, kuri yra žinoma aprinkę? Seime neduos išsi
Pastarame laike klibina
J.Ilgaudas.
vienintelis kelias, vedantis
gyvenime, ypatingai gyveni netik Sujungi. Valst. terp gert, nes pats Liutkus pripa mas klausimas Išleidinėjimo Viens kits „studentas” — vie
L prie išrišimo klausimo.
Skaitytojai, be abejonės,
me musų lietuviškų garnių- lietuvių kaipo ypata svei žįsta, jog jis nieko neturi, S. L. A. locno organo. Už ton plaut torieles viešose
nemažai
nusistebės, jeigu ap.
valgyklose
už
„pragyveni

| „Paaiškinimas” p. A. var studentų, yra tankiausia vi
tai netnr nė iš ko duoti; sokiausių pažvalgų.
čiuopiamais
faktais
išrodinėmų”, — menu, galėtų nau reikšiu, jog vėl ką tik pergy
iniai gali būti pavadintas sai kitaip. Ilgai „tupėti"
Ką delegatai ant seimo iš- cijalistų Atskaitose ir lai jaina, kad S. L. A. išleidinėti dingiau tą pat laiką atidirb venome vieną „Svieto pabai
I mandagia kritika, kadangi milžiniška dalis musų garniųI tars tame klausime, manau, kraščiuose Susivien. vardu
I kritikas užmiršo gal šitą pa- •studentų negali, nes.... butų labai nepadoru kiekvie- nebeišdergs, nes p. Tareila ločnas organas tiesiog apsi ti organo spaustuvėje, prie gą”. Žinoma, daugumas neI matinę tiesą, jog geras kriti- badu pastiptų betupėdamii nam spėti, ypatingai jeigu dar vis nenori sakyti pilna mokės: — juk tik „bosines”, expedicijos; o žiūrėk, dar užsiimančių skaitymu, neži
I kas kritikuoja paduotą klau- lizde-mokykloje. Ar dar tas spėjimas turi už mierį, burna, tas .... socijalistas! išrokavimas būtinai, rodos, prie parankios progos plyk nojo, kada ta paskirtoji vastelėtų nauja viena kita ki- landa buvo, bet kaip-kurie.
Į simą, patį jo turinį, o nesi- mes nežinome, jog daugu teip sakant, užnuodyti visų Tai kokia murtis nauda, jei
rūpinti
locnų
organų.
Bro.
birkštėlė ir pačiame S. L. A. sekę pranašystas apie Svie
Į lyti bereikalo ypatų, paduo- mas studentų priversti yra klausimą. Girdi, žinoma, mes jį į mokslą einant su
lyti,
tu
mano!
Juk
kam
dar
'organe.
Nors tris moksląei- to pabaigų”, gal su nekantru
Idančių tą klausimą. Nerei- apleisti tuos lizdus-mokykaip delegatai ant to pažiū šelpsimi Vien nuostolis. Da Čionai kalbėti apie kokias viai, dirbdami šiek-tiek prie mu laukė tos kritiškos va
I kalingas ir su klausimu nie- klas ir jieškoti maisto? Ar ir rės.... Hm! Viskas vis ži bar, parbėgęs iš mokyklos,
I ko bendro neturintis lytėji- ėiose dienose neturime tokių, noma .... Tai gal geriaus laksto su baksiuku, knygų ,,tautiškas” ar kitokias orga organo, galėtų prisilaikyti ir landos.
no naudas? Už 50c., o dar j universitete. Nors trįs! — o
Keletas sanvaičių atgal ta
Imasi ypatos senei jau visų kurie, išlėkę iš to lizdo, ne
ir delegatų nesiųsti ir seimo prisidėjęs, kai{?i vhą savo žiūrėk, net ir už 25c. į metus tai jau gana daug-daug!.... po laikraščių pagarsinti, buk
■ literatų yra pripažintas irau- kartą metus -r- kitus renka
nelaikyti, jeigu viena ypata protą tame krepšiukyj turė gali gauti laikraštį, na, ir,
Moksląeivių
Valparaiso profesorius Matteucci, direk
■ kin anti-etišku, o dabarti- medegą, materijališkas jiegali viską atspėti? Naujos dama, ir kiekvienam siūlo žinoma, neblogesuį už kitus universitete yra Į 60 (dažnai torius Vezuvijaus observato
* niuuse laikuose Gudijoj yra
gas, kad paskui vėl pagrįžti į Pitijos senovės Graikijos su pirkt, o ne vieną randa tokį Amerikos lietuvių laikraš
„skursnos”), — būvant Val rijos, išpranašavęs, kad pa
vadinamas įrankiu a la atšalusi lizdą, ir vėl išnaujo silaukėme! Kaip delegatą durną, kuris nuperka. Na,
čius!
Kų
jau
čia
ir
kalbėt!
paraise
.lietuviškai rekakci- baigoj kovo mėnesio žemė
ĮKruševan et C o.,, tų papradėti „tupėti”, kol likimas pažiūrės ant šito klausimo, tik pamislykit! Kaip aprink Nęt katalikiškasis Susivienyjai, būtinai moksląeivių tar susimušianti su Marchetti’es
Igarsėjusių
reprezentantr
nedaleis jiems ką nors „išpe- dar nežinome, dabar galima sime sekretorių, tai Jis, ciga jimas teip pigaus organo nepe įsiskiepytų sąmonė sulyg surasta kometa ir nuo to
■ „ tikru jų rusų”.
rėt”? Neabejoju, jog mano tik pasakyti, jog: „Bobutė rą Įsikandęs, sėdės sau ofice, išmislija! — Aiškus dalykas,
savos bendrijos reikalų. — O įvyksianti „Svieto paba’ga”.
o apie pedliavojimą su kny
f Bet pažiūrėkime, ką p. gerbiamas oponentas, rašy- dvejopai burė”.
kad XXII seimas būtinai nu šiandien mums to labai-labai Sulyg pranešimo laikraščių
■ Astramskis kalba apie virš- dams kritiką ir kartu Įkvėp
Paaiškinus dar kartų savo goms, už pusdoliarĮ, arba už tars išleidinėti savo organų,
ir brolis Matteucci’o, kuris
reikia!....
■ paminėtą užmanymą.
Ga damas į savo žodžius (ypatin pažvalgų Šitame klausime, dyką važinėjimą ant prakal
gali apie tai
Mulkis
tiktai
Tuo tarpu pragyvenimas užsiima astronomiškais tirinė
■galėsime apšviesti tą klausi- gai pabaigoje straipsnio) ko kuriame stengiausi kalbėti bų jau nė kalbos nebus, nes
abejoti, arba tam priešta Valparaise daug pigesnis ne jimais, parėmęs pranašavimų
■ mą & kitos pusės.
kį tai Įdomiai piktą pasity apie patį tik klausimų, ir iš turės kitą darbą. Todėl ap. rauti! ....
ir manęs, kad pavojus žemei
I Priežastis, dėlei kurios, čiojimą, nežino tų faktų, jog privertimo atsakius ant „spė švieta mažysis. Todėl aš pa Sakysim, jau nutarta išlei gu kur-kitur Amerikoje. — tuomet didžiausias, jeigu že
f pagal p, A., mokslaeivis ne- terp moksląeivių yra ir to jimų”, turinčių rišį su vis- tariu jį palikt, kaip yra. dinėti savo organų. Bet man Komunikacija — puiki! Vie- mė susimuš su kometos uo
■gali būti rinktas Centr. raš- kių, kurie mokinasi vieną —r kuom, tik ne su klausimu Niekšas socijalistas, skelbia jau rupi, teip kaip ir dauge ta gyvenimui — puiki! Lai dega. Kuomet susimušimas
visumenė atkreipia į tai savo
P tininku 8. L. A. yra dvejo dvi valandi ant dienos, o Ii- (tas manę ir privertė gale dangų ant žemės! lai žino,
liui
kitų,
kuriame
mieste
akį. Šiuo tarpu gana. Gal žemės su tikruoju kometos
pa: 1-mo, |—jog konstitucija kusĮ laiką pašvenčia uždirbi kalbėti apie ypatų), nuo to jog Į dangų negalima įeiti
brauduoliu nereiškiąs žemei
seimas
paskirs
savo
organui
S* L. A. nedaleidžia nepil- mui sau maisto, dirbdami po lesnės polemikos atsisakau, nebuvus čyščiuje, arba pra vietą? Kur bus organo re kuomet miklesnis bus liežu tokį didelį pavojų, neesąs
vis....
^mečiams ir ne ukėsams ap 9 centus (aiškiai — devynis manydams, kad kiti panorės gare. Todėl, kol tas dan dakcija? — Tuščias tai, rodos,
teip pavojingu. Laikraščiai
Rungas.
gus ateis, lai pakenčia. Lai
imti šitą urėdą, o studentę centus) už valandą. Tai yra tame dalyke pakelti balsą. ’
teipgi pranešė, kad abu
laksto neėdęs per dienas su dalykas, o tačiaus tur-but ne
ukėsų, esą, labai mažai, to- faktai, iš kurių vargiai tyčio
B. K. Balevičia.
Aš jau organe pagarsinau mokslinčiai tvirtai persitilcriman
vienam
niežti
to
dėlei
knygų pundeliu, mokės ge
del rinkti negalima; 2 — tis galima.... O ar vieną
apie mano surastų vienų ūkę nę apie įvyksiantį žemės ga
pakaušis!....
niokaląeiviai jokiu — ale,gir^ rasime panašų pavyzdĮ.... I Del S. L. A. sekretoriaus riau, pilvą sutraukęs, pasa Jeigu jau organą išleidinė- musų kolionijai, dabar pa lą, užtai, neva persergėjimui
koti darbininkams, kaip jau
urėdo.
Taigi klausimas' — ar pa
_
jokiu budu negali išjame, tai, žinoma, mums pri duodu nors trumpai aprašy žmonių, paduodu savo prana
Arti seimas, o visokį gera- čiasi žmogus, kurio „pietų
Pildyti šitbs pridermės nes našiems neverta duoti progų
valo rūpėti, kad tasai orga mų dviejų surastų Michiga- šavimus visuomenei. 1 (Rei
I *uri tupėti prie knygų, kaip dirbti, vietoj už 9 centus, už dėjai pradėjo gerintiesi prie fondas” išsituština; lai ken
kia pridurti, kad pianašavičia vargą, vaikščioja nusku nas juo daugiau naudos at ne.
”^rnys ant lizdo”.
daugiaus, kad suteikti jiems S. L. A., norėdami apturėti
Pirma vieta — 9 mylios mas tilpo beveik visuose an
neštų musų visumenei; o pirTedaleista bus arčiau prisi- galę paskui ramiaus ,,patu šiltą vietelę. Štai, žiūrėk, ręs, tai bus geresniu darbi
miejie žingsniai prie to daly nuo Detroito, 1 mylia nuo gliškuose laikraščiuose; kaipįžiūrėti šitiems „paaiškini pėti” ant knygų? Bet nors No. 15 „V. L.” tūlas Liutkus ninku. Socijalistams tokio
kuriuose laikraščiuose tilpo
ir reikia, todėl ir palikim ji ko tai ne-be savo ypatingos gelžkelio stacijos. 148 skė
mams”.
tai galima padaryti, nes ir išlenda su savo Bagočium,
straipsniai
rašyti „as.ronoriai mažai kalnuotos tamsaus
jiems, nesudemoralizavę. O vertės!
šaukdamas,
idant
tas
butų
į Pirma priežastis/ dėlei ku< pats kritikas sako, jog „stuVienam kitam pasirodys, molio žemės, 25 akeriai gi mijos profesorių”).
kaslink ateinančių darbų, tai
Apsipažinusi* ms šiek-tiek
rioa, pagal garbų kritiką, dentystę pametus, tai galė išrinktu sekretorium garbaus
vis „miške augęs, Į mišką ir kad ar vienur, ar kitur bus rios didelių medžių, 5 ake
Susivienyjimo.
Kur
sąmosu
astronomija ir su dar/ais
,
^ląeiviai negalėtų būti tų”, vienok išrišimas klausiorgano redakcija, — nauda riai sodo. Upelis bėga per
žiūrės!
”
Prie
socijalistų
priLakami unt urėdo Centr. mo slenka tuojaus po tam: ne! Jau musų Snaiv. ir teip
••
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Proverbai

mokslinčiaus Matteucci, tos o jo kaip nėra teip nėra, ant „Vilniaus Aušros” Valdy Kiekviena* auka, kiekvienas
paskalos apie ,, Svieto pabai galo sumanė važiuoti atgal; bos žodis ( Lietuvos vi skatikas, padėtas ant šviesos
Kas daug švilpia arba šneka,
aukuro, nepražus dykai, bus
suomenę.
gę” padarė tiktai juokų. Iš važiuojant į rūmų, nutrenkė
- Tam pro šalį mintys teka.
syk kiekvienas galėjo maty perkūnas didkunigaikščio ve Šviesybėje galybė! sako musų branginamas.
—O—
Sunkų,
nepriprastų
darbų
Daug
geriau
yra stovėt žemai,
žėjų
ir
arklius,
o
pats
kuni

gyvenimo
prityrimas.
Taigi,
ti, kad tokis pranašavimas
pradedamą.,
bet
prakilnų
Ir
Bet
dvasia
ir
protu siekt augštai,
„Svieto pabaigos” ne pada gaikštis ir vos ne-vos beišliko uorėdami tapti stipresniais,
Negu
kūne
jaustiesi
didžiu,
naudingų,
r
tik
nesvyruodami
rytas mokslinčiaus Matteuc gyvas. Pasipylė smarkus ly turime šviesties. Jei kam,
O
gabumuos,
dvasioj
būt bergždžių.
ci, bet kokių nors lengvati tus ir kunigaikštis ir jo rodi tad Lietuvai reikia daugiau eikime pirmyn!
—
o
—
O kad’' susilauktų musų
Keturias dešimtis
kių žmonelių, kurie pasinau ninkas, šlapi kaip kačiukai, šviesos.
Kol vienų nepaisantį paisyt, protaut iš
kraštas
tokio meto, kad kas
dojo Matteucci vardu. Mok sugryžo į rumę. Tuomi ir metų su viršum lietuviai bu
mokysi, .
sodžius
tai
butų
mokykla,
pasibaigė
„didysis
”
jųjų
tva

Tai
paisančių
šimtų galvočiais, garsiais
vo
tyčia
laikomi
tamsybėje.
slinčius Matteucci stovi per
kad
po
šiaudiniu
sodiečio
padarysi.
augėtai, kad galėtų paleisti į nas. Užgavo jis vien pra Nė vienas šviesos spindulėlis
vietų tokius neišmintingus našautojus, o kitiems nieko nebuvo liuosai leidžiamas stogu nebebūtų tokio žmo Kol senį iškvaršusį pertikrint, sunkiai,
galėsi,
musų kraštam Po to nėra gaus, kurs nemokėtų nė
pranašavimus. Moksliški lai blogo pepadarė.
Tai
jaunai
esybei energijų, dvasių įdėsi.
Vėlesniuose laikuose įvyk- ko stebėties, kad nūnai at skaityti, nė rašyti savo pri
kraščiai dabar rašo, kad pats
Kol tinginį, rambų, netinkantį spėsi
mokslinčius buvo nusistebė dė toki svieto pabaigos pra randame pas mus ištisus gimta kalba!
Kiekvienas lietuvis, kuris
įveikti,
jęs, pamatęs tokį pranašavi našavimai teipgi ne’ mažai kampus, patamsyje tebegluTai
trokštančiam
mokslo augštybę
laiko
apšvietimę
musų
kraš

mų jo vardu, apie kurį pats sujudimų tarpe žmonių, ypa dančius. Užvis yra pasilikę
įstengsi
suteikti.
tingai apreiškimai turinčių užpakalyje Lietuvos ryžtai, to ateities žibintuvu, privalo
nieko nežinojo.
—o—
Vienok labai didelis skir būti susimušimų musų žemės būtent, Vilniaus gubernija padėti „Vilniaus Aušrai”
Proto kaušu neprikrėsi:
tumas yra tarpe žmonių pasi su kometomis, pagimdė pas ir Gardino gubernijos pa kuo galėdamas: ar skatiku
Kas jo nenorės,
šimtmečiuose kraštys. Ten yra tokių vie ar darbu.
Nors mokysi, atsidėsi,
elgimų paskutinėse jų gyve kutiniuose
Niekad neturės.
nimo valandose šiądien ir daug sujudimų. Teip, pa- tų, kurios, tarytum salos, ju Vos įsikurusi draugija gei
džia
kuo
daugiausia
narių
veizdau,
pavasaryj
1773
me

pirm kelių šimtų metų! Kaip
ros vilnių nuolatai plaka
Gyduoles vien sergantiems teikia:
kitoniškai žmonės šiądien tų pasidarė Paryžiuje dide mos, baigia nykti, nesulauk turėti. Prašome sukrusti vi
Kas neserga, gydyt nereikia.
žiuri į tokių ,,Svieto pabai lis sujudimas, kadą žmonės damos pastiprinimo iš savo va sus. Susiradus bent dešim
—o—
gų” pranašavimus! Kad ge išgirdo paskalų, jog garsusis karinių vienataučių lietuvių. čiai žmonių, naudinga DrauPo padanges žmonių mislys sklysta, .
Todėl žmonės savęs nepažysta:
riau pamatyti skirtumų žmo astronomas Lalande padavęs Teisybė, ir Lietuvos vakarai gijos Apy lenkė Įsteigti. Na
Kad aut žemės nusileis,
nių pasielgimuose, aprašysiu Mokslų Akademijai raštų, nėra tiek šviesus, kad galima rių mokesnis juk nedidelis:
Mumis pažintį išskleis;
tik
vienas
rublis
metams.
kuriame
apreiškięs,
kad
12
čia maž-daug
pasielgimus
butų jie be rupesnio palikti,
Męs
tada-save, kaip reik, pažysiin,
Norinčius
įstoti
Draugijon
žmonių dėl pirmiau prana d. gegužio to paties meto že tačiaus tame musų krašto
Tikrų
kūno stovį pamatysim.
mė susimušianti su kokia ten srityje vis dėlto daugiau prašome atsiųsti, „Vilniaus
šautų ,,Svieto pabaigų”.
1518 metuose pagarsino kometa. Po teisybei vienok šviesos praskleista, kad ir Aušros” Valdybai prane Kad žmonės bus žmonės, ne žvėrys, ne avys,
šimų su savo vardais, pavar Jie spėkų ir turtų, kę karėms išmėto.
garsusis astroliogasStoeffler, mokslinčius Lalande aprašė per siaurų langelį.
kad vasario mėnesyj, 1524 vieu kelius kaip-kurių kome Žinomas ir pritirtas daik dėmis ir adresais. „Vilniaus Dės mokslui, švietimui, vien protus belą vys,
metuose, įvyksęs ant žemės tų ir kaip tie keliai guli prie tas yra, kad tamsesniejie Aušros” įstatymai bus siun Rinks laimę iš lauko dorybe užsėto.
-—o—
dėdelis tvanas, maž-daug te kelio musų žemės. Valdžia kampai ir pakraščiai trukdo tinėjami kiekvienam, kuris
Žmogus
ne
po
įnirčio
į dangų nueina,
kis, apie kurį rašo šventraš buvo priversta išduoti paaiš visos šalies žengimų pirmyn, nori susipažinti su Draugijos
Bet talkams gyvu, jis į dangų ateina.
tis. Mat planetos Saturn, kinimus, o mokslinčius La kad šviesesnisjie krašto gy teisėmis ir pridrrmėmis.
Dangus y r ne myrij, bet jausmuos, gyvybėj,
„Vilniaus Aušra” pasitiki
Jupiter ir Marš susieisian lande teipgi turėjo žmonis ventojai bodisi tamsesniųjų
Ir omenėj, dvasios ir valios stiprybėj.
—o*čios Žilvių žvaigždyne ir pa-' visokiais raštais, paaiškini pasilikimu užpakalyje. Tai musų visuomenės duosnumu.
Jei nebandęs kas rugštumo,
gimdysiančios tęjį didelį tva mais ir pranešimais ra gi, šviesesniųjų gyventojų Kitaip ir negali būti. Be
Nesupras sakiaus gardumo.
nų ant žemės. Per ištisus minti. Nors vienok valdžia yra priedermė rupinties, visuomenės parėmimo apšvie
.—o—
šešis metus žmonės laukė iš- ir mokslinčiai stengėsi žino- idant §įe ttavo tamsumu ne- timo dirvoje sunku yra kas
Ar gi čia teisybė?
prąfiašautos ,,Svieto pabai nėms darodyti, kad „Svieto
visam kraštui ženg- padaryti. Kaip visur, teip
Drūtas jautis aria,
-• pirmyn,
•
' siekti
•
gos”. Daugumas žmonių gy pabaiga” dar neatėjusi, vie- ti
O silpna esybė
geresnes gy ir čia, sunkiausia yra pra
Jaučiui šonus peria.
veno teip „kaip Dievas da nok atsibuvo daugelis suju venimo ateities. Tokiu bu- džia. Narių dar mažą tė
vė”: nedirbo, • girtuokliavo dimų; įbauginti žmonės pa du apšvietimas yra bendras ra, o Draugijai, norint pasi
Nors prievartę, jungę nor svietas užmesti,
ir linksminosi, kad bent tose darė daug niekšiškų darbų; visuomenės dalykas. Ištie- rodyti darbais, reikalingos
Bet ten, kur jo nėr, jįjį stengiasi rasti.
• „paskutinėse gyvenimo va atsirado net ir tokių kunigų, sų: kę padės, jei vienas ku yra lėšos. Taigi prašome vi
landose” dar gerai galėtų kurie, už gana augštas su ris kraštas, viena kuri dalis sų tautiečių, kuriems branKiaušinio lukštas turi gėrę vertę,
pagyventi. Kiti vėl neap mas, pardavinėjo žmonėms gyventojų bus iškilusi augs-. gus yra apšvietimo reikalai,
Kada kiaušinis sveikų turi kertę.
Bet jeigu negardžiai vidus kvepės —
dirbo laukų ir nesirūpino „nuodėmių atleidimų” ir tyn, kiti gi pakraščiai tebe rinkti ir siųsti aukų „Vil
Ir
sveikas lukštas vertės neturės.
niaus
Aušroe
”
Draugijai.
apie ateitį, „kadangi viskas „pašportus į dangų”.
bus paskendę tamsybėje, ne
Aukas
siųsti,
teip-pat
viso

Nemažų sujudimų padarė susipratę?
perniek”.
Turtingesniejie
Tas vyras,
žmonės, kaip paduoda keli tarpe žmonių teipgi ir apsi Laikydami musų krašto kiais Draugijos reikalais
Kas tyras.
rašytojai, pasidirbdino sau ir reiškimas kometos Biel’o apšvietimę viršiausiu daiktu, kreipties prašome į „Vilniaus
Kas veikia,
arkas ant paveikslo garsios 1832 metuose. Mat tuomet mes privalome vis jungties Aušros” Vąldybų i>er jos
Suteikia
Draugijai
Nojaus arkos, kad galėti} dar pagarsino garsusis astrono draugėn, kadangi sunku vie sekretorių kun. Juozų Tumę
Galybę,
išbėgti nuo tos pragaištingos mas Al bers, kad 29 d. spalio nam dideliam būreliui žmo apačioje parodytu adresu.
to
paties
meto
kometa
Bielo
mirties, .kiti nusikraustė ant
nių kas įveikti. Juk tik vie ,,Vilniaus Aušros” Valdyba:
Dorybę.
kalnų viršūnių, kad butų ta- labai arti prieinanti prie že nybėje tėra galybė! Tik vi Pirmsėdis — A. Smetona.
_ me laike jau ant kalno Ara- mės kelio. Tuojau Įgavo vi si išvieno eidami, tegalėsime Sekretorius—kun. J. Tumas.
Kas daug norų prisikrauna,
rat, ir kad tvanas neužklup si žmonės kuodidžiausię bai prasskinti sau kelię švieson, Pirmsėdžio padėjėjas—J.BagTo kišeuiai džiovę gauna.
tų juos kloniuose. , Beto, mę ir, rankas sudėję, laukė o per šviesą — laisvėn ir gedanavičius.
Dieve siunčia perkūnų,
kiek ašarų , tąpo pralieta, tos kritiškos valandos — resnėu butin.
Iždininkė — O. Plerytė-Pui•
Kad i>erti kam kūnų;
kiek karštų maldų lakstė prie „Svieto pabaigos”. Mat žmo
dienė.
Tokios tad mintįs vertė
Bet šitas urėdą.
Dievo, kiek buvo dantų grie nės visiškai užmiršo, kad ko
Jonas
Vileišis.
Net
mislyti gėda,
,,Vilniaus Aušros” sumany
žimo ir kalbėjimo! Vienok meta Bielo perkerta tiktai
Žiemoje
sušąlą.
tojus ir įkūrėjus sudaryti to- Kun. V. Mironas.
išpranašautas elidžiojo tvano žemės kelię, bet visiškai ne
Atranda
kur galų.
kię apšvietimo draugijų, ku Sekretoriaus kun. Juozo Tu
vasario mėnesis, 1524 me- susieina su žeme. Ir tuomet
ri apšvietįmo reikaluose su. mo adresas: Vilnius, Antkai
Sviete kvailas yr galingas,
tų,
perėjo teip kaip ir turėjo astronomai išleisti vi
jungtų visiį Lietuvę, sutrauk nio gatvė Nb. 24A.
Nes nepaiso jo protingas:
kitų
metų
mėnesiai ir sokius paaiškinančius straip
tų krūvon jos visuomenę,
Jei
pristot kam kvailų tiko,
„Svieto pabaigos” žmonės snius apie dalykų stovį;
Redakcijos
atsakymai.
Svietą
sakys — kvailiu paliko.
Viršiausias draugijos tikslas
nesulaukė. Žmonija vėl at mokslinčius Littrow Vienoje
yra apšvietimas, todėl ji pri.
K. Andrul. Už savo pasikvėpė liuesai. Žmonės vėl išleido net pamokinančių
Jei kas bijo elnio,
valo būti liuosa nuo visokių sielgimę ir protę kiekvienas
pradėjo rūpintis savo reika knygutę, kad tiktai šeip-teip
Bėga kaip nuo velnio,
pašalinių siekimų, joje netu pats atsako; jeigu tas pasiel
Bet
kas turi vilnas
lais ir dirbti ateitei.
išsigandusius žmonės nura
ri imti viršaus kurie-bent ir gimas visuomenės reikalų ne
Dievo
baimes pilnas —
Prie šitos „Svieto pabai minti. O vienok buvo tuo
kurios-bent partijos dalykai. kliudo, nieks neturi tiesos, o
Ei
n
ant
Dievo dvaro,
gos” reikia dar pridėti ir met ta baisioji uodeginė
Niekę
iš
to daro.
Tik aut tokio bešališko pa ypač laikraščiai užkabinėti
vienų įdomų atsitikimų. Ta žvaigždė nuo žemės nema
mato stovint, tegali pasisekti keuo nors privatiškę reikalų.
me laike užsiėmė astroliogija žiau kaip 11 milijonų-.mylių
Vilkui ne iš meilės,
ir astronomija ir Branden toli, ir musų žemė perlėkė draugijai sujungti apšvieti Raštelis negali patilpti, nes
Kada avį mato,
mo
dirvoje
visi
lietuviai,
tik
jame
nėra
nieko,
kas
gali
vi

burgo didkunigaikštis Joa per tų susikirtimo kelių taš
Kuri bėgt atprato,
Pataisyti
Bėga gardžios seilės.
chimas I. Savo dvare laikė kę tiktai už čielo mėnesio, ant tokio pamato stovintis, suomenę ■ apeiti.
jis garsų astroliogę ir astro taigi tuomet, kada kometa tegali būti sveikas ir neiš negalima, nes jame viskas ne
Kam kalba oktavom rieda.
nomų Johannę Carion. Abu Bielo buvo jau toli į erdmę kreiptas apšvietimo reikalas. gerai.
Tam gaidžiai galvoje gieda.
Tačiaus ir išvieno einant,
du, mokslinčius ir „patepti- išlėkusi.
|
Dabartinė
Maskolijos
du

Čia aprašyta tiktai keletas mums prisieis, kovojant dėl
nis”, išgalvojo, kad Stoeffler
Kas sėja, tas plauna,
rna susideda iš: 64 socijaldeapsirikęs savo pranašystoj, „Svieto pabaigos” pranašavi šviesos prieš tamsybę, susi
Kas barsto, tas renka.
mokratų, 84 socijal-revoliuciKas dvasia įgauna,
didysis tvanas turįs įvykti, mų, vienok kad tokių prana tikti su daugeliu kliūčių,
jonierių, 14 tautiškų socijaTam visko užtenka.
sulyg jų išskaitymų, 15 d. šavimų buvo senuose laikuo ypač Lietuvos rytuose, bu.
listų, 100 atstovų darbo par
tent
Vilniaus
gubernijoje,
liepos, 1521 metuose. Vienok, se didelė daugybė, tai apie
Pas vanagų žvirblis teisybes neras:
tijos, 80 mahometonų, 17 ka
nežinia dėlko, tuodu galvo tę, tur būt, nevienas ne abe kur dar tiek maža tėra padė
Begaliui kiekvienas vien duobę iškas.
zokų,
91
kadeto
(demokra

čiai neišdavė žmonijai savb joja. Kaip matyt, laikui ta musų darbo. Taigi, jei
to), 46 lenkų, 50 bepartiškupranašavimų; gal būt iš pa bėgant, juo žmonės eina ar kur, tad į čia labiausiai mes
Kitę mokyti ir kvailas pataiko;
jų, 1 demokrato reformų ša
vydo, e gal nė pats gerai ne tyn prie biblijos pranašautos turime atkreipti savo akis,
Save
išlavyt gi, reikia nepaiko.
lininko, 82 spaliečių ir 22
tikėjo savo pranašavimams „svieto pabaigos”, juo ma tuo pakraščiu užvis turime
monarchijų.
ir bijojosi išsistatyti ant juo. žiau būva „Svieto pabaigos” rupinties.
Dievo nieks neklauso:
Tik per kovų su tamsybe
| Žandarų
viršininkas
ko. Bet kada atėjo paskir pranašavimų irant galo gal su
Žmonės apsiblauso
Nuo pamokslų gauso
toji diena, visas didkuni- visu jie išnyks, nuo ko, žino, išvysime šviesų! Taigi kvie Taube, kadangi jam nepasi
Ir teip vis, iš sauso,
sekė
sutaikyti
sustreikavu

čiame
visus
apšvietimo
var

gaikščio dvaras ir ministeriai ma, žmonės ne tik nennkęs,
Tiki
— Dievo klauso!
kuogreičiausiai
nuvažiavo bet priešingai, laimės, nes du jungties vienan būrin, sius naftinių garlaivių tar
Dievo
nieks neklauso.
ant mažo kalnelio už Berly toki pranašavimai atgabena vienon apšvietimo draugijon. nus su darbdaviais, prisakė
—o—
no, ant kalno „Ararat”. Ži tiktai blogą žmonijai, o ne Tešviečia mums šitame dar laivų kapitonams ir kitiems
Kokios
mintys
veikmę varo,
noma, išmintingesniejie žmo gerų. Bet tiek to su jais. be kitų kraštų ir tautų pa- oficierams 27 balandžio būti
Tokia žmogus pasidaro:
Nepaklusniejie
nes pradėjo juoktis iš tokio Pažiūrėkime dabar, ar ištie- veizdas! Jų šviesos reika ant laivų.
Gana veidan žvilgį mesti,
busiu
nubausti
3 mėnesiais
luose
vienybė,
jų
nesigailėkvailo jų „tėvelio” pasielgi sų gręsia žemei kokis nore
Kad ten laipsnį mus surasti.
mo, o kiti vėl keikė užtai, žymus pa pojus nuo tų uode- jimas nė savo skatiko, nė kalėjimo, bausmėms iki 8000
rub., arba bus išgabeti į SiKad žmones giltinę ištirs,
kad jiems nieko apie tai ne Įginių žvaigždžių, nuo kome savo darbo teesie mums švie beriję. Paprastus darbinio-,
Ant svieto nieks daugiaus nemirs.
siu paveikslu, stiprinančiu kus žada teipgi išvyti į Sibepranešė. Atėjo vakaras be tų?
laukiant „didžiojo tvano”.
(Pabaiga bus)
mus sunkioje
kelionėje! rijį.
Jonas Viškrika.
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Aptemdinimai gazo liampo* oru.

chemiškuose išmėginimuose. Prišriuhuo]
me metalinę dūdelę prie pastovo su mi
skylute parėjimui gazo; dūdelė apatiniai
gale turi dvi apvali skyluti priėjimui oi

į
Jeigu męs skylutes užkimšime pirštu ir d
degsime gazę, tai liepsna bus šviesi; jeigu j
pirštus nuo jų nuimsime, tai tuojausliepj
bus mėlyna, tamsi.
’
Liepsnos pavidalas paeina nuo pavidJ
skylučių gazo išėjimui. Bunseno degtukui
se, apatinėj dalyj liepsna cilindriško parf
dalo, paskui, toliau, truputį išsipučia ir M
tysta, galas jos užsismailina. Ant degtuku
to galima užmauti visokius galus, pradurtą
vienaip ar kitaip, j>er tai ir liepsna priimi
visokeriopą pavidalą, laikysis krūvoj ir pa
sidalys. Technika iš to pasinaudoja i>adk
bimui visokių pečių, lygiai apkuriinui gyni
nimų kaip ir virimui virtuvėse. Sitoki p<
čiai, sulyginus juos su apkuriamais malke
mis, kurkas parankesni: nereikia nešii
Išardytas Bunseno degtukas.

Nepritadiiant oro prie gazo. liepsna būva kviesi.

štesnį j

W

malkų arba auglių, nebūva nė suodžių, nei
pelenų: ugnį galima, sulyg noro, reguliuoti!
kaip patinka, galima padaryti didesnę arba!
mažesnę; ir tas apkurimo būdas nebrangus.1
Paprastuose |M»čiuose, ar tai apkuriamuoseI
malkomis arba anglimis, daug medegos pra* į
žūva be naudos todėl, kad liepsnos negalimai
reguliuoti, gaziniuose gi. tų visada ga/
padaryti.
J

nesigėd
tarė, k;
ajxiėng
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nebuvc
koe, iš?
r?
du tehi
kurias
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sau tiki
pri gi m
venusi
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Buoseno degtukas su visokio pavidalo galais.

Ūmus sudegimas arba expliozija.

Bunseno degtukuose paprastai susimai
šo vieno aj»ėmio dalis žibinimogazo su dviem
dalim oro. To oro daugumo neužtenka vi
siškam sudegimui; liepsnos viduryj gali su
degti tik dalis degančios medegos, likusi da
lis sudega prie liepsnos kraštų,} susidu pis
jai su apsiančiančiu ję oru.
Jeigu sumaišyti kibinimo gazę su dau
giau, negu reikia, oro, tai apturėsime su
maišymų turintį visai kitokias ypatybes.
Persitikrinimui apie tai padarykime sekantį
mėginimų. Paimkime stiklinę retortų A, ku
ri skiriasi nuo paprastų retortų tuomi, kad
joje yra dvi skylutės, taigi du kaklai — vie
nas viduryj, kitas gi iškrauto. Pirmutinė
užkimšta kamščiu, per kurį -pereina stiklinė
dūdelė b. Įleiskime į kraštinę skylutę gu
minę dūdelę, o kitę jos galę užmaukime ant
išvadžiojančios gazę dūdelės. Gazas, tekan
tis gumiue dūdele c į musų retorta, gali iš
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Pritekfjus Į gaza daugiau oro, apturime erpliodoo
\
mitinį.

jos išeiti tik dūdele 6. Galima jį ui
prie viršutinio galo ir jis degs šviesia
ana. Uždarykime kranų gazo dūdelės
imkime dūdelę c iš kraštinio kaklelio»
(Toliaus bus.)

L ĮSIUVA*

Orisson Svett-Marden

nė vieno skatiko kišenėje. Išsiėmė iš mažos.dėžutės ka- dargi nesi rėdydamas gulant ir vartodamas mažai laiko
^n;kokl suglamžytų popierį, pažiurėjo į niiega&Čią^motinų valgiui. Tos sankrovos savininkas užsikrėtė drugiu, o
ir išėjo.
, .
vaikinas prižiūrėjo jį kol nepasimirė. Paskui apsirgo vi
— Kas nor su manim matytis? — paklaus^ pųni Ma- rėja, jis ir jų gelbėjo ir išgydė. Tame pat laike apsirgo
Lietuvių kalbon išverti K. Žegota.
libran tarno — esu pavargusi nuo svečių priėinimb.
jo geriausias draugas, o vaikinas, neužmiršdamas savo par— Tai labai dailus vaikutis aukso varsos Ilgais plau ajgų, gydė jį, kol išgydė, kuomet pagalios pats apsirgo,
'žt
garbščiame pasaulyje žmonės neturi laikome- kais, kuris sako, kad jeigu galės pasimatyti su”pori1a, yra 'tuomet jaunas žmogus, kurį jis gydė, kol tas neišgijo,
j inti Ums*'iose kampuose ant nuopelnų, kurie nuo jų persitikrinęs, kad poni nepyks ant jo, o jis rieužims daug parodė savo dėkingumų, prižiūrėdamas jį dienų ir naktį,
nors tai buvo persunkus jam darbas.
n
Jįį, Verčiau spręsti žmogų pagal jo paties savęs nu- laiko.
—• Na, gerai, tegul įeina — tarė juokdamasi garsi
iojiino, kol neprirodys, kad to nukainojimo nevertas.
— Stengsiuosi ligi paskutiniosios jį prižiūrėti ir ne
Btebiari drąsa ir narsumuj o šlykštisi jauno žmo- dainininkė — niekuomet nemoku atsakyti vaijcamą,
miegosiu šių naktį — buvo tai paskutinios žinios į drau
vaikščioja, tarytum norėdamas išsiteisinti iš
— Ateinu pas ponią, nes mano motina laba* ftsrga — gus pasiųstos, kurie nedrįso ateiti pažiūrėti. Tų naktį
dovanotinos nuodėmės, kad gyvena.
— pradėjo Petras — o męs perlabai biedni.^ad^alėtu- abu pasimirė.
(■jeigu žmogus supranta savo vertybės kainų — sako mėm nusipirkti vaistų ir maisto. Manau sau, kad jeigu
Laike panašios epidemijos Memfise, pagelbos komite
^ljįDg’a0 — tai netrukus supras kuo būti privalo; tę poni uždainuosi mano dainelę viename savo didžių kon to sąnariai veltui stengėsi surasti žmones ligonių priežiū
stino teoretiškų kainų paties savęs, -o praktiška kaina certų, gal koksai leidėjas nupirks jų nors pigiai, o aš ga rai, kuomet vienas žmogus kreivu veidu, trumpai nukirp
pasirodys.” Žmogus su tvirtais persitikrinimais lėsiu nupirkti vaistų ir maisto motinai.
tais plaukais, šlubuodamas, stačiai atėjo prie vieno budin
veiki4s’ tikrai tuos gabumus turi. „Paklu— Ar tai tu sudėstei? — paklausė poni Malibrau, už- čiųjų gydytojų ir pasakė:
I
i®ina i mandrybę’ kaipo viena sudėtina dalis ir la- niūniavus dainelę, ir atidžiai į jį žiūrėdama — tu, kūdiki?
— Noriu prižiūrėti ligonius.
! ^Itmonfims su juo yra gerai — sako Kossuth — bet te- Ir žodžiai teip-pat tavo? Ar norėtumei būti ant mano
Daktaras pažvelgė į jį, nutarė, kad jis tokiam darbui
Tjatfoimuina niekeno įsitikėjimo į save; pagalios pa- koncerto?
netinka ir pasakė:
ftasnumas yra didžiausia tikro subrendimo ypatybė.”
— O, labai, bet negaliu motinos apleisti.
— Nėši reikalingas.
pfonde rišo: „Medis turi įleisti šaknis į žemę, kol galės
— Pasiųsiu ką-nors, kad per šį vakaru prižiūrėtų ta
— Nbriu prižiūrėti ligonius — spyrėsi ateivys. — Pa
njvdSti ar išduoti vaisių. Žmogus turi mokėti tvirtai vo motinų, o štai turi karūnų, už kurių gali nupirkti vai
imk
tamsta mane sųvaitei laiko ir išmėgink. Jeigu tam
k įtVavo kojų stovėti, gerbti save ir neprigulėti nuo kitų stų ir maisto. Štai čia mano bilietas. Ateik šiandien su
stai
nepatiksiu,
tuomet mane atstatysi, jeigu gi patiksiu,
f ^i^iidingumo ar atsitikimo. Tik ant tokio pamato tuo bilietu, o gausi vietų arti manęs.
užmokėsi
kas
man
prigulės.
.-linjA tverti protiško plėtojimos1 rumą.”i Jaunikaitis
Petras nupirko keliatų pomaraučių ir kitų daiktų. mo— Labai gerai — tarė daktaras — nors darau tų ne
privalo turėti tų pačių pagarbą, kuri iškelia jį virš papra
- su/ noroms.
tinai
ir
tų
patį
vakarų
nuėjo
į
koncerto
salę.
Muzika
— Mintyje gi pridūrė: reikia jis prižiūrėti.
stą apsireiškimų ir daro nepriklausančiu nuo kitų atsiti grojo liūdnų gaidų, o iš ponios Malibrau lupų išplaukė
t
, - - ’
Bet tas žmogus netrukus parodė, kad jokios priežiukimų. „Mokėsiu išdirbti apie save gerą nuomonę daug
žodžiai. 1 et ras iš džiaugsmo suplojo rankomis,
nereikia. Į porų aąvaičių paliko vienu geriausių prigreičiau, negu jų kas stengs sugadinti” — sako Lyman jautrus
bet daugelyje
žibėjusių
ašaros.
-- ------ - akių
---- csušvito
---žiūrėtojų. Buvo neuuilstąs ir pilnas pasišventimo. Kur
Beecher’is.
Ant
rytojaus
atsidarė
bėdino
gyvenimo
durįs,
įėjusi Lliga labiausia siautė, ten labiausia dirbo. Kenčiantieji
*
„Yra vertybės rųšis, kuri nepriklauso nuo turtingu
poni
Malibrau
uždėjo
rankų
ant
vaikučio
galvos
ir
tarė į!ir mirštantieji laimino jį. Užmirštiems ir apleistiems jo
mo— sako La Rochefoucauld’as. — Yra tūlos išvaizdos
rūšis, kuri mus išskiria, o kuri, rodos, lemia musų likimą: jo motinų:------------------------------------------------------------ j veidas buvo angelo veidu.
— 'tamstos sūnūs atnešė tamstai turtų. Leidėjas pa-'
Algos užmokejim^ dienose jo elgimasis toks nepaprapriduoda musų pastovai dailę. Su ta ypatybe greičiau
siulė
man
šį
rytų
už
jo
dainelę
300
svarų
sterlingų.
l)ė^tas
buvo,
kad kartų susekta ir persitikrinta, kad ėjo pa
įgauname žmonių prielankumų ir tas tai iškelia mus virš
kuok
tamsta,
kad
tavo
sūnūs
turi
dangaus
dovanų.
šalinėms
gatvėmis
prie kanžiu kokios tamsios vietos, kur
kitų, negu gimimas, garbė, o dargi nuopelnai.”
Vaikiukas
puolė
ant
kelių
ir
meldė
Dievų,
kad
palaiįmesdavo
visos
sąvaitės
uždarbį į skrynutę geltonuoju
„Tik ankštos galvos — sako \Vebster’is — skaito auk
drugiu
sergančių
naudai.
Netrukus ir jis pats apsirgo ir
mintų
gera
širdį,
kuri
susimylėjo
ant
jo
beturtuino.
Kuo'
1
............
.........
štesnį paėjimų už ypatiškų nuopelnų, o žemų —«už ydų,
pasimirė.
Kuomet
rengėsi
jo lavonų įdėti į grabų be pra
met
gi
į
keliatų
metų
vėliau
Malibrau
mirt
peranksti,
Pe

kurių kam-nors galima užmesti. Žmogus, kuris pat s savęs
vardės,
nes
niekuomet
nepasakė
kuo esąs. atrado mėliną
tras,
turtingas
kompotitoriun,
linksmino
ir
džiugino
jos
nesigėdi, neprivalo gėdintis savo paėjimo. Likimas nu
ženklų,
karšta
geleži
a
išdegintų,
ženklas nubaustų piktapaskutines
valandas.
tarė, kad gimiau žemoje grįtelėje, stovinčioje tarp sniegu
— Kų paliko? — klausia žmonės, kuomet kas-nors pa
apdengtų kalnų New Hampshire tokiame vėlybame laike,
Iš Londono; 1G76 metuose, užkrečiamoji liga prasipla
simiršta;
bet angelas, kuris jį sutinka, klausia: Kokie ge
kad kuomet pirmų kartą durnai pakilo į jos stogo viršų,
tino
ant Eyamo Įlerbyshire, dailaus kaimo, kalnais ap
ri
tavo
darbai
pirm
tavęs
čia
pribuvo?
nebuvo aplinkui jokios baltųjų žmonių gyvenimo pėdsa
supto.
Išsigandę žmonės pasirengė liėgti, kuomet rekto— Meldžiu pono, nupirk degtukų! — tart mažas vaikos, išskiriant kolionijas ant Kanados upių.”
t
t
..............
rius,
gerbiamas
Vilhelmas Monspetjn’as, pranešė, kad jis
veidu, basomis
„Jos likučiai dar tebėr: kasinėtų juos atlankau. Ve kęsas išblyškusiu, liesu, pamėlynavusiu
a'
sirt
’
dęs'''
nors
tų
dienų
lieka
ir
P
at
arė
kad sektų jo pavyzdį.
t
du tenais savo vaikus ir pasakoju jiems apie sunkenybes, raudonomis kojomis, skarmalais i
Edyubiirge
buvo
laliai
Kalta.
"
I
—
liga
jau
tarp
tnua
— tarė jis — taigi negalima
kurias turėjo įveikti pirma jų gyvenusieji. Mėgstu susto
—
Nereikia
man
degtuku
—
atsakė
t
onas.
.peti
kad
Joneuoaineitumėm
-u -avim kur eidami. Buti ant jautrių atminimų, ant pirmų jausmų, atsitikimų,
,,
.
..
.
.
“
.
j-.
i
u
t
u
tai
savamediu
nežmoniškumu
kas link kitų vietų,« slapsantikių, kurie įsipina į viską, kų tik žinau apie pirmą
— Bet jie prektuoja po vien, penny dėžutė - kalbef
prigimtų trobelę. Verkiu atminęs, kad nė vienas joje gy jo vaikas.
I *
‘ \
\
x .
. .bet* matai,
z. . ikadi nereikalauju
-i i i degtukų.
i *
) patiško noro visi paklausė jo patarimo
per
venusių daugiau nebegyvas. O jeigu kada nors uuskau— mleip,
. ' . 1hmenesius
.. is
.. irpenkių
r
,. sep1
/
.
.
4
tyuis
ramiai žiurėjo mirčiai į akis;
—
sčiau garbę to, kuris jų uždėjo, neginčiau jos nuo užpuo
lai aš duosią ponui dvi dėžnti už Menųjerinj
keturi mirdavo. Rektorius Monpeston'as dirbo visomis
limo ir sunaikinimo, nenumylėčiau šeimyniškų gyvenimų
atsakė
vaikas.
jiegomis
kaipo dvasiškasis ir kaiį>o ligonių prižiūrėtojas
po jos stogu ir laike septynmetinės karės, ugnim ir krau
—
Ir
teip,
norėdamas
nuo
jo
atsikratyti,
—
pasakoja
"
j
r
išbko
gyvas,
bet jo geroji žmona, kuri drauge su vyru
ju užpylusios šalį, neatsitraukčiau nė prieš jokių sunke
matęs
tų
atsitikimų,
tūlame
anglų
dienraštyje,
—
fiuripirdarbavosi,
buvo
tarp tų, už kurius reikėjo sukalbėti malnybę, prieš jokių auką, kad savo salei tarnauti, vaikams
kau
dėžutę,
tuomet
pamačiau,
kad
neturiu
smulkiu
ir
taMaistų
atnešdavo
iš toli ir palikdavo ant kalnų ties
duoti geresnes gyvenimo sąlygas, tegul mano ir mano pa
riau
jam:
nupirksiu
rytoj.
Eyamn,
o
žmonės
jalikdavo
užmokesnį ant tos pačios
sekėjų vardais bus ištrinti iš žmonijos atminties.”.
— O, pirk, ponas, dabar — prašė vaikiukas — nu- vietos. Iš Jų pasiaukojimo priežasties aplinkiniai kaimai
„Įsitikėjimas į save yra didžiu budo pamatu” — pa- bėgsiu
ir iškelsiu pinigus, nes esu labąi alkanas. :
nebuvo užkrėsti.
as. „Jis tai Įgaudavo Olimpo vaiPadaviau
šilingų,
o
jis
nubėgo.
Įraukiau
jo,
liet
ne-|
įšalvi įdomus faktas šiame pinigų įgavimo laike, kad
įnikus ir Istmijos laurus;, yra tai žymė žmonių, kurie įgijo
sugrįžo.
Tuomet
pamaniau,
kad
mano
šilingas
pražuvo,
beturtis
rašėjas ar artistą, arba universiteto rektorius nuv gyvenimo tiesas žmonijos atmintyje.”
bet
tikėjau
vaiko
veido
išveizdai
ir
nenorėjau
sj»ėti
blogai
nešiotame
švarke thiri didesnę pagarbų visuomenėje, negu
Paties savęs gerbimas ir įtikėjimas sau duoda jiegos apie jį.
daugelis milijonierių, (rali būti, kad tai dedasi ačiū blo®upratimų, kurios nieks pavaduoti negali.
Vėlų vakarų tarnaitė sako man, kad kas^n-koks ma iK*’P**iigų įgavimo įtekmei, o sveikai, tyrai proto darbo
„Silpnas, svarus, netvirtas, nepažįsta tos dorios gar žas vaikutis nori matytis su manim- Kuomet įvedė vaikų, įtekmei. Kausi t esu, kiekvienų geresnį pinigiskų pasitę?bės, kuri spingsi tuose, kurie savimi užsitiki” — sako jatyriau, kad tai buvo jaunesnis ano vaiko brolis, kuris kimų žmonės skaito už nupuolimų ir šimtų kovojančių
Shakespeare’as.
>aėmė šilingų, o jeigu tas galima, tai šis buvo dar liese vargą. Kiekvienas proto ir doros srityje }>asekmingas
snis ir dar blogesniais skarmalais aprėdytas. Stovėjo va darbas yra pagelta ir nauda žmonijai. Budas, tai ženk
landėlę mąstydamas, tarytum ko jieškojo, o parkui tarė: las išspaustas ant visko, ką dirbame ir tas nesunaikinamas
SKYRIUS XII.
— Ar ponas esi tuo j»onu, kuris nupirko degtukus ženklas vienas tik nurodo tikrą vertybę žmonių ir jų vei
kalu. Daktaras Hunter'is pasalį „Ne tas žmogus didis,
nuo mano brolio?
Aukščiau turto.
kuris juo būti nori.” Artistai nieko negali padaryti, kad
— Teip.
visos vėlės neįleisti į savo veikalus. Juokingumas, suma„Kuomet cunaikinome gyvenimą iš pi
— Taigi, štai yra tie pinigai, kurie tamstai atgal pri ningumas. brutališkurnas, prakihiingumas, viskas apsirei
nigų meiles, tuomet suardytas gyvenimas
nesirūpina pinigais.”
guli, brolis negali ateiti, serga. Aut jo užvažiavo ir a|>- škia jų darbuose ir pasakoja jų gyvenimo istorijų.
. •
Japonų prietodū.
vertė, pametė kepurę ir degtukus ir pono pinigus ir per
Beprotiškai
butų
spėti,
kad
^uodėmė
yra
neišskiria

„Geresnis pigus grabas ir prastos lai
Daktaras sako, kad mirs. O tai mu turtingumo draugu. Bet Kristus, kuris pasakė savo
dotuvės po naudingo, nesavameilio gyve važiavo jam abi koji.
nimo, negu didelis mauzolejus po sava- jis ponui siuučia — tarė, dėdamas 4 Įienny aut stalo.
mokiniams: „Teisingai šalmu juiųs, kad turtuolis vargiai
' .
meiliško gyvenimo.”
Vaikas
graudžiai
apsiverkė.
Pirmiausia
pavalgydi

jiaklius į Dangaus karalystę”, ge^ai suprato doriškų iš
•
„Ar turtas gali duoti laime? Apsidai_
ryk aplinkui, o pamatysi linksmą elgė- nau vaikų, o paskui nuėjau su juo jms jo brolį.
tvirkimą.
kuris yra neišvengiama kovoje už, didžius turtus
_
Uja. >
Yonng'an.
Pamačiau, kad tuodu vaikučiu gyveno su biauria gir pasekmė. Dažnai, neveizdint į daugelį priešingų atsitiki„Ar gali būti kas nors malonesnio, tuokle močeka; savo tėvų nė vieno neturėjo.
Užtikau
mų, stengimosis įgauti tūkstančius, o paskui milijonus,
I
kaip turėti mažai reikalavimų ir juos pa
užspaudžia būdų ir doros pnjiegas. Stengimosi įgauti pi
vargšą
vaikų
gulintį
aut
šiaudų;
pažino
mane,
kaip
tik
čiam aprūpinti?”
K Ernertona*.
nigus visiškai neteisingai pavadintą nesveiku, nes silpni
įėjau,
tarė:
„Juo mažiau turime reikalavimų, juo
na protą, arba išsemia protiško gyvenimo versmes; gesina
—
Buvau
pinigus
iškeitęs
ir
grįžau,
bet
staiga
pastū

Ubiau esame panašus į dievus.”
Sokratu.
mė mane arklys, parpuoliau ir abi koji pervažiavo ratai. dailės atjautimą ir padaro žmogų nejautriu ant dailės ir
„Kas yra šiandien karalium, Greuse?” —klausė tapy- Bet Jurgi, mažas Jurgi! Esu persitikrinęs, kad pasimir gamtos stebuklų; prislegia doros supratimų ir drumdžia
ojaS kasdien savo dukters laike didžiosios revoliucijos siu. O kas tavim rupįsis, kuomet aš numirsiu? Kų tu skirtumų tarp blogo ir gerų, doros ir nuodėmės; užgniau
žia religijiškus jausmus ir iš vėlės išgena mintį apie
/rancuzijoje. Kuomet gi mergaitė tikrai atsakydavo, veiksi?
Dievų.
—
Paėmiau
tuomet
smulkią
ligonio
rankutę
ir
pasa

pridurdavo: „Homer’as ir Rafaelius ilgiau gyvęs, negu
Pinigų {gavimas yra nesveikas, kuomet apima visas
kiau,
kad
visuomet
rupįsiuos
Jurgiu.
Suprato
mane
ir
tie pranykstantieji karaliai.”
musų
mintis, kuomet palenkia muš prie šykštumo, prie
tik
tiek
turėjo
jiegų,
kad
pažiurėjo
į
maue,
tarytum
(le

„Esi plebėjus” — tarė vienas patricijus į Cicero. kuodamas; paskui jo veidas apmirė, jo blaivios akįs už apsiėjimo
be knygų, paveikslų, muzikos, kelionių vien
„Esu plebėju” — atsakė didis Rymo kalbėtojas — „mano geso ir už valandėlės negyveno.
tik
dėl
didesnių
pinigų surinkimo; kuomet priveda prie
vardo bajoriškumas prasideda nuo manęs, kuomet tavo
to,
kad
didžiausių
vėlės pakakinimų randame juose, o ne
Dangus buvo tikslu tam mažam vaikui su degtukais,
vardo bajoriškumas baigiasi ant tavęs.” Nė vienas žmo
musų
proto
ir
širdies
lavinime, ne daryme sau ir kitiems
gus nevertas pagarbos, jeigu Joį gyvenimas nenusisekęs; o sunaikintam ir mirštančiam. Mažai tesuprato jis, kur gerai, bet rinkime rublioj>rie
rublio su ta minčia, kad
tas, kuris tik dėlto gyvena, kad nevalgytų, negertų ir pi link siekė, bet doros, tiesos, atvirumo, tyrumo ypatybių pinigai skrynioje vis didinasi, kad
sųskaita banke nuola
nigus rinktų, nieko neužsitarnavo. Pasaulis nieko ne pamatus, kurie įgija dangų, pažinojo geriau negu dauge tos auga, kad pribuna popieriai prie
popierių, hipotekos
naudoja iš jo gyvenimo. Jis niekuomet nenušluostė nė lis mokytų žmonių.
prie
hipotekų,
kapitalai
prie
kapitalų.
— Duosiu šimtų luidorų tam, kas drįs išgelbėti tuos
vienos žmogaus ašaros, niekuomet nesušildė savo židinio.
Tūlas arabas, kuris laimingai išsisuko iš mirties na
nelaimingus
žmones — tarė grafas Spolvėrini, kuomet pa
Neturi jis širdies; nėra pas jį kito dievaičio kaip auksas.
gu,
paklydęs
tirlaukiuose be maisto, pasakoja apie tuos
kilusi
Adyga
(upės
vardas)
nunešė
ties
Verona
tiltų,
išsky

Jeigu Adomas gyventų šiandien, siejant, kad jis gy
įspūdžius,
kuomet
surado pilnų perlų maišų, kada jau pa
rus
vidurinę
jo
dalį.
Ant
tos
dalies
stovėjo
namas,
gy

veno prieš 4 tūkstančius metų, ir kad kasdien butų dėjęs
skutinė
viltis
išsigelbėti
žuvo.
ventojai
kurio,
matydami
{rančius
pamatus,
1
ša'dkūsi
per
į bankų po 50 dolerių be nuošimčių, turėtų daug mažiau
—
Niekuomet
neužmiršiu
— pasakė — to džiaugsmo,
langus
pagelbon.
Jaunas
kaimietis
pasiėmė'
luotų
ir
lei

pinigų, negu Jay Gould’as turėjo mirdamas. O juk
kurį
įgijau
spėdamas,
kad
tai
jauni
žirniai, lygiai teip-pat
dosi
į
upę.
Priplaukė
prie
stulpo,
paėmė
visų
šeimyną
į
Gould’o gyvenimas nebuvo pavyzdingu jauniems žmonėms
neužmiršiu
skaudaus
apsivylimo,
kuomet
patyriau, kad
mažų
luotelį
ir
laimingai
atplaukė
į
kraštų,
irŠtai
tavo
ir pamėgzdžiojimo nevertas.
pinigai,
drąsusis
vaikine,
—
tarė
grafas.
H
G
maišas
pilnas
perlų.
„Kas geriausia yra turėti?” — paklausė tūlas senovės
Tūlam šykštuoliui pavogta paslėptų auksų, kuriuo jis
— Ne, — atsakė jaunas žmogus — gyvasty nepar
filozofas savo mokinių. Vienas atsakė: „Nėra nieko ge
Slaptai
džiaugėsi. Išmintingas draugas patarė paslėpti
duodu,
duok
juos
tamsta
tai
pavargusiai
šeimynai,
kuri
resnio už gerų akį” (tas reiškia liuesų būdų). „Geras
varlių
dėžes
toje pačioje Vietoje, kur pirma buvo auksas
jų
reikalauja.
F
31
1
draugas yra geriausiu daiktu pasaulyje” —tarę kitas.
ir
lankytis
čia
ir džiaugtis jomis.
Robertas, normanų kunigaikštis, vyresnytJi^ Vilhelmo
Trečias nurodė gerų kaimynų, ketvirtas — išmintingų
Tūloje pasakoje autorius kalba apie šykštuolį, kuris
draugų. O Eleaear’as pasakė: „Gera širdis yra daug ge Apgalėtojo sūnūs, tapo užnuodintos strėlos sdMstas, o jo
turėjo
apsipratusių šarkų. Ji vogė pinigus ir slėpė juos.
gydytojai
pasakė,
kad
turi
mirti,
o
gal
išliktų
gyvas,
jei
resnė, negu jie visi.” „Teisybė” — tarė mokytojas
Katinas
peikė ją,~prįrodinedamas, kad pinigai jai neturi
kas
iščiulptų
nuodus
iš
žaizdos,
kas
norėtų
^savo
gyvastį
r „dvieili sakiniais apėmei viekų, kų kiti pasakė, nes tas,
jokios
vertės.
Šarka atsakė:
paaukoti.
Robertas
atmetė
panašių
pagelbą,
bet
Sybilla,
kuris turi gerų širdį, bus savo likimu pakakintas, bus ge
jo
žmona,
iščiulpė
jo
žaizdų
kuomet
tas
miegojo
ir
pasimi

—
Mano
ponas
turi pilnų skrynę pinigų, o nesinau
ru draugu, geru kaimynu ir lengvai įspės, kaip privalo
rė,
išgelbėdama
savo
vyrų.
doja
jais
geriau
už
mane.
elgtis.”
Karalius Midas, anot senovės padavimų, prašė, kad
Laike geltonojo drugio epidemijos Savannache visi
„O, kad galėčiau ten pakliūti” — pamanė Petras, ma
viskas,
prie ko jis prisilytės, pavirstų J auksą, nes tuo
didžiausios
aptiekos
daiktų
sankrovos
pagalbininkai
išbė

žas franeuzas, pamatęs žmogų, nešantį didelį popieros
met,
spėjo,
busiąs laimingas. Jo prašymas liko išklausy
giojo,
išskyrus
vienų
jaunų
vaikinų,
kuris
nenorėjo
aplei

lakštą su geltonomis raidėmis, pranešantį, kad poni Maku-
tas;
bet
kuomet
drabužiai, maistas, gėralas, kvietkos, ku
sti
savo
vietos
neveizdint
į
draugų
prikalbinėjimus
ir
pa

libran šį vakarų dainuos. Bet namieje nebuvo'duonos ir
rias
akindavo,
o
dargi
maža
dukrutė,
kurių
pabučiavo,
liko,
kol
sankrovos
savininkas
nepaliepė
jų
uždaryti.
vaikėsas per visų dienų nieko neturėjo burnoje. Saldus
Toliau bus.
pomarančaš tiktų jo sergančiai motinai, bet jis neturėjo Tuojaus nuėjo į kitų sankrovų, kur dirbo dienų ir naktį,

yvenitr*o Mokykla.

___________________

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvos darbininkai ir
valstiečiai! •
Jus išrinkot mus savo at
stovais ir {sakėt, kad būta
me jūsų apgynėjais nuo biu
rokratų valdžios prispaudi
mo, lengvintume jūsų var
gus, kovotume už jūsų laisvę
ir gerovę.
Uždėję ant musų teip svar
bų ir sunkų darbų, dauguma
jūsų ligšiol dar nežinot, kas
mes j>er žmonės, kurie musų
norai. Nežinot dėl to, kad
biurokratų valdžia, atstovus
renkant, neleido mums linosai rinkties, liuosai kalbėti ir
rašyti apie tai, kas mums
rupi, neleido liuosai, iškarto
ir visiems išrinkti savo depu,
tatus visuotinu, slaptu, tiesiu
ir lygiu balsavimu, kaip tik
ri žmonių atstovai esti ren
kami.
Tačiaus, jei liaudies pri
spaudėjai pasistengė perskir
ti deputatus su jų rinkėjais,
tai mes, jūsų atstovai,rūpinsi
mės arčiau prie jūsų sustoti
ir drūčiau su jumis susirišti,
kad galėtume žinoti jūsų
skriaudas, vargus ir norus,
kad išvieno su jumis kovotu
me už geresnę darbininkams
ir valstiečiams tvarką.
Todėl ir pirmutinis musų
darbas bus pasipažinti su ju
mis ir jums pasisakyti, ko
mes durnoj reikalausim.
Mes žinom, kad dėlto galė
sim liuosai ginti durnoj dar
bininkų ir valstiečių reika
lus, jog šimtai tūkstančių
musų draugų tų laisvę iško
vojo, patįs žudarai. Mes atmenam. kad ir šiandien dešimtįs tūstančių laisvės kovo
tojų vargsta savo priešų na
guose.
Todėl reikalausim
pirmučiausia, kad butų pa
leisti iš kalėjimų, sugrąžinti
namo 1 iš Sibiro ir tolimųjų
Maskolijos kampų paliuosuoti nuo biurokratų val
džios persekiojimo visi, kovo
ję už varguolių reikalus.
Reikalausim be to, kad tuo
jaus butų panaikinti karo ir
karo lauko teismai, panai
kinti visi ypatingiejie įstaty
mai, kurie visokiems bude
liams leidžia lieti nekaltų
žmonių kraują arba juos var
ginti. Pagaliaus, reikalam
sim, kad butų panaikinta
pati mirties bausmė.
Mes stovėsim už tai, kad
visi Rusų valstybės gyvento
jai galėtų liuosai gyventi ir
liuosai savo reikalais rupinties. Todėl mes reikalausim, kad visiems butų leistą
liuosai rinkties, liuosai kal
bėti ir rašyti, tverti draugi
jas ir sąjungas, darbinin
kams — liuosai streikuoti.
Mes reikalausim, kad niekas
nebūtų persekiojamas už sa
vo tikėjimą ar kalbą, kad
niekas be teismo paliepimo
negalėtų žmogaus iškrėsti ir
kalėjimai! pasodinti.
Mes
stovėsim už tai, kad visi luo
mai, visos tautos, visi tikėji
mai, vyrai ir moters butų ly
gus prieš valstybes įstaty
mus.
Mes gįsim darbininkų rei
kalus ir stovėsim už tai, kad
įstatymais butų jiems su
trumpinta darbo diena, pa
didinta alga, kad jie butų sau
gojami nuo nesveiko darbo.
Mes reikalausim, kad iš val
stybės ir lobininkų (didžtur
čių) pinigų butų duodamas
užlaikymas pasenusioms, su
sirgusiems, negalintiems sau
darbo rasti ar netekusiems
sveikatos dėl k< kio? nelaimės
žmonėms.
Mes stovėsim už tai, kad
pakelti žmonių apšvietimų.
Todėl mes reikalausim, kad
įstatymais butų paliepta vi.siems vaikams pradedamą
sias , mokyklas išeiti, kad
mokslas jose butų suteikia
mas prigimta vaikų kalba,
kad už mokslų nieko nerei
ketų mokėti, kad mokyklos

b

---------------------------------

Pajieškau savo brolių, Anta»
perta* bus dar puikesnis ui pirmą, ant
| Le«kai«<l urnoj padavė „Aufros” draugystes sn- kurio
teip butų sutaisytos ir veda mes augščiau esam išdėję darbus ir atmenam, kad ligbus duoto* Operos, Overtural Ir vylo Zupkų. Kauno gub, Panev
mos, kai j) patįs žmonės norės. įvykinti, mes eisim durnoj iš šiol Ji vien savo ir piniguo reikaląv^ną ^Lenkijos savi
. striukimas.
kitokį soiai, kurie jau nekuriems bu rieto, Ramygalos parap. Nau
vo girdėta; apart tu bu* keletas nau sodžiaus, Ji* patys ar kaa ki
valdos,
be|
dfmųkjatų
parti

vien©
su
tais,
kurie
reika

čių
reikalais
jtesirupino.
Stovėsim už. lai, kad ne tik
,,Aušros” draugystė? mė ju
Operų sutaisytu per geriausius kom sis duoti žinią ant adreso:
pradedamasis, bet ir augutes* lam^ kad įa biurokratų val Apie darbininkus ar valstie jos atstovai pe pritarė lenkų nesinio susirinkimas atsibus pozitorius. Podraug bu* 14 lietuviškos
Mike
nis mokslas (gimnazijose ir džia butų panaikinta, o jos čius ji tuomet teprisiminda reikalavimams. Todėl len paprastoj susirinkimų vietoj, Sv. Jurgio Parapijos Gledoriu Chorą* 3308 So. Morgan St., o,JI
■u Giesmėms, Duetais Ir Solals, žodžiu
universitetuose) butų neap vieton visur įvesta žmonių vo, kuomet Jie, sukrutę, prl- kams durnos atstovams lieka nedėlioj, 5 d. gegužio, pn. sakant
bus ko klausyti*. Taigi lietu Pajieškau savo draugą Aau*.
mokamas, o neturtingų tėvų valdžia. Mes stovėsim už spirdavo biurokratų valdžių vien kreiptieji prie kairiųjų 869—33rd Place, 2 vai. po viai Ir lietuvaitė* kuo*kaltl!n«iau*iai neričiaus. Kauno gub., p.Zl?;
vaikams butų duodama iš tai, kad ne tik valstybės rei prie sienos. Mums aišku, partijų, nes ir raudo šalinin pietų. Meldžiame t-anarius susirinkit, o borite užganėdinti visame, vleto, Pasvalio parapijoj
turėsite atmintyje per il džiaus. Girdėjau,
valstybės pinigų pašelpa. kalais rūpintųsi žmonių ren kad dabartinė valdžia moka kai ne pritaria Lenkijos sa teip ir neprigulinčius atsi ogusatsilankė
metu*, ne* daugel buvo vi»okiu Yorke. Turiu labai
Stovėsim už tai, kad dėl ap kamieji© atstovai (parlamen nusileisti tik prieš galybę, o vivaldai. Su kairiomsioms lankyti.
teatru, balių ir kitokiu riaukiu zabo- Jis
4
vu,
o Koncerto dar nelšdrysta rengti, nl* ant adreso:
partijom^
vienok
lenkams
švietimo reikalų niekas ne tas), bet kad ir ant vietos, ar durna galybė? Kad ir vi
Komitetas.
nes tokio* iškilmingo* zabovo* tarp
J. Gasparavlčius,
būtų skriaudžiamas ir todėl kiekvienam valsčiuj, pavie sa durna butų biurokratų teipgi ne lengva bus susitai
lietuviu retai taikosi. Taigi kiekvie 614 N. 6th St.,
E. SL
reikalausim, kad mažesnėms te, gubernijoj, kiekvienam priešininkė (ištikrujų, joje kyti, kadangi Lenkijos atsto
na* lietuvy* ir lietuvaitė privalo neat
būtinai atsilankyti ir to vlako persiti
musų krašto tautoms — žy krašte visi vietiniai reikalai yra vos 200 atstovų, kurie vai, apart lenkų tautiškų
Pajieškau savo giminaičio, Jono Kukrinti, ypatingai draugysčių viršinin bllnskio, Kauno gub., Panevėžio pav.,
butų
pačių
žmonių
rankose.
visuomet
bus
pikčiausiais
reikalų,
nieko
daugiau
ne
dams, lenkam?, baltrusiams,
kai, kuriems labiausiai apeina mužiką, Radzvilišklų kaimo. Pereituose me
rusams ir kitiems — leista Mes reikalausim, pagalinus, dabartinės tvarkos priešais), mato. Teisybė, klausime
teiksis atsilankyti. Nepamirškit, kad tuose dirbo Butte. Mont^ o 31 d. ko
Paprotys tvarkos.
butų teip mokyklos įsitaisyt, kad žmonių atstovai visur, ji viena pati valdžios neįveik persekiojimo darbininkų Pe Kaip linksma matyti na po Koncertui bu* puikus balius, ant vo išvažiavo Californijon. Turiu labai
kurio grajys puikus lietuviška* Orkes
kaip jie patįs norės, o valsty tiek J parlamentą ar seimą, tų, nes biurokratai nesibijo terburge lenkai balsavo su mus vedamus geros gaspadi- tras. geresnis kaip vokiečiu, prie kurio svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas
ant adreso:
bė, kad jiems duotų apšvieti tiek į vietinius komitetus ar penkių šimtų žmonių. Jie socijalistais ir padėjo kai- nės pagal gerą tvarką, teip kožnas vienas galės puikiai pasilinks teiksis duoti žinią
V. Viegis.
mo reikalams tiek pinigų, seimelius , butų renkami vi tuomet teklausys atstovų riomsioms partijoms per vary, pat yra linksma matyti pre minti. Po Koncertui bus Grand March 217 Ferry SL,
Nevr Haven, CTTintir bu* dalinami puikus Programai.
kiek jiems pagal jų skaičiaus suotinu, slaptu, tiesiu ir ly balso, kai žinos, kad deputa ti užmanymą pareikalauti nuo kybą vedamą geroj tvarkoj
Su guodone, KOMITETAS.
Pajieškau lietuvaitės mergino* arba
giu balsavimu, neskiriant nė tų reikalavimai yra darbinin rando išsiteisinimo. Nežinia ir švariai. Be šito papročio
išpuls.
našlės ’>e valkų tarpe 22—35 metų am
Reikalausim, kad mokes tautos, nė tikėjimo, nė lyties. kų ir vargingųjų valstiečių tik kaip ilgai lenkai eis su tvarkos nė vienas žmogus ne
žiaus apeivedimul, mokančios nors lie.
PAJ IEŠKOJIMAI.
tuviškai skaityti ir rašyti. Aš esmių
čiai kitaip, negu ligšiol, butų Antgalo, reikalausim, kad reikalavimais, kai matys, kad kairiaisiais, nes iki šiol jie gali manyti užimti sviete
37 metų amžiaus; turiu savo namą ir
renkami. Stovėsim už tai, visokie valdininkai (činau- už musų nugaros stovi mili nepasirodė ištikimais.
savo dėdės Petro Kričiųkokios nors augštos vietos. no.Pajieškau
salluną, užtai man būtinai reikalinga
Kauno
gub.,
Raseinių
pavieto,
Ttkad butų panaikintos akčy- ninkai), pradėjus nuo mini jonai ir kad reikės su tais
| 21 d. balandžio, netoli Betvarkis žmogus tuojau ap tavenų parap., Kibučių sodžiaus. Gir gera namų gaspadinė ir gera gyveni
žios, muitai, ,,pošlinos" ir stro ir baigiant mažiausiu po- milijonais susidurti, jeigu Peterburgo paskendo garlai- leis savo pareigas, savo užsi dėjau,
kad gyveno Phlladelphia, Pa. Ji8 mo draugė. Platesnes žinias duosią
visi kiti nukeliamieji© mo Įleistu, butų pačių žmonių ar prieš jų norą nenusileistų. vys , .Archangelsk”. Prie to ėmimą, net ir savo sveikatą, pat* ar kas kitas teiksi* duoti žinią laišku. Merginos ar našlės be skirtumo tikėjimo atsišaukite ant šio adre
ant adreso:
kesčiai, kurie, gula beveik jų astovų statomi, prižiūrimi Tai tara reikalinga, kad mus prigėrė 35 ypatos.
so:
kadangi jis neatkreips jokios
J. KarinauRkas,
vien ant darbininkų ir val ir;prieš juos už savo darbus remtumėt!
Sitnana* Urban tas,
Chicago, III.
atidžios aut pirmutinių ligos 4624 So. Paulina Su
322
West
End
Avė.,
Delray, Mich.
Peterburgan
suvažiavo
i
stiečių. Reikalausim, kad atsakytų.
kad
tuoSuprantam gerai,
symptonų,
nors
jis
ir
gerai
Pajieškau
savo
švogerio,
Mateušo
jų vieton butų įvestas, tiek 11 Kovodami išvien su kitais inet tegalėsit mus paturėt, daugelis gubernatorių. Jie žinotų,
kad - pirmutiniai Senkaus. Suvalkų gb., Mikališklu gmi- Pajieškau Kostaocfjoe Virbai lutė*,
valstybės reikalams, tiek darbininkių ir vargingųjų kuomet žinosit, ką mes du- mat stengiasi paremti reaksymptonai — netekimas ape no, Plutiškių kaimo ir parapijos. 3 me Kauno gub., Naumiesčio pavieto,
vietiniems (valsčiaus, pavie valstiečių atstovais už demo moj dirbame, kuomet maty cijonierius, kurie reikalauja tito — gali būti prašalinami tai atgal rašė paskutini laišką iš Bos Kvatkų vol. Ir parapijos, Palaldžloa
Ji išlipo iš laivo Brooklyne,
to ar gubernijos) vienas vi kratišką Rusų valstybės su sit, kad musų darbas yra išvaikymo dabartinės durnos. vartojant Trinerio Ameriko ton, Mas*. Jis pats ar kas kita* teik 8sodžiaus.
d. balandžio, o 13 d. balandžio tapo
sis duoti žinią ant adreso:
siems mokestis nuo pelno: vedimą, mes visuomet minėsi jums naudingas. Dėlto iš
jai pasiųsta 318, bet iki šiol nebūta
Anne Raubiutė,
| Lubline likosi suimtas niškąjį Eliksyrą Karčiojo
nuo jos jokios žinios. Ji pati ar kas
1028
So.
2-nd
St.,
Phlladelphia,
Pa.
me,
kad
Lietuvos
gyvenimas
juo kas didesnį turės pelną,
savo pusės mes visuomet pra pagarsėjęs Lenkijoj plėšikas, Vyno, kuris visada greičiauduoti žinia ant adreso:
juo daugiau turės mokesčių skiriasi nuo kitų kraštų gy nešim jums, kas durnoj de Stanislovas Lis. Suėmimui siame laike sutvarko visą or Pajieškau savo vyro. Jono Agurklo, kitas teiksisJuoz.
S ta k iena,
mokėt. Mažo turto žmonės venimo, kad musų krašto gy das, atsakinėsim ant jūsų jo, reikėjo Šaukti kariumeuę
Suvalkų gub., Seinų pav. Su manim 1951—-90th St.,
Douphln Park,
ganizmą. Gamta turi išmin
Chicago, III.
visai turi būti nuo mokesčių ventojai turi savo atskirus, užklausimų, kiek galėdami, su mašininėms kanuolėms, tį tvarkai ir tave jiersergės, gyveno ženota* 3 metus. Išėjo 1 dar
bą ir daugiau negryžo. Kalba gerai
ypatingus reikalus. Mes ma gįsim jus nuo skriaudų; per
paliuosuoti.
kurių šūviai sugriovė namus kada kas nors tavo organiz lietuviškai ir angliškai ir po biskį len
kiškai. Jis pat* ar kas kitas teiksi*
Mes reikalausim palengvi- nom, kad tie ypatingieji© laikraščius jums rašysim, ką
Ir mirtinai sužeidė juose pa me nebus tvarkoj. Jeigu gi duoti žinią ant 'adreso:
Lietuvos
reikalai
geriau
gali
nimų kareiviams, Geriausia
mtįs veikiam durnoj, ką ten sislėpusį Ligą.
Petronė Agurkienė,
netvarka pasidarius gromubutų, musų supratimu, visai būti išrišti vargingiemsiems daro piniguočių atstovai ir
226
N.
Darien
SL,
Phlladelphia, Pa.
Pigiai ant pardavimo visi naminiai
liejimo organuose, tai Trine*
kariumenė panaikinti, o jos musų krašto luomams, jeigu biurokratų valdžia. Kuomet
| Odesoj likosi užmuštas rio Amerikoniškasis Eliksy Pajieškau savo pusbrolių: Jono, Pe ir kukniniai baldai (sudynai). Savi
ninkas išvažiuoja į kitą miestą, užtai
vieton įvesti milicija — vi juos rištų patįs Lietuvos gy žinių neturėsim, pražysim direktorius kalėjimo, kuria
tro ir Vinco Baguckių; teipgi puse- parduoda pigiai.
ras
Karčiojo
Vyno
tuojaus
aara Jievo* Baguckiutės Ir savo pa
suotinas žmonių apginklavi ventojai. Todėl, stodami už jūsų žinių; kuomet jiatįs vie me laikomi politiškieji© pra
Jos. Barysas,
prašalįs
netvarką;
jis
sutviržystamo Frano Rieškeričiaus.
V’sl 147 Cahalport Avė.,
Chicago, III.
mas, kad kiekvienas sveikas tai, kad Rusų valstybė de ni neįstengsim išrišti kokio sižengėliai ir tai už kankini
tįs visus organus ir pagimdys Suvalkų gub.. Kai vari jo* pav., Simnu
ir suaugęs vyras išmoktų mokratiškai butų rėdoma, klausimo, klausim jūsų pata mą kalinių.
Aržuolinlu kaimo. Jie pa
Pigiai parsiduoda 2 augštų mūrinis
jų veiklumą. Symptonai ne parapijos.
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią namas su akmeniniu pamatu; 6 ruiginklą vartoti, o į eiles tuo mes kartu reikalausim, kad rimo. Jais bus reikalas, kad
| 23 d.balandžio, Peterbur tvarkos gromuliojimo organų ant adreso:
rnai ant pirmo augšto ir 6 ant antro,
met tešlotų, kuomet užeitų Lietuvos gyventojams butų viešai parodytumėt savo už
Ig. Butrimavičiu*,
yra
paprastai:
pageltęs
arba
ge,
vienoje
dirbtuvėj,
darbi

skiepas 7 pėdų augščlo; numenąs na
reikalas savo kraštą nuo pripažinta teisė liuosai ir pa uojautą tmusų darbui, kvie’
Box 644.
|'
Taytorvllle. III. mo 908—36th st. Teipgi parsiduoda
priešų ginti. Vienok ma gal savo noro rupinties savo sim, kad parodytumėt; jei, ninkai atlaikė susirinkimą, išbalęs veidas, apsitraukęs
8 ruimų medinis namas; 4 ruimai pryOna Svtpieni su ketvirtu vaikučiu,
nom, kad greitu laiku nega. krašto reikalais, kad Lietu pa gailaus, jūsų ir musų prie >et juos su kariumene išvai* liežuvis, vidurių užkietėji pajieško savo vyro Antano Sripo, Su
šiaur rytinio kampo 36-tos ir Auburaj
Įima bus kariumenė panai vai butų duota autonomija. šai norės mus nuskriausti, cė. Bevaikant, 20 darbinin mas, galvos skaudėjimas,kok vaiką giib., Kalvarijos pa v., Rudam i no gatvių. Norinti pirkti atsišaukite paa
kų
Ii
kori
sužeistų.
Dėlto
tumas,
diegliai,
nuovargis,
valsčiaus, Borovou kaimo. Paskutinia savininką.
kinti ir todėl tuo tarpu rū Tokie tai musų norai ir šauksimės jūsų pageltos.
me laike buvęs New Brluln, Conn.
10000
darbininkų
metė
dar

nemiga,
'
netekimas
apetito.
R. V. Tracy,
pinsimės kareiviavimo sun siekimai. Išdėjom čia tik Šauksimės prie visų mums
Kas tinote apie jo vietą apsigyveni 908—36th Sc,
Chicago, HL
ią
ir
valdžios
dabar
bijosi,
Gaunamas
aptiekose.
mo. ar jis pats, meldžiu duoti tini*
kenybes palengvint. Tam svarbiausius reikalavimus, už užjaučiančių, lygiai kaip
. Jos. Trinor,
ant šio adreso:
Parsiduoda labai pigiai namas ir lo
tikslui reikalausim, kad ka kuriuos durnoj stosim; išdė dirbsim visų skriaudžiamųjų kad neužgimtų visuotini strei
O Svipienč,
tas iš priežasties savininko išvažiavi
kai.
799
S.
Ashland
A
v.
reiviui reiktų tarnauti savo jom juos trumpai ir, rasi, ne naudai, neskirdami nė lietu
276 Metropalitan A v., Brooklyn, N T. mo į krajų. Rašykite greitai pas:
Chicago,
III.
U ruleto,
visiems
aiškiai.
krašte ir kuotrumpiausia,
vio, nė žydo, nė lenko, nė ka | Vidurinėj Amerikoj,mie
Pajieškau darbo.
Dirbau 3 metus 45 La Šalie st., (Room 8), Chicago.
kad kareiviams butų moka Tačiaus tikimės, kad, savo taliko, lluterio ar pravosla ste Sonronate, respublikoj
prie buezernės . 8 mėnesiu* už barkyperį ir vieną nedėlią drapanų krautu Parsiduoda pigiai iš priežasties ligos
ma didesnė alga, kad už viso darbą dirbdami, ne kartą vo.
San Salvador, susekė revoliuvėje. Londone dirbau už pardavinėto buezernė ir grosernč; lietuvių apgykius prasižengimus teistų dar raštu atsikreipsim prie Lietuvos Socijaldemokratų cijinį sukalbį. Revoliuciją
ją 11 mėnesių. Kalbu lietuviškai, len ventoj vietoj. Biznis išdirbtas. Atsi
juos paprastas, o ne kareivių jūsų ir tuomet apie savo no atstovų kuopos nariai: Gu rengė jenerolas Escalou ir
kiškai. latviškai, maskoliškai, vokiškai šaukite ant šio adreso:
DARBININKŲ ŠVENTE!
Chicago, I1L
Ir angliškai.
Jeigu kas reikalaujate 618 S. Union SU
rus pranešim plačiau ir aiš davičius, Kumelis, Kujetas, amerikonas Noiaaut. Escal- Chicago,
" teismas.
III. 4 ta kuopa L, 8. P. A., tokio darbininko, atsišaukite ant šio
]
Pigiai parsiduoda farma su visai*
Kuomet durnoj prasidės kiau.
Povylius, Stašinskas.
on pabėgo, o amerikonas ir parengė prakalbas, 5 d. gegužio, Fred. adreso:
įrankiais Ir gyvuliais, geroje vietoje.
kalbos apie žemę, mes stovė Remdami augščiau stato Prierašas. Atstovas Sta tūlas sukalbiniukų skaitlius Lowy.o svetainėje, 746 So. Halsted at..
Jurgis Lekšna.
5 mylios nuo miesto, už 5 c. galima
kampas 19-toa gatvės (West Slde).
Chicago. III.
sim už tai, kad butų atimti mus reikalavimus, mes gįsim šinskas, pilnai pritardamas likosi suimti. Paskui pasise Prakalbos prasidės 3-čia vai. po pietų. 877—35th St.,
nuvažiuoti miestan. Dėl apžiūrėjimo
miškai, žemės ir ežerai iš visų-pirma miesto ir kaimo visam tam, kas šiame atsi kė pagauti ir Escaloną.
Draugai darbininkai!
Negalėdami
Pajieškau Prenko A r mono, 6 pėdų ant farmos galima pribūti tiktai Subar
švęsti
kaip
pridera
1
d.
gegužio,
užtai
augščio,
sveria 185 svarus, juodų plau toje, Nedėlioję ar Panedėlyj. Atsišau
valdžios, caro šeimynos ir jo darbininkų reikalus, kas jie šaukime ^ra parašyta, nevi
pašvęskime nedėlioj,
paaukaukime kų. Pirmiau nešiojo usus, bet prieš kite ant adreso:
|
Bado
apimtoseMaskolijos
giminių, iš cerkvių, bažny- nebūti} — lietuviai, žydai, sai sutinka su kitais kuopos
Frank Buish,
nors porą valandų savo šventei ir iš išvažiavimą nusiskuto. Gyrėsi, kad
«čių, klioštorių ir majoratų lenkai, baltarusiai, katalikai nariais, žemės klausimą ri- provincijose, terp badą ken reiškime simpatiją visos pasaulės dar važiuojąs į Cleveland, Ohio. Apsisau 605 South Avė., Schenectady. N. Yi
čiančių žmonių smarkiai pla bininkams. Draugai, atsiminkime, kad gokite nuo jo. nes jis yra blogas žmo Parsiduoda labai pigiai grosernė. su
valdytojų. Reikalausim teip- ar pravoslavai. Gįsime be šaut.
musų kovos devizą yra “Visos pa gus. Jeigu kas jį kur užtėmytų, tai
tinasi skarbutas.Iki 25 balan irsaulės
pieno sąkrova. saldumynu, cigaru Ir
pat, kad iš didžiųjų dvari skirtumo visus, kas kenčia
darbininkai, eikite Iš rien!” Už meldžiu duoti pan žinią, o duosiu ge
tabako parduotuvė: persiduoda užtai,
džio
apsirgo
11000
žmonių
tai ateikite darbininkai ant prakalbų rą atlyginimą.
ninkų butų atimti miškai, prispaudimą ar skriaudą iš Šitas atsisaukimas buvo
kad savininkas pirko savo locną namą.
Ir atsiveskite savo draugua Kviečia
Jurgis Vidutis,
vienoje
tik
Ufos
gubernijoj.
3 gražus ruimai, 314 randa, gera vieta,
bendrosios valstiečių su dva biurokratų valdžios ir pini atspauzdintas „Skardo” No.
4-tos kp. L. S. P. A. KOMITETAS. P. O. Box 163,
Ledford, III. arti lietuviškos bažnyčios, lietuviu ir
rais ganyklos, žemės ir buvu guočių.
9, bet tas numeris dėl to bu | Netoli Odesos, vienoje
lenku apgyventoje vietoje. Atsišau
BALIUS! BALIUS!
Pajieškau savo dviejų draugų. Ausieji© ligšiol valstiečių serviGįsim reikalus daugumo vo konfiskuotas, užtat Lietu villej, pasamdytoj vasarai New Yorko
<
ir aplinkiniai Lietuviai gustoLabanausko ir Antano Rutkaus. kite ant šio adreso:
J. Traties,
* tūtai ir ežerai. Stovėsim už Lietuvos valstiečių, nes dau vos Socijaldemokratų Partija jenerolo Kaulbarso, rado net tėmyklt! Subatoje, 4 d. gegužio, 7 vai. abu Kauno gub. Penki metai atgal
Chirago, I1L
tai, kad visi atimtieji© plo gumas jų yra suvargę turtu, jį skyrium leidžia slaptoj sa- 16 bombų. Vietinis demo vakare, 52 kuopa L. S. P. A. parengia dirbome visi Mc Kees Rocks, Pa. Pro 14 Rubie St.,
pasilinksminimui vakarą. Ant Bailaus
aUl Co., prie geležinių karų. Jie patys
Pigiai ant pardavimo moterišką
tai butų atiduoti į visų Lie prislėgti valdžios ir dvarinin vo spaustuvėj.
kratų partijos komitetas Ode bus gardus alus, tarnaus lietuviški ar kas kita* telksią duoti žinią ant skrybėlių
Storas. Priežastis pardavi
tuvos gyventojų rankas, kad kų. Dėl to jie lygiai su dar
veiteriai, bu* krutanti paveikslai ir desoj susekė, jog Juodašimčiai kliamacljoe,
mo liga. Gera vieta lietuviui ar lenr
adreso:
Todelgi
užprašom
New
tie gyventojai visuotinu, bininkais reikalauja politiš
kui. 4820 S Ashland Avė., Chicago.
A. J. Peterson,
susikalbėjo užmušti vieną iš Yorko ir aplinkinės lietuvius atsilan
Curtis Bay,
Baltimore, Md.
slaptu, tiesiu ir lygiu balsa kosios laisvės, kad biurokra
iškalbesniųjų durnos atstovų, kyti ir pasilinksminti, įžengs vyrams
o moterims ir merginoms 10c.,
vimu išrinktų savo seimus ar tai ant jų nejodinėtų; reika
Pajieškau draugo Adolfo Kišon,
Odesos advokatą Pergamen 25c.,
Reikalaujame 500 darbininkų Kali
(su padėjimu drapanų). Kviečia
Kauno gub. Ir pav., Krakių parapijos, fornijoj ir Washington valstijose prie
komitetus ir jiems pavestų lauja žmonių valdžios, kad
tą.
52
kp.
KOMITETAS.
Smotiškių sodžiaus. Girdėjau, kad jis medžio darbo ir lentų ptovinyčiose.
išrišti ant vietos žemės klau geriau galėtų savo reikalus | Ispanijoj, mieste Cartayra Chicagoje. Jis pats ar kas kitas Algos nuo $60—3116 per mėnesį. Ke
TEMYKITE LIETUVIAI!
gena
apsireiškė
azijatiškas
| Išpanijoj, Cartagena
simą, tai yra, kad tie seimai ginti; reikalauja nemokamo
teiksis duoti žinią ant adreso:
Chicago.
III.
Liuosybės
dr-»tė
užpra

lionė nuo Chicagos 351-50. Reikalau
Ant. Gudzlnskas,
ar komitetai nutartų, kiek ir apšvietimo, mokesčių naštos maras. Ligonbučiuose yra uostoj atliko pasekmingas šo visus lietuvius ant savo iškilmingo
jam angliakasių valstijose Colorado ir
bandavones su aparatu, su apvalkščiojimo, parengto atminčiai 10 3 S. Centre st., Schenectady, N. Y. Washington; algos 34. Ir 36 ant die
kuriuos miškus, žemes ir eže palengvinimo, o šimtams 300 maru sergančių ypatų.
sukaktuvių jos gyvavimo, ku
nos. Geriems darbininkams kelionės
| Portugalijoj, po paskuti kurio pagelba galima iš toli metinių
rus atimti ir kam juos su tūkstančių iš jų trūksta ir
ris atsibus 12 d. gegužio. Čekų Liuo Pajieškau Antano Naimavičiaus, kaštai sugrąžinami.
Reikalaujame
naudoti.
t
žemės, ir miško, ir ganyklų. nių žemės drebėjimų žemėj padegti minas ir torpedas ar sybės svetainėje, 400 W. 18-th st. Sve Kauno gub., Ukmergės pav., Veitkuš- 500 darbininkų prie geležinkelių, val
tainė bus atdara nuo 3 vai. po pietų. kės vol., Rakaucziznos sodžiaus. Jis stijose Idaho. Wa*hington Ir Monta,
Be • to, reikalausim, kad Todėl šaukiam visus, kas už atsidarė ola, kurioj rado tai ant vandens plaukinėjan- Tada
prasidės naudingo* prakalbos, pats ar kas kitas teiksis duoti žinią na. algos 32.25 ir 33.00 ant dienos.
butų panaikinti išperkamie- jaučia musų norams, — pa daug auksinių pinigų ir vi Čias, ar gulinčias ant jūrių dekllamacijoB Ir linksmos dainos. Pa ant adreso:
Kelionė iš C’ilcagos >14.00. Teipgi rei
St. Ambrasas,
kalaujame-darbininkų ant geležinkelių
jie mokesčiai ir činšai, kur dėkit mums musų darbą dirb sokių brangių senų daiktų ir dugno. Aparatas tam tikslui sibaigus toms ceremonijoms prasidės
bailus prie linksmos muziko*. Ant ba 1277 Dubols St.,
Detroit, Mich. valstijose: South Dakota, Nebraska,
senoviškų
ginklų.
išrastas
išpanijono
Balsera.
jie dar nėra panaikinti, kad ti, remkite mus!
liaus rasis visokių skaniu gėrymų, už
lowa, W1scousln, Michigan Ir Illinois. #
visokius ginčus ir provas Paklausit, kame ir kaip
| Mieste Toulon, Prancū | Pietinėj Amerikoj, res kandžių Ir kvepiančių cigarų, kur bus Pajieškau Juozapo Vasiliausko, Kau Kelionė dykai. Reikalaujame 400 dar
galima kiekvienam iki užsiganėdinimo no gub., Panevėžio pav., Biržių- para bininkų Michigano ir WLsconsino girio
terp valstiečių ir darbininkų galit mums padėti ar mus pa zijoj, siautė gaisras, kuris
publikoj Ecuadar, 27 d. ba pasidrutyti Ir pasilinksminti iki 3-Čiai pijos, Skratiškių kaimo. Vidutinio se prie medžių kirtimo ir lentų piodėl žemės ar rindų išrištų remti. Patįs mes stovėsim išnaikino dalį arsenalo ir ke
valandai nakties. įženga nuo 3—5 vai. ūgio, 30 metų amžiaus, geltonų plau
vinyčiose. Algos nuo 328 Iki 335 ant
tie-patįs visų gyventojų iš už čia paduotus reikalavi lias aplinkines triobas. Nuo landžio atsibuvo rinkimai po pietų vyriškiems tiktai 25c„ o mo kų. Kas duos man apie jį atsakančią mėnesio, pragyvenimas dykai. Keliokongreso pasiuntinių. Kaip terims dykai, o nuo 5 vai. viriškui vie žinią, tam duosiu gerą atlyginimą.
rinkti seimai ar komitetai.
mus, kiek tik mums išteks stolius skaito milijonais fran
nė sugrąžinama ilgiau dirbantiems.^
Jos. Andriliunas, 1
čia visada būdavo, ir šiuom nam arba su motere 50c., o moterims
Teipgi reikalaujame vedusių ir neve
Kaip apsiversti su didžių jiegų ir supratimo. Stengsi kų.
Gaisras, kaip mena,
pavieniui 25c., Kviečia
7 Jay Str.,
So. Boston, Mas*.
dusių vyrų Chicagoje ir aplinkinėse.
Liuosybės dr-stės KOMITETAS.
jų dvarininkų žeme, apie tai mės, kad jie butų pilnai iš užgimė nuo padegimo, bet kartu rinkimai ne atsibuvo
Ateik tuojau ar rašyk įdėdamas už I
be kraujo praliejimo. Mie
Pajiežkau Jono Keršpllos.
Mudu centu* štampą, klaupdamas rodos. Lie
Antras Lietuviškas Koncertą*.
turės nutarti vietiniai seimai pildyti, o jeigu nepilnai, tai kas galėjo padegti, nežinia.
ste Quito užgimė smarkus Chicago, III. 5-ta d. gegužio, 1907, kartu išvažiavome iš Blue Mound, IU. tuviška* agentas.
bent pusė, bent dalis. Taar komitetai.
| Turtingas lenkas Kalu- mušis terp šalininkų prišin- Frelheit Turntr Saleje, 3417-21 S. Hal- 26 d. kovo. Jis Išvažiavo į Bay City.
J Lucas,
Visokiam prispaudimui ir člaus mes išaugėto turim žinski, lošimo namuose Moute
sted St, prasidės 3-Čią vai. po pietų, Mich., o aš Į Valparnlsn. Tnd. Iš ne 128 So. Cdark st (Room 3), Chicago.
gų
partijų.
Mūšyje
daug
įžengs pirmos sėdynės 35c< iki 30c. apsižiūrėjimo sumainėme čtekius nuo
skriaudoms panaikinti, ku jums paaiškinti, nuo ko, mu Carlo pralošė visus savo tur
Reikalauju gero vežiko ant alaus ve
žmonių
likosi
užmuštų,
o
dar
šis
Koncertas yra parengtas su dide baksų. tokiu budu atėjo jo baksas pas
riuos visuomet kentė ir ken- isų supratimu, prigulės musų tus. Su likučiais pinigų iš
žimo
išvažinėti buteliny alų. Atsišau
mane,
o
mano
pas
jį.
Meldžiu
mato
liu
pasišventimu,
idant
parengti
kuo
keliavo į Genuą ir čia bandė daugiau sužeistų. Išskirstyti pulkiauslai, nes muzikos direktorius K. nlngal atsišaukti.
čia iš biurokratų valdžios (darbo pasisekimas.
kite pa* bravoro agent*.
darbininkai ir valstiečiai ir arjįbuuu
Pažįstam gerai
yciai uuuan
dabartinę išplėšti vieną banką, bet li besimušančius reikėjo šauktį J. Fllipavlče, gyvenantis po nr. 3204
J. Kurpelkls,
P. J. Jonaiti*,
_
'tiems reikalavimams, kuriuos j valdžią, žinom kruvinusįjos kosi suareštuota*
kariumenę.
Auburn Avė. užtikrina, kad šia Kon- Room 23, W. Hsrltage, Valparalaojnd. 3240 So. Halstsd SL.__ '

APGARSINIMAI.

Ant Pardavimo.

Draugysčių Reikalai

IŠ VISUR.

tnevAžtil
Nauj^į
► kitas fa

^UnD j

^iunu
>vena »
dUQtl

Jono Kuėžk) pav.,
tuose me31 d. koariu labai
kas kitas

ea. Conn.
003 arba
uetų an>
oors Ii eiš esmių
narna ir
d kalinga
gyvent
duosią
» skirtu,
io adre-

Mlch.

aliutėa,
pavieto,
laidžios
oklyme,
io tapo
išgauta

miniai
Saviužtal

arinis
5 ruimtro,

luoda
pry-

gVeikalinųas vaikinas ar mergai,
Męs turime dabar ant pardavimo gra
14 iki 18 metų senumo, prie ofiso dar- žiausius atoreoskoplškus paveikslus,
kaip matote žemiau surašytus.
.alka' *
mok’tl ”,‘r'
Serija susidedanti 11 100 sekančių pafe Ir Betupi rrtyll
▼eisklų:
i
fe&LLrs biskl saP^1 GeP* vleta
Besiartinanti audra ant ežero Erie.
■ĮEr-okest.s geram vaikinui, ar 103 New York. Tavorų krovimas į di
K fr
tegul atsišaukia tik toks, ku
deli oceanlnį laivų.
New York. Pilie* daržas (Casttle
Amerikos publiškų moGarden).
Boston. Ežerą* viešame darže.
10S Atlantic City, New Jeraey. Pama-

PASIŲSTOS aukos.
k 27 <L balandžio, pasiuntėme
įvį gini susirinkusias aukas

Niagara. Patkavinls vandenakritya nuo ožinė* salo*.
(Horse
Shoe Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbuti* ir
$269.65
Michlgan Avenue.
Kaskado* ir pokyllnė svetainė. L.
.....................$237.60
P. Parodo* 1904m.
25<>O
Moki indijoną* namie je.
ražtinlnkui
7.05
110 Moki Indijonų gyvenimas.
Sioux Indi jonų vada*, He-No-Fraid.
į.......... . ....
$269.65
Vartininkai
(The Sentinels) 3,043
(kankiniams).... $52.80
pėdų augščlo, Yosemlte, Cal. ...................... 7.62
Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yo
("Aušros” fondui) .. 40c
semite Klonyj, Cal.
ličiui, (Tėv. M. Drtėi)
114 Magdele n os Kolegija, Oxford, Ang
i (Prieglaudos namui) 2.00
lijoj.
115 Airija. Klllarney, pili* Ros*.
1333.07
Viso labo
Įėjima* Į Muckros* Klioštorių, Ai
0tjE5EWSKI,
rijoj.
“Lietuvos” Išlęistojas.
šiaurini* miestas, Glbraltar.
Berlynas. Bondler lovį* ir Kate
dra.
•LIETUVOS" AGENTAI
119-Vokletija. Griuvėsiai viduramžinė*,
pilies.
New York, N. Y.
20 Vokietija. Laivas apletdžlsntls Kolevskis,
144 E. Houston
blenc’ų, ant Rhelno upės.
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
So. Boston, M ass.
pusės.
Gendroiius,
28
122 Stockholmaa Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio J'Odde.
Nebark,
124 Švedija. Lejono pili*. Goteborge.
i&bmeviCid,
173 Ferry
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
66 West
nuo Chamonlx.
126 Thun. Šveicarijoj.
Brooklyn, N. Y.
127 Žiūrinis kiemas, Alhambra*. Granąghtkevičius.
73 Grand St.
da, Ispanijoj.
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
Shenandoah, Pa.
ryžiuj, Francuzljoj.
Mačis.
131 S. Main St.
129 Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
ci joj.
Scranton, Pa.
Palociai tautų ant upės Seina’o*,
Jm. Petrikis.
1514 Ross Avė.
Paryžiaus Paroda, 1900m.
Wate~bury, Conn.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
jooas žemantauckas,. 39 W. Porter St.
Franci joj.
dės Champs Elyseea, Paryžiuje,
New Britą i n, Conn.
Francijoj.
M. J Chepoais,
- 21 Pleasant
133 Didžiosios operos paloclus, Pa
ryžiuje, Francijoj.
Baltimorę, Md.
Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,Mar2018 N. Washington, St
L GaelG.
seilles. Francijoj.
Jnss Želvis.
711 W. Lombard St,
135 Laivų užplauka Ir ežeras, VillefranL Lnis,
26 So. Green St.
che, Francijoj.
Jt Diemedis,
521 Columbia Av.
136 Camlche kelias ir ežerėlis ViliąWbl J. Moran.
franche, Francijoj.
S. E. cor Sharp and Camden Str.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monte
Carla
Philadelphia, Pa.
Vatikano daržas Ir šv. Petro ka
K. A Ignotas,
1028 So. 2-nd St.
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pe
Pittsburg, Pa.
tro katedros.
Anas Ignotas. 13 Diamond Sųuare S.S.
Didžioji galerija Colona palocluje.
L M. Maskeliūnas,
2134 Forbes St.
Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinlo Severo, Ryme,
Elizabeth, N. J.
Italijoj.
Dočkus,
211 First St. 142 Kolose urna*. Ryme, Italijoj.
143 Neseniai atkastas paloclus,
VVestville,
pejo, Italijoj.
8. Kreivėnas.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

Mlnersville,
Ramanauskas.

ago.
goo
>gytsi-

ra
no

145 Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San
Springfield, III.
| Marco, Venecijoj.
Klembauskas,
7 Millrovr
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj.
Italijoj.
Worcester, Mas*.
Mahometonų bažnyčia Omare.
inas Bernotas,
• 12 Harlem St 149 Oceaninis pakrašths, parodantis ke
lio užuolankų, Algiere.
Gilberton,
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
įbrazevičius,
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
Pittsburg, Pa.
hometonų bažnyčios Gamos EI
J. Bagočius,
1914 Ann
Aln.
Mahometonų bažnyčia Sultano HaNew Haven, Conn. ,
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų,
Rlažaitis,
217 Ferry
Kairo, Egipte.
Pytam Idos ir Arabų Vilija, žiūrint
Mt Csrmel, Pa.
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.
Banis,
Box 511.
Arabija.!
Daržas išdžiūvusiame

E. St. Louis, III.
J. Galutinas, 537 Coliinsville

Brooklyn, N. Y.
Froomes,
73 Grand
Dtriulaltls,
155 Metropalltan

£ ■ Brockton, Mass.
Pocius,
14 Intervalle St.
Balčiūnas.
571 N. Main St

im

upės take.
155 (ėjimas | palocių, Singapore, Indi156 Turgau* diena Singapore, Indijoj.
157 Tautiškas!* greitasis truki*. Singa
pore, Indijoje
Policijos stacija Hong Konge, Chlnijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
Chiniečlų vjenbuorinlai laivai |
plaukoj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghal, Chinijoj.
162 Žvilgis ‘ ant viešos turgavietės,
Shanghal, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
laukai
Yokohama, Japonijoj. Prūdą* eglptiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
_
, «
Junltų žlnyčia Honmoku. Yokohama, Japonijoj.
Yokohama. Japonijoj. Šiaučlus dir
bantis lyllnes kurpes. •,
168 Yokohama. Japonijoj. Kriauklinių
žuvių pardavinėtojau* stotis.
169 Paroda ugnagesinių atletų, Yoko
hama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

apĮ

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunu gerbėju Matsuri
procesijoj.
Japoniški valkai, nešanti pokylin
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikos pastotas
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.

^tsreoskopas arba Teleskopas yra tai

Yokobama, Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savo

Stereoskopai
- arba
Panoramos.

žlu?onas su padidinauJurai
abrozėlio, abrozėlis pavirsta į na-

■Ūkiais, per kuriuos kad

paveikslų, kuriamo matai čiel
Papas žmonių, triobų, visų mio4- Plačius laukus, miškus, daržus Ir
į0^*0, t<jip kaip kad pats toje vle-

oP**
■X t M

ir vlskų savo akimi maTeleskopas paverčia Į natupadidina jį atskirsto

žmoęaus ir išrodo jau ne
tikru atsitikimu.

turtų.
Japoniški kūdikiai ledinės smetoaos šėtroj, Yokohama.
Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo

a of«rtM ui
:mė* ir IMavė
aa ant visado*

J ui llgydyiiu
Nemokėkite už neiigydymą. tiktai už llgydymį,

I

Bkandijtinaa skilvio, kvpeniĮ Ir Inkstu, non labai uš*iietiOj«*>ui, |Uryda*-p.lntin*L

PLAUČIAI

■DTpiiK^S LIGAS.

Sergaatirjie d muilu, bronchitu
arba džiova lėgydvmi galutinai
naujausia mano metodąjyr įtfauklmg Oi a 11 a o ga* ų.

Patinimus gimd<>*, Bkaudėjlmua
pačių. baltilgę. pa«al mano meto
do* •utaiiytu* ratilu* Ižgydau pa•ekmingiauBial.

šitas Kalendorius parodo kada, iš Kur ir koki laivai išplaukia |
Europą, iŠ kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkortčs nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkunų. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šj Kalendorių, o žinos kada ir iŠ kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos.

KRAUJO UŽNUODYTUS,

privaTiškas vyru ligas.

ir odoa ligai. paveUdaa: jėbėrimui, akaudtfiiui, plaukų nuiliakiniui ir lt

Ai llgydau kiekvieną greitai ant

viiadoa ir didilauiioj pailaptyj.

ŠifkOrtl katonoj*
nuo Porto i
LAIVO VARDAS

Valanda
išplaukimo

Tilžf

tEydtknI RU»

•u iaigHav ari •itataa.

VISOKIOS PATARMĖS

Bpaeialiitai moterų
vyru Ilgu.

DOVANAI!

KALBU LIETUVIŠKAI.

DR. L. E. ZINS, 247 W. Madisoū ir kampas Sangomon St., CHICAGOJE.
PrieouM vataitoi: Mm B «•>. ryto Iki •

vakar*.

NeSelMmit. ih B ui ryto Iki 4 vai. h ttoia.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotmoms tautūukotna ir baž
nytineois Draugystėms iazdirb*:-

Karuaas, Amerikotiiszkaa
Heiląwaa, Bzai •s, Juostas, Kukarda**, jeaklelius,
Kepures ir dėl Marszalku

GuodotinieiM Kunigam* istdir*

b*:-Kana*, Arnotą*. Dalmati
ka*, Alba*. Stela* ir w>»ua bal
ny uniua paradui. Vitokidarbf at
iteka artutiizkai in Lika.
i Noredatn M guoduUuo* Dr-te«,
arba guod«xtiM Kunigai, kad Jutu

darbai butu priderančiai atlikta* ir tuom auatelpti aawo tautete, paveakita ji tikrai
Uetuwaitiai(

T. ANDRUSZEH’ICZ & CO.
115 W. Dbision 8L,

Cbirigo, III.

AMERICA..................
Hamburg American
BLUECHER....
BREMEN............
........
BALTIC................. ............... White Star
batavia.......... . .......... 11 a m bu rg A tnerican
CANADA................
Dominion .
CYMRIO..............
........ Wbhe Star
CARMAN1A...............
Cunard
CAMI’ANIA...........................
CEDRI0................
White Si ar
DE1 TSHI.ANI)........
Hamburg American
OLDENRVRG......
North Gt-rman Lloyd
Dominion........... .
Dominion
CASSEL............
North German Lloyd
CEHEMNITR............ ..Z.’.
EM PRESS OF IRELAND.. CanKdiam Pacific Ii.
EMPRESS OFBR1TAIN.;.
ETRVR1A.......................
Cunard
IVERN1A.....................
Cunard
KRONPRINZ W1LHELM North German Lloyd
KANER W!LHKLM 11...
KAI-ER W1I.H d. GR....
KR(f iNLAND...................... Red Star
KAISER. AUO. VKTOIHA Hamburg American
KENSINGTt >N.................
Dominion
LAKE M ATI BONA .......... Canadian Pacific

lakechamplain.......

43 Paiako* H gyreaimo lirtavilks ' allą bei

Senoviška žlnyčia Fujiyama. M L
Velniu, turinkto* D-ro J.
--------- **— ***
puslap , t'hicago. Iii. >IAd _ _ , r
Fuji. Japonijoj.
telpa keli įimtai graliu pasakų apm rujų
(dangui,
CyUiu.
pekla,
apie
giltine,
uiara.
Teatro gatvė, ilgio vienų mllių,
ketera, apie dvaae* (dužias), velniu*, *u vaiOsaka, Japonijoj.
dtaimaii ir tt. Paaako* užražyte* t kloję
kalboj* kokioje buvo paaukoto* Kauna gub
Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
pagal kauareėiu kalba. Nuvaiką gub. taga
•uvalkieėiu kalba.Prutu Lsetuvojr pagal Pru
čių prie Ka-suga-NoMyla žiny
tu lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzuku kalba
čių*.
ir tL Kaa meg»u gražiai pasaka*, tegul nu•Iperitą |ia knyga- Prvke lo-apdar ... (i Bo
Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
Apdaryto*........... . . ......................4M <»<>
nis šuo, sergt&ntis Nikko žinyčių 44 U mansi aUiminlmiį (*u autoriam pareik
am). Paralė brn» \ <u a, p.- un». <paarto*
nuo Piktojo.
parengė Dva* J. UsMos>Jta». < hu ago, 1H _
HMm .pml »l. Gralio* apysakėlei H gy
Havralfškl mokyklos kūdikiai.
venimo audieėt^............................. 7Ac
Paimu daržas ant kranto Monoloa 07 Lietuvilko* Pa*ak<n Yvalrloa Dali* I bis
rtako Dr. J Masanavrflu*. OhM-ago. 111.
upės, Honolulu, H*wal.
m puil. MU. Čia telpa III labai gražus, juo
kingu Ir žingeidciu pasakų. Ku kita knita
Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekad * ne
Havrai.
truk* i*reke neapdaryta*...................... II UTs
.
............................................41 fM>
Hawailška moteris, gaudanti Pee- «« Apdaryta.
Ltotavlriroa Paaakaa Yrrmoi Dalis H. Su
noko Dr. J. Hasaiiavtfiu* t'Lieago. III. ;i*0
heal, mažiukę kriauklinę ii u vai

Chiniečial renkanti ryžiu*. Hawai.
190 Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af
rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo
dirbuvė V'alparalso, Chile.
Jamalcoe Brookline gatvė. Port
Antena
San Francisco gatvė, Mesico City.
Didysis pUaciua, Mesico City.
195 “Jojimas šėnimi*”.
Mano apginėja*.
Kalėdų ryta*
"Tėve musų, kuri* e«l d*nguo*e”.
Pagalvėlių karė.
200 šėrime* kačiukų.
Teleekopas ir 100 virš paminėtų pa
vetk&lėllų kaštuoja .......................... $3.00
100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo ..............................$2.00
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ................................................$1.00

Pr.t« vienas teleskopą* be paveikslų
kaštuoja $1.00.
Vienas teleskopą* užtenka visokiems
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir
visi tikr j ta pat| teleskopų

Siųsdami pinigu* ant teleskopų ar
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEW8KI,
3252 So. H»l*t«d St.,

Diena lipiaukims

Portas
Ii kur išplaukia

Kompanijos vardas

Chicago, UI.

Revoliucijos Paveikslas.
„Prie UMosybta”, did*Hi patikli**.
22 Ir M coliu pariteto atiltlklmy LtotuTop
tmm.. kaip reToHucijoeH-rial draiko tua•kolilkj kovorliarijf. Labai daliui pa
veiklias pllauoMdaiuoeesu žaliuojami*!*
lankai* Ir molynu danrum ir L L Tokio
(tetų*liko paveikslo da niekur n«ra Rei
kalingi agentai. PnHSI. Adresuokite:

Lithuanian Art Associatlon
Box 133,
Shenandoah, Pa.

pusi 3in. Telpa ėia SD’> graliu, žmgs-trtžtu ir
juokingu pasakų bovvjauHu kiakviena ,kailoja ir klausyto)*...,M. ...v,............. tl
Apdaryta..................... ......... Ll.............*l A**
0O Lžrtavitko* Pasako* Y raino*. Hali* III. Ka
rtuko D-ras Ha**u*Viėlua. Onrag.,, III . UA4
pusi SX Talpa Ala M gražia ir labai juokinga
KŽt ireAėi'::

LAKE ERIE.......................
LtR AMA.............................
MAIN.................................
MAJESTTC....................
MERloN............
NF.\V YORK ................
OCEANIC.......................
Ol.DENBI’RG
PHILADELPHIA.. 'J“’

pennsylvania

. .........

PATRICIA ....................
PRETORIA.........................*
R H EI N....................
SAXON1A ..................
SEMI.AND........ . ..
GRAF VALDERSĖE....*.
ST l’A( I...........................
SOI THWAKK..............
TAI’TONIA...............
TKĄ\E.......................
VADERLAND..................
ZEELAND ..................... .
<E‘i.lC............ .............
FINI.AND........................ ’’’
>r Lt»vis ..............
1VEIMAR.....................
liRANDENBl RG........
SEYDLITZ.........................
DARNSTAD ..................
NoRDLAND .....................

Cunard
North German Lfoyd
YVbite 8t»r
American
American
White Kt&r
North German Lloyd
American
Hambujrg American
North German Lloyd
Cunard
Red Nžr
Hamburg Aųierican
American Line
Dominion
White S?*r
North Gere
Lloyd
Red Stųr
Red Btar
American
Red Msir
American
Norih German Lloyd

Atiprici

Gegužio
Gegužio

2 po piet
10:30 ryto
10 po | i<-t
Birželio
4:30 ryto
9 ryto
2 diena
Gegužio
0:30. ryto
1 ryto
41
ryto
Gegužio
830 ryto
Gegužio
7 ryto
Birželio
10 ry to
Gegužio
2 diena
Biri* lio
2 diena
Birželio
10 ryto
Gegužio
3 diena
3 diena
1 diena
Gegužio 28 10:30 ryto
Balandžio 23 10 n to
Gegužio 14 7 JO*ryto
Geg.
7 10 ryto
Gegužio
4 10 JO ryto
8 ryto
2 diena
10 diena
Gegužio
12 diena
Birželio
3 diena
Gegužic
10JO ryto
Gegužio
10 ryto

Purlland
Boston Mase.
New York

Portland
New York
Ballimere
Montreal, Que.
New York
Boston Mass.
New York

Port land
Montreal Que.
St. John N. 1

New York
Pbiladeiphia Pa.
New York
New York
Ncw York

Birželio
Gegužio

Gegužio
B.rži'bo
Gegužio

Baltrtnore
Boston Mass.
New York
New York

Birželio
Gegužio
Birželio
Gegužio

Portland
Ne* York

Gegužio

Gegužio

Philadelphia

10 ryto
9 JO ryto
3 po p'iet
10:30 ryto
3 dien'
2 dien
11 ryto
8: 30
9 rvto
9.30ryt.
2 diena
10 ryto
10 ryto
3 djena
2:30 po p
12 diena
8:30 ryto
930 ryto
10 ryto
10 ryto
10 ryto
10 ryto
9 30 ryto

37.80
37.80
38.15
41.80
37.80
36.6.7
37.80
41.80
43.80
41.80
37.80
36.65
36.65
36 65
38 15
37.90
37.90
41.80
36.30
44.15
44.15
38.15
39.80
37.80
36.65
36.65
36.65
36.65
43.80
38.15
43.80
36.65
39.80
43 80
3* 15
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
37.80
43.80
3'165
43.80
38.15
39.80
39.80
36 65
43.80
43 80
38.15
38 15
38.15
38.15
43.80

37.95
37.95
38.20
41.95
37.95
36 70
37.95
41.95
43.95
41.95
37.95
36.70
36.70
36 70
38.20
37.95
37.95
41.95
36.45
44.20
44.20
38.2G
39.95
37 95
36.70
36.70
36.70
36.70
43.95
38.20
4?95
36.70
39.95
43.95
38.20
43 95
37.95
37.95
37.95
36 70
36 45
39 95
43.95
3795
36.70
43.95
38 20
39.95
39.95
36.70
43 95
43:95
38.20
38.20
38.20
38:20
43.95

70 Ltetavliko* Pa*-kn» Yvaino*. Dali* IV Su
rinko D ra* J. lLa*luaWėln». t toieagn. Iii )•«

pu*! *W Telpa ėia*M latan rrežL** ir ažimanėm* pa*ako*. HovOaaf
iurkitena skat
tyurta ir klausyto)*
................ II.MA
Drntuoa* *pd*ruv*e ......................... ....11
ŽOO P*a*ka a*}* Kantria-Aieaa kuri per n
metu vaikViodam* po »vwt* daugyLr Mdu lt
vargu Uknatėjo.
lik. mxlp*»L«b UO*»
HA Pom* ir Iteraa*. Chkcago. DL MM po*l M.
t^r.7*.*m ra ■»
Stati •« burtu ir *a*l)gma* uvenm-j r-Miohikn k*lm>*Nn: 9 vėfėia' Aait, u.>* >utl
-drauge *uprlalegtaUvariu . ......................
4M-S Boblnaoua* Krunu* Cr»i» ir moralliLnpa
•aka. Antra prnaipita UmI*. Chicag-. IIL
l«J* pual .... ......................................... -fiBo
1P»A Žm<«u« Mpiiužki*. Vvrt* HIv«dilkv Nėris
Chtaago. iU . >ra». pual *3 Orati *py»«kžrf:
kaip turtingo prekėje *u*u< a p* įvedi »u var
ginga mergina Ir laUniagiau gyvenu už M,tua.
•n turtingoms apaivaduarui.................. 1 OcOI O D*d* atvažlava. K«Mnadt> viename akta.
Pagal tonklžka sutalie K, B a ir M. P-to. Cbiragu. III. tM puil ® Fita komedija buvo
kaua kart** (uit* In tuviU'-* draugyste* IVterburg*. Mask Ujojr Ji yra ma*kolt«ko*
vaidžioa eemuruota ir tamsi )• galima ir į
Lietuva parsiųsti. MaafcubJu* vauUl* >
•taatimo uedraudrla. ....... ................
01B Garlaui rellaa* nag* niekad Komedl
narna akto. Pagal lankllka lutatea K. » - ..
M. P I*. Chtoar >. IU- I90S. |m»l. «*. šita
knygute teip kaip ir No. SIU >ra Ma»k<>h>*
cenzūrų*dalei*ta ir gali būti Lietuvon »iunėlam*.
IBe
O0M Mindaugu Ltetavo* karaliui. Cbkago. III.
1900. pual. M litorrikai paveik*!** penkiuoae
aktuose. LenkiMtai parai* Juliui UovackL
lietuvilkai vert* Vincas Kapta* <Draa Kudir
ka). Knygelė paakina ypatingai mylėtojam*
teatru.................... .. ............i.........^-MBc
S81 2li* golvon — velniai rnodegon Komedija
viename akto. Pagal le u klika tutaiae M. Pu.
Chicago. 11! M05.
šita knygute toln
kaip ir No Slv yra Maakohjo* cenzūrų* daleieta ir tortai gali būti Ltotuvon įtuuėiam* lOo
471 Akvvi ap*ireiėkiwtai.yvketr. ant kuria »■»<>•
nė* nuolatat žiuri, hat pi gerai aaaupranta.
Chicago. UL, 1WH. pusi. <«. Su pavelkalal*.
Parodo i* ko darosi Žaibai, grlauamai. lietui
Ir miegas , kai yra debesiai, ant ko jie laikoci.
Ir 11............................................................... UOc

dų. I’r*k* ......................t.............................. ^'»o
4711 M<»k»l»* įpie
ir kitu* •vktm.Jn bu*1 ir pabaiga, Chicago, III ĮSUS- puil.
bu
pavcikaMUai* A prašo ka* yra trtnė. M ko ji
■ aaldeda. ast ko laikuai kitaip »uka*i. ka* yra
••ulė, tralgtom. raėuu’i* ir kaip k-* toli »«*•
na nuo kito*, kai yra piianetoi. k<«m*to* ir ki
tai ratai n»t«>m<w ivai*tdėk.Yra tai vienatine
knyga.il kurio* žmogui gali tikrai ap»i*v<**U
Kreki........... . .
..
........................ . 7 ri<’
Drutuoue, grailuoM apdaruose .......... 11-00
Biologija arba Mokiia* apie
<*•»*•
tn*. Pacai pn-f. Nuibatuna »utaisė Siernsi,
Chicago. III . 1801, puil. HT. Su pa veikalėliui*.
Tai yra tuokriai, koktu burtu radosi •utvė’-..
mai aut «n<i*u *»-vni». kaip )i» vy»tS*i pr»<V ju*
nuo maču vabalėliu kol dsėjo iki paukL iu,'
tvėrių ir kitu •utvėrttau.,......................... ^Oe
<407 Gimto* Ittorija. pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Baceviėia, »p»uds „Ltetuvaa/ Chicago,
111. 1908. puil. M#. Knygele « daugeliu P*SgAnMia: gyvuliu.vabalu, šuviu. Smoniu. me
džiu ir akmenų, trumpai, allkiai ir lupraatsmai Uailkina gamta* iiton Ja. yp«B tuos da
lykui, ant kuriu žmones nuolatai šiuri, betJu
gerai neiu pranta.............................................oOo
6O« Gamtos pajlegos ir kaip i* ju m-udotto. Pa
gal Bitnera sutaisė Miernus. Chicago, 1U. 1904
pu*r. m. Svarbios mokali*k<« verte* knyga,
•u daugybe paveikslu yvairiu r- ^neriju ir
kitokiu prtataUu aat ilnaudojimo gamtoms
■okuigu. . .................................... ................ ffOe

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

Žemiau

Cbicagos į Ntw Yorką.....................
$16.00 . |
„
„Bostoną.................................
$16.00
„
„ Philadelphią......................... ^...$15.50
,,
„ Baltimorę..........................
115.00
„
„Montreal.........................
>15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
II Chicagos reikta 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 daugina
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 gauti 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:

3252
Kas nori važiuoti į K rajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus
laike greitą ir gerą laivą.
“LIETUVOS ŪKININKAS”
IJctuvių Demokratų Partijos laik
raštis skiriamas Lietuvos darbo žnrt>nėms. Išeina vienų kartų per sanvaitę
iš Vilniaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žinios Iš visos
Lietuvos ir kitų kraštų svieto* “Lietu

Nusipirk už Randos pinigus
g^rą Gyvenimą.

voj metų prokė $1.80: Amerikoje $2-50.
Kam yra miela prigimta šalis tėvy
nė! Jotnva, tai užsirašykit minėt ųj|
laikraštf. o žinosite kas ten dedasi da
bartiniame revoliucijos laike. Vienas
numeris Ltrt pamatymo 5 centai. Ame
rikoje vyriausiu agentu:
M. J. Damijonaiti*.
3252 So. Halsted SU
Chicago, III.

PINIGŲ PREKE.
fki 600 rublių, rublis po.................... 52%
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52
Virt 1000 rublių, rublis po........... 51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
Dabar tik Išėjo iš po spaudos labai
tai siųskite per "Lietuvos" redakcijų,
gražus tautiški paveikslai (abrozdaiĮ).
adresuodami teip:
0SA K»i|
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis V
A. OLSZEW8KI
•u žemė* »už'*lui. ju «uŠHiW*. *tmaino gy- .au»ag
vi
Ir
plėtojimai!
nu<>
menklMUtiu
augalėliu
Iki
mu
3252 80. Halsted St.,
Chicago, UI.
....... 35e
cUdžiauiiu ir tobuliagsiu..aU...
•**2. Didis Lietuvos Kunigaikštis KeieB S SI Paėjimai organ liko iv keto. Pi J Eiti neri
_ _ pusi. 187. tutls.
•utalrf Szernas. Chlą---AR NORI GERA IR GEROJE VIETOJE
i augmenų Ir gy
bu pavelkilali. Yra t;
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Alti pagal moks
vtinn nuo senu *qnia
LOTA?
uiam i n Luote girdas.
Įtikai tttyrtnėjiinua'_____
liuogialuoae. Knyga didelė! tn< ciližkoa verJei teip, tai pirk lotų ant Auburn uly4. Didis Lietuvos Kunigaikštis
___ BAc
tėi,......................
člos arba ant 33rd ui. priešai Šv. Jur 667 Spėka ir Medega, tglncipai prtaimtlnloMi- demlnas.
rėdyrno vtoato* dratu<j s* Įnorulilku mokilu
gio bažnyčia. Lotai dideli, turi dri
Paveikslų miera 22X28 colių.
aut anų paremtu. Ytaiem* župrnatiuni paraSė
pnrf. Dras L. Burrhim i*/*1 XIX vokilka
alles, gražioje, ramioje, lietuvių apgy
laida nu mažai* pn sHrnrž !w aonemiu laidu
ventoje vietoje, priešai lietuviškų
)i«-tuvl*kai pergnldėJžrai Lsillupai, Chicago
Prekl 35c. kožnas.
III., 190C, pusi. 880, |«I>a«4m*lu ir biografu
bažnyčių.
ralalian*. Yra tai mokslą* gvildenanti! gim
Ntibipirk )K> vienų šių paveikslų, c
to* dalykui, kuriuo*imi nės vadina DlevoiuLotų prekė* nuo $900 |r augščlau.
n-riymu.........................
................. ..........................
...
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
rėdymu
*1.00
-------Jdrutuore
------------ tnpidatSiM
— ž—ž- ........... $0.00
14.00
Graižiuoae,
šie lotai už metų bus verti $1209.
Yra tiktai 19 lotų ant pardavhno. Pa
KaanartdMiĮlPrisiųsdamas pinigus adresuok!
siskubinkite ka* norite (gyti gerų, goj
ėta’ 1
A* 0L6ZEWSK1,
SenT^ynta
3252 So. Halsted SC.
Chicago, llf
roję vietoje lotų, pakol dar yra Iš l.o
Hutehiitoeua autaiaė Sreru**.Cbicago. 111.1900,
---------------------------- ...
pasirinkti.
pusi. 370. bu pareikalaia. Aprašote n taus i u ga
dynių vvairiu* autvėrimm gyvenuaiui aut a»Ix)tų agentai:
niės dar |>eiel atsiradlata žmogaus, bz.iandietį
A. Olszevskl, 3252 So. Halsted St.
u aulvėrimu' kunus žmonės kaadaou fi*1“*
Pūliniai, kanalus, ar imdami ii Semba *n*li*
Felix J. Wengier»ki, 3137 fi. Morgan St.
randa žemėja. Tūta autvėrlmu atrado Nelua
ANGLIŠKOS
ueaugadiutu! kunrn. kurie Šiandien yra itetaJ. Tananevlčla, 3244 So. Morgan Bt.
tyti yvalriuo*e muzėjuoae ir lė j« žmunėa mo
Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio
kinasi pažinti, kaip aena yra muau žemė, tetek
daug milijonu znetiiretkniavopakoiaiitmtea- lietuviškai, kauptai: beaM.(byst) žvėris;
• io žvėries kūnu užaugo eilė žemė* keliolikai eight (eit) aŠLuoni; eye (ai) akis ir U. L4
•tekamu Mūrio ir pagal atoruma ir •anuma Se- puslapių, su pribiuntimu ^1.26.
znės siuogaaiu, kuriuoae tu autvSvimu kuom

GRAMATIKA

KALBOS

kohama. 1 ,
randa, moskknfttai apakai tf kaip <*ua yra mu NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO
lu žeme ir kaip aMttai at»irudo ant j°*
Japonječių būdas eiti pailsiu.
ONAĖIA1 METUVlAKAI KABYTI,
Trepal | Kigomizų žinyčių, Kyo
be pagalbos niokintojuus^ 24 publa-pKi,
O* Pgmokil&l Ilmlntiei ir Teiiybėi IKguMllnKHFttrigua prfelųakit per Money Order į su prUiunlimu 10c.
to, Japonijoj.
falvotoi vi»u amžių ChtaMto. UL 1H99. puslapių 18* Šiltoje knįi*d$j teta* 1'4 cn*- ar registravutoje groutaioje adresuodaHaigus reik siųsti “Money Orderiu”
Kyoto, Japonijoj. KigPinlzŲ Ž1D7
žios, juokiagoi ir ilmlntlugoi pimkiitSs Km
ant šio adreso:
nori turėti gražiu, juokingu ir pamokinančiu damas:
'
Baltymu, tegul nuilperka žia knygele, o turė«
P. MIKOLAINIS
A. OL8ZE\V8KI,
Auksinis pavillonas ant ežero Kin, papaaakoti ir ant kiekvieno klausimo mo.
Hew York.
ktaotl UksUtiaga atoakyma....,.........DOo
Chicago, lll< BoaOžf
. kakuji, arti Kyoto, Japonija).

Gyvenk vienoje ir iszrandavok antrą.
. Už $3200 gali pirkti vieną iš

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arti Western,Eelectric Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable OastingB
Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirtli^kų dū
dų išdirbinių.

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
Liekinvs po $82.00 kas mėnesi*, imant palukį drauge. Randos K 0 00 ant me
nesio; 5 ar 6 kambariais, trioba su aukštu ir 7 pėdų panamių su išHetai* pamatai*.
Georgijos pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo.
\ įšoki pagerinimai
4ta c>tvė ir 49ta Avenue.

■
®

** ■ Granto ŽcmlikosloB Bendrijom Pod*»yj
/K I pakils aavo vertėje.
(Dovydas B. Lyman, globėjas.

fasVr ■
VviUard T. Block, iždininkas.)
JJfS parduodame juos dabar
$540 ir daugiau ui Lola *50.00 pnokėli,

likasiejie *10.00 ka* mėnuo.

Nuvažiavimas 1 Vldurmiest| prekiuoja 5 Centus.
Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET
Vietinis Ofisas: 12-la uL ir 48-t* Avė. Atdaras kasdien ir nedėlioms. Jas. F.
Hildreth, užveizda, savinybės skyrius. Lietuviškas pardavėjas buvaftvisa os

vietos; jis visame jums patarnaus.

Dr. J. Kulis
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LAIKRODIS arba šita
U I Itnijera MORRIS KEDE
Lentyninis laikrodis

s« kiekvienu pirkiniu musu ““ »2 $50.00

1 u kita i gražiai palis vo
tį juodo medžio, ant 8
dienu užtraukiamas bu
skambučiu, muša kas
pusvalandį, auksuoti
ornamentai ir šoninės
skaitlinės.baltas Ir auk
suotas sky (luotas cifer
blatas; paprasta vertė
ta (X); duodame absoliu
tiškai dykai su kožnu
160 rakandą pirkiniu.

Męs esame priversti bėgyje sekančių tris
dešimt dienų padaryti tūkstantį naujų prekybų.
Kad tą padaryti išduosime dovanai tūkstantį šito
kių Lentyninii; Laikrodžių arba gerų Morris
Kėdžių pirkėjams musų Rakandų Sąkrovoj.

Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgas
820A H.HalsUftl aL, Chicago, UI.
Gydo visokia* ilgas moterų., vaiku ir
vyru. Tapigt turi didele praktika ir gy
do pasekmingai visokias llmpanosia
u Įsisenėjusias ir paslaptingas vyru ligas
Daro operacija* pasetaniufai.

Morris kėdė

L lot avių Daktaras

rėmai aržuolinial, gra
žus išpraustymai, ap
mušta geriausiais ir

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St. CHICAGO, ILL.

gražiausiais dažuotais vėlour audimais, ir puikiausių
išinarginimų. Vtpakalį ga
lima atlenkti ktok nori; pa
prasta vertė frt.00; absoliu
tiškai dykai su kiekvienu
$50 rakandų pirkiniu.

,ėKa/

[PICALINSTITUT

Telefonas Cenel 1471.

Telefonueti gulima iš kiekvienos i
Gydo paaekMingai visokias lZ_

Visai Dykai

Musu iszlygos yra geriausiomis visame mieste, o Didžiausias Kataliogas
prekes už gerus, tvirtus rakandus, žemiausiomis. Lietuviszkoje Kalboje
Mes užlaikome pilną, pasirinktiną sąkrovą visokių Rakandų, Pianų, Kau
rų, Karpetų, Langatiesių, Šaldytuvų (Refrigators), Vaikų Vežimėlių, Pečių ir
Siuvamų Mašinų. Apžiūrėk musų du augštu, prikimštu visokiais daiktais, ko
kių tik reikalaujate savo namuose.
Lietuviszki pardavėjai yra
visada malonus patarnauti:

J. Bajorinas, visame štore,
S. Katauska
P. Osttovvskis.
J. Radavičia ir daugelis kitų

\

*

Labai gerų audimų ranka siutos skrybėlės, visokiuose dažuoso, apsiuvinėtos gražiomis gėlėmis ir kaspinais. A A M A
vertos84.CO; dabar4 V

Bus nusiustas kožnam kuris
prisius savo tikra varda, pra*
varde, adresa ir pora markiu.
Naudingas, reikalingas kožna m lietuviui ir lietuvei.

fkolijnj
Bkerdyn
gos tiki
siundė ;
rinkių1 1

JAME TELPA

Gatavos dėvėti Skrybėlės
Moterų apsiuvinėtos
Skrybėlės po $2.49
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Moterų apsiuvinėtos
Skrybėlės po $3.99
Labai gražios, ranka dirbtos,
juostinės ar pyninėsskrybėlės,
paskiausių stilių ir išžiuros,
gražiai apsiuvinėtos su rožėmis
lankstymais ir vėl-A A A A
vet kaspinais, verMM
tė 80.00; dabar iki

teisingi apraszymai apie suvirsz
200 visokiu kuuiszku nesveikumu,
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkina
pradžia, puežasti ir pasekmes ligų
ir pasako kokias gyduoles naudoti.
Telpa paveikslai ir prekes visokiu
naujausiu elektro-gydancziu apa
iszku
ratu, Roberiniu daiktu, Majpszku
aazoAjiaratu, Brukuojamu ir
mu Maszinu. Stereoskopu ir jiem
Paveikslu, Armonikų Koncertinų,
Britvu ir daugel kitokiu kožnam
reikalingu daiktu. K a szy k tuojaus.

lazklrpk ssita. Ui pildyk to prtoiusk mum, o už
dvieju dienu Didži.uteas Lietus užkas Kataliogas
bus tavu uaiuuose.

iiorčjo
rengti,
joje net

žmonių
jna h vai
ti, o Jai
gis tink
sto ir
žinotos
ji pati I
jtikrųjų
pkerdyt
tų. ar t
fčiau u

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”,
Su (ūug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.

Šita knygi išduota Dr. Colline Now York Modlcal Instituto. Joje, apart daugybės visokių akvvų išaiL'
kinim ų, kaip padeki laime, «■ i p-pat rasi: kaip užlaikyt sveikata, apslaergot visokių ligų ir kaip visokias vyrų

Ir mo•forų Ilgos itslgydyt.

John’s Supply House
Pilsen Station, Chicago, III
Musų tankius vyriškų Siutų
yra tokis pilnas, kad tamistai
tereikia ateiti pas mus subatoj
ar nedėlioj ir pasirinkti vieną iš
tų gražių audimų ir paskiausių
stilių, kokie bus madoje šitame
pavasaryje. Musų siutai yra
gerai pasiūti, apsiuvinėti ir pa<
mušti vien geriausiais veneci4
škais, itališkais audimais.

Rautai kur tu begi?
Aa

atsivėdytl, nes
ps turi puikų, Jaltą
bevanks alų, gardži ą rus ką OČ
arielką, c garus net
jė Havanos, o itaigė
gauni žmogus
puikų užkandį kiekvieną dieną. Ui jau
negaišu ilgiau su lamista kalbėli, lak
sveikas, tunu skubintis.
Prie to jis turi
puikią salę vestuvėms, miliniams ir pa
klauso kiekvieno, o ypk<’ už vertėją susi
kalbėti angliškai. ‘Ateikite paa mane, o
aš jums patarnausiu ui dyka visokiuose
reikaluose ir provuae Atvažiavę ii kilų
miestų gali gauti goriausią nakvynę.

$10
$I6 Motoru Dresinis Siutas $11.75
Pasiutas iš gry<ių vilnų Panama ir gražių
Sergės, naujame Ėtoh ar Ponic stiliuje, jake
lis pamuštas šilku, apsiuvinėtas šilkinėmis py
nėmis ir juostomis, sijonas paprastos dailios
išžiuros, naujuose pavasariniuo- Adė "IE
se dažuose ir juodų audimų, $16 SI I /
vertė, dibar tiktai.......................................■•■V

Nugi pas Petru
Sulaki, nes labai 14treėkęs, o pas j Į ga-

^Petras Sziakls,
3321 Aubura Atae.,

a
y EiN8P

Chicago, III.

Tarpo SO-esioo cetvoa Ir 33-oaio Haeo.
Telefonas Varde 001S

Šitoj knygoj raxi vitokių ligų vardus, kaip jeo prasideda ir kaip Jas geriausiai galima pergalėt. Plačiai apraRyta paslapty
aslapiys lytiško susituokimo smagumas, ženybinu laimingas gyvenimas. Lygiai daug pamokinimų jaunimai,
kad per lytiškus išdykumus,
save oepaaigadytų. nenupultų
ir sveikatos.
’ * ‘
L ant
z-:?proto
i
K<>žu<u> skyrius šilo* knygos vra žingeidus
C
Sergantiems,
...... mrs
... 4.. rodyjamr
skaityt apie Dispepsiją, Reuma...
. ...
tlamą, Plaučių Ilgas, širdie* ir Inkstų, Kepenų, visokiasicVyrū Ir Motarų ligaa, Kuriam rupi sveikata
parsilraūkti, nes netrukus ir šios peir laimingas gyvenimas, tegul pasiskubina ta knyga. Vadovą Į Svaifcatą" parsilmukti,
skatinta spaudus 50 tūkstančių egzempl., tarp 3 milijonų lietuvių tuoj aus i^sisklaidy
Ta knyga
turėt kiekvienoj
kiekvienoj teimynoj
Šeimynoj ir
ir pavieniams
jravieuiums ypatume,
vi "
Ta
knyga reikalinga turėt
vyrams ir moterims, jaunikaičiams ir
mergelėms.
Ir vėl 50 tuksianč ų egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota
visuomenės apšvietimui, tai kiekvienas gaus ją dovanai, kuria atsiųs tik keletą štampų priaiuntimo kaštams ir
savo aiškiai parašytą adresą. „Vadovą Į Sveikatą" apturės.
•

■

■ ■■ '■ "

Rašyk tuojaus, kadangi Ir šita laida netrukus išsibaigs,

i

■

na rand
na. nail
įpatyr-t
ukėsų
Jos ger

———

Jei jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagelbėjo, tai reikia grynų gerų
vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai: tad šitam In
stitute. ant kožnos ligos yra Daktarai tikri Specialistai ir Vadovas Dak
taras Profesorius, O vaistai kurie tik yra geriausi, iš visos pasaulės pargabenti ir paties
Instituto Daktarų vis naujai išrasti, kurių kitur negalima gaut. Visokios ligos, kaip vyru teip
moterų, su geriausia pasekme išgvdo; atėjus asabiškai arba aprašant ligą per laišką
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.

kant, j<
do pare
skriaud
įnunum:
neatlie]
pamato
Šie tok
ram,
vkėaų,

Visados adresuok rašydama:

Dr. E.C.Collins Medical Institute
140 W. 34th Street,

JCKŪrS'r9n
-------- MALS t £p CANtoLPOPT A'/E.

nevisi
dovai
tautos’
tur, ka

ATTORNEY 4 COUNSELOR at LAW

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES ::

Cbamber of Commerce Bldg., Room 709
t E. Ceraev La Salto and Maskingten Street*

Visi žmonės džsitiki m’ums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rpdą per laišką dykai.
Kaip iisigydyti Rupturą, Akių ligą,
.Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegi mr Didervir'! ’
’
nes. Niežus ir lytiškąjį brui .. G yd u O'
lės nuo dantų geriausius už £0c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. Mes turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. ■. BRUNDZA CO.,
996-S98 Broadway.
Brooklyn, N.Y.

CHICAGO, ILL.
TELEPHOSE UAIN 3042
Uetuvys advokatas, baigęs mokslų
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiHIkas Ir kritnina1 iškas, visuose Udsmuose (suduoee).
Gyv. 3112 8. Halsted SI., arti 3tmos gatvės
TeieahCM Tarta 6046

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai.
ta rengiesi turtenybę pirkti, męs su džiaugsmu ,
prigelbėaime, paskolindami tau dalį pirkinio pi* I
algų. Greitas veikimas. Lengvot išlygos. Agen
tai apmokami dosniai.

'IFftbOF'V

dermatologuos moksle.

Daugybė odos ligą paeina nuo
nesvaraus užsilalks nio ir užsikrė-

J.M.RRUNDZA Co .Chemist

New York & Brooklyn.U S.A.

ADRESAI
CENTRALISKŪ VIRŠININKU
SUSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Birštonas
205 W. Oak S t., Shenandoah, Pa
Vice-Prezid. = J. Tareila,
22 Star SI., Ansonia, Conn
Sekretorius = M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted St., Chicago, Iii
talerius = J. Skritulskas,
26 Broad Si., New Britai n, Conn.

KASOS

A. Ramanauskas,

GLOBĖJAI:
122 Essax St.,
Lawrence, Mass

824 Bank SL,
Waterbury, Conn
Knygius «== M. Paltanavičių

15 Millbury St

Worcester, Mass.

Szsszios pero* akiu mato goriau negu viena pora.
Suprantamas dalykas, knd per musų užžinrėjlmą galima litrą geriaus ir greičiau išpažinti ir prirašyti atsakančius vaistus, ne<ti dakta
riškuose Institutuose, kur yra vos vienas daktaras, o šitas vienas ži
noma negali teip gerai visas ligas pažinti, kaip šeši, uitad ir negali teip
gerai Hera išvydyti
Ar gali gaut geresnį užtikrinimą, kaip boti gydomas Aršią sumaOr}>SI peraaDlini*'* d*k,ar,i' kuris gyte liktai su garsisgsais Dtasieais

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
tomo teipgi ir nuo vlduriuią ligą.
Daugumas gauna pučkus, pleto'
kanas, slinkimą plauką, plikimą
Ser apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius
aktarus ar agentui, kurie tik pinigus ičvilioja. o paskui rašote mums, kad emėte daugy
bę gyduolių iš įvairią apgaviką ir pagelbos
negavote ir sakote, kad. gal. ir musą gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mums uarodvti,
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančius originališką padėkavonią ir tą galime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mums tiek padėkavonią. o męs duosime didelį atlyginimą,
galvą sunku gydyti. Jeigu senas ir galva
žvilga, tai to pugelbėti negalima,bet jeigu jau
nas, o turi retus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pagęlbą; plaukai nėra grybai—viena diena neišdigs.. Atsišaukiantiems nusiąsime dy ka informacijas su plačiu aprašymu. Męs nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolią, teisingas dakta^'
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin.
ti tegul rašo pas mus. Adresas

Vaistai iš laboratorijos Ortsl yra pripažinti geriausiais aut viso svieto.
Tikras užtikrinimas, kati nėra nirkam* srrr.nlą vaistą kaip Iš la
boratorijos OROSI. ParfuttaMS Austa tikra (varascija kaž jatąu saistai nssuauuvs ligos ia 6 liesas, lala sudalinsiu slsigus. tat tiktai tv«net. kate
treczieii telis raistu kus suaautots.
Jeigu nebūtume persitikr.oę apie gerumą vaistų, tai negalėtume
garsinti po laikraščius
Vaistai Oršai yra rezulta'u daktariško moksto, tyrinėto perdaup*lį
metą ir šiandien palime pasidžiauKti zera vardu. Vaistai pydo; reu
matizmą išgąstį, silpnumą, sifilį ir visas kitas ligas, kurios daktarišku
mokslo yra išgydomos.
Męs turime šešis pripažintus daktarus, nes neuorime atiduoti ant
gydymo vieno
Męs sergstlm teisinga crydymą musų pacijentą. dėtoi gražesnio ir
geresnio musą vardo, kada musų vaistai Orėsi du<>da didžiausį pageloėjitną.

&lj\u

jeigu sergate arba jaučiatės nevisai sveikti, parašykite lietuviškai
visus ženklus ligos, atsiduokite su pilna vllčia ir bukite užtikrinti, kad
sp gerą daktarą pagelba ir garsiomis gyduolėmis Orėsi. įgysite sveikatą.
Musą daktarai yra labai mielašlrdtagi ir per ją pageibą jau tūkstančiai
ligonių likosi išgydyti.
Nereikalingas dalykas sunkiai uždirbtos pinigus atiduoti dykai
kokiam nors daktariškam institutui, arba kitiems apgaudinėtojams,
kada paasnus gali gauti geriausią gyduolių ant viso svieto ir pagtiba
tašių daktarą už labai pigę prekę

DENTISTAS

OFFISAS—Kampai 81-moi ir
South HaJated Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL

A. L. Graiczunas, Ph. G., M. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, IIILietuviai, nesidnokite save apgaudinėti vtookicmi profesoriams, specljalistams ir
Itindaktariams, pas kurtuos tik pinigus sukilote, o sveikatos ir teisingos rodos negaunate.
Jei sergi kokia liga, eik pas Dr. A. Graičuna, jis duos teisinga Tods dykai ir pasakys,
ar galima iėgjdyti ir kaip ilgai gydymas trauksis.
Dr A. L. Graičunai nes n vadi tojo dar jokio ligonio ir i< pirmo pamatymo pasako, ar
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiima išgydyti, išgydo greitai ir nž mažą ir mokestį.
Už sužeistus visada užstoja ir kompaniją agentai nenuperka manęs. M teistiems
prie darbo, karą, geležinkelių ir tt., suteikia greitą pagelbą ir rodą, o sužek e* t, klausė
Dr. Graiėuao rodos, gavo visada gerą atlyginimą.
Gydo vinokitu lipai be ikirtumo: VyrUkai, Moteriikat ir Vaiky Ii, i
Valandai priėmimo ligonių katdienir nedėliomt: Nuo 9 ryto iki 10 ta! tn. <• ro.

Talafonas 73SS Yards.

VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas kata Uogas, katrame yra ilmtal visokių
daiktų, pavelkslillal Ir Jų prokis kaip tai:
f
Ž'®dą, laikrodėlių, lenoiugilių, lakotų, špilkų, gužlkų, laikre-

K ■MffSjMKls

džių, britvų, armonikų, koneortinkų, klernotų, ak ripkų, bubnėlių, kometų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų,
drukuojamų mašinalių, kišeninių liampų, knygų Ir tt.

D

kLII

yįfV*

Lietuviai nesiduokit linsudotl visokiem apgsvlksm,
kurie po /vairiom firmų vardais dankstosl ir apgaudinėja vlsomėnia.
Reikalaujanti viršui minėtą daiktą, visados kreipkitės pas M. J. DAMIJONAITĮ paduodami savo pilną adresą, o gausite KATALIOGĄ DOVA-

I |l|B
Vienetini lletuvlika prekystS Amerikoje, kurį
lislunčla visokius daiktus spsteluojsnt per Išlikus, į visus Amerikos
Ir Canados miestus Ir kalmillus, per pačtą srba oxpęossą. Adresasi
KAI ir busit aprūpinti gerais - teisingai* daiktais.

4|S{įJ|gĮI|Jgn^

M. J. DAMIJONAITIS,
3252 So. Halsted St., ■
Chicago, III.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi ncrviszkas ir
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
lengviai nuvarysiantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neczystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

kareivi
j e, mol
luptų i
ka cai
dar ūži
si užru
žydai,
pinigai
dų prii

nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas,
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gj’sliu maięzelyj, l'žsendinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfiiitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žynius rupesezio isz*
reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo,1 turi užskurifcfr
sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
teip toliau?
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užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikins
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapti*
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbft
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, natūraliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu*

Nuoraias brangaus recepto prisiunčiamas vi
siems vyrams. reikataa|antlems pagalbos. Ne
C.O.D. ar dovanas gydymo humbugas.
Perskaityk visų apskelbimą.
Altas rašyta vyrams, kenkiantiems nuo sunai
kintos sveikatos kaipo paa kinės jaunystos Išdy
kumą ir be nuosaikumą. Klausyk mano rodos.
Perstok darės mėginisias su “dovaninlato gydv-

tentnotomis gvduotomisir kitokiais niekais. Jeigu
n Uolėtai vartosi gyduole, tai jos gali greitai suga
dinti gromuIlojimą, užnaodiult organizmą ir pada
ryti ligą neišgydomą.
Daugelį metą bnvau aervišku. nusilpusiu, neJiegiu. o norėdamar stgauti■ —
i—..— sveikata,
—-------pražudytą
mėginau visokius | lyra© budus, vienok veltui,
Galą gale važiavau lutapan ir pradėjau gydytis
o ardymo metodą mane vtol___ ______________
va*tų,
su kuriais gydytojas
mane Išgydė turiu sava nuosavybėje, o kadangi
Erai žinau, kaip sunku Malgvdytl nuo tokią ilgu
I nusprendžiau receptą nuorašą ir kitiems su
teikti. kurie kenčia nuo tą pat ligą Kas pas mane
atoitauks, tam paaiąsiisnuorašą to recepto užda
rytame laiške ir raltatoiagM Informacijas dykai.
Vyrai visose vielike ėios šaltos, kentę vlenn ar
kitu budu nuo symptamų. paeinančią nuo persldirbimo, Jaunystes išdykumą, neišmintingumą,
benuosaikumą, nerviškumą, netekimą vyrišku
mo, blogos atminties, nejiegos, neturėjimo ambi
cijos, nupuolimo, gėdingumo, skaudėjimą nuga
roję, a be
beiIno
no nusilpimo irti.,
irtt, pasinaudojo
paslnąndojo ii mano
roje,
PMiulijimo, ir aš
pasiulijimo,
ai apturėjau šimtus
Šimtus laišką
laiškų nuo vy
rą, jaunų
jaunuli
—r.—užsiėmimą,
. .. .
s kuriuose
rą,
ir--------senu.--.
ir visokių
Jie
jie praneša,
praneša. kad
_ likosi taip Jau išgydytais kaip ir
aš. Recepte piirirašomos gyduolės Turi būti grynos
nuo visą nuoaių. vienok receptas telp parašytas,
kad jį gili itniūdyti ktekvtonoj gero! aptiekof. Aš
nieko nesiuntiiiu
_______
C O. D._ir neturiu jokio išmisto iš
fsuti ii jus pinigus
arba lum* Psrouotl gyduoles,
..
uriu jus visiškai
nereiki___ ___ , ir
„ jeigu tamista
Ikal nereikalaujate,
atrast mane neteisingu kokiame nors dalyke, tai
gali mane vietai apskalbto šitame laikraštyje.
Šitas apskelbimas - ii- nebus
daupiau litams
laikraštyje, užtai rašt-----_ .. , mk nuorašą
recepto Ir reikalingas luformacijas d*
ėtausial. Telpgl pranešiu tam totai,
daryti tokį paslulijimą be Jokios nuotrotos. Idr.:

C. Benteon, P. H. Bx 855. Chicago, III,

j
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LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jafr
nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumaL
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, P*8^ ;
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užczedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo ly
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienok
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West ITądison ^t. h^ymahet^hutbe buuūg Chicago
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